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Cafés drijven
prijs voor
pilsje op

c ,f«LEN - Een pilsje in eene wordt aanzienlijk duurder.
'""stel en Heineken hebben

vanaf begin vol-
tnl' 3ar *^e Pr*Js voor een cc"
«"ter püs met 750 guiden te

Hoewel deze prijs-rhoging door de bierbrouwe-
Jen aan de kasteleins neer
w op maar 1,5 cent per glas,Mat een pilsje volgens Horecaederland - vertegenwoordiger

ft de belangen van kasteleins
* anaf januari 'maximaal een
M*rtje duurder.Mecteur P. Rutten van de Gul-ner Bierbrouwerij, die zich

J de prijsverhoging zal aan-
» }ten, liet gisteren weten dat
1 1

ec ht niet kan' wanneer kas-
-2

eins de prijs van een glas pils,
als Horeca Nederland meldt,

M 25 cent zouden verhogen.
M Prijsverhoging van rond de
M cent, of iets meer, zou hij

vinden.. * de Limburgse bierbrou-ers Brand en Ridder hebben
«'stèren gezegd het voorbeeld
je
atl Heineken en Amstel te zul-n volgen. Volgens vertegen-
°°rdigers van de brouwerijenaat alleen het moment waarop

M gebeurt nog niet vast. Mar-
ting-directeur Stevens vanand Bier zegt dat de brouwe-

J zich weliswaar nog beraadt
P een prijsverhoging, maarMdt tegelijkertijd dat die wel-

B ftd jaarwordt doorgevoerd.

ile verder pagina 15
* ServiCe-afdelingen
M^osten veel geld

het weer

hATTE sneeuw
'iiU een west" tot noordweste-
Me stroming is een storing
jMonze omgeving onderweg.
tj*'s veel bewolking en van
Ij-? tot tijd valt er regen, moge-
J* Zelfs regen en sneeuw. In
ge Vr°ege middag is de storing
Masseerd en krijgen we weer
plaringen. Er staat een mati-
„ *md uit westelijke richtin-
M die in de middag draait
Mr noordwest en toeneemt. Vrij krachtig. De middag-

loopt op tot 7JM'kn en vannacht daalt het
'I* tot rond het vriespunt.

Extra politie jaar eerder op straat
DEN HAAG - De uitbreiding van de politie met 4000 agenten krijgt alsnog volgend jaarhaar beslag. Minis-
ter Dijkstal van Binnenlandse Zaken zei gisteren dat hij in 1995 begint met werving en opleiding, zodat
alvast enige honderden surveillantenvoor de jaarwisseling de straat op kunnen. In 1996kunnen dan de ove-
rige nieuwe politiemensen aan de slag.
Dijkstal zei dinsdag nog dat hij geen kans zag om al in 1995 meer 'blauw' op straat te zetten. Het geld dat
deregering heeft gereserveerd voor de politie-uitbreiding, komt pas in 1996 beschikbaar. Voordat de nieuwe
dienderszijn opgeleid, is het al weer 1997.
Het nieuwe PvdA-kamerlid Dijksman, die politieagente is geweest in Den Haag, kwam gisteravond echter
met een motie die vroeg om sneller 'blauw' op straat. VVD en D66 steunden de motie. De minister koos ver-
volgens eieren voor zijn geld. Hij verklaarde sympathie te hebben voor de wens van de regeringsfracties en
het als een steun in derug te beschouwen.
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Bosnische-Serviërs bereid grond in te leveren voor vredesakkoord

Plan Karadzic weggehoond
Van onzeredactie buitenland

SARAJEVO/ZAGREB/WAS-
HINGTON - De Verenigde
Naties en de Navo hebben gis-
teren sceptisch gereageerd op
het nieuwe vredesplan van de
Bosnisch-Servische leider Ra-
dovan Karadzic. De Bosnische
vice-president Ganic sprak
van 'nieuwe tijdverspilling.
Karadzic zei gisteren in een televi-
sie-interview dat hij bereid is grond
die nu door zijn troepen wordt be-
zet, in te leveren voor een vredesak-
koord met de Bosnische moslims.
Hij zei dat zijn plan 'het bewijs is
dat wij vrede willen. Dat plan be-
vat onder meer een staakt-het vu-
ren, vrijlating van gevangenen en
het weer openstellen van het vlieg-
veld van Sarajevo. Karadzic hoopt
met de Amerikaanse oud-president
Carter, die morgen als bemiddelaar
naar Bosnië vertrekt, afspraken te
kunnen maken.
Medewerkers van de VN wezen
erop dat 'de royale gestes' van Ka-
radzic deels 'al jaren' schriftelijk
zijn vastgelegd. Het aanbod van de
Bosnisch-Servische leider een deel
van de bezette gebieden in Bosnië
aan de moslims en Kroaten terug te
geven, deed Ganic af als 'een poging
om aan het ter tafel liggende vre-
desplan van de internationale con-
tactgroep te ontkomen.
Het Witte Huis reageerde terughou-
dend. Perry van Defensie
was sceptisch over het 'weinig soli-
de'plan en wees erop dat 'president
Clinton Carter niet tot onderhande-
laar heeft benoemd. De Britse rege-
ring waarschuwde voor een 'nieuwe
afleidingsmanoeuvre'van de Servi-
sche leider, die in het verleden tel-
kens zijn onbetrouwbaarheid heeft
laten blijken. De Franse minister
van Buitenlandse Zaken, Juppé,
noemde het plan 'een provocatie.
Navo-voorman Claes noemde het
vredesplan weinig overtuigend. Hij
ziet het meer als 'middel om een
staakt-het-vuren tot stand te bren-
gen.

De staatshoofden en regeringslei-
ders van de 52 landen die zijn aan-
gesloten bij de Organisatie van de
Islamitische Conferentie, dreigen
met economische strafmaatregelen
tegen landen die de Serviërs in Bos-
nië helpen. In een verklaring die
gisteren aan het slot van de OlC-
conferentie in Casablanca is uitge-
geven, uiten zij hun verontwaardi-
ging over alle directe en indirecte
steun aan de de 'Servische agres-sors.

Wöltgens wilde val kabinet
Von onze parlementaire redactie

DEN HAAG - Voormalig PvdA-
fractievoorzitter Thijs Wöltgens
probeerde in mei 1992 het kabinet
Lubbers-Kok ten val te brengen.
Wöltgens verwachtte een breuk met
het CDA over het inkomensbeleid
en wilde dat bespoedigen door af-
stand te nemen van de bezuiniging
op de wao. Uiteindelijk ging het
CDA tot grote verbazing van de
PvdA-voorman overstag en bleef de
kabinetscrisis uit.

Deze geheime strategie van Wölt-
gens blijkt uit het boek 'Regeren-
derwijs', waarin PvdA-kopstukken
terugblikken op de vorige kabinets-

periode. De toenmalige minister
van Financiën Wim Kok, krijgt har-
de kritiek van zijn partijgenoten.
Kok wordt afgeschilderd als een
wantrouwende en argwanende be-
stuurder die geen beslissingen kan
nemen.
Partijvoorzitter Rottenberg: „Men-
sen zijn doodsbang voor Wim Kok.
Hij is de rector van het jongens-
gymnasium." Premier Kok die het
boek gisteren in ontvangst nam,
beaamde dat auteurs en geïnter-
viewden de feiten niet mooier heb-
ben voorgesteld dan ze zijn. „Dit
boek heeft niet de bedoeling mijn
humeur te verpesten, maar het heeft
wel die bijwerking," aldus Kok.

Wöltgens staat uitvoerig stil bij het

voorjaar van 1992. Een hoog oplo-
pend meningsverschil met Lubbers
over het inkomensbeleid, bracht de
PvdA'er tot de overtuiging dat het
kabinet zou struikelen bij de begro-
tingsbesprekingen in augustus.
Wöltgens wilde munt slaan uit de
komende crisis door bij voorbaat
het kabinetsbesluit over de wao on-
deruit te halen. De PvdA zou dan
tijdens de vervroegde verkiezingen
de handen vrij hebben op dat punt.
Wöltgens liet het PvdA-Kamerlid
Leijnse op 1 mei verklaren dat de
uitkering van bestaande wao'ers
ontzien moest worden. Kok en
PvdA-staatssecretaris Ter Veld (So-
ciale Zaken) waren niet op de hoog-
te. De PvdA'ers Melkert en Buur-
Meijer spraken woedend -over een
'coup tegen Kok. Wöltgens' strate-
gie werkte anders uit dan verwacht:
het wao-besluit werd verzacht en
een kabinetscrisis over de inkomens
bleef uit.

Een jaar eerder, op het hoogtepunt
van de wao-crisis in de zomer '91,
stond Kok op het punt het partijlei-
derschap aan de wilgen te hangen.
Zijn driedubbele functie (minister,
vice-premier, partijleider) brak
hem op nu hij aan allekanten onder
vuur lag. Een extra partijcongres
waarbij de partijleden hun vertrou-
wen in Kok uitspraken, deden Kok
van zijn plan afzien.

"Regeren was voor PvdA
een bezoeking

Leider Keerpunt
treft geen blaam

DOOR ROB PETERS

MAASTRICHT/DEN BOSCH - Ad-
junct-directeurE. Willemsen van de
afdeling Het Keerpunt van Huize
St.-Joseph in Cadier en Keer treft
geen enkele blaam voor de gruwe-
lijke dood van de twee 16-jarige
pupillen Patrick Louis en Raimond
Neuteboom in de mergelgrotten in
de Keerderberg in augustus 1993.
De officier van justitie in Maas-
tricht heeft terecht in deze gerucht-
makende zaak besloten Willemsen
niet te vervolgen voor artikel 307
van het wetboek van strafrecht; te
weten dood door schuld van de
twee jongens.
Ook is niet gebleken dat de politie
zich schuldig aan dit misdrijf heeft
gemaakt, omdat op het moment van
de vermoedelijke dood van de jon-
gens (9 augustus) de politie evenals
de adjunct-directeur geen idee had
datzij in de grotten verdwaaldkon-
den zijn.
Het hof in Den Bosch heeft gisteren
het beklag van mr. M. Moszkowicz
jr. namens de vader van de omgeko-
men Patrick Louis tegen de beslis-
sing van het parket in Maastricht
ongegrond verklaard en dus nu
zwart op wit onderschreven dat de
adjunct-directeur terecht vrijuit is
gegaan.
Het hof maakt wel een verwijt aan
die personeelsleden, die op het mo-
ment dat men vermoedde dat de
jongens mogelijk in de grot waren,
niet direct alarm hebben geslagen.

Zie verder pagina 15

"Raadsman sluit
claims niet uit

Prins heeft
longziekte

mogelijk zelf
veroorzaakt

UTRECHT - Het is niet uitgesloten
dat prins Bernhard de ernstige
longaandoening ARDS, waardoor
zijn gezondheidstoestand al ruim
tweeënhalve week zorgwekkend is,
zelf heeft veroorzaakt door de
maagsonde uit zijn mond te trek-
ken. Het is ook mogelijk dat zijn
behandelend medisch team van de
intensive care-afdeling van het
Academisch Ziekenhuis in Utrecht
zich liet afschrikken door de autori-
teit van een lid van het Koninklijk
Huis, en daardoor heeft voldaan
aan de eis van de prins de slang te
verwijderen.

Zon slang is juist de eerste dagen
na een dergelijke darmoperatie,
waarbij de darmen tijdelijk niet
functioneren, van levensbelang om
de maag- en darmvloeistoffen op
kunstmatige wijze af te voeren. Ge-
beurt dat niet, dan kunnen die li-
chaamsvloeistoffen, waaronder het
bijtend zoutzuur uit de maag, in
buik en longen terechtkomen en
daar ernstige schade aan het weef-
sel aanrichten. Prins Bernhard
heeft twee dagen na de operatie
braaksel in de longen gekregen
waardoor die ernstig beschadigd
zijn. Sindsdien wordt hij beade-
mend.

In publikaties gisteren is het behan-
delend medisch team van het Aca-
demisch Ziekenhuis in Utrecht
(AZU) beticht van een medische
fout, door erin toe te stemmen dat
de slang eerder werd verwijderd
dan medisch verantwoord is. Het
AZU weigert elk commentaar.

RK Kerk pakt
Seksueel misbruik aan

9 De Italiaanse premier Ber-
lusconi verkeerde gisteren in
een opperbeste bui na afloop
van zijn gesprek met de Itali-
aanse president Scalfaro.
Naast Berlusconi zit zijn kabi-
netschef, Gianni Letta. De
Italiaansepremier stelt woens-
dag 21 december de vertrou-
wenskwestie in de Kamer van
Afgevaardigden. Als de meer-
derheid van de Kamer de
premier haar vertrouwen ont-
houdt, is hij gedwongen af te
treden. Berlusconi nam zijn
besluit, nadat de Lega Nord,
een van de coalitiepartners in
regering, tot het oordeel was
gekomen dat het einde van het
kabinet nabij is. De premier
zei na het bezoek aan Scalfaro
dat er nieuwe verkiezingen
moeten worden gehouden, als
zijn regering volgende week
ten val wordt gebracht.

Foto: REUTER
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Goede band
Met Flairck heeft Weekers de we-
reld al behoorlijk verkend, ook met
de nieuwe combinatie bestaan ver-
gevorderde plannen om volgend
jaar naar het buitenland te gaan.
Zuid-Afrika, Japan, Thailand zijn
voorlopig de eerste landen, die oren
lijken te hebben naar de voorname-
lijk instrumentale muziek, die in
het programma 'Wood, wind &
strings' te beluisteren zal zijn.

Peter Weekers is via zijn platen-
maatschappij begin dit jaar in con-
tact gekomen met de Belgische gita-
rist Francis Goya. In 1975 liet deze
instrumentalist en componist voor
het eerst van zich horen met de so-
losingle 'Nostalgia', die zijn ster
meteen tot grote hoogten deed rij-

zen. Hij begeleidde ook tal van be-
roemde artiesten, onder wie Shirley
Bassey, Barry White en Vicky Lean-
dros. Zijn soloplaten leverden hem
meer dan dertig gouden en platina
platen op. Enkele jaren geleden
maakte hij de verdienstelijke cd
'Bahia Lady' met de Braziliaanse
zangeres Carmina. Voor deze cd
werd Goya met een Edison onder-
scheiden.

„Ja, het is geen kleine jongen,"
beaamt Peter Weekers. „Van het
begin af aan klikte het tussen ons.
Dat is natuurlijk voorwaarde voor
een vruchtbare samenwerking. Ze-
ker als je maanden achtereen met
elkaar optreedt, dan moet er sprake
zijn van een goede band. Hij
spreekt als Waal natuurlijk Frans.
Nou, die taal beheers ik onvoldoen-
de om goed met elkaar te kunnen
communiceren. Dus praten we En-
gels met elkaar. Ach, en de muziek
is natuurlijk een taal op zich. We
voelen haarscherp aan welk reper-
toire geschikt is om in het theater te
brengen. Het wijkt behoorlijk af
van wat op de cd Together staat.
Die is meer voor de commercie ge-
maakt. Daar staan romantische me-
lodieën op. Heel mooi hoor. Ik
schaam me er absoluut niet voor.
Maar in het theater moet meer ge-

beuren. Daar kun je bij wijze van
spreken niet jecd-tje simpelweg af-
draaien. Dat pikt het publiek nooit.
In het theater moet het publiek niet
alleen muzikaal, maar ook visueel
geboeid raken."

" Peter Weekers en Francis Goya zijn de komende weken
te gast in een aantal Limburgse theaters. Foto: lucienkrauss
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Afstand
Francis Goya mag dan een indruk-
wekkende staat van dienst hebben
als instrumentalist, van het theater
heeft hij geen kaas gegeten. Peter

Weekers: „Ik moet bekennen, dat ik
bij de voorbereiding van dit thea-
terprogramma het voortouw heb
genomen. Ik heb natuurlijk heel
wat ervaring opgedaan bij Flairck.
Ofschoon ik met alle macht heb
proberen te voorkomen, dat dit pro-
gramma ook maar enige overeen-
komst vertoont met Flairck. Ik heb
getracht er afstand van te nemen.
Helemaal los kom je er nooit van.
Daarvoor is het een te belangrijk
deel van m'n leven geweest. Maar ik

wil het publiek in dit nieuwe pro-
gramma muzikaal verbazen en ver-
rassen. Ik denk dat we daareen hee
eind mee zullen komen."

Zoals Weekers zich tijdens zijn
Flairck-jaren altijd ontpopt heeft
als een theaterman-pur-sang, zo zal
hij ook tijdens de tournee met Goya
zijn theatertrekken vertonen. De
veelzijdige fluitist heeft al een groot
aantal niet alledaagse instrumenten
bespeeld, voor de nieuwe voorstel-
ling heeft hij een nieuwe, opvallen-
de ontdekking gedaan. „Ja, ik ben
erachter gekomen dat je aan twee
struisvogeleieren, waar je deboven-
kant van afslaat, prachtige muziek
kunt ontlokken als je erop blaast."
De afgelopen twee maanden hebben
Weekers & Goya intensief gerepe-
teerd voor hun theaterprogramma.
Dat gebeurde in hetBeauforthuis in
Austerlitz, waar hun tournee op
zondag 12 februari znfinale zal be-
leven. „Op deze dag, wanneer ik de
tour met Francis afsluit, begin ik 's
avonds met mijn solovoorstelling.
Voorlopig staan er twintig optre-
dens gepland," vertelt de actieve
instrumentalist.

kunst
Goya en Weekers bundelen krachten voor theaterprogramma

'Uitdaging nodig om
artistiek te overleven'

DOOR JOB BOOT

„Van hard werken heb ik nooit gehouden. De voorbereiding
was heel intensief, maar ik kreeg er permanent een feestgevoel
van." Fluitist en theaterman Peter Weekers (41) is een nieuw
avontuur aangegaan met de Waalse gitarist Francis Goya. Be-
gin oktober beleefde hun theaterprogramma 'Wood, wind &
strings' zn première tijdens een feestelijke voorstelling in de
stadsschouwburg van Haarlem. Bij die gelegenheid werd ook
de cd 'Together' ten doop gehouden. Sinsdien staan Weekers en
Goya avond aan avond in de Nederlandse theaters, daarbij ge-
ruggesteund door drie vrouwelijke muzikanten. In Limburg is
de show in Weert (11/12), Kerkrade (14/1), Roermond (17/1) en
Venlo (9/2) te zien.
„Dit is een voorstelling, waar ik
veel plezier aan beleef," beseft Pe-
ter Weekers. „Ik heb dat gevoel in
de beginjaren van Flairck ook ge-
had. Dat gevoel van: we zijn met
iets nieuws bezig. De uitdaging. Al-
tijd weer dat grote woord. Maar ar-
tistiek gesproken heb je van tijd
van tijd die uitdaging nodig om te
overleven."

Weekers verliet eind jaren tachtig
Flairck om zich er later weer bij
aan te sluiten. Tussendoor maakte
hij soloplaten en richtte een eigen
groep op, Mamadeus. Twee jaarge-
leden zette hij voorgoed een streep
onder zijn Flairck-tijd. Nu manifes-
teert hij zich in het theater met een
wereldberoemde gitarist uit Wallo-
nië, die door zijn gelikte repertoire-
keuze een topper in zijn genre is
geworden. Wereldwijd verkocht hij
twaalf miljoen platen.

„Voor het geld hoeft Francis Goya
detheaters niet langs. Er spelen an-
dere motieven een rol. Daar heb je 't
weer: de uitdaging. De artistieke
uitdaging om te ontdekken of er
meer is achter je eigen horizon. Dat
geldt voor mijzelf ook. Ik voel sterk
de behoefte om voortdurend mijn
grenzen te verleggen," vertelt Peter
Weekers.

Jeugdtheaterwerkplaats
profiteert van Sirkel.

HEERLEN - In het Theater Sirkel
in Sittard gaat vanavond om half
negen 4K2 in première, het eerste
stuk dat via de jeugdtheaterwerk-
plaats Zuidpunt wordt gepresen-
teerd. Zuidpunt is de eerste werk-
plaats speciaal voor jeugdtheater in
Zuid-Nederland en werd mede mo-
gelijk gemaakt door provincie en
gemeente Sittard, die de komende
drie jaar steeds vijftigduizend gul-
den in het project investeren. Het is
de bedoeling dat de werkplaats na
die aanloopperiode door wvc er-
kend wordt.

Het Theater Sirkel is uiteraard op-
getogen dat dewerkplaats er einde-
lijk is. Nu immers kunnen jonge
talentvolle theatermakers in de pro-
fessionele ambiance van het Sit-
tardse theater aan de slag. Juist die
status was ook voor provincie en
gemeente van belang om uiteinde-
lijk tot subsidiëring over te gaan.
Bovendien geldt voor de gemeente
dat Sirkel een hechte band heeft
met de regio, met name met het on-
derwijs. Het theater brengt nu zelf
jaarlijks ongeveer tachtig kinder-
voorstellingen. Via de werkplaats
komen daar jaarlijkeen a twee pro-
dukties bij.
Volgens de makers van 4K2, Ad
Bastiaanse en Frans Cappers is er
op de toneelacademies weinig ani-
mo om verder te gaan met jeugd-

theater. Het is niet het theater van
de grote zalen en het grote publiek,
maar wel het theater van het dank-
baarste publiek, vinden ze. „Kinde-
ren kunnen soms om dingen lachen
waar volwassenen al lang niet meer
om kunnen lachen," zegt Bastiaan-
se.

De meningen zijn verdeeld over het
tekstaanbod voor jeugdtheater. Be-
kende schrijvers als Bernlef hebben
deze discipline inmiddels ontdekt
maar al te vaak worden stukken
voor volwassenen omgewerkt of
kinderboeken bewerkt. Uiteraard
zijn er ook groepen die steeds kie-
zen voor hun volstrekt eigen vorm,
zoals Sirkel zelf.
In 4K2 hebben Bastiaanse en Cap-
pers zich laten inspireren door de
boeken Bint van Bordewijk en Class
Enemy van Williams. Een nieuwe
versie van onderwijzer Bint staat
nu voor een hoogstmoderne klas
waar het anarchisme hoogtij viert
en waar de (gewapende) leerlingen
stoeien over de vraag wie tweede
was in der Tweede Wereldoorlog.

4K2 gaat vanvond om half negen in
première. Zaterdag is er een voor-
stelling om half negen, zondagmid-
dag om 15 uur. Andere voorstellin-
gen, steeds om 20.30 uur, op
20,22,23,27,28, 29 en 30 december
in het Theater Sirkel is Sittard." Het affiche van 4K2

recept
Klassieke kalkoen
1 kalkoen van ca. 3 kg, peper en zout, 3 eetlepels
honing, zachte boter om te bestrijken, 100 - 125
gram champignons, 200 gram verse braadworst of
sausijsjes (rauw), 1 kleine stengel bleekselderij, 1
eetlepel fijngehakte peterselie, 2 sneetjes oud wit-
brood, zonder korstjes.
Maak eerst de vulling. Maak de champignons
schoon en snijd ze in vieren. Haal het velletje van
de worst(jes). Maak de bleekselderij schoon en
snijd de stengel in reepjes. Wrijf het oud brood tot
kruimels. Meng alle ingrediënten voor de vulling.

Vul de kalkoen vanuit de halszijde en vouw dekal-
koen over de vulling dicht. Steek de 'flap' met een
cocktailprikker vast.
Leg twee grote vellen aluminiumfolie in een ruime
braadslede.Plaats hierop de met peper en zout in-
gewreven kalkoen. Bestrijk de kalkoen nu eerst
met de honing en dan rijkelijk met zachte boter.
Wikkel het folie losjes rond de kalkoen en schuif
het geheel onderin een op 180Cvoorverwarmde
oven. Braad de kalkoen eerst 1,5 uur in het folie-
pakket, sla het folie dan terug en laat de kalkoen
vervolgens in nogmaals een uur mooi bruin kleu-
ren. Bedruip de kalkoen tijdens dit laatste uur re-
gelmatig.

Atelier Mondriaan i
zien in Beurs BerlaS

DOOR FRANOOISE LEDEBOER
AMSTERDAM - 'In deze meetkun-
dig zuivere, in felle kleuren klate-
rende ruimte, gaat men van alle
zorgen verlost, op in de bespiege-ling van het allerhoogste.' De Tele-
graaf-journalist die in 1926 zo ly-
risch over Mondriaans Parijse
werkruimte schreef, maakte zich
niet schuldig aan overdrijving. In
de Beurs van Berlage is een recon-
structie op ware grootte verrezen.
De replica is gebouwd na jarenlang
speurwerk van maquettebouwer
Frans Postma die daarvoor samen-
werkte met de TU Delft. Wie vanuit
het atelier naar 'buiten' kijkt ziet
op enorme opgeblazen foto's op
strakgespannen witte doeken het-
zelfde uitzicht als Mondriaan heeftgehad. Mondriaan heeft vier jaar
over de inrichting gedaan maar
toen was zijn atelier dan ook een
exacte ruimtelijke versie van zijn
beroemde schilderijen met rechtelijnen en gekleurde vierkanten ge-
worden. Op de muren bracht hij
dezelfde gekleurde vierkanten aan
als we op zijn composities terugvin-
den. Ook het meubilair staat strak

in het gelid. Gezelligheid was
taboe.
De kunstenaar woonde en **van 1921 tot 1936 aan de Ru
Départ in een complex waari"
veel andere kunstenaars on#
hadden gevonden. Oude bou»'
ningen toonden aan dat de $
een vijfhoek is geweest.

Het grootste probleem bij de l*
structie was de vaststelling V
juiste kleuren. Aanknoping5!
bood een foto van het ateli?
1926 waarop ook Mondri1
'Compositie in rood, geel en bij
uit de collectie van de Tate G»
zichtbaar was. Met behulp va*
computergestuurde spec"1
methode kon echter een verf
king tussen de kleuren van
schilderij en de tinten op de z*1wit foto worden gemaakt. Dat j
de uiteindelijk tot de vastste"
van de nu gebruikte kleuren.

De expositie 'Mondriaans A**
Aardsch Paradijs' in de Beurs
Berlage (Damrak 243, Amstel"
is geopend van 17 december t"1
met 5 februari.

oplossing gisteren
HORIZONTAAL: 1 voettocht; 8 graad;
12 Berber; 13 kras; 14 ik; 16roes; 17
kaap; 18 ka; 19 sop; 21 OR; 22 Erna;
23 rag; 24 toom; 26 KRO; 27 guano;
29 rei; 30 knots; 32 taan; 34 sela; 36
te; 38rad; 39 uk; 41 tors; 42 beer; 44
le; 45 iep; 47 Se; 49 emir; 51 nier; 53
toren; 56 gal; 58 bleek; 60 vos; 61
cacao; 63 ren; 64 even; 66 hé; 67
enk; 68 on; 69 even 70 melk; 72 ds;
73 Oder; 74 ballon; 76 kamer; 77
jandoedel.

puzzel van de do

HORIZONTAAL: 1 werphout; 8 vel; 12 beken 13 lol; 14riv. in Rus-
land; 16 leeg; 17 stuk; 18Kon. Besluit; 19 drank; 21 eerw. heen 22
plant; 23Pal. organisatie; 24 gedeeltelijk; 26 pi. in Gelder..; 27vogel;
29 vogel; 30 spook; 32 talent; 34 delicieus; 36 zonnegod; 38 Soa
Econ. Raad; 39 let wel; 41 maag; 42voorwerp; 44 neon; 45 insect;
47 editie; 49 Eng. titel; 51 tocht; 53 zuigdop; 56 een weinig; 58
vrucht; 60 grondsoort; 61 spleet; 63verl. toon; 64 mondwater; 66vrl*
dominee67 spoedig; 68voegw.; 69 box; 70 vogel; 72 kosten koper
73 leidsman; 74 trektuig; 76 zot; 77 café.

VERTIKAAL: 1 lichaamsvocht; 2 getij; 3 pelswerk; 4 knaagdier(mv);
5 kant; 6 lokspijs; 7 namelijk; 8 tijdig; 9 opening; 10 hetzelfde; 11 te-
genwerken;13voor; 15 stroompje; 17kopvlek; 18 plakken; 20 gesle-
pen; 22 bloedvat; 23 grappenmaker* 25 slim; 26 water in Friesl.; 28
Rijksgrond; 30 daar; 31 vrouwmens; 33 in de war; 35 watering; 37
meisjesn.; 40 bezighouden; 43 nuk; 46 rijksdaalder; 48 talloos; 50
verdriet; 52 slenium; 54 wijle; 55 bijwoord; 57 Aziaat; 59 opslagplaats;
61 vaartuig; 62 derwisj; 65pruik; 66 lef; 69projectieplaatje; 70 diere-
geluid; 71 penarie; 73bevel; 74 Jap.bordspel; 75 loco-burgemeester.

VERTIKAAL: 1 vuist; 2 eb; 3 & (
troon; 5 ober; 6 ces; 7 HR; 8 gra39'<
rap; 10 as; 11 dragonder; 13 kan; j
koor* 17 krot; 18 kanaal; 20 poes; j
Eros; 23raar 25 riet; 26 kn; 28 ut *karet; 31 steen; 33 tuinbroek; 35
37 Eem; 40 keilen; 43 Riga; 46 p^
48 bron; 50 race; 52 re; 54 over; 5
es; 57 land; 59 kever; 61 cello; *5
oksel; 65 ver; 66 held; 69 Ede; ’man; 71 koe; 73 om; 74 Ba; 75 N"

Winwoord: MOSTERDLEPELTJ^

Welk winwoord komt er in het balkje?

(ADVERTENTIE)

VERANDA'S //£S^
DEUREN ïï%i
RAMEN WKJ t

***D*r«AL 27 JAAR DE BESTE °°T

INTERLAND^| bouw-elementen b.v. J
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Aantal heenzendingen verdachten bereikt met 5000 record

Sorgdrager eist toch
geldvoor meer cellen

llMMllgnze parlementaire redactie

kJ^ HAAG - Justitieminister
ager vindt dat er §eld

Uien omen voor de bouw van]ltab
er cellen. Ze heeft dit het

|ge Inet laten weten. In het re-tak koord is hiermee geen
|^nening gehouden. Aanlei-
iger^ v°or de eis van Sorgdra-L.. Js het cellentekort, dat
|vai stfjgen ondanks de bouw
"iet n*euwe gevangenissen.
Verriaantal heenzendingen van
tot **ten loopt dit jaar op

a een recordhoogte van meer, der , vijfduizend, zevenhon-
<J meer dan vorig jaar.

Klif ?er weet n°g niet hoeveel
de j .?*J gaat claimen. Eerst wil zij
dit j lnitieve heenzendcijfers ovei

feled 1" afwachten. Twee maanden
fek e zei Sorgdrager al dat ze er
voorning mee hield dat er meer geld
toe ceUen moet komen. Ze vroeg
%* n°g geen geld aan het kabinet,
aan *? t ze de situatie even wilde
st6ü * n̂- Sorgdrager weet zich ge-
sPfak d°°r de Tweede Kamer. Die
Uit n

'n °ktober haar verontrusting
% Ver de zuinigheid van het kabi-
{*et°P dit terrein.
h>U aantal cellen is de afgelopen ja-
S? fors uitgebreid tot bijna tien-
gfat^nd- Het huidige bouwpro-
ppM^a dat uit de vorige kabinets-
V&M stamt, voorziet in een
lenaere uitbreiding tot 12.000 cel-
foMl°d volgend jaar. Tijdens de
]Matie van het paarse kabinet liet
(Jih e weten dat verdere uitbrei-
itM met liefst 1.600, maar mini-]oe^ 10°0 cellen (kosten 100 mil-
(ioq, gulden jaarlijks) 'absolute
is(j: 2aak' is. In het regeerakkoord
SMWens echter niet gehonoreerd.
kre„ r n°g, het gevangeniswezen
jo^S een bezuiniging van 90 mil-
?elo V°or de komende vier jaar op-cfgd.
Jou £j"°nd van het regeerakkoord
t>i0 . "et cellenprobleem opgelost

M worden door uitbreiding
'"stv aantal alternatieve straffen.
loot" twiJfelt echter sterk of hier-
Joe de behoefte aan cellen vol-
öe u kan worden verminderd,
ïlu aan cellen blijft toene-
hjn door de verzwaring van de cri-

De uit te zitten straffen
teeri 0 daardoor langer. Ook zijn
'fee meer cellen nodig voor
bM'delingen die uitgezet moeten'"den.

JohnBruton leider broos lerskabinet
iat ri

_ Precies een maand na-
U0s ,vorige regering was gevallen,
K^ het lerse parlement gisterenR hieuwe premier. John Bruton
iet & °-e steun van 85 leden van van
) een meerderheid van
fjjj e leider van de conservatieve
bjj Gael zal een broze coalitie
'ers °eren met politieke tegenstre-
>jj, als de gematigdeLabour Party

et linkse Democratisch Links.
1M1euwe regering-Bruton heeft in
'ofp1186* nog drie jaarte gaan tot de
jj |endeverkiezingen. Een steuntje
lÜe

e rug voor Bruton is de onstui-
'Qlp roelende lerse economie. Voor
M;etld jaar wordt een groei van 6
te eri* voorspeld, veruit de hoog-
M^ de Europese Unie. Het effect
|^s een kabinet-Bruton op het vre-,Mroces in Noord-lerland kan
',Mr nadelig zijn. Terwijl zijn
jMSanger Reynolds binnen de
(Li- nn Fein werd gezien als ka-grjekgezind, gaat Bruton door
MPro-protestant.

EU-sancties tegen Turkije na
vonnis Koerdische politici
Van onze correspondente

ISTANBUL - Als protest tegen het
vonnis van vijftien jaargevangenis-
straf dat het Turkse Staatsveilig-
heidshof vorige week aan vijf Koer-
dische parlementsleden oplegde,
heeft hetEuropees parlement beslo-
ten om de betrekkingen met Turkije
te bevriezen totdat de parlementa-
riërs vrijgelaten zijn.
Ook het akkoord tot de oprichting
van een douane-unie tussen Europa
en Turkije, dat maandag in Brusselondertekend moet worden, is hier-
door in gevaar gekomen. Dit ak-
koord is de voltooiing van een pro-
ces dat in 1963 begon en wordt
gezien als een belangrijke stap naar
volledig Turks lidmaatschap van de
Europese Unie.
De parlementariërs werden veroor-
deeld omdat zij lid zouden zijn van
de gewelddadigeKoerdische Arbei-
derspartij PKK, die in Zuidoost-
Turkije vecht voor een onafhanke-
lijke staat. Maar zelfs Amerika, dat
zich doorgaans op de vlakte houdt
waar het Koerden betreft, heeft via
het ministerievan Buitenlandse Za-
ken laten weten 'de indruk te heb-
ben dat deparlementsleden gestraft
zijn om gedane uitlatingen en hier-
over bezorgd te zijn.

Europese politici zijn van mening
dat de hele rechtszaak nooit plaats
had mogen vinden en het vonnis een
zware schending is van de vrijheid
van meningsuiting. Een resolutie

die gisterenavond in het Europarle-
ment aangenomen werd, eist dat de
douane-unie uitgesteld wordt 'zo-
lang in Turkije de mensenrechten
geschonden worden.
Alle lidstaten behalve Griekenland
zien het liefst dat de voor maandag
geplande ondertekening wel door-
gaat. De heersende mening is dat
Turkije niet in de steek gelaten mag
worden, om te voorkomen dat anti-
Europese en anti-democratische

groepen in het land aan terrein
winnen.

Hoewel het besluit van het Euro-
parlement juridisch gezien niet bin-
dend is, kunnen de ministers het
politiek echter moeilijk verkopen er
tegenin te gaan, gezien de brede
steun die de resolutie geniet. Maar
zelfs als de bijeenkomst op ministe-
rieel niveau wel doorgaat, zal de
ondertekening hoogstwaarschijn-
lijk afketsen op een Grieks veto.

Hartkloppingen
Broekmans benadrukt dat de mel-
dingen 'zeer waardevol zijn. Daar-
mee kan de kwaliteit van een medi-
cijn worden verbeterd. Dat geldt bij
voorbeeld voor de zogenoemde in-
halervan astmapatiënten. Dit is een
spuitbusje waarmee de patiënt een
stof in de longen brengt waardoor

hij het minder benauwd heeft. In
het begin van de jaren zestig ver-
oorzaakte dit middel hartritme-
stoornissen waaraan sommige pa-
tiënten zijn gestorven. Nu is de in-
haler zodanig verbeterd dat de pa-
tiënt nagenoeg geen last heeft van
hartkloppingen.
Vorig jaar noteerde het Bureau Bij-
werkingen van het ministerie voor
Volksgezondheid 1600 meldingen.
Precies dertig jaar geleden, in 1963,
waren dater slechts 200. Het aantal
is toegenomen, omdat er steeds
meer medicijnen voor levensbedrei-
gende ziektes - denk aan kanker en
aids - op de markt zijn. Deze mid-
delen brengen meer bijwerkingen
met zich mee. Ook zijn de artsen in
de loop der jaren toch meer gaan
melden.
Het hangt van de aard van de bij-
verschijnselen af, of het College het
medicijn van de markt haalt.
Broekmans: „Stel: er is een nieuw
anti-kankermiddel dat kans op ge-
nezing biedt en in ieder geval het
leven van de patiënt aanzienlijk
verlengt. In de praktijk blijkt dat
tenminste één patiënt overlijdt ten
gevolge van de bijwerkingen. Dan
blijft zon medicijn toch in de han-
del. Het effect is groter dan de scha-
de."

binnen/buitenland

Grote diamantenroof in Antwerpen
Van onze correspondent

BUSSEL - Bij een inbraak in
|*n van de Antwerpse diaman-nbeurzen is woensdagnacht
°or tientallen miljoenen gul-

M-s aan diamanten en geld buit
epmaakt. De exacte omvang van
* buit is nog onbekend, omdat

Ho £twerPse politie gisteravondg bezig was na te gaan hoeveel*an de 1500 kluizen in de dia-
mantbeurs waren gekraakt.

Maar nu al staat vast dat de
uiterst professioneel uitgevoerde
diamantenroof één van de groot-
ste kraken van de afgelopen ja-
ren zal zijn.
De Antwerpse diamanthandel, in
de wijk vlak achter het Centraal
Station, is wereldberoemd. Hoe-
wel steeds mindervan het fonke-
lende edelgesteente in België
wordt geslepen, loopt nog steeds
meer dan de helft van dewereld-
handel in diamanten via Ant-
werpen. De diamantairs slaan

hun voorraden op in verschillen-
de zwaar bewaakte beurzen. In
één van die beurzen, de 'Dia-
mantkring', ontdekte een hande-
laar gisterochtend vroeg dat zijn
kluis in de kelder van het ge-
bouw was leeggehaald. Onder-
zoek van de politie wees al snel
uit dat zeker zes kluizen waren
geplunderd. Daarbij was voor
minstens vijf miljoen gulden aan
diamanten en geld meegenomen.

De politie had gisteravond overi

gens nog slechts 100 van de 1500
kluizen kunnen controleren. Ze
denkt nog 'enkele dagen' nodig
te hebben om de omvang van de
kraak vast te stellen.
Het vermoeden bestaat dat de
dieven hulp van binnenuit heb-
ben gehad, omdat nergens spo-
ren van inbraak zijn aangetrof-
fen in het door de politie en een
particuliere beveiligingsfirma
bewaakte gebouw. Ook het
alarm is niet afgegaan.

Artsen melden bijwerking
van medicijnen te weinig
Van onzeredactie binnenland

DEN HAAG - Veel te weinig artsen
melden onverwachte bijwerkingen
van een medicijn. Ze moeten die
aangeven bij het Bureau Bijwerkin-
gen van het ministerie voor Volks-
gezondheid. Sommige artsen laten
dat na, omdat ze niet willen erken-
nen dat een door hen voorgeschre-
ven medicijn niet deugt.

Dat zegt A. Broekmans, directeur
van het onafhankelijk College ter
beoordeling van geneesmiddelen.
Dit collegebepaalt of medicijnen op
de markt komen en werkt nauw sa-
men met het Bureau Bijwerkingen
van het ministerie. Jaarlijks maakt
slechts vijf procent van alle artsen
melding van nieuwe bijwerkingen
van medicijnen.
„Dat is te weinig," aldus Broek-
mans. „Veel artsen beschouwen
zon aangifte als administratieve
rompslomp en zeggen dat ze daar
geen tijd voor hebben. Voordat een
middel de markt op gaat wordt het
weliswaar uitgebreid getest, maar
in de praktijk vertoont zon medi-
cijn vaak nieuwe, nare bijverschijn-
selen. Wij hebben die informatie
hard nodig om de bijsluiter aan te

passen én om te oordelen of zon
middel wel in de handel kan blij-
ven," zegt Broekmans.

Een medicijn kan bij voorbeeld on-
verwacht een allergische reactie
veroorzaken. Of de bloeddruk gaat
hard omlaag, waardoor een patiënt
kan overlijden. „Artsen moeten veel
meer melding maken van deze bij-
verschijnselen die zich pas in de
praktijk openbaren. Als meerdere
artsen dezelfde bijwerking van een
medicijn doorgeven, kunnen wij
met meer zekerheid zeggen dat er
iets mis is met dat middel. Met een
incidentele melding kunnen we niet
veel. De onverwachte klachten van
de patiënt hoeven niet per definitie
bijwerkingen te zijn. De aandoe-
ning kan ook bij de ziekte horen, of
de patiënt heeft een nieuwe kwaal
onder de leden."

Opmars
Intussen viel een troepenmacht van
naar schatting 20.000 a 40.000 sol-
daten en enkele honderden pant-
servoertuigen afgelopen zondag de
Kaukasische republiek binnen. De
tankkolonnes stuitten echter op fel
verzet van de Tsjetsjeense separa-
tisten en van de burgerbevolking,
zowel in de republiek zelf als in de
twee buurrepublieken Ingoesjië en
Dagestan. De Russische opmars
naar de hoofdstad Grozny liep
daardoor vertraging op. Volgens het
ministerie van Defensie in Moskou
zijn vijftien Russische soldaten om-
gekomen in de strijd in de opstandi-
ge republiek.
Gisteren bestooktenRussische mili-
tairen de Tsjetsjeense troepen ten
noorden van Grozny en kwamen zij
dichter bij de stad. Tanks staan op
zeven kilometer van de stad. Dikke
mist verhindert dat de Russen
Grozny geheel omsingelen, aldus
het persbureau Itar-Tass.

Hebellen moeten wapens neerleggen
Tsjetsjenië krijgt van
Jeltsin 48 uur extra

Van onze redactie buitenland
MOSKOU/GROZNY - President
Jeltsin heeft het separatistische be-
wind in Tsjetsjenië twee dagen ex-
tra gegeven de wapens neer te leg-
gen en gebruik te maken van de
presidentiële amnestie. De Tsjets-
jeense gewapende bendes 'hebben
48 uur' vanaf gisteravond 23.00 uur
Nederlandse tijd. Met deze stap wil
Moskou 'het gebruik van geweld
dat slachtoffers kan eisen onder de
vreedzame bevolking beperken', al-
dus het persbureau Interfax.

De Tsjetsjeense president Doedajev
zei gisteravonddat zijn regering be-
reid is tot 'spoedige onderhandelin-
gen op het hoogste niveau. Wel
moeten de Russische militairen
eerst zijn republiek verlaten, zei hij.

Doedajev wilde niet zeggen of dit
betekent dat een Tsjetsjeense en een
Russische delegatie het gisteren af-
gebroken overleg in Noord-Ossetië
hervatten.

Het is de derde maal dat Jeltsin
schuift met een ultimatum, waar-
mee hij de Tsjetsjenen wil dwingen
terug tekomen van hun onafhanke-
lijkheidsverklaring in 1991. Eerst
dreigde hij op 1 december de nood-
toestand in te stellen in deweerbar-
stige republiek als deze niet de
Russische Grondwet zou erkennen.
Op de dag dat het ultimatum ver-
streek, trok Jeltsin het in.
Vervolgens gaf hij een decreet uit
waarbij hij amnestie beloofde aan
de Tsjetsjenen die op 15 december
hun wapens zouden nebben neerge-
legd.

Levenslang
geëist voor

doodschieten
van douanier

AMSTERDAM - Tegen de 42-jarige
J.8., een van de mensen die inder-
tijd Heineken ontvoerden, is giste-
ren voor de rechtbank in Amster-
dam levenslange gevangenisstraf
geëist wegens het doodschieten van
een douanier en de invoer van 20
kilo cocaïne.

B. wordt ervan verdacht begin dit
jaar de 44-jarige douanier J. Holm
te hebben doodgeschoten na een
wilde achtervolging in de Amster-
damse binnenstad. Holm en drie
andere douanemensen zaten B. en
zijn later ontvluchte handlanger
L.K. (Kronenberg) op de hielen na-
dat die 20 kilo uit Colombia ge-
smokkelde cocaïne hadden opge-
haald. De cocaïne zat verborgen in
bodywarmers dieB. en K. droegen.

In december 1993 had de Ameri-
kaanse Drugs Enforcement Admi-
nistration (DEA) de douane getipt
over de drugsinvoer. Dat een van de
afhalers van de partij cocaïne de
vuurwapengevaarlijke B. zou zijn,
wist toen nog niemand. De drugs
werden pas een dag na de schiet-
partij door een buurtbewoner in een
tuintje gevonden.

Volgens officier van justitie mr. D.
Aben heeft B. de douanier 'eenvou-
dig neergeknald. Het zou hem puur
om het grote geld te doen zijn ge-
weest. „B. heeft al eerder een straf
van 12 jaar gekregen. Ik wil hier
niet over 12 jaar weer staan," zo
motiveerde Aben de levenslange eis.
Hij refereerde daarmee aan de cel-
straf die B. kreeg wegens de ontvoe-
ring van biermagnaat A. Heineken
en diens chauffeur A. Doderer.

punt uit
" Drugsopvang
Naar schatting vijfhonderd de-
monstranten uit de Rotterdam-
se wijken Spangen en Over-
schie hebben gisteravond
gedemonstreerd tegen de
nachtopvang voor drugsver-
slaafden aan de Bornissehaven
in de wijk Spaanse Polder na-
bij de deelgemeente Overschie.
Een aantal demonstranten zag
kans de nabijgelegen rijksweg
A2O korte tijd te blokkeren
toen de brug over de Schie
open stond.

" CDA
Als er nu verkiezingen zouden
worden gehouden zou het CDA
weer de grootste partij zijn.
Dat blijkt uit een peiling van
bureau Interview over vorige
week in opdracht van een aan-
tal politieke partijen. Volgens
de peiling zou het CDA uitko-
men op 23,3 procent van de
stemmen. De PvdA zou 21,2
procent halen en de WD 21
procent.

" Zweden
De Zweedse Rijksdag heeft gis-
teren geheel volgens verwach-
ting ingestemd met toetreding
tot de Europese Unie. Het par-
lement in Stockholm bekrach-
tigde hiermee de uitslag van
het referendum van 13 novem-
ber waarin 52,3 procent van de
Zweden zich voor het EU-lid-
maatschap uitsprak.

" NS
De Nederlandse Spoorwegen
weigeren nog langer te dienen
als 'nationalepispaal' bij acties
en demonstraties. Het bedrijf
neemt maatregelen om in de
toekomst te voorkomen dat het
treinverkeer door actievoerders
wordt stilgelegd, zo heeft NS-
woordvoerder Wim Binnendijk
meegedeeld. De schade die de
spoorwegen door de studenten-
blokkade van gisteren hebben
geleden, loopt in de tonnen.

" Begrenzer
Chauffeurs van zware vracht-
wagens en autobussen riskeren
volgend jaar een boete van
2.500 gulden als hun voertuig
niet van een snelheidsbegren-
zer is voorzien. In de meeste
voertuigen is de begrenzer -kosten gemiddeld 1.750 gulden- ingebouwd maar volgens de
rijksdienst voor het wegverkeer
moet het bij zeker 23.000 van
de 63.000 wagens nog gebeu-
ren.

" Monumenten
Minister Melkert van Sociale
Zaken gaat bekijken of er extra
mensen kunnen worden inge-
schakeld voor de restauratie
van monumenten. Hij wil na-
gaan of dat mogelijk is als on-
derdeel van experimenten om
mensen met de inzet van uitke-
ringsgelden aan werk te hel-
pen. Melkert zei dat gisteren
nadat hij het rapport Werken
aan Monumenten in ontvangst
had genomen.

" Sorgdrager
De drie regeringsfracties en het
CDA zijn geïrriteerd geraakt
door de ontwijkende manier
waarop minister Sorgdrager
van Justitie vragen heeft be-
antwoord over het vorig jaar
ontbonden rechercheteam IRT
Noord-Holland/Utrecht. PvdA,
WD, D66 en de christen-
democraten hebben gisteren op
bitse toon opheldering geëist
over het verhaal dat het mis-
lukte IRT in het geheim grote
hoeveelheden xtc, amfetamine
en weed op de Engelse markt
heeft gedumpt.

" Le Shuttle
De beheerders van de Kanaal-
tunnel hebben toestemming
gekregen om de treindiensten
door de tunnel vanaf volgende
week donderdag voor het pu-
bliek open te stellen. 'Le Shutt-
le' heeft de afgelopen twee
maanden proef gereden met ge-
nodigden. Vandaag wordt be-
kend hoeveel een oversteek
door de tunnel gaat kosten.
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# Een Senegalese VN-sol-
daat fouilleert een Hutu-
familie in een vluchtelingen-
kamp in de Rwandese plaats
Kibeho. De VNvoltooide gis-
teren een grondige inspectie
van twee kampen waar
100.000 Rwandezen verblij-
ven. In totaal werden 43
mensen gearresteerd en ruim
1000 wapens gevonden. De
actie van de VN kwam nadat
de laatste weken het geweld
in de kampen oplaaide. Hier-
voor zouden vooral de voor-
malige Hutu-soldaten en de
paramilitaire groepering In-
terhamwe verantwoordelijk
zijn.

Welkom in een kelder vol traditie met de wijn die bij Upast

t*s

Zondag 18 december geopend U/ O
van 12.00-17.00 uur
Allekoopavonden tot 21.00 uur

Valkenburgerweg 54, Heerien, tel. 045 - 711848

Vn-inspectie Hutukampen
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DOOR PAUL KOOPMAN
EN MARC PEEPERKORN

DEN HAAG - Elke donderdag-
avond staken ze de koppen bij
elkaar, de PvdA-bewindslieden
en partijtop. In een vergader-
zaaltje van het ministerie van
Financiën. De meesten ruim vier
jaar lang met de pest in het lijf.
Oud-minister van Defensie Relus
ter Beek: „Ik betrapte me erop
dat ik andere afspraken met
dankbaarheid benutte om niet
naar het bewindspersonenover-
leg te hoeven. En ik was niet de
enige. len Dales kwam vanaf het
begin zuchtend en steunend. Aad
Kosto vertrok meestal volstrekt
verzuurd. In de discussie over de
asielzoekers zijn hij en Hedy
d'Ancona niet bepaald dol op el-
kaar geraakt. Ze deelden echter
hun ergernis als Jan Pronk weer
eens iets had geroepen."

Ook Jacques Wallage, eerst
staatssecretaris van Onderwijs,
later sociale zaken, nu fractie-
voorzitter, zat er misnoegd bij.
„In de bewindsliedenploeg is ge-
leidelijk iets kils ontstaan. Er
was weinig kameraadschap. Het
klimaat bevond zich te vaak op
Antarctica-niveau." Elske ter
Veld, oud-staatssecretaris van
Sociale Zaken, raakte al 'depri'
bij de gedachte aan het naderen-
de overleg.

Nachtmerrie
In 1989 belandde de PvdA voor
het eerst sinds lange tijd weer op
het regeerpluche. Het werd, vol-
gens het gisteren gepresenteerde
boek 'Regerenderwijs', een trau-
matische ervaring. „Schone dro-
men gingen een aantal malen
over in een nachtmerrie," schrij-
ven de auteurs Peter Rehwinkel,
aanstaand PvdA-kamerlid, en
partijwetenschapper Jan Nek-
kers in het voorwoord.

De twee PvdA'ers maakten ge-
durende drie maanden een rond-
gang langs alle PvdA-bewind-
slieden uit het kabinet-Lubbers/
Kok, de voormalige partijvoor-

zitter Marjanne Sint, de huidige
voorzitter Felix Rottenberg en
oud-fractieleider Thijs Wölt-
gens.

Bezuinigingen
Uit het boek komt allereerst een
overdosis onverwerkte pijn van
de vele bezuinigingsronden naa
voren. Op de PvdA-ministers
had de opeenstapeling van te-
genvallers een demotiverende
uitwerking, temeer omdat de ei-
gen partijleider Kok aan de kas-
sa zat.

Vervolgens kwam de wao-crisis,
die de toch al gedesillusioneerde
PvdA-ministers onder hoog-
spanning zette. De wonden van
deze ingreep, zo blijkt, zijn nog
steeds niet geheeld. PvdA-frac-
tieleider Wöltgens krijgt van Ter
Veld en Ter Beek het verwijt dat
hij op het cruciale moment niet
aanwezig was. Wöltgens zelf
vertelt vol trots hoe hij samen
met Kamerlid Leijnse partijlei-
der Wim Kok een jaar later een
stok tussen de benen stak. Mar-
janne Sint, die vanwege de wao-
crisis moest aftreden, meent dat
niet zij, maar Kok en Wöltgens
verantwoordelijkheid droegen
voor het debacle.

Bootje
Het bootje was klein en de zeeën
gingen hoog, zou Kok later ver-
klaren. Inderdaad: de economie
zat tegen, de Golfoorlog brak uit
en het CDA maakte vrijwel elk
jaar problemen over het inko-
mensbeleid. Maar al met al - één
aanvaring daargelaten - liep de
'as' Lubbers/Kok in het kabinet
op rolletjes. Het CDA leverde de
PvdA na de nederlaag bij de pro-
vinciale statenverkiezingen in
1991 geen streken. Het venijn zat
in eigen kring. In het kleine
scheepje, om bij de beeldspraak
te blijven, stonden de PvdA-
matrozen elkaar naar het leven.

Uit de door het boek verweven
citaten rijst beslist niet het beeld
op van een nauwe vriendenclub.
Staatssecretaris Kosto van justi-

tic meent dat zijn collega's d'An-
cona (WVC) en Pronk over zijn
rug goede sier in de publiciteit
maakten.
Ter Veld en Wöltgens, straks bei-
den Eerste-Kamerlid, konden
eikaars bloed wel drinken. Elske
over Thijs: „Wöltgens is bang
voor conflicten. Hij heeft eerlijk
gezegd geen ruggegraat." Zij
voegt daar nog aan toe: „Verder
vond ik een deel van de fractiele-

den gewoon minkukels." Ter
Beek schildert zijn collega van
sociale zaken af als een war-
hoofd: „Als zij over de wao be-
gon, waren de rest van de be-
windslieden na enkele zinnen al
het spoor bijster."

" Een lachende premier Kok toont het eerste exemplaar
van het boek regerenderwijs. Foto: GPD

Irritaties en meningsverschillen tussen PvdA en VVD

Ritzen boos op'onbesuisde'
uitlatingen van Bolkestein
Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - Minister Ritzen
(Onderwijs) vindt dat VVD-lei-
der Bolkestein 'wat onbesuisd,
wat ondoordacht en een beetje
goedkoop' bezig is door zijn
voorstel de collegegelden te ver-
hogen als 'hap-snapbeleid' af te
schilderen. De irritaties tussen
PvdA en VVD over het onder-
wijsplan namen gisteren toe,
ondanks de bezweringen van de
liberaal dat zijn kritiek niet per-
soonlijk bedoeld was. Ook ver-
schillen de twee grootste rege-
ringspartijen nog steeds over
eventuele alternatieven voor de
omstreden maatregel. Volgende
week is er een debat in de Twee-
de Kamer over de kwestie.

Tussen PvdA en VVD werd de
sfeer gisteren steeds grimmiger,
nadat Bolkestein voor de NOS-
radio minister Ritzen onder vuur
had genomen. Hij hekelde het
'hap-spapbeleid' met betrekk-
king tot de bezuinigingen in het
hoger onderwijs. Ritzen sloot
hierover vorige week een ak-
koord met vertegenwoordigers
van universiteiten en hogescho-
len. Van de afspraak dat de col-
legegelden met 1000 gulden
moeten stijgen, trokken zij later
onder druk van de studenten-
bonden hun handen af. De be-
windsman houdt echter vast aan
het akkoord en weigert over al-
ternatieven te spreken.
Bolkestein vindt dat het gehar-
rewar de geloofwaardigheidvan
Ritzen niet vergroot. PvdA-frac-
tievoorzitter Wallage nam zijn
bewindsman in bescherming
door de kritiek 'niet sportief' te
noemen. „Ritzen heeft steun van
het hele kabinet, inclusief de
WD-bewindslieden." Ook Rit-
zen zelf benadrukte dat VVD-
minister Zalm (Financiën) achter

hem staat. „De kritiek is dus ge-
richt op heel het kabinet."

Bolkestein suste aan het eind
van de dag het oorlogje met het
commentaar dat hij alleen de
'beeldvorming' had bekritiseerd
en niet de persoon Ritzen. „Men
moet niet boos worden in de po-
litiek. Er is alleen sprake van een
politiek meningsverschil."

Dat meningsverschil is nog
steeds niet opgelost. PvdA-
onderwijswoordvoerder Van
Gelder voelt niets voor het alter-
natieve voorstel van de VVD om
de universiteiten en hogescholen
de vrijheid te geven zelf de hoog-
te van het collegegeld te bepalen.
Op die manier worden de bezui-
nigingen van 200 miljoen gulden
'niet over de ruggen van de stu-
denten' heen opgelost. De instel-
lingen krijgen minder geld en
moeten met elkaar concurreren
om studenten binnen te halen.
Zij zullen dan eerder de neiging

hebben te bezuinigen dan de col-
legegelden te verhogen.
De PvdA vreest echter dat de ho-
gescholen dan de dupe worden.
Zij kunnen nauwelijks met el-
kaar in concurrentie gaan. Bo-
vendien is het plan op korte
.termijn niet te realiseren, aange-
zien tegenover een hoger college-
geld geen kwaliteitsverbeterin-
gen staan. Alleen financieel-
woordvoerder Van der Ploeg liet
weten wel iets in de suggestie te
zien. D66 voelt ook wel wat voor
het VVD-voorstel, omdat het 'de
prikkel' kan zijn voor instellin-
gen meer waar te bieden voor
hun geld.

Het plan om een deel van de be-
lastingmeevalllervan 1,7 miljard
gulden voor het onderwijs te be-
stemmen haalt het niet, omdat
de VVD daar toch niets in ziet.
Eerder liet Bolkestein nog weten
'dat niet uit te sluiten', maar in
zijn fractie kreeg hij hiervoor
geen steun.

" Minister Ritzen " Bolkestein

Hekel
Terwijl dc matrozen donderjaag-
den, richtte kapitein Kok zijn

aandacht op andere dingen. Tal-
rijk zijn de klachten over Koks
kilheid en afstandelijkheid. Nee,
dan Lubbers. Daar had je nog
wat aan. Staatssecretaris Simons
(Volksgezondheid): „Lubbers is
de eerste twee jaar een echte
steunpilaar geweest. Dat kan ik
van Kok niet zeggen." Ter Veld
verzucht: „Kok had met iedereen
slechte contacten. Dat lag aan
zijn persoon. Je liep er niet naar
binnen. God mag weten wat de
manier is om die man te benade-
ren."

Kosto voelt zich nog wel het
meest doorKok in de steek gela-
ten. „Ik had niet het gevoel dat
hij een speciale hekel aan mij
had. Een persoonlijk woord heb
ik nauwelijks ervaren." Partij-
voorzitter Rottenberg formuleert
het nog een slag harder: „Men-
sen zijn doodsbang voor Wim
Kok. Hij is derector van het jon-
gensgymnasium."

Deden de PvdA-bewindslieden
dan geen pogingen Kok uit zijn
geisoleerde positie te sleuren?
Wöltgens meent van niet. „De
andere bewindslieden hadden
een beetje de neiging te denken:
ach, dat regelt Wim wel. Dat be-
tekent dat de PvdA-positie in de
ministerraad vaak alleen door
Wim werd verdedigd."

binnen/buitenland.

Regeren was voor PvdA een bezoeking
Na ruim honderd dagen 'paars' blikt de PvdA

terug. Hoe was het ook weer, regeren in de
rooms-rode coalitie met Lubbers? Twee
PvdA-wetenschappers vroegen het de

oud-bewindslieden. De conclusie is wrang. De
sociaal-democraten bestreden vooral elkaar in

plaats van het CDA. Het wekelijks overleg
tussen PvdA-bewindspersonen en partijtop was
voor iedereen een bezoeking. En dan had jeKok,
nu zo aimabel, maar toen de ijzigheid zelve. Een

onthullende inkijk in de clubcultuur van de
Partij van de Achterdocht.

Doel
Minister Pronk van Ontwikke-
lingssamenwerking, die al sedert
1973 in de partij meedraait, legt
de vinger op een andere zere
plek: het kabinet wist niet goed
waarvoor het was aangetreden.

Wöltgens beaamt de vernietigen-
de analyse die D66-voorman
Hans van Mierlo destijds gaf
over het kabinet: „Hij had gelijk
toen hij zei dat het kabinet-Lub-
bers/Kok van niemand was.
ledereen hield er afstand van, er
werd over gemeesmuild, ook in
eigen kring. Wie moest er van
het kabinet gaan houden? Dat
was het probleem."
Ter Beek vertelt wat er gebeurde
op het dieptepunt van de wao-
crisis, tijdens een schorsing van
de ministerraad op 30 augustus
1991, de dag ook dat Marjanne
Sint was afgetreden: „Kok zei: ik
kan niet verder. Ik ben ook maar
een mens. Ik ben kapot." Hij wil-
de zijn partijleiderschap neer-
leggen."

De lezing van Kok zelf wijkt
nauwelijks af. „Ik heb me afge-
vraagd of ik nog wel voldoende
grond onder de voeten had om
door te gaan. Maar het was geen
oplossing geweest de lier aan de
wilgen te hangen. Hoe dicht ik
daar gevoelsmatig ook bij was.
Ikzelf was dan ook in elkaar ge-
zakt, heel persoonlijk."

Clinton en Republikeinen
beloven lagere belasting

WASHINGTON - Met deAmeri-
kaanse kiezers als lachende der-
denzijn president Bill Clinton en
deRepublikeinse oppositie giste-
ren begonnen tegen elkaar op te
bieden met belastingverlagingen
en bezuinigingen op de over-
heidsuitgaven.

In een tv-toespraak tot zijn volk
zou Clinton afgelopen nacht ge-
zinnen een belastingverlaging
van 500 dollar per kind in het
vooruitzicht stellen. Maar deRe-
publikeinen boden meer: ver-
dubbeling van de belastingaf-
trek per kind tot 5000 dollar.
Bovendien willen zij veel meer
bezuinigen op de overheids-

uitgaven, Clinton schat dat zijn
plan de schatkist 50 miljard dol-
lar zal kosten, dat van de Repu-
blikeinen dubbele.

Clinton is tot zijn voorstellen ge-
dwongen door de grote Republi-
keinse zege bij de Congresver-
kiezingen van begin november,
waardoor hij de komende twee
jaar« met een Republikeinse
meerderheid te maken heeft. De
Republikeinen voerden campag-
ne voor belastingverlaging en
bezuiniging, en inkrimping van
het overheidsapparaat, en Clin-
ton moet daarin nu wel mee-
gaan, wil hij niet door het Con-
gres worden voorbijgelopen.

Optimisme
De paarse coalitie kan-de
toekomst in ieder geval in
financieel opzicht met vertrou-
wen tegemoet zien. Het rr
nancieringstekort van de
overheid daalt veel sneller
dan in het regeerakkoord is
aangenomen. Nog maar
enkele maanden na het aan-
treden van het kabinet lijkt
het tekort dit jaar al uit te

komen onder het niveau dat voor 1998 was voorzien. Het staat
nu op 2,6 procent, hoewel 3,3 was verwacht. Dat komt omdat
de belastingontvangsten van het rijk veel hoger zijn en het kabi-
net serieus werk maakt van drastische bezuinigingen.
Hoewel nog moet worden afgewacht of die meevallers blijvend
zijn, begint zich al een zekere opwinding van de Kamer meester
te maken. D66-woordvoerder Ybema rekent er zelfs op dat het
financieringstekort eind 1996 zal dalen tot 2 procent. Daarmee
zou dit tekort 'onder controle' zijn. Een onjuiste veronderstelling,
want het tekort is pas onder controle zodra het op nul staat en
niet eerder. Kamerleden blijken echter hardleers, want de dollarte-
kens schitteren reeds in sommige ogen: er zou weer geld voor
leuke dingen zijn. Maar dat 'potverteren', om met Hans Wiegel
te spreken, moeten we nog maar even achterwege laten. Daar-
voor is de toekomst te ongewis.
Politiek interessant is de vraag wat er met de extra .inkomsten
gaat gebeuren. De regeringsfracties hebben afgesproken dat
meevallers in eerste instantie moeten worden gebruikt om het finan-
cieringstekort in 1998 naar 2,7 procent te brengen. Dat niveau
wordt dit jaar al met gemak gehaald. Is er meer geld te verde-
len, don moet 100 miljoen extra worden ingezet voor politie en
justitie. Ook dat bedrag is inmiddels onder druk van de Kamer
opzij gezet. De PvdA heeft te kennen gegeven dat extra meeval-
lers deels moeten worden ingezet om de lasten voor burgers en
bedrijfsleven verder te verlagen. Dat zou goed zijn voor de werk-
gelegenheid, die vooralsnog sterk achterblijft bij de economische
groei. De VVD houdt echter terecht vast aan aan het uitgangspunt
dat alle meevallers voor de tekortreductie moeten worden aange-
wend. Door de stijgende rente kunnen op termijn tegenvallers
dreigen voor de schatkist. Die worden voorkomen door het tekort
zoveel mogelijk te verlagen.
De werkgevers willen echter ook graag een duit uit het zakje.
Woensdag leverden zij bij staatssecretaris Vermeend van Finan-
ciën] een verlanglijstje met fiscale verlichtingen op tafel, dat 2,7
miljard gulden in vier jaar kost. Bij het Nederlandse bedrijfsleven
staan wat de economische ontwikkeling betreft volgend jaar alle
seinen op groen. Men is zeer optimistisch. Jammer alleen dat dat
optimisme zich niet vertaalt in meer banen. Na een afname van
het aantal volledige banen met 0,9 procent in 1993 was er dit
jaar een achteruitgang met 0,3 procent. Alleen in de maanden
september, oktober en november steeg het aantal werklozen met
21.000. In totaal gaat het nu om zon 490.000 mensen. Voor
hen is weinig aanleiding voor om het even welke vorm van euforie.

P.S.

Noordierse protestante!
leveren wapens niet in

Van onze correspondent

LONDEN - Vertegenwoordigers
van twee protestantse terreurgroe-
pen uit Noord-lerland hebben de
Britse regering gisteren gezegd dat
zij hun wapens voorlopig niet zul-
len inleveren. De Ulster Democratie
Party (UDP) en de Progressive
Unionist Party (PUP) verklaarden
dat er 'weinig hoop' is op een oplos-
sing van het Noordierse conflict.
Tot de delegaties van de UDP en de
PUP behoorden drie ex-terroristen.
Het trio heeft celstraffen uitgezeten
wegens bomaanslagen, moord en
poging tot moord. Een van hen
schoot Bernadette Devlin neer, de
heldin van de burgerrechtenbewe-
ging in de jaren '70.
De terreurgroepen werden door een
Britse ambtenaar ontvangen op
Stormont Castle, buiten Belfast. Hij
vertelde hen dat zij geen betere bij-
drage aan het vredesproces konden
leveren dan hun wapens in te leve-

ren. Na meer dan drie uur oven
gaapte nog een enorme kloof tu>*j
beide partijen. Michael Ancf^
staatssecretaris voor Noord' 1\
land, omschreef de ontmoeting"j
ondanks als 'een nieuwe, bel3*
wekkende stap op de weg naa
hopelijk - blijvende vrede.
De UDP en de PUP vertegenW"?
digen respectievelijk de UDAAL
en de UVF. Van de twee doodse^ders was UFF de meest agresstf <Meer nog dan de veel oudere u,
(Ulster Volunteer Force) placb 1
UFF (Ulster Freedom Fighters) K
tholieken te vermoorden louter
hun geloof. Beide groepen kon*:
den op 13 oktober in navolgingv
de IRA een bestand af.
*-»%- _._.**—,_. uvuI*l4 1 J \.4 —4

_ .
Vorige week ontvingen de Brit',
een delegatievan Sinn Fein, dep j
tij van de IRA, op Stormont C& j
Bij die gelegenheid stelde de B*1 j
regering het inleveren van waP-
als voorwaarde voor deelname v
Sinn Fein aan de uiteindelijke "derhandelingen.
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beurs
Duikvlucht

- Vliegtuigbouwer
%Mker heeft zijn duikvlucht op de
t^sterdamse effectenbeurs giste-
-1 tl versterkt voortgezet. In de eer-
M Uren na de opening zakte de
joers van het aandeel f 2,80 tot een
logste punt van die dag op f 9,50.
}j6pen het middaguur volgde een
tVrJ11 herstel tot f 10,20.
1?Ueindelijk sloot Fokker op f 10,30,
0 Procent lager dan woensdag. De
Sp?2et in Fokker was groot. Er wis-
Jden bijna 873.000 stukken van

§enaar. Fokker nadert het laagte-
j ĉ°rd van f 8,10 van februari 1993.
jJ* het nieuws dinsdag dat het. 'toverlies dit jaar in de buurt van

van 1993 (f 460 miljoen) zal ko-
t eh, daalde de koers woensdag al
jM- Handelaren houden er reke-
ls mee dat de verliezen bij Fok-
ier nog eens een kwart miljard
j,°ger zullen uitpakken.. °sitief nieuws was er gisteroch-nd ook te melden. KPN bereikte
iM een koerswinst van f 1,10 op f
l ''0 dehoogste koers tot nu toe. In
M^e tijd gingen een krappe 1,8
MJoen aandelen over de toonbank,
1 cc keer zoveel als de voorgaande

cc dagen en vier tot vijf keer de
°rrnale omzet.

1 e aspiraties van topman Dik
°rden nu serieus genomen," meent
11 handelaar. „De transactie tus-

M Unisource, waar KPN via PTT
elecom in deelneemt, en AT&T
j eft de belegger het vertrouwenM de schaalvergroting binnen de

lecommunicatiepoot groeikansen
Mft aan de onderneming."
ülten de drukke handel in KPNas er niet echt sprake van grote
"roetten. Nedlloyd was gevraagd
/i steeg f 2 tot f 55. DSM kreeg er 's
o
a°rgens f 1,20 bij, maar eindigde

twee kwartjes verlies op f 133.
e
°k Unilever viel in de smaak metM koersstijging van f 2,30 tot_199,30

Hoofdfondsen | vJt sk
ABN AmroHold. 60,80 60,60
Aegon 110,30 110,50
Ahold 53,00 52,60
Akzo Nobel 193,30 192.50
BolsWes.c. 33,40 33,50 ,
CSM eert. 65,50 66,40
DordtschePetr. 196,90 196,90
DSM ' 133,50 133,00 1
Elsevier 17,10 17,20 I
Fokker eert. 12,30 10,30
Fortis Amev eert. 74,40 74,70
Gist-Broc. eert. 45,90 46,50
Heineken 260,80 261,80
Hoogovens nrc 73,40 72,70
Hunter Douglas 77,00 77,00
INGc. 82,10 81,90
KLM 42,90 43,20
Kon. KNP BT 49,00 48,90
Kon. Olie 186,90 187,40
KPN 55,60 56,70
Nedlloyd 53,00 55,00
Océ-v.d.Gr. 74,70 75,10
Pakhoed eert. 46,20 47,00
Philips 51,00 51,10
Polygram 76,90 76,70
Stork 42,80 42,80
Unilevercert. 197,20 199,30
Van Ommeren nrc 45,40 45,70
Ver.Bezit VNU 173,50 174,00
Wolters-Kluwer 121,30 121,50

AvondkoersenAmsterdam
ABN Amro Hold 60,60 (60,60) I- "

Ahold 52,60 (52,60)
Kon. Olie 187,20-187,50(187,40)
Philips 51,00 (51,10)
Stork 42,60(42,80)
Unilever 199,50-200,00(199,30) ,
Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 84,50 84,50
ABN Amro pref 58,00 58,00
ABNAmroHldprf.c. 6,39 6,39
ACF-Holding 33,00 32,50
Ahrend Groepc. 183,10 183,00 e
Alanheri 36,80 37,00
Ant. Verff. 436,00 436,00
ARTU Biologicals 4,00 4,10
Asd Options Tr. 20,50 20,80
Asd. Rubber 2,40 2,40
Atag Hold eert. 109,50 108,50
Athlon Groep 68,00 68,00
Athlon Groep nrc 65,70 65,70
Aut.lnd.R'dam 119,00 118,00
Ballast Nedam c. 72,00 72,20
BAM Groep 104,00 104,00
Batenburg 147,50 147,50
Beers 189,50 189,50
Begemann Groep 28.20 28,00
Behndo 281,20 281,20
Besouw Hold. 33,70 33,70
Blydenst.-Will 26,90 27.00
BoerDeWinkelb. 70,10 70,20
BorsumyWehry 26,20 26,00
Boskalis eert. 35,30 f 35,00 fBraatßeheer 23,90 23,90
Breevast 8,60 8,60 fBurgman-Heybroek 1385,00 1365,00

Calvé-Delttcert. 1340,00 1355,00
Calvé-Delft pref 885,00 885,00
CapVolmac 23,60 23,60
CetecoHold. -43,10 42,80
Cindu Intern. 95,00 96,00
Claimindo 280,00 280,00
Content Beheer 29,00 29,00
Credit LBN 40.10 40,10
Crown v.G. eert. 154,50 15450
CSM 65,50 66,40
DeDrie Electr. 15,20 15 20
Delft Instrum. 24,70 24,70
DICO Intern. 69,00 69,00
Dorp-Groep 35,00 35 00
Draka Holding 39,30 39,30e
Econosto 22,00 2150
EHCO KLM Kleding 32,00 32,00
EMBA 206,00 206 00
EnksHolding 118,00 118,10
EVC Intern. '6,50 76,50
Flexovit Int. 87,50 87,50
Frans Maas eert. 52,00 51,90
Free Record Shop 30,00f 30,50
Fugrocert. 34,00 3420
Gamma Holding 88,80 88,70
Gamma pref. 6,00 6,00
Garzarelh * 10,50 e
GeldersePap. 82,50 82,50
Getronics 58,50 60 00
Geveke 33,00 32,70
Giessen-de N. '4,50 73,00f
Gouda Vuurvast 70,20 70,20
Goudsmit 36,00 36,00
Groenendijk 25,50 26,80
Grolsch eert. 54,40 54,80
Grontmij 63,30 63,20
GTI-Holding 154,50 f 154,50
Hagemeyer 138,50 139,70
HALTrust B 15,50 15,50
HAL Trust Unit 15,70 e 15,60
HBG 265,50 f 263,00
Heijmans 60,30 60 30
Heineken Hold. A 238,30 238,00
Heivoet Holding 26,00 26,00
Hes Beheer c. 19,90 19 60
Hoeks Mach. 78,50 nw
Holl. Colours 89,00 89,00
Holl. Ind. Mij 63,00 63,50
Holl.SeaS. 0,38 0 39
HoopEff.bank 7,60 7^oHunterD.pref. 1,75 175
IHCCaland 42,40 42 80
ING 7,14 7,11
Inter/View Eur. 7,80 7,80
Intemat.Muell. 91,50 9240
KuhnetHeitz 34,60 34^0
Kas-Assooatie 63,90 63 90
KBB 97,00 f 97,10
Kempen &Co 14,30 H2O
Kiene Holding 133,50 133,50
Kon. Sphinx Gust. 51,90 53,50
Kon.KNPßTc.pref. 7,20 7,20aKondor Wessels 43,70 44,00
Koppelpoort 418,00 420,00
Krasnapolsky 138.60 139 50
Landré&Gl. 44.80 44 50
LCI Comput.Gr. 4,00 4,05.
M.Enim 08-cert. 83,40 83,60
Macintosh 42.20 42.50

Management Share 1,20 e 1,20 e
Maxwell Petr. 204,00 203,50
MoearaEnim 1601,00 1603,00
Moolen Holding 40,60 40,50
MulderBoskoop 33,00 33,00
Multihouse 2,30f 2,30 f
Naeff 485,00 485,00
NAGRON 86,10 86,30
Nat. Inv. Bank A 130,80 130,00
Nat. Inv. Bank C.pref. 175,00 175,00
NBM-Amstelland 18.40 18,40
Ned.Part.Mij 52,80 52,30
Ned.Springst. 7060,00 7060,00
NEDAP 59,00 59,00
Nedcon Groep 41,00 40,80
Nedschroef Hold. 72,20 72,80
Neways Electr. 12,60 12,70
Nijv -Ten Cate 77,20 78,50
NKFHolding 213,00 215,00
Norit 18,60 18,60 e
NutnciaVßcert 87,50 87,30
OPG eert. 43,90 44,00
OrcoBank eert. 61,50 61,70
Ordina Beheer 22,50 22,90
OTRA 301,00 303,50
P&C Groep 75,00 a 75,00
Philips Electr. d'9s 51,40 51,50
PieMedical 7,70 7,70
PirelhTyre 10,80 10,90 f
Polynorm 169,00 170,50
Porc.Fles 22,00 22,00
Randstad 93,60 93,60
Reesink 120,50 120.50
Rood Testhouse 5,10 5,10
Rothmans Int. o 4,42 , 4,42
Roto Smeets Boer 35,00 35,50
Samas Groep 62,40 66,00
Sarakreek $ 6,00 5,70
Schuitema 1949,00 1949,00
Schuttersveld 44.20 44,00 e
Simac Techniek 19,00 19,10
SligroBeheer 88,80 89,00
Smit Intern. 41,60 41,60
SmitTrafo c. 46,00 46,50
St.Bankiers c. 16,50 16,50
Stad Rotterdam c. 37,60 37,50
Telegraaf De 198,00 196,50
Textielgr.Twente 75,00 74,80
TuhpComputers 16,00 e 16,20
Tw.Kabel Holding 217,00 218,00
Übbink 58,70 58,10
Union 26,00 26,50
VereenigdeGlas 562,00 562,00
Vilenzo 42,90 42.90
VolkerStevin 87,40 87,40
Vredestein 12,50 12,50
Wegener 121,60 121,50 f
Welna 47.40 47,40
West Inv.F wb 58,00 a 58,00 a
WestlnvestF. 11,30 11,30
Weweler 35,00 35,40
Wolff, Handelmij 56,50 56,50
WoltersKluwer 488,00 488,00
Wyers 22,20 21,90

Beleggingsinstellingen
A'damEOElnd.F. 443,00 443,00
ABF 113,50 113,50
ABNAmroA.inF 82,50 82,40

ABN Amro Aand.F. 94,80 94,80
ABN Amro Amer.F. 69,40 70,00
ABNAmro Eur.F. 83,20 84,30
ABN Amro FarE.F. 73,30 74,30
ABN Amro L.Gr.F. 182,90 182,90
ABN Amro Neth.F. 116,50 116,50 'ABN Amro Obl.Grf. 200,70 200,90
ABN Amro rent.div 156,10 156,00
Aegon Aandelenf. 43,50 44,00
Aegon Spaarplus 5,00 5,00
AldollarßFS 30,60 30,60
Alg.Fondsenbez. 242,80 245,10
Alhance Fund 6,60
Alrenta 232,80 232,30
Amvabel 88,00 88,20
Asian Cap.F.s 55,60 55,60
Asian Select. F. 93,00 93,80
AsianTigersF. 101,50 103,80
ASN Aandelenf. 50,90 51,30
AustnaGlobal 1226,00 1226,00
Austro Hung. F. 6,80 7,00
AXAAand.lnt 75,70 75,80
AXAE&L Belegg. 1 93,10 93,30
AXAE&L Belegg.2 93,10 93,20
AXAE&L Belegg.3 118,00 118 00
AXAE&L Belegg.4 87,10 87,10
AXA E&L Kap.Rente 118,70 118,70
AXAObl.Ned. 77,00 77,00
Bemco RentSel. 62,70 62,50
Bever Holding 4,90 4,90
Biogrond Belegg. 10,50 10,50
CapaCity Realty 1,231 1,23
CL Aandelenfonds 92,80 93,00 f
CL Liq.Groeifonds 102,80 102,80
CLObi.Dividendf. 101,90 f 101,80
CLOblWaardef. 122,80 122,90
Comm.Argeus F. 88,40 88,20
Comm.Benacus F. 90,90 90,70
Comm.CeaF. 93,20 93,10
CuMPreferent F. 1U5.00 105,00 f
Delta Ll.Dollarf. 56,30 56,40
Delta LloydECU 55,20 55,40
Delta Lloyd Inv. 38,30 38,50
Delta Lloyd Mix 73,30 73,30
Delta Lloyd Rent 60,70 60,80
Donau Fonds 28,00 27,70
DP America Gr.F. 34,00 34,00
EGFlnvestm. 152,60 152,50
EMFRentefonds 83,40 83,50
EMS Growth Fund 103,80 103,90
EMS IncomeFund 92,50 92,60
EMS Offsh.Fund 101,50 101.60
Eng-Holl.Bel.Tl 10,60
Eng-Holl.Bel Tr. 20,20
Envir.Growth F. 41,90 41,90
Esmeralda part. 37,00 37,00
Eur.Ass. Trust 8,20 8,20
Euro Growth Fund 58,80 58,80
Euro Spain Fund 7.30
FarEastSel.F. 72,50 73.50
GAFAm.Liq.F.ecu 1,58 1,58
GAFAm.Obl.F.ecu 1,83 1,84
GAFBfr.Liq.F.bfr 1060,90 1060,90
GAFDM Lig.F. ecu 1,61 1,61
GAFDM Obl.F.ecu 1,58 1,58
GAF Eng.Aandf. ecu 2,01 2,02
GAFEng.Liqf.ecu 1,26 1,25
GAFEng.Oblf.ecu 1,34 1,34
GAFEur.Aandf.ecu 2,13 2,13

GAFEur.Oblf.ecu 2,21 2,21
GAFGl.Managf.ecu 2,50 2.51
GAF Jap.Aandf.ecu 1,09 1,10
GAFJap.Liqf.ecu 1,64 1,64
GAFJap.Oblf.ecu 1,77 1,77
GAF N-Am. 2,20 222
GAF * " 2.95 3.02
German City Est. 31,40 30,40
GimGlobal 55,20 54,90
Groeigarant 1,36 1,36
Holl.Eur. Fund 58,50 58,00
Holl. Obl.Fonds 123,50 123,00
Holl. Pac. Fund 126,00 126,20
Holl. Sel.Fonds 95,30 95,30
Holland Fund 86,00 85,80
Hooge HuvsHypf. 126,50 126,50
INB Bnk Verre Oost. 44,40 e 44,90
INGBnk Dutch F. 60,80 60,80
INGBnk Geldm.F. 61,37 61,39
INGBnkGIobF. 51,80 51,00 d
INGBnk Oblig.F. 33,00 33,00
INGBnkßentegr.F 129,20 129,10
INGBnk Spaard F. 103.95 101,50 d
Interbonds 488,00 485,00
Intereffekt 500 27,10 27,00
Intereffekt wt 22,20 22,30 e
Intereffekt Yen Value 80,50 80,50
Investapart. 78,50 78.00
IS Himal.Fund $ 16,40 16,50
Jade Fonds 198.90 201,00
Jap.Convertible.F. 49,10 49,00
Jap.lnd.AlphaF. 7050,00
Jap.Sect.Rat.Yen 5400,00
JapanFund 18,90 19,00
Korea Pac.Tr. % 12,70 13,00
Latin Am.Eg.F. 100,30 99,70
Leveraged Cap 58,20 58,60
Liquirent 54,65 54,65
Mal.Capital F.s 14,50 e 14,40
MeesObl.Div.F. 115.30 115,40
MeesPierson Rente 128,80 128,90
MexicoIncome F. 16,80 16,80
Mondibel 77,30 77,40
Nat.Res.Fund 73,70 74.80
New AsiaFund 9,50 9,50
Nomura Warr F. 0,15 0,13 e
OAMF Rentefonds 11,80 11,80
Obam, Belegg. 304,90 306.90
OhraAand.F. 63,10 63,50
Ohra Liq.Grf. 54,30 54,30
Ohra OblDf. 54,80 54,80
OhraObl.Grf 55,20 55.20
OhraOnr.G.F. 58,20 58,40
OhraTotaal F. 57,80 57,90
OrangeFund 27,90 27,70
Pitcher 45,70 45,70
Postb.Aandelenf. 56,60 56.70
Postb.Beleggf. 57,40 57,40
Postb.Obl.r 47,90 47,90
Postb.Verm.gr.f. 60,10 60,10
Rentalentßel. 169,40 169,40
Rente Plus F. 45,60 45.50 e
Rentotaal NV 38,60 38,60
RG Aand.Mixfund 58,70 58,90
RG AmericaF. 133,80 135,10
RGDmrentF. 51,40 51,40
RG Emer. Mark. F. 99,00 99,60
RGEuropeF. 123,10 123,60
RGFlorenteF 129,90 130,00

RG Hollands Bezit 96,80 97,10
RG Nettorente F. 105,80 105,80
RGOblMixfund 61,10 f 61,20
RGPacificF. 132,00 133,60
RG Rente Mixfund 63,70 63,70
Robeco 110,00 111,00
Rodamco 48,00 47,00
Rodamcoßet.Ned 102,50 104,00
Rolinco 111,20 112,30
Rolincocum.p 88,00 87,50
Rorento 82,90 83,00eSchrod.lm.Pr F 29,00 29,00a
Sci/Techs 15,20 15,00
Small Comp. Neth. F. 68,30 68,30
Suez GrFund 50,50 50,00
Suezüq.Grf. 201,50 201,50
Technology Fund 16,30 16.30
TGPetroleumhaven 33,70 34 00
TokyoPac.Hold. 225,00 223.50
Tolsteeg,Beleggmij 349,00 349,00
TransEur Fund 87,50 87.70
Transpac.F. 345,00 345,00
Uni-Invest 18,70 18,70
Unico Inv.Fund 65,00 65,00
Urufonds DM 32,00 32,00
Vaste Waard.Ned 54,00 f 54,00
VastNed 105,00 105,00
VHSOnr.Mij 4,70 e 4,70e
VIB NV 44,00 44.00
VSB Aand F. 98,60 98 60
VSBLiq.Groeif. 100,20 100,20
VSB MixFund 60,90 6120
VSBObl.Groeif. 108,40 108,40
VSBRente Fonds 100,80 100.80
WBO Intern 66,10 66,40
WereldhaveNV 97,70 97,70
WorldProp.F. 66,50 65,50
ZOMFlonda F. $ 31,90 a
Zonnespectrum 9,05 9,10

Wall Straat
allied signal 32 Vt 33
amer.brands 35 !4 35
amer.tel.tel 51 51
amoco corp 61'/: 61Vt
asarcoinc. 26 ]/. 27
bethl. steel 18Vt 19
boeingco 47 Vt 47Vs
can.pacific 14 Vt 14 Vt
chevron 43 Vt 43 Vi
chiquita 13 Vt 13Vt
chrysler 47 46'Vt
citicorp 42 Vt 42 Vt
cons.edison 27 26Vt
digit.equipm. 34 Vt 34 ■/,
dupont nemours 54'/: 54 /"
eastmankodak 45 Vi 45 Vt
exxoncorp 61 60V»
ford motor 26'/, 26 Vt
gen. electric 48 'A 49
gen. motors 37 Vi 37 Vt
goodyear 32 Vt 33 V,
hewlett-pack. 95'/: 95 'A
int bus.mach. 70 '/* 70'/;
int.tel.tel. 81 V, 80 V,
klmairhnes 24 Vi UV:
mcdonnell 140Vt 141 '/*
merckco. 37 'A 37 Vi
mobil oil 84 Vt 83 Vt

omega tinanc. 26 ''A
philips 29 Vt 29
royal dutch 106;/: 106
sears roebuck 45ri 45
sfe-south.pac. 16 Vi 16 Vi
texaco mc. 61 '/> 61
travelers 31 % 31V.
unitedtechn. 59Vi 61
westinghouse 12 Vt 12
whitmancorp WA WA
woolworth 14 Vi 14 Vt

Advieskoersen
amenk.dollar 1,690 1,810
austr.dollar 1,30 1,42
belgfrank (100) 5,28 5.58
canad.dollar 1,200 1.320
deensekroon (100) 27,10 29,60
duitsemark (100) 109.35 113,35
engelse pond 2,61 2,86
finse mark(100) 34,50 37,00
franse frank (100) 30,95 33.70
grieksedr.(lOO) 0,62 0,79
hongkongdlr.(lOO) 19,25 23,25
iersepond . 2,55 2,80
ital.hre(lO.OOO) 09,75 11,45
jap.ven(10.000) 171,50 177.50
noorse kroon (100) 24,10 26,60
oostschill (1001 15,65 16.15
port.escudo (100) 0,98 1.16
spaanse pes. (100) 1,25 1,41
turkse lira (100) 0,0031 0,0058
zuid.afr.rand 0,4 U 0.55
zweedse kr (100) 21,80 24,30
zwits.fr. (100) 129.75 134,25

Wisselmarkt
amenk.dollar 1,75875-1,76125
antill gulden 0,9750-1,0050
austr.dollar 1,3640-1,3740
belg.frank(lOO) 5.4425-5.4475
canad.dollar 1.26975-1,27225
deensekroon (100) 28,545-28,595
duitsemark (100) 111,9450-111.9950
engelse pond 2.7455-2.75U5
franse frank (100) 32,445-32.495
grieksedr.(lOO) 0,6750-0,7750
hongk dollar(100) 22,6250-22,8750
iersepond 2,6955-2,7055
ital.hre (10.000) 10,755-10,805
jap.yen (10.000) 175,600-175.700
nwzeel.dollar 1.1230-1,2330
noorsekroon (100) 25,645-25,695
oostenr.sch. (100) 15,9050-15,9150
port. escudos (100) 1,0700-1,1100
spaanse pes. (100) 1,3270-1,3370
zweedse kr. (100) 23.315-23.365
zwits.frank (100) 132,525-132,575
ecu. 2,1315-2.1365

Indexen
CBS-koersindex 258,70 259.60

EOE-index ' 407,19 407,69

Dow Jones-index 3765,47 119,18

Optiebeurs
serie omzet v.k. s.k.

KPN c jan 55,00 1758 1,30 2,00
KPN c 096 50.00 208 8,60 a 9,00
abnamrocjan 62.50 325 0,70 0,70
abnamrocjul 65,00 520 2,00 a 1,70
abnamropapr 57,50 232 I.loa 0,90
abn amro papr 60,00 1014 1,80 1,70
ah papr 55,00 207 3,00 a 3,20
d/fl c dcc 170,00 238 5,90 6,30
d/fl c dcc 175.00 635 1,05 1.10
d/fl pdec 195,00 210 19.10 19,00
els papr 17,00 500 0.70 b 0.60"coc c dcc 405,00 439 3.70 3,30
coc c dcc 410,00 1328 0,60 0,30
coc c dcc 415,00 1129 0.20 0,10
coc c jan 410,00 340 6,70 6.50
coc c apr 380,00 2000 38.00 a 38,00
coc cjul 370,00 2000 46.50 a 45,50
coc pdec 405,00 1227 0,40 0,30
coc pdec 410,00 1491 2,50 2,30a
coc pdec 415,00 209 6,90 7,00
coc pdec 420,00 738 11,40 11.50b
coc pjan 400.00 427 2,80 2.80
coc pjan 405,00 402 4,30 4,30
coc pjan 415,00 351 9,00 8.50b
coc pfeb 415,00 327 10,80 10,0üb
fokker c apr 10,00 220 3,00 1,70
fokker c apr 12.50 943 1,30 0.80
fokker c jul 10,00 2681 3.50 1,80
fokker c jul 12,50 1123 1,70 1,10
fokker pjan 12,50 563 0,90 2,20
fokker papr 12,50 279 1,50 2,90
hoog c jan 75,00 832 2,40 2,00
hoog c jan 80,00 1513 0,80 0.80
hoog c apr 75,00 485 5,30 5,00
hoog pjan 60,00 365 0,50 a 0,10
hoog pjan 65,00 983 0,60 a 0,40
hoog pjan 70,00 652 1,50 1,50
hoog papr 70,00 477 3,60 3,80
ing cjan 85.00 1228 0,70 0,60
kim c apr 45,00 280 2,50 2,40
kim papr 42,50 262 2,50 2.40
nedl c jan 55,00 655 1,60
olie c apr 195.00 230 4.60 4,70
ohe c apr 200,00 459 3,10 3,00
phil pjan 50,00 252 1,00 1,10
phil papr 55,00 207 4,90 b 4,80
tops c dcc 730,00 322 1,00 0,50
tops pdec 720,00 242 1,50 0.80
umi c jan 200,00 235 3.00 3,80
unil c jan 210,00 268 0,60 0,70

Goud en zilver
Goud onbewerkt 21.210-21,810, vorige
21,150-21.750, bewerkt 23,410 laten, vo-
rige 23,350 laten
Zilver onbewerkt 235-305, vorige
235-305, bewerkt 350 laten, vorige 350
laten.

a=laten g=bieden+ex.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
f=gedaan+laten sk=slotkoers gisteren

Oostenrijkse Tyrolean Airways
gaat vliegen met Fokker 70

SCHIPHOL - De Oostenrijkse luchtvaartmaatschappij Tyrolean Airways
gaat met de Fokker 70 vliegen. Bij Fokker is een order geplaatst voor drie
toestellen en een optie op nog een drie. De vliegtuigen worden in de loop
van 1995 geleverd en gaan vliegen vanaf Salzburg, Wenen en Innsbruck.

Tyrolean koos de Fokker 70, een verkorte versie van de Fokker 100 met
maximaal zeventig zitplaatsen. Het toestel is goedkoper in bedrijf en
sneller dan de concurrentie. Bovendien is de Fokker 70 zeer milieuvrien-
delijk. Dat aspect woog zwaar mee, omdat veel luchthavens in Oostenrijk
in lawaaigevoelige gebieden liggen.

Voor de nieuwe Fokker 70 zijn nu 40 bestellingen binnen en 15 opties.
Het totale orderboek voor de Fokker Jetline, inclusief de Fokker 100, om-
vat 313 bestellingen en 126 opties, de afleveringen van de Fokker 70 aan
de klanten zijn in oktober begonnen. Fokker maakte deze week bekend
dit jaaraf te stevenen op een zwaar tegenvallend verlies van rond de 450
miljoen gulden.

economie

Komende jaren
duizenden banen
Weg bij Rabobank

Van onze redactie economie

r e T " De Rabobank gaat het mes zetten in zijn kanto-nnet. In de komende jaren zal het aantal kantoren worden
Meebracht van zon 1950 nu tot ergens tussen de 1700 en

"0. Hiermee gaan naar verwachting enkele duizenden ar-eidsplaatsen verloren. Nu werken er in totaal bijna 38.000
erisen bij de bank en dochterondernemingen.

v 2e plannen maakte Rabobank-
rMzitter drs. H.H.J. Wijffels giste-
iVan end tijdens een presentatie
ha de nieuwe huisstijl van de
svmK e nieuwe huisstijl, met als; -mbool een figuurtje op een zonne-
!de markeert ook een omslag in

°Pstelling van de bank.
2 Wordt er in Roermond geëxperi-

Weerd met een volledig geauto-
riseerd kantoor, dat ook veel
tMere openingstijdenkent dan nuM gebruikelijk. „Vroeger waren
ty Vooral open als onze klanten
Wtt n' Dat moet anders," aldus
tja ,

"jul] administratieve afhandelingenen aan de andere kant steeds
Mr centraal gaan plaatsvinden.

vernieuwingen van de

bankkantoren van de Rabo gaat on-
geveer f 70 miljoen kosten, aldus
Wijffels. Maar afgezet tegen de to-
tale jaarlijkse investeringen van
f 700 miljoen valt die uitgave vol-
gens de voorzitter van de hoofddi-
rectie wel mee.

Rabobank is niet de enige bank
waarbij de werkgelegenheid de ko-
mende jaren onder druk staat. Bij
ABN Amro verdwijnen de komende
drie jaar 2800 van de in totaal 36
duizend banen. ING Bank wil tot
1996 naar schatting nog 1800 van
de 24 duizend werknemers kwijt en
bij CLBN, de vierde bank van Ne-
derland, gaan volgens de bonden de
komende jaren nog eens 400 van de
circa drieduizend arbeidsplaatsen
verloren.

Meer werklozen
DEN HAAG - Het aantal werklo-
zen dat bij de arbeidsbureaus staat
ingeschreven is in september, okto-
ber en november elke maand met
gemiddeld 7000 toegenomen. In to-
taal gaat het nu om zon 490.000
mensen. Dat blijkt uit de nieuwste
cijfers van het Centraal Bureau
voor de Statistiek.
In het eerste kwartaal van 1994
steeg de geregistreerde werkloos-
heid nog met 18.000 per maand.
Daarna deed zich een omslag voor
en begon de werkloosheid te dalen.
Na augustus (470.000 werklozen)
zijn de cijfers echter weer gaan op-
lopen.
Volgens het CBS hoeft dat niet te
betekenen dat er nu weer een stij-
gende tendens zit in de ontwikke-
ling van de werkloosheid.
Juist dezeweek schreef de directeur
van het Centraal Planbureau dat de
vooruitzichten op het vlak van de
werkgelegenheid voor 1995 een
stuk gunstiger zijn dan de ontwik-
kelingen in 1994.

Siemens schrapt 12.000 banen
Van onze redactie economie

MÜNCHEN - Bij Siemens verdwij-
nen in het op 1 oktober begonnen
boekjaar 12.000 arbeidsplaatsen.
Daarmee komt de personeelssterkte
van het Duitse elektra- en electro-
nicaconcern aan het einde van het
lopende verslagjaar uit op minder
dan 370.000. De grootste klappen
vallen in Duitsland, waar Siemens
ruwweg 9000 banen schrapt. Dat
heeft president-directeur Heinrich
von Pierer gistermorgen bekendge-
maakt.
De vermindering van het aantal
werknemers is een onderdeel van
het omvangrijke 'top'-programma,
dat Siemens concurrerend moet
houden. Het afgelopen jaarvermin-

derde het concern al het aantal ba-
nen met 9000 tot 382.000. Ook toen
gingen de meeste in Duitsland ver-
loren. Op de thuismarkt nam het
aantal met 7 procent af tot 222.000,
terwijl het aantal in het buitenland
met 5 procent groeide.

Voor het lopende boekjaar is Sie-
mens optimistisch gestemd. De on-
derneming mikt op een groei van de
winst met 20 procent tot ongeveer 2
miljard mark, na een nettowinst
zonder buitengewone baten van
1,65 miljard mark in 1993/94. De
omzet zal uitkomen op 87 a 88 mil-
jard mark na 84,6 miljard mark in
1993-94. Het rendement op het ei-
gen vermogen moet de komende
drie tot vijf jaar omhoog van 9,4 tot
15 procent.
Voor de orderontvangst is Siemens

wat voorzichtiger in zijn voorspel-
lingen. Gerekend wordt op nieuwe
opdrachten van 88 a 90 miljard
mark nadat Siemens in het voorbije
verslagjaar voor 88,4 miljard mark
aan bestellingen had binnenge-
sleept.

De fraaie verwachtingen baseert
Siemens op de wereldomspannende
economische opleving en de her-
structureringen die achter de rug
zijn. „Met hernieuwde kracht ko-
men we uit de industriële crisis te-
voorschijn," luidde het commentaar
van Von Pierer.
Reorganisaties blijven echter nodig,
zo hield hij zijn gehoor voor. „Voor
elke ondernemer geldt: het blijft
niet zoals het is. De techniek, de
markten en de concurrenten veran-
deren voortdurend."

Leven in
Nederland

relatief
goedkoop

LONDEN - De kosten van le-
vensonderhoud in Nederland
zijn relatief laag. Op een rang-
lijst van 67 landen uit alle de-
len van de wereld neemt ons
land de 22e positie in, achter de
meeste andere industrielanden.
Vorig jaar stond Nederland een
plaats lager. In Japan is het le-
ven verreweg het duurst, zo
heeft het Britse onderzoeksbu-
reau Employment Conditions
Abroad (ECA) berekend.

ECA heeft een index samenge-
steld met de prijzen van levens-
middelen, dranken, tabak,
huishoudelijke apparaten, kle-
ding, vervoer, persoonlijke ver-
zorging en hobby's. Huisves-
ting is niet inbegrepen. De
prijzen van september van dit
jaar zijn omgerekend in gul-
dens tegen de toen geldende
wisselkoers.

Als het kostenniveau in Neder-
land op 100 wordt gesteld,
komt Japan uit op 223,8. Op de
tweede plaats staat Zaïre
(155,4) en op de derde Nigeria
(153,4), dat vorig jaarnog op de
47e plaats stond. Het Afrikaan-
se land is met stip gestegen
doordat de nationale munteen-
heid ondanks een inflatie van
72 procent niet is gedeva-
lueerd.

In Zaïre, dat ook vorig jaar de
tweede positie bezette, was de
inflatie nog veel hoger, maar
daar werd die wel in belangrij-
ke mate gecompenseerd door
devaluatie.
Duurder dan Nederland zijn
verder onder meer Denemar-
ken (136,3), Zweden (118,3),
Duitsland (112,4), Frankrijk
(111,1), België (110,3) en Hong-
kong (105). Tot de landen waar
het leven goedkoper is behoren
Italië (99,5), China (96), Brazi-
lië (92,2), lerland (90,2), Groot-
Brittannië (84,6), Australië
(83), de Verenigde Staten
(82,6), Maleisië (78,1) en Polen
(64,6).

munt uit
" Sabena
De Zwitserse luchtvaartmaat-
schappij Swissair zou bereid
zijn ongeveer 450 miljoen gul-
den te betalen voor een min-
derheidsbelang van 49 procent
in de Belgische maatschappij
Sabena. De Belgische minister
Elio di Rupo (Verkeer) beves-
tigde de belangstelling van
Swissair.

" Deloitte
Deloitte & Touche, de accoun-
tant van Vie dOr, ontkent
iedere aansprakelijkheid voor
de ondergangvan de levensver-
zekeraar. Volgens de accoun-
tant heeft het bestuur van de
Stichting Vie dOr 'overhaast
en ten onrechte een aansprake-
lijkheidsstelling bij Deloitte
neergelegd.

" Van Thijn
Ed van Thijn, de voormalig
burgemeester van Amsterdam,
is gisteren in Utrecht gekozen
tot voorzitter van devereniging
van reisondernemingen
(ANVR).

" Tankstations
De branche-organisatie Bovag
wil vooruitlopend op een nieu-
we winkelsluitingswet al rui-
mere openingstijden voor tank-
stations. Dat blijkt uit een brief
aan ministerWijers van Econo-
mische Zaken. Het kabinet be-
sluit hoogstwaarschijnlijk
vandaag om dewinkels de vrij-
heid te geven om de deuren van
's morgens zes tot 's avonds
tien uur open te laten.

" Center Parcs
Center Parcs, exploitant van
vakantieverblijven in binnen-
en buitenland, verkoopt zijn
park Het Vennenbos in het
Brabantse Hapert aan Creatief
Vakantieverblijven in Gronin-
gen. De verwachting is dat de
overname geen gevolgen zal
hebben voor de driehonderd
personeelsleden van Het Ven-
nenbos.

ABNAmro-klanten
kunnen gratis
flappen tappen

Van onze redactie
economie

AMSTERDAM
ABN Amro schaft
het tarief van ander-
halve gulden op het
buiten kantooruren
via de geldautomaat
geld opnemen af. De
maatregel gaat per 1
januari 1995 in.
Daarmee voegt de
bank zich in de rij
van Postbank en
ING Bank, die van
meet af aan geen ta-
rief hanteerden.
Bij de Rabobank
kost het nu ook nog
anderhalve gulden
om op bijzondere tij-
den de geldautomaat
te gebruiken. Maar

ook bij die bank
'wordt al een tijd na-
gedacht over het ta-
rieventelsel', aldus
een woordvoerder.
Binnenkort neemt
het hoogste gezag
binnen Rabo een be-
slissing hierover.

ABN Amro noemt
als reden voor de
geste 'het streven
naar een efficiënter
betalingsverkeer.
Die sluit volgens de
bank aan bij de aan-

bevelingen in de 'In-
tentieverklaring
inzake de bevoerde-
ring van de doelma-
tigheid van het beta-
lingsverkeer in
Nederland. Die ver-
klaring, die overi-
gens al van 15 mei
1991 dateert, wil dat
balie-opnamen wor-
den ontmoedigd en
geldautomaatopna-
men gestimuleerd.
De bank heeft ruim
1200 geldautomaten
in gebruik.

# Een aluminium replica van het Britse een pond munt-
stuk krijgt een wasbeurt in een attractiepark in de.
Maleise hoofdstad Kuala Lumpur. De munt is 2 meter
hoog en anderhalve meter breed en heeft met vele soortge-
noten een plaatsje in het muntenpark.

Foto: AP

MINISTERIE VAN DEFENSIE

'n het kader van het Veteranenbeleid is het thans nog mogelijk om voor enkele
onderscheidingen in aanmerking te komen. Het betreft:

■** het Mobilisatie-Oorlogskruis, bestemd voor militairen die van aanvang
van de mobilisatie en gedurende de Tweede Wereldoorlog in Europa tot
5 mei 1945 en/of elders in de wereld tot 3 september 1945hebben gediend;

~ het Ereteken voor Orde en Vrede, bestemd voor de militairen van de
krijgsmacht die in het toenmalige Nederlands-lndië, danwei Indonesië, en
aangrenzende zeegebieden, tussen 3 september 1945 en 4 juni 1951 ten-
minste drie maanden in werkelijke dienstzijn geweest;

** het Nieuw-Guinea-Herinneringskruis, bestemd voor de militairen van de
krijgsmacht, die in Nederlands Nieuw-Guinea of de aangrenzende zeege-
bieden, tussen 28 december 1949 en 23 november 1962, gedurende ten-
minste drie maanden in werkelijke dienstzijn geweest.

'ndien u voor één van deze onderscheidingen in aanmerking denkt te komen,
vult u dan onderstaande antwoordcoupon in en stuur deze aan:

Ministerie van Defensie
Sectie Onderscheidingen

Postbus 20701
2500 ES 's-Gravenhage

U ontvangt dan een aanvraagformulier voor één van deze onderscheidingen.

r Xn
VyUUHUIM (met blokletters invullen s.v.p.) I

I Naam en voornamen:

I Huidigadres: I

■ Postcode/woonplaats: ..
I Telefoonnummer: * |

Verzoekt om toezending van aanvraagformulier voor: I

O 1 Mobilisatie-Oorlogskruis. O Ereteken voor Orde en Vrede

I O Nieuw-Guinea-Herinneringskruis

1 ' s.v.p. aankruisen wat gewenst wordt. I
L I

Koude douche

r|. , "2 *"i "_"
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KERSTSURPRISE: UW WENS GAAT IN VERVULLING.

GEDDI III/TE JlllYfl. ': *';> M M il

w_\_i_^_m u -7-ttlfiTl |;] { ]_\<y^\]\

(4517), 08/87, 69 799km, "Harige" velgen, (4527). 03/87, 73.613 km. metallic, alu (4733). 05/88, radiovoorb., alu velgen,
radiovoorb., getint glas. bredebanden. 5 velgen, radiovoorb.. schuitdak, verlaagde crusecontr, verw stoelen, centr. ver-
versn., hoofdsteunen, el. achteruitk.|ksp carr. hoofdst, etc. grendelmg.el ramen zitverwarmmg
Audi 100 2.3E. (4261). 08/89, 84 667 km, BMW 316i. (3936). 11/87. metallic, alu mistlampen, sportstoelen. M-techmk
metallic, radiovoorb . schuildak, getint glas. velgen, radiovoorb ,el achteruitkijksp . stuur
stuurbekr. centrale vergrendeling, toerenteller schuitdak. 5 versn. BMW 318 i, (4486). 03/88, metallic.5 versn prijs DM 9.400,- radiovoorb , schuifdak, mistlampen,
Prijs DM 12.900,- , BMW 635 csi. (2730), 12/85. 154 718km, toerenteller. 5versn.. el achteru.tk.|ksp.

radiovoorb ,stuurbekr el. ramen, el. Prijs DM 10.900,-
-schuifdak, alarm, boordcomputer
Prijs DM 13.900,-

-(4566), 04/87, metallic, BMW-velgen.l (4715), 07/88. 65.872 km. metallic. (4855). 05/88. spaakvelgen, 'AC-
radcvoorb. el. schuifdak,ABS, getmt glas. radiovoorb., MSI-startbeveiligmg, sport- Schnitzer" carr, "AC-Schnitzer"
toerenteller, el ramen. 5 versn., centr vergr., stuur, schuifdak, stuurbekr, centr. vergr, voorspoiler, metallic, radiovoorb.,
stuurtiekr, etc. mistlampen, getint glas schuitdak. mistlampen, stuurbekr. ABS.
BMW 525i, (4870). 11/88, spaakvetgen. BMW 530i(3852). 03/88, metalbe alu centr vergr etc
metalc, el schuifdak. radiovoorb., et. velgen, radiovoorb., ABS. getint glas. BMW 324d. (4866), 05/87. "Harige"
ramen, armleuningen, zonw, centr vergr, toerenteller, mistlampen, stuurbekr.. centr velgen 16".metallic, radiovoorb., schuit-ABS, stuurbekr. misttampen, skibox vergr., el verst achteruitkijksp dak, houten stuur sportcarr
Pnjs DM ia9oo,- Prijs DM 18.900,- Prijs DM 9.900,-

B
Prijken al Aken Wi) _i|ii beteiO ____f^_____P^>_l.U te helpenbij de betekening /^_____!^^C_____
vande evenuieel bekomende / <f s V^ft
BPM Onze AC MoCnicata __iA^^^L^m\_\| j IJ_»| *\'^ Io,JIJS ''Q1 vQor vkk,y W|i -; __w
liet nederlands Vraag naai _^r

____r 'I I l__^__f Hl I °°zeverk°pe* Johan vander
Laan Voor eventuele vrayei i
vooral kuni uook met nen
Delten 0049-241/56 88-106

lli. B-i R-, I | Bezoek onsop het mdustne-
terrein Eilendort Het is de
moeite waard!

(4740), 06/86, 84 327km. alu velgen. (4143). 09/88. 83 272 km, spec
leder bekleding, el schuifdak, alarm. velgen, radiovoorb., glazen dak, voor- =i-~ j,oftj .^-^M^4'^metallic, radiovoorb . ABS, centr vergr. en achterspoiler, verlaagde carr, stuur- „ ...t*nm£>__Üeel ramen , getint glas, stuurbekr bekr .centr. vergr el ramen etc „, M-KUbduiu»""'**
VWPassat Cl, (4111), 11/88.80.688 Audi 100CS, (3706). 01/87, 135 738 ■
km, metallic, radiovoorb.. getint glas. km, metallic, alu velgen, radiovoorb , i
hoofdsteunen, verstelb. achteruitkijksp. stuurbekr, mistlampen, schuifdak 2Prijs DM 9.900.- spiegels, 5 versn. ets,

Prijs DM 8.900,-

-._J__!__n____ï_!________M
KOHL AACHEN Eiiendorf Neuenhofstraße 160■ Aken JÉM _K*_____k

jfOpeno van BCO 2000 ia* in net weeharxJ ioi 1800 uw Uondage v_nal luüOuuO Traene Oe-e u/en ____________■___"*
kunt u vrijblijvend rondkijken Buiten de wettelijke sluitingstijden geenit-tcnttngen en verkoop. ''"'"^^^■B |K;.

f RENAULT DE JONGHE

L— — STERK IN SERVICE EN KWALITEIT
V Molensingel 3 - Autoparc, Randwyck Maastricht (wijk 29). Tel. 043-618250 J
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I GEBRUIKT MAAR ...
NIET VERBRUIKT!

Audi 100 Avant, diesel 10/84 8.900,-
Alfa33 I.7ie 11/89 7.800,-
BMW63SCSi 12/80 11.900,-
Citroën BK diesel 1/88 7.950,-
Fiat Uno 75 6/86 5.900,-
Ford Fiësta CL 3/88 7.800,-
Ford Fiësta diesel 6/87 6.950,-
Ford Scorpio GLIAT 5/87 11.800,-
HondaAccord 2.0 6/88 9.400,-
Lancia Delta i.e 1/88 9.500,-
Mitsubishi Galant GLX 3/88 11.500,-
Opel Kadett LS Sport 9/88 9.300,-
Opel Kadett E 3/88 5.900,-
Saab 9000 Turbo 2/87 18.800,-
Saab 900 Turbo 3 trg 1/83 4.400,-
Saab 96V42/81 4.900,-
Saab9oooil6 3/88 12.900,-
Saab9oooil6 3/87 5.500,-
Seat Ibiza 1.5 GL 8/87 4.600,-
Toyota Corolla Combi 5/88 11.950,-

Prijzen in DM vanaf Aken.
Wij zijn bereid u te helpen bij de berekening

van de eventuele BPM.

IJ_W__3__
AUTOMOBILE GmbH 1P

...dW dAX,S*tn<»Mtv>£ts/ Owwp

Neuenhofstr. 140, Aachen. Tel. 0049 241 520056

H Veiligheid:

2 full size airbags

dwarsbalken
in de portieren

rondom schijfremmen

ABS (optioneel)

éf^_aaa_i-iri _r*'^r1 ■

stuurbekrachtiging

getint glas

elektrisch verstelbare
buitenspiegels

Power:

2,0 liter 16V motor

DE NIEUWE CHRYSLER NEON: VANAF f 37.995,-

KOENEN'S AUTOBEDRIJF Brugweg 8, Echt. Telefoon 04754 - 8 49 00.
AMERICAN CARS SCHIMMERT Groot Haasdal 6, Schimmert. Telefoon 04404 -18 88.

Chrysler Neon vanaf f 37.995,-. Afgebeeld de Chrysler Neon LE: f 41.995,-. Prijzen mcl. 8.T.W., af importeur, excl.kosten rijklaar maken. Leaseprijs vanaf f 989,-
-(excl. B.T.W. en brandstof; gebaseerd op48 mnd., 20.000 km per jaar, full operational lease). Wijzigingen voorbehouden. Chrysler Import HollandB.V. Telefoon: 03473-63400.

Peters Auto '5 JHaelen
Stationsplein 4, 608 7AJ Haelen _KT_n_h*__|
Telefoon (04759) 2215 _B_H__S_-_I

Opal onze occasions volledige garantie. Nationale autopas aanwezig

Uit voorraad leverbaar
C 250 D Elegance, zilvergrijsmet., 4.000 km, 1994

C 250 D blauw/zwartmet. Elegance, nieuw
C 180 wit nieuw

C 180 bornit met. Elegance, nieuw
MERCEDES 200-SERIE

300 CE parelmoergrijsmet., div. extra's, aut 1988
300 D Turbo, perlblauwmet., div. extra's, airco 1991
250 D malachitmet., div. extra's 1993
250 D antracietmet., div. extra's 1992
300 E blauw/zwartmet., div. extra's, aut 1988
300 E groenmet., div. extra's, aut 1985
260 E malachitmet., div. extra's, aut., airco 1991
260 E antracietmet., div. extra's 1991
230 E donkerblauw, div. extra's, aut 1991
200 barolorood, div. extra's, ABS, 5-bak 1989

MERCEDES 190 SERIE
190D 2.5 rookzilvermet., div. extra's, nieuw model, aut. „1989
190D 2.5, groenmet./wit, div. extra's 2x 1987
190D parelmoergrijsmet., div. extra's 1992
190D signaalrood, div. extra's 1991
190D wit, div. extra's 1987
190D antracietmet. div. extra's, 5-bak 1985
190 E 2.3 antracietmet., div. extra's, nieuw model 1989
190 E 2.3 almandinroodmet., ABS, ASD, 5-bak 1989
190 E 2.3 blauw/zwartmet., div. extra's 1990
190 E 2.0 almandinrood/zwartmet., 5-bak 1990-1991
190 E 2.0 zilvergrijsmet., aut., nieuw model 1989
190 E 1.8bornitmet., div. extra's, 5-bak, ABS, airbag 1992
190E 1.8donkerblauw/signaalrood, div. extra's 2x 1991

MERCEDES COMBI-UITVOERINGEN
300 TD antracietmet., div. extra's, W 123 1985
230 TE groenmet., div. extra's, W 123 1985

MERCEDES S-KLASSE280 SE patrolgroenmet., div. extra's, leer, aut 1983
280 S blauwmet., div. extra's, aut 1985
300 SE, blauw/zwartmet., veel extra's, aut., airco 1989

INRUIL OVERIGE MERKEN
Suzuki Alto GL roodmet., spec. uitvoering 1992 11.750
Renault 25 blauwmet., div. extra's 1989 9.750
Opel Omega combi 2.0i, roodmet./zwartmet. 2x..1991 21.500
Opel Veetra 1.7 TurboD., grijsmet., 28.000 km....1994 38.500
BMW 518i, div. extra's 1991 32.500
VW Golf 1.8 groenmet 1986 7.500
VW Passat CLD 50KW, roodmet., zeer mooi 1991 24.750
Nissan Bluebird 2.0Dwit 1988 7.250
BMW 735igrijsmet., div. extra's, aut 1989 25.500
Porsche 928 wit, div. extra's 1981 16.500

SPECIALE AANBIEDING: AUTO'S TOT 5.000 MET APK!
Citroen BK 1.9 GT 1985 1.500
Citroen BK 1.6 RS 1983 950
Citroen BK 1.6 TRS 1983 1.250
Ford Escort 1600L 1985 4.250
Ford Combi 2.0L1982 1.250
Rover 216 SE 1986 3.000
Opel Rekord 2.0S'..1983 1.000
BMW 315 1983 1.250
Peugeot 104 1983 500

D1977

rT^S] Snelle levering van fa~s!
I«J nieuwe auto's in gewenste k_*r_c
BOVAG l kleur en uitvoering | NWE

'S AVONDS NA AFSPRAAK

+'
Bloedbank

w Zuid-Limburg
heeft nieuw donoren
nodig!o43 877778

van voor
Alfa 33 Sportwagon 02-'B9 rood ’17.900,- ’ 15.90Ö>"
Alfa 331.3 03-'9l zwart ’18.900,- ’ 17.900.'
__^_&*LSIE 11*93 rood ’27.900,- ’26.900.'11-93 bord.met. ’28.900,- ’27.900.'AlfaCteJOjfc. 01-'B9 wit ’15.900,- ’13.900.'Alfa 75T<I_0_ 05-'B9 rood ’15.900,- ’ 13.900.'Alfa 75 1 .6!%#/%_, 06-'9O rood ’16.900,- ’14.900.'Alfa 75 1.6 IE v_/_F _*PB-'9O beigemet. ’17.900,- ’15.900.'Alfa 155 I.BTSLf_#fW94 ant.met. ’42.500,- ’39.900.'Alfa 164 2.0 TS tmfo -wart ’25.900,- ’23.900.'AKAI64V6 oSPSÊ.êbiauv/met ’19.500,- ’18.500.'Alfa 164 20TSL 02-"f# i&tfUwpet. ’48.500,- ’45.500.'BMW 518 vele extra's 02-'9O ’26.900,- ’24.900'Citroen 1.1 AX Plasir 03-'9l rooW|V_% ’12.900,- ’11.900.'Ford Escort 1.4 iCL 06-'9l rood ’18.900.'Ford Sierra 2.0 CL, 5-drs. 11-'B9 grijsmet. VAQ|igoo,- ’ 10.900.'
Hyundai Excel GLS 04-'9l ant.met. TiCSpfl.- ’14.900.'Hyundai Scoupé aut. 04-'9l rood /*l#-_fl.#_. ’19.900.'I Hyundai Lantra 1.6GLS 08-'9l blauwmet. ’ 20||J/A . ’ 19.900.'I Huyndai Sonata 2.0 GLX 10-90 beigemet. f \Qsffi,+f__*_f&X7.9W
Renault 19TREuropa 01-92 blauwmet. ’19.900,- #W_r|7ioOO.'
Renault 21 TL HB 05-'9O blauwmet. ’16.900,- ##VJ*§'

I Suzuki Swift 1.3 GS 07-93 zwartmet. ’21.900,- /T_i_rI Fiat Uno 1.1 IS 05-93 zwart ’19.900,- ’lB7*)»''I Fiat Tipo 1.4 IE S 04-92 rood ’21.900,- ’19.900.'
AUTOCENTRUM _^H________^I SANDERS m

I Akerstraat 128, Brunssum V IA
Telefoon 045-251644 ■
1 _i

ZE RUIKEN I
ZELFS
NIEUW

Deze BMWs zijn nauwelijks
van nieuw te onderscheiden.
Ze maken dan ook deel uit van
onze BMW Huisselectie.

Een bijzondere categorie
gebruikte BMWs. Reden ge-
noeg om onze showroom eens
te bezoeken. Vooral als u een
neus heeft voor kwaliteit.

316imauritiusblauw 7-'9l
316ibriljantrood 7-92
316ibriljantrood 6-93
316Ï helrood 2-94
316icoupé 11-93
318icalypsorood 7-'9l
318idiamantzwart 7-'9l
318imauritiusblauw 1 -'92
318iS coupé 7-92
320icalypsorood 4-'9l
320ilagunengroen 7-'9l
320iautomaat 2-92
325idiamantzwart 6-92

Demo's
316icompact 9-94
316isedan 2-94
316icoupé 9-94
320icoupé 4-94
525 TDs touring 7-93
525 TDs sedan 1-94
740iAnw. model 8-94o

BMW Kera
Kerkradersteenweg 5

Kerkrade
045-452121

É Provincie
Limburg

mededeling Voornemenm 395/50-94 Gedeputeerde Staten van Limburg, gelet op
artikel 3.19 van de Algemene Wet Bestuurs- .recht, maken bekend dat zij voornemens zijn i"
hetkader van de Grondwaterwet een tijdelijke
vergunning voor grondwateronttrekking te verte"
nen aan: Zuiveringschap Limburg, Postbus
314,6040 AH Roermond voor tijdelijke onttrek-
king van grondwater t.b.v. een bronbemalingte
Onderbanken (traject Schinveld - Jabeek) BK
7058, 418 WO.

Tervisielegging
De aanvraag en de ontwerp-beschikking en
andere ter zake zijnde stukken liggen ter inzag 6
van 16-12-94 tot 13-01-95 en wel: - in het
Gouvernement te Maastricht (bureau Biblio-
theek) tijdens de werkuren; - in het Gemeente-
huisvan Onderbanken tijdens kantooruren en
desgevraagd buiten kantooruren na telefonisch6
afspraak, alsmede tijdens de werkuren na
laatstgenoemde datum op deze plaatsen tot h 6'

einde van de termijn waarbinnen beroep kan
worden ingesteld tegen debeschikking op bo-
venvermelde aanvraag.

Bezwaren
Tot uiterlijk 13-01-95 kunnen tegen het ontwerp
van de beschikking schriftelijk gemotiveerde
bedenkingen worden kenbaar gemaakt, onder
vermelding van het registratiezaaknummer BK
7058 van de aanvraag bij Gedeputeerde Staten.
Postbus 5700, 6202 MA Maastricht. Desge-
vraagd kunnen mondelinge bedenkingen wor-
den ingebracht tijdens de gedachtenwisseling
over het ontwerp van debeschikking. Deze ge-
dachtenwisseling is geplandop 12-01-95 om
10.30 uur in het gemeentehuis te Onderbanken-
Degene dievan deze mogelijkheid gebruik
wenst te maken, dient dit voor 12-01-95 telefo-
nisch kenbaar te maken (043-897660). Degene,
die schriftelijke bedenkingen indient, kan ver-
zoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend
te maken. Alleen degenen, die bedenkingen
hebben ingebracht op de wijze als bovenom-
schreven en een ieder dieaantoont, dat hij
daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest en
degenen die bedenkingen hebben tegen even-
tuele wijzigingen die ip de beschikkingen t.a.v.
het ontwerp daarvan zijn aangebracht, zijn later
tot het instellen van beroep gerechtigd. 1



Rijstrookje
om! ,U karretJe kun je de files
mint ' als de overheid ten-
Vad i

bereid is °P de bekendeue nandse knelpunten de rij-

stroken iets te versmallen. Daar-
door ontstaat ruimte op de weg
voor een derde - 130 cm breed -
rijstrookje. Dat is genoeg voor
het Limburgse karretje. En zorij

je dan fluitend de files voorbij.
Echt origineel is het idee van A+
niet. In de Verenigde Staten en
Japan zijn ze momenteel al veel
verder met het uitwerken van

vergelijkbare concepten. Buro
A+ heeft het voorstel naar pre-
mier Kok gestuurd en die vond
het een prima idee, maar ver-
wees de uitvinders door naar de

minister van Verkeer en Water-
staat. En die heeft nog niet ge-
reageerd. Bovendien zullen de
bedenkers er nog een hele dob-
ber aan hebben om een fabrikant
te vinden die de rijdende sigaar
in produktie wil nemen.

" De doorRinus van den Berg ontworpen 100 cm smalle aërodynamische tweezitter

Enige echte autonieuws op Italiaansepubliekstrekker

Debuut Alfa 146
op show Bologna

DOOR PETER FOKKER

c.°LOGNA - Alles wat rolt fas-
Meert de Italianen, vooral als

* er snel en exclusief uitziet.at straalde duidelijk af van de
ir, Rntiende Motor & Bike Show

Bologna, die deze week zijn
forten sloot. Vorig jaar trok het
2o uement biJna I>3 milJ°en be-
rin 6rs' d^ iaar hoopte men op
u § meer, nu op de show voor
M eerst ook fietsen stonden.

at internationaal nieuws en
nzien ontbraken deerde nie-mand.

talrijke kleine hallen, met er-
MSen geïmproviseerde test-
c antjes, presenteerde zich een~os van rollend moois. De ene
Vol Wasstrak belegd met smaak-

tapijt, met erop de kostbaar-, e auto's, keurig in het gelid
Een andere hal boodn stand met leren kleding en

motoraccessoires als een nage-
bouwd bikers-café. Gewild mor-
sig van aanzien, en met enkele
uiterst dellerige dames bij het
volk volop in trek. Aan emanci-
patie hadden ze absoluut geen
boodschap, zoals ook snelheid
ongegeneerd meer telt dan
schoon uitlaatgas.

We waren de gast van Alfa Ro-
meo, die deze massale publieks-
show toch maar aangreep voor
een voorpresentatie van zijn 146.
Dat was meteen het enige echte
autonieuws. Omtrent de Alfa
146, die naast de 145 komt als
ware opvolger voor de 33, wer-
den we weinig wijzer. Dit vijf-
deurs model is zestien centime-
ter langer dan de 145, maar lijkt
verder sterk op die driedeurs
verwant. Er zullen dezelfde mo-
toren geboden worden als in de
145. De verkoopstart is uitge-
steldvan maart naar mei 1995.
Naast Alfa Romeo stond het in

Italië debuterende Daewoo, on-
der het motto 'the biggest car
company you've never heard of.
Behalve de Nexia en Espero, ge-
baseerd op oude Opel-modellen,
toonde het Koreaanse merk een
simpelweg 'nummer 1' gedoopt
prototype. Een verrassend leuke
tweezits cabriolet, die aan moet
tonen dat Daewoo ook al in staat
is zelf iets te ontwerpen. Met de
nodige slagen om de arm werd
gemeld dat Nummer 1 snel in
produktie zou kunnen komen.
Als basis dient de Nexia, het
laatste type Opel Kadett in Ko-
reaanse vermomming.

Bologna bood niet alleen show
er was ook van alles te koop

Groot en klein gingen er samen.
Van importeurs die hun auto- of
motorgamma toonden tot een
soort marktkraampje van een
hobbyist, die een apparaatje in
elkaar knutselde dat automa-

tisch bij mist het mistachterlicht
aanzet.

Bescheiden was ook de stand
van Morbidelli, ooit een befaamd
motorrace-merk. Motorfietsen
waren voor industrieel Giancar-
lo Morbidelli altijd maar een
hobby. Nadat hij de strijd tegen
fabrieksteams in de racerij opgaf
bedacht hij een andere uitda-
ging. De ras-techneut liet een
uiterst exclusieve wegmotor op-
zetten, die volgend jaar in pro-
duktie gaat. Nou ja: één per

maand, voorlopig. Hij wordt af-
geleverd in een luxe krat. Die
moet je bewaren, want als het
tijd is voor een servicebeurt bel
je de fabriek in Pesaro. Die laat
de motor dan waar ook ter we-
reld in zijn krat ophalen.

De Morbidelli is gebouwd rond
een heuse achtcilinder, de vorm-
geving is van het befaamde ont-
werphuis Pininfarina. Snelheid
stond nu eens niet voorop. De
machine zal 100 pk leveren, de

grens die men in Europees ver-
band graag uit veiligheidsover-
weging zou opleggen. Hij heeft
in zijn uitlaten twee geregelde
katalysatoren. Acht cilinders
met elk vier kleppen, vraag je je
verwonderd af, om uit 850 cc
maar 100 pk te halen bij niet
minder dan 11.000 tpm? Hele-
maal stomverbaasdvernemen we
dat de hele fiets toch nog geen
200 kg weegt. Dat zou kunnen
sturen als een scheermes, maar
vooral is het een wondermooi en
vast idioot duur speeltje.

" AlfaRomeo greep de publieksshow in Bologna aan voor depresentatie van zijn '146.
Foto: GPD

Nederlandse Mitsubishi
krijgt grote neusgaten

en oplopend achterwerk

Van onze redactie economie

jjj *|.N - De eerste Nederlandse Mitsubis-
deV d*nsdag al in deze krant te bewon-
gMn was, wordt ongetwijfeld een van de

ü
,e trekpleisters op de aanstaande

Worn (2 tot en met 12 februari)- Dan
va J- °°k de definitieve naam bekend
vüfH Ze door NedCar in Bom gemaakte
Mv iUrs hatchback, die nu de codenaam
D A draagt.
tjp*Mddenklasser valt op door een rela-
a cht *e neus en een hoog oplopende
Me steven> ter ondersteuning van zijn
pr °Vorniig profiel. In het opvallende re-
IjM^tatieve front domineren twee grote
v 0 platen. Het interieur is ruim uitge-r d en voldoet met veel hoofd- en been-

ruimte aan de afmetingen van de Europe-
se consumenten. De auto wordt geleverd
met een viercilinder motor van 1,6 of 1,8.
liter inhoud. Over een paar jaar komt
Mitsubishi met nog een variant van het
model op de proppen.
Mitsubishi maakt voor de nieuwe MX

volop gebruik van Nederlandse en Euro-
pese leveranciers. Doordat het zogenaam-
de 'local content' meer dan 80 procent
bedraagt, geldt de auto als een Europees
produkt dat valt buiten de importquota
voor Japanse auto's. Nederlandse
toeleveranciers zijn onder meer Akzo No-

bel (coatings en lakken), Cheswick (uit-
laatsystemen), Dynoplast (kunststoffen
onderdelen), Inalfa (schuifdaken), Nif-
trick (kunststoffen onderdelen), Philips
(speakers), Technoplast (kunststoffen on-
derdelen), UPR (uitlaatspruitstukken) en
Varta Bosch (accu's).
Aan het ontwerp van de MX is bijgedra-
gen door diverse designcentra van Mitsu-
bishi, maar het definitieve ontwerp is
vormgegeven in Duitsland. De auto is be-
doeld voor de Europese markt, waarbij
Mitsubishi deze plaatst tussen de huidige
Galant en Lancer in.
Er rolt in de loop van volgend jaar ook
een nieuwe Volvo uit de NedCar-fabriek,
maar die is nog niet in een zodanig sta-
dium dat het model al kan worden ge-
toond.

'
_■■■■■■_■
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öe nieuwe Nederlandse Mitsubishi uit de NedCar-fabriek in Bom heeft een duidelijke wigvorm

auto

Limburgers proberen Den Haag enfabrikanten te strikken voor idee

Met smal karretje
de files voorbij

DOOR PETER BRUUNS
e snapt niet waarom dera-

JlO trouw elke ochtend alle*Ues vermeldt. De mensen
Jle er dagelijks in zitten,"oren niks nieuws. Trou-en.s, je kunt die files toch
"ooit omzeilen en als het jeel lukt, blijkt die andereeg ook propvol te zitten.leer autobelasting, meer
*e§en, carpoolen of beter

vervoer, het helptgemaal niet. De doorsnee
laat er zijn<*üto niet voor thuis.

dit landje raakt ver-
htw* en bet 'aatste waar we be-
aut ' aan hebben is nog meer
om° S' n toen is dat nu 3uist de
den Sing die Ger van der Zan-
he fVan Buro A+ in Roermondett bedacht. Hij liet zijn
4j!e?d, Rinus van den Berg vanDesign in Bom een autootje
M- 100 cm smal ontwerpen, met
> noeg plaats voor twee perso-"etl achter elkaar.

Tweezitter
Rinus van den Berg, die vier da-
gen per week bij DSM werkt, gaf
het autootje vorm op de compu-
ters van ontwikkelingsafdeling
van DSM in Geleen. Van den
Berg tekende een aërodynami-
sche tweezitter, die weinig ener-
gie verbruikt. Dat er maar twee
mensen in kunnen, is volgens
hem geen probleem: ook nu zit-
ten immers in negentig procent
van de auto's hooguit twee per-
sonen.

DSM koestert grote belangstel-
ling voor dit soort voertuigen,
omdat het bedrijf de grondstof-
fen kan leveren. De auto zou
grotendeels uit glasvezelver-
sterkte polyester kunnen worden
opgetrokken. Het vehicel hoeft
dan niet meer dan driehonderd
kilo te wegen. Toch is de smalle
auto dankzij moderne computer-
beveiligingstechnieken, 'side-
bars' en een laag zwaartepunt
bijzonder safe, meldt Van den
Berg, die het concept zelf overi-
gens niet al te serieus neemt. „Ik
zie het meer als 'Spielerei."

Fietskeuring:
bedroevende

resultaten
DOOR PETER FOKKER

Aan het begin van het nu lopen-
de nieuwe schooljaar startte te-
vens een proefproject van Veilig
Verkeer Nederland en Volkswa-
gen. Een speciaal ingerichte bus
reisde 35 scholen af, waar scho-
lieren dan hun fiets konden laten
keuren. In totaal werden in drie
maanden 3.400 karretjes onder
de loep genomen, waarvan maar
liefst ruim de helft onveilig werd
bevonden.

Bij haast eenderde van de fietsen
mankeerde iets aan verlichting
of verplichte reflectievoorzienin-
gen; dat was het meest voorko-
mende euvel. Direct daarop
volgden tekortkomingen aan het
stuur, zoals speling of aanwezig-
heid en werking van een bel.
Maar problemen met remmen en
banden turfde men haast even
vaak, naast aanmerkingen op
pedalen, achterspatbord en slot.

Natuurlijk moet de fietsende
schooljeugd leren dat ze verant-
woordelijk is voor de eigen vei-
ligheid in het verkeer. Maar het
is wellicht ook iets om ze een
keuringsrapportje mee naar huis
te geven, in de hoop dat de ou-
ders/verzorgers ze helpen op de
inhoud ervan te letten.

Testboek van AutoWeek
DOOR SIEM LEEUWENKAMP

De uitgever 'himself' vroeg zich
bezorgd af we zijn AutoWeek
Jaarboek 1995 hadden gekregen.
Helaas niet gebeurd, maar dat
werd snel goed gemaakt. En je
kunt zeggen wat je wilt van dit
veelgelezen autoblad (het is al
eens 'AutoStory genoemd);
goedkoop drukwerk kunnen ze
leveren.
Is het weekblad al niet duur, dat
geldt helemaal voor dit 172 pagi-
na's dikke 'magazine. Het gaat
wat ver om dit een jaarboek te
noemen, hoewel het een dubbel-
dikke uitvoering is vergeleken
met vorig jaar. De belangrijke
nieuwe auto's die tot en met ok-
tober zijn gelanceerd staan er als
test in. Ook wat exoten zoals
Lamborghini, Rolls Royce om
lekker bij weg te dromen.
Bondig geschreven komt per pa-

gina de AutoWeek-mening van
de in kleur afgedrukte auto en
het interieur aan bod. Aan het
eind staan kernachtige plus- en
minpunten en een technisch ka-
dertje. Strakke vormgeving en
heldere tekst van diverse auto-
journalisten maken er een vlot
leesbaar naslagwerkje van. Jam-
mer dat maar af en toe de dß-
waarde bij de test staat en er
geen prijs van het testmodel op
de pagina zelf staat. Die prijs
moet je achterin zoeken op tien
dichtbedrukte niet zo goed lees-
bare pagina's vol techniek en
prijzenvan (bijna) alle in Neder-
land verkrijgbare auto's.

En wat kost dit werkje? Slechts

’ 12,95 en je steekt het opgerold
in je jaszak. Het kan nog com-
pacter als cd-rom in kleur voor

’ 32,45 verzorgd door dezelfde
firma die Carßase Actueel en
Carßase Occasion maakt.

# Van de 3.400 fietsen die op scholen werden gekeurd
werd maar Heft ruim de helft onveilig bevonden. Foto: gpe

Koopgids CarbaseOccasion
Bij uitgeverij Uilenstein in
Leersurn zijn de gegevens van
Carßase Occasion nu ook als
magazine verschenen. Men geeft
al vier keer per jaar de actuele
gegevens van alle in Nederland
verkrijgbare auto's (nieuw en ge-
bruikt) op floppy uit. Veelvuldig
kwam echter de vraag of dat ook
op schrift te stellen was.

Met de uitgave van de 'Occasion
Koopgids' is aan dat verzoek
voldaan. In dezelfde frequentie
waarmee de floppy op de markt
komt, verschijnen de tabellen nu
ook in een magazine. Het eerste
exemplaar van 112 pagina's
biedt een compleet overzicht van
alle automodellen met bouwja-
ren tussen '88 en '93. Deze zeer
complete koerslijst geeft in één
oogopslag een aantal bondige
gegevens over alle typen die per
merk in die periode zijn gevoerd.
De floppy Carßase Occasion
(’ 17,95) en 'de Krant' (’ 4,95)
zijn in de tijdschriftenwinkels

verkrijgbaar. Twee andere over-
zichten op floppy zijn Carßase
Actueel en Motoßase. Dit eerste
gedrukte overzicht van Carßase
Occasion vermeldt naast tal van
technische gegevens van ruim
4.500 automodellen, de laatst be-
kende nieuwprijs en in zes ko-
lommen de dagwaarde. In één
oogopslag is zo te zien wat je
kwijt bent voor een jongeof een
iets oudere tweedehands auto.

Rood favoriet
bij autokoper
Het Centraal Bureau voor
Statistiek houdt van alles
bij, zo ook welke kleuren de
nieuw verkochte auto's in
ons land hebben. Dat ver-
meldt een recente uitgave
van de autobranche-vereni-
ging RAI. Een overzicht
toont dat de kleurvoorkeur
momenteel heel anders is
dan twaalf jaar geleden. Eén
ding bleef gelijk, rood is de
favoriete kleur.
In 1982 werden echter haast
even veel auto's in blauw en
groen besteld. Nu ligt rood
ruimer voor als eerste keus,
met grijs en blauw daarach-
ter bijna gelijkop als tweede.
Dan volgt wit, een kleur die
in 1982 helemaal niet popu-
lair was, terwijl grijs toen
ook maar half zoveel scoorde
als nu. Groen daalde juist
met de helft in populariteit
tegenover 1982.
Modekleuren zijn er duide-
lijk uit te halen. In 1982 was
bruin 'in', nu niet meer (van
11 naar 3 procent gezakt).
Dat geldt ook voor geel, in
1982 haast tienmaal zo vaak
gekozen als nu. Zwart past
beter in de huidige mode: 6
procent nu, net geen 1 pro-
cent twaalf jaar geleden.
Maar geel lijkt terug te ko-
men. Sportieve auto's, van
Seat Ibiza GTi via Opel
Astra Sport/GSi tot aan
BMW M3, bieden het als
nieuwste kleur.

Overzicht kleur en percenta-
ges 1982/1994
Rood 15,8/22,1
Grijs 9,8/19,2
Blauw 15,5/18,9
Wit 4,8/16,1
Groen 15,4/8,6
Zwart 0,9/6
Beige 8,2/3,8
Bruin 11/3,1
Geel 9,6/1

Vrijdag 16 december 1994 "7



Limburgs Dagblad Vrijdag 16 december 1994 " 8

BUBB
COUMANS GELEEN BV

ê Zelfs dekerstman
was al bij ons op
bezoek

Dit betekent dat u bij aankoop van een
nieuwe

FIAT
Cinquecento, Punto of Tipo

voor respectievelijk ’ 2.500,-

-’ 3.000,-
-en ’ 3.500,"

aan kerstkadootjes mag uitzoeken!!!*

Profiteer hiervan!!!

* Dit aanbod is geldig op uit voorraad te
leveren automobielen.

P. S. Hijheeftook gezegd, dat wijbijonze occasions
kerstkadootjes mogen weggeven.
Dus komt allen en laat u verrassen.

Rijksweg Zuid 310 - Geleen
Tel. 046-756222

é^
A autobedrijfw. KEES

Dorpsstraat 64, Schinnen
MITSUBISHI te| 04493-1721 disi

Mitsubishi Colt 1.3 GL LE aug. '91
Mitsubishi Colt 1.6 GTi 16V juli '89
Mitsubishi Lancer 1.5 GLXi aut nov. '89
Mitsubishi Galant 1.8GLS LE mei '91
Mitsubishi Galant 1.8GLi HB maart '89
Toyota Carina II 1.6 dcc '89
Citroen BK 19 TRi okt. '89
Mazda323 I.6GLXI6Vaut jan. '92
Mazda 626 HB 2.0iGLX okt. '90
Nissan Sunny 1.6imrt. '89
Mercedes 230 E automaat april '89
Bijons gebruikte auto's ongebruikelijk goed

jaguart
Regionaal Jaguar Centrum 03695

J.W. Demandt-Wagemans b.v.
OCCASION
Jaguar XJS 4 0 1992 Kingfisher blue
Jaguar XJ6 2.9 1990 Westminster blue
Jaguar SOV 4 0 1991 Jade green
JaguarXJRS TWR 6.0 1988 Alpine grey
Daimler 4.2 coupe 1978 Brown
Rover 3500 1978 Silver
Erkend airconditioning vulstation voor alle automerken,

Systeem Rl 2& 134 A
Rijksweg Zuid 216, Sittard, tel. 046-520840

Wf f ,1 ,t §Tmm^ Ir ilPr""**L____ /_--BpW

BF^/'ir I "^1

___-_-3(--.'vl K-__i-^^---H ____T#T__T# r_i a*\(z\ Mièu^êTgum __^^_m i^-_T_-^-_-i
_-_-_-_^_-__*_-__! mW^mÊÊur.Atumu __________ H__________l
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n--f-*, a. MM QFFICIAL dealeß

De service is spreekwoordelijk!

FOCW/l <^p

r—. Erkend/ / SchadeherstelLJ Bedrijf

DIESELS: Ford Escort I.6iS 1991
Peugeot 405 GRD 1991 Ford Escort 1.8 KR 3i 1992
VW piek up dubbelecabine 1986 Ford Escort 1.4 Br 1988/89/90

Mazda 626 hatchback 1992
AUTOMATEN: Ford Orion 1.6 CLX 1991
Ford Escort 1.4 CLX 1992 Renault Clio 1.4 1991

Renault 19 TR 1992
BENZINE-AUTO'S: Seat Ibiza XL 1.5i 1990
Ford Sierra combi 2.0iCL 1992 Ford Scorpio 2.0CL ... 1987/88/89/90
Ford Fiësta 1.1 i CL 1991 Ford Sierra 2.0 CL 1987/88/89/90
Ford Escort 1.4iCL 1991/92 Volvo 440 DL 1993
Ford Escort 1.6 CLX 1991/92 Mondeo Wagon 2.0iCLX 1993

Wp Weth. Sangersstraat 7 (bij Makado) Beek

■■^^ tel. 046-376543, fax 046-377547 o"

_^k. jaa\W

Msjj^ Autobedrijf hSj
Jasper B.V.

WINDRAAK 29, 6153 AC MUNSTERGELEEN, 046-521944
OFF. PEUGEOT-DEALER

DMQPeugeot 106Accent 1.0 1994 Ford Fiësta Cheers 1.1 1991Peugeot 106KT 1.4 1992 Ford Escort 1.4 CL 1987-1988-1990Peugeot 205Accent 1.1 1988-1989-1990 Ford Orion 1 4CL 1989Peugeot 205 XS 1.4 1988-1991 Ford Sierra 2.0 automaat 1987Peugeot 205 Trophy 1993 Honda Civic 1.5 DX 1992
Peugeot 205 GTi 1.9 1991-1992 Honda Civic 1.5 LX 1992Peugeot 306KR 1.6 1994 Mazda 323 1.5 LX 4 weken
Peugeot 405 GRII.O 1993 Nissan Primera 2.0 LX 1992
Peugeot 405 GL11.6 1990-1991 Opel Corsa 1.4 1990-1993
Peugeot 405 GRD 1.9 1992 Volvo 740 GL combi 1990Peugeot4osGßll.9 1990 VW Jetta 1.3 CL 1988Peugeot 605 SLi 2.0 1991 VW Passat combi diesel 1988
Peugeot Selecte met 2 jaar garantie

11" mum^ —_———.

r-

Auto's
Nissan Primera Wagon 2.0iIX 1992 Mazda 323 1 .óiLX 1987-1994Nissan Primera 2.OEGT4-drs 1992 Peugeot4os 1 6GL 1989Nissan Primera 1.6 LX 1992 Ford Sierra 2Oi CLX 1990Nissan Terrano II 2.4 SLX 4wd, 3-drs 1993 VWPassat 16i variant 1988Nissan Sunny 1.4LX 5-drs 1992 CitroënßX 1988Nissan Sunny 1.4 LX out. 3-drs 1991 Mitsubishi Colt 1.5 GLX 1986Nisson Sunny 1.4 LX 3-drs 1991 Landrover jeep 1982Nissan Sunny coupé 1.6iSLX 1990 Opel Astra 1.& CaravanGL 1993Nissan Sunny Florida 1.6 1987-1989 Nissan Sunny 1 4 5-drs SLX " 1993Nissan Sunny 1.6 SLX 4-drs 1987 FordFieslal IIC 1989Nissan Micro 12LX 1989-1980 VW Golf 1.3 1989—fIH-_ Diverse goedkope inruilen _aê^^,_

Stationsstraat 115 HIU-MUHl^n.l.l 6191 BC Beek Ik'lkVfll^l
lel. 046-371727 —^ Bm2

, -0h4_% \/
Vadah *»* _

tmmWMf SITTARD Rijksweg-Zuid 90-100 /IILA^LWJf WEERT SiltardAa\\\W AW GELEEN lel 046-515200 6 MND

Zondag 18 december

open van 12.00 - 17.00 uur
Eindejaarsopruiming
Gebruikte auto's tot ’4.000,- korting

Diverse aanbiedingen
op nieuwe Ford Fiesta's en Ford Escorts

Kom naar onze showroom! Keuze uit ± 60 occasions
Inruil en financiering mogelijk

-. i-i—r * nr\ Kom r,aa'de grootste Zuidlimburgse Opel-dealer. Dus: de grootstekeuze (alle _ _ .Ol I IArIU merken) ACTIE: Nu autoleven lang geen APK-keurmgskoslen meer (auto's boven BEEK’7.500,-). Nu mogelpeid 10l 24 mnd EXTRA garantie (auto's lot 5 jaar). ■»-»«

DEMO Omega 2.01 16VGL juni 94Zondag 18 december &,«#„ïz=_z_rras_.., Kadett station 2x '90-91Iv Slttarn Kadett 3-4-5-drs 85. 91111 OllldlU Astra station 1.61GLS 2x 92. Astra 5-drs. I.6iGT 93geopend van ffiSS-Y-i!fi=zz= 'll±ïï
12.00 -16.00 uur JSKX"ï_z==z=_tf!.

ANDERE MERKEN
_*> Citroen AX 3-drs. 1.11 TGE 16.950,-

--_, > Audi 80 4-drs 19.950,-
-__> _ Renault 19 3-drs 20 950.

«>/.-&>_=-_-- Toyota Starlet 7 450-
J_? 3?^> ;#" F°'« Orion 4-drs. 1.61CLX 17.950-

£> Jï M_- <ï? Mazda 323 F 1.6 21.950,-

--^" <0 -~- J=? ._=" ._^.__? t*S^ Ford Escort 1.4CL 11.950,--.«_?* i==~c_r £_T _*T_fxr 2^ af Volvo 443 automaat GL 23.950,-
-—=" -> ■— 10 <_z> tzx Jty _±r VW Passat Variant 13.950,-

--^
STERK VERLAAGDE PRIJZEN!!!

Overtuig u zelf bij een bezoek aan onze showroom
°-a" Mooie auto's beneden ’ 10.000,-
Ford Scorpio 2.0iCLX 5-drs., 43.000 km . '92 0.a.:
Ford Sierra 2.0iSpecial, 4-drs '89 Ford Sierra 2.3 CLD 5-drs '87
Ford Sierra 2.0 5-drs., sp, div. extra's '89 Ford Sierra 2.0 CL 4-drs '87
Ford Sierra 2.0iCL 4-drs. AUTOMAAT '91 Ford Sierra 1.8 Laser 5-drs '87
Ford Escort 1.8 CLX 3-drs '92 Ford Escort 1.4 3-drs '86/'B7
Ford Escort 1.6i3-drs. S, div. extra's '91 Mazda 323 3-drs. 1.3/1.5 '87
Ford Escort RS TURBO 130pk '89 Opel Manta I.BS GT '85
Opel Kadett 1.6i4-drs., LPG '91 Ford Scorpio 2.0 CL 5-drs, automaat '86
Opel Kadett 1.3 3-drs '88/'B9 Seat Mirabella XL '90
VWGolf 1.6 3-drs... '88 Ford Sierra 2.0 3-drs. Laser '84/,85/*B6
Ford Escort diesel 3-drs '86/89/92 Ford Granada 2.3 GL '85
Auto Konings... uw adres voor een verantwoorde occasion 01520

. '

-
j/g__

S
GARAGE

Mlj-J-Jjil SCHOENMAKERS
1.1^^1.1 sinARD B.V.

Limbri;!tferweg 78, 046-51281'
Koopzondag 18 december

van 10.00-17.00 uur
Nissan Micra 55 pk 3-drs. 0 km . van ’ 26.689,-voor ’ 22.900'
Nissan Sunny Florida 1.6'87-'BB-'B9 v.a ’ 8.900-"
Nissan Sunny 1.6iSLX groenmei. '92 ’229*'
Nissan Sunny 1.4 LX, 5-drs., '9U'92 nw.mod. v.a ’ 19.90J'Nissan Sunny Florida 1.6iSLX d.grijs 11-'B9 ’ 14.900."
Nissan Sunny 3-drs. 1.3 + 1.4, 3 st. v.a ’ 9.90»'
Nissan Micra 1.2 3-drs. '91,42.000 km ’ 14.900."
Nissan Primera station 1.6 LX 18.000 km roodmet ’3l 900*'
Nissan Primera 2.0 4-drs.+s-drs. 5 stuks v.a ’ 22.90".
Nissan Bluebird 2.0 4-5-drs. '85-'B7-'BB-'9O v.a ’ 5.9W'
Austin Montego 1.6 LS 4-drs. LPG f 8.900.'
BMW 524 TD 4-drs. lichtbl.met. 05-'B9 ’ 19.900.'
Ford Sierra 2.0i4-drs. d.roodmet. '90 ’ 17900'
Ford Escort station 1.6D, d.grijs /109?j'': Honda Civic automaat 1.3 3-drs. wit ’ 13.900.'
Honda Shuttle 1.5i, lichtgrijsmet. '92 ’ 25.900.'
Hyundai Lantra 1.6i16V4-drs. GLst.bekr ’ 21 900.'
Mazda 626 1.8 Miljonair, 4-drs. '92 ’ 23.900.'
Mazda 323 1.31 3-drs., GLX '92 ’ 21-522"'Opel Ascona 1.8 LS 4-drs. automaat 06-'BB ’ll 900.'
OpelKadert 1.6i5-drs. d.blauw ’12500'
OpelKadett 3-drs., sportuitv. '87 ’ 7.450.'
Peugeot 505 2.0 4-drs. '87 ’ 7.450.'
Volvo 340 4- +5-drs., 1.4+ 1.7v.a ’ 6.900.'
VW Passat I.Bi 5-drs. grijsmet ’ 9.950'
VW Polo 1.31 coupé Fox '92 ’ 17.900.'
Nissan Vanette bestel 2.0 D'9l+'94 ’15.900.'

TERREINAUTO'S
Nissan Terrano 2, SLX, 3-drs., 2.4i, benzine,
veel extra's, geelkenteken, 16.000km ’52.900'
Nissan Patrol 2.8 6 cyl. TD, geel kenteken, '92 ’ 48.900.'

Totaal 70 OCCASIONS
Eigen financiering en inruil. Bovag-garantie tot 1 jaar

Donderdag koopavond o"*
* ■—~~~*~l~~~~~B —-^

,

Peugeot 205 cabrio, Roland Garros, groenmet., 30.000 km '93
Volvo 940GLE 16VEslale, ABS, 1e eigenaar '91
Volvo 740GLE 16V, slechts 76.000 km '90
Volvo 240 GL 2.31 wijnroodmst., zeer mooi 06-'9l
Volvo 440 automaat, wit, 45.000 km 06-92
Volvo 4401.8 inj.. donkergrijs, achterspoiler 09-'9l
Volvo 440 GL I.Bi, rood en wit, diverse extra's '92
Volvo 460 turbo wit, zeer exclusief '90
««" Diverse Volvo's 440/460,1 jaar oud, weinig km's, vanaf ’29000.- «"«Volvo 340 DL, 5-speed, rood, zonnedak '88

Volvo 340 GL, 5-drs, automaat, lavendelmetallic 10-'B9
VW Goll 5-drs. uitv, wit, 69.000 km '90
Ford Sierra 2 3 diesel, stalionuitv., rood 09-89
Mazda 323 LX automaat grijs. 55 000km 06-88
Renault 9automaat, grijs, slechts 50.000 km, nieuwstaai '87
Opel Kadett 4-drs, 1.3 S,wit '87
Opel Ascona 1.6S. 5-drs. nieuwstaai 07-'B4
BMW 518, stuurt), zeer goed onderh. auto 06-84
Alle occasions mcl. alleveringsbeurt, APK,
Paspoort voor Zekerheid. Bovag-garantie
(voorauto's vanal /7.500.-) Inruil mogelijk. Qll7l

Rijksweg-Zuid 320,
GELEEN, tel. 046-742719.

r*Ó_b '

■ AUTOMOBIELBEDRIJF
Fa. Moorthaemer

uwrover dealer. Oude Rijksweg Noord 16,
Susteren, tel. 04499-1549

Mazda 626 coupé 2.21 CLX blauw 1991
Rover 216 SE EFI silver 1989
Volvo 440 DL grijs 1991
Rover 820 Si sedan bruinmet 1988
Austin Metro 1.3 silver 1990
Rover 216 GSi automaat, racing-green 1992
BMW 316 grijs 1985
Rover 214 SI 3-deurs wit 1992
Rover 214 SI 3-deurs racing green 1994
Austin Metro GTA rood 1990
Peugeot 405 GLD 1990
Rover 214 GSi roodmet 1992
Seat Ibiza 1.2 zwart 1990
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Regisseur Knapper: 'Publiek heeft deze serie nog niet ontdekt'

Laatste Carrière draait
Vooral om familiegevoel

DOOR GERARD VAN PUTTEN

HILVERSUM - In de regel heeft televisie-drama de pretentie in één
vloeiende verhaallijn de werkelijkheidvan alledag te verbeelden. De
realiteit is veelal dat losse, tot in den treure gerepeteerde, gespeeldeen overgespeelde scènes als legpuzzelstukjes achterelkaar gemon-teerd in een kant-en-klaar produkt aan de kijker worden gepresen-eerd. Met daarbij wel de kanttekening dat sommige Nederlandse
?°aps volgens de gaarkeukenmethode in elkaar worden gedonderd.
*ren draaidag volstaat dan om één aflevering op video te zetten en°jat er op zn tijd eens een richtmicrofoon in beeld komt, moeten de
'jkers maar voor lief nemen.

de produktie van de EO-
serie De Laatste Carrière laat
2jCn op de set bekijken als een
j^rnaar repeterende breuk van
Ü°llen, stilstaan, opladen, ontla-
en en opnieuw opladen. Een-

voudig omdat Nico Knapper het
als eindverantwoordelijke regis-
fUr zn beroepseer te na vindt
n naam te geven aan pulp.

draaien. Daarmee pleeg je roof-
bouw op de acteurs, de techniek
en de regie. Bij gebrek aan een
referentiekader ziet het publiek
de verloedering niet toeslaan,
maar ik als 'pro' wel. Het zijn de
bazen en bonzen die vragen om
het massawerk. Nu heb ik zelf
ook wel goedkoop gewerkt, zo
heb ik 'Medisch Centrum West'
opgezet. Maar ik heb een bepaal-
de lijn en daar ga ik niet onder.
'De Laatste Carrière' ligt erbo-
ven, alleen heeft het publiek de
serie nog niet ontdekt."

"Het is bar gesteld met sommige
series die op de Nederlandse te-
levisie worden getoond. Je ziet

et niveau achteruit hollen.
Neem 'Vrouwenvleugel', dan
Pfaat ik over een produktie die is
onderscheiden met de Televizier-

Is heel goed begonnen. Er
werd een week voor een afleve-
ritlg van vijftig minuten uitge-
trokken, nu moeten ze twee maal
Vljftig minuten per week

Frustrerend
Knap frustrerend vindt Knapper
dat. Al calculeerde hij het van
tevoren wel in dat 'De Laatste
Carrière' niet onmiddellijk de
grote massa zou aanspreken. „Ik

heb de mensen van EO er voor
gewaarschuwd dat ze zich geen
al te grote illusies over kijkcij-
fers moesten maken. De serie is
nogal ongelukkig geprogram-
meerd op de zaterdagavond. Je
had op hetzelfde tijdstip 'De
Moppentoppers' en je hebt nog
steeds te maken met de concur-
rentie van Paul de Leeuw. Ei-
genlijk zouden de tot dusver
uitgezonden afleveringen her-
haald moeten worden als aan-
keiler van een tweede serie, die
alles in zich heeft een lange-ter-
mijn-succes te worden. Mits die
op een ander tijdstip geprogram-
meerd wordt."

De geroutineerde tv-producer/
regisseur volgt de produktie van
'De Laatste Carrière' vooral van
afstand. Het werk aan de regie-
tafel laat hij aan anderen over.
„Nadat Jan Keja als regisseur
was opgestapt uit onvrede met
het EO-besluit Frits Lambrechts
niet als hoofdrolspeler te accep-
teren, heeft producent Han Pee-
kei mij gevraagd de serie over te
nemen. Daar had ik dus geen tijd
voor, gezien mijn bemoeienis
met allerlei comedy's. Wel heb ik
een grote inbreng gehad in het
script- Folkert Oldersma van het
schrijverscollectief Foks, Ton

Valkenburg en ik hebben het
script vanaf deel 3 helemaal her- *
schreven. Wat Keja had achter-
gelaten, leek te veel op een de-
tective-roman. Nu is het een
mooi, geloofwaardig typisch
Hollands produkt. Mijn ervaring
als regisseur draag ik over aan
drie jongeregisseurs. Ik hebze al
aardig losgelaten, en dat is goed.
Uiteindelijk is er niets zo verve-

lend als dat iemand over je
schouders staat mee te kijken."

" In De Laatste Carrière worden de hoofdrollen gespeeld door (vlnr) Diana Dobbel-
man, Cynthia Abma en Dick Rienstra. Foto: dijkstra

show

'Omroep wil wel lusten, maar geen lasten van werknemers 9

Ontslagen dj Carola Hamer
sleept Vara voor de rechter

Van onze rtv-redactie

AMSTERDAM - Omroep-
Produkten, dus radio - en
televisieprogramma's, zijn
vluchtig. Programma's ko-men en verdwijnen vaaksnel, afhankelijk van de
Waardering door de luiste-raars en kijkers. Omroepen
Roeten dus flexibel zijn,z°dat ze snel op bepaalde
ontwikkelingen kunnen

Zij moeten dus°°k de mogelijkheden heb-en om freelance program-
mamakers voor wie geen
"erk meer is te kunnen ont-daan, zonder al te veel te
/_eel juridische en financiële

zo vindt de Va-

ro1 ndT?ar °ok dat discJ°ckey Ca-
-0

a "amer, na vier jaarvoor die
iaMep te hebben gewerkt, per 1januari op straat staat. Hamer
presenteert sinds oktober 1992

P Werkdagen haar middagpro-sramma Carola via Radio 3.aarvoor had ze ruim anderhalfJ>*ar een wekelijks ontbijtpro-sramma. Haar baan bij Sony
ze vanwege haar omroep-erkzaamheden opzeggen.

aar na die vlotte start wil dera nu af van de disejockey.amers muziekkeuze en manier
M Presenteren zouden niet bijl "ara-imago passen. De mv-
£lek was 'te hard' en het taalge-
sp*

en bet gedrag van de pre-
Mtatrice 'voldeden niet. „Dat, n gebeuren met omroep-free-M-cers en Hamer was nu een-
val niet in vaste dienst," aldus
para-advocaat Van Wulfftenalthe in het kort geding dat Ha-
"er tegen de Vara had aange-bannen.

Hamer eist, in afwachting van
een bodemprocedure die bij de
Hilversumse kantonrechter
loopt, doorbetaling van haar sa-
laris en overleg over verlenging
van haar dienstverband. Volgens
Hamer was er namelijk wel de-
gelijk sprake van een arbeids-

overeenkomst. Ze werkte ver-
schillende malen gedurende
langere periodes zonder een
freelance-contract te hebben on-
dertekend. Daarnaast was ze,
aldus haar raadsman Van Kam-
pen, ondergeschikt aan de strak-
ke regels die de Vara haar opleg-

de in een vast werkverband met
een vast team. „Dat is heel wat
anders dan een incidenteel ga-
stoptreden."

Zo wordt de inhoud van haar
programma vrijwel geheel be-
paald door Vara-regisseur Peter
Clement, in wekelijkse samen-
spraak met Rolf Kroes, eindre-
dacteur van Radio 3. Voor elke
uitzending worden Hamers tek-
sten met Clement doorgenomen.
Hij grijpt in als dat volgens hem
nodig is. Ook de muziekkeuze
wordt grotendeels door de mu-
zieksamenstellers van de Vara
bepaald. Slechts voor twee mu-
ziekstukken mag Hamer een ei-
gen voorstel doen.

" Carola Hamer, wier taalgebruik en gedrag volgens de
Vara 'niet voldeden. Foto: gpd

Verboden
In de vier jaar dat ze bij de Vara
werkt, heeft Hamer tweemaal
een korte vakantie genomen.
Verder is ze volgens haar advo-
caat niet vrij om haar tijd in te
delen of werk te weigeren. Toen
ze een dag vrij wilde nemen om
een popfestival in Haarlem te
presenteren, werd haar dat ver-
boden. En toen ze meewerkte
aan het programma Kinderen
voor Kinderen moest ze twee uit-
zendingen op band opnemen, die
vervolgens als live-programma
werden uitgezonden.

„De Vara wil naar vorm geen ar-
beidsovereenkomst sluiten, maar
naar inhoud wel," zo betoogde
Van Kampen. „Hamer moet zich
aan alle regels houden, heeft een
gehoorzaamheidsplicht, moet
haar programma geheel richten
naar de aanwijzingen en instruc-
ties van de Vara en heeft toe-
stemming nodig voor de invul-
ling van onderdelen van haar
programma. Is het dan redelijk
dat de Vara zonder meer kan
zeggen: per 1 januari hoeft het
opeens niet meer?"
De uitspraak is op 22 december.

Nieuw album
Koos Alberts
in de maak

ARNHEM - Koos Alberts duikt
januarivolgend jaar de studio in
voor het opnemen van een nieuw
album. Rini Schreijenberg en
Emile Hartkamp tekenen weder-
om voor de produktie daarvan.
Het wordt het derde album dat
Alberts met het Arnhemse pro-
ducersduo maakt.

Schrei jenberg en Hartkamp
brachten Alberts in 1991, na een
aantal minder succesvolle jaren,
weer terug aan de top. Beide he-
ren leverden ook het merendeel
van de nummers waarmee de
volkszanger hits scoorde. Binnen
de sector Nederlandstalig le-
venslied introduceerden Schrei-
jenberg en Hartkamp ook goed
verkopende artiesten als Ma-
rianne Weber en Frans Bauer.
Het nieuwe album van Koos Al-
berts moet maart volgend jaar in
de winkels liggen.

Barry White
in Ahoy'

ROTTERDAM - Barry White
geeft zondag 26 maart met zijn
Love Unlimeted Orchestra een
concert in Ahoy', Rotterdam.
Het optreden van de ongekroon-
de koning van de zwoele slaap-
kamerromantiek (denk aan zijn
hits 'Can't Get Enough Of Your
Love', 'You're The First, The
Last, My Everything', 'Walking
In The Ram With The One I Lo-
ve') is het enige tijdens zijn Eu-
ropese tournee in ons land.
De voorverkoop start zaterdag
17 december.

Bemiddeling
Het in Haarlem gesitueerde per-
ceel Van Beelslaan 26 heette vo-
rige week twee dagen Huize
Kraal. De EO kon dit pand hu-
ren, omdat de bewoners toch

voor een paar maanden naar het
buitenland moesten en bereid
bleken de meubels elders op te
slaan. Ter plaatse werd een aan-
tal scènes opgenomen voor de
begin december uit te zenden af-
leveringen 12 en 13 van de dra-
mareeks, waarin hoofdpersoon
Thijs Kraal (Dick Rienstra) de
leegte gevoelt van een onvrijwil-
lig vut-bestaan na een alleszins

gerespecteerde loopbaan als
werfbaas. De thuissituatie komt
onder druk te staan doordat de
plots weinig om handen hebben-
de Thijs zijn echtgenote Loes
voortdurend voor de voeten
loopt. Kortom, het verhaal dat
menige ouder wordende mens
niet onbekend zal voorkomen.

Voor Loes, dat wil zeggen voor
actrice Diana Dobbelman, was
het al vroeg dag. Het opname-
schema gaf aan dat de draaidag
om kwart voor acht zn aanvang
zou nemen en dan is het wel
zaak om een uur of zes de sponde
te verlaten. Op haar gezicht ove-
rigens niets dat zelfs maar in de
verte aan ochtendhumeur deed
denken. Cameraman Ken Tan:
„Nee, dat opgeruimde acteert ze
niet, de crew is na een paar
maanden één grote familie ge-
worden. We kunnen nu lezen en
schrijven met elkaar. De regis-
seur speelt in dat verband een
belangrijke rol. Die maakt of
breekt de sfeer. Ik heb het ook
meegemaakt dat er op de set tel-
kens werd gescholden. En dan
ben je snel geneigd te zeggen: be-
kijk het maar, morgen is er weer
een dag."

Hoezeer het familiegevoel bezit
heeft genomen van alle mede-
werkenden aan 'De Laatste Car-
rière', ondervond die morgen
Diana Dobbelman nog eens.
„Ha, die Loes," was haar ter be-
groeting toegeroepen, nadat ze
haar opwachting had gemaakt.
„Heel fijn dat collega's je gaan
identificeren met je rol. Daar
spreekt waardering uit. Nu al
vind ik het jammer dat straks de
familie uiteen valt, als de opna-
men achter de rug zijn."

Programmamakers Radio 1
eisen gezamenlijke redactie

Van onze rtv-redactie

HILVERSUM - Een delegatie
van programmamakers van de
actualiteitenzender Radio 1
biedt vandaag 'op strikt per-
soonlijke titel' een kerstboom-
piek aan aan het NOS-bestuur.
Dit gebeurt onder het motto
Piekredactie Radio 1: nu optui-
gen! De kerstpiek wordt ook aan
leden van de TweedeKamer toe-
gezonden alsmede aan staatsse-
cretaris Nuis (cultuur).

Zeker tachtig procent van de Ra-
dio 1-journalisten is er voorstan-
der van om een gezamenlijke
redactie op de piekuren (7-9,
12-14, 17-19 uur) te vormen,

maar het NOS-bestuur - dat in
meerderheid bestaat uit de voor-
zitters van de verschillende pu-
blieke omroepen - heeft zich
steeds tegen een dergelijke re-
dactie uitgesproken.

„Het NOS-bestuur dientzich de-
ze oproep aan te trekken en de
besluitvorming op tijd in gang te
zetten. Gedraai brengt de onder-
gang voor Radio 1. Politici moe-
ten waar mogelijk hun invloed
aanwenden om de verstgaande
samenwerking op Radio 1 te be-
werkstelligen," aldus de Radio
1-delegatie in een verklaring.

Volgens het comité waarin Mar-
ga van Arnhem (NCRV), Harry
van Dam (Avro), Petra Greven

(Vara), Regina te Grotenhuis
(NCRV), Henk van Hoorn (NOS),
Judit Neurink (Vara), Ab Pil-
gram (KRO) en Piet van Tellin-
gen (zendercoördinator) zitten,
hebben de Kamerverkiezingen
van dit jaarbewezen, dat verrre-
gaande samenwerking goed mo-
gelijk is. „Er werd één politieke
redactie gevormd, waaraan zo-
wel de redacteuren als de Ka-
merleden nog met weemoed te-
rugdenken. En de identiteit of
pluriformiteit is geen moment in
gevaar geweest."

De actie van Radio 1 - die de
steun krijgt van de Nederlandse
Vereniging van Journalisten
(NVJ) - is bijna omroepbreed.
Alleen de EO doet niet mee.

Golden Girls terug op tv
HILVERSUM - De Amerikaanse serie Golden Girls keert vrijdag 22
december terug op de Nederlandse televisieschermen. RTL4brengt
een serie afleveringen over de vier vrouwen. De reeks werd in het
verleden door de Vara uitgezonden.
Dorothy, een gescheiden lerares die altijd spot, de mannenjaagster
Blanche en Rosé, een onnozele lieve vrouw, staan in de serie centraal.
Meestal worden ze afgetroefd door Sophia, de moeder van Dorothy.

# The Golden Girls: Bea Arthur (Dorothy), Rue McClana-
han (Blanche), Estelle Getty (Sophia) en Betty White (Rosé).
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Kerstballen aktie! °«a>-£~ "*»

Vanaf vandaag tot en met zaterdag 24 decemberkunnen allekinderen
onder 10 jaareen zelfgemaakte kerstbal inleveren aan de receptie
van Glanerbrook. Hiervoor ontvangen zij een tegoedbon welke recht geeft op
één gratis entree in ons Sport- en Rekreotiecentrum.
Deze tegoedbon is geldig op maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 18.00 u
en blijft geldig tot 1 maart 1995.
Uw kind gratis!
En om nu alvast helemaal in de sfeer van kerst tekomen, heeft Glanerbrook
nog een verrassing in petto. Zaterdag 17en zondag 18 decemberkunnen
allekinderen tot 10 jaaronder begeleiding van hun ouders gratis gebruik maken
van de faciliteiten in Glanerbrook.*
Wie nu alvast in de stemmingvan kerst wil komen, komt naar Limburgs
meest gevarieerde Sport- en Rekreotiecentrum: Glanerbrook.
'Maximaal twee kinderen per volwassene! ..t_L*__l Glanerbrook

lül Mflipl w Sport- en Rekreatiecentrum Geleen
PHPRT mmW/l*l'*"m\ 'ff // ff'i

\w_ «^ 01-4791 Kummenaedestraat 45, Geleen. Tel. 046-74.69.88 .
»-^——■——■ I ■ I ■ I

Produktiemedewerker m/v
voor een bedrijf in de omgeving van Heerlen. Heb je
een diploma LTS-Metaal of -Mechanische techniek op
C-/D-niveau? Dan kun jevoor langere tijd aan de slag.
Leeftijd: 18 tot 20 jaar.
Informatie: 045 - 71 83 66, Raymond Maas
Heerlen, Op de Nobel I

Magazijn-medewerker m/v
voor een bedrijf in de omgevingvan Heerlen. Hiervoor
heb je een diploma LTS-Elektrotechniek op C-/D-niveau.
Deze baan is voor langere tijd. Leeftijd: 1 8 tot 20 jaar.
Informatie: 045 - 71 83 66, Raymond Maas
Heerlen, Op de Nobel I

tempo-teamuitzendbureau

LAAT CARAPATIËNTEN NIET STIKKEN

Astma Fonds o Giro 55055

É Provincie Bureau Bibliotheek_imb ur a Postbus 570°
***** 5J 6202 MA Maastricht

tel. 043-897382

■M«xMing KENNISGEVING
U 399/50-94

Gedeputeerde Staten van Limburg geven
kennis dat op 1 december 1994 een melding
d.d. 28 november 1994 als bedoeld in artikel
8.19 van deWet milieubeheer is ingekomen.
De melding heeft betrekking op de inrichtingvan
deNaamloze Vennootschap DSM Chemische
Bedrijven te Geleen. Gemeld wordt het vervan-
genvan de freon-koelmachines door ammo-
niakkoelmachines in deAcrylonitrilfabriek.
De melding ligt ter inzage van 19 december
1994 tot 16 januari 1995en wel: -in het
Gouvernementte Maastricht (bureau Biblio-
theek) tijdens de werkuren; - in het gemeente-
huis te Geleen tijdens de werkuren. Voor inzage
buiten dewerkuren kan contact worden opge-
nomen met de afdeling milieu van de genoemde
gemeente.

ikwil

..als ik in
coma lig
Sterven betekent niet altijd
rustig inslapen. U kunt de-
ment worden, in coma raken,
ongeneeslijk ziek worden.
Hetstukje vlak voor de dood
is vaak onzeker. Wat gebeurt
er ma ui Wat wilt uï Wel-
licht zijn het vragen die u, of
mensen in uw omgeving
bezig houden. Daarom is er

nu een boekje met de titel
'Tussen leven en dood; over

wilsverklaringen en eutha-
nasie. Vraag het aan en sta

eens stil bij straks. Stuur een
briefkaart naar Postbus 978,
lüüü AZ in Amsterdam.
Plak f 1,- extra aan postze-
gels als bijdrage «==
in de portokosten. *r""'

-
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1Bruidsgalerij"
■m 'jpflfl
__H Vfl flf _fll
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I Voor de bruid die
waarde hecht aan

I een eigen
I onmiskenbare stijl
I en exclusiviteit.

_3__l Bhb_SW WmW

I Heerlerbaan 183,
I Heerlen
I 045 - 425771

—* i i

Rolluiken
(Heroal-systeem)
Zonwering

Kunststoframen

Past. Brounsstraat 40
SCHINVELD

tel. 045-256371
Vraag vrijblijvend

prijsopgave
Wij wensen onze clientèle

een zaligkerstfeest en
een gelukkig 1995

_V_w CORSTENS-Aar VERSCHUREN
Ajmo^ . Helmond koopt

zat. 17 dcc. mankanaries 9 don-
kere 6 popjes alle kleuren 5 man
& pop rood 15 pst GLOSTERS
WITTE & KUIVEN SPEC. PRIJS,
d.duiven 10 meeuwen 4 zebras
5 park. 9 deense bonten 10 col-
lis 20 valken 20 witte etc 30 pp.
Brengen: Sittard 9.30-10 Putstr.
10 Heerlen 11-11.30 Heerlerbaan
19 Terblijt 1-1.30 Rijksweg 46
Beek 2.30-3 Raadhuisstr. 14.

1 Göttgens trakteert, 60 jaar Opel Dealer. -
Haal uw 13e maand bij ons! =

v 7 jM Wij geven WjJ_i_J_3 meer terug voor uw oude auto,

o^^^mmm\r bovenop de anwb inruilprijs*. g
F^

Q__"JlÜß_flJ'flflF'' ' I^JtTADÊITfa- —_Wfe_M~COIIS.\ k^^^-jBJI fVPfIBB '
EINDEJAARS AKTIES: ij

"ii*^ffl^r_^ OCCASIONS fl. 3000,-bovenop ANWB inruilprijs. ï t
BU ELKE NIEUWEAUTO... Origineel Opel radio/cassette gratis. [

<?dïr^tfff i^rfx^] renyrfrgiy WERKPLAATS A.P.K. keuring en wintercontrole nu voor 60,-. \ <j
MAGAZUN U betaald slechts 60% van de adviesprijs bij aankoop van: l \

een mattenset, trekhaak of een accu. 1 M?
a_^ . 1 s

IJ Ui s"Ji^__lUr-J^_J Kom kijken in onze showroom, keuze uit meer dan 100 stuks. , i fl _" V

Pi I^^Xr^^n^') Elke occasion is voorzien v/d nationale autopas. ij^^^M^fl 1'
SITTARD, HASPELSESTRAAT20 W '046-516565 Jl'Ju

%

_f_l OMDE f—. !49_prHELE WERELD Jl
HFC 8: Telefoon, fax, kopieer- en antwoord- %0WW !_■ IMUmLi Ifl L_| fl^
apparaat in één. Compact, uiterst efficiënt en lIL I ______ I ____■ I m^__P B^***7"'

L'l'l'JH meeStgek°Cht' WH 1 ■ M| ■AHI | fl 1
■-*"*-■ ■■ U^V _h"lll m_h" lil Monitor 17C: 17" monitor met audio. Resoluties

_*_^ WmW _WË__ MêêêIfl ■_■lil tot max- ' °24 x 768 non-interlaced. Vlakke beeld-
____! >£___ _- Ifl^, buis. Stralingswaarde conform MPR-11. '

aW fc^^^^ , fó Hl^l^^flJ Wk Ingebouwde stereo-audio speakers voor multimedia
jk A_ r *'__ P^^ _■ en CD-ROM applicaties. Energy Star Power

jnrjL\ __F*_^L_l_H_r^ fl _^^ Management. _^^TT^^_fl
_g^Hr K _P__ __b_^_i ?/ *^ P*

AWmW C TS ______ Br ___________
_ff_pr tm. :. nr ". _£ |^^^

TD 9064: Tijdbesparende telefoon *J_Ü Pfe^
met 13 nummergeheugens. Omschakelbaarvoor
toon- en *K pulscentrales. Kiesherhaline. Regelbaar I % Jt k -Mi

i \ u u, " I I P^volume en \ toonhoogte van belsignaal. _■ " "<VOD , * _P_(^
BK Verkrijgbaar in ivoor en zwart. **% /.'.Am _oMl*fl-L-WJC i \ \ ____L_i__-Cr^■___J__l \ ■ ■■■■

J TD 9361: Digitaal antwoord-

X *^^fl_ apparaat metafstandsbediening.

% *'*'ÖKi_r Mogelijkheid voor 2uitgaande
X '** « m berichten. Opnamecapaciteit

■'__ Jjf) /_■ max' mLED-informatie-

"^ ' ' fIJL scherm. Persoonlijke toegangs-

>- «***" iM _H_ïB coc'e c'jfers)- /
&" «*"- c v». _-__P_-___i ' '*-0 «k i-"^^C' v^ * J 9» ff

HL _^_^_flfli m. _^* ''V »

,-vy TD 9051:Compacte, slanke B_ fl yyé l__F f """"*^*_ V^ _^_. _ yy_Ë __ü_^_tt_,

i^E* telefoon. Praktisch ontwerp fl, '\ fl JÊÈ3Ê aW HH_fi_M_^_B._§>" "V- r B_^_^ Hê _i _■» % aÈ\UWu\UUW ■ Jr
...,:|P^ CS voor snelen foutloos kiezen. fl_ *% K/_■ Sr .JMiM

~ >v J \ Rr Am UT
Nauwkeurige microprocessor- Ht \ _H jf

besturing. 13 Nummergeheugens. \ Wf AU ff/
Herhaling-in-gesprek nummer. Voor tafel ofwand. .^^_ AM "S W ff,
Verkrijgbaar in ivoor en zwart. .^^T."*----! %. _■ __k *x*_.l»I»l V TD9240: mmmÊumW— _____

mmMm\ ft; Draadlozetelefoon voor volledige bewe-

Wr J gingsvrijheid. Actieradius tot 200 m.

tmmr- - - -v^-^M-Bte»^ wkê _^_MH 12 kanalen. Met automatische beveili-
B|K^fe Bk A\ _ gingscode dievoorkomt dat anderen

S m^ihBk_^ mi *'i,i^v_i _fl B_h__te t^AWW^^^^^^^T^^"^ Ay''_| fl B* flj van uw l'jn gebruik maken.

bß^^^9*" Bs^^99i^^^_H__r_^r _^^H_l .AtaW WW W0A. L I |^K ■

CDD 710, MultiMediaKit: Opwindend multimediasysteem voor elkePGÉÉ fl B/ PRG 1022, Buzzen boodschappenontvanger met groot
bestaande uit Philips CM2O6 double-speed CD-ROM-speler voor o.m. B^ display voor max. 14 numerieketekens. Geheugenfunctie voor
spellen, amusement, educatievesoftware en naslagmateriaal, Philips Jazz opslaan van 9 oproepen.Klokfunctie voor automatische aan- en uitschakeling.
16-bits stereo geluidskaart (soundblaster compatible). Ook met stereo Ontvangsttijd-registratie. Verkrijgbaar in geel en groen. Geen abonnementskosten,
speakers, microfoon en extra CD-ROM-dtels (CDD 711: 699,-). K "J Ook met trilmechanisme verkrijgbaar (PRG 1022 VLG: 329,-).

Waar uw familie, vrienden ofkennissen apparatuur, waar u uiteraard ook na de Kerst nog
zich ook bevinden met de feestdagen, Philips langplezier aan zult beleven. Meer weten over één van
brengt uwwensen duidelijk en efficiënt over. fl I de afgebeelde produkten? Bel de Philips informatielijn:
Dankzij de meest moderne communicatie- tJ ■ 06-8406 (20 et. per minuut).

i PHILIPS

Limburgs Dagblad



Duitsland 1
Os' 4c Brisant. Boulevardmagazine.
Og'nn Morgenmagazin.
<* Th I?9esschau-
Og 'Ti ° le liegenden Arzte Herh.
10 nn Jele-Gym- Skigymnastiek.
10'rn Ta?esschau. ~
rZI ch bin krank vor Angst. Pa-

-10 eenvallen bij mensen. Herh.M! Kunstier für EINE Welt. Serie
11 nrwtlen van kunstenaars. Herh.
11 04

Ta9esschau.
M* Coldmillion. Amusementspro-

-12 arr|marond deAktion Sorgenkind.
1 2 1" °as ist Ihr Leben. Herh.
13 on ï^sseschau.
13 ns "agesschau.
13 "? ARD-Mittagsmagazin.
14r_i Wirt-chafts-Telegramm.
Ugo _a.9esschau.rrïi t ochstpersönlich. Renan De-
-I*3n n' Turks actrice en schrijfster.

■_„ Abenteuer Überleben. De
1sW°estijnolifant.
15'no tagesschau.
15-in Munsters. Serie.
kir,„Der E'efant auf Papas Auto.

154Ï?ervertelling.
sti IDas Madehen auf dem Besen-

17_n TsJecn'sche speelfilm uit 1971.
17:? (IT) Tagesschau.
I?4n Brisar*t. Boulevardmagazine.
17 SJ! Regionale informatie.
17V" Tagesschau-Telegramm.
:*'lt ï6cht * Haie- Serie
i_' s_ Tagesschau-Telegramm.
Ig'2^ De Dinos, Wochenendmachos.
19 *;_ Herzblatt, Dating-programma.

s'rTn, as Wetter. Weerbericht. Pre-
-200n atle: Jör9 Kachelmann.
J°^lS \T^ Ta9esschau.

ka *ramer vs. Kramer. Ameri-
-21 S4

Se speelfilm uit 1979.
*>l'S j! Tagesthemen-Telegramm.
22nn sP°rtschau.
22'_nARD*exclusiv.
23 on Tagesthemen.
23r" Chronik der Wende. DDR '89.
23 4c Festival der kabarettisten.

Am Der we'sse Ha' (Jaws).
01 speelfilm uit 1974.
Oi'r? Tagesschau.

Ho return of a man called
03 SISe- Amerikaanse western.

°** 20 Hit Clip sPecial- Jaaroverzicht.
n" 04-25 Zuschauen - Entspan-n * Nachdenken: Deich.

FILMS TV VIDEO
Duitsland 1

■15 uur - Kramer versus Kra--oer * (1979-USA). Sentimenteel
aangrijpend? Echtscheidings-

van Robert Benton met
tin uterren Mery' Streep en Dus-
Ij. Hoffmann. Wie krijgt uiteinde-
,T de zorg over hun kind? Veeloscars.
RTLS 5
(ioo uur " Breathless -

In Amerika spelen-e remake van Godard's 'A bout
® soufflé' met Richard Gere als

'osgeslagen autodief. Valerieaprïsky speelt zijn aantrekkelij-
MerMend'n' TemP°! Regie: Jim

Nederland 1_ '01 uur - Edward Scissorhands
Tim !°"USA)- Fantasy-film v£*n
M 1Burton over een door een

zelfgemaakte, niet af-perkte jongen. Schoonheids-
specialiste ontfermt zich overMet Johnny Depp en Diana

" James Caan en Joanna Moore in 'Countdown' (RTLS -23.20 uur).

België/TV 1
22.00 uur - Flodder - (1986-NL).
Leuke, snelle komedie van Dick
Maas over asociaal gezin dat in
villawijk wordt ondergebracht.
Dat is vragen om problemen.
Met Huub Stapel, Nelly Frijda
en Tatjana Simic.

België/TV 2
22.45 uur - In the Soup -(1992-USA). Geslaagde komedie
van Alexandre Rockwell over
regisseur die om geld verlegen
zit, tot hij een misdadiger tegen-
komt die wel wil helpen. Met
Steve Buscemi en Seymour
Cassel.

Nederland 2
Tros/Veronica
07.00, 7.30, 8.00, 8.28 en 9.00 Jour-

naal.
07.06 Lingo. Woordspel. Herh.
07.33 Ontbijt TV. Actualiteitenrubriek.
08.33 Topscore met Ted de Braak.
09.05 Uitzending SP.
09.08 Kook tv. Culinair programma.
09.29 Judge Roy Bean. Serie.
09.55 Candid camera.
10.15 Ca va. Frans voor beginners.
10.45 Deutsch Direkt. Afl. 13.
11.15 Via Ria. Herh.
12.07 Lucky lotto live. Herh.
13.00 Journaal.
13.09 (TT) Oppassen!!! Herh.
13.34 (TT) Twaalf steden, dertien

ongelukken. Herh.
14.00 Sonja. Talkshow. Herh.
14.49 De schreeuw van de Leeuw.
15.36 Candid camera.
16.00 (TT) Journaal.
16.08 De teenage hero turtles.
16.30 Door de eeuwen gedragen
Over Nederlandse klederdrachten.
Afl. 1: Bunschoten/Spakenburg.

16.43 (TT) Lach mee met André.
17.22 'Allo 'allo. Michelle probeert
Engelse piloten te bevrijden.

18.00 (TT) Journaal.
18.15 (TT) 2 Vandaag.
18.39 (TT) Sportjournaal.
18.47 (TT) Hoofdpunten nieuws.
18.55 (TT) Onderweg naar morgen.

Ed neemt Victor tegen zichzelf in
bescherming.

19.27 Natte neuzen. Spelprogramma
20.03 Dat zeg ik niet. Spelletje.
20.34 TV Masqué. M.m.v. Jan Vayne,

Ursul de Geer, Mart Smeets en
Ralph Inbar.

21.22 TROS TV Show. Met Ivo Niche.
22.23 (TT) Het geheim van Onder-

weg naar morgen. Achter de scher-
men van deze dagelijkse soapserie.

22.54 In the heat of the night. Ge-
vaarlijk spel. Gillespie's dochter Lana
krijgt bezoek van haar oude liefde
Lee Thompson. De politie verdenkt
hem van illegale wapenhandel.

23.44 Sade. Special.
01.14 Journaal.
01.19-01.24 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

Duitsland 2
05.15 Zie Duitsland 1.
12.10 Basketbal Europa Cup. Cibona

Zagreb - TSV Bayer 04 Leverkusen.
13.00 Tagesschau.
13.05 ARD-Mittagsmagazin.
13.45 EURO. Europees magazine.
14.30 Siebenstein. Serie.
14.55 (TT) 1 - 2 oder 3. Spelprogram-

ma met Biggi Lechtermann.
15.20 Logo. Jeugdjournaal.
15.30 K-Base. Jongerenmagazine.
16.00 Heute.
16.05 Macht der Leidenschaft. Soap-

serie. Afl.: Die Schwester.
16.55 Reisetip. Lanzarote.
17.00 Heute en sport.
17.15 Landerjournal.
17.55 Heartbreak High. Australische

serie. Graham wordt ten onrechte
beticht van homoseksuele gevoe-
lens. De situatie op school wordt
zelfs zo erg dat Graham in elkaar
wordt geslagen. Con en Rivers zijn
sprakeloos wanneer ze horen dat
Chaka naar Darwin gaat verhuizen.
Afl. .14: Wer Gewalt sat. Aansl.:
Guten Abend.Met Gewinn vor 7.

19.00 Heute.
19.25 Ein besonderes Paar. Duitse

serie. Afl.: Auf Leben und Tod. Al-
bert heeft last van zijn borst en
gaat naar de dokter om zich eens
te laten onderzoeken. Het resultaat
is dat hij zeer waarschijnlijk een
ernstige hartaandoening heeft en
nog maar kort te leven heeft. Hierop
laat hij zijn testament opmaken en
vraagt hij Johanna ten huwelijk.

20.15 (TT) Der Alte. Duitse politiese-
rie. Afl.: Fremde in der Nacht. In
een park wordt het levenloze lichaam
van Klaus Jürgenson gevonden. De
man blijkt een overdosis hartpillen
geslikt te hebben, wat erop wijst dat
hij zelfmoord heeft gepleegd.

21.15 Erzwungene Heimkehr. Repor-
tage over de erbarmelijke omstandig-
heden waaronder politieke vluchtelin-
gen in Büren/Westfalen gevangen
zitten.

21.45 Heute-journal.
22.20 Aspekte. Cultuureel magazine.
22.50 Willemsens Woche. Late-

night-show met Roer Willemsen.
23.50 heute nacht.
00.05-02.30 Sophies Entscheidnung

Amerikaanse speelfilm uit 1982.

Nederland 3
23.18 uur - De nietsnut -
(1993-NL). Frans Kellendonk's
verhaal verfilmd door Ab van
leperen. Man reist naar België
om de mysterieuze dood van
zijn vader te onderzoeken. Met
Pierre Bokma en Willem Nijholt.

RTL 5
23.20 uur - Countdown -(1968-USA). James Caan en
Robert Duvall spelen de sterren
van de hemel in deze ruimte-
vaartfilm van Robert Altman.
Amerikanen en Russen strijden
om de maan. Wie gaat er het
eerst naar toe?

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

slechthorenden.
12.00-12.07 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.35 Landinwaarts. 8-delige serie

programma's van lokale en regiona-
le omroepen. Afl. 6: Herato (Heerhu-
gowaard).

18.10 Fabeltjeskrant. Hete hond.
18.15 Sesamstraat. Afl.: Tellen.
18.30 (TT) Jeugdjournaal.
18.40 (TT) Klokhuis. Informatief kin-

derprogramma. Afl.: Vragen.
19.00 (TT) Lingo. Woordspel. Presen-

tatie: Francois Boulangé.
19.25 Uitzending politieke partijen:

Centrum Democraten.
19.29 Van gewest tot gewest. Regio-

naal magazine met een reportage
over de verhalen achter de Roer-
mondse putbeelden en aandacht
voor de Daklozenkrant in Utrecht.

19.58 (TT) De klant is koning. Pro-
gramma uit de serie Werken aan
Werk over de detailhandel. Herh.

20.27 Het groot dictee der Neder-
landse taal. Verslag van deze spel-
lingtest voor Vlamingen en Nederlan-
ders vanuit de Eerste Kamer in Den
Haag. Presentatie: Philip Freriks.
NB: De juiste tekst van het dictee
zal na afloop door Teletekst, De
Volkskrant en De Standaard worden
gepubliceerd.

21.55 Trekking dagelijkse lotto.
22.00 (TT) Journaal.
22.16 (TT) Sportjournaal.
22.34 (TT) Nova. Actualiteitenpro-

gramma. Presentatie: Paul Witte-
man. NOS - Aansl.: (TT) Gesprek
minister-president.

23.18-00.48 De nietsnut. Nederland-
se speelfilm uit 1979 van Ab van
leperen. Met Zijn hele leven heeft
Frank geprobeerd zo weinig moge-
lijk op zijn vader te lijken, maar na
de moord op zijn vader herziet Frank
het beeld dat hij van zichzelf en
zijn vader heeft drastisch. Tijdens
de reis naar de plaats van de moord
vertelt hij een lifter over zijn vader
en schildert hem af als een tragi-
sche held.

Duitsland 3 West
08.15 Ochtendgymnastiek. 08.30
Maatschappijleer. 09.05 ARD-Morgen-
magazin. 10.00 Schooltelevisie. 12.00
Bonn am Rohr. 12.45Kontraste. 13.30
Die karge Provence - Jean Giono.
14.00 WDR aktuell. 14.05 Hit-Clip.
14.30 De noordpool: Nomaden im
Eis. 15.00 WDR aktuell. 15.05 Fenster-
Platz. 15.45 Chronik der Wende:
Dezember 1989. 16.00 Vrijetijdsmaga-
zine. 16.30 Maatschappijleer. 17.00 A- Z Lifeshow. 17.15 U 30. Jongerenma-
gazine: Singles. 18.00 NRW - Nach-
richten aus Rheinland und Westfalen.
18.05 KvK. Gevarieerd magazine.
18.30 Consumentenmagazine. 18.45
Aktuelle Stunde. 19.45 Magazine voor
ouderen. 20.15 Stadl-G'schichten met
Karl Moik. 21.00 WDR aktuell. 21.15
Lustfaktor 10. Spelprogramma. 22.00
B. trifft. Talkshow. 23.00 Tierge-
schichte(n) - Die Kuh. 23.15 Nothing
but the Blues. Leverkusener Jazztage
'94 met o.a. Jimmy Johnson & The
French Horns, Johnny Copeland &
his Bluesmachine, Luther Allison &
Band en Robben Ford & The Blue
Line. 00.45 Nachrichten. 00.50 Nacht-
programma's.

RTL 4
06.30 Hei elei kuck elei.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30 en 9.00-

Nieuws & krantenoverzicht.
07.07 Ontbijtkids: LDelfy 2.De

Smurfen.
08.00 Nieuws & krantenoverzicht.
08.08 The bold & the beautiful.
08.35 Santa Barbara. Herh.
09.30 Goede tijden slechte tijden.
10.00 Koffietijd. Magazine voor de

huisvrouw.
11.00 Showtime shop. Thuis bellen

en bestellen.
11.05 As the world turns. Serie.
11.50 Lunchkids.
12.50 The old curiosity shop. Anima-

tiefilm (Nederlands gesproken). Met
In het oude Londen hebben de
mooie Nellie en haar oude opa een
leuk winkeltje. Wanneer hun schuld
bij de gierige rijkaard Quilp alsmaar
groter wordt, slaan ze op de vlucht.
De winkel, de schuld en de listige
Quilp achterlatend, beleven ze on-
derweg de spannendste avonturen.

14.15 Rad van fortuin. Herh.
14.45 Spijkerhoek. Herh.
15.15 Showtime shop. Thuis bellen

en bestellen.
15.20 Santa Barbara.
16.10 The Oprah Winfrey show.
17.00 5 uur show.
18.00 Zes uur nieuws.
18.15 Ooggetuige. Reportages.
18.30 Rad van fortuin.
19.00 The bold & the beautiful.
19.30 Half acht nieuws.
20.00 Goede tijden slechte tijden.
20.30 Bij van Duin. Talkcomedy.
21.30 Diamant (11). Dramaserie.
22.30 Medisch meesterschap. Me-

disch programma.
23.30 Nieuws, sport en weer.
00.00 Dead ringer. Amerikaanse thril-

ler uit 1964 van Paul Henreid.
02.05 Hot target. Amerikaanse actie-

film uit 1984 van Denis Lewiston.
Met Simone Griffith, Steve Mara-
chuck, Brian Marshall, Peter McCau-
ley e.a. Christine Webber lijkt alles
te hebben wat haar hartje begeert.
Haar man ziet haar niet anders dan
als een sexueel object.

03.45 Nachtprogramma.

SAT 1
05.30 Deutschland heute morgen.
07.30 Viel Vergnügen. 08.00 Heute
leben. 09.15 Neighbours. 09.45 Ac-
tueel magazine. 10.15 Gezondheids-
magazine. 10.45 Frauen! Talkshow.
11.45 Deutschland heute mittag. 12.00
Loving, soapserie. 12.30 Knots Lan-
ding. 13.25 Falcon Crest. 14.25 Tar-
zan: Das Feuerfeld. 14.55 Star Trek:
Geist sucht Körper. 15.55 MacGyver:
Das Geisterschiff. 17.00 Riskier" was!
17.30 Regionale programma's. 18.00
Geh aufs Ganze! Spelprogramma.
19.00 Sat.l Newsmagazin. 19.15
Sport. 19.30 Glücksrad. Spelshow.
20.15 Asterix - Operation Hinkelstein.
Duits-Franse tekenfilm. 22.05 Runa-
way. Amerikaanse sf-film. Aansl.:
TopNews. 00.00 Heisse Jagd auf wil-
de Taubchen. Duitse erotische speel-
film. 01.25 Lord Jim. Engelse avontu-
renfilm uit 1964 van Richard Brooks.
Met Peter OToole, James Mason,
Curd Jürgens e.a. 03.50 Raumschiff
Enterprise. Amerikaanse sf-serie.
Herh. 04.40 MacGyver. Amerikaanse
actieserie. 05.30 Alles Liebe oder
was? Datingprogramma. Herh.

Duitsland 3 SWF
08.15 Skigymnastiek. 08.30 Maat-
schappijleer. 09.00 Schooltelevisie.
10.45 Teletekst. 12.35 Muziekvideo's.
13.00 Saar-Report. 13.30 Politik Süd-
west. 14.30 Schooltelevisie. 15.00
Medisch magazine. 15.15 Culinair
magazine. Herh. 15.45 Montagsmaler.
Spelshow. 16.15 Deutsche Schlager-
parade. Herh. 17.00 Maatschappijleer.
17.30 Das Jahr in Wald und Flur.
17.58 Der weisse Wal. Jeugdserie.
18.25 Unser Sandmann. 18.30 Süd-
west aktuell. 18.35 Medisch magazine:
Zum erholsamen Schlaf. 18.50 Reisre-
portages: Das Land der Jeanne d'Arc.
19.20 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Managers: Niko Schlade-
rer - Cash mit Kirsch. 21.00 Nachrich-
ten. 21.15 Die fromme Helene. Blijspel.
22.45 Regionaal cabaret. 23.45 Caba-
ratier Hanns Dieter Hüsch: portret.
00.30 Schlussnachrichten. 00.45 Non-
Stop-Fernsehen.

Duitsland 1
23.45 uur - Jaws - (1975-USA).
Inmiddels klassieke haaienfilm
van Steven Spielberg met Roy
Scheider en Richard Dreyfuss.
Grote witte haai maakt kust bij
dorpje onveilig. Drie mannen
trekken er op uit in gammele
boot.

RTL 4
24.00 uur - Dead Ringer -
(1964-USA). Bette Davis en Karl
Malden in een thriller over een
vrouwelijke tweeling waarvan de
één uiterst kwaadaardig is. Beide
begeren dezelfde man. Dubbelrol
van Davis. Regie: Paul Henreid.

Duitsland 2
0.05 uur - Sophie's Choice -
(1982-USA). Alan J. Pakula te-
kende voor deze film over jonge
schrijver die in contact komt met
paar dat vreselijke herinneringen
en geheimen heeft. Met Meryl
Streep en Kevin Kline.

Nederland 1
0.09 uur - Help! - (1965-GB).
Tweede van The Beatles van
Richard Lester, uit 1965. Het
muzikale viertal wordt achterna-
gezeten door een sekte die de
ring van Ringo wil hebben. Met
The Beatles en o.a. de num-
mers Ticket to Ride en Help!

RTL 5
15.30 Tv boetiek. Homeshopping-pro-

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

Nederlandse soap. Herh.
17.20 Happy days. Amerikaanse co-

medy.
17.45 The A-team. Amerikaanse ac-

tieserie.
18.35 Beverly Hills 90210. Ameri-
kaanse serie. Herh.

19.25 Nieuwsflits. Kort nieuws.
19.30 Medics. Engelse dramaserie.
20.25 Breathless. Amerikaanse poli-

tiefilm uit 1982. Met Richard Gere,
Valerie Kaprisky, Art Metrano, John
P. Ryan, William Tepper e.a. Jesse
leeft niet van dag tot dag, maar van
moment tot moment. Hij houdt zich
voornamelijk bezig met het stelen
van auto's en alles wat hij verder
maar nodig heeft.

22.15 Nieuwsflits. Kort nieuws.
22.20 I.S.C.H.A. Talkshow.
23.20 Countdown. Amerikaanse ac-

tiefilm van Robert Altman. Met James
Caan, Joanna Moore, Robert Du-
vall, Barbara Baxley e.a.

01.05 Hei elei, kuck elei aktuell.
Luxemburgs programma.

01.35 Nachtprogramma.

# Bette Davis in 'Dead
Ringer' (RTL4- 24.00 uur).

RTL Television
05.30 Guten Morgen Deutschland.
09.05 Kojak. 10.00 The bold and the
beautiful. 10.30 Days of our lives,
soapserie. 11.00 Der Preis ist heiss.
11.30 Familien Duell. 12.00 Middag-
magazine. 12.30 Springfield Story.
13.15 Santa Barbara. 14.10 Murder,
she wrote. 15.00 llona Christen. Talk-
show. 16.00 Hans Meiser. Talkshow.
17.00 Jeopardy! Spelprogramma.
17.30 Unter uns, soapserie. 18.00 The
bold and the beautiful. Herh. 18.30
Explosiv - Telegramm. Boulevard-
nieuws. 18.45 RTL aktuell. 19.10
Explosiv - Das Magazin. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Beauty
and the bandit. Amerikaanse actie-
komedie uit 1993. 22.00 Farewell to
the King. Amerikaanse avonturenfilm
uit 1988. 00.00 RTL-Nachtjournal.
00.30 Java Burn (VS). Actiefilm. 02.00
Farewell to the King (herh. van 22.00).
03.55 The A-team. Amerikaanse actie-
serie. Herh. 04.45 Tekenfilmserie.

Radio 1 radioElk heel uur en om 7.30, 8.30,
12.30, 13.30, 16.30, 17.30 en
18.30 nieuws.
7.07 Vara Radio I vrijdageditie.
9.05 Het Balkon. 10.05 Nl-Buiten-
land. 10.30 Standplaats Mozambi-
que. 11.05 Argos. 12.07 Vara
Radio I vrijdageditie. 14.05 De
Transmissie. 16.05 Welingelichte
kringen. 17.07 Tros Aktua. 19.04
Talkradio: De kamer van Spelberg.
20.04 God zij met ons. 22.04 Hier
en nu-sport. 23.07 Met het oog
op morgen. 0.04-7.00 Tros Nacht-
wacht.

Radio 2
Elk heel uur nieuws
7.04 Thank God it's Friday. 9.04
Adres onbekend (Muziek terwijl u
zoekt). 12.04 Het hart van twee.
14.04 Het paleis. 17.04 Fileradio.
18.04 Alle mensen. 19 04 Club
Veronica trend. 20.04 De avond
van het sentiment, met om 20.04
De hits van 22.04-24.00 Listen to
the music.

Radio 3
Elk heel uur nieuws.
6.04 Breakfast-club. 9.04 Arbeids-
vitaminen. 12.04 De steen & been
show. 14.04 Carola. 15.04 The
magie friends. 17.04 Rinkeldekin-
kel. 18.04 De Avondspits. 19.04
Spoor 7. 20.04 Paperclip magazi-
ne. 21.04 Villa 65. 0.04 Countdown
café. 2.02-6.00 Oh, wat een nacht

Radio 4
Om 7.00, 8.00. 13.00. 18.00 en
20.00 nieuws.
7.02 Ouverture. Barokmuz. 8.04
Opus 4 9.00 Muziek voor miljoe-
nen. 11.00 Het ochtendconcert.
Salzburger Festspiele 1994. Salz-
burg Mozarteum Ork. met piano

en cello. 13.04 En nu... mijn ver-
zoek. 14.00 Middagconcert: Het
internationale concertcircuit. Seatt-
le Symphony Orchestra. 15.25
Rossini! 16.00 De Nederlanden
Verstilde extase. 17.00 Operette.
18.04 De pianist Krystian Zimer-
man speelt Schubert en Chopin
18.45 Uit het oude Spanje. 19.20
Bamberger Symphoniker. 20.02
Avondconcert: De matinee. Kasjts-
jei, de onsterfelijke, opera van
Rimsky-Korsakov. Groot Omroep-
koor en Radio Filharm. Ork. 0.1.v.
Valery Gergiev met sol 21.30 Al-
ben Berg Kwartet. 22.15 3 X
Stabat mater. 23.00 Muziek van
deze eeuw. Ausgangspunkt Wag-
ner 0 00-1.00Vier na middernacht

teievisieen radio vrijdag

Nederland 1
lVr

n<ïfKßO/NCRVJ?00 Tekst tv."J-M Koekeloere. Afl. 54.
J*ls Kijk uit! Afl. 4.
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""*" Interview met Yvonne Keuls"Ver o.a. David Koning, De kleine

16 !,"?" De moedervan David S.
t :„7 Mi"ennium. Magazine over de'oekomst. Herh.
"« Cartoon Club. Met o.a. den°2,e panter, Popeye, Woody Wood-

I7sn t
en Daffy Duck-

lBon Trekkin9s"'tslag Bankloterij.
"w A different world. Amerikaansef-ornedyserie. Kim weet niet of ze

18 i\T perste anatomieles wel aankan.
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ara ' nvraa9' Amusementspro-gramma waarin (on)bekende men-
v na net beantwoorden van een

20ftn*/*^1, een vraa9 mogen stellen.20'^ H> Jo"""naal.
20 3n u ) N°S-Weeroverzicht.

"-«■ Wie van de drie. Spelprogram-
i a, Caroline Kaart, GoedeleMens, Joop Braakhekke, Marnix
21 01

>Pcrs en Rob van Hulst-""' Edward Scissorhands. Ameri-
-22 4Rnse speelfilm uit 1990.l'^Sporen: Man steekt zichzelf
lr brand. Documentaire over de

asielzoeker Hamid die zich
oLi _ 'uli in Soest in brand neeft
voo om aar)dacht te vragen

23 2
°r problemen.

M Gebiologeerd. Het gedrag vangeeuwen.
00 ?! erekk'n9suitslag Giroloterij.

■'« Beatles-cyclus: Help. Engelse
ter »," m uit 1965 van Richard Les"pr- Met Ringo Starr, John Lennon,

01 Ti McCartney, George Harrison.Ul4l-01.46 Journaal.

België/TV 1
15.00-15.56 Schooltelevisie.
17.15 Het Capitool. Austin vertelt

Cheetah dat hij de ideale adoptie-
ouders kent voor haar baby.

17.35 Paradise Beach (75). Scan en
Roy zitten in de problemen.

18.00 Journaal.
18.10 The bold and the beautiful

(1095).Eric heeft een gesprek met
Stephanie.

18.35 Blokken. Spelprogramma.
19.05 Neighbours. Afl.: Conflict tus-

sen Gaby en Glen.
19.30 Journaal en weer.
20.00 Zeg eens Euh. Spelprogramma

met Miei Goelen, Margriet Hermans,
Koen Crucke en Jaak Pijpen.

20.40 De droomfabriek. Amuse-
mentsprogramma met wensen.

22.00 Flodder. Komedie uit 1986 met
Nelly Frijda, Huub Stapel, Tatjana
Simic e.a.

23.50 Paardenkoersen.
23.51-23.53 Weerbericht.

België/TV 2
18.00 Tik tak. Afl. 350.
18.05 Bouli. Korte animatiefilm.
18.10 De vlucht met Lucifer. Afl. 2:

Der Brandstifter.
18.35 Bay City. Afl. 12: Birds of a

feather.
19.00 Thunderbirds. Engelse sf-pop-

penserie. Afl. 49: De Chan-chan.
19.30 Journaal, sportinfo en weer-

bericht.
20.00 Couleur locale. Namibië - de

laatste kolonie.
20.30 Groot Dictee der Nederlandse

Taal. Jaarlijkse spellingwedstrijd.
22.00 Ter Zake. Infomagazine met

nieuws en sport.
22.45 In de puree (In the soup).

Amerikaanse komedie uit 1992.
Adolpho Rollo droomt ervan films te
maken. Maar eigenlijk kan hij zelfs
de huur van zijn flatje in Londen
nauwelijks betalen. Ten einde raad
biedt hij zijn dierbaarste bezit, een
scenario van niet minder dan 500
bladzijden, te koop aan.

00.18-00.20 Coda. Peter Verhelst
leest voor uit eigen werk. Vandaag:
Denk ik soms.

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. 855
Waterstanden. NCRV - Vrijdag op
vijf, met om 9.02 Het gesprek:
9.40 Plein publiek; 11.02 Rondom
het woord. 12.02 Bonnefooi. 12.30
Werken aan werk. 13.10Gebeurte-
nissen. 14 02 De ronde tafel van
Pam. 15 02 Opium radio. 17.10
Radio UIT. 17.50 CDA. 18.02 Ac-
tualiteiten- en religieus programma
in het Arabisch. 18.45 Actualiteiten
in het Turks. 19.00 Waar waren
we ook alweer? 19.15 Nieuws en
actualiteiten in het Turks. 19.50
Nieuws en actualiteiten in het
Marokkaans en Berbers. 20.40
Nieuws en actualiteiten in het
Chinees. 21.00 Licht en uitzicht
21.39 EO-Metterdaad. 21.40 Boe-

ken wijzer. 22.00 Zicht op Israël.
22.20 De psalmen 22.40 Theologi-
sche verkenningen. 23.07-24.00
Met het oog op morgen.

RTBF/La Une
15.15 Vacaturebank. 15.30 Autant
savoir. 15.50Les arts en liberté. 16.35
Neighbours. 17.00 Raven. 17.55 Car-
los et les autres. 18.00 Carlos et les
autres. 18.25 Weer. 18.30 Info premiè-
re. 18.50 Cartes sur table. 19.10 Le
quotidien des sports. 19.30 Nieuws.
20.10 Ardennes 44. 20.30 Bon week-
end. 21.10 Tv-film. 22.50 Stanislas-
André Steeman. 23.50 Nieuws. 23.55
24 H sur les marchés.

SPOBTS 21
18.02 Neighbours. 18.58 lei Bla-bla.
19.27 Paardenkoersen. 19.30 Zie La
Une. 19.57 Weer. 20.00 Les moissons
de fer. 20.51 Musique: Saxo mille.
21.41 Avantage. 22.09 Nieuws. 22.31
Paardenkoersen. 22.34 Karting. 23.01
24 H sur les marchés + Dow Jones.

TV 5
06.00 La maison Deschênes. 06.30
Télématin. 08.00 Nieuws. 08.03 Cana-
dees nieuws. 08.30 Nieuws. 08.35
Paris lumières. Herh. 09.00 Nieuws.
09.05 Temps présent. Herh. 10.00
Cöté science. 10.30 Découverte. 11.00
Ah! Quels titres. 12.00 Nieuws. 12.05
La chance aux chansons. 12.40 Weer-
bericht. 12.45 Zwitsers nieuws. 13.05
La maison Deschênes. Herh. 13.30
Les grands Simenon: La mam. Film.
Herh. 15.00 Bon week-end. Herh.
16.00 Nieuws. 16.10 Gourmandises.
16.25 Bibi et ses amis. 17.05 Le jar-
din des bêtes. 17.15 Clip postal. 17.45
Questions pour vn champion. 18.15
Visions d'Amérique. 18.30 Nieuws.
18.55 Revue de presse des pays ara-
bes. 19.00 Paris lumières. 19.25 La
météo des cinq continents. 19.30
Zwitsers nieuws. 20.00 La croisiére
argentée. 20.55 La météo des cinq
continents. 21.00 Nieuws. 21.40 Tara-
tata. 22.50 Savoir plus. 23.40 Nieuws.
00.10 Médiasud. Persoverzicht. 00.25
Intérieur nuit. 01.25 Décryptages.
Herh. 01.55 La chance aux chansons.
Hem. 02.30 Clip postal. Herh. 03.00
Cöté science. Herh. 03.30 Découver-
te. 04.00 Ah! Quels titres. Herh.

RAI UNO
06.00 Euronews. 06.45 Unomattina.
09.35 II cane di papa. 10.00 Nieuws.
10.05 II giovane mago. Film. 11.00
TGI da Napoli. 11.45 Utile futile. 12.25
Weerbericht. 12.30 Nieuws. 12.35 La
signora in giallo. 13.30 Nieuws. 14.00
Week-end. 14.20 Prove e provini a
Scommettiamo che...? 14.50 Avventu-
ra e sogno. 15.45 Solletico. 17.55
Oggi al parlamento. 18.00 Nieuws.
Aansl.: Appuntamento al cinema.
18.20 Viva Disney. 18.50 Luna Park.
19.50 Weerbericht. 20.00 Nieuws.
20.30 Sport. 20.40 Chiaro e tondo.
23.00 Nieuws. 23.10 Bombe e veleni.
00.05 Nieuws. 00.10 Weerbericht.
00.15 Oggi al parlemento. 00.25 DSE-
Sapere. Aansl.: Nachtprogrammering.

BBC 2
08.00 Tales of the tooth fairies. 08.05
Funnybones. 08.10 Toxic crusaders.
08.30 Blue Peter 09.00 Breakfast
news. 09.15 The record. 09.35 Disco-
vering animals. 10.00 Lyn Marshalls
everyday yoga. 10.10 Crawshaw
paints on holiday. 10.35 The way of
the Lakes. 11.00 Playdays. 11.25
Caesar and Cleopatra. Film. 13.30
Working lunch. 14.00 Fingermouse.
14.15 The rich traditions. 14.40 Ma-
king tracks. 15.10 Sport on Friday.
16.50 Nieuws. 17.00 Today's the day.
17.30 Ready, steady, cook. 18.00
Esther. 18.30 All in the mmd. 19.00
Captain Scarlet and the Mysterons.
19.25 Randall and Hopkirk (Decea-
sed). 20.15 Sounds of the sixties.
20.45 Human rights, human wrongs.
21.00 Public eye. 21.30 More front
gardens. 22.00 The trial. 22.50 Funky
black shorts. 23.00 Have I got news
for you. 23.30 Newsnight. 00.15 Fanta-
sy football. 00.45 The Larry Sanders
show. 01.10 Human rights, human
wrongs. 01.25 Weerbericht. 01.30 ■
The fugitive. 02.20-04.00 ■ No man
of her own. Speelfilm.

Eurosport
08.30 Step aerobics. 09.00 Eurofun.
09.30 Snowboarden. 10.00 Skiën.
Herh. 11.00 Dansen. 12.00Kunstrijden
op de schaats. 14.00 Gauloises Raid.
15.00 Voetbal. EK-kwalificatiewedstrij-
den. 17.00 Karting. 18.00 Truckracen.
18.30 Autosport. Formule-1 seizoen-
overzicht, deel 1. 19.30 Eurosport-
nieuws. 20.00 Golf. 22.00 Boksen.
23.00 Worstelen. 00.00 Vechtsporten.
01.00-01.30 Eurosportnieuws.

NBC
05.30 NBC News. 06.00 Business insi-
ders. 06.30 NBC News. 07.00 ITN
World news. 07.15 US Market wrap.
07.30 Business insiders. 08.00 ITN
World news. 08.15 US Market wrap.
08.30 Inside edition. 08.58 ITN World
News. 09.00 Super shop. 10.00 Rolon-
da. 11.00 Rivera live. 12.00 Today's
business. 12.30 FT Business today.
13.00 Today. 15.00 The money wheel.
17.30 FT Business tonight. 18.00
Today. 19.00 ITN World news. 19.30
Go international motorsports. 20.30
Dateline. 21.30 Inside edition. 22.00
ITN World news. 22.30 The tonight
show. 23.30 Real personal. 00.00 FT
Business tonight. 00.20 US Market
wrap. 00.30 NBC Nightly news. 01.00
Equal time. 01.30 Nachtprogramma.

MTV
06.00 Awake on the wildside. 07.30
The grind. 08.00 Awake on the wildsi-
de. 09.00 Ingo. 12.00 The soul of
MTV. 13.00 Greatest hits. 14.00 The
best of MTV Snowball. 16.00 The Zig
& Zag Show. 16.30 The report. 16.45
CineMatic. 17.00 News at night. 17.15
3 from 1. 17.30 Dial MTV. 18.00
Music non-stop. 19.30 Phil Collins
rockumentary. 20.00 Phil Collins: The
hits. 21.00 Most wanted. 22.30 Bea-
vis & Butt-head. 23.00 The report.
23.15 CineMatic. 23.30 News at night.
23.45 3 from 1. 00.00 Party zone.
02.00 The soul of MTV. 03.00 The
grind. 03.30-08.00 Night videos.

BBC 1
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 Holiday. 15.45 The flying
doctors. 16.30 Tekenfilms. 16.45 TVK.
17.00 The new Yogi Bear Show. 17.05
Get your own back. 17.35 Record
breakers. 18.00 Newsround. 18.10
Byker Grove. 18.35 Neighbours. 19.00
Nieuws. 20.00 The world's strongest
man. 20.30 Tomorrow's world. 21.00
Good fortune! 21.50 TV heroes. 22.00

Nieuws. 22.30 Harry Enfield and
chums. 23.00 The morning after.
Amer. thriller. 00.40 International
showjumping. 01.20 Dr. Terror's vault
of horror: The serpent and the rainbow.
Griezelfilm. 02.55 Weerbericht.

CNN
07.30 Moneyline. Herh. 08.30 World
report. 09.45 CNN Newsroom. 11.30
World report. 12.15 World sport. 12.30
Business morning. 13.30 Business
day. 14.30 Business Asia. 15.00 Larry
King live. Hem. 16.45 World sport.
Hem. 17.30 Business Asia. 20.00
World business today. 21.00 Interna-
tional hour. 22.45 World sport. 23.00
World business today update. 23.30
Showbiz today. 00.00 The world to-
day. 01.00 Moneyline. 01.30 Crossfire.
02.00 Prime news. 03.00 Larry King
live. 05.30 Showbiz today. Herh.

Omroep Limburg
Elk heel uur ANP-nieuws.
7 00 Limburg Aktueel met om 7.30
ANP. 800 RadioNieuwsCentrale,
binnen/buitenlandrubriek. 8 30 Re-
gionaal nieuws. 8.35 Limburg Ak-
tueel met Limburg Bevrijd. 9.00
Tussen de bedrijven door. 11.00
Op de valreep, met de minuut
van..., agendarubriek en Het Let-
terspel. 12.00 Limburg Actueel.
13.00 RadioNieuwsCentrale. bin-
nen/buitenlandrubriek. 13.30 Re-
gionaal nieuws. 13.35 De Buurt
Discussie op straat. 14.00 Licht
Limburgs Muziekprogramma
15.00 Profiel. Gesprek met een
gast 16.00 Festival, cultuurmaga-
zine. 17.00-18.00Limburg Aktueel:
nieuws en actualiteiten met om
17.30 ANP-nieuws.

BRTN/Radio 2
06.00 Nieuws. 6.05 Radio 2 regio-
naal. 8.00 Nieuws 8.10 Het leven
is mooi. 10.00 Nieuws 10.03 Ge-
woon genieten (om 11.00 Weer-
babbel door Bob deRichter) 11.50
Het koekoeksnest. 12.00 Radio 2
regionaal 13 00 Nieuws. 13.10
Goed op vrijdag. 14.00 Het alge-
meen belang. 16.00 Abraham al
gezien? Programma voor de derde
leeftijd. 17.00 Radio 2 regionaal
18.00 Nieuws. 18.10 Hitriders.
Toppers en platen van vroeger.
20.00 Wie zoekt die vindt. 22.00
Nieuws. 22.05 Countrymuziek.
23.30 Nachtradio (vanaf 24.00 elk
heel uur nieuws).

WDR 4
4.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie. 8.07 Morgenmelodie und
Wetterbericht 905 Musikpavillon
(9.20 Feuilleton Opfer der Liebe)
1200 Nachrichten, Zur Sache
12 07 Gut aufgelegt (met om 13.00
Mitmenschen en 1400 Nachrich-
ten, Stichwort Wirtschaft) 1500
Café-Konzert (15.40 Radioteuille-
ton Opfer der Liebe) 16.05 Hei-
matmelodie 17.00 Der Tag urn
fünf. 17.07 Musikexpress 20.00
Nachrichten 2005 Zwischen Broa-
dway und Kudamm 21 00 Musik
zum traurnen 22.30-4 05 Nachtex-
press.

België/BRF
Nieuws 600, 6 30, 7.00, 800.
9.00, 10 00, 11.00. 12.00, 12.30,
14.00, 15.00, 16.00, 1700, 18.30
en 20.00 uur
6.05Radiofrühstück + Spiel 'Glück-
streffer' (6 15 Wort in den tag:
6 45 Hörergrusslottene; 7.15 Ve-
ranstaltungskalender; 7 30 Regio-
nalnachrichten: 8 30 Presseschau)
9 05 Regionalnachrichten 9 10Gut
Aufgelegt Tips und Themen am
Vormittag. 12 05 Musik a la carte
(12.30 BRF Aktuell) 13 00 Presse-
schau. 13.05 Musikbox. 16.05
Popcorn. 18 00 Regionalnachrich-
ten. 18.05 BRF-Aktuell (Aktuelles
vom Tage) 18.40 Jazz
20.05-2100 üeder, Chansons &
Folk.
Happy RTL Radio
Elk heel uur nieuws
7.00 Jan van de Putte 10.00 Jan
de Hoop. 12.00 Ron Bisschop
16.00 Luc van Rooij. 20 00 Late
Rock. 24.00 Night Rock.
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Deze pagina wordt gecoördineerd door de afdeling
PR en Promotie. Voor inlichtingen: 045-739366

Volgende week vrijdag zal depagina KIOSK
niet verschijnen. Maar op vrijdag 30 december
zijn we er weer. Met onzekomplete reisagenda

1995! Wij wensen u nu reeds prettige en
sfeervolle feestdagen!

Jg) WANDELINGEN

17+18 december: 15.00 uur. Inlichtingen:

* Obbicht, 0032-11401758.
5e kerstwandeltocht 26 december:
7- 14-21 km. Start: * Geulle, kerstwandeltocht
kantine V.V. Obbicht, 5-10-15-20-25 km.
Kasteelweg van 8.00 tot Start: 't Heukske, Hulser-
-14.00 uur. straat 77 van 8.00 tot

14.00 uur. inlichtingen:
18 december: 043-646378.
* Berg en Terblijt, kersttocht * Weert, wintertocht

7-14-21 km. 10-20-30km.
Start: zaal Noben, Rijks- Start: de Graswinkel,
weg 132 van 8.00 tot Maaseikerweg 100 van
14.00 uur. Inlichtingen: 9.00 tot 14.00 uur. Inlich-

-04405-40585. tingen: 04950-21 243.

* Brunssum, * Heerlen, IVN-wandeling
oefenwandeling. met gids. Start om 14.00
Start om 10.00 uur vanaf uur bij de kapel van Ben-
de "Beerkelder", Maas- zenrade. Inlichtingen
trichterstraat 15; terug om 045-710526/71 8601.

1 3.00 uur. Inlichtingen: 26+27 december:
045-271382. * Epen, Oudejaarswande-

* Stal-Koersel (B) ling 10 -20 km. Start
Genemeertocht care Sport, Wilhelmina-
-6-12-20 km. straat van 8.00 tot 15.00
Start: Jeugdlokalen aan uur. Inlichtingen:
de Rolweg van 7.00 tot 04455-1447.

GEAFFICHEERD
16 december: koor Mariaraderklokjes,

* Kerstconcert door Oude- jongerenkoor Mariarade,
renkoor Markieshuis en dameskoor Mariarade en
zangkoor Coda in het gemengd kerkelijk zang-
Eekehoes aan de Pijper- koor St. Jozef. H. Hartkerk
straat 17 in het Eikender- van Mariarade/Hoens-
veld te Heerlen. Aanvang broek. Aanvang 14.30
19.30 uur, entree vrij. uur, toegangsprijs: vrije

* KerstDOEmarkt in basis- gave.
school De Slagboom, * Familie kerstconcert door
Achter de Winkel, vocaal ensemble Musica
Schaesberg. Van 16.00 Cantat in de Burgerzaal
tot 21.00 uur kunnen van het raadhuis te Land-
bezoekers (tegen geringe graaf. Aanvang 1 5.00
vergoeding van de basis- uur, entree ’ 5,-; kinderen
kosten) hun eigen kerst- beneden 1 2 jaar hebben
kaarten, kerstdecoraties vrije toegang,
e.d. maken. * Kindermiddag in Brands

17 december: Taverne aan de Maas-

* Jazzconcert door Chris trichterstraat 8 in Bruns-
Blount N.O. Jazzband in sum. Rond 15.00 uur
Casino Brunssum. Aan- wordt de kerstman ver-
vang 20.30 uur, entree wacht.
/ 13,-. * Clubkampioenschappen

* Kajongconcours in café Judoclub Kodokan. Van
van de Wall in Geleen. 1 3 tot ca. 1 7 uur in sport-
Aanvang 20.00 uur, or- hal Palemig aan de Hel-
ganisatie buurtvereniging devierlaan in Heerlen.
Schuttersplein. 20 december:

* Rommelmarkt van 10.00 * Kerstconcert in Maasland-
tot 14.00 uur in vereni- centrum te Elsloo. Uitvoe-
gingslokaal van de jeugd- renden: Accordeonvereni-
carnavalsvereniging de ging Elsoo, Vocaal
Wafels KAJ, Sterrenstraat Ensemble Harvest en Ac-
-64a in Treebeek - Bruns- cordeonorkest Geleen.
sum. Entree vrij. Aanvang 20.00 uur, en-

-18 december: tree vrij

* 6e kerstconcert in de 25 + 26 december:
Christus Koning kerk in * Jeugdvereniging Instuif
Nieuw-Einde, Heerlen. Caracou presenteert voor
Medewerking door Slo- de 22e keer een levende
veens zangkoor ZVON, kerststal in de schuur van
kerkelijk zangkoor St. de familie Niessen aan
Caecilia en saxofoon de Elsenewal 1 in Nieuw-
ensemblefanfare St. Cae- stadt. Openingstijden van
cilia. Aanvang 16.00 13.30 tot 18.30 uur.
uur. 26 t/m 30 december:

* Kerstmiddag voor het hele * Fototentoonstelling in
gezin, metkinderkoor, school Kirkeveldje aan
kerstman en poppenthea- de St. Remigiusstraat in
ter in het Eekehoes aan Schimmert. Motto 'Oor-
de Pijperstraat 17 in het log, School". Openingstij-
Eikenderveld in Heerlen. den van 14.00t0t 17.00
Aanvang 14.00 uur, en- uur en van 20.00 tot
tree vrij. 22.00 uur (m.u.v. 30

* Kerstconcert door kinder- december).

10 VRIJKAARTEN VOOR
NIEUWJAARSCONCERT

ANDRE RIEU!
De Heerlense stadsschouwburg opent het nieuwe jaar met
een feestelijk nieuwjaarsconcert (1 januari, 15.00 uur) van
André Rieu en zijn Johann Strauss Orkest. Het Theatercon-
cert "Strauss en Co" is echter al weken uitverkocht. Tóch
maken lezers van Kiosk kans op de laatste 10kaarten
(t.w.v. ’ 40,-per stuk).

LIMBURGS DAGBLAD EXPRESS
NAAR AMSTERDAM
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" Metde exclusieve LIMBURGS DAGBLAD EXPRESSper NS-DUBBELDEKKERnaarAmsterdam, op 28 januari 1995

Exclusief voor onze lezers rijdt er op zaterdag 28 januari Arrangement inclusief museumtour
een LIMBURGS DAGBLAD EXPRESS naar Amsterdam. Bij aankomst in Amsterdam zal het personeel van rederij
Met een speciaal ticket datvanaf vandaag te koop is bij Lovers u naar de museumboten begeleiden Deze ligge,n
alle Limburgs Dagblad-kantoren en de VW's in Vaals, voor hetcentraal stafion. U begint dan aan een "ontdek-
Gulpen, Voerenaaal, Simpelveld, Landgraaf en Heerlen kingsreis" door Amsterdam en zult verbaasd zijn over het-
kunt u op twee manieren van deze speciale aanbieding geen u vanaf de boot kunt bewonderen. De belangrijkste
gebruik maken. bezienswaardigheden en de leukste plekjes van Amsterdam
U kunt namelijk kiezen uit een treinarrangement mét museum- liggen aan uw voeten.
tour of een treinreis exclusief museumtour. Er zijn zeven haltes waar elke 45 minuten een boot met

gids langs komt. U kunt dus gedurende de gehele dag uit-
Speciaal ticket en instappen.
Het vervoerbewijs dat u koopt is op 28 januari 1995
overigens ook geldig vanaf elk station in Limburg naar één Bij aankoop van ditarrangement ontvangt u tevens een
van de drie opstapstations HEERLEN, SITTARD en ROER- museumbootticket en info over de museumboot. Op vertoon
MOND. van uw museumbootticket krijgt u bovendien

korting op de entreeprijzen (kleine wijziging mogelijk
In deze drieplaatsen stopt namelijk de Limburgs Dagblad i.v.m. evt. prijsstijging per 1/1 /95) van de in de info
Express. Dit wil zeggen in Heerlen om 8.10 uur, in Sittard vermelde musea,
om 8.27 uur en in Roermond om 8.43 uur.
Aankomst in Amsterdam is om 10.52 uur. Een greep uit het aanbod: Arme Frank Huis, Theater Mu-
il reist overigens naar Amsterdam per DUBBELDEKKER. In seum, Rijksmuseum, Historisch Museum, Vincent van Goghmu-
de trein ontvangt u een gratis kopje koffie, thee of een seum, Joods Historisch Museum, Tropenmuseum, Madame
glaasje fris. Tussaud enz. enz.
Het programma ziet er als volgt uit: U bepaalt waar u uw tijd aan besteedt maar zorgt ervoor

dat u weer op tijd op het Centraal Station bent, waar de
Limburgs Dagblad Express vertrekt om 1 7.5 1 uur stipt.
PRIJS
Voor bovengenoemd arrangement is de prijs voor volwee
nen ’ 45,- p.p. Kinderen van 4 t/m 1 1 jaar betalen
’22,50.
* Programma is geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar.
Arrangement exclusief museumtour
Lezers die geen belangstelling hebben voor een museum-
tour maar wél met de LIMBURGS DAGBLAD EXPRESS een
dagje naar Amsterdam willen kunnen ook van deze aanb*
ding gebruik maken. Zij kunnen op vertoon van het speci"
le kaartje bij Rederij Lovers tegen een gereduceerde prijs
van ’ 7,50 een rondvaartticket kopen. U maakt dan een
rondvaart van ca. een uur door deAmsterdamse grachten-
Daarnaast blijft er natuurlijk de mogelijkheid om het dagje
Amsterdam geheel naar eigen believen in te vullen. Ook
voor deze deelnemers geldt het aanbod van een gratis
kopje thee, koffie of glaasje fris tijdens de treinreis en de
absolute noodzaak om om 1 7.5 1 uur weer in de Limburgs
Dagblad Express te zitten voor de thuisreis.
PRIJS
Dit arrangement exclusief museumtour bieden wij aan voo
de prijs van ’ 32,- voor volwassenen en ’ 1 5,- voor kinds
ren van 4 t/m 1 1 jaar.
* Programma geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar.

REISINFO:
LIMBURGS DAGBLAD EXPRESSAMSTERDAM
Datum: zaterdag 28 januari 1995
Prijs: ’45,- volw. inclusief museumtour

’ 22,50 kinderen van 4 t/m 1 1 jacrt"
Inclusief: - Vervoerbewijs van elk station in Limbj

naar Amsterdam v.v. (hoofdtrajekt al*
m de speciale LD-trein)

- Museumbootticket en museumfolder
- Korting bij museumbezoek
- Drankje tijdens de heenreis

Prijs: ’ 32,- volw. exclusief museumtour

’ 15,- kinderen van 4 t/m 1 1 jaar
Inclusief: * - 'Vervoerbewijs van elk station in Limb

naar Amsterdam v.v. (hoofdtrajekt aw
in de speciale LD-trein)

- Indien u voor een rondvaart bij Reö
Lovers kiest betaalt u hiervoor de spe<
le prijs van ’ 7,50 op vertoon van
treinkaartje

- Drankje tijdens de heenreis.
Vertrektijden: HEERLEN - 8.10 uur

SITTARD - 8.27 uur
ROERMOND - 8.43 uur

Aankomst: AMSTERDAM - 10.52 uur
Vertrek: AMSTERDAM- 17.51 uur
Aankomst: ROERMOND - 20.1 2 uur

SITTARD - 20.29 uur
HEERLEN - 20.45 uur
De Limburgs Dagblad Express stopt uit:
tend in de hierboven genoemde plaatsen

Ticket- Vanaf vandaag bij ALLE Limburgs Dagbl
verkoop: kantoren en de VW's in Vaals, Gulp

Voerendaal, Simpelveld, Landgraaf
Heerlen.

MM«i

BYZANTIJNS KERSTCONCERT MET "CANTUS EX CORDE"
Even traditioneel als de piek op een kerstboom is het kerstconcert dat "Cantus ex fc^T^^-"JJJfdflteS^ML'jj§B_fp*i_^BWmm^^^^F^SÊÊtm^- _3_P^-sffi_
Corde" geeft in Simpelveld, de bakermat van dit Slavisch-Byzantijns mannenkoor onder f^^^^Êß^ÊSM^^y l_rr W^W^Af -^!9u\awÊÊ^^ft:^
leiding van zijn oprichter Ton Thissen. '____£ -HBS aW^kWF^^ÊÊamWaWMKÊ SÉ_Ë^PKfe4i'Tweede Kerstdag, om vier uur 's middags, houdt dit vocalistenensemble deze traditie in &_&"■ j^Éj^feMP __S| XwËmT '-1-a-frillEK-S-l
ere. In de St. Remigiuskerk worden dan minstens achttien composities vocaal uitgeser- '^*V^^____^@li_-_r^T __^_P __^r S^_r-_-_l
veerd, waarmee de sfeer van een Slavisch-Byzantijnse kerstviering wordt opgeroepen.
Ton Thissen is er ook dit jaarweer in geslaagd het al imposante repertoire uit te breiden mg-30^fM0ri'^F"t^!^"' M^^^^^"'^~'*^^^'_Py F^^Hmeteen reeks nieuwe liederen. S^^P^ ** * __M __■_■ _____ ■ . - __________ i
De entreeprijs voor dit concert bedraagt ’ 1 2,50. Op vertoon van onderstaande bon PlJ__U_l____l _■■ _K_____l ÉfüüüJl _B__H
krijgen Vrienden van het Limburgs Dagblad een korting van ’ 2,50. De bon geldt Hv I IHI l^n mm W^Êbovendien voor 2 personen. Reserveren kan overigens ook: 045-442545. ■ _FW■ «I ■ ■ VI l« m

# "Cantus ex Corde"

dirigent „ 1 __M^
Vriendenpasnummer: jMSjfe _______________________VYT__TTTTTTWÏJTTT*"TTT^TTTTSTWT,^--_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_É
Aantal personen max 2 Jmm'" m^^^^g^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m^ m^^I _l '__^i 5 DAGEN ZEELAND. . . . __. Mocht uop het laatste moment tóch nog besluiten om de kerstdagen buitenshuis door te

Schrijf de oplossing van onderstaande drie vragen op een pT JflH HM brengen, dan kan dat. Bijvoorbeeld bij de familie Martens van hotel Willebrord in Zoute- fvoldoende gefrankeerde briefkaart en stuur deze voor 21 V JMW W~M |ande. De hotelier heeft het Limburgs Dagblad laten weten dat hij -door annulering- nogdecember naar Limburgs Dagblad, KIOSK, postbus 3 100, W.M plaats heeft op het 5-daagse kerstarrangement dat gepland staat voor 23 t/m 27 decent
6401 DP, Heerlen. Viir lezers maken kans op twee entree- W - M« WA In deze aanbieding a ’ 449,- per persoon, is begrepen:bewijzen. Zij krijgen direkt na de kerstdagen schriftelijk ■» / * 4 nachten jn kamer met doucheAoilet - * 4 x ontbijtbuffet - * 2 x 3-gangen menu - *
bericht. De uitslag publiceren wij op de pagina KIOSK van WT* ó-9an9en diner °P eerste kerstdag - * uitgebreid gastronomisch koud/warm kerstbuffel
Vraag 1: Is André Rieu van Heerlense of Maastrichtse komaf? JÊyA__\ zTutelande'en^us ook hotel Willebrord zijn gelegen op Walcheren op nog geen 100
Vraag 2: Is het nummer waarmee Rieu defintief doorbrak gé jl meter van zee, strand en duinen. Vanuit uw verblijfplaats heeft u diverse mogelijkheden om >|

Wals nr. 2 van Strauss of van Sjostakovitsj? m 'Ék f — erop uit te trekken. Naast aanlokkelijke standwandelingen en fietstochten zijn er nog vol- i
Vraag 3: Heeft "Strauss &Co" inmiddels de eerste plaats ■/'MMf doende mogelijkheden voor een dagje uit. Bijvoorbeeld naar Vlissingen, Middelburg, Veef.in de Nederlandse CD-parade bereikt? ___f_w£"^lii °^ ce imPosante Delta Expo. Kortom, ook voor late beslissers is er onder het motto op=op ,
Denk aan de kerstdrukte bij de P.T.T. en stuur uw oplossing §f lU toen no9 een voordelige kerstaanbieding. Indien u interesse heeft kunt u rechtstreeks kon-
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ülfêversmaatschappij Limburgs Dagblad B.V. - Postbus 3100,6401 DP Heerlen - Telefoon 045-739911 - Hoofdredacteur Ron Brown

Heerlen acht versmalling wel bespreekbaar

'Geen verkeerslichten
op stadsautoweg'

Duitsers kunnen
parkeerboete

voortaan negeren
HEERLEN - Duitsers kunnen
voortaan een Nederlandse par-
keerbon negeren, omdat de
Duitse rechter niet meer helpt
bij het innen van de boete. Par-
keergeld is in Nederland een
vorm van belastingheffing. Het
Duitse gerechtelijke apparaat is
er niet om Nederlandse belas-

ting te heffen, aldus een uit-
spraak van het Amtsgericht in
Munster. De uitspraak viel in
een zaak van een Duitser die
een parkeerbon had gekregen in
de gemeente Zijpe (Noord-Hol-
land). De rechter zegt wel te
kunnen worden ingeschakeld
als het gaat om overtredingen
die vallen onder het Wetboek
van Strafrecht. Parkeerbonnen
vallen daar niet onder, aldus
het Amtsgericht dat het Neder-
landse systeem in hoofdzaak als
een belastingheffing be-
schouwt.

Vos na valse
start getapt

MAASTRICHT - In twaalf cafés in
Maastricht en enkele andere elders
in den lande, heeft de Ridderbrou-
werij 'Vos' geïntroduceerd. Dit am-
berkleurige, bovengistende bier
werd enkele weken geleden al eens
op bescheiden schaal op de markt
gebracht, maar meteen weer terug-
gehaald. De gebruikte gist zorgde
namelijk voor smaakafwijkingen in
het brouwsel. Na de valse start
heeft de brouwer enkele weken ge-
werkt aan, wat in vaktermen, een
stabieler brouwsel wordt genoemd.
Ridder is een dochteronderneming
van Heineken, die Vos nu inzet als
een concurrent van het donkerblon-
de biertje Amber van Grolsch.

Happart weer
kandidaat

burgemeester
VOEREN - De Luiksgezinde meer-
derheid in de gemeenteraad van
Voeren heeft José Happart voorge-
dragen als kandidaat-burgemees-
ter. Het is echter lang niet zeker dat
hij ook burgemeester zal worden,
daar Happart nog steeds geen ne-
derlands spreekt. Burgemeesters
worden door de Belgische koning
benoemd op voordracht van de mi-
nister van Binnenlandse Zaken,
Johan van de Lanotte. Tegen Hap-
part loopt momenteel voor deRaad
van State een geding in verband
met dewettelijkheid van zijn optre-
den als waarnemend burgemeester
in julivan dit jaar.
De sociaal-democraat Van de La-
notte, die in oktober zijn partijge-
noot Louis Tobback als minister
opvolgde, wil het beleid van zijn
voorganger inzake Voeren voortzet-
ten. Hij onthoudt zich momenteel,
wel van uitspraken in dat verband.
Eén partij heeft reeds gereageerd op
het nieuws dat Happart als kandi-
daat voor het burgemeesterschap is
voorgedragen. De Vlaamsnationale
Volksunie vindt het onaanvaard-
baar dat José Happart burgervader
van de Voerenaars zou worden,
zelfs als die erin zou slagen een be-
perkte kennis van het Nederlands te
bewijzen.
Volgens de Volksunie heeft Happart
nooit een pacificatie nagestreefd in
zijn gemeente, maar zich eerder
ontpopt als een bendeleider. De
Volksunie is van oordeel dat een
kandidaat-burgemeester moet vol-
doen aan minimale moraliteitsnor-
men.

verslaggever

JRLEN - De Heerlense
M^utoweg mag onder geen
j'tyi gelijkvloerse kruisin-: hijgen. Het college voelt

voor om de huidige, §§en in te ruilen voor ver-
dichten. Dat laten burge-

ster en wethouders weten
ïst ervoerregi°. Rijkswa-aat en de provincie.
'1 ri_
Wu stadsautoweg wordt druk
ij-, ** gemaakt. Berekeningen
"r ?Ji u** dat het verkeer na het
ïrv °°0 zou kunnen vastlopen. De
Merregio wil daarom zo veel
M'jk doorgaand verkeer over de
M*elle snelweg A76 leiden. De
|. aUtoweg moet, om gebruikers'
M^oedigen, versmald worden
H_ el^icht zelfs gelijkvloersekrui-JJkrijgen.
jj. college zegt in prin-
ts n tegenstander te zijn van
l^allere stadsautoweg. Maar B
fj_r 2'en volstrekt niets in gelijk-
l<w e kruisingen, omdat dan een
H-. Maastrichtse stadstraverse
-rk* 3*' Wa-rdoor Heerlen moeilij-
L uej-eikbaar wordt.
L^'annen voor een smallerelL e?.utoweg hangen samen met de
Ü{_ 'ike komst van een snelbus of
l$s Mltram. Die zou na de eeuw-'
loet S van Heerlen naar Aken
jkM gaan lopen. Daar zou een
M*1 van de stadsautoweg voorerveerd moeten worden.
i,.^. nieuwe openbaar-vervoers-
-a nding moet een groot aantal
Men aandoen waar zeer veelL etl werken. Achtereenvolgens
ek» vat: Hogeschool/Geleendal,
)etenhuis, Beitel, Beitel-Locht
JMventueel Rodastadion), Bei-
ijv^' grensoverschrijdend be-
Mttterrein en de Akense univer-
Rn
H el heeft recent bij het minis-
It- Van Volkshuisvesting, Ruimte-
ij, ordening en Milieu subsidie
Mvraagd voor een studie naaraalbaarheid van dit plan.

Van onze verslaggever

Wilde achtervolging
door Mijnstreek
SITTARD/BRUNSSUM - De politie
van Sittard en Heerlen heeft gister-
avond de handen vol gehad aan
een wilde achtervolging van twee
personen, dieverdacht worden van
een poging tot inbraak, gisteravond
in Schinnen. Tijdens de achtervol-
ging werd in Heerlen onder meer
een politiewagen geramd. De ach-
tervolging van het duo begon ter
hoogte van Windraak en ging via
Doenrade en Amstenrade naar
Heerlen. Van daaruit zetten de
twee weer koers richting Hoens-
broek en Amstenrade. Nabij de
Maastrichterweg in Brunssum ver-
lieten de twee verdachten hun
auto. Zij zetten hun vluchtpoging
te voet voort. Een zoektocht waar-
bij speurhonden werden ingezet,

%
leverde geen resultaat op. Het duo
is spoorloos.

Ingenieursbureau
Landgraaf failliet
LANDGRAAF - De rechtbank in
Maastricht heeft gisteren Staal-
bouwkundig Adviesbureau Land-
graaf bv failliet verklaard. Voor de
zeven werknemers is ontslag aan-
gevraagd. Volgens de curator mr.
Altman zag het er al enkele maan-
den naar uit dat het bedrijf in
moeilijkheden zou komen te verke-
ren. In november 1993 en in mei
en september van dit jaar gingen
de drie belangrijkste opdrachtge-
vers failliet.

Taxichauffeur met
mes gestoken
VAALS - Een 50-jarige vrouwelijke
taxichauffeur uit Aken is in de
nacht van woensdag op donderdag
in Wolfhaag bij Vaals door een
klant met een aardappelmesje in
Kaar gezicht gestoken. De verwon-
dingen die ze daarbij opliep, waren
zodanig dat ze in het Klinikum in
Aken behandeld moest worden.
De vrouw had de klant, vermoede-
lijk een asielzoeker, van Aken naar
Vaals gebracht. Op Wolfhaag aan-
gekomen, liet hij de taxi stoppen,
deed alsof hij wilde betalen maar
haalde het mesje te voorschijn en
stak de vrouw in het gezicht. He-
vig bloedend vluchtte zij uit de
taxi. De passagier probeerde met
de auto weg te rijden maar vergat
dat die op de handrem stond. Hij
nam daarop te voet de benen.
Agenten zochten, zonder resultaat,
de omgeving af.

Maastricht bij
Gezonde Steden
MAASTRICHT - De gemeente
Maastricht neemt vanaf 1 januari
deel aan het Netwerk Gezonde
Steden (NGS) in Nederland. Dat
is een platform van gemeenten,
dat zich richt op een vernieuwde
aanpak van het gemeentelijk ge-
zondheidsbeleid, waarbij preventie
en primaire zorg voorop staan. De
bevolking krijgt daardoor meer in-
vloed op het gezondheidsbeleid
en er komt meer aandacht voor
de woon- en werkomgeving. Een
van de voordelen is uitwisseling
van informatie en ervaringen tus-
sen steden in Nederland en andere
landen in West-Europa. Het NGS
sluit aan bij het internationale
Healthy Cities Project van de World
Health Organisation (WHO) van
de VN.

Maastricht claimt
600.000 gulden
MAASTRICHT - De gemeente
Maastricht claimt bij het Rijk een
bedrag van ruim 600.000 gulden
als bijdrage in de kosten van de
watersnood in december 1993. Het
gaat hierbij alleen om de kosten
die gemaakt zijn bij de hulpverle-
ning voor inzet van brandweerkorp-
sen uit de regio, voor hulpvoertui-
gen, crisiscentra, voedselpakket-
ten, zand en andere hulpmateria-
len. In totaal bedragen die kosten
meer dan 1,2 miljoen gulden. Van
dat bedrag moet Maastricht echter
5 gulden per inwoner voor eigen
rekening nemen. De totale kosten
van de watersnood bedroegen voor
Maastricht 4 miljoen gulden, waar-
van ruim de helft voor rekening
van de gemeente blijft.

Bosniër moet
opgeven
HEERLEN - Eén van de vijftien
Bosniërs uit het opvangcentrum in
Roermond die bezig zijn met een
zevendaagse sponsorloop van
Mook naar Eijden, heeft af moeten
haken. Hij verscheen gisteren niet
meer aan de start voor de vijfde
etappe van Susteren naar Hoens-
broek. Bloedblaren maakten verder
wandelen onmogelijk. De sponsor-
loop is georganiseerd om geld in
te zamelen voor een 'medische
bus. Het ziekenhuis-op-wielen
moet gaan rijden in Kroatië. De
organisatie hoopt dat de voettocht
zeker twee ton oplevert.

o/z

Hardleerse
inbreker

als hij voet zet op Armeens grond-
gebied."Van onze verslaggever

Veel paling uit Roer eten
kan soms gevaarlijk zijn

Studenten
bezetten

Hogeschool ROERMOND - Een sportvisser met
een eigen gewicht van zestig kilo
mag elk jaar 88 palingen uit de Roer
eten voordat hij ziek kan worden.
Hij doet er echter verstandig aan
om dit quotum niet te consumeren
en het eten van Roerpaling zelfs tot
een minimum beperken.

# Het was gisterochtend
een heel klein beetje win-
ter. Hoewel de kerst voor
de deur staat, was de
temperatuur de afgelo-
pen weken veel te hoog.
Daarom was het gisteren
even genieten toen de
rijp het landschap een
witte kleur gaf. De win-
tersfeer duurde echter
maar kort. Alleen de
'vroege vogels', zoals de-
ze anonieme fietser in
de omgeving van Heer-
len, waren de stille getui-
gen.

Foto: DRIES LINSSENDat is de conclusie van een onder-
zoek van Esther Temme, studente
milieugezondheidskunde aan de
Rijksuniversiteit Limburg te Maas-
tricht. Ze heeft het onderzoek uit-
gevoerd naar aanleidingvan vragen
van Middenlimburgse sportvissers
over de gezondheidsrisico'svan het
eten van paling uit de Roer. Die
vragen kwamen er na berichten dat
de bodem van de Roer ernstig ver-

overschrijdt evenwel niet de toe-
laatbare normen voor deze giftige
stoffen.

Waarom dan toch het advies om de
palingconsumptie uit de Roer tot
een minimum te beperken? Gonnie
Jongmans van de GGD Heerlen, een
van de begeleiders van het onder-
zoek: „Omdat er een discussie is
over mogelijke effecten van dioxine
en aanverwante stoffen, waar we
nog weinig van af weten. In Am-
sterdam is geconstateerd dat er bij
babies hersenbloedingen en schild-
klierafwijkingen kunnen ontstaan
door dioxine in de moedermelk. On-
ze boodschap aan de sportvissers is
dus: ga gerust uw gang met het eten
van paling, maar ga niet zo ver om
er negentig per jaarte eten. Als jeer
weinig van eet zal het heel erg mee-
vallen."

ontreinigd is met giftige en kanker-
verwekkende stoffen als dioxinen,
pcbs en ugilec.

Uit dit onderzoek blijkt dat nog
steeds dioxines, pcbs en ugilec in
de paling voorkomen. Overigens
veel meer dan in andere Nederland-
se rivieren. Vooral door toepassing
van pcb (polychloorbifenyl) in hy-
draulische systemen, transformato-
ren en warmetwisselaars in de
Duitse mijnbouw komt die stof in
de Roer terecht. Toen de giftigheid
bekend werd, is overgegaan op ugi-
lec, een pcb-vervanger. Deskundi-
gen zijn het er echter niet over eens
of ugilec mindergiftig is dan pcb.
Uit het onderzoek, waaraan 281
sportvissers hebben meegedaan, fs
naar voren gekomen dat slechts
dertien procent van de vissers zelf'
gevangen paling eet. Dat gebeurt
gemiddeld één keer per maand. Elf
procent van de betrokken sportvis-
sers krijgen in de maanden mei tot
en met september een extra belas-
ting van giftige stoffen binnen door
het eten van paling. Deze belasting

Volgens Jongmans gelden de resul-
taten van het onderzoek niet alleen
voor paling maar ook voor andere
vette vissoorten uit de Roer, zoals
baars.

Handtekeningenactie
voor Armeens gezin

«Ut. 'ni(-nJ - JJrienonderd stu-IrjMl van de Hogeschool Maas-
'lrjoj,0j, hebben gistermorgen het
l*oMp§ebouw aan de Brusselseweg
Aa-- tijd bezet. Zij eisten onder
«oj. dat het college van bestuur
J&MUdair verklaarde met de pro-
*ftM'ie van de studenten tegen de
tlMSing van het collegegeld door
VS(5r Ritzen- Nadat het college
„I 5 "et merendeel was tegemoetï.t 1ï*e*T. aan de eisen van de stu-|^ M werd de bezetting opgehe-

■ Mttege toonde solidariteit met
udenten door een protestbrief

Ritzen mede te onder-
'hilrj n- Verder eisten de actievoe-
HlgM dat het college voor mei
Itit u'tlegt hoe ze denkt de kwali-
ftj. Van het onderwijs te kunnen
SM^eren, gelet op de vele bezui-

die op tafel liggen. Aan de
*)M 1uit de landelijke HBO-raad

|Vj| Ppen, indien de bezuinigingen
P*_ti (*oorgaan. gaf het college van> Ur geen gehoor.

Huurbaas met mes bedreigd
Kle Rade -De politie van Kerk-
Pfi.j heeft woensdagavond een
ftjh *"ige man aangehouden die in
\V .^ning aan de Kleingraver-
Mfy in Kerkrade zijn huurbaas
Ue Mn broodmes had bedreigd,
ïrw^rbaas kwam de huur innen.
j!.QM-j na de bedreiging wegliep,
i^Ss ? de verdachte het mes rake-
lt angs de man. Na verhoor en
j^^Pmaken van een proces-ver-
stij üMerd de man naar huis ge-

en als iedereen
I snelgaat ).
\ ziet niemand y
r de fouten
Mv punaise V

SCHINVELD -Theo Homstra heeft
gisteren namens de Schinveldse
wijk Boebegraaf burgemeester Hub
Meijers een petitie aangeboden met
vierhonderd handtekeningen. De
wijkbewoners willen met deze actie
voorkomen dat het Armeens gezin
Manoekjan het land wordt uitgezet.

De Manoekjans zijn door de buurt,
de omgeving en de schoolleiding
goed opgevangen. „Door ze ander-
half jaar als asielzoekers te behan-
delen, schep je verwachtingen,"
vervolgt Meijers. „Nu zij volledig
zijn geïntegreerd, mag het niet zo
zijn dat hier abrupt een einde aan
komt. Ik zal alles in het werk stellen
om uitzetting te voorkomen."

Meijers heeft daartoe alle bevriende
Kamerleden opgebeld en hen op de
hoogte gebracht van de nijpende si-
tuatie van het Armeens gezin. Het
dossier van de Manoekjans ligt nu
op het bureau van staatssecretaris
Schmitz van Justitie.

„Anni en Sako Manoekjan en hun
kinderen Marina (12), Hasmik (5) en
Gregor (3) huilen de hele dag, nadat
ze hoorden dat een uitzetting
dreigt," vertelt Homstra, de spreek-
buis van de Armeniërs. Het gezin
vluchtte anderhalf jaar geleden
naar Nederland. Via enkele op-
vangcentra kwam het gezin zes
maanden geleden in Schinveld te-
recht, waar zij een woning aan de
Boebegraaf kregen toegewezen.

HOENSBROEK - De politie
heeft gisteren een 30-jarige
Heerlenaar binnen enkele uren
twee maal aangehouden. De
man pleegde in de nacht van
woensdag op donderdag twee
inbraken in verschillende wo-
ningen in Hoensbroek.
Woensdagavond werd de drugs-
verslaafde man opgepakt na een
poging tot inbraak in een wo-
ning aan de Alofsstraat. Hij had
een ruit vernield, maar werd in
de kraag gevat door de bewo-
ner, die de inbreker vasthield
tot de politie arriveerde. De da-
der had drie schroevedraaiers
en één handschoen bij zich.
Na het opmaken van een pro-
ces-verbaal mocht de man naar
huis, maar 's nachts werd hij
opnieuw aangehouden. Nu in
een schuurtje aan de Poels-
straat. Daar deed hij zich te
goed aan consumptieijs. De
man had weer drie schroeve-
draaiers op zak. Twee zakken
met diepvriesprodukten ston-
den klaar om mee te worden
genomen.
In de tuin van dewoning van de
hardleerse inbreker trof de po-
litie een bromfiets en twee
boormachines aan, ook afkom-
stig van diefstal. De man werd
na de tweede aanhouding inge-
sloten.

De uitspraak over de definitieve
uitzetting wordt op vrijdag 23 de-
cember verwacht. Vlak voor kerst-
mis dus. De gemeente Onderbanken
wil, door advocaten in te schakelen,
bereiken dat de uitspraak wordt
uitgesteld tot ten minste 2 januari.

„Ik zou het zeer onredelijk vinden
als het gezin Manoekjan terug moet
naar Armenië," zegt burgemeester
Meijers. „Sako loopt groot gevaar

—"

Limburgs Dagblad
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t Machteloosheid en pijn
Geloof en Vertrouwen
Een moeizame strijd
Het heeft zo moeten zijn

Roza Maria Hubertina
Voncken

Gesterkt door de h. sacramenten der zieken,
overleed op de leeftijd van 54 jaar onze lieve
mama.

Valkenburg a/d Geul: Lydia
Brigitte
Gabriëlle
Familie Voncken

Valkenburg a/d Geul, 15 december 1994.
Broekhem 82.
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatsvinden maandag 19 de-
cember a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk
van de H. Joseph te Broekhem.
Overtuigd van uw medelevenzal er geen condo-
leance zijn.
Voor de zielerust van de overledene zal zaterdag
17 december om 17.30 uur tot mede-intentie de
h. mis opgedragen worden.
De dierbare overledene is opgebaard in mortua-
rium Smeets, Spoorlaan 29 te Valkenburg a/d
Geul. Bezoek dagelijks van 19.00 tot 20.00 uur.
Zii die geen kennisgeving mochten ontvangen
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

t
Mets mooier op aarde
Geen groter bezit
Dat zelfs geen God
twee keer kan geven
Dat is je moeder
Je moeder alleen.

Intens bedroefd moeten wij u mededelen dat he-
den is overleden onze dierbare moeder, schoon-
moeder, oma, overgrootmoeder, zuster, schoon-
zuster, tante en nicht

Rika Arnts
weduwe van

Gerard Hundscheidt
Zij overleed in de leeftijd van 89 jaar, voorzien
van het h. sacrament derzieken.

Kerkrade: Mia Coerver-Hundscheidt
Wiel Coerver
Ger en Francis
Nadine
Danjella
t Marie-José en Ton
Patrick
Tamara

Kerkrade: Mientje Mijnes-Hundscheidt
Frans Mijnes
Peter
Familie Arnts
Familie Hundscheidt

Kerkrade, 14 december 1994
Corr.adres: Kremerstraat 87, 6466 JC Kerkrade
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op zaterdag 17 december a.s. om 10.00 uur
in de parochiekerk van de H. Martinus te Kerk-
rade-Spekholzerheide, gelegen aan de Kerk-
straat, waarna aansluitend de crematieplech-
tigheid zal plaatsvinden in het crematorium te
Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondwake heden, vrijdag 16 december, om
19.00 uur in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in derouwkapel
Schilferheide van Lindeman Uitvaartcentra,
Schifferheiderstraat 7 te Kerkrade-West, dage-
lijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

t
Diep bedroefd, maar met een onuitwisbare her-
innering aan haar. leven, hebben wij, geheel
onverwacht, afscheid moeten nemen van onze
lieve zuster, schoonzuster, tante en nicht

Anna Steins
weduwe van

Hermans Heckers
Zij overleed in de leeftijd van 56 jaar, voorzien
van het h. oliesel.

In dankbare herinnering:
broers en zusters
zwagers en schoonzuster-
neven en nichten
Familie Steins
Familie Heckers

Kerkrade, 13 december 1994,
Eglantierstraat 19,
Corr.adres: Anemonenstraat 73,
6466 SW Kerkrade.
De plechtige uitvaardienst zal worden gehou-
den op maandag 19 december a.s. om 11.15 uur
in deparochiekerk van de H. Jozef teKerkrade-
Kaalheide, waarna aansluitend de crematie zal
plaatsvinden in het crematorium te Heerlen,
Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Avondmis tot intentievan onze dierbare overle-
dene, zondag 18 december om 17.00 uur in de
dagkapel van voornoemde parochiekerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer
van het mortuarium Schifferheide van Linde-
man Uitvaartcentra, Schifferheidestraat 7 te
Kerkrade-West; gelegenheid tot afscheid nemen
aldaar, dagelijksvan 18.00 tot 19.30 uur.
Zii die geen kennisgeving mochten ontvangen,gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Dankbetuiging
Vóór de vele blijken van medeleven door ons
ondervonden, na het overlijden en de begrafenis
van mijn lieve man, onze zorgzame vader,
schoonvader en opa

Sjef Wijnands
danken wij u van harte.

Mevr. J.M. Wiinands-Latten
kinderen en kleinkinderen

Heerlen, december 1994
De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den op zondag 18 december a.s. om 11.30 uur in
de parochiekerk van de H. Moeder Anna te
Heerlen-Bekkerveld.

t
Na een leven dat getekend werd door eenvoud,
goedheid en behulpzaamheid, is heden toch nog
onverwacht, op 73-jarige leeftijd, van ons heen-
gegaan mijn lieve man, onze goede vader,
schoonzoon, broer, zwager en oom

Arnold van Teeffelen
echtgenoot van

Kitty Peters
Heerlen: CL. van Teeffelen-Peters

Amsterdam: Marion van Teeffelen
Gulpen: Peter van Teeffelen

Familie van Teeffelen
Familie Peters
Familie Bakker

14 december 1994
De Heugden 359, 6411 DX Heerlen
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijks
van 17.30 tot 18.00 uur in het mortuarium van
het St. Gregoriusziekenhuis teBrunssum.
In de St. Vincentiuskerk, aan de Pr. Hendrik-
laan 378 te Brunssum, zal de plechtigeuitvaart-
dienstworden gehouden op maandag 19 decem-
ber om 10.30 uur.
De crematieplechtigheid vindt aansluitend
plaats in het crematorium aan de Imstenrader-
weg te Heerlen.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

Arnold
bedankt, voor de herinnering aan een fijn mens.
Je spel zullen wij missen.

Hans, Maly, kinderen en kleinkinderen

Op onze kegelmiddag bereikte ons het droeve
bericht dat wij afscheid moesten nemen van on-
ze vriend

Arnold van Teeffelen
Je stoel zal leegblijven, maar de mooie herinne-
ringen aan jouzullen blijven.

Jekegelvrienden

■^^■«___________________________MB-i---^_------*-*^H-M-^_^_________M-___a-i__H-^--------M

Met leedwezen geven wij kennis van het plotse-
linge overlijden van ons lid en penningmeester
van ons servicecomité, de heer

Arnold van Teeffelen
In hem verliezenwij een accurate penningmees-
ter en een goede vriend.
Wij wensen Kitty en de kinderen veel sterk toe
bij het verlies van haar echtgenoot en hun va-
der.

Bestuur en leden
SV Coriovallum

Enige en algemene kennisgeving
t

Dankbaar voor het vele goede dat zij ons tijdens
haar leven heeft gegeven is heden overleden, in
de leeftijd van 93 jaar, voorzien van de h. sacra-
menten, onze zorgzame moeder, schoonmoeder,
oma en overgrootmoeder, schoonzuster, tante
en nicht

Nelke
Martens-Claassen

weduwe van

Jan Martens
Meers: Ria Gelissen-Driessen

Jan Gelissen
Marita, Louis enRomario
Mare en Monique
Familie Claassen
Familie Martens

6181 NN Meers, 15 december 1994
Kerkstraat 13
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
maandag 19 december om 10.30 uur in de St.
Jozefkerk te Meers, gevolgd door de begrafenis
op Gods Akker. Er is geen condoleren.
Zaterdag tijdens de H. Mis om 18.00 uur zal zij
bijzonder herdacht worden in voornoemde
kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer
van Uitvaartcentrum Daemen, Heirstraat 41 te
Elsloo. Bezoek dagelijksvan 18.30 tot 19.00uur.
Een speciaal woord van dank aan het Groene
Kruis, de Thuiszorg Westelijke Mijnstreek en
doktoren, die het ons mogelijk gemaakt hebben
om haar zolang thuis te mogen verzorgen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Tot ons groot verdriet moesten wij, toch nog on-
verwacht, na een langdurige ziekte, afscheid
nemen van onze innig geliefde broer, zwager,
oom en neef

Cornelis Gerardus
(Cor) Koreman

Hij overleed op 65-jarige leeftijd.
J.E. Budie-Koreman
J.A. Budie
E.M. de Vries-Koreman
W. deVries
M.E. van Bouwelen-Koreman
L.H.M, van Bouwelen
W. Koreman
L. Koreman-Beste
J.Koreman
K. Koreman-Maassen
G. Koreman
R. Koreman-Zenden
en alle neven en nichten

13 december 1994
Promenade 199, 6411 JG Heerlen
Corr.adres: M.E. van Bouwelen-Koreman
Ghijseland 153, 3161 VL Rhoon
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden
op zaterdag 17 december a.s. om 11.00 uur in de
dekenaleSt. Pancratiuskerk te Heerlen, waarna
aansluitendbegrafenis op de algemenebegraaf-
plaats Akerstraat-Heerlen.
Voor aanvang van de h. mis is er gelegenheid tot
schriftelijk condoleren achter in de kerk.
Cor wordt bijzonder herdacht vanavond tijdens
de avondmis om 18.30 uur in voornoemde kerk.

I *Enige en algemene kennisgeving
Diep bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en zorg waarmede zij
ons gedurendehaar leven heeft omringd, delen wij u mede dat heden
God tot Zich heeft genomen, in de leeftijd van 85 jaar, voorzien van
de h. sacramenten, onze lieve moeder, schoonmoeder, oma, zus, tante
en nicht

Mathilda Houben
echtgenote van wijlen

Gerard Coumans
Stem: Agnes Coumans f
Beek: Harrie en Mien Coumans-Smeets
Stem: Annie en Hub Lemmens-Coumans
Stem: Mia Coumans f
Stem: Giel en Marlies Coumans-Salden
Stem: Eugène Coumans

en al haar dierbareklein- en
achterkleinkinderen
Familie Houben
Familie Coumans

6171 CT Stem, 15 december 1994
Houterend 118
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op maandag 19 decem-
ber om 10.00 uur in de St. Martinuskerk te Oud-Stem, waarna we
moeder te rusten leggen op de begraafplaats Kerensheide te Stem.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in de kerk.
Zaterdag om 19.00 uur wordt de avondmis gehouden in voornoemde
kerk.
Moeder is opgebaard in de rouwkamer van Uitvaartcentrum Dae-
men, Heirstraat 41 te Elsloo-Stein. Bezoek dagelijks van 18.30 tot
19.00 uur.

Dag lieve oma
Je kleinkinderen
Hildeen Piet, Anita, Conny en Raymond,
Gerry en Mireille, Ruud en Karin,
Monique en Richard, Gerard,
Wilma en Ron
Je achterkleinkinderen
Rilana en Jorgo, Marino, Vice, Vinnie,
Rafke, Kenny

Rectificatie
Boven de zeswekendienstadvertentievan de heer

Maria Louis Joseph
Wetzels

is abusievelijk niet vermeld enige en algemene dankbetuiging.

Dankbetuiging
In plaats van kaarten

Wij betuigen u bij dezen onze hartelijke dank voor de v"
persoonlijke blijken van medeleven, de mooie bloemstukW
uw aanwezigheid tijdens de eucharistieviering, giften voo-j
missen en grote steun bij het overlijden van onze moeder g

grootmoeder

Mia Souren-Haan
Kinderen en kleinkinden?r,

De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op zaten
dag 17 december om 19.00 uur in de H. Hartkerk te Nieuwe"!
hagerheide.

J
Eerste jaardienst

"Een dag die nog moet komen, ~lijkt langer dan een jaar datvoorbij $
De eerste jaardienstter nagedachtenis van mijn lieve man, vader*
opa

Jozef Corten
zal worden gehouden op zondag 18 december a.s. om 9.30 uur in 'H
Sint Nicolaaskerk te Guttecoven.

Mia Corten-Webers
Kinderen en kleinkinde**'

Guttecoven, december 1994

J

I T
Dankbaar dat hem verder lijden bespaard is ge-
bleven, maar intens verdrietig datwij hem moe-
ten missen, delen wij u mede, dat toch nog
onverwacht van ons is heengegaan mijn lieve
man, onze zorgzame vader, schoonvader, groot-
en overgrootvader, broer, zwager, oom en neef

Harm ter Hark
echtgenoot van

Geertruida Schepers
Hij overleed in de leeftijd van 83 jaar, voorzien
van het h. oliesel.

Kerkrade: G.J. ter Hark-Schepers
Kerkrade: Henk ter Hark
Kerkrade: MaikeDieters-ter Hark

Sjeng Dieters
Kerkrade: Marinus ter Hark

Annie ter Hark-Mertens
Kerkrade: Harry ter Hark

Wilma ter Hark-Pluymen
Landgraaf: Finy Thill-ter Hark

Alois Thill
en zijn klein- en
achterkleinkinderen
Familie ter Hark
Familie Schepers

6465 BL Kerkrade, 14 december 1994
Lourdesstraat 15
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op zaterdag 17 december a.s. om 11.00 uur
in deparochiekerk van O.L. Vrouwvan Lourdes
te Kerkrade-Gracht, gelegen aan de Grachter-
straat, waarna aansluitend de crematie zal
plaatsvinden in het crematorium te Heerlen,
Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Avondmis ter intentie van onze dierbareoverle-
dene heden, vrijdag 16 december, om 19.30 uur
in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het mortua-
rium Schifferheide van Lindeman Uitvaartcen-
tra, Schifferheiderstraat 7 te Kerkrade-West,
dagelijksvan 18.00 tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd.
Zii die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

t Dankbaar voor alle mooie en fijne her-
inneringen die zij ons achterlaat, ge-
ven wij u kennis van het overlijden van
onze zus, schoonzus, tante en nicht

Maria Gertrudis
Jaspers

weduwe van

Hubert Sangen
en weduwe van

Joseph Hennekens
Voorzien van de laatste sacramenten, overleed
zij in de leeftijd van 94 jaar.

Argentinië: Leo Jaspers
Carolina Jaspers-Chilardotti

Maasniel: zuster Christina Jaspers
Zr. van Don Bosco
Familie Jaspers
Familie Sangen
Familie Hennekens

Geleen, 14 december 1994.
Corr.adres: fam. Schlangen-Dukers,
Illikhoven 93, 6116 AK Roosteren
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op zaterdag 17 december a.s. om 10.30 uur
in de H. Augustinuskerk te Geleen/Krawinkel,
waarna aansluitend debegrafenis zal plaatsvin-
den op de r.-k. begraafplaats aldaar.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van de overledene, vrij-
dag 16 december om 19.00 uur in voornoemde
kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het uit-
vaartcentrum van Dela, Vouershof 1 te Geleen;
bezoektijd van 17.30 tot 18.30 uur.
Een speciaal woord van dank voor de goede
verzorging aan het personeel van bejaardencen-
trum Bloemenhof te Geleen.
Indien u geen kennisgeving mocht ontvangen,
gelieve u deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

I t
Moegestreden, maar dankbaar voor de vele
mooie dingen waarvan zij heeft mogen genieten
en de liefde en zorg waarmee zij ons heeft om-
ringd, delen wij u mede dat heden van ons is
heengegaan mijn moeder, schoonmoederen zus-
ter

Johanna Bouwhuizen
weduwe van

Johannes Hubertus Henricus
van der Heijden

Zij overleed in de leeftijd van 77 jaar, voorzien
van het h. sacrament der zieken.

Erzhausen: Harry van derHeijden
Juttavan derHeijden-Hans

Den Haag: Maria Bouwhuizen
Familie Bouwhuizen
Familie van der Heijden

Landgraaf, 12 december 1994
Blauwsteenstraat 48
Corr.adres: Friedrich-Ebertstrasse 6
D-64390 Erzhausen
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op zaterdag 17 december a.s. om 12.00 uur
in de parochiekerk van de H. Michael te Land-
graaf-Eikske, waarna aansluitend debegrafenis
zalplaatsvinden op de begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondwake tot intentievan onze dierbare over-
ledene heden, vrijdag 16 december, om 19.00
uur in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwka-
pel van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32
te Nieuwenhagen, dagelijks van 18.30 tot 18.45
uur.
Zii die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

t
Dankbaar voor alles wat hij steeds voor ons
heeft gedaan, geven wij u kennis dat geheel on-
verwacht van ons is heengegaan, onze lieve
broer, zwager, oom en neef. Johan Hendrik Dreuw
Hij overleedin de leeftijdvan 84 jaar.

Landgraaf: Hubert Dreuw f
Maria Dreuw-Souren

Landgraaf: JozefDreuw
Hubertina Dreuw-Kochen

Landgraaf: Frans Dreuw t
Finy Dreuw-Dautzenberg

Maastricht: Pierre Dreuw
Helena Dreuw-van der Ven
en zijn nichtenen neven

Landgraaf, 11 december 1994, Dorpstraat 45
Corr.adres: Dorpstraat 49, 6373 JC Landgraaf
Ingevolge de wens van de overledene hebben de
plechtige uitvaartdienst en de crematie in be-
sloten kring plaatsgevonden op donderdag 15
december j.l.

Eerste jaardienst
Het hart van de mens overdenkt deweg
maar God bestiert zijn gang

Lies
Engwegen-Buysen

Op 19 december is het een jaargeleden dat mijn
dierbare vrouw, onze lieve moeder en oma is
overleden.
Wij gedenken haar in de H. Mis op zondag 18
december om 11.00 uur in de parochiekerk St.
Dionysius te Schinnen.

Zef Engwegen
en kinderen

Schinnen, december 1994

t Johannes Kirkels, 78 jaar, weduwnaar van
Maria Thiessen, Vrakkerstraat 11, 6002 AT

Weert. De plechtige uitvaartdienst zal worden ge-
houden zaterdag 17 december om 10.30 uur in de
parochiekerk van St. Oda te Boshoven-Weert.

tVictorine Helling, 52 jaar, Gentiaanhof 18,
6043 WJRoermond. De plechtige uitvaartdienst

zal worden gehouden zaterdag 17 december om
12.00 uur in de parochiekerk van de H. Laurentius
te Roermond.

Enige en algemene kennisgev"!
Verslagen, nog nauwelijks beseffend watijj^B
gebeurd, geven wij kennis van het pl°*sfJJ^B
overlijden van mijn lieve man, mijn scP'^Hzoon, onze schoonbroer, oom en neef H

Frans Stevens I
registeraccountant H

echtgenoot van H
Mimi Servais I

Schin op Geul: Mimi Stevens-Servais H
Maastricht: E. Servais-Wijnands H
Maastricht: Harry Servais H

Corry Servais-Schelliré'■
Nadine en Toine H
Saskia en Claus H
Familie Stevens H
Familie Servais H

6305 EB Schin op Geul, 11 december 1994
Valkenburgerweg 156 H
Overeenkomstig de wens van de overl^jH
heeft de crematieplechtigheid in besloten W^Ëplaatsgevonden. I

Met grote verslagenheid hebben wij ken* 1'5"nomen van het plotseling overlijden vanJjH
zeer gewaardeerd oud-lid van onze maatsc"^de heer I

F.A. Stevens I
Wij wensen mevrouw en familie veel sterkt6^in deze moeilijke tijd. I

Directie en Persone* ■
Moret Ernst & You** ■
Heerlen/Maastricht JÊ

Dankbetuiging I
Voor uw vele persoonlijke en schriftelijke PJBken van medeleven bij het overlijden en de
grafenis van I

Jo van Dommelen I
willen wij u hartelijk danken. I

Familie van Domn*e' I
De zeswekendienst zal worden gehouden M
zondag 18 december a.s. om 10.00 uur in d^W
Catharinakerk te Grevenbicht. I

evklVoor al uw blijken van belangstelling of1 JÊ
vonden na het overlijden en de begrafenis v"l
mijn lieve man, onze vader, schoonvaderen "rj

Frans Frelih I
zeggen wij u hartelijk dank. I

Familie Frelih
Brunssum, december 1994
De plechtige zeswekendienst zalworden geh°den op zaterdag 17 december a.s. om 19.00 ■*
in de parochiekerk van de H. Familie te Br*^
sum-Langeberg.

Jaardienst
Het is alweer een jaar geleden dat wij afscP
moesten nemen van mijn lieve man, onze vaö
schoonvader, groot- en overgrootvader

Joep Quaden
De plechtige jaardienstzal gehouden worden
zondag 18 december aanstaande om 10.30 \
in de H. Bernadettekerk te AbdissenboSc
Landgraaf.

G. Quaden-Külter ,
kinderen, klein- en achterkleinkind*1*

t Johanna Henrica (Jeanne) Luyten, 82 )3_.
weduwe van Pierre Jongen. Corr.-adres: Wi^r,

kersstraat 9, Maastricht. De uitvaartdienst V>*?
plaats op zaterdag 17 december om 11.00 uur i"
parochiekerk van de H. Familie te MaastrieP
Wyckerveld.

tMartinus Joseph Beckers, 68 jaar, echtge^
van Ans Habets. Lage Kanaaldijk 82A, M*.3'

tricht. De uitvaartdienst vindt plaats op zater 0
17 december om 11.30 uur in de parochiekerk v
St. Pieter op deBerg te Maastricht. __i
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.y^n onze redactie economie

door specialisten die simpelweg
veel geld kosten," zegt Stevens
die zo de voorgestelde prijsver-
hoging verdedigt.

lijk volgen," aldus de woord-
voerder. De prijs van flesjes bier
zoals die bij slijter en super-
markt in de winkel staan, gaat
bijRidder niet omhoog.

maakt bij de financiering van
horecabedrijven, omdat banken
terughoudender zijn geworden
met het verstrekken van lenin-
gen. Volgens de Brand-woord-
voerder zijn die vormen van le-
ningen door de brouwerij echter
niet in aantal en omvang opval-
lend gestegen.

'slechts' met hooguit drie pro-
cent omhoog gaat, verwacht
voorzitter Paap van de sectie
cafés van Koninklijke Horeca
Nederland dat in het cafébedrijf
een glas bier tot een kwartje
duurder kan worden. Aangezien
de prijzen voor een pilsje plaat-
selijk echter nogal kunnen ver-
schillen, wordt op sommige
plaatsen ook rekening gehouden
met een iets lagere verhoging
van de prijs. De horeca heeft vol-
gens Paap met nog andere kos-
tenstijgingen te maken die ook
tot een duurder pilsje moeten
leiden.

Hoewel de prijs van het fustbier
bij Heineken en Amstel zelf

De brouwers verhogen hun prij-
zen voor fustbier dus om kosten-
stijgingen op te vangen. Maar de
bierbrouwer wil er tevens enige
compensatie mee bereiken voor
de toenemende kosten die hij

Ook volgens Peter van Dongen
Torman van Ridder Bier in
Maastricht staat alleen het mo-
ment van de prijsverhoging nog
niet vast. „Maar als Heineken-
dochter kunnen we natuurlijk
niet anders dan ook daadwerke-

Td. *-EN - Het zouden vooral
wo Service-afdelingen van deL,u*erijen zijn die extra veel
Mkosten. Vooral op het zoge-

JtMde bouwbureau, de horeca-
1h sche dienst en de juridi-
l^orri (*ienst van de brouwerij
JvaalT 00r **e caré-eigenaren
lftliueen beroeP gedaan. „Der-I Ike afdelingen worden bezet

Vervolg van pagina 1

Topman Simon deBree tevreden over inzetpersoneel
winst DSM dankzij afslanking

Protest

Raadsman sluit
claims niet uit

Vervolgvan pagina 1

Van onze verslaggever

Acties en stakingen bij arbeidsbureaus

schikking: „De onrust binnen de
afdeling Het Keerpunt is mogelijk
niet voldoende tot de adjunct door-
gedrongen, maar toen de onrust
meer concrete vormen ging aanne-
men was het al te laat om die maat-
regelen zinvol te nemen. Het hof
merkt nog op dat het te betreuren is
dat het personeel niet eerder heeft
duidelijk gemaakt dat een pupil ge-
zien heeft dat de jongens door het
vleermuizengat zijn gekropen, het
personeel mocht zich daarbij niet
verschuilen achter angst voor een
beperkte toegankelijkheid van de
directie en op het moment dat zij
vaststelden dat die directie te wei-
nig deed op eigen initiatief de poli-
tie moeten waarschuwen of andere
maatregelen moeten treffen."
Hiddema: „Zelden is een cliënt zo
opgelucht geweest, want het is niet
niks om meer dan een jaarmet een
dergelijke erfenis rond te moeten
lopen."
Opvallend is de zorgvuldigheid
waarmee het hof de zaak heeft be-
handeld. Ook zijn zowel directeur
Willemsen en de vader van een der
slachtoffers zeer uitvoerig gehoord
door de raadkamer van het hof on-
der voorzitterschap van president
mr. Kok.

(ADVERTENTIE)

Smaakvolle
malt whisky's

Altijd iets bijzonders

Winkelcentrum „De Parel"
Brunssum -rei. 045-270754

MAASTRICHT/DEN BOSCH -Raadsman mr. Th. Hiddema van
de adjunct-directeur sluit niet uit
dat Willemsen, die lange tijd van
meerdere zijden als schuldige
werd nagewezen, schadeclaims
gaat indienen. „Er is in dit ver-
schrikkelijke drama bijzonder
slordig geopereerd met de naam
van mijn cliënt. Hij werd zonder
meer en direct aangewezen als
iemand die onzorgvuldig met de
levens van anderen omsprong. Uit
de beschikking van het hof blijkt
wel iets anders," aldus Hiddema
gisteren.

MAASTRICHT - Verontruste per-
soneelsleden van de Zuidlimburgse

arbeidsbureaus en vakopleidingen
hebben gisteren actie gevoerd in
Maastricht. Bestuursvoorzitter L.
Frederix kreeg een petitie aangebo-
den, waarin voor behoud van werk-

H|e *U-EN - Zonder de enor-
■ . afslankingen van de afge-■ JJ- jaren zou DSM dit jaar
Hms een marginale winstI e ü6n behaald. Nu overstijgt__H lili st ruimsch°ots de 400Hlsjuen gulden. Dat stelt■ .Mtopman Simon de Bree■ et DSM-personeelsblad.
1 0Dr e start van de reorganisatie
I »tiM 2000 in 1991 zijn de kosten■ ny, met zon 400 miljoen gul-

Hijf aald. In totaal verdwenenI Me'°Pen vier jaar drieduizend■ ia^eftiers bij DSM Limburg,
Hf'Jy or het bedrijf nu minder danHnrjj. erknemers in Limburg telt.Hf*-Va-, afslanking zullen dit jaarHW, bosten ruwweg 100 miljoenB_M la^er uitvallen dan in 1993-BK p6e v'ndt dat ziin personeel ditBN Pr

1Prima Prestatie heeft gele-
Hfrf, et chemiebedrijf maakte een
BfcMend herstel door en bewees
BkMee zi Jn slagkracht en vitali-
BiH* <~)m de efficiency nogHlaM °P te voeren wil de topman
HfcM DSM-personeel binnenkortBr Br §aat werken.BhjM bevestigt dat de nettowinst
Bfa 4n oVer 1994 'duideliJk meerBKte mdJoen gulden zal zijn. De
■ pi50

rie kwartalen van dit jaar
Bl^faf meer produkten en
Ifejj. 'n het laatste kwartaal zijn

■Ken°k nog PriJsstiJgingen biJ ge-
■hM „Zodoende zal het laatsteB_Gm aal het beste van het hele jaar
Hv^rv 1 en c*at is m meer dan tienBK i

v°orgekomen."
BA:i 1995 begint volgens De BreeWk .ëoed. De kassa rinkelt vooral
BfN^ krakers en kunststoffen en
■»MProdukten voor het maken
■korens. Bij de synthetische rub-Wk meststoffen zijn de resulta-Iki-fo erbeterd. De zoetstof aspar-
lb'_e d°et het Boed' maar heeft
■r 5nfts e Bree n°g een hele weg teB«(iv v°or de investeringen zijn te-
■f^Mdiend. Ook de supersterke
Inticji yneema zit in de plus. Bo-
IPutM heeft DSM winst gemaakt
UU t en gaswinning.

Fc^ 0Pman houdt er wel rekening
B^rt **et herstel niet zo lang"., a ls in de jaren tachtig, toen

*,f Le,riie een opgang van zeven
Inleefde. DSM is volgens hem

cri fit genoeg cvm de volgendek M jaren door te komen. Door
ï 'nwpige reorganisaties is de pro-
(\ Vlteit bij DSM de laatste drie

et veertig procent gestegen.
l'Mee doet DSM het volgens De
lij s] eter dan gemiddeld.
It ür

uit niet uit dat nog verder in.
'Êu^lisatie gesneden zal worden.

iKe °J?a is nog stees een relatief
jW. 'huisbasis. De kosten van ar-
Kt\M energie zijn hoog en over-
ig Maatregelen pakken hier
L Mr uit." De Bree betreurt het

et dit jaar weer niet tot be-
(^ *Jke samenwerkingen is geko-
|\L r moet volgens hem snel het
| '<*ric, gebeuren om de strijd met
t\ . tenten elders in de wereld

H M verliezen.
oen 94 investeerde DSM 400 mil-
\ §ulden, in 1995 wordt dat
jMeSchiJnlijk het dubbele. „Even-
% r °te overnames vallen buiten
[%^ u 0 miljoen gulden. Voor een
\Mroject hebben we altijd geld

gelegenheid werd gepleit. Maandag
wordt op de meeste arbeidsbureaus
gestaakt of actie gevoerd.

Die dag had minister Melkert (so-
ciale zaken en werkgelegenheid)
zijn standpunt over de toekomst
van de arbeidsvoorziening zullen
bespreken met het Centraal Bestuur
voor de Arbeidsvoorziening (CBA).
De minister wil echter uitstel tot
woensdag, om tot overeenstemming
te kunnen komen met de sociale
partners, die samen met de overheid
de arbeidsvoorziening besturen, zo
bleek gisteren.

Patrick Louis en Raimond Neute-
boom werden na een intensieve
speurtocht op 26 augustus 1993
dood gevonden in de mergelgrotten.
De twee jongens wisten zich, zo
kwam later vast te staan, op 6 au-
gustus te onttrekken aan het toe-
zicht van de leiders Rinus Keulen
en Valerie Vaessen. Pas weken na
de verdwijning bleek dat een van de
andere pupillen, Ronnie 8., daad-
werkelijk had gezien dat de jongens
in een vleermuizengat waren gekro-
pen en dat ook had verteld aan zijn
leiders, maar dat hij aanvankelijk
niet geloofd werd. Later kwam de
mededeling wel ter sprake, maar
niemand durfde die aan de directie
te vertellen.

De minister denkt dat als er een
duidelijke toekomstvisie op tafel
ligt, het vaststellen van de begro-
ting van het CBA voor volgend jaar
makkelijker zal zijn. Het kabinet

heeft besloten in 1995 de rijksbij-
drage voor de arbeidsbureaus met
100 miljoen gulden te korten.
De sociale partners zijn sterk ver-
deeld over de vraag hoe dat geld
gevonden moet worden. De werk-
gevers willen korten op de perso-
neelslasten, terwijl de werknemers
een verhoging van de ww-premie
voorstaan. Vanaf 1996 wacht de ar-
beidsvoorziening overigens een
jaarlijksekorting van 500 miljoen.
Melkert koerst aan op een model
waarbij de overheid het beleid voor
de arbeidsvoorziening in veel grote-
re mate zelf kan bepalen. De drie-
partijenstructuur wil hij echter
onaangetast laten. Melkert heeft
zijn plannen de afgelopen dagen be-
sproken met de centrale organisa-
ties van werkgevers en werknemers.
Die yoelen er vooralsnog niets voor.

Eerst in een heel laat stadium
kwam het Willemsen ter ore, die tot
dan nog alleen de routinehandelin-
gen had verricht met betrekking tot
het weglopen van pupillen.
Letterlijk zegt het hof in zijn be-

YadVashem voor
Hoensbroekse (91)

'Ubent geen jood, u mag verder eten'

Van onze verslaggever Wat pa precies deed, wist Klass
niet. „'s Nachts wachtten we
vaak in spanning omdat hij nog
niet thuis was. Als de familie
Walvis alleen thuis was, mocht
zelfs het toilet niet worden door-
getrokken."

Naast hen woonde een Duitse fa-
milie, van wie de vader een SA-
uniform droeg. De zoons waren
lid van de Hitler Jugend. „Het
risico nam toe, want steeds meer
mensen wisten van onze onder-
duikers. Gelukkig verhuisden de
buren begin '44 naar Duitsland."

HOENSBROEK - „Als ze vroe-
gen waarom we het deden, zei-
den we: zij hadden toch net zo
veel recht om te leven als wij."
De 91-jarige Frederika Santing-
Zwiep bleef gistermiddag nuch-
ter onder de vele lovende woor-
den die gewijd werden aan haar
en haar in 1982 overleden man
Albert. De economische attaché
van de Israëlische ambassade
Shoham benoemde hen tot
'rechtvaardigen onder de volke-
ren,' de bekende onderscheiding
Vad Vashem. De familie Walvis keerde na de

oorlog terug naar Den Haag en
zoon Nathan verhuisde in 1952
naar Canada. Vorig jaar wist hij
Frederika en Klass Santing op te
sporen en na 49 jaar volgde een
emotioneel weerzien.

Frederika erkende gisteren dat
het huisvesten van de onderdui-
kers in hun kleine huisje heel
enerverend was. „Maar we heb-
ben toch ook veel gelachen. Als
een jood zijn bestek liet vallen,
mocht hij niet verder eten. Dus
toen oom Harry eens zijn vork
liet vallen, zei dé kleine Klass:
'Gelukkig bent u geen jood, u
mag verder eten.'"

In 1943 dook het joodse gezin
Walvis, vader, moeder en de kin-
deren Nathanen Hendrika onder
bij het Hoensbroekse gezin San-
ting. Ze verbleven daar tot de
bevrijding in september 1944.
Klass Santing, zoon van Frederi-
ka en Albert, vertelde gisteren
tijdens de plechtigheid in be-
jaardenhuis De Schutse: „Als
kleine jongen wist ik niet eens
wat een jood was. Ik hoorde al-
leen dat ik absoluut niets over
onze gasten mocht vertellen. Te-
gen niemand. Vriendjes mochten
niet komen spelen, niet eens in
de tuin."

" De 91-jarige Frederika Santing vertelt een anekdote
uit de oorlog. Naast haar Nathan Walvis, die bij haar
ondergedoken zat. Foto: frans rade

Service-afdelingen kosten veel geld
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(ADVERTENTIE)

kophaasjes/^wT|\
hele kilo, __LgJE __________r
LET OP! geen 247-50- P^

Alléén geldig op vrijdag 16 en zaterdag 17 december 1994 bij

janlinders
'tAllerbeste voor 'n vriendelijke prijs.

" Personeel van de Zuidlimburgse arbeidsbureaus en vakopleidingen voert actie voor het behoud van hun banen.
Foto: FRITS WIDDERSHOVEN
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__^Oe feestdagen. Je regelt 't op het %XTTTITTT7TI_I

limburgs dagblad

Lage boetes
Wie zich naar ons land
begeeft, als toerist, asielzoe-
ker of in welke hoedanigheid
dan ook, dient te weten aan
welke wetten hij zich te hou-
den heeft. Hij moet zich
realiseren dat hij hier te
gast is en zich ook als zoda-
nig hoort te gedragen. Geluk-
kig is Nederland een gastvrij
land, ook voor asielzoekers,

die in werkelijke nood verkeren. Een dergelijke houding ten op-
zichte van vluchtelingen in moeilijke omstandigheden is een groot
goed, dat zeker gehandhaafd moet blijven. Mensen die hier
worden opgevangen dienen echter ook wel degelijk te beseffen
dat hun houding correct moet zijn, in ieder geval overeenkomstig
de Nederlandse wet.
Dat in Nederland verblijvende asielzoekers die betrapt worden
op bijvoorbeeld winkeldiefstallen, hun delict kunnen afkopen met
een aangepast (lees: lager) bedrag dan Nederlanders wekt be-
vreemding. Dat lijkt opomgekeerde discriminatie. Akkoord, asielzoe
kers hebben het niet breed, maar dat hoeft dan toch niet te leiden
tot criminele activiteiten. Criminaliteit van wie dan ook kan niet
worden getolereerd. Laten we wel wezen, misdadigers hebben
we in ons land al genoeg. Die hoeven we niet ook nog te impor-
teren. Het lijkt daarom beter criminele buitenlanders, of het nu
om asielzoekers, drugstoeristen of anderen gaat, meteen het land
uit te zetten. Alleen zo kan erger worden voorkomen.
Opvallend is ook hoe omzichtig Justitie in dit soort zaken op-
treedt. Toen een verslaggever van deze krant het ministerie van
Justitie vorige week op de boeterichtlijn voor asielzoekers aan-
sprak, werd die in alle toonaarden ontkend. Er vielen termen als
'gelijke monniken, gelijke kappen' en 'iedereen over een kam
scheren. De Maastrichtse officier van justitie mr. J. Nabben beves-
tigde woensdag echter dat de bij ons bekende feiten inderdaad
kloppen. Het heeft er alle schijn van dat het ministerie van Justitie
in Den Haag precies het omgekeerde bereikt van wat het beoogt:
het voorkomen van discriminatie van asielzoekers.

P.S.

limburg
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_\piccolo's
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postbank:lo3sloo
Bank: ABN-AMRO 57.75.35.935
Fax: 045-739204 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 acceptgirokaartdie u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en mét
legitimatie.

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag tm vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
regel - tot 12.00uur daagsvoor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1epost 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 schade van welke aard dan ook, ontstaan door niet,
niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.

Het Limburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
bijna 250.000personen van 13 jaaren ouder.
(Bron Cetxjco SummoScanneo 0930

__-___________-_-_-___—-_----__-__—______-----—_-—_—

Personeel gevraagd
Het Limburgs Dagblad vraagt

BEZORG(ST)ERSvoor
WIJNANDSRADE

en

HEERLEN
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 g 045-739330.
Gevraagd: KANTINE-
MEDEWERKSTER voor 10
uur per week (avonduren) bij
een bedrijf in Kerkrade. Er-
varing gewenst. Meer infor-
matie: Uitzendbureau Start,
telef. 045-460847.
Gevr. vrouwelijke HULP
voor in friture/cafetaria, liefst
met ervaring. S 045-413047/
427213.
Gevraagd KLUSJESMAN.
Telef. 045-324335.
Gevr. TAXICHAUFFEURS
full-time en voor weeken-
den, Ifst. met ervaring. Per-
soonlijk aanmelden. Baan-
straat 125Landgraaf.
Gevraagd part-time HULP
voor cafetaria te Greven-
bicht. Tel. 04498-57686,
tussen 19.00-21.00 uur.

Gevr. COMMERCIEEL me-
dewerkers m/v voor Duitse
Marketingfirma, full-time/
part-time. Zeer hoge ver-
diensten. Tel. 045-273218.
Gevr. POETSHULP voor zat.
-, zond.- en maandagoch-
tend. Telef. 045-352560.

Personeel aanbod
AANNEMERSBEDRIJF kan
nog verbouwing en nieuw-
bouw aannemen op korte
termijn, g 045-414594.

Te huur gevraagd
Met spoed te huur gevr.
WOONRUIMTE met min. 2
slpks., i.g.st., liefst regio
Heerlen, huur max ’750,-
-excl. Tel. 045-722287, be-
loning’ 250,-.

Onroerend goed te huur aangeboden

Kantoorruimte, Kerkrade-West
Parterre in representatief hoekpand. Ind.: entree met 16

m2hal met garderobe, kantoor 60 m2met apart toilet. Evt.
aparte spreekkamer 16 m2en/of opslagruimte. Ruime

parkeergelegenheid. Huurprijs in overleg.
Telef. ml.: 045-428439 16.00-18.00 uur.

APPARTEMENT, 1 slpk.,
aparte douche, toilet, woonk.
met open keuken, huurpr.
’B3O,- p. mnd. mcl. gas-
water-licht, per direct. Bellen
voor afspraak na 18.00 uur
045-210020.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt
u uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

VALKENBURG, Heek 1: t.h.
v. werk. pers. appartement,
geen huisdieren, huurpr.
’700,-. Incl. 04406-13155.
VALKENBURG te huur rus-
tig gelegen appartementen,
parkeergelegenheid, voor-
achterterras, v.a. ’950,- p.
mnd., mcl. gas, licht, water.
Inlichtingen na 17.00 uur
04406-13178b.g.g. 15390.

Onr. goed te koop aangeb./gevr.

Open huis in het
appartementen-complex

"Nightingale" te Brunssum.
Zaterdag 17 december
van 14.00 tot 16.00 uur.

Aan de groene rand van Brunssum zijn comfortabele en
vooral ruime, 3 slaapkamer-appartmenten te koop. Een
groot gedeeltevan de appartementen isreeds verkocht.
De nieuwe entree is gereed. De ligging, nabij winkelcen-
trum en natuurschoon, staat garantvoor een opt. woon-

genot. Zonnige woonk. gecombineerd met royale eetkeu-
ken. Groot balkon. Berging. Prijzen vanaf ’ 120.000,- k.k.
Netto maandlast vanafca. ’ 705,- bij volledige financiering.

Adres: Florence Nightingalestraat 115, te Brunssum.
INL. STIENSTRA MAKELAARDIJ B.V.

TEL. 045 - 71 22 55.

Landgraaf, Neerbraak 13.
""'jssengeleg. woonh. m. gr. tuin. Ind.: hal, toilet, woonk.,

uken, berg., 3 slpk., badk. m. douche v.w. 2e toilet, zol-
r. Vr.pr. ’186.000,-k.k.

Assurantiekantoor Van Oppen
Lindeplein 5, 6444 ATBrunssum. Tel. 045-254543

Brunssum, Op gen Hoes 107.
Ruime 2 slpk. woning m. gr. tuin. Vr.pr. ’ 144.000,-k.k.

Assurantiekantoor Van Oppen
Lindeplein 5, 6444 AT Brunssum. Tel. 045-254543

Te koop gevr. ouder
WOONHUIS met tuin (op-
knappen geen bezwaar). Tel.
046-753367.
WOONHUIS te koop ge-
vraagd tot ’ 200.000,-.
Geen makelaarskosten. Tel.
045-724056.
Te k vrijstaand landhuis te
MAASEIK (B). Hogere prijs-
klasse. Tel. 04754-86745/00-
-32.89.566295.
Oude PASTORIE gerenov.
opp. 570m2, tsn. Maastricht
en Tongeren (10 min.), mooi
uitzicht op Jekerdal. Gunst.
pr. 00-32.12.261156.

SCHIPPERSKERK, ge-
meente Bom. Sterre der
Zeeplein 7. Aan plein gele-
gen vrijstaand woonhuis met
berging en tuin. Ind.: o.a.
voorraadkelder, kamer-en-
suite, keuken, waskeuken,
serre, 3 slaapk., badk. met
douche, cv-ketel 1993. Dak
in 1990 v.v. nieuwe beton-
pannen. Percopp. 518 m2.
Prijs n.o.t.k. Ruber Makelaar
en Taxateur o.g. b.v., tele-
foon: 04498-51900.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

UNIEKE aanbieding!
Drieschstraat 56, Heerlen.
Royaal jong 3-kamerappar-
tem. met eigen CV, eigen
parkeerpl. en berging in
souterrain. Dit biedt optimaal
woongenot en veiligheid.
Weggeefpr. ’114.500,- k.k.
Denis Vastgoed _f 040-
-129524.
Bouwmat./machines

Faillissements- en PARTIJ-
ENVERKOOP (lamet) lami-
naatparket in 65 kleuren,
normaal ’lOO,- p.m 2 nu
’25,- t/m ’40,-; nwe. en
beschadigde deuren va.
’40,-; rollen dakleer app.
en SBS 2 t/m 4 mm ’20,-
-t/m ’65,- p.rol; houten pla-
ten underlaym. en OSB 19
mm ’ 47,50; rockpanel
(Trespa) ’75,-; magazijnst.,
enz. Rennemigerveldweg
70A,HrJn. 045-729710.
Te k. 20 BOUWSTUTTEN,

’ 600,-; Harwi tafelzaag,
220-V’ 450,-. 045-754593.

Motoren
Uw motorband kaal????
DREAM'S Motoren doet het
allemaal! Uitbalanceren,
demontage en montage ter-
wijl u een kop koffie drinkt.
Sterk gereduceerde prijzen.
Dream's, Jongmansweg 39,
Heerlerheide. S 045-214942/
210575.
YAMAHA TZR 250 model
'90, absol. nw.st., zeer snel,
pr.n.o.t.k. Tel. 046-753888.

Carnaval
Te koop aangeboden kleur-
rijke polyester CARNA-
VALSFIGUREN in vele mo-
dellen en formaten. BBIS, W.
Alexanderweg 2, Maastricht.
Tel. 043-684444 (tijdens
kantooruren).

Aanhangwagens
Te k. nieuwe AANHANG-
WAGEN, 2.60x1.30 mtr. Tel.
045-324498 of 256486.

Reparaties
KOELKASTREPARATIE.
Geen voorrijkosten en gar.
Vroko 045-441566/461658.
TVA/IDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch.
Landgraaf. Tel. 045-314122
TEBBEN koeltechniek koel-
kast/diepvriesreparaties met
garantie. Voor part. geen
voorrijkosten. _? 045-460471.
DIEPVRIES- en koelkastre-
paraties, zonder voorrijkos-
ten. S 046-745230. Service
binnen 24 uur met garantie.

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

Kerstmis
KERSTBOMEN met en zon-
der kluit o.a. Omorika, Nort-
mans en blauwdennen.
Kwek. Jawell. 045-256423.
KERSTMAN-COSTUUMS
te huur en te koop, geh.
compl. Mgr. Schrijnenstr. 31,
Heerlen. Niet tussen 14.00-
-17.00 045-717608

Bedrijfsruimte
Te huur GARAGE cq. op-
slagruimte, geschikt voor div.
doeleinden, 27x13 mtr., met
grote voorruimte. Inl. 045-
-213021, 9.00-17.00 uur
Te k. KANTOORGEBOUW,
afm. 25 x 14 x 2,8 meter, 2 st.
Prefab garage. 043-632433.

(Brom)fietsen
Tijdens onze grandioze
kerstshow 40% korting op
raceframes alle merken
tweewielers. Math SALDEN
Limbricht.

Sloopauto's
Wij geven U de HOOGSTE
prijs voor Uw auto, sloop- en
schade-auto. 045-225774.
Te koop gevraagd sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Auto-
sloperijMarxer: 045-720418.
Te koop gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
A. Körfer. _? 045-229045.
Te koop gevr. schade- en
oude sloopauto's. Tev. pn-
derd. Autosloperij K. KÖR-
FER, 045-227377, Indus-
triestr. 7, Hoensbroek.
RAPIE vraagt loop- sloop-
en schadeauto's, met vrij-
waringsbewijs. Locht 70,
Kerkrade. _f 045-423423.
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, en verkoop
gebr. auto-onderdelen. Joep
Wolters. Telef. 045-411480.
Wat VERKOPEN? Adverteer
via: 045-719966.
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Hoera Hoera
Gerry is eindelijk 30 jaar

ll?_F * *

Diversen
Te k~ AARDAPPELEN
’0,70 per kg.; Uien 5 kg.

’ 3,50. Veendrick (Ingang
kasteel Amstenrade).
Wat VERKOPEN? Adverteer
via: 045-719966.

49 + 1
Mam proficiat!

Cokkelepok + Moekelepoek

Landbouw
ONDERDELENBANK. Tel
04493-2715.
Te koop en/of te huur ge-
vraagd WEILAND of bouw-
land e/o bosgrond. Inl. tel.
04754-86928.

Hoera, eindelijkiH||

Proficiat van ons a* u

Huish. artikel'
IJSK. gasf. ’ 95,-; ' ,’175,-; diepvr.

_
wasdr. ’ 175,-. 045-725;"
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Zoals iedereen, maken ook wij nu de balans afsluitende decembermaand echt the-deal-of-the-year te pakketten, de Volvo-Lines. U ziet het goed: we noemen

op van weer een jaar. Waarbij wij gelukkig kunnen terug- maken! Kom nu langs vooreen (nadere) kennismaking hier bewust geen "vanaf-prijzen" van de 440/460.

kijken op een nogal succesvol Volvo-jaar. Daarom met het omvangrijke Volvo 440/460 programma. Laten we het erop houden dat nü komen

kunnen wij u nu in staat stellen om gedurende deze Kom u verbazen over het voordeel van de optie- veel meer loont dan alleen de moeite ...

Wij zullen u wel eens laten merken waarom december440/460 maand is!
VOLVO

bewijst het. *""
Volvo Nederland Personenauto 8.V., Postbus 16, 4153 ZG Beesd, 03458-8888. Voor informatie over Volvo Leasing kunt u terecht bij de Volvo-dealer of bel tijdens kantooruren de Volvo Leaselijn 03458-8222. Vraagook naar Volvo's unieke autoverzekering Amazon.

ECHT, AUTOBEDRIJF VEDERS ECHT 8.V., VOLTAWEG 17 (IND.PARK "DE BERK"), TEL: 04754-87555 " GELEEN, AUTO KALLEN 8.V., RIJKSWEG ZUID 320, TEL: 046-742719 " HEERLEN, AUTOBEDRIJF KLIJN HEERLEN 0'
DE KOUMEN 7, HOENSBROEK, TEL.: 045-220055 " KERKRADE, AUTOBEDRIJF JAC. KLIJN C.V., STRIJTHAGENWEG 123, TEL: 045-458000 " MAASTRICHT, AUTOBEDRIJF BIERMANS MAASTRICHT 8.V., WEERHUISWE^
TEL.: 043-632244 " SITTARD, AUTOBEDRIJF VEDERS 8.V., INDUSTRIESTRAAT3, TEL.: 046-510342.,
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Reclamevliegen op
zondag verboden

JN HAAG/BEEK - Reclame-
i3>en op zondag is vanaf 1
!| üari niet meer toegestaan.

President van de rechtbank
Haag, mr. A. van Del-

**> acht een verbod hiertoe
Jorritsma (Verkeer

Waterstaat) gerechtvaardigd.

President wees in kort geding de
Mj*ren van een aantal lucht-
iJtbedrijven af. Air Service Lim-

-8 in Beek heeft eerder al laten
u.etl geen moeite te hebben metf verbod.
L hereniging van Nederlandse
Mtvaartondernemingen en veer-
,e luchtvaartbedrijven zijn fel te-
etri verbod. Ze vrezen een om-, lerving van zeker eenderde alse bedrijven op zondag geen

sleepvluchten voor reclame meer
mogen maken. Volgens de bedrijven
zullen opdrachtgevers niet uitwij-
ken naar andere dagen, omdat ze
juistreclame willen maken bij grote
evenementen. Die zijn meestal in
het weekeinde. Bovendien kan bij
slecht weer op zaterdagen niet meer
worden uitgeweken naar dezondag.
Een reden voor het verbod is de ge-
luidshinder die de vliegtuigen ver-
oorzaken doordat ze geruime tijd
boven dezelfde plaats cirkelen. Jor-
ritsma heeft het verbod gebaseerd
op een Koninklijk Besluit uit 1981,
waarin staat dat de regering voor-
schriften mag maken ter beperking
van geluidshinder.
De advocaat van de vliegonderne-
mingen, mr. Th. van Schagen, over-
weegt hoger beroep in te stellen.
Volgens hem is de zaak principieel
van belang. Ook zou nooit iets ge-
bleken zijn van klachten rondom
zondagse reclamevluchten.

CNC Milsbeek eist
Uitstel vertrekdatum

Van onze verslaggever Helaas is een auto met zoveel
aanpassingen - er is zelfs een
lift geplaatst zodat de rolstoel
van Franken fungeert als be-
stuurdersstoel - niet voor iedere
zwaar gehandicapte weggelegd.

'Na zes jaar gaat een
wereld voor me open'

" Dwarslaesiepatiënt John Franken als volwaardig chauffeur op de weg met zijn aangepaste Mercedes-bus.
Foto: FRANS RADE

Van onze correspondent

C -NEP/DEN HAAG - De
rj,°Peratieve Nederlandse
fM^pignonkwekersvereniging
M wil pas op 15 april de deu-

sluiten van de omstreden
[Melfabriek in Milsbeek. Om
Me bereiken voerde CNC gis-

bij de Raad van Sta-een rechtszaak.
MPoedprocedure van CNC is ge-
M tegen een beschikking van
iMPuteerde Staten van Limburg,
ÏMkiJ CNC een dwangsom van
fe "0 gulden moet betalen voor

dag dat de champignonmest-
k trale langer open is dan 15Mrt volgend jaar. Het provincie-
ik Ur wil CNC absoluut geen ver-

Uitstel verlenen omdat, aldus
Miriciewoordvoerder Bomhof. Al
Mse keren is de einddatum isNioven.
M heeft vorige week met de pro-
Mrende omwonenden en milieu-
ov ePeringen een genoegdoenings-
Meenkomst gesloten. Het overlast
"Mrzakende mestbedrijf betaalt
iMrhalf miljoen gulden aan de
j- en van 1 april tot
Mpril vijftigduizend gulden per
jj-In ruil daarvoor zien de kla-

saf van procedures. CNC garan-

deert dat 15 april het bedrijf in
Milsbeek zal zijn gesloten. De nieu-
we fabriek in Moerdijk, waarin
honderd miljoen gulden is geïnves-
teerd, is dan operationeel.
Op 15 maart dicht in plaats van op
15 april scheelt CNC vier miljoen
gulden omzet, terwijl de champig-
nonsector in die maand voor 36 mil-
joen gulden zou worden gedupeerd.
Het provinciebestuur vindt dat
CNC flexibeler moet zijn. Het be-
drijf had de bouw van de fabriek in
Moerdijk strakker kunnen plannen,
zodat die eerder klaar was geweest.
„Aanvankelijk zou Milsbeek op 1
januari dicht gaan, maar toen heb-
ben we CNC al het voordeel van de
twijfel gegeven," zei Bomhof. Gede-
puteerde Staten achten zich voorts
niet gebonden aan de overeenkomst
tussen de bezwaarmakers en CNC
omdat die civielrechtelijk van aard
is en de provincie daarbij geen par-
tij is.
Rechter J. Hulshof vroeg zich af of
het provinciebestuur niet een slui-
tingsbevel had moeten uitvaardigen
in plaats van een dwangsom, want
sluiting wordt immers beoogd. Te-
gen de bouw van de fabriek in
Moerdijk en de verleende milieu-
vergunning zijn geen bezwaren in-
gediend.
Uitspraak volgende week donder-
dag.

HEERLEN - Voor mensen
die hun benen niet kunnen
gebruiken, is er nu een auto
die jekunt besturen met een
joystick. Voor het gas geven
en sturen en heb je alleen je
handen nodig.

De auto kost ruim drie ton en is
in dit geval grotendeels betaald
door verzekeraar het Algemeen
Burgerlijk Pensioenfonds.

De dwarslaesiepatiënt bestuurt
de auto met een joystick, die be-
vestigd is op borsthoogte en
voorzien van een handspalk. Hij
start de auto door het indrukken
van een pincode. Gas geven ge-
schiedt met de linkerarm via een
elektronisch systeem. De linker-
arm gebruikt Franken ook voor
het remmen. De aangepaste auto
is voorzien van een brandstofka-
chel, omdat zijn spieren bijzon-
der gevoelig zijn voor (lage)
temperaturen.

„Ik ben niet meer afhankelijk
van taxi-bedrijven en andere be-
reidwilligen. Ik kan door dit
aangepaste voertuig komen en
gaan wanneer ik het zelf wil.
Vrijheid, weer deelnemen aan
het verkeer, zelfstandig naar je
werk. Fantastisch."
Franken barstte in tranen uit
toen de autoleverancier hem een
gratis verblijf in Eurodisney bij
Parijs aanbood. „Dat wordt na
zes jaar mijn eerste uitstapje met
mijn vrouw Renet en mijn zoon
Kevin. Een heerlijk gevoel."

Belden ontwerpt en produceert
draad en kabel voor elektroni-
sche en elektrische doeleinden
en heeft zeven vestigingen in de
VS en een verkoopkantoor in
Duitsland. Het bedrijf bereikte
vorig jaar een omzet van ruim
650 miljoen gulden met 2700
werknemers. OR en vakbonden
gaan begin volgend jaar met de
nieuwe bewindvoerders over-
leggen over de gevolgen van de
overname.

Met de Venlose fabriek stoot
Philips zijn laatste kabel- en
draadproducent af. Eerder is de
produktie van glasvezelkabels
overgedaan aan Draka Holding
en ging de kabelproduktie in
Duitsland naar NKF Holding.
Pope is sinds begin jaren twin-
tig eigendom van Philips. Het
bedrijf begon in 1889 als gloei-
lampenfabriek, maar verlegde
de produktie na de overname
door Philips naar de produktie
van draad en kabel. Volgens
OR-voorzitter Faessen is er de
afgelopen jaren niet of nauwe-
lijks geïnvesteerd in Pope,
doordat de fabriek voor Philips
buiten zijn kernactiviteiten
viel. „Met Belden hebben we
hoop op investeringen die de
fabriek concurrerender zal ma-
ken," aldus Faessen.

De lopende reorganisatie van
Pope zal volgens plan worden
uitgevoerd. Dat betekent vol-
gens de voorzitter van de on-
dernemingsraad (OR), F. Faes-
sen, dat het aantal werknemers
wordt verminderd tot 540.

Districtsbestuurder L. Meeus
van de Industriebond FNV rea-
geerde gisteren in beginsel po-
sitief. Belden en Pope vullen
elkaar volgens haar goed aan.
Ook zij is niet bang voor verde-
re afslankingen.

Volgens financieel directeurRi-
chard Reece zal Belden 'de be-
staande produktielijnen enigs-
zins verbeteren en de produktie
wat uitbreiden zonder substan-
tiële veranderingen door te voe-
ren. Van een verdere inkrim-
ping van het personeelsbestand
is volgens Reece 'op dit mo-
ment' geen sprake. In 1993
werd een reorganisatie ingezet,
waardoor tot nu toe 85 arbeids-
plaatsen verloren gingen. Eind
1995 moet Pope in totaal 215
mensen minder tellen.

DEN HAAG - Philips gaat zijn
dochteronderneming Pope Ca-
ble and Wire in Venlo (650
werknemers) verkopen aan de
Amerikaanse kabelproducent
Belden Ine. in Saint Louis, Mis-
souri. Philips verwacht de fa-
briek begin volgend jaarover te
dragen.

Landgravenaar John Franken is
door een dwarslaesie reeds zes
jaaraan een rolstoel gekluisterd.
Autorijden leek voor hem, na
zijn fatale val tijdens het turnen,
een gepasseerd station. Gister-
middag kwam daar verandering
in. Bij de firma Laco Geurten in
Weiten werd een Mercedes-bus
gepresenteerd die met zoveel
technische hoogstandjes is uitge-
rust dat Franken zonder hulp
van anderen weer volwaardig
kan deelnemen aan het verkeer.

Ploum: „Elk geval voor een
autoaanpassing wordt indivi-
dueel bekeken. Er wordt een
kosten-baten analyse gemaakt.
Belangrijk is bijvoorbeeld dat
een gehandicapte door die aan-
gepaste auto zijn baan kan be-
houden, waardoor geen aan-
spraak moet worden gemaakt op
een uitkering. Maar het wordt,
nu de Wet Voorzieningen Ge-
handicapten in werking is en er
steeds meer wordt bezuinigd,
een stuk moeilijker."

Franken mocht gistermiddag na
een laatste rijproef in het bijzijn
van rijinstructeur Nico Zoet en
CBR-verantwoordelijke Rinus
Kempeneers als eerste met de
auto-op-maat de weg op. Hij
was zo blij als een kind. „Door
deze auto gaat na zes jaar een
wereld voor mij open," aldus de
bestandsbeheerder van de Open
Universiteit in Heerlen.

Bijna vier jaar hebben Laco
Geurten en Aanpassingsbedrijf
Langstraat in Nieuwkuijk aan
Frankens auto gewerkt. Uniek in
het aangepaste voertuig is het
besturen van de auto met een
joy-stick. „Dat leverde technisch
gezien de meeste problemen op,"
aldus chef werkplaats René
Ploum. -

In de arbeidsbureaus van Aken, Wesel en Krefeld en in de RDC-vestigin-
gen in Maastricht, Geleen en Venlo worden telefonische 'hulpdesks' inge-
richt waar jongeren en (jong-)volwassenen met hun vragen over studie en
beroep in het buurland terecht kunnen. Tevens zijn er adviseurs aanwezig
die kunnen helpen bij studie- en beroepskeuze over de grens. Zij kunnen
indien nodig snel doorverwijzen naar instellingen in het buitenland.

KREFELD - Arbeidsbureaus in de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen
en het RDC-Limburg/Adviseurs voor Opleiding en Beroep gaanverder sa-menwerken op het gebied van opleidings- en beroepsmogelijkheden in
Europa. Dr. K. Pröbsting, voorzitter het Arbeidsbureau van Nordrhein-
Westfalen, en prof.dr. J. Claessen, bestuursvoorzitter van RDC-Limburg
tekenden gisteren in Krefeld de samenwerkingsovereenkomst.

Beroepskeuze over de grenzen

Volgens de partners in de overeenkomst zijn informatie en advies wezen-
lijke voorwaarden om de mogelijkheden van de Europese interne markt tebenutten. Vooral in de grensregio's is het volgens hen van groot belang hetpubliek vertrouwd te maken met het idee van een studie of beroep over de
grens.
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mogen we verder geen oordeel
over vellen," zegt woordvoerster
Marianne Uttermark. „Het is be-
grijpelijk dat de rechter in zijn
beslissing ook de draagkracht
van de verdachte laat meewegen.
Wat wij daar van vinden is niet
aan de orde. De asielzoekerscen-
tra houden zich primair bezig
met de opvang en begeleiding
van asielzoekers en niet met za-
ken die des justities zijn."

# Het asielzoekerscentrum in Roermond, de voormalige Ernst Casimirkazerne. De directie verwijst voor een stand-
punt over de richtlijn van het ministerie van Justitie naar Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Archieffoto: JEROENkuit

KouHEERLEN
# De Verzamelaar houdt zondag
van 13.30-16.30 uur ruilbeurs in
het HKB-gebouw.

" De Vrijwilligers Centrale is

9 In zaal Donners in Weiten
wordt zondag 22 januari van
17-23 uur het kwajong-kaart-

kampioenschap van Heerlen ge-
houden. Ook niet-Heerlense
koppels kunnen aan dit concours
deelnemen. Eerste prijs: een 'ge-
stukkerd' varken. Inschrijfgeld
10 gulden p.p. Opgave:
_? 045-741729 of 713053.

van 19 tot en met 30 december
wegens vakantie gesloten.

Frijns aan de Marktstraat

„Voor diefstallen kan de rechter
volgens artikel 9a van het WvS
een maximale straf opleggen van
vier jaar cel of een geldboete tot
maximaal 25.000 gulden. De
draagkracht van de verdachte
speelt in het geval van een boete
altijd een belangrijke rol. Een
asielzoeker heeft nooit meer dan
vierhonderd gulden tot zijn of
haar beschikking. De draag-
kracht is dus heel klein. Andere
mensen met lage inkomens of
uitkeringsgerechtigden worden
bij het opleggen van een boete
ook op draagkracht getoetst.
Niemand wordt voorgetrokken.
Een rechter kan zelfs iemand
schuldig verklaren zonder een
straf op te leggen," aldus De
Jonge.

Havo-leerling Wouter Verstrae-
len (16) uit Geleen: „Je moet het
zien tegen een bredere achter-
grond dan het stelen alleen.
Asielzoekers zijn meestal uit ar-
mere landen afkomstig en heb-
ben vreselijke ervaringen achter
de rug. Hier worden ze gecon-
fronteerd met welvaart en tame-
lijke rijkdom. En dan kan het
wel eens zo zijn dat er wordt ge-
stolen. Ik wil het niet goedpra-
ten, maar er is vaak sprake van
een andere aanleiding om te ste-
len dan die van de 'doorsnee'
Nederlandse dief. Aangezien
asielzoekers weinig zakgeld krij-
gen, kun je ook geen hoge boetes
eisen. Of je moet ze gevangenis-
straf geven. Gelet op het cellen-
tekort lijkt me dat ook geen goed
idee."

De meeste mensen, en zeker de
jongeren, tonen begrip voor de
richtlijnen aan de rechter omdat
'van een kale kip toch niets te
plukken valt.' Zo blijkt wille-
keurige rondvraag.

De directie van het asielzoekers-
centrum (AZC) in Roermond wil
geen standpunt innemen over de
richtlijn dat asielzoekers een la-
gere geldboete moeten betalen
bij winkeldiefstallen. „Voor een
officiële verklaring moet ik u
doorverwijzen naar het Centraal
Orgaan Opvang Asielzoekers
(COOA) in Rijswijk," zegt
plaatsvervangend directeur José
Mentink.

simpelweg niet is dan houdt het
op."

Het standpunt van het COOA is
kort maar duidelijk: >,De rechter
bepaalt de strafmaat en daar

Duidelijk

De 78-jarige Arnold Maassen,
ook uit Geleen: „Wij hebben de
asielzoekers niet gevraagd om
hier te komen. Komen ze toch,
dan moeten ze zich aanpassen.
Gaan ze uit stelen, zullen ze ook
de consequenties moeten dragen.
Niet alleen de lusten, maar ook
de lasten."

Geleendenaar Paul Bouchez (31),

verkoper: „Als ik kijk naar de
bedragen die justitievraagt voor
dergelijke vergrijpen, dan zie ik
dat er, gelet op de draagkracht
van de mensen, sprake is van een
redelijke verhouding tot hetgeen
Nederlanders aan boetes moeten
betalen. Je kunt wel heel veel
geld gaan vragen maar als dat er

Marion Heunen (28), medewerk-
ster export bij een papierbedrijf
in Swalmen: „Ik vind het wel te-
recht dat asielzoekers minder
boete moeten betalen. Ze hebben
immers veel minder geld tot hun

Nicolle Zelis (22), studente fis-
caal recht in Maastricht: „Ge-
voelsmatig zeg ik dat het niet
helemaal terecht is. Ik ben voor
gelijke behandeling en ik vind
dat voor iedereen dezelfde boete
moet gelden. Ik begrijp echter
ook dat een asielzoeker het met
een smalle beurs moet doen."

beschikking dan de gemiddelde
Nederlander. Aan de andere
kant zou jekunnen zeggen dat ze
door hun verblijf in ons land on-
der de Nederlandse wetgeving
vallen en dus ook aan dezelfde
sancties onderworpen moeten
worden, maar ik begrijp dat die
redenering spaak loopt."

LANDGRAAF

" De parochie Nieuwenhager-
heide verzamelt postzegels voor
de missie. De opbrengst van alle
zegels gaat naar een pater, die in
Brazilië weeskinderen helpt.
ledereen die mee wil helpen kan
gebruikte zegels afgeven (of in
een envelop in de brievenbus) bij
de pastorie aan de Hoogstraat.

SIMPELVELD

" Mandolinevereniging Sor-
riënto is vrijdag, zaterdag en
zondag te gast bij de Nederland-
se Troepen in Seedorf. De ver-
eniging geeft er drie concerten,
samen met Hans Scheijen en Ma-
rie-José Bastiaans.

Stamreeks van
familie Peusens
VALKENBURG -Bernard Grot-
hues heeft een boekje uitgegeven
met een geschiedenis van de fa-
milie Peusens. 'Genealogie van
een familie uit Eijsden' luidt de
ondertitel van het boekje dat 100
bladzijdentelt.
Het is echter eerder een stam-
reeks dan een genealogie, begin-
nend met Gerardus Paschasius
Peusens die leefde tussen 1635
en 1717 in Eijsden en eindigt met
de tegenwoordig in Hoensbroek
wonende Harry Peusens en diens
gezin.
De schrijver heeft voor zijn ver-
halen geput uit de gegevens die
Harry Peusens van jongsafaan
heeft verzameld. Enkele mar-
kante voorvaderen komen royaal
aan bod; zoals Gilles Peusens,
die ervan werd beschuldigd de
paarden van de kasteelheer te
hebben vergiftigd.
Het boek kan besteld worden
door 35 gulden over te maken op
94.34.87.528 te name van H.
Peusens, Kouvenderstraat 128,
6431 HH Hoensbroek, waarna
het thuis wordt bezorgd.

per persoon
Afscheid
9 Jo Delnoy neemt vrijdag af-
scheid als commandant van het
Kerkraadse brandweerkorps.
Delnoy (55)wordt per 1 januari
commandant bij de brandweer
in Maastricht. Hij heeft 21 jaar
in Kerkrade gewerkt. De af-
scheidsreceptie is van 16.30 tot
18 uur in het stadhuis.

# De vacht van een sint-
bernardshond? Een
schrobber? Nee, defoto-
grafe legde dezer dagen
een boomstronk vast die
vol rijp zit. Toch nog een
beetje het wintergevoel.

Foto: CHRISTA HALBESMA

NUTH

" Fanfare St.-Donatus Grijze-
grubben houdt zondag vanaf
18.30 uur Kerst-inn in zaal Grie-
zegrubbe.

HEERLEN

" In de kapel van de UTP, Olie-
molenstraat 60, geven studenten,
docenten, medewerkenden en
vrienden van de UTP vanavond
vanaf 19.30 uur een kerstcon-
cert.

HULSBERG
% Fanfare St.-Clemens Arens-
genhout en gemengd koor St.-
Caecilia geven zondag om 14 uur
een concert in de kerk van Huls-
berg.

BOCHOLTZ
"De ondernemersvereniging
houdt zondag van 11 tot 17 uur
kerstmarkt naast het voormalig
gemeentehuis aan de Wilhelmi-
nastraat. Negen kunstenaars, die onge'

veer tegelijkertijd zijn afgest'''
deerd aan de Academie voo»
Beeldende Kunst in MaaS
tricht, laten van zondag 18 de'
cember tot en met 29 januaf'
'95 hun werk zien in het KunS{'

centrum Sittard. De tentoon'
stelling onder de naam 'Sonja s
Choice' wordt zondag 18 dej
cember om 15 uur geopen?
door cultuur-gedeputeerde "'
Kockelkorn.

" Expositie

" Lezing
De kring Maastricht van he
Limburgs Geschied- en OU£'heidkundig Genootschap blik
al vooruit naar het nieuwe ja*1'-
Op 4 januari houdt het krinf^bestuur een lezing met als -°'derwerp: Vrijmetselarij '^Nederland, in het bijzonder d
Loge La Persévérance v*t,
Maastricht en de beteken»'
daarvan voor Limburg. De I**"
zing wordt gehouden door <£'G.J.B. Verbeet en begint om 2U.
uur in de grote activiteitenzaf
van het Citycentrum aan "
Capucijnenstraat 43.

De Gondulphus Basisschool'
Maastricht houdt woensdag *Jdecember vanaf 20.15 uur cc
kerstmarkt. Kinderen van
school zullen werkstukjes aai1'

bieden. De opbrengst gaat na 3
twee, schoolkinderen die °JHaiti wonen. Voorafgaan^
aan de markt vindt een kerS*'
tocht plaats door de W»r
Blauwdorp en Mariaberg.

" Kerstmarkt

Onder auspiciën van de MaasI
trichtse Marketing Associa 111
(MMA) wordt dinsdag 20 &f\
cember voor de derde maal "I
Sawa Reel gehouden. Dat
een videopresentatie van &M
kroonde commercials uit b»l].
nen- en buitenland. NieuW
dat er dit jaarook 'Effies'
denvertoond. Dit zijn de n*<^ I
effectieve Nederlandse c° J
mercials van het afgelope,
jaar. Een deskundig panel Z3

het geheel van commenta3!
voorzien. De Sawa Reel viva
van 19.00 tot 22.30 uur pla* 1-*
in de collegezaalvan deEcoflo^mische Faculteit van de Rij^
universiteit Limburg, Tong^
sestraat 53 in Maastricht. "
MMA is een vereniging, ye»
bonden aan de economis^faculteit van de Rijksunivers 1'

teit Limburg. Voor meer inf°r
matie: 04742-2049.

" Marketing

" Excursie
De Stichting het Limbuijj|
Landschap houdt aanstaan"
zondag weer de jaarlijkse V^j
terwandelingen in een aafl'
van haar natuurterreinen- j*
Zuid-Limburg is ook nu gd*
zen voor de omgeving van K*-
teel Neercanne. De wandeU1*
duurt ongeveer twee u^Jj
Deugdelijk schoeisel wc>r*)
aanbevolen. Het vertrek is °|J
14.00 uur vanaf de parke6
plaats langs de oprijlaan
Chateau Neercanne. Voor m**
informatie: 04703-1840.

" Wandeling
Degenen die na de kerstdag
de frisse lucht opzoeken en &
paar extra pondjes kwijt *£kien, kunnen dinsdag 27 d
cember terecht in Margra'6*

Daar houdt Scouting DraC*^voor de derde maal een kei* 5,
wandeling. Inschrijven is a 27
gulden mogelijk tussen 10 *
13 uur in jongerencentrum C?
mion aan de Hoenderstraat 2"1

Wandelvereniging Vilt ho*
zondag haar jaarlijkse KeP
tocht. De wandeling gaatje
jaar in de richting van Bei"1
len. De 14 en 21 kilometer g*'
via de Sint Antoniusbank n"
Cadier en Keer,- waarna 'deelnemers van de 21 kilo"***
ter-tocht een lus maken d*
het Savelsbos. Bij terugko^
in Bemelen gaan alle wan<*
laars gezamenlijk terug a\
het startlokaal. Het vert**»
punt is zaal Noben, Rijks**
132, Berg en Terblijt. Insein
vingen vanaf 08.00 uur. »
schrijfkosten 1,50 gulden (**
stempel) en twee gulden (*J
sticker). De tocht gaat onj'
alle weersomstandighed*
door. Voor meer inform3"
04406-40585.

" Kersttocht

De Stichting 'Het Limbij
Vastelaovesleedjes Konk<*
presenteert morgen om 1"'
uur het LVK-Tekstboek 'I*
burgs Beste' in de studio ,1

Omroep Limburg aan de B*
kastraat in Maastricht. Bi]
aanbieding van het eeP
exemplaar tijdens de recj
streekse uitzending van "programma 'Het ci van "*Joost' is ook gouverneur ntf*
baron van Voorst tot Vo"1
aanwezig.

" Tekstboek

" Ron Vervuurt (Simpelveld)
slaagde aan de Katholieke Uni-
versiteit Nijmegen voor het doc-
toraal examen biologie.

Geslaagd

VOERENDAAL - De band Alice
D verzorgt zondag vanaf 15.30
uur in café De Haas aan de Jeu-
straat in Voerendaal een optre-
den. De muziek van de zes band-
leden is een samensmelting van
stijlen, maar vooral rock. Alice
D onderscheidt zich door de zes-
stemmige samenzang. Entree
vrij.

Alice D speelt
in Voerendaal

Bezoekers kunnen tussen 13 en
15 uur via een cadeau uit de
kerstboom kennismaken met al-
ternatieve produkten als vlees-
vervangers, scharrel- en biolo-
gisch vlees. De klanten krijgen
verder informatiemateriaal mee
over milieu- en diervriendelijke
vleesmerken.

Kerstactie tegen
bio-industrievlees
HEERLEN - Bij de Edah-vesti-
gingen in Heerlen, Landgraaf en
Brunssum-Noord wordt zater-
dag actie gevoerd tegen con-
sumptie van vlees uit de bio-
industrie. Deze landelijke actie
richt zich tegen het feit dat ke-
tens als Edah en andere super-
markten te weinig alternatieven
bieden voor dit vlees. De kerst-
actie is een initiatief van Stich-
ting Lekker Dier en de Vereni-
ging Milieudefensie.

De expositie is samengesteld uit
de privécollectie van Chris Jans-
sen uit Heerlen. Gelijktijdig
wordt in het Thermenmuseum
een Ikonen-expositie van de heer
Dautzenberg gehouden.

De geboorte van Christus heeft
eeuwen lang kunstenaars geïn-
spireerd. Kunsttwerken zoals
kerken, kloosters, kapellen, stal
van Bethlehem, herders of de
Driekoningen staan op wens-
kaarten afgebeeld.

HEERLEN - In het Thermenmu-
seum in Heerlen is tot 9 januari
de expositie 'Kerst-Aangekaart
1994' te zien. De expositie staat
in het teken van de 'Religieuze
kunst' in Europa en thema's uit
de oude doos.

Religieuze
kunst in
Thermenmuseum

De wandeltocht is in twee delen
gesplitst, 's Middags kan men
wandelen van half een tot drie
uur, in de vroege avond van vier
tot zeven uur. Voor kaartreser-
ving: S 04455-2121.

Beginnend bij de profeten wordt
een wandeling gemaakt langs
het kerstverhaal, tot aan de ge-
boorte van Jezus. Op verschil-
lende plekken wordt het hele
verhaal uitgebeeld. De wande-,
laars komen op sfeervolle loca-
ties fluitspelende nomaden, dan-
sende engelen, herders met tien-
tallen schapen, Romeinse solda-
ten, muzikanten en zangers
tegen.

EPEN - Ongeveer tweehonderd
mensen werken zondag mee aan
een wel heel bijzondere kerst-
wandeling in Epen. Tijdens een
wandeling van bijna vier kilo-
meter worden de wandelaars
geconfronteerd met het gespro-
ken en levendekerstverhaal.

Wandelen langs
'kerstverhaal'

zakelijk

" Aan de Schiffelerstraat 8 te
Brunssum wordt maandag om 10
uur de verbouwde supermarkt
van Albert Heijn heropend. De
winkelopppervlakte is met 200
vierkante meter toegenomen,
waardoor het assortiment aan-
zienlijk kon worden uitgebreid.
Vanaf nu zijn bloemen, planten,
tabak, foto- en film materiaal
verkrijgbaar.

Heropening

" In zaal Goebbels, Markt 49, is
zondag vanaf 18 uur een kerst-
concert verzorgd door het Vocaal
Ensemble Kerkrade.

KERKRADE
# Harmonie St.-Aemiliaan, ge-
mengd koor Con Amore en man-
dolineorkest Napoli geven zon-
dag vanaf 17.30 uur een concert
in de kerk te Bleijerheide.

" Mannenkoor Cantus ex Corde
zingt op TweedeKerstdag om 16
uur in de St.-Remigiuskerk on-
der meer Russische en Oekraïnse
kerstliederen. De entreeprijs be-
draagt fl 12,50. Voor informatie
en/of reservering: 5045-441082.
O Mannenkoor David geeft zon-
dag een kerstconcert in zaal Jos

SIMPELVELD

F limburqs daablad i

Mr. G. de Jonge over de lage boetes aan asielzoekers:

'Boetes altijd naar
draagkracht verdachte'
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„Een tendentieus bericht," zegt mr. G. de Jonge,
docent strafrecht aan deRijksuniversiteit Limburg.
Hij doelt op het artikel over de lagere geldboetes die

bij kleinere winkeldiefstallen worden opgelegd aan in
Nederland verblijvende asielzoekers. Zie het

Limburgs Dagblad van gisteren. Inhet artikel gaat
het overigens om transacties waaraan geenrechter te

pas komt. Wel bestaat bij een verdachte altijd de
mogelijkheid bij het opleggen van een boete de

rechter in te schakelen. Om eenheid tekrijgen in het
beleid heeft het ministerie van Justitie vorig jaareen

landelijke richtlijn over de strafmaat bij dit soort
vergrijpen laten uitgaan.

Van onze verslaggevers

HEERLEN - „Volgens artikel 24
van het Wetboek van Strafrecht
moet een rechter bij het opleg-
gen van een boete altijd rekening
houden met de draagkracht van
de verdachte. Als hij of zij dat
niet doet kan het vonnis zelfs
worden vernietigd," zegt De
Jonge.

in hetnieuws

prikbord

streeksgewijs

journaal kort

kerstevenementen

limburg



# Geen ramp als u vanavond
meer dan vijftig fouten heeft
in het Groot Dictee. De moe-
der van alle taalspelletjes heeft
nauwelijks iets te maken met
kennis van de Nederlandse-
taalregels. Omdat we namelijk
geen regels hebben. Onze spel-
ling is een compromis tusser,
Vlaamse en Nederlandse leder,
van de spellingcommissie, eer,
willekeurig samenraapsel var.
afspraakjes die deze taalgeleer-
den hebben gemaakt. Aldui
prof. dr. H. van den Bergh.

Dictee 2
# Deze geleerde schrijft in he
maandblad Onze Taal dat he
dictee in zijn huidige vorn
alleen gewonnen kan wordei
door een dwangneuroot die he
hele Groene Boekje uit he
hoofd heeft geleerd. Kortom
allemaal meedoen vanavonc
En niet spieken in het Groen
Boekje, hè? Overleggen me
de buurman mag wel.

Klas
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Sociale dienst voldoet aan rijksnormen

Heerlen in verzet
tegen strafkorting

stane schulden te verhalen op
bijstandsgerechtigden.
„Dat klopt niet," stelt Simons:
„Tot 1 augustus 1992 bestond
het verhaalsrecht, er was geen
sprake van een plicht." De
staatssecretaris van Sociale Za-
ken buigt zich binnenkort over
het advies van de consulent.

de gemeente deze straf bij de
rechter zal aanvechten.-^___Van onze verslaggever Over de situatie van de laatste

jaren is de Rijksconsulent wel te-
vreden. Hij dreigde met een
'strafkorting van zeker een mil-
joen gulden, maar door extra in-
spanningen bij de sociale dienst
voldoet Heerlen nu aan de nor-
men.

Het gaat hierbij om een straf die
betrekking heeft op de periode
van vóór 1 augustus 1992. Vol-
gens de Rijksconsulent Sociale
Zaken verzuimde Heerlen ont-

JpERLEN - De gemeente Heem-n weigert een strafkorting van
■« miljoen gulden te betalen diee sociale dienst naar verwach-
M binnenkort krijgt opgelegd.wethouder Paul Simons zegt dat

onze verslaggeefster

Landgraaf wil auto's weren van Raadhuisplein

Marktlui boos na
bekeuring politie

Van onze verslaggeefster

Volgens de gemeentewoordvoerder
voorziet het marktgeld echter niet
in een 'parkeervergunning' voor het
plein. „Marktgeld is alleen bedoeld
voor de huurvan de kraam, een deel
gaat bovendien op aan de schoon-
maakkosten van het Raadhuisplein
na de markt," legt hij uit. „Voor za-
kelijk verkeer is ieder jaar opnieuw
een ontheffing nodig, dat zijn twee

aparte dingen."

De bekeuringen van gistermorgen
werden overigens vrijwel allemaal
weer door de politie verscheurd,
omdat een ambtenaar van de ge-
meente de gedupeerde marktmen-
sen alsnog een - gratis - ontheffing
verstrekte tot 31 december van dit
jaar.

j^pGRAAF- Er dreigt een

ia tussen de gemeente
Mdgraaf en zon twintig
M^tkooplui, die elke don-
fta a^ me* vn waren °P he*
Mdhuisplein staan. De
Se rktm.ensen zijn boos, omdat
H 0 Un personenauto alleen
M °P het plein mogen parke-
W.a*s ze daarvoor een ont-
'o lng hebben. Een dergelijkMoment kost zestig guldenr ]aar.

Landgraaf repareert gat
in subsidieverordening

Geen extra geld zaalvoetbal en indoortennis

IcMe» alle betrokken kooplieden
V(>Jen gistermorgen een proces-
tUj aE>l van vijftig gulden onder de
p-jM^issers van de auto's, die ge-
Ü^M^rd waren bij de kraampjes op
jMaadhuisplein. De kooplui ont-el daarop in woede.

Van onze verslaggeefster

" HalfSchinveld heeft bij haar
in de klas gezeten. En ook al
staat ze bij de burgelijke stand
ingeschreven als mevrouw De-
guelle, nog altijd noemen de
Schinveldenaren haar juffrouw
Cremers. Ook als ze na haar
huwelijk van Heerlen naar
Mechelen verhuist. Nadat ze
gedurende veertig jaar haar
sporen in het onderwijs in
Schinveld heeft verdiend,
neemt zij vandaag officieel af-
scheid. Wie persoonlijk af-
scheid van de juf wil nemen
kan vandaag tussen 19 en 21
uur terecht in het Fa-si-la-
lokaal. Ze blijft echter nog
even actief in Schinveld. Tot 1
januari is zij nog adjunct-
directeurvan De Tweesprong.

Jubileum
# Een niet alledaags jubileum
viert hotelier-kok Maurice van
Wersch, die al ruim 25 jaar
de pollepel zwaait in restau-
rant Maxime in hartje Simpel-
veld. Zondag geeft hij, samen
met vrouw Gerda, het feest een
culinair cachet met een jubi-
leum-menu. Simpelveld d la
carte!

Som
" Kunt u zich devolgende som
nog herinneren? V2+ 3A = hv 2,
% + % = hvp. Op 11 november
onthulden we de oplossing: 1,
2, 3, 4, hoedje van, hoedje van.
1, 2, 3, 4, hoedje van papier.
Dat leverde ons een brief op
van een Brunssummer die
claimt de uitvinder te zijn van
deze originele som. Hij wil lie-
ver niet met zn naam in de
krant, maar vertelt dat hij 25
jaar geleden de som samenstel-
de toen hij in Amstenrade
werkte.

Som 2
" Hij legde de som voor aan
het hoofd van een technische
afdeling, die geloofde dat het
een vorm van hogere wiskunde
was. „Ik had niet kunnen be-
vroeden dat de som 25 jaar
later nog eens in de krant zou
komen," schrijft de Brunssum-
se uitvinder. Wellicht dat we
morgen bericht krijgen van
iemand die de som al veertig
jaar geleden uitvond. Zo gaat
dat vaak met die dingen.
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LANDGRAAF -Felle protesten van
de oppositiepartijen D66, CDA en
fractie Rutjens ten spijt, heeft de
gemeente Landgraaf gisteren het
juridische gat in de subsidieregels
voor sportclubs gedicht. Het college
kan nu voorkomen dat bepaalde
verenigingen subsidie claimen voor
zowel binnen- als buitensporten.

dubbele subsidie. Kolonia heeft
zich nooit als combi-vereniging ge-
presenteerd, maar wel gebruik ge-
maakt van het hiaat. Andere clubs
hadden dat ook kunnen doen, maar
die hebben de intentie wel geres-
pecteerd," aldus wethouder Marga
Kölgens.

Familietombe kasteel
Rimburg weer vernield

" Vandalen hebben huisgehouden in de graftombe bij kasteel Rimburg, waar de voorou-
ders van defamilie Von Brauchitsch begraven liggen. Foto: PETER TROMPETTER)■ wil personenwagens we-

jl is Mn het Raadhuisplein. Officieel
J> it> hart van winkelcentrum Op
r Voi amp een voetgangersgebied,
i' Qj ?ens gemeentewoordvoerder H.
' pMh is het toezicht op het fout-

r fes ifren de afgelopen weken aan-
P V(MerPt, om verdere wildgroei te
H lm tornen. Hij zegt dat de markt-
"h, °P voorhand zijn gewaar-

Zaalvoetbal en indoor-tennis wor-
den nu in Landgraaf uitgesloten
van een extra subsidie.

*M°°plieden in Landgraaf zeggen
JjqM dat ze 'overbluft zijn door
it,*h leagenten, die meteen met be-ogen strooien.

Aanleiding voor het aanscherpen
van de subsidieverordening zijn de
bijdragen die voetbalvereniging
Kolonia de afgelopen drie jaar
kreeg voor zaal- en veldvoetbal. De
club had dit afgedwongen via een
procedure bij de Raad van State.

PvdA'er Jan Bonten prees de inven-
tiviteit van de club. „Je kunt het al-
leen maar waarderen als een ver-
eniging creatief is." Toch was ook
hij voor 'een stukje reparatiewetge-
ving. Ook Sjir Kockelkoren (CDA)
vond dat Kolonia het volste recht
had op de 'dubbele' subsidie. „De
Raad van State is heel duidelijk ge-
weest en heeft geoordeeld datKolo-
nia zaal- en veldvoetbal als aparte
takken van sport mag beschouwen.
Snijden wij ons nu niet in de vin-
gers als we ze uitsluiten?," vroeg hij
zich af.

Von Brauchitsch heeft aangifte
gedaan van de vernieling. „Wie
doet nu zoiets, vraag je je af.
lemand die zonodig zijn 'moed'
moet bewijzen, of gewoon een
persoon met vernielzucht."

tombe tot nu toe steeds laten op-
knappen. „Maar dat is op deze
manier bijna onbegonnen werk,
omdat we de schade zelf moeten
betalen. Van het kapelletje zijn
glas-in-lood-ramen stuk, de toe-
gangsdeuren van de tombe zijn
kapot en er zijn ook diverse graf-
stenen vernield."

Volgens B en W is deze dubbele be-
taling niet de bedoeling van de ver-
ordening.

achelijk," meent de eigenaar
Mn snoepstand. „Kijk, daar
1 mijn busje, dat gebruik ik niet. *i voor mijn transport, maar
als voorraadwagen. Zie jeal die

;ten erin? Daar betaal ik markt-
voor, ik ga niet ook nog geld

byen aan een ontheffing." De
'"'aar van een textielkraam heeftM'fde mening.

De kasteelbewoners hebben de

Jeruzalemhofof een naam met geitemelk?
Kerkrade soepeitjes nieuwe straatnamen rijker

Erger nog dan de financiële con-
sequenties vindt de kasteelvrou-
we het gevoel van machteloos-
heid dat de vernieling oproept.
„Dit is niet de eerste keer; je
kunt zó weinig doen. Als mensen
het willen, kunnen ze echt alles
kapot maken."

„Alleen verenigingen die twee tak-
ken van sport bedrijven en die ook
door aparte besturen laten leiden,
mogen aanspraak maken op een

De houten- en ijzeren toegangs-
deuren naar de graven van de
adelijke familie werden met grof
geweld kapotgeslagen. Ook werd
een dikke ijzeren ketting doorge-
knipt. „Dat moet een hele klus
zijn geweest, maar deze mensen
is blijkbaar geen moeite te veel,"
zegt Von Brauchitsch.

Ook Jef Horbach was huiverig voor
uitsluiting van zaalvoetbal plus in-
door-tennis in de subsidieverorde-
ning. Hij ziet meer in een totale
herijking van subsidiebepalingen.
Vooruitlopend daarop schaarde een
raadsmeerderheid zich toch achter
het repareren van het huidige gat in
de bepaling. Waarschijnlijk neemt
Landgraaf de totale verordening
volgend jaar onder de loep.

RIMBURG - Voor de tweede
keer in krap twee maanden tijd
is de graftombe bij kasteel Rim-
burg vernield. Het familiegraf
ligt in de bossen bij het kasteel,
maar hemelsbreed slechts op
zon tweehonderd meter afstand
van de burcht. De huidige kas-
teelvrouwe mevrouw Von Brau-
chitsch-Hermans is ontzet: „Er
is werkelijk niets te halen, geen
kostbaarheden of zo. Onze voor-
ouders liggen er te ruste, dat is
alles. Kennelijk bestaat er geen
piëteit meer voor de doden."

DOOR BENTI BANACH rade de naam van markante
plekken of personen uit de ge-
schiedenis. Levert dat geen be-
vredigend resultaat op, dan kan
de groep terugvallen op een term
uit de blaasmuziek of de naam
van een zusterstad.

KERKRADE - Hoe moet je een
nieuwe straat noemen als de an-
dere straten in die buurt Berth-
radisstraat, Burgemeester
Franssenstraat, Sint Jozefstraat
en Struverstraat heten? „Het is
een allegaartje daar," zegt de
een. „Er is geen samenhang, we
hebben geen enkel houvast," be-
seft de ander. Gelukkig is er een
brief binnengekomen van een
oudere buurtbewoner, die zich
kan herinneren dat de betreffen-
de plek vroeger 'jraaswie' werd
genoemd. En dus kan Kerkrade
sinds gisteren de naam Graswei-
de in de boeken bijschrijven.

Aan bejaardenhuis Firenschat
wordt een nieuwe vleugel ge-
bouwd, die gisteren een aparte
naam moest krijgen. „Er is een
brief binnengekomen van
iemand die zegt dat daar tot
1950 een smederij heeft ge-
staan," trapt de ambtenaar af.
„Hij suggereert 'E jen sjmid'.
Met smeden geef je ook aan dat
je iets samenvormt, zoals hier
met Firenschat."

Maar de commissie staat ook
open voor andere suggesties. Zo
stuurde de burgemeester van Je-
ruzalem een brief naar Kerkrade
met het verzoek stil te staan bij
het drieduizendjarig bestaan van
de stad Jeruzalem. Voor het ge-
val er een nieuwe straat moest
worden benoemd.

De straatnamencommissie in
Kerkrade vergadert een paar
keer per jaar. Dan komt er een
groep van vijf mensen bijeen:
wethouder Bogman, ambtenaar
Korvorst, de twee bejaarde
Kerkradenaren Zwanikken en
Brouns en de directeur van de
PTT in Kerkrade.

Korvorst: „Er dient een nieuwe
straatnaam te komen, anders
moeten we alle huisnummers in
de Elbereveldstraat veranderen.
Ik dacht aan Amaltheahof, ge-
noemd naar de godin die Zeus
heeft grootgebracht met geite-
melk. In verband met de zorg die
aan de bewoners van het gezins-
vervangend tehuis wordt gebo-
den." „Het moet niet te moeilijk
zijn voor de bewoners zelf," op-
pert Bogman. Misschien een vro-
lijke, exotische naam, zoals de
Valenciahof en Oleanderhof?"

gen heeft een naam voorbereid.
Het blijft even stil. „Jeruzalem-
hof?" Al brainstormend slaat
Brouns opeens een zijweg in, met
de brief uit Israël in gedachte.
„Of is dat te gewaagd?" „We
houden Smidshof en Jeruzalem-
hof even vast," sluit Bogman af.
Na de Grasweide en Norbertus-
hof, de nieuwe naam voor het
woonblok op de plaats van de
voormalige Jozef- en Norbertus-
kerk, komt het laatste agenda-
punt: een naam voor het gezins-
vervangend tehuis aan de Elbe-
reveldstraat.

Auto's zwaar
beschadigd

KERKRADE - Bij een botsing
op de Graverstraat in Kerkrade
raakten gistermorgen twee per-
sonenauto's zwaar beschadigd.

Ter hoogte van de Elbereveld-
straat verleende een 27-jarige
Kerkradenaar, verblind door de
laag staande zon, geen voorrang
aan een 67-jarige automobilist,
eveneens uit Kerkrade. Door de
klap kwam de 67-jarige bestuur-
der tegen een verkeersbord tot
stilstand. De andere bestuurder
schoot dwars door een veilig-
heidsafbakening op de hoek van
de Graverstraat-Elbereveld-
straat.

Geheel autonoom bepalen de he-
ren onder welke naam nieuwe
straten, pleinen en hofjes
voortaan door het leven gaan.
Het vijftal zou Kerkrade met de
meest onmogelijke tongbrekers
kunnen opzadelen of, in een lu-
dieke bui, met namen waarbij
iederepostbode in de lach schiet.

Uiteindelijk kunnen de heren
zich vinden in Jeruzalemhof.
Dan kan de bejaardenvleugel
Smidshof worden gedoopt. Zo-
wel het verzoek van de Kerk-
raadse burger als de burgemees-
ter van Jeruzalem is daarmee
zonder blikken of blozen inge-
willigd. Niemand die daar iets
aan kan veranderen. Bogman:
„Er is zelden onenigheid."

De werkelijkheid is serieuzer.
Nieuwe straten krijgen in Kerk-

„Leuke gedachte, goed dat men-
sen meedenken," zegt Bogman.
~'E jen sjmid', niet gek," ant-
woordt een ander. „Maar dialect
is niet makkelijk in het ge-
bruik," probeert PTT'er A. Cau-
bo zich in niet-Kerkraadsebrief-
schrijvers te verplaatsen. „Een
Nederlandse naam heeft de
voorkeur." De Smidse dan? Bog-
man denkt hardop: „Bijvoor-
beeld De Smidse 34?" Of toch
Smidshof? Geen van de aanwezi-

Dictee

Goud voor
L. Doyen

3EERLEN - Wethouder Jo
gVers heeft gisteren de gouden
.^medaille, behorend bij de Or-
e van Oranje Nassau, uitgereiktan Heerlenaar L. Doyen. Dezeam na veertig jaar overheids-
'^nst afscheid als ontwerper/,eKenaar bij de gemeente Heer-

°yen is eerder onderscheiden
j^et de gouden speld van vak-
°°nd CNV en van de Federatie
**atholieke Muziekgezelschap-
nh. Van 1958 tot 1971 was hij
*" van het Limburgs Symfo-

?lseh Accordeon-orkest. Hij
*.reeg ook het Zilveren Waarde-
Mgsteken van de Scouting Ne-
erland. Doyen was in de jarenachtig lid van het kerkbestuur
atl de parochie Christus Koning

*" Judas Thaddeus.

(ADVERTENT7E)

_-___-_-_-_-_P^^SP^llioP9_-_-_-_H
aa r winkel je voor je plezier!

(ADVERTENTIE)

op de 'gehele wintercollectie

QMöda oMarp
FasU i o n

Amstenrade Hoofdstraat 10a
tel. 04492-4419

('s vrijdags koopavond)

# L. Doyen

regionaal



. Auto's

A.s. zondag open
Jonge Euroccasions
Koop nu, Betaal later

Demonstratie auto's
Citroen XM2.OM6V antraciet 1994
Citroen Xantia I.Bi SX roodmetallic 1994
Citroen Xantia 1.6iX groenmetallic 1994
Citroen ZX I.Bi Furio rood 1994
Citroen Evasion 2.0iTurbo SX groenmetallic 1994

Mazda 121 16VCabriyooh Top 6 mnd jong
NissanPrimera 2.0iSLX 8.000km 08-92
Citroen ZX 1.4Avantage rood 10-'9l
Citroen ZX 1.4 Reflex blauw 08-92
Citroen ZX I.Bi Aura grijsmetallic 07-93
Citroen ZX 1 9i Volcane rood 10-'9l
Citroen ZX 1 4i Avantage rood 01-92
Citroen ZX 1,6iAvantage zwart 05-92
Volvo 440 GL 1.7 rood ■ 04-'9l
Peugeot4os I.6iGßwit 01-92
Citroen BK 1 4i Cannes wit 05-'9l
Citroen BK 1.4igrijsmetallic 06-'9O
Toyota Carina II grijsmetallic 03-'9l
Citroen BK 1.4 Palmares wit 12-'BB
Toyota Corolla 1.3 GL grijsmetallic 10-'B9
Ford Escort 1.4Bravo rood 10-'B9
Mitsubishi I.Bi Galant GL grijsmetallic 04-'B9
NissanBluebird 2.0iLX roodmetallic 01-'B9
Citroen BK 1.6 TRi wit 08-'BB
Citroen BK 1.9 diesel Break 04-'B7
Citroen BK 1.9 diesel Break 01-'B9
Citroen C151.4benzine 50.000 km. rood 05-'9l
CitroenKM 2.0iComfort grijsmetallic 04-'9O

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

Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.
Telef. 045-223300

Off. FSO Dealer P. van DIJK & Zn
Mercedes 350SL cabrio '72; Lancia Dedra 1.8 '92

’ 22.750,-; Ford Mondeo 1.6 CLX 8-93 ’ 32.750,-; Fiat
Tempra 1.6 '91 ’ 15.750,-; Fiat Uno 70 '90 ’ 9.500,-; Alfa
Romeo 33 '91 ’ 13.750,-; Peugeot 605 SLi '91 ’ 24.750,-;

Peugeot 405 GL '89 ’ 13.750,-; Peugeot 405 GRi '91

’ 18.750,-; Peugeot 205 1.1.GR 5-drs. '93 ’ 17.750,-; Ka-
dett 1.3 5-drs '87 ’ 9.750,-; Ford Orion 1.6 CLX'92

’ 22.750,-; Ford Siërra 2.0 combi '91 ’ 18.750,-; Ford
Siërra 2.0 Sedan '90 ’ 14.750,-;Ford Siërra 2.0 CL Sedan
'92 ’ 23.750,-; Ford Siërra 1.6 Sedan '92 ’ 17.750,-; Ford
Escort 1.6 '93 ’ 23.750,-; Ford Escort 1.4 div. access. '89

’ 9.750,-; Ford Escort 1.4 '87 ’ 8.750,-; Ford Fiësta 1.1 '88

’ 9.500,-; Ford Scorpio 2.0iCL aut. '88 ’ 16.750,-;Ford
Scorpio 2.0 '86 ’ 8.500,-; Mazda 626 1.8 '90 91 v.a.

’ 11.750,-; Honda Accord 1.6 '88 ’ 10.750,-; Volvo 460
Turbo '91 ’ 23.750,-; Volvo 440 GL '90 ’ 17.750,-; Seat

Ibiza '90 ’ 9.500,-;Fiat Regata 85S '86 ’ 4.500,-;Renault
25 GTS '86 ’ 6.750,-; VW Jetta '86 ’ 4.750,-; Kadett '86

’ 6.750,-.
Inruil, financiering. Bovaggarantiebewijs.

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

Hoge beloning
Voor aanwijzingen die leiden tot de oplossing van een mis-
drijf, gepleegdvan 14 op 15 december 1994en tot terug-

verkrijging van de MAZDA 323 HB met kenteken GV - VR -
85, kleur bordeaurood, alles ontvreemd vanaf parkeer-

plaats Egstraat te Heerlerbaan.
Inlichtingen welke discreet zullen worden behandeld,

schriftelijk of telefonisch aan de directievan
A & M Verzekering Maatschappij NV, Postbus 1145,

6201 BC Maastricht. Tel. 043-217366.
HONDAACCORD2.Oi EX

automaat, 1990, alle extra's
sensationeel!!

Göttgens Sittard
046-516565

Al meer dan 60 jaar.
MAZDA 323 Sedan 1.6iGLX

16V nu slechts’ 19.450,-
Göttgens Sittard

046-516565
Al meer dan 60 jaar.

OPEL VECTRA Sedan,
sportvelgen zwartmetalic,

nu voor ’ 25.950,-
Göttgens Sittard

046-516565
Al meer dan 60 jaar.

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

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

MERCEDES 200 Benzine,
nieuw model 1990, de aller-

mooiste, pertekte staat

’ 34.500,-
Göttgens Sittard

S 046-516565
Al meer dan 60 jaar.

Kerstshow
17-24 dcc.

KOOPZONDAG 18dec
Garage Schoenmakers

Sittard BV, Limbrichterweg
78, Sittard.

Tel. 046-512814. Donder-
dag koopavond tot 21.00 uur.

Koopiei bMW b__ u_i,
diamantzwart, 16" Im-vel-
gen, leer en div. extra's,
’7.150,-. Tel. 045-710761/
233207.
Te k. BMW 315, bwj. '83,
APK, i.z.g.st, ’1.800,-.
Telef. 045-317675.
Te koop BMW 318 i i.z.g.st.
met veel extra's, ’5.500,-.
045-740041 b.g.g. 751632.
CITROEN KM 2.0 Comfort,
bwj. 1991, zwartmet., alarm,
schuifdak. Officieel Saab
Dealer Kompier, Heelerbaan
66, Heerlen. 045-428840.
Te k. CITROEN DS 2.0
Break Confort, bwj. '74.
Telefoon 043-260103.
Te koop Daih. CUORE, bwj.
'84, rood, 77.000 km., APK
sept.'9s, Tel. 045-713114.
Daihatsu CHARADE TS
Special, bwj. 1989, rood,
52.000 km., lm velgen. Offi-
cieel Saab Dealer Kompier,
Heerlerbaan 66, Heerlen.
Tel. 045-428840.
Johan SCHMIDT autohan-
del heeft diverse auto's in
voorraad van ’750,- tot
’6.000,-. Alles met APK.
Tel. 04492-2888. Hommert
24, Vaesrade.
VW Golf 1.3 '87; Mazda 626
2.0iGT HB '87; Opel Kadett
1.3 5-drs '87; Ford Escort
1.6 CL '86; Ford Escort 1.3
CL 5-drs '86; Toyota Corolla
1.3 Liftback GL '86; Opel
Kadett 1.3 S 5-drs '85; Opel
Kadett 1.2 S HB '84; VW Po-
lo '84; Opel Rekord 2.0 S
'82; Garantie, service, fi-
nanc, mr., APK, Autobedrijf
DORTANGS, Altaarstr. 2,
Schinnen. 04493-2211.
Fiat REGATA 85 S bwj.
1987, antracietmet.,

’ 5.750,-. Officieel Saab
dealer Kompier, Heerler-
baan 66, Heerlen. Tel. 045-
-428840.
Te koop Fiat TIPO, bwj. '89, i.
z.g.st., vr.pr. ’7.500,-. Tel.
045-221722.
Fiat UNO model 45 S Fire,
'90, APK, bijzonder mooi,

’ 5.750,-. Tel. 045-454087
Te k. Fiat PANDA 45, bwj.
'86, APK '95, i.z.g.st, pr.
’2.750,-. _f 045-410750.
Fiat PANDA 34, bwj.'B4,
APK 8-95, vr.pr. ’1.950,-.
Poelderstr. 1 Sittard.
Te koop Ford ESCORT
1300, kleur rood, bwj. '86, vr.
pr. ’5.500,-. Tel. 04499-
-4424 na 17.00uur.
Te koop Ford SIËRRA 2.0,
bwj. '86, 5-drs., 5-gang, i.z.g.
St, ’ 4.250,-. 046-754219.
Ford SIËRRA 1.6 Laser, bwj.
1986, wit, 3-drs., central
loek. Officieel Saab Dealer
Kompier, Heerlerbaan 66,
Heerlen. Tel. 045-428840.
Te koop ISUZU Midi, grijs
kent, bwj. '89, in nw.st,

’ 9.250,-. Tel. 045-324498
Qt 256486.
LANCIA Delta HF Integrale,
bouwjr. '88, zwartmetallic,
ex. b.p.m. tel. 045-212088.
Lancia DEDRA 2.0 ie, bwj.
1991, grijsmet, lm velgen,
75.000 km. Officieel Saab
Dealer Kompier, Heerler-
baan 66, Heerlen. Tel. 045-
-428840.
Lancia DELTA 1.3 S.E., bwj.
1988, wit, lm velgen, getint
glas. Officieel Saab Dealer
Kompier, Heerlerbaan 66,
Heerlen. Tel. 045-428840.
MAZDA 323 GLX 1.5i, bwj.
'88, veel extra's, 116.000 km,
boekjes aanw., schadevrij,
1e eig., vr.pr. ’7.900,-. Tel.
046-581536, na 18.00 uur.
Te koop zeer mooie MER-
CEDES 190 D 2.5, 1986,
antracietmetallic, centr.
deurvergr., electr. spiegel,
sportvelgen, 5-bak, zeer
goed onderhouden, prijs
’18.500,-. Tel. 046-378972.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.

van pan. MtHUtuts ïauu,
bwj. '86, 199.000 km., grijs-
metall., cv., perfecte staat,
vr.pr. ’14.950,-. Mergelse-
weg 6, Heerlen (Weiten). Tel.
045-742187.
MERCEDES 190 E 2.0i, bwj.
'85, alle extra's. Rijden is
kopen! Vraagpr. ’13.900,-.
Tel. 046-519644.
Te k. Mitsubishi COLT GLi,
12V, 90 Pk, kleur rood, bwj.
10-'9l, gegarandeerd maar
25.500 km., met sunroof en
alarm, schadevrij, garage-
voertuig, nw.pr. ’ 30.000,-,
vr.pr. ’19.900,-. S kant. 045-
-327444 of 045-440757.
Mitsubishi COLT, bwj. 1986,
grijsmet., 77.000 km. Offi-
cieel Saab Dealer Kompier,
Heerlerbaan 66, Heerlen.
Tel. 045-428840.
Te koop NISSAN Vannette
Diesel, bwj. '88, in nw.st. Tel.
045-324498 of 256486.
Nissan MICRA, m. '89, APK
9-95, 70.000 km, in nw.st.,
vr.pr. ’ 8.600,-. 045-228063.
Te koop Opel KADETT I.Bi,
bouwjaar '90. Telefoon 045-
-243317
Opel ASCONA 4-drs., bwj.
'84, km.st. 83.500, veel ex-
tra's, APK 31-12-95, pr,

’ 2.900,-. 04766-3676.
Opel REKORD 2.0 LS sta-
tioncar bwj. 1985, blauwmet.,
LPG, ’ 4.500,-. Officieel
Saab dealer Kompier,
Heerlerbaan 66, Heerlen.
Tel. 045-428840.
Opel ASTRA GSi, kl. rood,
km.st. 35.000, bwj. '92. Tel.
04454-64446.
Opel OMEGA 2.0 i stationcar,
'89, pr. ’19.750,-. Tel. 045-
-223570.
Te k. Opel OMEGA 2.0i,
LPG, bwj. '90, div. extra's,

’ 14.750,-.Tel. 046-339793.
Opel KADETT 1.25, bwj. 10-
-'B5, APK 12-95, i.z.g.st.
’4.750,-. Tel. 045-462637.
Te koop Opel KADETT sta-
tioncar, bwj. '82, APK 11-95,
vraagprijs ’1.750,-. Tel.
045-351484.
Te koop PEUGEOT 305 GL,
type '84, APK 7-95, nw.st,
’1.350,-. Tel. 045-317675.
PEUGEOT 405 1.6 GLi, bwj.
1990, d.blauw, 75.000 km.
Officeel Saab dealer Kom-
pier, Heerlerbaan 66, Heer-
len. Tel. 045-428840.
Weg. omst. PEUGEOT 205
La Costa, bwj. '85, APK 7-
95. Telef. 045-441238.
Te koop PEUGEOT 309
Benzine, bouwjaar '88, kleur
rood. Tel. 04405-3585.
Te koop Renault LAGUNA
RN 1.8 bwj. 4-94, pr.n.o.t.k.
Na 19.00 uur 043-644146.
Te koop RENAULT 11 GTX,
bwj. '85, vraagpr. ’850,-.
Opknapper! Scheldestr. 82,
Heerlen.
Te koop RENAULT 4 GTL,
bwj. '82, vr. pr. ’1.000,-.
APK 11-95. 045-351484.
SAAB 900 C, bwj. 1987, d.
blauw, 2-deurs. Officieel
Saab Dealer Kompier, Heer-
lerbaan 66, Heerlen. Tel.
045-428840.
MAZDA 626 1.8 GLX, bwj.
1988, wit, LPG. Officieel
Saab Dealer Kompier, Heer-
lerbaan 66, Heerlen. Tel.
045-428840.
Suzuki ALTO aut, m. '84,
rood, zeer mooi, met APK,

’ 2.350,-. Tel. 045-320457.
Zeldzaam mooie Toyota
CELICA 1.6 coupé ST, bwj.
'82, APK 5-95, sportvlgn.,

’ 2.950,-. Tel. 045-443324.
Te koop TOYOTA MR II 2.0
GTi, bwj. '91, kl. zwart, pr.n.
o.t.k. Tel. 046-521000.
Te k. Toyota LITE-ACE, bwj.
'89, op gas, dubbel cabine,
blijft grijs kent, in nw.st, vr.
pr. ’ 9.750,-. 04492-1304.

Wat VERKOPEN? Adverteer
via: 045-719966.

ie Koop vw _u_r-_, DWJ.
'81, APK, radio/cass. i.g.st.
vr.pr. ’ 1.450,-.045-322160.
Te k. GOLF GTS 1.6, bwj.
1985, kl. wit, i.z.g.st, vr.pr.

’ 6.500,-. Tel. 045-417491.
Te k. VW GOLF 1.6, bwj. '90,
zwartmetallic, GTi-look,
66.000 km, vr.pr. ’18.000,-.
Tel. 04406-15629.
Te koop VW GOLF GTS,
bwj. 7-'B5, kl. rood, zeer
mooi. Tel. 045-419427.
GOLF GTi 16V, bwj. '87,
model '88, RDW-gekeurd,
123.000 km, veel extra's,
vraagprijs ’12.900,-. Tel.
06-53.153743.
VOLVO 440 GLE, autom.
grijsmetallic, model '94. Tel.
04498-53407.
Te k. VOLVO 440 GLE,
grijsmetallic, bwj. '94. Tel.
04498-57305.
Met bovaggarantie ANWB
gekeurde auto's bij de Opel
specialist: Kadett 1600 GL
autom. met stuurbekr. '90
’17.500,-; Corsa '91 3-drs.
’14.950,-; Corsa 4-drs. '90
’12.950,-; Kadett 1800 '88
’11.950,-; Veetra 16i 5-drs.
'90 ’20.950,-; Astra 1.6 '92

’ 22.950,-; Kadett Sedan
1.6 '90 ’16.950,-; Kadett
GSi 16V '90 ’23.950.-;
Ford Siërra 2.0 LPG '84
’3.950,-; Kadett 1300 '87
’8.000,-; Kadett Diesel '86,
’5.500,-; Veetra aut. 5-drs.
'89 ’18.950,-; VW Derby
'80 ’900,-; Mazda 323 Sta-
tioncar '87, ’7.900,-; Opel
Veetra 2.0 GT '90
’21.950,-; Corsa '84 '85 '86
'87: Kadett 1300 Stationcar
'88 ’9.250,-; Kadett 14i '91
’14.950,-; Astra Sedan '92
’19.950,-. WEBER, Auto-
bedrijf, Baanstr. 38, Schaes-
berg.g 045-314175.
Te k. gevr. LOOP-, sloop-,
schadeauto's. Betalen de
hoogste prijs. 045-423199.
100-Tal AUTO'S met APK v.
a. ’750,- tot ’10.000,-;
Kadett; Escort; Fiësta; Golf;
Uno enz. Inr. fin. Handelswg
1, Susteren. _* 04499-5204.
Golf diesel '88; Corsa diesel
'89; Golf CL '84; Escort 1.4
CL '93 t/m '86; Golf Synchro
type '88; Escort 1.6L'83/"84;
BMW 316 '85/"81; Celica
1600 ST '84; Nissan Cherry
'82; Audi 80 I.BS '87; Ci-
troen BK '84; Siërra 1.6 CL
'87; SUPERCARS Akerstr.
Nrd 20A, Hoensbroek. Tel.
045-222455.
O.K. CARS Oirsbeek: Opel
Kadett 1.3 autom. '85; Ford
Siërra 1.8 Combi '87; VW
Scirocco I.Bi, 16V Amer.
uitv. '86; VW Golf GTi '85;
Opel Monza 3.0 E bwj. '83;
Opel Corsa '84; Toyota Celi-
ca '85; Peugeot 205 1.6 GTi
'87; Mercedes Camper 508
D; Toyota Landcruiser '78.
Bij aankoop 1x APK gratis!
Inruil, financ,garantie. Verl.
Lindelaan 23, Oirsbeek. Tel.
04492-5782.
Te k. GOLF II D, bwj. 5-'B4,
pr. ’4.250,-; Nissan Sunny
D, bwj. okt. '86, pr. ’4.850,-.
Tel. 046-757955.
Auto KALDEBORN bet. de
hoogste prijs voor uw auto!!
Ook Lada's. 045-411572.
Weg. OPHEFFING tegen
handelaarsprijzen div. auto's
te koop o.a. Opel Omega
autom.; Ford Escort; Ford
Fiësta; Opel Corsa; Mitsubi-
shi Galant; Daihatsu Cuore;
Citroen AX; Escort cabrio
XR3L Anjelierstr. 123a,
Heerlen. 045-213021.
SAAB 9000 CD 2.3-16, bwj.
1990, d.blauw, airco, lm vel-
gen. Officieel Saab dealer
Kompier, Heerlerbaan 66,
Heerlen. Tel. 045-428840.
Te koop weg. omst.heden
Ford SIËRRA CLX Sedan,
bwj. '91; MGB org. cabriolet,
bwj.'76. Tel. 04451-1644.
Fiat Tempra Diesel, 1993, 4-
drs., metallic blauw, 83.000
km., tel. 045-229582.

Te k. gevr. AUTOS iedere
prijskl. Schade of defekt,
geen bezw. 045-729710.
GTi liefhebbers ogeletü Te
koop 2x GOLF GTi 16 V,
beide '87, Alpine wit en antr.
metal., weinig km's, in nw.st.
Inruil mog. Tel.: 045-708604.
Te k. Hyundai SCOUPÉ GSi,
bwj. '90, rood, ’15.500,-.
Tel. 045-736706 0(227131.

ESCORT KR 3i 1600, bwj.
'82, uitgebouwd, verlaagd,
veel extra's, APK 11-95, vr.
pr. ’ 2.950,-. 046-518575.
Te k. NISSAN Micra Trend,
11-'B7, i.z.g.s.t. ’6.450,-.
Telefoon 045-316940.

Wonen Totaal
In- en verkoop 2e HANDS
meubelen en antiek. Tel.
045-724943, Rotterdamstr.
80a, Heerlen.
Te koop gevr. gebruikte
MEUBELS en antiek. Rot-
terdamstr. 98, Heerlen. 045-
-729748.
Vele antieke MEUBELS in
diverse stijlen en houtsoor-
ten. Klassieke verlichting-
en decoratie-artikelen.
Alpha Valkenburg, Wilrielmi-
nalaan 59, _? 04406-13874.
ledere dag, maar ook op
zondag open.
In- en verkoop 2e hands
MEUBELEN en antiek,
ledere dag geopend tot
18.00 uur. Voskuilenweg 91,
Heerlen. Tel. 045-741708.
In- en verk. MEUBELS en
antiek. Kouvenderstr. 208,
H'broek. Telef. 045-725595.
Te k. massieve eiken Fran-
se landhuisstijl KEUKEN,
maat 4,20 x 2,40 x 2,40 mtr.,
mcl. ijskast, diepvries, electr.
kookplaat, afwasmachine en
combi-oven 3-in-1, 3 jaar
oud, z.g.a.n. £? 045-729710 /
727742.
OPGELET! Knip mij uit. Wij
kopen al uw nog bruikbare
meubilair tevens complete
inboedels. 045-719136.

Bel de Vakman
NEW LOOK BV Landgraaf.
Gevelreiniging, uitkappen,
voegen, steigerverhuur. Tel.
045-312154. Fax 323452.
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
Ervaren vakman biedt zich
aan voor straatwerk o.a. op-
ritten, sierbestrating. Ook
voor uw gehele tuinaanleg,
zeer SCHERPE prijzen.
Gratis offerte: 045-323178.
INSTALLATEUR biedt zich
aan voor alle voorkomende
werkzaamheden betreffen-
de gas, water, sanitair evt.
loodgieterswerkzaamheden.
Telef. 046-743252.
SCHILDERS kunnen nog
diverse binnenschilderwerk
aannemen. Tel. 045-210020.
LOODGIETER voor badka-
mer, keuken, riolering, CV.
Vrijbl. prijsopg. 045-352044.

Kunst en Antiek
De mooiste grenen en eiken
keus volgens VT-WONEN
en Ariadne vindt u bij Interart
Antiek Simpelveld. Irmstraat
64. Telef. 045-443161. Ei-
gen restauratie en logerij.
Maandag gesloten, donder-
dag koopavond.

_ Bedrijfswagens

Bedrijfsauto Gar. Sebregts.
Telefoon 045-752888

IvecoDaily 35-10 met laadbak, 1x 1991
Iveco Daily 30-8 bestelauto, 2x 1991
Iveco Daily 35-8 Chassis Cabine, 1x 1990
Iveco Daily 35-8 Chassis Cabine, 1x 1986
Iveco Daily 49-10 gesloten laadbak, 1x 1991
Fiat Ducato bestel / laag, 1x 1988
Dodge 4x4 legervoertuig W200,1x 1976
BEDRIJFSAUTO'S. Opel
Kadett Combo D, '90; Toyo-
ta Lite-ace D, '91; Merc. MB
100, '88; Merc. 813D; Merc.
814D; Merc. 1217D; Nissan
Cabstar D; Volvo F4OBD. W.
Feyts Auto's, Vaesrade 61/
63, Vaesrade. 045-243317.
Te k. TOYOTA Lite-Ace 1.5
commercial, bwj. '89,
’8.500,- mcl. BTW. Hoofd-
str. 12, Hoensbroek.

Kamers
Te h. KAMERS in Heerlen v.
student, gebr. v. keuk., badk.

’ 450,- mcl. 085-340879.
GEMEUBILEERDE zit/
slaapkamer te h., liefst dame
ofmeisje. Tel. 045-223970.
KAMERS te huur met kost,
voor oudere dames en he-
ren. S 045-729784.

Computers

o

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

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

0.28dp, MiniTower, 3*." FDD, keyboard, muis
’1.999,-

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

Telef. 045-726444/722315.

* * * Klanten opgelet * * *
Spelcomputer Atari 2600,32 spellen
joypad, voor maar ’ 25,-
Spelcomputer Atari XE mcl. 1 spel, keyboard ’ 55,-
Monitor Commodore 1084 ST ’599,-
Monitor Microvitek A1438, multiscan ’ 849,-
Amiga CD32 spelcomputer, CD speler,karaoke
speler, alles in 1 ’ 399,-
Amiga 4000 030, 2MB, 540M8 harddisk ’ 3.695,-
Amiga 4000 040, 6MB, 540M8 harddisk ’ 5.295,-

Dit alles te verkrijgen bij:
Barlage Computer Hardware

Kaalheidersteenweg 262
Kerkrade

g 045-425881 / 425043 / 425044
Caravans

GROOTS Occasion Spekta-
kel, 18 dcc. koopzondag va.
12.00 tot 17.00 uur. Einde-
jaars opruiming van ca. 30
gebruikte caravans en
vouwwagens va. ’ 1.950,-
-tot ’20.000,-. Bij aankoop
van een gebruikte caravan
of vouwwagen nu voor

’ 500,- accessoires naar
keuze gratis. Maak nu ge-
bruik van deze unieke aan-
bieding bij: De Olde Caravan,
Dr. Nolenslaan 141, Ind.
Park Nrd., Sittard. Tel. 046-
-513634.
KOOPZONDAG op 18 dcc.
va. 12.00 tot 17.00 uur. Di-
verse speciale aanbiedingen.
Al uw caravan- camping- en
kampeerkado's vindt u in
onze uitgebreide onderdelen-
en accessoiresshop. De Ol-
de Caravan, Dr. Nolenslaan
141, Ind.Park Nrd. Sittard.
Tel. 046-513634.

TV/Video
Kleuren TV's 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. _? 045-213432.
.Goede KLEUREN-TV'S met
gar., grote soit. v.a. ’95,-.
TV-occasioncentrum Geel
30 jaar. Grasbroekerweg 25,
Heerlen. Tel. 045-724760.

Huw./Kennism.
DANSEN voor alleenstaan-
den zondag 18 dcc, maan-
dag 26 dcc, zaterdag 31
dcc. Sylvesterparty, s.v.p.
vooraf aanmelden, zondag 1
jan., 8 jan., 15 jan., 22 jan.
en zaterdag 28 jan. Telkens
vanaf 19.00 uur.Vervolgda-
tums volgen nog. In Feest-
zaal Noben, Rijksweg 132,
Berg en Terblijt, S 04406-
-40611.

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.

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

Vakantie en Rekreatie
Over 2 wekenkan jij al wonen en werken op

Gran Canaria.
Voor ons internationale promotieteam, bestaande uit

jongeren tussen 20-30 jaarzijn wij op zoek naar
ENTHOUSIASTE JONGELUI.

Als jijnog geen zin hebt in huisje, boompje, beestje en
houdt van avontuur is dit een uniekekans.

Een zeer hoge provisie, 1000-1500 per week, is wel het
minste wat jemoet kunnen verdienen als je enthousiast
bent. Beschik jeover een goede motivatie, ben je2-talig,

maak dan NU een afspraak. Bel 03473-74579 of
01830-38023 en vraag naar het promotieteam.

■. /^n on/-»/

Muziek ,
Kersttijd is keyboardtijd

Yamaha PSR 510 (op vele muziekscholen het advies)
"Drilboor"aanbiedingvan ’ 1.835,-voor ’ 1.495,-. I
Met 5 jaarvertrouwde STALMEIERGARANTIE! I

Keyboard beneden ’ 500,-? Absolute aanrader: PSR lil 1

El 4 V M I
Hoofdstr. 32, Hoensbroek S 045-214253. Dond. koopavoi*
Zondag 18 decemberkoopzondag van 12.00 tot 17.00jj|M

PIANO of Vleugel te koop Piccolo's in het Lirn*'Jgevraagd. Telefoon 046- Dagblad zijn groot inj
516580 SULTAAT! Bel: 045

■ Braderieën/Markten ,
Snuffelmarkt Mccc Maastricht I
Zaterdag 7 januari 9-17.00 v.
Zondag 8 januari 10-17.00 v.

Huur een kraam ’ 45,- p.d. Bel 01640-57521. _^

ZonnebankZ-hemel
Spectaculair lage prijzen bij
de grootste zonne- vakspe-
cialist in de regio GOER-
GEN zonnehemels. Alles
met 3 jr. voll. garantie. Rijks-
weg-N. 97, Sittard, 046-
-583002 (t.o. ziekenhuis).

HORIZON kerstaanbiedin-
gen rechtstreeks fabrieks-
verkoop. Goedkoper kan
niet. Kom en vergelijk. Ook
verhuur mogelijk. U vindt
ons in Sittard tegenover Aldi,
kruising Leyenbroekerweg/
Putstraat/Kollenbergweg 5
(doodlopende weg). Info.
telef. 046-511695.

Tekoop gevjj^
Wij betalen de hoogstej
voor al uw oude METW
Gebr. Swinkels, Beitel
Heerlen. 045-422025. -De hoogste prijs voor.
oude METALEN. Irik '
Papier en Metaalhf1*
Pappersjans 36, Heene"
de. Tel. 045-212913. _^
Wij kopen en halen
SEXBOEKJES, ook ""enSM.gQ44S4-68409_^/
Joep Rock Tsoek koopt'
audio en videoappara.
direkt KONTANT \'Beemderlaan 8, Vaals,
even 04454-68407. ._______

(Huis)dieren _§«
Te koop jonge HUSKY'S
ontwormd en ing., prijs

’ 500,-. Tel. 045-353070.
Te koop BORDEAUXDOGS
'pups, ingeënt en ontwormd.
Telef. 043-216658.
Heilige Birmaan en Mam
Coon KITTENS te koop.
Telef. 045-718461.
Sprekende PAPEGAAI, jon-
ge Beo's, div. vogels. Tel.
045-223379/222516 na 12 u.

A

De grootste KENNEL
Limburg. Alle jonge
hondjes. Meer dan 60
sen plus gar. en tatoeage,
America, Th.Watsonln _j
Achel(B). 09-321164**
Zond, open maand, gesl^

IPICCOI/fiI 045-719W
>ll

I I 1 :i &_i_] Provincie
«■QÏWo Bureau Bibliotheek «,

«*? imbura postbus 5700UUSI ull'W"'a 6202 MA Maastricht
tel. 043-897382

mededeling UITVOERING WET PERSONENVERVOER
j M402/51-94

Gedeputeerde Staten van Limburg makenI bekend dat zij vergunning hebbenverleend tot
het verrichten van taxi-vervoer, binnen en vanl, \
het vervoergebiedLimburg, aan mevrouw
M.E.H. Michels-Backus en de heer LJA
Michels, Holleweg 1, 5926 RK Venlo, metten .'
hoogstevier taxi's (uitbreiding met twee taxi's)' F
aan de heer C.P.M.J.J. Wehrens, Sportlaan 9
6141 BR Limbricht, met ten hoogste vijftien
taxi's (uitbreiding van twee taxi's). Tevens is I
ingetrokken het besluit, waarbij: - aan de heer |(
W.A. Smits, Unolaan 31, 6413 CT Heerlen d-Oj. I*
19 september 1989, vergunning is verleend m*r
ten hoogste tweetaxi's: - aan de heer W.A.G- I
Kohier, Straelseweg 35 A 5911 CLVenlo d.d- I
18 augustus 1992, vergunning is verleend me' ji
ten hoogste tweetaxi's. Deze beschikkingen «9 I
gen vanaf heden, gedurende zes weken, voo'
iedere belanghebbendeter inzage in de Biblic I
theek in het Provinciehuis, Limburglaan 10 te
Maastricht. Op grondvan het bepaalde in de
AlgemeneWet Bestuursrecht kan degene,
wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is be- I
trokken en diezich niet met de inhoud daarvaj) fl
kan verenigen, daartegen binnen 6 weken na <J° I
dag, waarop zij is bekend gemaakt, een gem^ Iveerd bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerd* aStaten van Limburg, Postbus 5700 6202 MA
Maastricht. Volledigheidshalvewordt de aan-
dacht crop gevestigd dat een ingediend be-
zwaarschrift geen opschortende werking heeft
ten aanzien van het bestreden besluit. Indien &
betrokken belangen een onverwijlde spoed vet'
eisen kan, nadat een bezwaarschrift is inge-
diend, aan de Voorzitter van het College van
Beroep voor het bedrijfsleven, Postbus 20021,
2500 EA 's-Gravenhage, worden verzocht een
voorlopige voorziening te treffen.

\C?//ö/^_^_- : ~

# 8e1045-719966 Piccolo's voor méérresultaat 8e1045-719966®
: ___ _—____ ih

Personeel Kontakten/Klubs
Wegens drukte leuke MEIS-
JES gevraagd, zeer goede
verdiensten, dagelijks gega-
randeerd. Werktijden in
overleg. 00.32-11602729.

Dringend DAMES gevraagd
voor privéhuis. _* 045-233096.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

06-lijnen
Privé doorschakellijn

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

Live direct apart
Ook SM! Adress. en tel.nrs!
06-340.350.80 (50 cphm)
1 gpm. Met 2 jongensint
kleedhokje liet ze haar

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

wie wil er eerst?
06-340.340.20

1 gpm. Kom maarmet je
hand onder m'n BH, zei ze
tegen deknul v. haar vrien-

din. En heb je dit wel'ns
gezien? Toen trok ze haar

SLIPJE UIT.

06-340.350.60
Erotifoon

06-320.320.12-1 gpm.
De Erotifoon...
de lekkerste lijn!

ECHTE GRIEKSE SEX
Lisa geeft zich over 1 gpm.
06-320.325.55
Provincie Date
Direkt op avontuur in jouw

buurt. 1 gpm 06-320.324.28
Thuisprivélijn! Luister
naar meisjes v.a. 18 jr.

Wil jeLive toets "3"
06-9652

SM-Kontakt
Voor strenge afspraken!

06-320.325.80 (100 cpm)

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

*06-9605*
Thuiskontakt.

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

Heerlijk discreet
direkt apart met hete
vrouwen uitLimburg!

06-320.322.11 (75 cpm)

Anonieme
sexafspraakjes in Limburg
06-320.330.79 (75 cpm)

Hete vrouwen uit de regio

Limburg
06-350.23.047 (100 cpm)

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

06-9779
Erv. vrouwen

40 jaarzoeken sexkontakt
06-350.290.37 - 75 cpm.

Club 06. Onderdanig en lek-
ker! Ze doet wat jij wil! 1 gpm
06-320.320.25

Geen 100% maar 200% live.
Direct een sexy meid, 1 gpm
06-320.350.95.

Sex
doorschakellijn
Luister naar hete oproepen

van vrouwen. Maak jekeuze
en de computer schakelt je
direkt doornaar haar huis.

Discreet! 06-9668 (75 cpm)

Homo kontakt
Direkt apart met een hete

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

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

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

Nieuw
discreet privé-gesprek met

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

Direkt
telefoonsex

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

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

zoeken ANONIEM

Sexkontakt
Bel nu: 06-9511 -75 cpm.

Vrouwen van 35 jaaren
ouder willen

Direkt Sex
Bel ze zelf thuis op via

06-9604 ■ 75 cpm.

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

Sex-voor-twee
Telefoonsex met vrouwen
06-320.33046 - 75cpm.

Thuisbelsex
Kies nu zelf de heetste

vrouw en via de computer
krijg jehaar thuis aan de lijn.

06-9755 (100 cpm)

Homojongens
Hoor ze heet TEKEER gaan.

06-320.330.88 (75 cpm)

Beestachtige
bepü 1 gpm 06-320.327.20

Reality tapes, afluisteren,
lustbox.. Even jezelf lekker
verwennen met (1 g.p.m.)
06-320.330.22

Extreem? 9821!
Beestachtig! Bizar Live

1 gpm 06-9821

Uniek club 9886
Gesprek na gesprek afluis-
teren. Nu ook special live

akties. 1 gpm 06-9886 24 pd.

Sex Top 10
Kies de sexlijn die jij wilt!

100cpm. 06-

-320.320.40
VOOR ELK WAT WILD(S)
INUMMER-10 MEISJES

Dames geven adres/tel.nr.
06-96.85

24u.p.d. 100 cpm.

Sex voor twee:
Sexgesprek met 'n vrouw
06-320^30.82 (75 cpm).

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

06-320.329.99 (75 cpm)

Discreet
Sexkontakt metrijpe meiden!

06-320.330.42 (75 cpm)
Nieuw: Nu Direkt apart met
Rijpe vrouwen

Bel 06-9504-75 cpm.
Hete meisjesLive
06-9715

Geen wachttijd, 1 gpm

Bel dames thuis
uit heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ

thuis doorgeschakeld
06-98.50

24u/p.d. 100 cpm

Gratis telefoon-
sex voor
vrouwen

06-4311 of
4611

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

Sex direct 06-9519
Top contact 06-9845
Hete meiden 06-9785

Heerlijk genietenvan een
Live-sex

gesprek. De heetste meisjes!
06-96.69 100 cpm.

Kontakten/Klubs

Privé Yvonne
Wij houden iets SPECIAALS: 2 halen, 1 betalen, ’ 125,-.
Met ECHTE lesb. erbij. Keuze uit 9 MOOIE, GEWILLIGE

en SEXY meisjes. Ook nu Frans + int. voor ’ 80,-. Met kus-
sen en knuffelen. Body tot Body-massage ’ 75,-. 2-nwe

Exot. schoonh. aanw. 7 dgn. geop. Bel v. info 045-425100.
Paren en alleenstaanden Club

Villa Liberta
Woensdag, vrijdag en zaterdag v.a. 21.00 uur.

Zaterdag 24 december gesloten. Zaterdag 31 december
GEEN nudistenparty maar Sylvesterparty voor allen. Geen

reservering nodig. Wij wensen al onze klanten een fijne
Kerst en een voorspoedig 1995.

Maaseikerweg 24, Susteren. Bandinfo 04499-4928.

LYDIA GIRLS
WARMTE, LIEFDE EN BEGRIP.

ZÉKER NU, BESTE KERSTMAN!
Groenstraat 64, Geleen. Tel. 046-749662.

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

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

Holzstr. 103, Kerkrade.

Privé Diana S 045-233096
Staat als een paal boven water!

Deze week aanbiedingen! Trio, lesbisch en vibratorshowü
Hallo, wij zijn 4 alleenst. nymf. vriendinnen van 20 t/m 30 en
zijn hetalleen zijn beu. Op sexgebied komen wij veel tekort
en hebben besloten maar op dezemanier de ware te vin-

den. Wij laten veel met ons doen. Heren kunt u ons helpen,
kom dan bij ons aan maand, t/m zond.

Oude Kerkstr. 31 Heerlen
van 11.00tot 24.00 uur. Achter het station.

Love Escort

045-320905.
In december is hetnat en
koud, daarom heeft volsl.

knappe Sandra
deze maand prijzen waar

iedereen van houdt.
S 045-270358

SM Club Rachel
5 meesteressen, 3 slavin-

nen aanwezig. Pand geheel
SM ingericht. 045-414338.
Tevens nette dames gevr.

Benelux Dating
Discr.üü! Volg. reeds lang
beproefd Amerikaans sys-
teem discr. via Postbus.

Gratis inschr. voor iedereen.
Alle voorkomende cont.:

Vriendschappelijk, dinerda-
tes, paren, trio's, homo's,

lesbiennes, SM, orgie's enz.
Vraag antw. form. via Post-
bus572,6200 AN Maas-

tricht. Sluit aub een zelfge-
adresseerde en gefrankeer-

de enveloppe bij.

!!! Gratis sex!!!
Niet commerciële

sexadressen en nummers
vanvrouwen.

!!!S 045-318300!!!

Anita privé
en Escort!! 045-352543.

Privé llona
Doe mee met onze Kersttoto.

Telefoon 045-708903.

Privé Candy
Goed en discreet. Meisjes

gevraagd. 045-212616.

LadyS
Duitse meesteres in discrete
SM studio. Tel. 043-620015.

Live Escort
g 045-429117
Club Olifant

Nieuwe meisjes: Jacqueline,
Steffanie, Suzy, Simone,

Cynthia, Sandra. Ook SM.
Rijksweg Zuid 105, Geleen.

Telet. 046-756335.

Romantica
Wij 5 engeltjes verwennen U.

Dagelijks vanaf 11.00 uur.
Privé en escort S 045-419742.

Escort Service
discreet en snel, voor een
leuk meisje a. 18 jr.bijv

thuis ofhotel, v.a. 12.00t/m
02.00 uur. Tel. 045-422685.

Marilyn Escort
045-426331. Dagelijks ge-

opend van 17.00-05.00 uur.
Ook Striptease-show.

Club La Bellle
7-9Leuke meisjes verwach-
ten u. Nieuw: Katja 19, Ra-
mona 18, Sandra blond 23,
Jenni 20, Angie 24. Dagel.
17.00-05.00 u. All creditc.
Graverstr.l3Kerkrade-W.
045-416143. Meisjes gevr.

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

Manuëla Escort
g 045-418886.

Shirley
Privé 68. Tel. 045-416126

Peggy Privé
Escort v.a. ’ 125,-.

Nwe. m. aanw. 046-374393.
Tev. meisjes gevraagd.

Nieuw jongmeisje, totale it

Ontsp. Massage v
_f 045-353489 _~

Aladdin
Privé. Telef. 045-227692^
Sexyßlondie f

vanaf 10 uur, 045-7217jV s
SM Anita k

met slavin. Weekend opefl'
Dringend slavin/meesteres

gevr. 045-232665._^

ÜÜNieuwüü
Nina's Escort i

045-259956
Snel& discreet

Tev. meisjesgevr. x

Heropnening!

' ClubYumYum
Vanaf 16 december!

Oranjestraat 30a, Hoens-
broek 045-232806. Ge-

opendvan 12.00-02.00'j^

Gay Privé
045-223850/045-23173jU

’ 50,-all-in
Katja, Natasja, Patty enKin*'

Tel. 045-423608. -
Candlelight

Escort voor dames en heren
Tel. 045-246002

Twilight Escort *

Ook boys 045-275618^^
Lady Escort
Charmant en discreet.

(Grieks) Nieuw. 045-275564>
Escort all in

S 045-326191
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Real speelt
met PSV

Dag van waarheid
voor Van Himst

ROTTERDAM - Feyenoord lijkt
na John de Wolf ook Dean Gorré
aan de Engelse eerste divisie
kwijt te raken. De 24-jarige mid-
denvelder, die weinig speeltijd
krijgt van trainer Willem van
Hanegem, verblijft deze Week op
proef bij Stoke City. Indien de
korte stage, inclusief testwed-
strijd, bevalt, kan hij meteen in
het weekeinde een contract teke-
nen.

Stoitsjkov
zeker van zaak
PARIJS - Hristo Stoitsjkov, het
enfant terrible van Bulgarije en
Barcelona, kent geen twijfel
meer. „Ik ben Europees Voetbal-
ler van het Jaar," aldus de be-
gaafde aanvaller. De 28-jarige
spits deed zijn stoere uitspraak
tijdens zijn huldiging als beste
Bulgaarse speler van 1994. In het
Europese klassement zoè hij de
Italianen Maldini en Roberto
Baggio achter zich hebben gela-
ten. De officiële uitverkiezing is
maandag.

Golftour
afgeblazen
MONTEGO BAY - De voorge-
stelde wereld golftour is dood en
begraven. De wereld golftour
werd vorige maand met veel
tamtam gepresenteerd. Voor
1995 waren reeds acht toer-
nooien met de dertig beste spe-
lers ter wereld aangekondigd.
Overal zou vijf miljoen gulden te
verdienen zijn. De opzet sloeg te
pletter tegen de muurvan de US
PGA Tour. Het machtigste van
de verschillende golfwerelddelen
kondigde aan zijn spelers te
schorsen als ze zouden deelne-
men.

Rentree Maradona
in de zaal
PACHUCA - Diego Maradona
heeft zijn comeback gemaakt
voor het Argentijnse Voetbal-
team. De voor doping geschorste
sterspeler leiddezijn ploeg in het
Mexicaanse Pachuca met 6-3
langs Zwitserland. Tijdens een
partijtje zaalvoetbal, dat wel. De
FIFA, de wereldvoetbalbond,
had de organisatie gevraagd de
voor vijftien maanden geschorste
Maradona van het toernooi te
weren. Eisen kon niet, omdat de
internationale zaalvoetbalbond
niet bij de FIFA is aangesloten.

Babangida
scoort weer
KERKRADE - In het kader van
de beloftencompetitie hééft Roda
JC gisteravond op eigen veld een
5-2 nederlaag moeten incasseren
tegen Anderlecht. Voor rust wis-
ten de Kerkradenaren rïog goed
partij te bieden aan deBelgen. In
de zeventiende minuut reageerde
Babangida attent en scoorde via
een fraaie lob 1-0. Na een hali
uur werd Anderlecht sterker en
drukte dat uit via een vrije trap
aan de rand van het zestienme-
tergebied, Weber 1-1. De inter-
national miste daarop nog een
strafschop; Roda-doelman Jean-
Paul Starmans stopte diens in-
zet. Weber, Asare en Karwan
(2x) beslisten daarop de partij.
Voor Roda scoorde Zafarin nog.

Voetballer
Gaudino

aangehouden
MUNCHEN - De Duitse prof-
voetballer Maurizio Gaudino,
onder contract bij de Bundesli-
gaclub Eintracht Frankfurt, is
gisternacht gearresteerd op ver-
denking van verzekeringsfraude
en diefstal van autobanden, hem
hangt een celstraf van tien jaar
boven het hoofd. Met de illegale
praktijken van de speler zou een
bedrag van ruim twee ton zijn
gemoeid.

Volgens het openbaar ministerie
in Mannheim heeft de ex-inter-
national twee keer zijn dure auto
ten onrechte als gestolen opgege-
ven. Ook zou hij anderen hebben
aangezet tot oplichting. Volgens
depolitie is Gaudino lid zijn van
een bende, maar heeft hij daarin
geen vooraanstaande rol. De po-
litie wachtte de 28-jarige prof-
voetballer, onlangs door zijn
club geschorst wegens wange-
drag, na afloop van een televisie-
interview bij RTL op.

De voormalige bondscoach van het
Nederlands elftal heeft de afgelo-
pen weken bewust geen contact met
Rijvers gezocht. „Ik wilde hem niet
voor de voeten lopen. Daarom heb
ik geen contact gezocht. Vond hij,
dat ik contact met hem had moeten
opnemen? Ik zei al, hij was te veel
met zichzelf bezig."

'Veri ~ eerste oefen-dj^trijd van PSV onder lei-M van kersvers coach Dick
at is door de Eindho-

veri en met ruim verschilinu°ren. Real Madrid bleek
tjM Linea veel te sterk: 3-0.
tije °vsky, Zamorano en op-
v 0 w Dubovsky scoorden
lur de Koninklijke.

Rijvers stapte na zijn laatste trai-
ning bij PSV kwaad op. Hij gunde
voorzitter Bill Maeyer, die speciaal
naar De Herdgang was gekomen om
afscheid te nemen, vrijwel geen blik
waardig. Rijvers klaagde over een
gebrek aan communicatie met het
bestuur. Ook voelde hij zich in de
maling genomen.

BRUSSEL - Pol van Himst is even
niet de populairste Belgische
bondscoach aller tijden. Sterker:
Van Himst moest maar eens opkras-
sen. Dat vindt een ruime meerder-
heid van de Belgische bevolking,
volgens een enquête in de Brusselse
krant La Dernière Heure. Morgen
kan Van Himst zijn zwartste dag
beleven; dan speelt België thuis te-
gen Spanje.
Dat is op dit moment een wedstrijd
tussen een gekwelde, slecht spelen-
de ploeg tegen een elftal dat barst
van het zelfvertrouwen. Het zal
duidelijk zijn dat de Rode Duivels
de gekwelden zijn. Drie wedstrijden
(thuis tegen Armenië 2-0 en Mace-
donië l-l, uit tegen Denemarken
3-1) hebben ze in de EK-kwalifica-
tie gespeeld, met vier puntjes als
schraal resultaat. De Spanjaarden
wonnen tot dusverre alles: 9 uit 3.

Volgens de norse veteraan had de
clubleiding tijdens het eerste ge-
sprek bepaalde toezeggingen ge-
daan over een nieuwe en grotere rol
voor hem in de opvang en begelei-

Stiptheidsactie
Italiaanse
Voetballers

"5Hp ~ De Italiaanse voet-
jkjMs hebben besloten tot een
n^ *aanactie op zondag. Alle
\ *rijden in de Serie A begin-

o ürie kwartier later dan de
% 'n§ was. De vertraging is
eb tegen een actie van

3,5 d die 150 spelers in totaal
„M-'ljoen guldenkost.

S°edbetaalde profs uit de
Sa.'se,A doen dit om hun colle-
%h-e minder g°ed af zijn een
Fj,j lje in de rug te geven," zei
st>eMio Nardello namens de
S^Massociatie (AIC). Die or-'M^ie maakt vooral bezwaar
b otl. het besluit van de voetbal-
S\lH°m clu'DS die zwaar in de
\t

er> zitten op amateurbasis
aten gaan in plaats vankMuüet te verklaren.

Over de toekomst van PSV wilde
Advocaat nog niet al te veel kwijt.
Hij gaat de komende maanden de
selectie grondig inventariseren.
„We zullen het dit seizoen met deze
groep moeten doen. Belangrijk is
dat alle geblesseerde spelers weer
fit zijn. Dan kunnen we naar een
bepaalde speelwijze groeien die
goed is voor het elftal."

ding van de iets oudere jeugdspe-
lers. Het bestuur zei deze week, bij
monde van Maeyer, van niets te we-
ten.

mINEA - Dick Advocaat heeft op zijn eerste werkdag bij. Ju Zuid-Spanje fel uitgehaald naar zijn voorganger Kees
!aers- De voormalige bondscoach verwijt zijn 68-jarige col-een egoïstische houding tijdens diens interim-periode van
r yhalve maand in Eindhoven. Volgens Advocaat heeft Rij-
, net eigen belang boven het clubbelang laten prevaleren.
iQj^ttee heeft hij PSV geen goed gedaan," stelde de nieuweac oach in een opmerkelijk openhartige bui.
tir_„ .
jg twaalf uur na zijn afscheid
etee *e' dat hem in Rotterdam
t2van 5-0 op Luxemburg
tl Mlde. maakte Advocaat giste-
Jy. nriis met zijn nieuwe selectie.
HoM tot en met zaterdag op trai-
nt d Pin Zuid-Spanje. DaarnaQe selectie tot 2 januari vrijaf.

Nek
iMkornst in het plaatsje La Li-
ft ü

e Advocaat zijn scherpe kri-
[af P. tussenpaus Rijvers. „Hij isI» seiopen wek en aneen maar be-

zig geweest om zichzelf te profile-
ren," liet Advocaat weten. „Ik heb
allerlei dingen gehoord over wat hij
zelf zou willen, in welke functies hij
in Eindhoven zou willen werken,
maar ik heb weinig positieve uitla-
tingen over PSV gehoord."

De nieuwe hoofdcoach vindt dat
Kees Rijvers zijn problemen bin-
nenskamers had moeten houden.
„Hij is veel te veel naar buiten ge-
treden en alleen met zijn eigen be-
lang bezig geweest. Dat is slecht
voor PSV. Hij zal het wel niet met
me eens zijn, maar dat moet dan
maar."

Over die taktiek wil Advocaat eerst
nog praten met de andere leden van
de technische staf. „Maar de spe-
lersgroep telt 24 man en dat is te
veel. De selectie moet in aantal te-
rug. We zullen de spelers stuk voor
stuk beoordelen of ze geschikt zijn
voor topvoetbal," zei Advocaat, die
weigerde namen en posities te noe-
men.

Gorré in
Engeland# Mitchell van der Gaag

(links) krijgt geen vat op
Rafael Diaz, die namens
Real Madrid aan de bal
blijft. Foto: EPA

Hij was te veel met zichzelfbezig en niet met de club'

Advocaathekelt Rijvers

DOORMARCIA JANSEN beid. Naar aanleiding van die
gesprekken heb ik besloten om
het toch nog een keer te probe-
ren. "
Na een kleine pauze waarin de
eigenaar van het Houthemse
kuuroord Chateau L'Ermitage
een fax van haar vriend - met
wieze volgend jaargaat trouwen
- komt brengen,. vervolgt Leon-
tien haar verhaal.

Leontien van Moorsel op dieet in kuuroord te Houthem

Tien dagen thee en bietensap

„Sinds die tijd was ik ook weer
alles gaan eten wat ik lekker
vond. Als ik driekeer per dagzin
had in ijs, dan at ik dat. Met de
nodige gevolgen natuurlijk. Ik
ben nu hier om net zoveel af te
vallen totdat ik 53 kilo weeg. La-
ger wil ik niet gaan. Ik wil niet
de Leontien van twee jaar gele-
den worden. Ik wil op een gezon-
de manier afscheid nemen. En
dat betekent dat ik het onwijs
naar mijn zin wil hebben én
daarbij prestaties wil leveren."

HOUTHEM - Op nog geen
tien minuten fietsen van het
parcours waar ze van de ene
nationale titel naar de an-
dere snelde, heeft wielren-
ster Leontien van Moorsel
tien dagen haar intrek ge-
nomen in een idyllisch ka-
steeltje in Houthem. De
bedoeling van de oud-
wereldkampioene op de
weg is om in het kuuroord
daar de nodige kilo's af te
vallen zodat ze het nieuwe
seizoen weer ouderwets kan
vlammen. Van Moorsel
heeft na een jaar afwezig-
heid op het hoogste niveau -
naar eigen zeggen wegens
psychische problemen
weer zin om hard te fietsen
Samen met mevrouw Zijlaard,
de moeder van haar vriend, ama-
teurwielrenner Michael Zijlaard,
zit Leontien gehuld in witte bad-
jas aan het diner. Nou ja, het is
maar wat je diner noemt. Het
lijkt meer een achterafje. De
twee zitten achter een grote
theepot en een bakje met bijen-
pollen. Dat laatste wordt ge-
bruikt om het lichaam te zuive-
ren legt haar schoonmoeder uit.

% **F. - Ernie Els heeft óp de
1 M^ag van het WK voor profs
Wnste drie slagen voorsprong

' 'i^t-j611 °P de concurrentie. De
j' de

§e Zuidafrikaanse golfer liet

'Mt>Sp Par-71-baan van de Jamai-
'}adplaats Montego Bay een

" * ÖH°nde noteren van 64 slagen.
\ % tten Nick Faldo en Colin
'Ir^rie bleven in gezelschap

' tji(,Mlerikaan Mark McCumberht-st bij Els in de buurt: 67.

' - In de strijd om de
Wft.Se beker heeft Parma ook de
'Htjjj lri de kwartfinale van Fio-

' \^..gewonnen. Voor de halveoM'Jd zijn derhalve de volgende
\ t '** geplaatst: Foggia, Juven-

'VM^io en Parma.

■^(ADVERTENTIE)

JOS BREY
wrstaanbieding
'Hkv PRINCE CTS SYNERGY DB 24

Hw, gnp 1 t/m 4uUjaSJA van 499,-

-9'"£__*'*"
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JOS BREY
Hoofdstraat 70,

V Hoensbroek, tel.045-213274

# Leontien van Moorsel aan de thee met 'schoonmoeder' Zijlaard.
Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Jansen mijn pr-man, en deziekte
van een goede vriend. Zaken die
er voor zorgden dat ik ook gees-
telijk helemaal op was."

Veel te eten krijgen Leontien en
haar schoonmoeder niet. „'s
Morgens krijgen we eerst bitter-
zout om de darmen schoon te
maken, gevolgd door koude en
warme voetbaden. Daarna staat
er callanetics op het programma
en om tien uur is er ontbijt: thee
en een klein beetje biogarde-
yoghurt. Tot de lunch ga ik trai-
nen op de hometrainer en wan-
delen. De lunch bestaat uit een
'overheerlijk' bietensapje en
weer thee. Kamille of brandne-
tel. Het middagprogramma ver-
schilt; er is onder andere massa-
ge, sauna , zonnebank en een
hydrobad."

Tijdens het Nederlands kam-
pioenschap zat de .ex-wereld-
kampioene voor de televisie.
Toen deerde het haar niets, maar
tijdens het wereldkampioen-
schap lag dat anders.

De voormalige wereldkampioene
van Utsonomiya en Stuttgart
heeft een 'off-year' achter de
rug. Van Moorsel: „Doordat ik
vier jaarverkeerd met mijn voe-
ding bezig was en na het seizoen
niet genoeg rust nam, zat ik er li-
chamelijk helemaal doorheen. De Nederlandse pers heeft nog

tot 22 december de tijd om Leon-
tien te interviewen. „Vrijdag
geef ik nog één persconferentie
en daarna is het voorlopig ge-
noeg. Geen gekkigheid meer, ik
ga me dan weer voornamelijk
met het wielrennen bezighou-
den."

Van Moorsel: „Toen begon er
toch weer iets te kriebelen en ik
dacht er weer aan om terug te
komen, maar dat zwakte later
toch weer af." Tot een maand ge-
leden dacht ze er nog serieus aan
om te stoppen. „Toen ik hoorde
dat Piet Hoekstra weer bonds-
coach zou worden, heb ik hem en
Frans van Diepen meteen ge-

De laatste wegwedstrijd van het
seizoen was bijvoorbeeld nog
niet afgelopen of ik was al weer
aan het hardlopen. Daar kwam
nog eens bij dat er achter elkaar
een paar dingen gebeurden,
zoals de hartaanval van Harrie

„Tijdens een trainingskamp aan
het begin van het seizoen met
Daniëlle Overgaag, die ook in de
nationale selectie zit, kwam ik
erachter dat het niet goed zat.
Daniëlle zei telkens dat ze zon
zin had in het seizoen, maar dat
had ik helemaal niet. In mijn
eerste etappekoers, in Frankrijk,
kwam ik mezelf dan ook gigan-
tisch tegen. Bondscoach Frans
van Diepen en ik besloten toen
dat ik eerst maar eens wat rust

In de AMEV Lady's Trophy in
het Brabantse Diessen maakte
de 24-jarige Boekelse haar ren-
tree. Na een dag achter in het
peloton gereden te hebben stapte
ze na twee dagen af.
„Ik kon het niet meer opbrengen
mezelf pijn te doen. Ik fiets al
sinds mijn achtste, maar het was
de eerste keer dat ik er geen zin
meer in had. Ik heb toen besloten
om geen grote wedstrijden meer
te rijden, alleen nog maar crite-
riums."

moest nemen. Dat heb ik gedaan
en omdat ik ook dacht dat ik te
dun was ben ik toen wat kilo's
aangekomen."

JiypAUraJlL(past overal bv, in vele kleuren) 298®E_ I—_.—. ■ ■ i. ... _nr _r- _■ ■-i -
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Dit weekeinde treffen de korfbalteams van Mariarade en Ready el'
kaar. De twee teams zijn geen onbekenden voor elkaar. De Hoen*'
broekenaren en het team uit Roermond hebben al vaker in de eerst*
klasse Zuid tegen elkaar gestreden. De derby is niet zonder enigebf
tekenis. Mariarade maakt een nogal wisselvallig seizoen door. Na*eerste wedstrijd verloren te hebben, won de ploeg tweemaal in sue
cessie. Afgelopen zondag verloren de Hoensbroekenaren echter $
eigen huis van DOT. Mariarade wil een tweede thuisnederlaag op fIJvoorkomen. Voor Ready wordt het zon beetje pompen of verzuipt
Nog geen enkele wedstrijd wist de Roermondse ploeg in punten o"1
te zetten. Scoren tegen Mariarade is daarom een must. Mariarad^
aanvoerster Nicolette Kamminga en Ready-coach Frans Grubbe"
blikken vooruit.

Mariarade staat erom bekend een nogal grillige ploeg te zijn.
Nicolette Kamminga: „Dat klopt. We verliezen vaker een wedstrijd
die we niet hadden hoeven te verliezen. We hebben nogal eens pectl'
Zoals de eerste wedstrijd van het zaalseizoen tegen Kanaries. W
waren we niet compleet. Dat brak ons op."

Frans Grubben: „Er zijn sinds die periode nogal wat spelers vertrok'
ken. We zijn begonnen met het inpassen van jongevervangers. Maa'
dat heeft zijn tijd nodig. Het zal ook moeilijk worden in deze klasse
te blijven. Op dit moment hebben we geen spelers die het team kun'
nen dragen."

Met Ready gaat het niet zo best dit seizoen. Toch wel verrasse^
voor een ploeg die enkele jaren geleden nog landelijk speelde.

OIRSBEEK/HOENSBROEK -
Soms bestaat het enige con-
tact slechts uit een flitsende
passeerbeweging in de oprit
van hun huis. Of, als het mee-
zit, samen een snelle bak kof-
fie in de kantine van de Oirs-
beekse sporthal De Pollack,
hun thuishaven. Meestal zien
ze elkaar echter pas weer 's
avonds rond een uur of tien.
Als het volleybalseizoen
draait, zijn Henk en Jenny
Pastoor op zaterdag hoofdrol-
spelers in een eigen 'Ren je
rot'-versie. Geen praters,
maar doeners. Duizendpoten,
in de weer voor hun cluppie
Dovoc (Doenrade/Oirsbeek
Volleybal Combinatie). De
authentieke hoeksteen van de
volleybalsamenleving.

Henk Pastoorn (42) is werkzaam bij
het ABP. Vanwege een omvangrijk
en spoedeisend project werkt hij
drie avonden per week door, even-
als op zaterdagmorgen. Geen on-
vertogen woord derhalve over luie,
improductieve ambtenaren. Op
dinsdag- en donderdagavond staat
de Hoensbroekenaar van zeven tot
elf uur in de trainingszaal. Neemt
hij de hoofdteams en de meisjes-
groep van Dovoc onderhanden. De
vrije zondag wordt deels in beslag-
genomen om nieuwe trainingen
voor te bereiden en met echtgenote
Jenny (43) het werkschema voor de
komende zaterdag op te stellen.

Druk, druk, druk. Hoe houden ze
het vol? „Ik durf het mijn vrouw
nooit rechtstreeks te vragen, maar
zelf voel ik me er wel lekker bij,"
zegt Henk Pastoor. Echtvriendin
Jenny maakt er geen punt van: „La-
ten we maar zeggen dat ons huwe-
lijk er jongonder blijft." Drie jaar
geleden stopte zij met spelen ('Uit
tijdnood, maar ik mis het nog elke
week') en zit nu elke zaterdag er-
gens in Limburg op een scheids-
rechterstoel. Daarnaast steekt Jen-
ny Pastoor veel tijd in de beoorde-
ling en begeleiding van aankomen-
de arbiters. Bovendien vervangt ze,
waar nodig, Henk als coach het eer-
ste herenteam.

Bijkomende pech is dat de trainer te kennen heeft gegeven erme
te willen stoppen.
Frans Grubben: „De trainer is er inderdaad mee gestopt. Hij was aa"
het begin van het seizoen al niet meer zo gemotiveerd. De training^
zullen deze week worden overgenomen door een van de spelers. $°
het verder gaat weten we echter nog niet. Maar het begint nu beter 1
lopen bij ons. Afgelopen zondag verloren we maar nipt van Kanari^Vooral de verdediging zit nu beter in elkaar. In het begin was het ga'
tenkaas."

Mariarade zou het een stuk beter kunnen doen. Misschien wel ""de landelijke competitie kunnen uitkomen.
Nicolette Kamminga: „Daar spelen we te wisselvallig voor. We ver'
liezen dan net de wedstrijden waarom het gaat. Dan komen we toe
iets tekort. Pech met het afronden van de kansen. Net dat beetJe
scherpte missen. Dat breekt ons dan op. Daarnaast zouden we het V
die landelijke klasse moeilijk krijgen in verband met het aantal tra1'

ningsuren. We trainen op een laat tijdstip. Er zijn spelers die dat te
laat vinden, Die willen dan ook niet zo vaak trainen. Als je in de der'
de klasse wil uitkomen zul je je trainingsmogelijkheden zo optima3

mogelijk moeten benutten."

Jenny komt thuis, Henk vertrekt. In het gezin Pastoor staat alles in het teken van volleybal. Foto: frans rade

Beide ploegen zijn geen onbekenden voor elkaar
Nicolette Kamminga: „We hebben een aantal keren in de zaal tege^
ze gespeeld. De vorige competitie verloren we uit en wonnen
thuis. Maar het verlies was een knullig verlies. Thuis wonnen we v"
gemakkelijk. Ik verwacht dan ook dat we zondag zullen winnen. *'zijn beter. Je kunt er echter niet al te veel van zeggen. Ook Readyl'
een grillige ploeg. De ene week schietenze alles erin, de andere weeK
spelen ze niets klaar."

Zijn prioriteit ligt bij de dames-
hoofdmacht, uitkomend in de pro-
motieklasse. Behalve de training en
coaching is Henk Pastoor ook actief
als scheidsrechter en stroopt hij het
trainingspak uit om te spelen als de
nood aan de man is bij Dovoc.

Vrije tijd en volleybal zijn al sedert
hun schooljaren synonieme begrip-
pen voor het koppel. Jenny is be-
gonnen bij de toenmalige hoofd-
klasser Hevok en stapte over naar

Sport en Spel, de club van Henk
Pastoor, nadat ze elkaar ontmoet
hadden in het zwembad Terveurdt
waar hij een bijbaantje als bad-
meester had. De gezamelijke affec-
tie voor het spelletje was voor Henk
aanleiding om zijn tweede sport-
passie: voetballen bij EHC, er aan
te geven.

Ruim twee decennia is Pastoor al
een geëngageerde volleybaltrainer.
Van die periode was hij twaalf sei-

zoenen werkzaam bij VC Heerlen.
In 1986 beleefde hij bij het roem-
ruchte Heerlense volleybalbastion
ook een dieptepunt in zijn trainer-
sloopbaan: „Ik werd gepolst om
dames 2 en 3, destijds uitkomend in
de eerste en tweede divisie, te gaan
trainen. Een kern van oudere speel-
sters in de reserveploeg verzette
zich echter tegen mijn aanstelling.
Dat heeft mij zo geraakt, dat ik uit
mezelf ben weggegaan en stopte
met alle volleybalactiviteiten."

Drie maanden zat Henk Pastoor
thuis, voordat Dovoc belde. Het
klikte goed tussen coach en club.

Jenny en Henk Pastoor voelen zich
prima in hun vel bij de combinatie
uit Doenrade en Oirsbeek. „Een ge-
zonde, fijne vereniging waar nieu-
we leden snel geaccepteerd en opge-
nomen worden," geeft Jenny Pas-
toor de sfeer weer. Dovoc en het
echtpaar Pastoor: een prettig gere-
geld volleybalhuwelijk.

David Hofman op weg naar de top
Frans Grubben: „De ploegen kennen elkaar van vorige ontmoete'
gen. Vorig jaar hebben we ieder een keer gewonnen. Mariarade hee*
een fysiek sterke ploeg. Wij moeten het meer van techniek hebbe"'
Daarmee zijn zij in het voordeel."

Van onze correspondent
MAARTEN MARRES

Jullie komen nu al geruimte tijd in de eerste klasse Zuid vii'Hebben jullie je bepaalde doelen gesteld dit seizoen?
NicoletteKamminga: „Handhaven en zo hoog mogelijk eindigen."
Het doel voor Ready is duidelijk. Proberen te handhaven. Zal da
nog lukken?
Frans Grubben: „Ik heb er nog niet zon zwaar hoofd in. Ik verwaC*V
nog wel dat we de nodige punten zullen gaan pakken. Kanaries, For'
tuna en Eymerick zijn de ploegen waar onze kansen liggen."

M.v-S-

Jeugd TTV Heerlen
bij nationale top

MARCEL WERRY
Van onze correspondent

agenda
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f Onaer vermelding van 'agenda' /
MORGEN

"VOLLEYBAL. Heerlen, sporthalKal-
deborn, 14.30 uur: VC Heerlen 2-Rapid
VC 2 (dames) en VC Heerlen-Rapid VC;
17.00 uur: VC Heerlen-Switch'B7 (da-
mes) Weert, microhal Moesel, 14.30
uur: Facopa/VCW 2-Jokers VC; 17.00
uur: Facopa/VCW-De Schalmers. Heyt-
huysen, sporthal Aoreven, 16.15 uur:
HBC-VCE/PSV. Meijel, sporthal De
Körref, 17.00 uur: Peelpush-VC Sittar-dia. Urmond, sporthal Overmunthe,
17.00 uur: ADC-Ledub (dames). Swal-
men, Sportcentrum, 17.00 uur:
S'62-Nuvoc (dames). Roermond, Jo
Gerrishal, 17.00 uur: Oikos-Maas-
bracht Reuver, sporthal Bösdael, 17.00
uur: Revoc-Stravoc.

ZONDAG

" KEGELEN. Eygeslhoven, Socio-
gebouw, 09.00 uur: Amstel Challenge
Cup.

" MOUNTAINBIKE. Valkenburg, Pas-
toor Jansenstraat, 09.00-11.00 uur:
ATB-tocht door de hellingbossen van
Zuid-Limburg.

" HANDBAL. Dames. Amsterdam,
13.40 uur: OSC-Stock Control/SVM.
Schiedam, 13.45 uur: DWS-Delmach/
lason Venlo, sporthal, 13.10, uur: Lo-
real-Fortissimo. Utrecht, 14.30 uur:
UDSV-Sittardia/DVO. Parmingen,
Piushof, 13.20 uur: Bevo-Leudal. Leme-
lerveld, 14.15 uur: LHC-ADB/V&L 2.
Beek, De Haamen, 13.35 uur: Caesar-
Niobe; 14.50 uur: Revival/Blauw Wit-
Heeten. Margraten, De Hoven, 14.10
uur: Plan Keukens/Margraten-Marsna.
Heel, Reutsdael, 13.40 uur: GHC-
Zephyr. Posterholt, De Wiee, 13.10 uur:
Posterholt-Rapiditas.
Heren. Kwintsheul, 13.50 uur: Quintus-
Noav. Papendrecht, 14.15 uur: DES
'72-Horn/Sittardia 2. Venlo, 14.30 uur:
Loreal-Groene Ster; 15.45 uur: Loreal
2-Revival/Blauw Wit 2. Parmingen,
12.05 uur: Bevo 2-VHC; 14.40 uur:

Bevo-EMZ. Oirsbeek, De Pollack, 14.15
uur: Plabos/Zwart-HBS. Apeldoorn,
13.45 uur: Achilles-Swift R. Blerick,
14.10 uur: Blerick-Tremeg. Schaesberg,
Baneberg, 14.20 uur: Kempen/BDC-
Sprint.

sport kort
" TAEKWONDO - Ali Zaouini
van taekwondovereniging
Hyung Chae uit Brunssum is ge-
selecteerd voor de interland te-
gen Zuid-Korea. Deze wedstrijd
vindt plaats op 14 januari in 's
Hertogenbosch. Zaouini komt
uit in de klasse tot 50 kg.

BRUNSSUM - David Hofman heeft
het meest succesvolle seizoen in zijn
tenniscarrière tot nu toe achter de
rug. De 22-jarige Brunssummer
won dit jaar in Venlo de Limburgse
titel in het herenenkelspel B-l.
Daarnaast werd hij, na een felle
strijd met Peter van Dommelen,
tweede in het Limburgs zomerten-
niscircuit. Met het eerste herenteam
van zijn vereniging Nieuwenhagen
behaalde hij in het begin van het
seizoen, voor de tweede keer in suc-
cessie, de nationale titel in de lan-
delijke herencompetitie. De stijgen-
de lijn die Hofman vanaf zijn tiende
jaar, toen hij met tennissen begon,
heeft ingezet trok hij daarmee door
tot een voorlopige absolute top.

Miranda-Mheerder Boys
Kolonia-Polaris
Schuttersveld-Heer

SV Hulsberg-Vilt
Rapid-SC WVV2B
St.Pieter-Leonidas
White Star-RKHSV
Walram-RKASV

Heerlen Sport-Vaesrade

Derde klasse B
RKBSV-Coriovallum
NEC'92-Bekkerveld
VKC'B9-Voerendaal
FC Hoensbroek-SVM
Minor-Simpelveld

Hoofdklasse C
WVO-EHC/Norad

Eerste klasse F
Almania-Lfmburgia
SCG-Chevremont
Volharding-RKVCL
Someren-FC Vinkenslag
Waubach-RKONS
Eijsden-SVN

Tweede klasse A
Standaard-SV Heerlen
Groene Ster-MKC

Vierde klasse A
De Heeg-SVME

Vierde klasse B
Sportclub'2s-Keer
Banholtia-Lemirsia
FC Gulpen-SCKR
SV Nijswiller-Geertr.B
Zwart Wit'l9-RKSVB
Vijlen-Partij

JohnPaas benadrukt dat slechts^gen kweek voor de recente °V^d 'van TTV Heerlen heeft gez°^
„Veel clubs proberen zich te v i jj
sterken met spelers van buit* f
Dat proberen wij zoveel mogeW
vermijden."

Gewonnen

David Hofman verruilt TC Nieuwenhagen voor het Maastrichtse Ready.
Foto: CHRISTA HALBESMA

HEERLEN -Normaliter staan in de
Limburgse tafeltenniswereld louter
de seniorenteams in de schijnwer-
pers. Af en toe lukt het ook een
jeugdploeg door te dringen tot de
landelijke top. Zo zette het eerste
meisjesteam van TTV Heerlen on-langs een opvallend resultaat neer.
In de nationaleA-divisie, het hoog-
ste niveau tot en met 16 jaar, ein-
digde de brigade van trainer John
Paas in haar poule op de eerste
plaats.

In zijn jeugdjaren was Hofman
nooit een echte topper. „Ik ben
nooit Limburgs jeugdkampioen ge-
weest. Wel ben ik er een aantal ke-
ren in geslaagd de halve finale bij
de Limburgse kampioenschappen te
halen." Aanvankelijk werden hem,
samen met zijn broer Dennis, door
trainer Jaap Kersjes bij de Tree-
beekse tennisclub ATIVU de begin-
selen van het spel bijgebracht.
Dennis liet het echter afweten en
ging zich op surfen concentreren.
Voor David bleef tennis toch de eer-
ste sport.

Riki Verlinden (16) en MariJ % *burg (15) hebben bijna alles geu
nen in de afgelopen competitie
zijn de kartrekkers. Riki is een .^de weinige verdedigers in e J
land. Tegen haar spelletje slaat
vrijwel iedereen stuk, maar ook
Loes Vrouenraets hebben we
sterke troef in huis. Zij bezet o]
nationale ranglijst tot 12 jaaly"vierde plaats en mag komend 1
deelnemen aan de EK-jeugd."

leek de ontwikkeling enigszins te
stagneren. „In die klasse had ik het
de eerste jaren moeilijk. Ik miste er-
varing. Twee jaar geleden merkte ik
dat ik mee kon draaien. In 1993
werd ik op de circuitranglijst zesde.
Dit jaarwas ik absolute top."

Om dit te bereiken moet Hofman
hard werken. „In de zomerperiode
geef ik veertig uur les per week. Dit
jaar waren er wedstrijden waar ik
zowel het B- als het A-toernooi
moest spelen. Dat kostte toch wel

veel van mijn krachten." Het spelen
van de vele toernooien heeft voor
Hofman tot gevolg dat hij nu op de
A-lijst komt te staan. „Op zich vind
ik dat niet erg. Ik zal zoveel moge-
lijk A-toernooien spelen. In de eer-
ste weken zal ik het moeten zien te
combineren met de trainingsles-
sen."

Zaalvoetbal
Het afgelopen seizoen eindigde in

fysiek opzicht niet erg gelukkig
voor Hofman. Bij een partijtje zaal-
voetbal kwam hij hard in aanraking
met Michiel Gronenschild. „Ik heb
daardoor mijn pols gebroken. Ge-
lukkig was het de linkerpols. Na
een goede week kon ik weer trai-
ning geven." Wedstrijden spelen en
zelf trainen was er niet bij.

Na zijn middelbare school heeft hij
een jaar op het CIOS in Sittard ge-
zeten. Deze opleiding bracht hem
niet wat hij ervan verwachtte. Hij
wilde toch met tennis bezig zijn.
Via de trainerscursus van de tennis-
bond heeft hij dat bereikt. Sinds
twee jaar is hij naast speler ook
full-time trainer.
n de eerste jaren in de B-l-klasse

Komende zomer is TTV Heerlei 1

de partij tijdens een internati'':
toernooi in Zweden. „De train*";1
inzet van onze meeste jongerl
voorbeeldig. In gymzaal De V°\\; ,
zijn sommigen zelfs zes dagen IJI ~week aanwezig om een balletje,*; j
slaan. Het is leuk dat we ons ~hebben ingeschreven voor dat t°j
nooi in Zweden. Voor velen l'
kent dat een extra stimulans o*ll f
trainen."

Vierde klasse C
Laura-Kakertse Boys
Heilust-FC Gracht
Mariarade-RKTSV
RKHBS-Heksenberg
Centrum Boys-Hopel
KEV-Abdissenbosch
Vierde klasse D
Passart-Caesar
RKDFC-Kluis
Sanderbout-DVO
Schinveld-Sweikh. Boys
Spaubeek-Adveo
Langeberg-Sehimmert

TTV Heerlen gaat zich nu opm^j
voor de zware strijd om de lano^tel bij de meisjes junioren. J*1,ftfwedstrijdenreeks kunnen we * Jt
flink wat ervaring opdoen. Voor 2
ze hoofdsponsor De DroomtiMJ
het natuurlijk aardig dat wij nu Jin de picture staan. De geldstr%j
van de sponsor is onontbeerlijk J
het financieren van onze traintl^;
voor de jeugd. Op die manier *' j|
ken wij naar een gefundeerde D 'voor de toekomst."

Hofman heeft besloten opnieuw van
vereniging te veranderen. Ondanks
de successen die hij met- Nieuwen-
hagen de afgelopen twee jaar be-
haalde, vertrekt hij naar het Maas-
trichtse Ready. „Het lag zeker niet
aan het team van Nieuwenhagen.
Dat was een heel gezellig en goed
team. Door mijn successen van het
afgelopen jaarben ik blijkbaar aan-
trekkelijk geworden voor andere
verenigingen. Ik kon ook naar
SLTC. De keuze is echt niet gemak-
kelijk geweest." Na veel wikken en
wegen besloot hij voor Ready te
kiezen. „Bij Ready speel ik welis-
waar in het tweede team in de twee-
de klasse. Er is echter een goede
kans dat ik een aantal keren met
het eerste team in de hoofdklasse
zal uitkomen." Deze kans wilde
Hofman zich niet laten ontglippen.

Een greep naar de nationale titel is
volgen John Paas niet realistisch.
„Pas in 1996 denk ik dat wij voor
een Nederlandskampioenschap in
aanmerking kunnen komen. We
moeten zowel technisch als taktisch
nog groeien. Zoiets moet je niet
overhaasten. Wat goed is komt toch
wel."

Marijn Verburg, Riki Verlinden,
Loes Vrouenraets, Evelien Thewis-
sen en Zita Soons kwalificeerden
zich hiermee voor de definitieve
strijd om de Nederlandse titel. Vol-
gens John Paas maken de parade-
paard jes van TTV Heerlen een goe-
de kans om bij de eerste drie te
eindigen. „Dit team is nog lang niet
aan het eide van zijn kunnen,"
voorspelt Paas.
In 1989 werd TTV Heerlen opge-
richt. „Vanaf het begin hebben we
veel aandacht besteed aan de jeugd.
Zowel in kwantitatief als kwalita-
tief opzicht. Inmiddels hebben we
een van de betere jeugdafdelingen
in Limburg. Het feit dat wij nu
gaan strijden om deNederlandse ti-
tel zegt wat dat betreft genoeg. De
meisjes hebben zich vanaf de laag-
ste D-divisie helemaal opgewerkt
naar de landelijke A."
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Laatste kans
voor Simson

LANDGRAAF - Simson Land-
graaf vecht zaterdag voor de
laatste kans in de strijd om de
Nederlandse worsteltitel. Te-
genstander is Simson KDO uit
Den Haag.

Simson Landgraaf en de tegen-
stander staan in de landelijke
hoofdklasse samen op de twee-
de plaats. De verliezer haakt af
in de strijd om detitel. De wed-
strijden beginnen om 20.00 uur
in sporthal Baneberg.

Korfbal
Mariarade-Ready
Zondag 12.10 uur
Sporthal De Deyl
Hoensbroek

Henk en Jenny vele uren in de weer voor Dovoc

Volleybal heilig
in huize Pastoor

Van onze correspondent
PAUL DEMELINNE

Nicoletta Kamminga: 'We spelen te wisselvallig'
Frans Grubben: 'We zullen nog wel de nodige punten pakken'

wedstrijd van de week.

amateurs op zondag

sport



Parlementaire
enquête over
Berlijn 2000

Haarhuis overleeft
vier matchpoints

Haarhuis verscheen met een pak
ijs op zijn rechterpols in de pers-
kamer. „Daar kwakkel ik al een
tijdje mee. Het is een vorm van
overbelasting. Eigenlijk moet het
door rust beter worden. Maar ik
heb net twee weken vakantie ge-
had en het is nog niet over."

AMSTERDAM - Gezocht: eencoach, die met begenadigd ten-nisser Jan Siemerink wil optrek-
ken. Niet in vaste dienst, maar
° nu en dan enkele weken."Waar vind ik zo iemand?" vroeg°e 24-jarige Rijnsburger zichdonderdag af na zijn overwin-

ning (7-6 6-4) in dekwartfinalesvan het Masterstoernooi in Am-sjerdam op Ralph Kok. Paul«aarhuis heeft geen behoefteaan een dergelijke 'advertentie.ill] heeft, met dubbelpartnerJacco Eltingh, in Alex Reijnders«>n vaste begeleider. De Eindho-venaar, als tweede geplaatst, haddesondanks de grootst mogelijke
£°eite om de 21-jarige Martijnsok van zich af te houden. In een

met een bloedstollendesiotfase liet Bok op 6-5 in de
nm oet Vier matchpoints onbe--lU- Pas in de tiebreak stond de

Sjeng Schalken heeft zich met
Joost Winnink voor de halve fi-
nale van het herendubbel van
het Challenger van Prostejov in
de Tsjechische Republiek ge-
plaatst. Bij de laat- ste acht had-
den de Nederlanders het zeer
moeilijk tegen de Tsjechen Pavel
Vizner en Tomas Krupa. Schal-
ken en Winnink wonnen met 7-6
(7-4), 4-6, 7-5. In de halve finale
van vandaag ontmoeten ze weer
twee Tsjechen: Tomas Zib, die
Schalken in het enkelspel uit-
schakelde, en Radovan Svetlik.

„De wijze van besteding van belas-
tinggeld door Berlijn 2000 kan niet
tegenover debevolking worden ver-
antwoord", verklaarde woordvoer-
der Hahn gisteren. Tijdens de mis-
lukte campagne (Sydney kreeg de
Spelen) is bepaald geen zorgvuldig-
heid betracht.

BERLIJN - De FDP-fractie in het
Berlijnse huis van afgevaardigden
wil een parlementaire enquête over
de handel en wandel van het Ber-
lijnse nominatiecomité voor de or-
ganisatie van de Olympische Spelen
in 2000. Onmiddellijk na het kerst-
reces zullen de liberalen dit in de
bondsdag voorstellen.

Dat hij Haarhuis even uit het
toernooi zou slaan, daar ging
ook Martijn Bok niet van uit.
Toch was hij er dichtbij. „Bok-
kie, bokkie." De aanmoedigin-
gen van zijn supporters klonken
de Vughtse tennisser als muziek
in de oren. Het kon hem echter
niet over de streep trekken. „Dat
is even balen," zei hij hartgron-
dig nadat hij het kwartet match-
points tegen Haarhuis had ver-
speeld.

ware Haarhuis op: 4-6, 6-4, 7-6,
(7-0).

Haarhuis, die in de derde set een
voorsprong van 5-2 volledig ver-
speelde, had zijn excuses voor
zijn statische spel bij de hand.
„Geen wonder als jenet drie da-
gen na de vakantie in training

zwart juist tijd genoeg om zijn stuk-
ken optimaal te placeren. 19.
...,DcB-c7 20. b2-b3, TaB-d8 21. a2-a3,
e5-e4! Het is zover! 22. Pc2:d4 Wit
heeft niet beter. Na 22. d:e4,Pc:e4
staat pion d 4indirect gedekt: 23.
P:d4, L:g3. 22 e4:d3 23. e2-e3 Op
23. e:d3 volgt alsnog 23 L:g3. 23.
...,Pcs-e4 24. b2-b4, as:b4, as:b4 25.
a3:b4, Ld6-5 26. Pd4-f3, Pe4:f2! Een
positioneel stukoffer, waarmee zwart
de witte stelling volledig lamlegt. 27.
Tfl:f2, Les:g3 28. Tf2-fl, Pf6-e4 29.
Tbl-b3 Dekt veld c3nog maar eens,
daar op 29. Lel volgt 29. ...,L:el 30.
D:el,d2! en 31. ...,Pc3. 29 TeB,-e6
Nog een stuk bij de aanval. 30.
Ld2-el, d3-d2! 31. Lel:g3 Dit ver-
liest snel. Blees geeft aan dat wits
beste kans lag in 31. L:d2, Lh2+ 32.
P:h2,P:d2 31 Dc7:g3 32. Ddl-e2,
Te6-g6 33. Tfl-dl, Dg3:h3 34. Pf3-h2,
TdB-d6! Wit heeft geen afdoende
verdediging meer tegen 34. ...,Tg2+ en
dan 35. ...,Tg6 0-1.

Klap van Leonardo op WK had verstrekkende gevolgen

Ramos werkt aan rentree

Hoe bereikt zwart in een paar zetten
een gewonnen stelling? Oplossing vol-
gende week.

We hebben al een tijd niets opmerke-
lijks van hem gehoord. Albert Blees,
eind jaren tachtig een keer Neder-
lands kampioen, schaakt nog steeds.
Hij is al jaren internationaal meester
en al even lang schommelt zijn elo-
rating rond de 2420. Bij Panfox/De
Variant is hij een gewaardeerde
kracht in het eerste team. Zijn sei-
zoenstart is ook prima 3 1/2 uit 4,
waarbij dient opgemerkt dat hij in
zijn partij tegen Cifuentes de winst
liet liggen. In het Hongaarse Harkany
deed hij vorige maans mee aan het
open toernooi en hij behaalde daar
een verdienstelijke 10e plaats, een
punt achter de winnaars Wells, Do-
brovolsky, Kutozovic en Sale.
C. Zetocha - A. Blees Reti 1. g2-g3,
d7-d5 2. Lfl-g2, PgB-f6 3. Pgl-f3,
LcB-g4 4. c2-c4, c7-c6 5. Ddl-b3 Met
deze variant kan wit moeilijk voor-
deel bereiken. Kansrijker is 5. c: d5of
5. Pes 5 DdB-b6 6. d2-d3,e7-e6 7.
Lcl-e3 Hoopt op dameruil, waarna
wit beter zou staan. Dat weet zwart
ook, en daarom ... 7 Db6-c7! *.
Le4-f4, Dc7-c8 9. Pbl-c3, PbB-d7 10.
h3?! Zoals Blees zelf al in Die Schach-
woche aangeeft, komt wit hierna in
het nadeel daar zwart vanaf nu het
heft in handen neemt. Beter was der-
halve 10. Tel of 10. c:ds. 10 Lg4:f3
11. Lg2:f3, d5-d4! 12. Pc3-bl Na 12.
Pe4?, P:e4 is wit wel haast gedwongen
tot 13. d:e4 daar zwart een schitteren-
de stelling verkrijgt na 12. Pe4, P:e4
13. L:e4,fs (nog sterker dan 13. ...,Pcs)
14. Lg2,es gevolgd door 15. ...,Pcs en
16. ...,a5. 12 h7-h6 13. Db3-dl,
e6-e5 14. Lf4-d2, a7-a5 15. Pbl-a3,
LfB-d6 16.Pa3-c2, 0-0 17. 0-O,TfB-e8!
Zwart heeft een duidelijk plan voor
ogen: de doorbraak in het centrum
met e5-e4. Wit kan hier bar weinig te-
genover stellen. 18.Lf3-g2, Pd7-c5 19.
Tal-bl Voordat wit b4kan spelen
gaan daar nog 3 tempi overheen, voor

Riskant
'1 de u botste gastland Amerika,- $a n echtste finales van het WK, in
kree ranc'sco op Brazilië. Ramos
naM en elleboogstoot van Leo-
gebr0u .* ziekenhuis werden een

i Sj 0e *.
en jukbeen en een hersen-

()
lng geconstateerd. „Verkoop

j dokt„ scboenen maar," sprak de> spele s',,"^et 1S te riskant ooit nog te

sport in cijfers Toeschouwers: 30.000

TAFELTENNIS

VOETBAL

32. 31-27 20-25! 34. 42x31 29-33 34.
38x29 25-30 35. 34x25 23x45 36. 27-22
18x27 37. 31x22 12-18 38. 26-21 18*27
39. 21x32 Er is veel geruild, maar
de resterende acht-om-acht blijft zeer
voordelig voor N'Diaye. 39. 19-24 40.
39-33 14-19 41. 48-43 13-18 42. 36-31
8-12 43. 43-38 6-11 44. 32-27 11-17
45. 38-32 17-21 46. 31-26 12-17 47.
33-28 9-14 Zie diagram.

Rood voor Leonardo (rechts), die de Amerikaan Ramos keihard met een elleboog heeft geraakt bij het WK Ramos is nu:s klaar voor een rentree. Archieffoto: LD

SCHAKEN
48. ...17x37 49. 26x17 37-41 50. 17-11
41-47! 51. 11x2 18-22! 52. 27x18
24-29 53. 2x38 47x7 N'Diaye voert
het eindspel nu fraai tot winst. 54.
44-39 14-19! 55. 39-33 19-24 56.
33-28 7-40! en Jansen staakte de
strijd. Terecht, want na bijv. 50-44
(40x49) 16-11 volgt (49-44) 11-6
(44x11) 6x17 (45-50) 17-12 (50-45) w+.

48. 28-22
Het weinig hoopgevende alternatief
was 44-39 (24-29) 28-22 (17x37) 26x17
37-42) 17-11 (7-12).

Dat Nederland niet meer die centrale
positie in de damwereld heeft van
pakweg vijftien jaar geleden wordt
duidelijk als je naar het afgelopen
WK kijkt. De prestaties van de Ne-
derlanders werden niet alleen over-
troffen door de spelers uit de vroegere
Sovjet-Unie, ook de Afrikaanse dam-
mers deden het beter dan onze jon-
gens. Macodou N'Diaye en Bassirou
Ba uit Senegal plaatsten zich bij de
eerste vijf en ook Eugene Aman uit
Ivoorkust debuteerde uitstekend. De
prestaties van onze Clerq, Wesselink
en Jansen steken hier wat schraal bij
af. Hans Jansen lukte het in het begin
wel nog aansluiting met de top te
houden, maar na de blamerende ne-
derlaag tegen de zwakke Surinamer
Alias kreeg hij de draad niet meer te
pakken. Hier zijn ontmoeting met
Macodou N'Diaye, een duel waar de
Afrikaan een schoonheidsprijs voor
kreeg.
Jansen - N'Diaye 1. 31-26 19-23 2.
34-30 20-25 3. 37-31 25x34 4. 39x30
Met dit vreemd aandoende openings-
spel experimenteerde Jansen succes-
vol in het laatste nationale kampioen-
schap. N'Diaye laat zich er niet gek
mee maken. 4. ...15-20 5. 44-39 14-19
6. 30-25 10-14 7. 40-34 23-28 8. 32x23
18x40 9. 35x44 12-18 10. 41-37 7-12
11. 46-41 5-10 12. 45-40 18-23 13.
37-32 12-18 14. 31-27 8-12 15. 33-28
20-24 16. 38-33 10-15 17. 41-37 14-20
18. 25x14 9x20 19. 43-38 4-9 20.
49-43 9-14 21. 47-41 1-7 22. 39-34
2-8 23. 37-31 3-9 24. 41-37 17-22!
25. 28x17 11x22 26. 43-39 24-29! 27.
33x24 20x29 28. 27-21 16x27 29.
32x21 22-28 30. 21-16 15-20 31. 37-32
28x37 Een uit nood geboren schijnof-
fer dat illustreert dat de zaken niet
naar wens gaan voor wit.

nen, kwartfinales: Siemerink (3) - Kok
(5) 7-6, 6-4. Haarhuis (2) - Bok (7) 4-6
6-4 7-6. Vrouwen, kwartfinales: Muns-
Jagerman (5) - Vis (4) 5-7 6-3 6-3.
Prostejov. Challenger, mannen, 50.000
gulden. Eerste ronde: Zib - Schalken
6-3 6-4. Tweede ronde: Winnink -Krocsko 6-4 6-1. Kwartfinales: Manta -Winnink 6-3 5-7 6-4.Dubbelspel, eerste
ronde: Schalken/Winnink - Miskolci/
Voinea 6-2 6-1.

" VOETBAL - Florencio Campo-
manes is volgens het Russische
persbureau Itar-Tass in Moskou
herkozen als voorzitter van de in-
ternationale schaakfederatie. De
67-jarige Filipijnse FIDE-bons was
eigenlijk niet in voor een nieuwe
ambtsperiode, maar kwam tijdens
de 31ste Olympiade op andere ge-
dachten.

SKI

Taipei. Wereldbeker, mannen. Groep
A: Saive - Helmy 21-9 21-10, Kong -Grubba 21-15 21-12, Saive - Kong
21-17 18-21 21-13, Grubba - Helmy
21-12 21-13. GroepB: Waldner - Hoyo-
ma 22-20 21-19, Huang - Rosskopf
21-10 21-18, Waldner - Huang 21-19
21-17, Rosskopf - Hoyoma 21-7 14-21
21-15. Groep C: Wang - Langley 21-11
21-12, Chiang - Karlsson 22-20 14-21
21-13, Wang - Chiang 21-15 21-16,
Karlsson - Langley 21-17 21-6. Groep
D: Primorac - Wu 21-15 21-19,Cheng -Gatien 19-21 21-16 24-22, Primorac -Cheng 21-18 21-16, Gatien - Wu 13-21
21-16 21-18.

SQUASH

Tignes. Wereldbeker freestyle, eerste
wedstrijd bückelpiste. Vrouwen: 1. Tat-
jana Mittermayer 26,50, 2. Monod
25,75, 3. Gilg 24,97, 4. Kojevnikova
24,90, 5. Cattelin 24,47, 6. Weinbrecht
24,08. Mannen: 1. Sjoepletsov 27,02, 2.
Grospiron 27,00, 3. Carpano 25,81, 4.Brassard 25,75, 5. Bertrand 25,11, 6.
Smart 24,91.

Moskou. 31ste Olympiade, belangrijkste
resultaten veertiende en laatste ronde:
Duitsland - Rusland 11/2-3 1/2, Bul-
garije - Bosnië-Herzegowina 2-2, Enge-
land - Rusland II 2-2, Oekraïne - Hon-
garije 2-2, Verenigde Staten - Joegosla-
vië 2 1/2-1 1/2, Georgië -Estland 2 1/2
- 1 1/2, Armenië - Israël 2-2, Tsjechië -Nederland 1/2 - 3 1/2 (Piket - Hricek
1/2-1/2, Van der Sterren - Blatny 1-0,
Van Wely - Meduna 1-0, Van der Wiel -
Pavlak 1-0), Wit-Rusland - Litouwen
3-1, China - Denemarken 3 1/2 - 1/2,Fi-
lipijnen - Letland 2-2, Kroatië - Cuba
2-2, Frankrijk - Spanje 1-3, Oezbekis-
tan - Argentinië 3-1, Kirgizië - Roeme-
nië 11/2-2 1/2, Turkmenistan - IJsland
1-3. Eindstand: 1. Rusland I 37 1/2, 2.
Bosnië-Herzegowina 35, 3. Rusland II
en Engeland 34 1/2, 5. Nederland,
Bulgarije en Verenigde Staten 34. Vrou-
wen: Nederland - Schotland 2 1/2 -1/2.Eindstand: 1. Georgië 32, 2. Honga-
rije 31, 3. China en Roemenië 27.

Mexico Stad. Mexico - Hongarije 5-1

Bombay. Mahindra Wold Super Series,
mannen. Kwartfinales: Eyles - Hands
15-12 15-6 15-12, Walker - Usandizaga
9-15 15-9 15-9 15-11, Marshall - Harris
15-12 15-17 15-7 15-9, Brett Martin -Wiens 15-8 15-13 8-15 14-15 15-11.Amsterdam. Nationale Masters. Man-

TENNIS

sport op tv
VANDAAG
12.10-13.00 Dld 2: Sport Extra: bas-
ketbal, Europacup Cibona Zagreb-
Bayer 04 Leverkusen.
15.10-16.50 BBC 2: Sport on Friday.
17.00-17.15 Dld 2: Sport Heute.
18.39-18.47 Ned 2: Sportjournaal.
18.45-19.10 RTL+: Sport.
19.30-20.00 BRT 1: Sport.
19.30-20.30 Super: Hot Wheels: mo-
torsportmagazine.
20.30-20.40 RAI UNO: Sport.
21.55-22.00 Dld 1: Sportschau.
22.16-22.34 Ned 3: Sportjournaal.
00.15-00.45 BBC 2: Fantasy Football:
voetbalmagazine.
00.40-01.20 BBC 1: Paardesport: In-
ternational Showjumping, concours
hippique.

sportprijsvraag
HEERLEN -Lucky 10, van gisteren:
5-9-11-15-21-24-25-28-29-30-32-34-
-36-37-38-44-51-60-70-78

Acht OW-koppels gingen opnieuw
naar slem. Ten onrechte, want als
Noord met schoppen start, moeten
beide rode Heren goed zitten. In drie-
kwart van de gevallen kan West d_t
op zijn buik schrijven. In dit geval is
het erg lastig om minder dan twaalf
slagen te rapen. Als Noord met *2
start, geeft West zelfs helemaal niets
af. Hij wint +V, neemt de ♦-snit, en
draait na ♦Aen VA alle schoppens
af. Dat brengt hem in dit eindspel:

VK *K 8
*5 V7*5 VQ *AT

VJT *J
Na *5 moet Noord capituleren. Doet
hij +8 weg, dan gaat VV van tafel eu
zijn de laatste slagen voor *AT.
Gooit
hij VH af, dan ruimt West +T op en
maakt hij nog VV en *A. Voor der-
tien
slagen moet West dus alle He'rèn bij
Noord zoeken. Kennelijk een hel*
klus. Elf Westspelers konden zondag
niet eens geloven dat Noord twee van
de drie Heren had, VH en *H. Zo
kwamen zij niet verder dan elf slagen.
De Tüburgse WK-ganger Carel Be-
rendregt kreeg op spel 12 van de fina-
le een geschenk uit de hemel:

" VOETBAL - Het Nederlandse
jeugdteam voor spelers onder de
achttien jaar is voor het EK kwali-
ficatietoernooi ingedeeld in een
groep met Cyprus en Armenië. Het
eindtoernooi wordt in mei '96 afge-
werkt. Vorige week vond in Nigeria,
onder toeziend oog van de nieuwe
bondscoach Guus Hiddink, de lo-
ting voor het WK onder de 19 jaar
plaats. In dat toernooi stuit Oranje
op Portugal, Honduras en de num-
mer twee van Zuid-Amerika.

" VOETBAL - TSV 1860 München
heeft toch deKroatische internatio-
nal Elvis Brajkovic weten aan te
trekken. De 25-jarige libero van FC
Rejeka tekende een contract voor
anderhalf jaar bij de Beierse Bun-
desligaclub. De transfersom is ruim
een miljoen gulden. Vfß Stuttgart,
AS Monaco en Hajduk Split hadden
ook belangstelling.

: r,
Uiaki, amos het zich niet zo ge-

s k Uit het veld slaan- "Toch
h T een moediJke beslissing.

gaan 0m een knie of enkel zou
§root' s het risico veel minder
VerPest If -e et dan n°g een keer
tje. jj ' kriJg je een plastic gevalle-aar kun je nog mee leren le-
gaat >aar als het met ie hoofd fout

Nifeis
er Vo

,s overleefde de eerste twijfels,
goed *Mn er nog meer. „Het gaat
de enmet Sevilla. De club staat zes-
dienst

eeft zeven buitenlanders in
&eti Dl' "Het zal moeilijk worden
heb „ *,tsie te heroyeren. Maar ik

f 4tnerfi! d"' aldus de 27-jarige
vUla , ,an die al in 1992 naar Se-la verhuisdeI fj..
narc}oeVt geen haatgevoelens. „Leo-
laar , hwam een dag na de botsing
MorM*, ziekenhuis. Hij bood zijn
<vas , lSchuldigingen aan. Daarmee''et gedaan. Hij is niet schuldi-. an elke andere speler die zijn

ido hariS Wel eens gebl-uikt. Leonar-
,M gewoon de pech dat hij meerkeerde plaats raakte."

V>t 0
AAL -Ad van Lierop volgt

VlH[g nmiddellijke ingang de voor-
as fr°Pgestapte Arthur Isenborghs

I ScjM-lner va" voetbalvereniging

tract ~'Zwart-Wit'l9 heeft het con-
«iet trainer Hub van Weyde

ïjjr, f! 11 iaar verlengd. Het wordt, klass êeae seizoen bij de vierde-

I ve£?SENBOSCH - Hein Hassink
fj°sch Vlerdeklasser Abdissen-

-1 het einde van dit seizoen.EN " Hoofdklasser SV
hebben 6n trainer Paul Coenen
W aJ 1 na onderling overleg beslo-
Seiz0pn het einde van het lopende
's één Ult elkaar te Saan- Coenen
*Vleers ")aar werkzaam geweest bij-^APt n
Van hMJ ~ Trainer Theo Pansters■tornend" lasser Haelen zal ook
hoedp , ]aar deze club onder zijn
gaat M":bben. Het komend jaar
T*j dez

] fn al zijn zevende seizoen

* (ADVERTENTIE)
Klachten over debezorging op
Zaterdag?

Bel dan
«"één het hoofdkantoor

045-739911. tuss«i Ben 12 uur.

" VOETBAL - Dragoslav Stepano-
vic heeft zijn contract met de Duitse
voetbalclub Bayer Leverkusen met
drie jaar verlengd. De 46-jarige
Serviër is sinds mei '93 in dienst
van Leverkusen. Het nieuwe con-
tract, met een geschat jaarsalaris
van ruim een miljoen gulden, duurt
tot eind juni '98.

ECHT - Liefst honderdvijftig mo-
torcrossers, waaronder een zeven-
tigtal Limburgers, hebben inge-
schreven voor de internationale
indoormotorcross die dit weekeinde
in Pey/Echt verreden wordt. Het
circuit is uitgezet rond manége De
Berg en heeft een lengte van vier-
honderd meter. De manches begin-
nen morgen om 17.00 uur. Zondag
starten de manches om 12.00 uur.
De superfinale om de Jan Scheres-
wisselbokaal staat om 17.30 uur op
het programma. Gestart wordt in de
categorieën: 80-, 125-, 250- en
500-cc junioren, 125-, 250- en 500cc
promotie. Ben Scheres is de Lim-
burgse trekpleister. De tienvoudige
nationale kampioen is een van de
kanshebbers voor de eindzege. Eric
Grispen, Charel Wolters, Harry Ex-
tra en Nico Wolters zijn anderere-
gionale favorieten.

Ben Scheres
favoriet

De computer schudt beter dan de
mens. de tijd van klagen over grillige
verdelingen ligt ver achter ons. In de
Johann Cremers Memorial, op 10 de-
cember in de Roermondse oolderhof,
hadden zowel de WK-deelnemers als
de tweede klassers vrede met het
werk van Jan Maessens Atari. De sco-
restaat van spel 6 uit de voorronde
telde slechts twee regels. Dat gebeurt
in een toernooi met 36 paren niet
gauw. Oost, OW:

Twaalf OW-koppels boden 6SA, zes
kozen voor het „veilige" 64k. ledereen
maakte twaalf slagen. Zoals de kaar-
ten liggen, kan dat op drie manieren
gebeurd zijn: 1. Kleintje naar 4kV en
kleintje naar AT; 2. Kleintje naar AT
en dan 4kAV slaan; 3. Kleintje naar
AT en kleintje naar *V. West is altijd
kansloos tegen AHBX of AHBXX bij
Noord, en een 5-kaart schoppen bij
Noord of Zuid. Kijken we naar de
overige kwade kansen, dan komt de
derde methode als beste uit de bus.
Die faalt alleen nog tegen *B-sec of
4HB-tweede bij Noord. Toch koos
meer dan de helft voor de eerste of
tweede variant. De frequentiestaat
van het volgende spel was een stuk
langer. Zuid, allen:

♦62
VK94
♦ KT94
♦K 842

(Noord) (Zuid)
♦KQ62 AJT97
VJ953 VAK 2
♦ KT7 ♦AQ9B
*K7*A 3

Lopen de troeven in 66, dan troef jt
♦9. Anders moet *B of VV maar
vallen. Berendregt wachtte terfccht
even met claimen. West verzaakte en
moest ook Troefaas afstaan.

■ l-_B____-___N_______________________H_N_N_l________Ha___________________ M

'" (ADVERTENTIE)

I SCHLUSSEHiPIII^LII^RENNERT TïtTTÏZiï^ïïï
beveiligingssystemen SK^SrKFZ"

Adalbertsteinweg 21 - Aken - Tel. 0049.241946850

Voorverkoop
Limburgse

Handbaldagen
HEERLEN - De Limburgse Hand-
baldagen vinden dit jaar op 28, 29
en 30 december plaats in Geleen.
Alle wedstrijden van de zevende
editie van het internationale evene-
ment worden in sporthal Glaner-
brook afgewerkt. Deelnemende
ploegen zijn Hirschmann/V&L, Du-
kla Praag en Eskilstuna in poule A
en Horn/Sittardia, Sandefjord en
Paris Saint Germain in poule B. De
voorverkoop van toegangskaarten
en passepartouts (tot Kerstmis voor
vijftig gulden) is inmiddels gestart.
Toegangsbewijzen kunnen worden
gekocht bij Zuivelhandel Brands in
Sittard (Steegstraat 29), Optiek Ras
in Geleen (Mauritslaan 118) en bij
Groentenspeciaalzaak Beaumont in
Beek (Laurentiusstraat 15).
Programma
Woensdag 28 december: 14.00 uur; Paris
SG-Sittardia, 15.30 uur; Dukla Praag-
Eskilstuna. 19.30 uur: Sandefjord-Paris
SG, 21.00 uur; V&L-Dukla Praag. Donder-
dag 29 december: 14.00 uur; Eskilstuna-
V&L, 15.30 uur; Sittardia-Sandefjord,
19.30 uur; Al-B2(->W1 en VI), 21.00 uur;
A2-B1(->W2 en V2). Vrijdag 30 december:
15.30 uur; A3-83, 18.15 uur; Vl-V2, 20.30
uur; Wl-W2.

" VOETBAL - Said Owairan is
uitgeroepen tot voetballer van het
jaar in Azië. De 27-jarige Owairan
maakte deze zomer- bij het wereld-
kampioenschap in de Verenigde
Staten de treffer waardoor Saudi-
Arabië met 1-0 van België won.

" VELDRIJDEN - Morgen wordt
in Grevenbicht - parcours Op de
Dijk, permanence café Den Hollan-
der - de zesde veldrit om het Gerrit
Scholteklassement verreden. Om
13.00 uur start de eerste van de
twee te verrijden veldritten, het
ATB-onderdeel begint om 14.30
uur.

Limburgs dagblad

' gein ELONA - ViJf maanden
VoptiM lag de Amerikaanse

i' 2ilbaJler Tab Ramos in het
31 b e,Mnhuis' Een gebroken juk-
y PgeloPen "Jdens het

v ad pampioenschap in zijnstorf+ door een elleboog-
n n.M van de Braziliaan Leo-

ubr ' had zijn loopbaan- ve iP
pt afgebroken. Volgens

h leenVen definitief einde. Al-
le hj n Kamos zelf wist zeker dat
! «Ie w U,g ZOU komen- Ondanks

'e van Romende complicatieseen hersenbloeding.
Aeikenkaan in Spaanse dienst

lfaini week bi3 Betis Sevilla de
i h'V^l hervat- -Ik ben n°gnietera procent fit, heb elke dag

Pijn '. ' van aanvallen van hoofd-
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schaken met michiel bunnikbent. Dan is mijn voetenwerk,
toch al niet mijn sterkste punt,
nog lang niet zoals het zou moe-
ten zijn. Die jongen kwam met
louter overwinningen naar de
Amsterdam en bulkte van het
zelfvertrouwen. Dan krijg je dat
soort toestanden."

met john van den borst

trainerscarrousel

met michel franssen

sport

sport kort
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iedere week geopend tot 3.00 uur
""" OOK IN 1995! """
Maandag 26 december

-2e kerstdag -
Zaterdag 31 december

kaarten in de voorverkoop
verkrijgbaar aan onze kassa

Zondag 1 januari- Nieuwjaarsdag-
vrijdag 13 januari

Globe, Burg. Janssenstr. 26, Beek, tel. 046-379297

l j>*wï JL m■ f_B ' JP*« - v ***" **** PB. * '__BIs fl *Vr^ /l_U_lIkf4II r -9r_l______ "^"""«tf' * _____s__fï__F _____i
------ ** 4_i-^-> ___EP* ËL\WFËsm\ ___D

RODAHAL"KERKRADE
vrijdag 6 januari - 20.15 uurI Kassa 045 ■ 45 41 41 II

Op zondag gratis parkeren
;*.,<,*"*.-*

J "<E__>

I VALKENBURG I
Walramplein - Reinaldstraat - Th. Dorrenplein -
Louis v.d. Maesenstraat - Dr. Erensstraat - St.-Pieterstraat -M Lindenlaan - Jan Deckerstraat - Oranjelaan I
Openstellingstijd winkels:
maandag, dinsdag,woensdag, vrijdag 9.00-18.00 uur
donderdag 9.00-21.00uur
zaterdag 9.00-17.00 uur
woensdag 21-12 9.00-21.00uur
donderdag 22-12 9.00-21.00 uurJ vrijdag 23-12 9.00-21.00 uur g

[jljiffiijj
A. 'Dancwfl
/\ éjótlssen
Zaterdag 17 december

dansen met diks

Trio Romantica
Kerkstraat 49, Brunssum t Hedenavond

vrijdag 16 dcc.

KAHLUA
PARTY

DJ. Henri Kicken
ledere vrijdag,

zaterdag en zondag

Beekstraat 7, Schinveld, 045-252975

I Dancing HOUSMANS Montfort I
ZATERDAG 17 dcc. STEP BV STEP

Pension-café-restaurant
't Köppelke

Klimmenderstraat 8
Klimmen

ledere zondag dansenvoor
het ietwat oudere publiek
van 15.00 tot 19.00 uur
Zondag 18 december

De Wilco's

Grand Caft

lh t/ie*É£_§
Wilhelminaplein 22, Heerlen, tel 713634

Vrijdag 16 december:
HEINEKEN JAZZ- EN BLUESBAND
ledere donderdag- en zaterdag-
avond60'-70'jaren muziek mei DJ.
2ekerstdag open met live muziek

■^"^^__^^_^^_ê^__^^__l

■aLJJAuKjTjIjV

Idmondertelefoonl■ Bkedog van 2tol 8 vur ■
BEL 06-04321

Vanavond- de beste muziek uil de 80'er jaren - van 24.00 tot 01 00 uur -HAPPY HOUR
Zaterdag
DISCO

Zondagmiddag
DISCO-MATINEE

geopendvanaf 14.00uur
Zondagavond

HOUSE PARTY
dj's: CharleyLownoise - Mental Theo

Vrijdag 23 december
HEAD HUNTERS - X-MASS RAVE

Af DISCOTHEEK

Sunplein 2, Landgraaf. Tel. 045-312445
ledere zaterdag en zondag geopend

Zondag 18 december
! The Fat Lady show

2 dames van meer dan 100 kg gevetf j
i eert lachwekkende sexy show
| Vrijdag 23 december
! Kerstballenbal It
J 2e kerstdag zijn wij ook geopend h
■ Er zijn nog steeds kaarten« verkrijgbaar voor de SilvesterpartV*

liimmmnniiiim-ty
___\ »■____r^^_i^____-^^^______-^_-^_____^____i _____^^____i___L____l _____k J^^H 9 J^^r^^^^^_^______B

DANCING
KUNDERKRUIS

Gezellig dansen
v.a. 30-plus en ouder

ledere zaterdagavond
vanaf 20.30 uur met
DJ JACK

Heerlerweg 57
Voerendaal 03319

H^^3._._ii^HC__________4_9__S
ROERMONDAan deBrunssummerstraat 65 bijde afslag Schinveld/Gangelt »««-vm»

ligt, al ruim zes eeuwen, ten imposante kasteel-boerderij _~V "* " *t 4 t***\ -_►» "**,"».fc_ ■ VtVXtmeteenvtelbewogengtschiedenU. «T^T^-^1
In het herenhuis met zijnfascinerende architectonische "details uit vervlogen tijden,is ten sfeervol restaurant ingericht. OS3 I

_-_-_, _ GANGELT/In de historischekeidetgewelven waar nogin de vorige eeuw U|_l ■ /
recht werdgesproken, vindt U nu een gezellige Tapperij. ■ ~«■* ■ /
Hetrestaurant de Schinvelder Hoeve verwezenlijkt tendroom « Jk SCHINVELD /
van Josen AgnesQuaedackirs, beidengediplomeerdcuisinier, Zonda9 lö december WTeSSO. _yO\ m*S\ m^^dieal lang met hun succesvolle "Party Service" vanuit het nabije ■^""x^^HlAt<^ctf&' "**/?]
Merkelbeek de inwendige mens van veelLimburgers verwenden. B L^ HM^ _ Cl^lm
In het ala carterestaurant kunnen zij -en hun ervaren staf- È & ■
nog beter latentóen waartoe ze in staat zijn. *>° soloctio van Roda JC 1 B

% kom, ook op bezoek 1 1 WüHSSWI
Ze zeggen : Hoe onderen mooiereenpand, hoe meer werk en ■
zorgjehebtbij de verbouwing en inrichting. "En onverwachteproblemen. Wijhebben op velen vaak ten Hot ItlOttO VOfl HtIKLtN

e^beroepmoettndoenenwij <*'**'««« j0$ & AgneS QUQedtKkerS Kr*:?"""" 9 " V.W 27 bÏÏÏ"'^ '- vaak tegen de stroom %n- toch op Ujdklaar kwam. ■ T-l . p a ny s.rvl«. 045-272829
Wij danken debedrijven die hieronderzijngenoemd. ChattflU K Wdll 1611 tegen HO6V6 pri|Zoll Fax 045-275546

Adviesbureau Closset, Vossenpad 8,3620 Lanaken Advies & coördinatie interieurbouw
Meyer Vlo! en Sondeijker, Gaspeldoorn 32, Curfs Interieurbouw 8.V.,Weerterveld 67, 6231 NC Meerssen Gordijnen & Vlo*'*

6226 WR Maastricht Arcr.it. & Interieur ««»"" Vy??nkjf.nst»__ S.atio"*st~?!, 1,46361
L

BH $ Reinig
Wim Knols Bouw, Sanderswegl 10, 6219 NW Maastricht Hoofdaannemer Fortron BV ' N.|verhe.dsstraat 9, 6433 JZ Hoensbroek »£***
Hilhorst Tegelwerken B.V. Stationstraat 29-31, H.H.B. Soft/Hard/Brainware, Molenweg 56, 6133 XN Sittard Automatisering

6369 VG Simpelveld Tegelwerken Heuts-Petit Assurantiën, Nuinhofstraat 88,6361 BD Nuth Verzekeringen
Jos van Laar, Hoenderstraat 7, 6269 BS Margraten Bestrat.A verharding Loes Keyzer, Hermanus Boexstraat 17, 5611 AH Eindhoven Vormgeving
Lieben B.V. Lage Kanaaldijk 74, 6212 AJ Maastricht Stukadoor Mart,n Verbru99e"'Prov.weg Z. 120, 6438 BJ Oirsbeek R«cl 0„,« schilder
PontMeyer B.V. In de Cramer 7,6411 RS Heerlen Bouwmaterialen i.sV£ti.AHCi&&iï
S.G.W. Limburg B.V. Boyenstraat 33n, 6223 AC Maastricht Sloop- & grondwerk Heineken Nederland B.V. Horselstraat 2, 6361 HC Nuth Bieren
Timmerbedrijf v.d. Boom, Karveelweg 10,6222 NH Maastricht Trappen & kozijnen Oud wijnkopers & Hustinx 8.V., Dreef 36, 2012 HA Haarlem Wijnen
Wiersma & Zn,Willemstraat 117, 6412 AR Heerlen Electra & verwarm. Sauters Wijnen, Fregatweg 46 b, 6222 NZ Maastricht Wijnen
Willems Nuth B.V. Daelderweg 21, 6361 HK Nuth Koeltechniek kon- Mosa B-V" Meerssenerweg 35 b, 6201 BA Maastricht Servies
Bloemen Parket B.V. Rukkenerweg 9, 6373 HL Landgraaf Parket NV- Wasserii Nova' Bosmolenlaan 12 a, B-3680 Maaseik Ummn &



Vrijdag 16 december 1994 " 25
~~~~~~~~~~~~~————————^-^^^—________—--—---——___. ii —

| Proficiat
Onderstaande bedrijven werkten mee aan de nieuwbouw f

Brand drankencentrale Zuid-Limburg
Jtll'— I j I I
rS| gpm » f/ J_y Albijna 15jaar

"* "^ rWE i£i fWC **** topkwaliteit
Fischerpad 9a UKZ t\ ÊLm KJE

6142 bt Sittard Stucadoorsbedrijf Dakbedekkingen B.V. RADAX CFff,f|
tei. 046-510050 H. Schoeiimaekers r,i ms -2293 33 SecL23 ______________!
fax 046-580999 «*«■«..««j> t, brunssum mmmmt__

Voerendaal B.V. - S^A^fi^ ook voor
_■ V^M^"^ doe-het-zelvers■ __________ _^____ __t ___P_£s üd NEVAP

Ook hier fIM J^ P*J Bezoek vrijblijvend onze

leverden wij onze J-n__ so lH*^^_SSL SjJ
K T _ i ..r t 6367 EW Voerendaal VtöUAK Geopend: ma. 13-17 uur
Nassau bedrijfsdeuren di.A-.ic-i7uur-_a.io-i4uur

045-258051
l l II ■ lIIIIMIIIIIIII lIIMII.HMIIIIIM -_—_______■___-__.__M_________»__«---------____»___»__M_^___MM

________________ " 'it I
■

i. f=J TEGELWERKEN ¥T| ' -Tl
j adviesbureau

ersbedr, -| P. Dameit B.v^V hpl^*l^*3
ing. b.a. storms b.v. Boonstra I *.«. ♦♦♦ | | 1Knip- en buigcentrale mercuriUSStraat 29 u ..__,
ho. _. Hennekens Glasbedrijf; staal- en houtconstruct.es Kantoor: lndustrieweg nfflff|fe: Beek

mascherelstraat 31 Telefoon 046 M54390 t' <^J ___j|_!|_^ GELEEN
f «oTaw l!, Rlfi, AU ral_. i3M>^ mmlUmW Hartelijk gefeliciteerd en veel succes6363 AV wijnandsrade 6163 AH Geleen I I I I I \s^ mJÊXÊt O-lfi-T-inC-Qf-

tel. 045-241842 jy,-yrea Useerden de binnenbeglazing
Heirstraat 60, Beek

Tel. 046-371178 - Fax 046-375926
Magazijn: Varenkoulweg

' - ' -r
" _r\ llf II I

[jjfcjj^s Heerlen ziin de kerst-
nfctr- mannen nu echt in vorm.

__H H__H R^s?' *

.^griÉ Br ll_tJiJ/ Alles straalt nu op de Woonboulevard. Het is te brengen. En er is een orkestje dat leuke pjes met lekkere hapjes, zoals hamburgers,
|r sjj W* er één ëroot sfeervol kerstfeest. Alle 24 kerstnummers speelt. Trouwens, ook morgen oliebollen,popcorn en nootjes. Dus welkom

Jt I Ip^^^H^,. \\ _i woonwinkels pakken natuurlijk breed uit met is het oergezellig met een onvervalste orgel- op de Woonboulevard in kerststemming.

Pr Br^ jr-__L^_S hun allermooiste collecties en sfeervolste draaier. Om het feest compleet te maken Zondagzijn de winkels open van 10.00tot
*iP*jß ___» ___n etalages. En: komend weekend wordt het staan er het hele weekend ook nog kraam- 17.00 uur.

B&i m \ ,^"WW-il Dan lo,:)en er bovenc|ien ta'van levensechte ____A_______UJ________l______________________^^

** Ja^- "ÉÖST *B_B-_flßlNk_B kerstmannen rond om u extra in de stemming Br Alles VOOT in eil rond het hulS.
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