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VVD angstig voor
uitverkooD musea

EN HAAG - De VVD-fractie in
doo de Kamer is banë dat de
tiiu m'n'ster D'Ancona van cul-
pj

r aar,gekondigde extra bezuini-
stan6n 2u*len leiden tot ongewenste
vPruPen van Nederlandse musea tot
le ir °op uit de collectie. Het libera-
D «-amerlid Van Heemskerck Pillis-
ien i «ti

wil van de minister tekst
krikt oe zi-i teëen diezaak aan"

y^n Heemskerck Pillis heeft in de
aste Kamercommissie voor Wel-

JUI en Cultuur het initiatief geno-
den tot een brief aan D'Ancona. De
«mister heeft vorige week de Raad
°°r d<2Kunst advies gevraagd over

si 1!? bezuimgingen van 4,5 miljoen

~ lden °P het budget voor aankoopvan musea.

het weer

ADEMPAUZE
andaag hebben we te maken

druk? 2WakkeruS van hoge-
u* boven onze omgeving

tv„ °5,gt voor een rustig weer-
errf Naast wolkenvelden zijn
kan an ook °Pklaringen en de
av« .?p een bui is klein. Van-
ten

n echter nadert een fron-
kin s.Vsteem, neemt de bewei-
de i? -f en in de late av°nd en
ree- volgen periodes metsen. De temperatuur die af-
dj'?Pen nacht is gedaald tot
eraÜ "> nul' lo°Pt °P tot 10
|*aaen in de middag. Vanmor-
g,a\vr.°eg kan het plaatselijk
tiau Z,' ,n door bevriezing van
ov«. WeSgedeeltes. De wind, erdag is matig uit westelij-*e "chtingen.
ttJtv Verdere informatie bc-
*,,: l»ende het weer in Limburg
"-unt u bellen 06-91122346.

Opgesplits
Volgens het ministerie van Binnen-landse Zaken is het niet ondenk-
baar dat de vorming van het sociaalfonds ertoe leidt dat het ABP wordtopgesplitst in een 'pensioenpoot' eneen 'sociale-zekerheidspoot'.
Dit zou goed aansluitenbij het plandat het overheidspensioenfonds ditvoorjaar zelf al heeft ingediend bijminister len Dales van Binnenland-se Zaken. Als dat plan wordt geho-
noreerd, wordt het huidige ABP
inderdaad opgesplitst in twee de-len. Het bij ministerDales ingedien-
de voorstel werd van harte ge-
steund door de bonden voor over-heidspersoneel.

Onderzoek
De bewindsvrouw wil nu dus eenhaalbaarheidsonderzoek naar eensituatie waarbij ambtenaren bij éénloket kunnen aankloppen voor deuitvoering van sociale regelingen.
Het ABP heeft daarop al ingespeeld
met het besluit meer regiokantoren
te openen en 200 tot 250personeels-
leden van de eenheid AOV in Heer-len daarnaar over te plaatsen. Dit
gebeurt overigens alleen op vrijwil-
lige basis.
Directeur Marcel Vaessen van de
eenheid AOV noemt het haalbaar-
heidsonderzoek een succes voor het
ABP. Hij acht hetvoor de hand lig-
gend dat de centrale taken van een
eventueel te vormen sociaal fonds
in Heerlen blijven, terwijl de uitvoe-
ring naar de regios gaat.
Het haalbaarheidsonderzoek, dat
enige maanden zal vergen, is eenuitvloeisel van de grote efficiency
operatie bij de rijksoverheid.

Zie verder pagina 19

" Nieuwetaken ABP

Mogelijk fusie met andere overheidsdiensten

Plan ABP sociaal
fonds onderzocht

DOOR PETER BRUIJNS
EN THEO SNIEKERS

OEN HAAG - De bedrijfseenheid Arbeidsonge-
schiktheidsverzekering (AOV) van het ABP gaatm°gelijk deel uitmaken van één gemeenschappelijk
Uitvoeringsorgaan voor de sociale zekerheid voorhet overheidspersoneel. De dienst AOV zou daartoe
Roeten worden gebundeld met enkele andere over-
heidsinstellingen, waaronder nog een andere Heer-lense. Als takenpakket moet niet alleen worden
§edacht aan het begeleiden en administreren van

maar ook van zieke en werk-
loze ambtenaren. Binnen enkele maanden wordt
Sestart met een haalbaarheidsonderzoek.

Volgens het ministerie van Binnen-
landse Zaken moet het onderzoek
ook antwoord geven op de vraag
waar het nieuwe 'sociaal fonds' zou
moeten worden gevestigd. Dat is
niet bij voorbaat Heerlen. Ook over
de gevolgen voor de werkgelegen-
heid kan nog niets worden gezegd

De dienst AOV is met circa 635
werknemers de grootste partner in
het eventueel te vormen sociaal
fonds voor overheidspersoneel. Be-
halve het ABP doen mee de Dienst
Zorg Postaktieve Militairen in
Heerlen met 280 arbeidsplaatsen, de
Dienst Uitvoering Ontslaguitke-
ringsregeling (100 werknemers, val-
lend onder Binnenlandse Zaken),
een deel van de Informatiserings-
bank in Groningen (150 banen, mi-
nisterie van Onderwijs) en de
Dienst Ziektekostenvoorziening
Overheidspersoneel in Emmen (70
werknemers, Binnenlandse Zaken).
Daarnaast zijn er nog wat andere
partners.

vandaag
Drugbaron Escobar
bezocht Suriname
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Conferentie in Den Haag mislukt

Servië niet akkoord
met vredesplan EG
Van onze redactie buitenland

DEN HAAG/BELGRADO - Servië
is gisteren in Den Haag akkoord ge-
gaan met een nieuw bestand in de
Joegoslavische burgeroorlog, maar
heeft de EG-voorstellen voor een
toekomstige staatsstructuur ver-
worpen. Dat heeft een EG-woord-
voerder gezegd. Met bondgenoot

Montenegro bleef Servië zich in
Den Haag sterk maken voor wijzi-
ging van de grenzen van de repu-
blieken. Het uitblijven van vooruit-
gang leidt mogelijk tot de opschor-
ting van de EG-vredesconferentie
over Joegoslavië.
Lord Carrington, voorzitter van de
conferentie, dreigde dat hij vrijdag

zal voorstellen het overleg voor on-
bepaalde tijd te verdagen als het
staakt-het-vuren geen stand houdt.
Carrington gaf daarmee aan dat het
geduld van de EG opraakt. Servië
was maandag al tot het uiterste ge-
gaan met verhevigde aanvallen op
Kroatische steden en het formeel
afwijzen van het EG-vredesplan.
Het jongste EG-plan zou Joegosla-
vië in wezen in tweeën delen, waar-
bij een federale rompstaat en een
confederatie van separatistischere-
publieken naast elkaar bestaan. De
huidige grenzen van de zes repu-
blieken zouden onaangetast blijven.
Kroatië, Slovenië, Bosnië-Hercego-
vina en Macedonië kunnen zich in
die regeling vinden.
De republiek Servië heeft gisteren
de macht in het federale parlement
van Joegoslavië overgenomen. Ser-
vische afgevaardigden in het parle-
ment besloten dat ze voortaan
rechtsgeldig besluiten kunnen ne-
men zonder de vertegenwoordigers
van de republieken Slovenië, Kroa-
tië en Macedonië.
Terwijl in Den Haag het twaalfde
bestand werd afgekondigd, gingen
de gevechten in Kroatië gisteren ge-
woon verder. Voor het eerst kwam
Sid, een stad aan Servische zijde,
onder Kroatisch artillerievuur te
liggen. Bij de aanval op Sid kwa-
men volgens het Servische ministe-
rie van Defensie vier mensen om
het leven.

sport

Bayern en Stuttgart
uit Europacup
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Van Loen hoopt
op nieuwe club
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Beenhakker zoekt
geluk in Madrid
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Volvo hervat
volgende week

produktie
HEERLEN - De Franse oproerpoli-
tie heeft gisterochtend een einde
gemaakt aan de blokkade van de
Renault-fabriek in het Normandi-
sche Cleon. De stakers boden geen
verzet. Rond half een 's middags
was de produktie van automotoren
weer op het normale niveau ge-
bracht.

Voor de Volvo-fabriek inBom heeft
dat tot gevolg dat de produktie vol-
gende week maandag of dinsdag
kan worden hervat. De directie
neemt daarover vandaag een defini-
tief besluit.

Door de staking bij Renault, die ne-
gentien dagen heeft geduurd, stokte
de aanvoer van motoren voor de
Volvo 400-serie.

Vorige week dinsdag werden de
3200 produktiemedewerkers van
Volvo Car naar huis gestuurd, om-
dat men door de voorraad heen was.
De Franse staking kost Volvo Car
ruim 15 miljoen gulden.

Zie verder pagina 1 9

" Arbeidsonrust duurt
voort bij Renault

Twee vrouwen
verkochten

'mannenvlees'
op de markt

MOSKOU - Twee vrouwen in
de Georgische stad Sjen aan de
Zwarte Zee hebben verschillen-
de mannen vermoord en hun
vlees op de markt verkocht. Dat
is gisteren gemeld door de Sov-
jetkrantSovjetskaja Rossija.

De serie moorden is volgens het
conservatieve dagblad bij toeval
ontdekt door «en man die op de
markt van Sjen kennis had ge-
maakt met een jonge vrouw. De
vrouw, die bij haar grootmoeder
woonde, had hem uitgenodigd
bij haar thuis langs te komen.
Toen de hond des huizes een
maaltijd door grootmoeder kreeg
voorgeschoteld ontdekte de man
plotseling een getatoeerde men-
senhand tussen de vleesresten.
Precies eenzelfde tatoeage op de-
zelfde plaats herinnerde hij zich
bij een reisgenoot met wie hij
vanuit Rusland naar Sjen was
gekomen.

Na arrestatie door de gealar-
meerde politie bekenden de
vrouwen 'talrijke mannen' te
hebben gedood en hun vlees op
de markt te hebben verkocht.
Hun laatste gast hadden ze niet
willen doden 'omdat hij zo jong
en zo aardig was.
De inwoners van Sjen hebben de
woningvan de tweevrouwen in-
middels platgebrand.

Echtpaar verongelukt

" Het echtpaar Nievergeld
uit Keipen is gistermiddag
omstreeks kwart voor vijf
om het leven gekomen bij
een verkeersongeval. De
69-jarige P. Nievergeld stak
in zijn woonplaats met de
auto vanuit de Kelperweg
deRijksweg A6B over en zag
daarbij een personenwagen
uit de richting Roermond
over het hoofd. Bij de bot-
sing werden de bestuurder
en zijn 64-jarige echtgenote
op slag gedood. Een passa-
gier en twee inzittenden
van de andere auto raakten
zwaar gewond en moesten
naar het ziekenhuis worden
gebracht. Het verkeer was
lange tijd gestremd.

Foto: JEROENKUIT

Reddingsactie
van NS voor

vuursalamander
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Laurie Freelove -Smells Like Truth
(Chrysalis)
Ik weet nagenoeg niets van Lau-
rie Freelove. De cassette die mij
ter hand is gesteld, vertelt niet
meer dan haar naam en de titels.
De regelmatige beluisteraar van
Studio Brussel heeft het titelnum-
mer van dit produkt misschien
wel eens opgevangen. Dat num-
mer is op zich interessant genoeg.
Freelove zingt met een wat kla-
gende, doordringende stem het
zeer eigenzinnige nummer. Ook
de begeleiding is vreemd: een
echoënde akoestische gitaar, een
ritmeboxje en nog wat vreemde
achtergrondgeluiden. Freelove is
moeilijk te plaatsen. Haar zang
heeft wat weg van Stevie Nicks
(Fleetwood Mac). Ook haar mu-
ziek komt daar soms in de buurt:
wat mysterieuze, moeilijk grijp-
bare songs. De tien nummers
worden vooral gedragen door de
zang en het eigenzinnig gitaar-
spel: de andere instrumenten zit-
ten ergens ver op de achtergrond.
Bij elke beluistering groeit haar
product en ontdek je nieuwe din-
gen. Voor mij een kenmerk van
kwaliteit.

geertjan claessens

The Doors herleven
in Fenix Sittard

Van onze verslaggever
SITTARD - De geest van wijlen
rocklegende Jim Morrison, zanger-
componist van de al even legendari-
sche formatie The Doors, neemt
komende vrijdagavond bezit van
het Sittardse jongerencentrum Fe-
nix. Als voor de hand liggende
opmaat van deze Doors-revival fun-
geert de naar de band vernoemde
speelfilm van regisseur Oliver Sto-
ne, die om klokslag 20 uur begint.
Aansluitend betreedt Morrisons
reïncarnatie Stan Peters samen met
zijn band de Fenix-planken. Op het
repertoire staat, hoe kan het anders,
een doortimmerde set vol Doors-
evergreens. Ter middernachtelijke
afsluiting staat er nog een 'aange-
paste' swingavond geprogram-
meerd. De entree bedraagt drie
rijksdaalders.

Opmerkelijke cursus voor popbands in Geleen

'Hoe maak ik een cd?'
GELEEN - Hoe maak ik een cd
en - niet minder belangrijk -
hoeword ik er nog beroemd mee
ook? Dat is het tot de verbeel-
ding sprekende thema van een
bijzondere cursus, die donder-
dag 14 november op initiatief
van het Geleense Muziekcollec-
tief wordt gegeven in de plaatse-
lijke Boerderij.

De cursus, ontwikkeld door pop-
journalist annex concertorgani-

sator Fer Abrahams (40), is voor-
al bedoeld voor muzikanten en
managers van regionale ama-
teurbands die op verantwoorde
wijze een plaat willen uitbren-
gen. Tijdens de vier uur durende
bijeenkomst doet Abrahams niet
alleen uit de doeken hoe je een
album opneemt, maar ook hoe je
zon felbegeerd product uit-
brengt en aan de man brengt.

Aan het begin van de avond gaat

Abrahams in op de organisatie
en presentatie van bands. Aan-
sluitend geeft hij een uitvoerige
uiteenzetting over zaken als het
opnemen in - goekope - stu-
dio's, het persen van een plaat,
auteursrechten, het benaderen
van platenmaatschappijen en
niet te vergeten distributie en
promotie. Na de pauze wordt
met elke aanwezige groep ofma-
nager een op de praktijk toege-
sneden strijdplan uitgestippeld

op de lange weg naar het uit-
brengen van de (al dan niet eer-
ste) schijf.

De thema-bijeenkomst is overi-
gens een vervolg op de cursus
Publiciteit voor Popgroepen, die
in de periode 1990-1991 zon ze-
ventig keer in Nederland, België
en Frankrijk is gegeven. 'Hoe
maak ik een cd?' is echter een
beduidend exclusievere aangele-
genheid. Deze cursus wordt niet
meer dan zes maal gehouden, op
verschillende plaatsen in ons
land. Bandleden en managers
die de thema-avond in de Boer-
derij willen bijwonen, kunnen
zich aanmelden bij Muziekcol-
lectief Geleen (Daan Prevoo,
"3046-749726).

Somber
„Dit is alleen te bereiken met een
enoi me publicitaire inspanning,"
zegt SPL-nestor Wim Collaert in de
kleed- en broodjesruimte. „Elke
band kreeg honderdkaartjes om uit
te delen - die bezoekers moet je er
nog bij tellen - en zelf hebben we
enorm veel kortingkaartjes ver-
spreid. Maar voor een gewone festi-
valavond krijgen we hooguit twee-
honderd mensen."
De stichting wordt bedreigd in haar
bestaan. In 1992 wordt deprovincia-

le subsidie om de Limburgse pop-
cultuur te bevorderen afgebouwd,
daarna moet men zich maar zelf
zien te redden. „Ik zie het somber
in," zegt Collaert, „want het be-
drijfsleven dat ons vervolgens zou
moeten sponsoren, is veel meer ge-
ïnteresseerd in professionele
topacts, danin onze initiatieven van
onderaf, die wat kleinschaliger
zijn."
Speedica is opgetogen over het op-
treden. Diverse high-fives worden
uitgewisseld. Leadzanger Hans
Reinders: „Ja, we willen proberen
de top te bereiken. We zijn allemaal
rond de twintig, hebben al verschil-

lende toemees door Nederland
gemaakt, demo's opgenomen en ra-
dio-opnames achter de rug. We zou-
den nu wel eens wat anders willen
dan jongerencentra."

Een van zijn medemuzikanten on-
derbreekt hem met de vraag of
Hans vijftig gulden kan wisselen,
want de Speedica-petjes (kosten
tien gulden) vliegen de deur uit. De
band doet het management hele-
maal zelf. „Het is allemaal toch al
niet te betalen," zegtReinders, „zon
demonstratieopname kost achtdui-
zend gulden en voor een optreden
krygen we nog steeds niet meer dan

vierhonderd gulden. Als je meer
vraagt, kun je wegblijven."

" Edwin Maas (links boven), Marcel Ras (rechts boven), Ro-
chus Brauers (links onder) en Frank Heine: oer-Limburgs roek-
talent, verenigd in de talentvollefortnatie Green Dream.

recept
Biefstukken mei
basilicumsaus
Een supersnelrecept waar u beslist
niet aan af kunt zien dat het slechts
zo weinig inspanningkost.
Behalve bij deze biefstukken
smaakt de saus ook voortreffelijk
bij entrecote, kalfsbiefstukken of
-schnitzels.

Benodigdheden voor 4-6 personen:
4-6 biefstukken van ruim 100 g, bo-
ter, peper en zout, 2 volle el pesto-
saus (kant-en-klaar), 3 el crème frai-
che.
Dep het vlees droog met keukenpa-
pier.
Verhit boter en schroei hierin het
vlees aan beide kanten dicht.

Kruid biefstukken met peper en
zout en bak ze verder zoals gewenst.
Verwarm ondertussen pestosaus sa-
men met de crème fraiche, voeg
eventueel een extra teentjke knof-
look toe en geef de saus apart bij de
biefstukken.
TIP: In plaats van bakken kunt u de
biefstukken ook in de oven grille-
ren. Reken dan op 3-4 minuten per
biefstuk.

huub meijer

pop
ld-cd

Mariah Carey
Emotions
(Sony Music)
In één klap vestigde Carey haar
naam met haar titelloze debuut.
Zon snelledoorbraak heeft zo zn
nadelen: de druk op de artiest
om snel met een even goede op-
volger te komen is groot. Maar
kwaliteit laat zich niet dwingen.
Carey heeft dan ook niet aan de
verleiding toegegeven snel met
meer van hetzelfde te komen. Op
Emotions zingt ze zich met aan-
stekelijk plezier de strot uit het
lijf. Het album is goed opge-
bouwd: naast prima dansbare
up-tempo nummers staan even
mooie ballads. De lelieblanke
Mariah bedient zich van soul-,
gospel- en funkarrangementen
alsof die haar met de paplepel
zijn ingegoten. Alle liedjes gaan
bij Mariah Carey over de liefde.
Ze maakt er geen geheimvan dat
ze ook veel voelt voor het hogere:
ook the lord duikt in sommige
van haar teksten op. Vooral de
snellere nummers worden gedra-
gen door haar zang. In het in-
middels welbekende titelnummer
zingt 'la Carey' de sterren van de
hemel, en haalt schijnbaar moei-
teloos de hoogste noten. Na het
gedragen And You Don't Re-
member volgen twee geheide hits:
de bloedmooie ballad Can't Let
Go en het uiterst swingende Ma-
ke It Happen. En zo gaat het
maar door, tien prachtige num-
mers lang. Het is alleen jammer
dat haar begeleiders af en toe de
automatische piloot aan zetten.
Op die computerdreun of zwe-
vende 'strings' uit de computer
zit ik niet te wachten. Maar zoals
gezegd: Carey's stem maakt voor
mij alles goed. Laten we hopen
dat deze talentvolle zangeres niet
in de verleiding komt haar ei-
genheid in te ruilen voor al te
voorspelbaar hitmateriaal.

Limburgse amateurbands nemen live-album op in Fenix

'Als je méér vraagt,
kun je wegblijven'

SITTARD - Voor vier Lim-
burgse bands stond er vrijdag-
avond in het Sittardse jonge-
rencentrum Fenix een schaal
met broodjes klaar. Speedica,
Passing Strangers, Gail of
God en Green Dream waren
door Stichting Popmuziek
Limburg (SPL) uitgenodigd
samen live een cd vol te spe-
len, de prijs van een wedstrijd
met vier voorronden. Op weg
naar de top dus, en dan horen
er in het hok naast het podium
broodjes te staan.

„Nee, met echte kleedkamers wer-
ken we hier niet," zegt een van de
stafleden van Fenix over de ruimte
die als opstapje naar het podium
dienst moet doen. Een salontafel en
een oud bankstel, een kapotte koel-
kast en veelkabels naar de opname-
bus die buiten staat. Geen nerveus
heen en weer lopende bandleden
die dadelijk opmoeten, want diezit-
ten in het café of op de gang, om
een oogje in het zeil te houden bij
de apparatuur. Bovendien blijkt
een zichzelf respecterende popmu-
zikant zich niet te verkleden. Ma-
donna is dus maar een aanstelster.

Elke band is driekwartier toebeme-
ten, Speedica opent de rij om half
negen. Melodieuze speedmetal, noe-
men ze hun muziek zelf. De talrijke
fans leven zich uit, derest kijkt be-
rustend toe. Fenix is dan al stamp-
vol. Halverwege de avond moet het
bordje 'vol' op de deur, want dan
zijn er zeshonderd kaartjes ver-
kocht.

Pyjamabroek
De wisseling van de wacht op het
podium verloopt vlekkeloos. Pas-
sing Strangers en daarna Gail of
God illustreren de contrasten in de
pop. Terwijl het middle-of-the-road-
geluid van Passing Strangers, inclu-
sief achtergrondkoortjes en gitaar-
geluid a la Mike Oldfïeld, nog in je
hoofd zit, betreden de vier zwartge-
klede 'Gails of God' hetpodium. De
twee bassisten plukken niet, maar
spelen volle akkoorden en zorgen
voor een trage, loodzware basis
waarop de zanger zijn sombere
werk doet. „Niet geweldig," oorde-
len ze zelf achteraf over het optre-
den. Het valt niet mee zon divers
publiek te bespelen.

Divers is de laatste band, Green
Dream, van zichzelf. Hoezo niet ver-
kleden? We brengen een feestje, zo
is de redenatie, dus doet zanger/
gitarist Frank Heine eenroodfluwe-
len jasje met biezen aan, draagt de
fluitist een afzakkende pyamabroek
en een kleurig hesje om zn blote
pens en is de bassist getooid met
een koelbloedige hoed. Viervuilnis-
zakken met herfstbladeren zijnover
de planken gestrooiden aan het pla-
fond hangen repen aluminiumfolie,
die in de loop van driekwartier ka-
pot getrokken kunnen worden.

Gillend
Green Dream is leuk. Soms een ras-
echte gitaarband, met stampende
rock, soms experimenteel met een
gillende fluit of absurde breaks die
meer dan eens op de lachspieren
werken. Bovendien is Frank Heine
gezegend met een stem die alles
kan. En Green Dream is enthou-
siast: in twintig minuten produce-
ren zij de enige twee gebroken sna-
ren van de avond.

De cd onder beheer van Stichting
Popmuziek Limburg, met live-
optredens van Speedica, Passing
Strangers, Gail of God en Green
Dream wordt medio december uit-
gebracht.

geert dekker

Canadese band NoMeansNo naar Venlo
VENLO - De Canadese punkgroep NoMeansNo beklimt vrydag 8 no-
vember voor de derde maal het podium van jongerencentrum OOC in
Venlo. De band die ook platen maakte met zanger Jello Biafra van de
Dead Kennedys, kwam reeds twee maal als populairste live-act uit de
bus bij de jaarlijkseenquête die onder bezoekers wordt gehouden. Hun
energieke muziek wordt omschreven als een mix van funk, }azz en hard-
core. 2Bad en Thud! zijn twee punkgroepen die het voo/programma

verzorgen. 2Bad is de thuishaven van zanger Lee Hollis van de Sperm-
birds. Scheurende gitaren en het gebruik van saxofoon zijn kenmer-
kend voor deze Duits-Amerikaanse band. Het van oorsprong experi-
mentele punkkwartet Thud! uit Groningen maakt de laatste tijd steeds
meer melodieus klinkende muziek. Funk en punk gaan bij hun hand in
hand. De eerste band begint om 20.00 uur. Na afloop van het concert
start de wekelijkse swingavond.

'Herry Christmas'
met de WW Band
SITTARD - Herry Christmas With
The WW Band. Zo luidt de titel van
de - gewoontegetrouw als 'zeer bij-
zonder' aangemerkte - kerst-cd-
singlevan Limburgs meest gevrees-
de kolderrockgezelschap dat.luis-
tert naar de naam WW Band.
Playing captoinLoek Frohwein
van de twaalfkoppige Sittardse for-
matie liet gisteren desgevraagd we-
ten dat het langverbeide produkt
woensdagavond 13 november ten
doop wordt gehouden in het Sit-
tardse jongerencentrumFenix.
De cd-maxisingle, waarop behalve
twee live- en evenzovele studio-
nummers ook nog een ruim negen
minuten durend 'kersthoorspel' te
vinden zijn, verschijnt in een eerste
oplage van tweeduizend stuks.

Druk popweekend
in Maastricht

MAASTRICHT - Het bewierookte
folkrockkwartet Blue Guitars en de
al even spraakmakende hiphopfor-
matie D.A.M.N., twee van Neder-
lands meest in het oog springende
bands van dit moment, staan zon-
dag 10 november op het podium
van het Staargebouw in Maastricht.
Het organiserende Basement 5
heeft beide groepen gestrikt als af-
sluiter van een amateurfestival dat
diezelfde avond al om zes uur be-
gint.
Op het affiche figureren de namen
van de Limburgse bands Me Tar-
zan, Wild Flower, Overused Under-
wear en Right Direction.

popagenda
NOVEMBER

" BDe Boemerang Margraten, Spt
cial Edition I

" 8 OOC Venlo, No Means No, 2-B»*
en Thud! f

" 8 Exit in G Landgraaf, Mr Pot#'
head en Waxed Curbs ;'

" 8 Fenix Sittard, Doors-revival nty
Stan Peters & Band i,

" 8 Café Op de Berg Stem, D-TraiC.

" 9 Torn Torn Heythuysen, Nosüf'
King f

" 9 Limburghal Genk (B.), Jo*l
Denver f(

" 9 Audimax Aken (D.), Passpt]
featuring Johnny Clyde Copt
land f" 9 Gimmix Sittard, No Tuxedo J1" 9 Café De Vos Stem, Freestyle ï

" 9-10Ahoy Rotterdam, New Kids Ie
the Block |-

" 11 Café De Vos Stem, Freestyle .
" 12 Vorst Nationaal Brussel t?

New Kids on the Block s'
"13/14Ahoy Rotterdam, Bryan Adam*

" 13 Vredenburgutrecht, Kraftwer**
" 13 Fenix Sittard, WW Band P*

sents cd-single Herry Christin*

" 14 Vredenburg Utrecht, The P
gues

" 15 Café Overbroek Hoensbroe1
Freestyle

" 15 Ahoy Rotterdam, Lenny Kravi'
" 15 Galaxy Landgraaf, Mannheirn

" 15 Uitgaanscentrum Geelen H*
len, Fietsefreem

" 16 Martinihal Groningen, Len*
Kravitz

" 16 Sporthalle Keulen (D.), CW
Rea

" 16 Gimmix Sittard, Goldrush

" 17 Grugahalle Fssen (D.), New K>'
on theBlock

" 18 Rodahal Kerkrade, Lenny Kll
vitz

" 18 Carré Amsterdam, Seal

" 19 Brabanthallen Den Bosch, Sti»«

" 23 White Horse Eijsden, The Belrfi
hi Memorial Bluesbrothers Bal*'
(afscheidsconcert)

" 23 Gimmix Sittard, Fresh

" 23 't Gevelke Beek, CC Rider

" 24 Paradiso Amsterdam, An"
Clark

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. graanpakhuis; 5. Jap. pa-
relduikster; 8. verharde huid; 12. Nederl.
munt; 16. rondhout; 18. dat is. (lat. afk.);
19. oude vochtmaat; 21. eikeschors; 24.
boom; 25. de onbekende; 26. deel v.e.
ladder; 27. toegankelijk; 28. Chin. maat;
29. Franse N.V.; 30. reis, tocht; 32. he-
den; 33. deel v.d. bijbel; 34. baardje; 36.
snijwerktuig; 38. vr. titel; 40. droogoven;
41. laan; 42. niveau; 43. oude lengtemaat;
44. bergweide; 46. jaartelling; 48. trekdier;
49. maanstand; 50. Turks bevelhebber;
52. Ver. Naties; 53. onmeetbaar getal; 54.
deel v. Sumatra; 55. bloedvat; 56. pers.
vnw.; 58. gewicht; 59. recht stuk v.e.
vaart; 61. wisselgebruik; 62. landb. werk-
tuig; 67. voorzetsel; 68. lekkernij; 74. drie-
tal; 75. zangstem; 76. paar.

Verticaal: 2. titel; 3. streep; 4. in orde;- 'ten bedrage van; 6. larve; 7. water inj :Br.; 8. uitgave; 9. water in Utrecht; 10.!
raar; 11. land in Azië; 13. muz.noot; |]
kledingstuk; 17. benoeming; 18. goodl
laar; 20. kledingstuk; 21. vroeger; 22. f
kenshok; 23. ver (in samenst.); 31. Znengoed v.e. sigaar; 33. ontkenning; \bevel; 35. toiletartikel; 36. honingdra^
37. pi. in België; 39. priem; 45. ovenkr^ber; 47. schoorsteenzwart; 50. houdi"!
51. vaartuig; 53. huisdier; 57. lekken1]
60. meer in Rusland; 63. koordans; ",
voedsel; 65. muz.noot; 66. Europeaan; ">'.
titel; 69. soort onderwijs; 70. ongeve«
71. motorraces; 72. vaartuig; 73. water"
Friesland.
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Verzet
hfn .erdeel van het compromis is af-
van'i ng door de Eerste Kamer
tiiri wet over de stelselherziening
Der*--, A

een debat °P 19 november.
fienTT ractie zou haar verzet te-
gen Pannen daar dan met han-en wurgen moeten opgeven.

SchHfl6?- liet de factie in nieuwe
Vóór■ ♦,*" e vraSen over het wets-
ben ?°ë weten twijfels te heb-
nen t? .hoofdPunten van de plan-
zien'p l.

betrof met name de voor-
inv " kostenbeheersing en de
steMmg Zoals Simons had voorge-
nieti, twijfel had Simons ook
re «t. l?nnen wegnemen door eerde-
CDA £ San de Senaat > aldus de

E>66 Eerste Kamer zijn WD en
het r,? VerJeens tegen invoering van
daar" lmons« Met het CDA wasarmee een meerderheid tegen. Narokr!ei

Sprek met alle andere hoofd-
eniep f weiëerdeKaland gisteren
houri nadere informatie over de ma-a van de discussie te geven.

de «ff de Eerste Kamer de wet over
kent h

erzieningafhandelt* bete"
staat een overwinning voor
DoorSHeCretaris Simons (PvdA),
ciin overheveling van de medi-
veer H ntar deAWBZ kan nog onge-
nein helft van zijn eerdere voor-ens op l januari doorgaan.
Aaeer? d

f
ander kant moet Simons

pia fraseerde invoering van zijn
CDA en accepteren. Zo krijgt het
zinaTv!n de Senaat toch nog enigs-
fract r Zln' Eerder bepleitte die
pi a

le een heroverweging van de
dal. en' gezien alle onzekerheidwaaromtrent

Aanvaarding 'lager' werk niet verplicht

Passende arbeid niet
wettelijk geregeld

DEN HAAG - Minister De Vries en
staatssecretaris Ter Veld (Sociale
Zaken) weigeren wettelijke regels
op te stellen die werklozenverplich-
ten na een bepaalde periode ander,
lager gekwalificeerd werk te aan-
vaarden. Een deel van de Tweede
Kamer dringt daar op aan, omdat de
vrees bestaat dat het overheidsbe-
leid te weinig resultaat zal opleve-
ren. Dat bleek gisteren tijdens
mondeling overleg in de Kamer.

De Vries en Ter Veld willen wel een
richtlijn uitvaardigen, die erop
neerkomt dat een universitair ge-
schoolde werkloze na een half jaar
werkloosheid een baan op HBO-
niveau moet aanvaarden. Lukt ook
dat niet dan moet een jaar later op
banen van MBO-niveau worden ge-
solliciteerd.

Steun
De Kamer wees de bewindslieden
er op dat de uitvoeringsorganisaties
er heel andere meningen op na hou-
den over het begrip passende ar-
beid dan derijksoverheid.

De regeringspartijen CDA en PvdA
steunden de minister in diens op-
vatting. Maar vooral CDA-woord-
voerder Huibers drong er op aan
dat de minister, in het komende
overleg met de uitvoeringsinstan-
ties, resultaat boekt.

De termijnen die De Vries in de
richtlijn wil hebben, zijn overigens
niet absoluut dwingend. In indivi-
duele gevallen kan er van worden
afgeweken. Maar 'er komt een mo-
ment waarop de beschermende
werking moet wegvallen', zei de be-
windsman. Het kan niet zo zijn dat
een werkloze zich blijft verschuilen
achter de redenering, dat voor hem
of haar geen passende arbeid voor-
handen is.

PvdA-Kamerlid Spieker oordeelde
dat gedwongen verhuizing van een
werkloze uit den boze is. Hij vroeg
of de overheid bereid is onderne-
mers te dwingen hun vestiging in
gebieden te plannen waar voldoen-
depersoneel te vinden is. Bedrijven
vestigen zich nu te veel in de drie-
hoek Schiphol-Rotterdam-Utrecht,
terwijl de werklozen in andere pro-
vincies zitten.

Aantal arbeidsongeschikten blijft te hoog

Voorwaarde herstel
koppeling onhaalbaar

Van onze redactie binnenland

ZOETERMEER - De doelstel-t!^i0m het aantal arbeidsonge-, c"ktheidsuitkeringen (in volle
uitkeringsjaren) terug te dringen
«roa!? 1 mveau van eind 1989„ u °?0) zal in 1994 niet wordengehaald.

Dat voorspelt het secretariaatvan de arbeidsongeschiktheids-
fondsen in een raming die van-daag door de fondsbesturenwordt besproken.

Daarmee staat de belofte dat vol-ledige koppeling tussen lonen enuitkeringen wordt hersteld in-

op honderd werkenden wordt
gehaald in deze kabinetsperiode
nog steeds op de tocht.

Zelfs bij de meest optimistische
veronderstelling levert 1992 nog
815.000 volle uitkeringsjaren aan
aaw- en wao-uitkeringen op. In
1993 stabiliseert dat aantal zich
en pas in 1994 treedt voor het

eerst in jaren een verlaging op
tot 808.000 volle uitkeringsjaren.
Dat effect is ondermeer het ge-
volg van meer gedeeltelijke ar-
beidsongeschiktheidsuitkerin-
gen (aanpassing van het begrip
passende arbeid treft 30 procent
van de mensen die nu nog volle-
dig arbeidsongeschikt worden
verklaard).

Verder van een terugloop van
het aantal nieuwe toekenningen
met 5 procent (afschrikeffect).
Tenslotte wordt geraamd dat als
gevolg van andere maatregelen
(bonus-malus, etcetera) per jaar
10.000 minder nieuwe arbeidson-
geschiktheidsuitkeringen wor-
den toegekend.

Bij meer pessimistische vooron-
derstellingen blijft het aantal
arbeidsongeschiktheidsuitkerin-
gen (in volle jaren) nog groeien
van 819.000 in 1992 tot 841.000 in
1994.
Vergeleken met ongewijzigd be-
leid zijn er in de optimistische
variant in 1994 61.000 volle uitke-
ringen minder en in de pesse-
mistische 28.000.

Antillen in trek voor rij-opleiding

Bovag wil eind aan
rijbewijs -toerisme

DEN HAAG - Het aantal Neder-
landers dat naar de Nederlandse
Antillen afreist om zijn rijbewijs
te halen stijgt sterk. Bij het wer-
ven van gegadigden voor een rij-
opleiding op de Antillen worden
'agressieve' methoden niet ge-
schuwd.

De Bovag (Bond van garagehou-
ders) stelt dat in een gisteren
gepubliceerde brief aan minister
Maij (Verkeer) en de Tweede Ka-
mer. De organisatie spreekt van
een 'potentieel verkeersgevaar-
lijke situatie', omdat de rij-oplei-
ding op de Antillen weinig voor-
stelt. Ze doet een 'dringend
beroep' op de minister om 'pas-
sende maatregelen' te nemen.

Uit gegevens van de Rijksdienst

voor het Wegverkeer leidt de Bo-
vag af datvan 1 tot 29 oktober op
Curacao 75 rijbewijzen zijn ge-
haald, die nog dezelfde maand
zijn omgewisseld voor een Ne-
derlands exemplaar. Het ging
daarbij niet alleen om rijbewij-
zen voor personenwagens (B),
maar ook voor vrachtwagens en
bussen (C en D).

Volgens de Bovag wordt niet al-
leen druk geadverteerd voor zo-
genoemde rijbewijsreizen naar
Aruba, Curacao en Sint Maarten,
maar worden ook leerlingen van
rijscholen persoonlijk benaderd.
Zij krijgen dan het voorstel met
hun rijlessen te stoppen en een
korte vakantie te houden op de
Antillen, waarbij ze tegelijk even

hun rijbewijs kunnen bemachti-
gen.

Onderzoek heeft geleerd dat de
rij-opleiding op de Antillen niet
te vergelijken is met de Neder-
landse, aldus de Bovag. Een in-
structeursopleiding ontbreekt
geheel en de examens worden
meestal afgenomen door 'goe-
dwillende politiemedewerkers.

Ook de verkeersituatie op de ei-
landen is niet vergelijkbaar met
de Nederlandse, stelt de Bovag.
Snelwegen, verkeerspleinen en
verkeerslichten zijn niet of nau-
welijks aanwezig.

Bovendien is het halen van en
rijbewijs in het buitenland in
strijd met een Europese richtlijn.

Alleen medicijnen op i januari uit ziekenfonds
Compromis over plan-Simons

an onze parlementaire redactie

jjÖEN HAAG - Er is een.-.j^promis tussen CDA envdA over het omstreden
ylan-Simons, de stelselher-

ziening in de gezondheids-zorg.

t£J|\0ofdlijnen komt dat op het vol-gde neer:
awl in de EersteKamer gaat
akkoord met een minimale invul-
ling van het plan-Simons. De
°etrokken wet zal dan ook doorac Senaat aangenomen kunnen
worden;
°P 1 januari zullen alleen de ge-
neesmiddelen uit het zieken-
fondspakket worden gehaald en
overgebracht worden. naar deAWBZ;
er worden concrete afspraken ge-
haakt over de verdere invoering■ van het plan-Simons, inclusief de
overheveling van huisarts, audio-
Jogische hulp, erfelijkheidson-
oerzoek, revalidatiecentra en
kraamzorg uit het ziekenfondsnaar de AWBZ. Oorspronkelijkzouden al deze zaken op 1 janauri

overgaan naar de
AWBZ. Dat moet nu volgens eenat te spreken schema in de loopvan 1992 en later gebeuren.

ver het compromis is gisteren tus--?n premier Lubbers, vice-premier
staatssecretaris Simons

en de fractielei-
van CDA en PvdA in Tweeden Eerste Kamer, de heren Brink-man. Wöltgens, Kaland en Schinck"vereenstemming bereikt.

Een definitief 'ja' hing alleen nog op
;'stemming vanuit de PvdA-fractie«de Tweede Kamer. Vandaag zal
«£Probeerd worden echt knopena°or te hakken.

binnen/buitenland

Japanse premier
Miyazawa begint
Kabinetsformatie

■hi m- ~De P°litieke veteraan Kii-
fan t

azawa is ëisteren tot premier
■ j)..Japan gekozen. Hij is onmid-

!kn "Deëonnen aan de vorming
ba v?en nieuwe regering, die een
'achtiger landsbestuur belooft teeren dan het kabinet van zijn

-De 7"!a-nger T°shiki Kaifu.
\ , '---Jarige Miyazawa, wiens poli-
aan carrière 49 Jaar geleden een
je yang nam, werd in een groten-

■a s ceremoniële stemming in hetraa?n ls' waar de regerende Libe-
rOvp mocratische PartiJ (LDp)
Viv, .een ruime meerderheid be-schikt, gekozen.

Mediamagnaat
Robert Maxwell

overleden

LONDEN - De mediamagnaat Ro-
bert Maxwell is gisteren verdron-
ken. Maxwell werd sinds gistermid-
dag vermist aan boord van zijn
jacht. Het lijk van de zakenman
werd gevonden» in de Atlantische
Oceaan in de buurt van het eiland
Gran Canaria, zo heeft de Spaanse
radio bekendgemaakt.

Vroeg in de avond werd vanuit een
reddingsvliegtuig een lichaam ont-
dekt in de oceaan. Op dat momenl
was nog onduidelijk of het ging om
Robert Maxwell. De bemanning
van een toegesnelde helikopter kon
bevestigen dat het lijk van Maxwell
was.

Maxwell was gisterochtend rond
half vijfhet laatst gesignaleerd, toen
hij op het dek van zijn jacht liep.
Even later heeft hij de brug nog ge-
beld om de verwarming wat lager te
laten zetten. Pas tegen het middag-
uur ontdekte de kapitein dat Max-
well zich niet in zijn hut bevond,
zoals was aangenomen. De vermis-
sing werd ontdekt doordat de za-
kenman een telefoontje niet beant-
woordde.

" Robert Maxwell

Kamer stemt in
met verdeling
politiesterkte

DEN HAAG - De Tweede Kamer
gaat akkoord met de verdeling van
de sterkte van de politiekorpsen,
zoals de ministers Dales (Binnen-
landse Zaken) en Hirsch Ballin
(Justitie) dat voorstellen.

Wel vinden de regeringspartijen
CDA en PvdA dat de beide politie-
ministers iets aan de onderbezet-
ting van het toekomstige regionale
korps Flevoland moeten doen, als
Almere de komende jaren verder
uitgroeit naar een stad van 175.000
inwoners en er een asielzoekerscen-
trum in Zeewolde komt. De minis-
ters zegden dat toe.

Dat bleek tijdens een overleg tussen
de Kamer en de ministers over de
voortgang van de sterkteverdeling
zoals die momenteel plaatsvindt.
Op grond van eerdere opmerkingen
vanuit het parlement hadden Dales
en Hirsch Ballin besloten de opera-
tie, ook gezien het reorganisatiepro-
ces van de politie, langzamer te
laten plaatsvinden.

Bovendien krijgt Drenthe meer po-
litiemensen, dankzij een nader on-
derzoek naar werkdruk en de mate
van criminaliteit, die de basis vor-
men voor de sterkteverdeling.

De oppositieparijen VVD en D66
zijn nog steeds ontevreden over de
wijze waarop de toekomstige regio-
korpsen het personeel toegewezen
krijgen.

Britten positief over monetaire unie

Hurd verdacht succes
op top in Maastricht

DEN HAAG - Groot-Brittannië
verwacht dat de twaalf EG-landen
op de top in Maastricht een 'goed
verdrag' over de economische en
monetaire samenwerking kunnen
sluiten. Volgens de Britse minister
van Buitenlandse Zaken, Douglas
Hurd, wordt er goede vooruitgang
geboekt op de weg naar een sterke
Economische en Monetaire Unie
(EMU). Hij verwacht dat het ver-
drag rekening zal houden met de
voornaamste Britse belangen.

De opmerkingen van de Britse mi-
nister worden in Den Haag gezien
als een belangrijke doorbraak in de
dreigende pat-stelling over de
EMU. Tot nu toe weigerde Londen
in te stemmen met het EMU-ver-
drag. Deze heeft tot doel de twaalf
EG-landen sterker economisch met
elkaar te verbinden, onder meer
door de instelling van een centrale
Europese bank en de invoering van
de ecu als munteenheid.

Hurd maakte echter duidelijk dat
Londen de 'belangrijkste voorwaar-
den aanvaardt voor een sterke eco-
nomische en monetaire unie. Na-
drukkelijk stelde Hurd daarbij vastdat het voornaamste 'uitgangspunt
is dat de economieën van de twaalflanden dichter naar elkaar toe
groeien.

Hurd was heel wat minder positief
over het streven naar een politieke
unie, waarover in Maastricht ook
gesproken zal worden. De Britten
blijven zich verzetten tegen een toe-
name van de macht yan de Europe-
se Commissie, die zich in alle hoe-
ken en gaten van het dagelijks
leven van de Europese burger
dreigt te nestelen.

Jongens (15)
aangehouden

voor verkrachting
BREDA - De politie heeft gister-
morgen twee 15-jarige Bredase jon-
gens aangehouden die worden ver-
dacht van een verkrachting en
meerdere aanrandingen van een
15-jarig meisje uit Breda.
De jongenswaren het hun onbeken-
de meisje begin september op straat
tegengekomen. Vanaf dat moment
volgde een periode van aanrandin-
gen en zulke bedreigingen dat het
meisje er geen melding van durfde
te maken. Twee weken terug werd
zij in een schuurtje verkracht. Haar
ouders kwamen erachter en scha-
kelden de politie in.

punt uit
Terugtrekking

De Sovjetunie heeft 200.000 mi-
litairen teruggetrokken uit de
Aziatische Sovjet-republieken.
Dit heeft Sovjet-generaal Vik-
tor Novotsjilov gisteren gezegd
in de Zuidkoreaanse hoofdstad
Seoul. Volgens de bevelhebber
van het leger in het Oostaziati-
sche deel van de SU zijn
120.000 van hen teruggehaald
uit het Verre Oosten. President
Michail Gorbatsjov besloot on-
langs het aantal manschappen
op de Koerillen met 30 procent
te verminderen.

Ontruiming
Justitie heeft gistermiddag een
eind gemaakt aan de actie van
een groep krakers, die het afge-
lopen weekeinde bezit nam van
een militair complex nabij
Spaarndam. Bij de ontruiming
is het niet tot gewelddadighe-
den gekomen. Rond half één
verschenen een grote groep
manschappen en materieel van
met name de Koninklijke Ma-
rechaussee voor de toegang-
spoort van het complex. Over-
leg tussen krakers en autoritei-
ten leidde er vervolgens toe dat
de krakers afzagen van verzet. "Verdachten
De rijkspolitie in Driebergen
heeft gisteren twee mannen
aangehouden, die ervan wor-
den verdacht bijna twee maan-
den geleden twee studenten uit
Driebergen te hebben ontvoerd
en ernstig te hebben mishan-
deld. De verdachten, 29 en 20
jaar oud, zijn afkomstig uit
Driebergen.

Imelda
Imelda Marcos, echtgenote van
de voormalige Filippijnse dic-
tator Ferdinand Marcos, heeft
zich gisteren vrijwillig bij de de
Filippijnse justitie gemeld, na-
dat de regering haar arrestatie
had gelast wegens belasting-
fraude. Na betaling van een
borgsom en de ondertekening
van enkele juridische docu-
menten, kon zij weer gaan. Pre-
sident Aquino van de Filippij-
nen verdenkt het echtpaar-
Marcos ervan zeker vijf miljard
dollar aan overheidsgelden ver-
duisterd te hebben.

Ongevallen
De grote oliemaatschappijen
proberen door cursussen en
premies voor hun chauffeurs
de kans op ongevallen met
tankwagens zo veel mogelijk te
beperken. Die opzet lijkt doel-
treffend, want het is volgens
woordvoerder T. Dellebeke van
de Algemene Verkeers Dienst
opvallend dat bij ongevallen op
de rijkswegen zelden of nooit
wagens van de grote maat-
schappijen betrokken zijn. Del-
lebeke zei dit naar aanleiding
van drie ongevallen met tank-wagens vol gevaarlijke stoffen
de afgelopen drie dagen.

Groningen
De provinciegrens van Gronin-
gen is ook niet langer heilig
voor het college van Gedepu-
teerde Staten. „Zodra de drie
noordelijke provincies, al dan
niet aangevuld met zuidelijker
gelegen regio's, onder bestuur
staan van een gemeenschappe-
lijk gekozen volksvertegen-
woordiging, mag Groningen
worden opgeheven," aldus ge-
deputeerde mevrouw M. de
Meijer gisteren op de eerste
dag van de begrotingsdebatten
van de Groninger Staten. Me-
vrouw De Meijer reageerde op
de ontboezeming van de CDA-
Statenfractie die samen met de
Drentse partijgenoten bereid is
van het Noorden één landsdeel
te maken.

Bloedbad
In Peru zijn 16 mensen gedood
toen gewapende mensen het
vuur openden bij een feest in
een sloppenwijk in de hoofd-
stad Lima. Het is de bloedigste
aanval in het door politiek ge-
weld geteisterde Lima in tien
jaar tijd. De moordaanslag, die
geleid werd door een vrouw,
lijkt te zijn gepleegd door een
paramilitaire groep. Ongeveer
tien schutters waren een huis
binnengedrongen waar ze
twaalf mannen, drie vrouwen
en een achtjarig kind dood-
schoten met pistolen en machi-
negeweren.

Hardhout
De Tweede Kamer wil dat de
regering met voortvarendheid
streeft naar bilaterale overeen-
komsten met landen die tro-
pisch hardhout produceren
opdat de houthandel zo spoe-
dig mogelijk uitsluitend duur-
zaam geproduceerd hardhout
importeert. Dit ter bescher-
ming van de met rasse schre-
den verdwijnende tropische
regenwouden. Een kamermeer-
derheid wenst verder dat de
regering op de kortst mogelijk
termijn komt met een voorstel
waarin de gebruiksmogelijkhe-
den van tropisch hardhout
worden beperkt.

Stakingen in Zuid-Afrika

# Een staker in Soweto in Zuid-Afrika protesteert te-
gen de invoering van btw tijdens een twee-daagse
algemene staking. Aan die staking hebben gisteren
meer dan 3,5 miljoen Zuidafrikanen deelgenomen
De organisatoren van de actie, het ANC en de grootste
zwarte vakcentrale Cosatu, maakten gisteren bekend
dat het aantal stakers 'waarschijnlijk groter' was
dan maandag. Werkgeversorganisaties noemden de
staking 'even groot, en bij verschillende bedrijven
echter kleiner' dan de eerste dag. Afhankelijk van de
regio was tussen de 20 en 100 procent van de werkne-
mers niet op het werk verschenen. Volgens ANC en
Cosatu was de staking de grootste in de Zuidafri-
kaanse geschiedenis.
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Doorvoerhaven
Volgens in The Washington Post
geciteerde Columbiaanse functio-
narissen is Suriname verder een
doorvoerhaven voor chemicaliën
die bij de produktie van cocaïne
worden gebruikt. Die stoffen zou-
den afkomstig zijn uit Nederland
en Duitsland.

Het geld dat Suriname verdient
met de diensten die aan het Me-
dellin-kartel worden bewezen, is
in de loop der jaren witgewassen
dankzij de in opspraak gebrachte
Bank ofCredit and Commerce In-
ternational (BCCI), aldus het arti-
kel.

Onderzoekers van de sub-com-
missievan de Senaat die gaat over
drughandel, hebben in dat ver-

band onder meer de hand gelegd
op documenten uit 1986 waarin
sprake is van een overmaking van
een lege maatschappij op de An-
tillen, Camari Corp, naar een reke-
ning van de Surinaamse Centrale
Bank bij een BCCI-bank in Mia-
mi. Bij de overmaking werd 200
miljoen dollar 'in baar geld' ge-
stort op rekening 01007647 van
BCCI in Miami. Die rekening
staat op naam van de Centrale
Bank van Suriname.

Volgens het artikel gebruikte
Bouterse een aanzienlijk deel van
het aan cocaïnehandel verdiende
geld om wapens tekopen. Hoewel
de opstand van Brunswijk en de
zijnen in 1988 grotendeels voorbij
was, is Bouterse volgens de geci-
teerde inlichtingendiensten ook
daarna op grote schaal wapens
blijven aanschaffen.

Zo zou Brazilië tanks en pant-
servoertuigen aan Suriname heb-
ben verkocht, en nog vorig jaar
zouden drie vliegtuigen, afkom-

stig uit Oosteuropese landen, Bel-
gische, Finse en Oostenrijkse
wapens naar Suriname hebben
gebracht.

De functionarissen van de inlich-
tingendiensten citerend, schrijft
de Post dat een deel van die wa-
pens mogelijk naar het Medellin-
kartel is gegaan, dat in dat jaar in
een felle strijd met de Colum-
biaanse autoriteiten was gewik-
keld.

In het artikel wordt tenslotte de
Surinaamse ambassadeur in Was-
hington geciteerd, Wim Uden-
hout, die zegt dat 'er reden is om
aan te nemen dat een groot-
scheeps onderzoek naar de Suri-
naamse betrokkenheid bij de
drugshandel gerechtvaardigd is".
De rol van Bouterse daarbij, aldus
Udenhout, wordt onderzocht.

Water in Midden-Oosten
explosiever dan dynamiet

achtergrond

Van onze correspondent
MADRID - De eerste confrontatie in Madrid tussen premier
Jitschak Shamir van Israël en de Syrische minister van Bui-tenlandse Zaken Farouk ash-Shara'a was geen liefde op heteerste gezicht. Het is dan ook niet uit wederzijdse genegen-
heid dat Israël en Syrië hebben besloten deel te nemen aanhet vredesproces. Eén van de doelen is via regionale bespre-
kingen praktische maatregelen te nemen die de stabiliteit inhet Midden-Oosten bevorderen. De onrust in het gebied heeftimmers niet alleen te maken met grensconflicten en een wa-penwedloop, maar ook met de verdeling van hulpbronnen,
met name water. Als het vredesproces mislukt, zou de strijdom het water wel eens .kunnen uitlopen op een regelrechte
oorlog.

„Israël is voor de helft van zijn
watervoorziening aangewezen op
de Golan-hoogvlakte," zei vorige
week onderminister van Buiten-
landse Zaken Benjamin Netanya-
hu, na een van de zittingen inMadrid. Hij wilde daarmee aange-
ven dat het bezette Syrische ge-
bied niet alleen in militair opzicht
van strategische betekenis is.
Met zijn vijftig procent overdreef
hij waarschijnlijk. Niemand kan
precies zeggen hoe het is gesteld
met de verdeling van de water-
voorraad van de Golan, maar zelfs
voorzichtige schattingen gaan er-
van uit dat minstens een kwart
van het water daar uiteindelijk te-
recht komt in Israël.
Overeenstemming over nieuwe
grenzen in het gebied is dan ookalleen mogelijk als de bijbehoren-
de waterproblemen zijn opgelost.
De inwoners van Damascus hoe-
ven de kraan maar open tedraaienom te merken hoe belang-
rijk vooruitgang in het vredespro-
ces kan zijn voor hun dagelijks
leven. De Syrische autoriteiten
zijn er in geslaagd het waterver-bruik in de hoofdstad met veertig
procent te verminderen, maar al-leen door een aantal uren per dagde watertoevoer af te sluiten. Vijf
jaar droogte heeft de Barada, de

rivier die het centrum van Damas-
cus doorsnijdt, veranderd in een
troosteloze modderpoel.

Schaarste
Volgens Israëlische meteorologen
belooft het komende wintersei-
zoen opnieuw weinig regen. In
tegenstelling tot de bevolking van
Damascus merken inwoners van
Tel Aviv en andere Israëlische ste-
den weinig of niets van de waters-
chaarste. Op ieder uur van de dag
stroomt er volop water uit kranen
en gazonsproeiers. Maar het is in
meer dan één opzicht water waar
een luchtje aan zit.

Door de schaarste moet het water-
leidingbedrijf namelijk steeds
meer vervuilde bronnen aanbo-
ren. Het ziet zich genoodzaakt
zoveel chloor toe te voegen dat
het drinkwater in grote delen van
het land ondrinkbaar is gewor-
den. De consumptie van bronwa-
ter is de afgelopen jaren dan ook
stormachtig toegenomen. En waar
staat de grootste 'fabriek' van ge-
botteld schoon water? In Katzrin,
de belangrijkste Israëlische ne-
derzetting op de Golan.
Dc schaarste aan zoet water in Is-
raël is voor een belangrijk deel

een probleem van eigen makelij.
Omdat de autoriteiten het agrari-
sche waterverbruik subsidieer-
den, gingen veel landbouwers
katoen verbouwen en andere pro-
dukten die eigenlijk niet geschikt
zijn voor droge gebieden. Nu de
druk op de waterreservoirs toe-
neemt en het niveau van het Meer
van Galilea de laagste stand in de
geschiedenis heeft bereikt, zijn de
autoriteiten wakker geschrokken.
Het water voor de boeren wordt
duurder en de toegewezen hoe-
veelheid geringer.

Milieu
Milieuproblematiek - hoog op de
politieke agenda in Westerse lan-
den - krijgt in het Midden-Oosten
maar weinig aandacht. Zelfs in Is-
raël, het enige democratische land
in het gebied, bestaat geen milieu-
lobby van belang. Verbetering
van het milieu kost geld en dat
geld kan beter worden besteed
aan defensie en de opvang van
immigranten. Daar komt het ver-
weer van de overheid op neer.

In de Israëlische verkiezingsstrijd
speelt het milieu geen rol van be-
tekenis, omdat bijna niemand erin
is geïnteresseerd.
Ondertussen gaat de industriële
bodemvervuiling en de verzilting
van de waterreservoirs in hoog
tempo door. De nood is zo hoog
gestegen dat de Israëlische rege-
ring ernstig overweegt om drink-
water te gaan aanvoeren uit Tur-
kije.
Dat zou moeten gebeuren in enor-
me plastic containers, die achter
sleepboten door de Middellandse
Zee worden getrokken. Ook de
Golfstaten hebben een beroep ge-
daan op Turkije. Er zijn plannen
om een pijleiding aan te leggen
van Oost-Turkije naar Saoedi-Ara-
bië en zijn buurstaten.

ledere ingreep in de natuurlijke
waterhuishouding heeft vergaan-
de gevolgen voor het hele gebied.
Toen Turkije in januari van dit
jaar het kunstmatige meer bij de
Atatürk-dam liet vollopen, werd
in die periode de watertoevoer
naar Irak en Syrië afgesneden. De
Turken waarschuwden de Syriërs
evenwel dat de afsluiting 'om
technische redenen' langer zou
kunnen duren.

Al snel bleek dat de waarschu-
wing niets met techniek en alles
met politiek had te maken. Toen
de Syriërs lieten weten dat ze niet
langer Armeense terroristen zou-
den opleiden en de hulp aan de
Koerdische verzetsbeweging in
Turkije zouden staken, begon het
water als bij toverslag weer te
vloeien. De les: wie waterbronnen
heeft, kan politieke druk uitoefe-
nen op alle landen die ervan af-
hankelijk zijn.
De Syriërs zijn volkomen afhan-
kelijk van de Turken waar het
gaat om de Eufraat, de rivier die
voorziet in zestig procent van de
Syrische waterbehoefte en, verder
stroomafwaarts, van levensbelang
is voor Irak. In de jaren zestig
heeft de Sovjetunie in Syrië de gi-
gantische Al-Furat dam aangelegd
met acht turbines voor de opwek-
king van elektriciteit. Van die
acht zijn er slechts drie in bedrijf.
Het waterniveau in het stuwmeer
is te laag doordat Turkije stroo-
mopwaarts een aantal dammen
heeft gebouwd.

De ondergrondse bronnen van de
Golan leveren niet alleen Israël
water, maar ook Jordanië, via de
Dan en de Jordaan. Het Golan-
water stroomt in zuidelijke rich-
ting en om ervan te kunnen profi-,

teren zouden de Syriërs dus
dammen moeten bouwen. In het
begin van de jaren zestig, toen ze
nog meester waren in het gebied,
zijn ze inderdaad aan zon project
begonnen. De Israëliërs be-
schouwden dat als een bedreiging
van hun economie en vlak voor
het begin van de Zesdaagse Oor-
log bombardeerden ze wat er tot
dan toe was gebouwd.
Israël gebruikt op grote schaal
waterbronnen in de bezette gebie-
den voor zijn nederzettingen en
voor zijn binnenlandse landbouw.
De Palestijnen beschouwen dat
als diefstal van hun natuurlijke
hulpbronnen en zullen in de loop
van het vredesproces daarvoor
een oplossing eisen.
De politiek, die een betere verde-
ling van de waterbronnen moge-

lijk zou moeten maken, werkt inde praktijk als een belemmering.
Deze week had in Turkije een gro-te internationalewaterconferentie
moeten beginnen. De organisatri-
ce, Joyce Starr, hoofd van het inWashington gevestigde Global
Water Summit Initiative, heeft
drie jaar lang geprobeerd alle be-
langhebbende landen in het ge-bied aan de tafel te krijgen. DeTurkse regering wilde er een
grootse manifestatie van maken,
vooral om de Turkse reputatie ophet gebied van 'waterdiefstal' te
verbeteren. Maar Syrië en eenpaar andere Arabische landen
dreigden met een boycot van de
conferentie omdat ook Israël was
uitgenodigd.De organisatoren be-sloten uiteindelijk de bijeenkomst
uit te stellen 'om de vredesconfe-
rentie over het Midden-Oosten
niet in de wielen te rijden.
Maar het ziet er naar uit dat de
Syriërs ook daar voor problemen

gaan zorgen. De multilaterale of
regionale onderhandelingen, me'
de waterhuishouding in het Mid-den-Oosten op de agenda, moeten
volgens het vastgestelde schern*
half november beginnen, maar
het staat nu al vast dat het later
wordt.

De Syners, en dus ook de Libane-
zen, hebben laten weten dat ze
pas multilataraal willen praten als
er vooruitgang is geboekt in hetbilaterale deel van het proces. Met
andere woorden: als Israël zich in
principe bereid heeft verklaard de
Golan en de andere bezette gebie-
den te verlaten. Maar als iedereen
wacht tot allepolitieke problemen
in het Midden-Oosten zijn opge-
lost, gaat het gebied een droge envooral een gewelddadige toe-
komst tegemoet.

ad bloemendaal

" De droogte in het Midden-Oosten neemt rampzalige vormen aan.

binnen/buitenland

Betrokkenheid Bouterse bij cocaïne-handel voor Amerikanen een feit

'Drugbaron Pablo Escobar
bezocht vaker Suriname'

nieuws analyse

Van onze correspondenten
WASHINGTON/PARAMARIBO/DEN HAAG - De
Columbiaanse drugbaron Pablo Escobar heeft nauwe
banden met de Surinaamse legerleider Desi Bouterse
en heeft van 1987 tot 1989 drie ofvier bezoeken aan
Suriname gebracht. Dit meldt de Washington Post. In
een lang artikel over Suriname komt de krant, die zich
baseert op Westerse en Columbiaanse
inlichtingendiensten, Surinaamse oppositieleiders en
onderzoekers van de Amerikaanse Senaat, tot de
conclusie dat Suriname een brandpunt van de
internationale handel in cocaïne is geworden.

Niet alleen gaat veel cocaïne van-
uit Suriname naar Nederland, al-
dus het artikel, maar bovendien
vindt meer en meer cocaïne zijn
weg naar de VS via kleine scheep-
jes die vanuit Suriname zee kie-
zen en daar hun lading aan grote-
re vrachtschepen overdoen.

Bouterse wordt aangewezen als
de man die in de jarentachtig zijn
land openstelde voor Colum-
biaanse drugsbenden. Daarbij
ontstond met name een band met
het Medellin-kartel van Pablo Es-
co bar, die sinds enige maanden in
een luxueuze gevangenis in Co-
lumbia verblijft.

Bouterse, aldus het artikel, gaf de
Columbiaanse cocaïne-maffïa toe-
gang tot zijn land omdat hij geld
nodig had om de strijd tegen het
Junglecommando onder leiding
van Ronnie Brunswijk te kunnen
financieren.
De krant citeert een rapport van
'westerse inlichtingendiensten'
waarin staat dat zeker negen Suri-
naamse functionarissen, onder
wie Bouterse, bij de drugshandel
zijn betrokken. Het zou, aldus
Amerikaanse overheidsbronnen,
gaan om 'militairen, maar waar-
schijnlijk ook politiemensen.
Niet alleen vindt cocaïne via Suri-
name zijn weg naar de Westerse

markten, aldus de Post, maar ook
zouden in het land grote cocaïne-
laboratoria operationeel zijn. In
dat verband wordt de in Miami
wonende Amerikaan Carlos Free-
man jr geciteerd, die militair advi-
seur en woordvoerder van het
Surinaamse verzet onder leiding
van Brunswijk zou zijn. Leden
van het jungle-commando van
Brunswijk zouden met eigen ogen
de laboratoria hebben gezien.

In Paramaribo is Carlos Freeman
totaal onbekend. Brunswijk heeft
zich nooit bediend van Ameri-
kaanse woordvoerders en van
Freeman heeft men nooit ge-
hoord. Brunswijk zelf heeft in het
verleden bij diverse gelegenheden
ontkend dat legerleider Bouterse
in het door hem gecontroleerde
binnenland met laboratoria in de
weer was.
Tot eenzelfde bevinding kwam de
Amerikaanse militair attaché in
Paramaribo enkele maanden gele-
den. Hij bracht per gecharterd
sportvliegtuigje een onverwacht
bezoek aan de veelgenoemde 'Ta-
felberg', waar volgens Nederland-
se dag- en weekbladen drugs
geproduceerd zouden worden.
Behalve vervallen barakken en
slaperige militairen werd niets

van dien aard aangetroffen en
Bouterse reageerde boos op het
bezoek, omdat de Amerikanen al-
le diplomatieke regels aan hun
laars hadden gelapt. Bouterse
toen, in de kazerne: „Maar ik ben
al lang blij dat ze er niets naartoe
hebben gebracht", daarmee nog
eens wijzend op de vermeende
campagne om hem internationaal
in discrediet te brengen.

" Bouterse (links)
wist volgens de
bronnen van The
Washington Post
steeds in het zadel te
blijven met de
financiële hulp van
de drugbaronnen.

Na gruwelijke moord op twee meisjes doorNederlander

Debat over doodstraf
laait op in Frankrijk

Van onze correspondent
PARIJS - De gruwelijke moord
op twee tienjarige meisjes uit het
Zuidfranse dorpje Eine heeft in
Frankrijk het debat over de
doodstraf opnieuw doen op-
laaien. Meerdere politici hebben
sinds zondag, toen de dubbele
moord ontdekt werd, de herin-
voering van de doodstraf geëist.
Alleen de socialistische partij
heeft zich op voorhand tegen de
heropening van het debat over
de doodstraf verklaard.

De twee meisjes, Muriel Sanchez
en Ingrid van de Portelaere, wer-
den sinds 19 oktober vermist. De
46-jarige C. van G., een man van
Nederlandse afkomst, bekende
dat hij de meisjes op 19 oktober
heeft meegenomen naar zijn va-
kantiewoning in de buurt van
Eine. Nadat hij de twee meisjes
op beestachtige wijze had mis-
bruikt, wurgde hij hen. De vol-
gende ochtend gooide hij de lijk-
jes in een tachtig meter diep
ravijn. Na een urenlang verhoor
wees de moordenaar de Franse
justitie zondag de plaats aan
waar hij de lichamen had ge-
dumpt.
De dubbele moord heeft in
Frankrijk voor veel opschudding
gezorgd. Zo ongeveer de comple-
te bevolking van het dorpje Eine

verzamelde zich zondag voor het
gemeentehuis om de herinvoe-
ring van de doodstraf te eisen
voor dit soort misdrijven tegen
minderjarigen. Een eis die door
politici van diverse partijen on-
dersteund wordt. Met name als
het om recidivisten gaat, zoals in
dit geval, zou de doodstraf op
zijn plaats zijn. Van G. is in het
verleden al minstens twee maal
veroordeeld wegens zedendelic-
ten met kinderen. Hij was - ver-
plicht - onder psychiatrische
behandeling.

Debat
Twee parlementariërs van de op-
positiepartij RPR, Robert Pan-
draud en Erie Raoult, hebben

gevraagd om op korte termijn
een debat over de herinvoering
van de doodstraf te houden in
het parlement. Senator Paul Al-
duy van de andere grote rechtse
oppositiepartij UDF ging zelfs
een stapje verder. Hij heeft een
voorstel ingediend om de dood-
straf opnieuw in te voeren voor
moord in combinatie met seksu-
ele delicten op minderjarigen.

Het extreem-rechtse Front Na-
tional pleit al jaren voor de he-
rinvoering van de doodstraf.
Alleen de socialistische partij
heeft zich tot nu toe uitgespro-
ken tegen de heropeningvan het
gevoelige debat. De woordvoer-
der van de Franse socialisten,
Jean-Jacques Queyranne, ver-

klaarde begrip te hebben vod
het lijden van de familie en naas-
ten van de twee slachtoffertjes
maar zei niets te voelen voor d«
heropening van het debat.
De doodstraf is in Frankrijk paï
in 1981 afgeschaft door het parle-
ment. Dat gebeurde toen overi-
gens met een overduidelijk
meerderheid van 369 tegen 113
stemmen. Als er inderdaad een
nieuw debat komt over de dood-
straf, is de herinvoering dan ookniet erg waarschijnlijk. Maar d«
vraag wat de beste behandeling
is voor dit soort criminelen, blij?
de gemoederen ongetwijfeld be-zighouden.

hans gertsefl

Gewend
De Surinaamse politieke partijen

kunnen vooralsnog weinig met;
Amerikaanse beweringen. Ze ijer inmiddels aan gewend, dat
VS zich volop bezighoudt met i
riname en de betrokkenheid
de drugsmokkel van militair*
De eindelozereeks 'officials', dj
gexperts en onderzoekers die *Washington Post anoniem cite«
wijst daar ook op. Maar beha 11
de verklaring van Freeman, ko'
het blad niet verder dan verd*
kingen en geruchten. Zoals o*
de landing van minstens drie §
te vrachtvliegtuigen op de Si*
naamse Pengel-Airport, die ■kend zou zijn aan 'welingelidl
kringen' in Paramaribo en W>
verder nooit iemand iets over V
nomen heeft. De standaaf
ontkenning van het Nation»
Leger luidt als altijd: 'Geen cO<
mentaar'.

CRI
In hoeverre de informatie waaf'
The Washington Post zich base'
afkomstig is van de Centrale $
cherche Informatiedienst (CRI)
Den Haag, is niet bekend. #
woordvoerder van het minister
van Justitie ontkent dat er «■
nieuwerapportage door de CB'
uitgebracht over de cocaïneW
del in Suriname. Afgelopen zortj1
onthulden onder andere C»
medewerkers dat Bouterse JJtrokken is geweest bij de han'*
in cocaïne. Die bewering leid'
destijds tot kamervragen. De i*.
nister zei toen dat de bewering-
sterke aanwijzingen waren, m*i
geen bewijzen. „Daar is niets'
veranderd", zei de woordvoer"*
van Justitie maandagavond. JCRI wilde geen enkele meded'.
lingen doen over Suriname -■

cocaïnehandel.

Henk daf
marie annet van grunsV^

jos van den catf'
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Limburgs dagblad



Uwilt
beleggen

via de
Rabobank?



Bezuiniging
Het KNOV schrijft dit in een rap-
port aan de Tweede Kamer, die de-
ze maand zal debatteren over de
begroting van het ministerie van
Economische Zaken. Het ministerie

moet komen tot een structurele be-
zuiniging van in totaal 500 miljoen
gulden in 1994.
Volgens het KNOV komt 60 procent
daarvan voor rekening van het mid-
den- en kleinbedrijf. Het zit het
KNOV vooral dwars dat bezuinigd
wordt op het technologiebeleid ten
behoeve van het midden- en klein-
bedrijf, terwijl voor grote bedrijven
wèl meer geld wordt uitgetrokken.
Tevens vindt het KNOV dat de In-
novatiecentra ook niet in de toe-
komst voor rekening van het be-
drijfsleven moeten komen. Op die
centra wordt jaarlijks vijf miljoen
gulden bezuinigd, maar tegelijker-
tijd wordt ernaar gestreefd ze per 1
januari 1993 te verzelfstandigen.
Ook keert hetKNOV zich tegen de
bezuiniging op managementonder-
steuning en verlaging van het ga-
rantieplafond van de zogenoemde
regeling borgstelling mkb-kredie-
ten (midden- en kleinbedrijf).
Het KNOV wil bovendien dat be-
paalde vormen van samenwerking
in het midden- en kleinbedrijf, die
bedoeld zijn om een vuist te maken
tegen het grootbedrijf, gevrijwaard
blijven van een verscherping van
het mededingingsbeleid.

Ook CNV meldt
groeiend ledental
UTRECHT - Het aantal leden
van de bij het Christelijk Natio-
naal Vakverbond (CNV) aange-
sloten bonden is tussen 1 januari
en 1 oktober van dit jaar met
9.132 gegroeid tot 316.814. Vorige
maand meldde de FNV een
netto-winst van bijna 26.000 le-
den, waarmee deze vakcentrale
op in totaal 1.050.383 leden
kwam.

Binnen de CNV-gelederen be-
vinden zich nu ook ongeveer

3.000 kunstenaars. Op 1 oktober
heeft de vereniging Continental
Sound, die deel uitmaakt van de
Associatie Christian Artists (de
Nederlandse 'tak' van een inter-
nationale federatie), zich bij de
christelijke vakcentrale aange-
sloten.

Van de CNV-bonden heeft de In-
dustrie- en Voedingsbond in de
eerste driekwartalen van dit jaar
de grootste ledenwinst geboekt:
met 2.238 nieuwe leden kwam
het totaal op 54.665. Het ledental
van de CFO (ambtenaren en
trendvolgers) steeg met 1.180 tot
84.836 en dat van de Diensten-
bond CNV met 1.000 tot 17.500.

beurs

Opgewekt
AMSTERDAM - Akzo mocht zich
gisteren op de Amsterdamse effec-
tenbeurs verheugen in een aardige
(buitenlandse) belangstelling. De
koers van het Arnhemse chemie-
concern kon mede als gevolgvan de
eerder verschenen gunstige kwar-
taalcijfers een rijksdaalder aandik-
ken tot f 125. Het was de hoogste
stand voor dit jaar.

Elders op Beursplein 5 was de
stemming opgewekt. Gedreven
door het herstel van de Amerikaan-
se dollar en hogere noteringen aan
de andere buitenlandse beurzen
wist de stemmingsindex 0,4 punt te
stijgen tot 89,1. De koersindex ging
van 194,1 naar 195,4. De omzet
kwam uit op f 1,7 miljard waarvan
de aandelen f 586 miljoen voor hun
rekening namen.
De internationale waarden werden
alle hoger uit de markt genomen.
Koninklijke Olie moest evenwel ge-
noegen nemen met een relatief be-
scheiden toeneming van f 1,20 op f
152,70. Veel beleggers bleven afzij-
dig en wachten met enige argwaan
op de kwartaalresultaten dievrijdag
het licht zullen zien. Philips kon
maar een dubbeltje meer waard
worden op f 33,30, ondanks de toe-
zegging van de EG om meer finan-
ciële steun te verlenen bij de invoe-
ring van de voor het Eindhovense
concern zo belangrijke „high-defini-
tion television"(hdtv). -Daf kende een goede dag en zag de
koers met f 0,80 toenemen tot f
22,70. Verzekeraar Aegon, die dins-
dag de eerste verhandelingsdag
vierde op de beurs van New Vork
en bovendien in mei 1992 de aande-
len zal splitsen, deed het ook leuk
door f 1,60 te winnen op f 111.
Branchegenoot ING kon niet aar-
den in de vriendelijke ondergrond
op hetDamrak was een dubbeltjein
reactie op f 47,50.
Internatio-Müller en Hunter-Doug-
las waren de grote verliezers.

Hoofdfondsen v.k. s.k.
ABN Amro 39,50 40,00
ABN AmroA. in F. 80,00 80,00
AEGON 109,40 111,00
Ahold ' 82,40 82,00
Akzo 122,50 125,00
Alrenta 190,50 190,50
Amev " 46^0 47,10
Bols 42,00 42,10
Borsumij W. 59,70 60,00
Bührm.Tet 43,70 43,40
DAF 21,90 22,70
DordtPetr. 140,10 142,50
DSM 98,70 99,40
Elsevier 90,70 9030
Fokker eert. 27,80 27,50
Gist-Brocc. 31,60 31,60
HCS Techn. 1,95 1,95
Heineken 153,50e 15430
Hoogovens 45,80 46,40
Hunter Dougl. 71,50 70,70
IntMuller 6430 62,70
Int.Ned.Gr. 47,60 47,50
KLM 37,00 37,10
Kon.Ned.Pap. 44,10 43,80
Kon.Oüe 151,50 152,70
Nedlloyd 54,50 54,60
Oce 57,50 5830
Pakhoed 4530 46,10
Philips 33,20 3330
Polygram 40,00 40,80
Robeco 9930 9930
Rodamco 58,70 5930
Rolinco . 100,00 10030
Rorento 7030 70,80
StorkVMF 43,00 4330
Unilever 164,50 165,20
VerßezitVNU 73,00 7330
VolmacSoftw. 20,60 2130
VOC 40,10 40,00 e
Wessanen 80,90 81,10
Wolters-Kluwer 59,30 5930
Avondkoersen Amsterdam

Elsevier 90,90-91,00(90,90)
KLM 37,00 (37,10)
Kon.OUe 152,70-153,50(15270)
Philips 33,30-33,40 (33,30)
Unilever 164,80-165,20(165,20)
Binnenl. aandelen
Aalbertslnd 51,40 51,80
ABNAmroHld.prf. 5,85 5,85
ACF-Holding 3130 31,60
AhrendGr.c 132,50 133,00
AsdOptTr. 9,10 9,10
AsdRubber 3,60 e 3,65
Ant Verft 430,00
AtagHoldc 116,50 116,50
Athlon Groep 4330 42,50
Athlon Groep ni£ 42,50 4230 a
Autlndß'dam 92,80 92,80
BAM Groep 83,50 83,50
Batenburg 117,50 117,50
Beers 112.00 112,00
Begemann 135,00 135,00
Belindo 349,50 349,50

Berkei's P. 1,31 1,31
Blydenst-WiU. 34,00 33,50
Boer De, Kon. 207,00 205,00
BoerdeWinkelbedr. 81,60 82,20
Boskalis W. 2330 24,10
Boskalis pr 25,80 26,50
BraatBeheer 30,00 30,00
Breevast 9,20 9,10
Burgman-H. 2900,00 2900,00
Calvé-Delftpr 800,00
Calvé-Delftc 1041,00 1043,00
Cindu Intern. 149,00 148,00
Claimindo 340,00 340,00
Content Beheer 21,80 21,80
CredlßN 30,50 29,60
Crown v.G.c 140,50 140,50
CSM 82,80 84,20
CSM nrc 83,50 84,30
DAF eert 20,10 20,20
Delft Instrum. 20,50 20,40
Desseaux 39,50 39,50
Dorp-Groep 42,00 41,00
Draka Holding 23,90 23,80
Econosto 25,20 24,80
EMBA 220,00 230,00
Erikshold. 72,20 72,20
Flexovitlnt 66,10 66,10
Frans Maasc. 78,50 79,50 f
Gamma Holding 95,50 96,30
Gammapref 5,70 5,70
Getronics 28,00 28,50
Geveke 38,50 38,00
Giessen-deN. 117,00 117,00
Goudsmit 40,00 40,00
Grasso's Kon. 76,50 76,50
Grolsch 183,50 184,20
GTI-Holding 177,00 177,00
Hagemeyer 129,80 130,00
idem div'9l
HALTrust B 13,90 13,90
HALTrust Unit 13,90 13,90
H.B.G. 194,50 196,50
Heineken Hld. 136,00 136,50
Hoek'sMach. 225,10 226,50
Holl.SeaS. 0,52 0,53
Holl.Kloos 422,00 422,00
HoopEff.bk. 7,50 7,50
HunterD.pr. 2,35
IHCCaland 59,50 60,50
Kas-Ass. 35,00 35,40
Kempen & Co 9,80 9,80
kondorwessels 3330 3330
KBB- 7230 7230
Kon. Sphinx 46,50 47,70
Koppelpoort H. 410,00 409,00
Krasnapolsky 198,00 197,00
Landré&Gl. 48,30 47,70
Macintosh 40,70 40,70
Maxwell Petr.H. 118,50 119,00
Medicopharma 21,00 18,30
MoearaEnim 1231,00 1235,00
M.EnimOß-cert 16100,00 16150,00
MoolenHold. 35,50 3530
MulderBosk. 55,00
Multihouse 4,80 4,80
Mynbouwk.W. 370,00 370,00
Naeff 475,00
NAGRON 5330 53,00

NIB 562,00 563,00
NBM-Amstelland 10,10 10,10
NEDAP 378,00 379,00
NKFHolding 212,00 210,00
Ned.PartMij 49,50 49,70
Ned.Springst. 7000,00 eNorit 27,70 28,90
Nutricia gb 142,50 143,90
Nutricia vb 147,90 149,80
Ngv.tCate 92,20 92,40
OmniumEurope 10,00 10,00
Orcoßankc. 70,70 70,80
OTRA 319,50 320,00
Palthe 61,00 60,00
PirelliTyre 22,20 22,10
Polynorm 117,00 117,00
Porcel.Fles 156,00 156,00
Randstad 43,00 4330Ravast 33,00 32,50
Reesink 67,60 68,00
Samas Groep 38,80 39,00
Sarakreek 14,40 14,40
Schuitema 1585,00 1585,00
Schuttersveld 50,10 50,00
Smit Intern. 48,50 49,50
Stßankiersc. 17,00 16,90e
StadRotterdam c 38,20 39,50
TelegraafDe 81,00 81,00
TextielgrTwente 87,00 87,00
TulipComp. 20,00 20,70
Tw.KabelHold 114,50 116,00
Übbink 73,00 68,00
UnionFiets. 68,50 68,50
UnDutch Group 3,90 3,90
Ver.Glas 430,00 427,00
Verto 37,00 37,00
VolkerStev. 63,50 63,50
Vredestein 13,90 14,10
VRG-Groep 42,50 42,50
WegenerTyl 237,80 236,80
WestlnvestFortr 22,00 20,50
WestInv. F. wb. 102,00 120,00b
WoltersKluwer 236,00 236,00
Wyers 30,50 30,50

Beleggingsinstellingen
ABN AmroAand.f. 77,20 76,20
ABN AmroAmericaF. 68,00 d 69,00
ABN AmroEur.F. 73,30 72,90
ABN AmroFarE.F. 58,70 58,70
ABN AmroL.F. 159,10 159,20
ABN AmroNeth.F. 77,80 77,80
ABN AmroObl. 169,70 169,70
Aegon Aand.f. 33,00 33,20
Aegon sav.plus 5,00b 5,00b
ABN Beleg! 5930 58,60
ALBEFO 51,40 51,20
AldollarßFs 25,80 25,70
Alg.Fondsenb. 229,00 228,00
AUianceFd 10,50 10,50
Amba 47,10 46,40
AmroNAmi'. 66,50 65,80
Amvabel 76,20 76,20
AsianTigersFd 5730 57,70
AsianSelFund 51,80 52,00
AustroHung.F. 4,50 a 4;40a
BemcoAustr. 54,30 54,30

Bever Belegg. 3,25 3,20
CLNObl.Div.Fonds 107,40 107,50
CLNObLWaardef. 109,60 109,70
Delta Uoyd 40,40 40,40
DPAm.Gr.F. 32,80 33,30
DpEnergy.Res. 44,10
Eng-H011.8.T.1 10,00 10,00
EMFrentefonds 64,50 64,50
Envir.Gr.Fnd 51,70 52,00
Esmeraldapart 35,50 35,40
Eur.Ass.Tr. 6,80 6,70
EMS.Gr.Fund 102,50 102,50
EGFlnvestm. 151,00 151,00
EMS.lnc.Fund 103,10 103,10
EMSOffsFund 100,70 100,70
EOE DuStlnF. 292,00 290,00
EurGrFund 55,50 56,00
Euro Spain Fd 7,00
FarEastSelFund 5730 57,50
GimGlobal 52,00 51,60
Groeigarant 1,56 1,56
Holland Fund 70,90 70,90
HoU.Eur.Fund 48,00 47,30
Holl.Obl.Fonds 126,50 126,00
HoltPacF. 111,00 110,00
Innovest 81,70 82,00
Interbonds 530,00 530,00
IntereffektSOO 34,90 34,60
Intereffektwt 162,00 159,50
Investapart 72,00 71,80
ISHimal.F.s 7,40
JadeFonds 154,80 155,20
JapanFund. 19,70 19,70
Jap.lnd.AlphaFd 8200,00
JapanRot. Fundyen 7000,00
Korea Pac.s 9,00
Mal.Cap.F.s 5,00
MeesObl.Div.Fonds 113,70 113,50
MexicoInc.F. 2130
MXInt.Vent. 7,00 B,oob
Mondibel 75,30 75,30
Natßes.Fund 1310,00 1305,00
NedufoA 116,50 116,50
Nedufoß 109,00 109,00
NMBDutch Fund 41,80 41,50
NMBGeldmF 53,37 53,39
NMBGlobal F. 47,70 47,50
NMBOblig.F. 34,90 34,80
NMBRente F. 114,50 114,40
NMB Vast Goed 38,00 38,00
New Asia Fund 6,00
NomuraWarr.Fund 1,60 1,65
Obam, Belegg. 240,80 239,20
OAMFRentef. 12,95 12,95
PacDimens. 83,00 83,00
Pac.Prop.Secf. 32,30 33,10
PiersonRente 110,40 110,40
Postb.Beleggl 55,60 55,60
Postb.Vermogensgroei 52,80 52,80
Prosp.lnt.High.ln. 3,90
RGDivirent 51,30 5130
Rentalentßel. 143,90 144,00
RentotaalNV 34,50 34,50
RGFlorente 111,50 111,50
RG SP Groen 53,60 53,60
RG SPBlauw 50,40 50,40
RG SP Geel 48,00 47,90
RodinProp.s 90,00 90,00

Rolinco cum.p 72,00
SchrodlntPropF 29,30 29,50
SciTech 14,00 14,00
TechnologyF. 19,20 1930
TokyoPac.H. 235,00 234,00
Trans Eur.F. 78,80 79,20
TranspacF.Yen 366,00 365,00
Uni-lnvest 22,00 20,50
Unicolnv.F. 81,90 81,80
Unifonds 31,50 31,30
VWN 64,90 65,10
Vast Ned 113,50 113,30
Venture F.N. 10,00 10,00
VIB NV 63,50 64,50
VSB MixFund 51,30 51,10
VSB Rente F. 106,80 106,80
WBOInt 69,80 69,00
Wereldhave NV 136,50 136,50
Yen ValueFund 86,50 86,30
ZOM Florida F { 46,50 46,50

Parallelmarkt
Alanheri 31,00 3030
ABF 105,70 105,70
Berghuizer 46,20 4630
BesouwVanc. 61,00 61,00
Biogrondßel. 10,60 10,80
Comm.Obl.F.l 9930 9930
Comm.Obl.F.2 101,60 101,70
Comm.Obl.F.3 97,40 97,50
De Drie Electr. 14,20 14,00
DeltaUVast 54,70 54,80
DeltaU.dlr 6430 64,20
DeltaUEcu 59,40 - 59,40
DeltaLlMix 58,60 58,40
DeltaLlßente 55,70 55,80
Dico Intern. 88,50 88,50
DOCdata 4,90 4,90
D.T.O.T 45,80 45,70
Ehco-KLMKJ. 38,40 38,50
E&L Belegg. 1 65,50 65,30
E&LBelegg.2 71,20 71,10
E&LBelegg.3 104,60 104,60
E&LBelegg.4 75,00 74,90
E&LKapßenteFonds 101,30 101,20
Freeßec.Sh. 30,00 29,50
GaiaHedgel 114,10
Geld.Pap.c. 72,20 73,00
GermanCityE. 50,50 50,50
GoudaVuurvc 81,50 80,10
Groenendijk 45,60 45,70
Grontmij 52,80 52,80
HCA Holding 48,80 48,60
Heivoet Holding 41,30 41,30
Hes Beheer 40,50 40,50
HighLDevel. 17,00 17,00
Homburgeert 1,20 1,25
Interview Eur. 3,30 3,30
Kühne+Heitz 43,20 43,20
LCIComp.Gr. 5,80 5,10
Melle 525,00 525,00
Nedcon Groep 37,90 38,10
Nedschroef 89,00 89,20
Neways Elec. 7,10 7,20
NewEurHtlsDM 20,00 20,50
NewtronHold 3,20 3,10
Pan Pacific 10,70 10,70

PieMed. 5,70 5,70
SimacTech. 13,00 12,50
Sligroßeh. 46,00 46,40
VHS Onr.Goed 3,50e 3,60
Vüenzo 38,00 3830
Welna 235,50 236,20
Wereldhave 4,50
Weweler 37,00 37,10

Wall Street
alliedsignal 40% 41%amer.brands 40% ■ 40Vs
amer.tel.tel 38/2 38%
amococorp 52% 52/8
asarcoinc 25% 25%
bethl. steel 15*/4 15i/4
boeing co 49% 49%
ean.pacific | 17%
chevron i 75' A 73%
chiquita 39% 38%
chrysler 12V2 12V2
citicorp 11% 11
cons.edis° n 25% 25%
digit.equipm. 59'/a 59
dupontnemours 46 3/a 46'/z
eastman kodak 45V8 44' A
exxon corp 61% 60%
ford motor 26% 26%
gen. electric 68V2 67%
gen. motors 341/, 33%
goodyear 49% 51%
hewlett-pack. 50 485/ a
intbus.mach. 97 965/8inttel.teL 55% 56%
kim airlines 20 19%mcdonnell 70 70
merckco. 137»/a 138
mobüoil 71 Vs 69%
penn central 26% 26%
philips 18% 18'/s
primerica 36% 351/2
royal dutch 82% 82%
searsroebuck 353/, 36%
sfe-south.pac. n3/8 lWt
texaco mc. 64' A 64%
united techn. 48=/8 , 4734
westinghouse 16% 165/8
whitmancorp 127/8 12,/8woolworth 28i/4 28
Advieskoersen
amerik.doüar 1785 j maustr.dollar 1,38 150
belg.frankdOO) 5?31 56]
canad.dollar 1 580 l m
deensekroon (100) 27,55 30,05
duitsemark(100) nOOO U4OO
engelsepond 314 339
finse mark(100) 44,75 4725
franse frank (100) 3135 Mw
grieksedr.(lOO) 088 108
iersepond 2,85 3^lo
ital.lire(10.000) 1390 .^
jap.yen (10.000) 138,00 144,00joeg.dm.t/m 100
noorsekroon (100). 27,25 29,75

oost.schiU.(lOO) 15,70 16,20
port.escudo(lOO) 131 1,39
spaanse pes.(100) 1.69 1,85
turksepond (100) 0,0325 0,0445
zweedsekr. (100) 29,40 31,90
zwits.fr. (100) 125,25 129,75

Wisselmarkt
amerik.doüar 1,85245-1,85495
antül.gulden 1,0205-1,0505
austr.dollar 1,4455-1,4555
belg.frank(lOO) 5,4680-5,4780 'canad.dollar 1,65125-1,65375
deensekroon (100) 29,040-29,090
duitsemark(100) 112,6600-112,7100
engelse pond 3,2727-3,2775
franse frank (100) 32,945-32,995
grieksedr.(lOO) 0,9520-1,0520
hongk.dollar(100) 23,6250-23,8750
iersepond 3,0065-3,0165
ital.lire(10.000) 15,010-15,060
jap.yen(10.000) 142,630-142,730
nwzeel.doüar 1,0392-1,0492
noorsekroon (100) 28,725-28,775
oostenr.sch.(lOO) 16,0080-16,0180
saudiar.ryal (100) 49,8750-49,5250
spaanse pes.(100) 1,7865-1,7965
surin.gulden 1,0185-1,0585
zweedsekr. (100) 30,855-30,905
zwits.frank(loo) 127,860-127,910
e.e.u. 2,3025-2,3075

Index Amsterdam
CBS-koersindex(l9B3=loo)
algemeen 194,10 195,40
idexcl.kon.ohe 181,00 182,00
internationals 203,20 204,70
lokaleondernem. 185,80 186,80
idfinancieel 129,60 130,40
id niet-financ. 240,00 24130

CBS-herbeleggingsindex (1983=100
algemeen 276,10 277,90
idexcl.kon.ohe 242,90 24430
internationals 300,90 303,10
lokale ondernem. 249,20 250,60
id financieel 190,90 192,10
id niet-financ. 304,60 306,10

CBS-stemmingsindex (1987=100)

algemeen 88,70 89,10
internation 8330 84,10
lokaal 89,40 89,70. fin.instell 85,80 86,50
niet-financ 90,30 90,40
industrie 99,50 99,70
transp/opsl 98,00 98,40

Goud en zilver
Goud onbewerkt 20,910-21,510, vorige
20,860-21,460,bewerkt 23,110laten, vorige
23,060 laten,zilver onbewerkt205-275, vo-
rige 205-275, bewerkt 320 laten,vorige 320
laten.

Dow Jones
Industrie 3031,31

-14,30

OPTIEBEURS: serie omzet v.k. s*
abnamrocjan 40,00 160 0,80 1,0"
ah pjan 80,00 216 1,00 0,8"
akzo c nov 125,00 212 0,60 a l,*1
akzo cjan 125,00 784 230 3,80
akzo c apr 120,00 178 7,50 93"
akzo pjan 120,00 268 2,00 I,l°
akzo pjan 125,00 190 4,40 a 2,80
daf pjan 20,00 193 0,50 0,3"
dsm cjan 100,00 215 2,70 3,00
dsm cjan 105,00 157 0,80 I,o°
dsm c apr 100,00 300 5,00 a 5,00
dsm papr 95,00 166 3,10 2,50
dsm papr 100,00 302 5,50 M" 11
coc c nov 270,00 157 3,60 4,60
coc c nov 275,00 ' 393 1,10 1,5"
coc cnov 280,00 215 030 0,4"
coc c dcc 275,00 660 3,80 4,5"
coc pnov 270,00 314 1,30 0,9"
coc pnov 275,00 498 3,70 2,6"
coc pdec 275,00 456 530 4,3"
fokker cjan 30,00 248 1,00 1,0"
goud pnov 360,00 240 4,10 4,50
goud pfeb 350,00 253 4,10 4,0"
hoog c apr 47,50 150 3,10 3,6"
hoog pjan 50,00 151 4,90 4,4"
ing cj94 47,80 422 630 63"
kim cjan 37,50 196 1,70 1,9"a
kim pjan 37,50 273 1,90 1,9"
knp pjan 4730 165 3,20 3,7"
nlc cmei 96,00 250 3,50 a 3,35
nlc c mei 99,00 250 1,40 1,25
nlc pfeb 99,00 250 0,80 0,85
phil cnov 32,50 750 0,80 1,0"
phil cjan 30,00 212 3,80 4,0"
phü cjan 3230 273 2,00 2,1"
phü cjan 35,00 256 0,80 0,8"
phil cjan 37,50 403 0,30 0,30
phü cjan 40,00 725 0,20 a 0,1"
phü c apr 35,00 266 1,60 1,7"
phü cjul 35,00 211 2,10 2,20
phü c 093 30,00 258 7,50 7,80
phü c 095 20,00 149 15,00 15,30
phü c 096 35,00 249 7,90 7,90
phü pnov 32,50 274 0,30 a 03"
olie cjan 155,00 183 2,90 3,7»
olie cjan 160,00 660 1,50 1,70
oUe pnov 150,00 180 1,00 0,60
oüe pjan 150,00 169 2,30 1,70
oüe pjan 155,00 163 5,00 3,80
tops cnov 540,00 152 2,30 4,00

a laten g bieden+ ex-diw.
b=bieden h laten i ei-div.
c ex-claim k gedaan t h
d ex-dividend I gedaan tg
e=gedaoH bieden wk=slotkoers vorige dag
t gedaan t laten sk slotkoers gisteren

Reisverzekering wordt duurder
DEN HAAG - Toeristen zullen per
1 januaribij het sluitenvan een reis-
verzekering zich apart en voor een
kwartje per dag moeten verzekeren
tegen reisongevallen. Er is thans
nog sprake van een 'pakket' waar-
mee bagage, medische kosten, zoge-
naamde SOS-verzekering en reison-
gevallen zijn verzekerd.

De inflatie, het toegenomen aantal
ongevallen en de groeiende behoef-
te aan actievere en daardoorriskan-

tere vakanties hebben de grote
verzekeraars doen besluiten een
aparte regeling voor kapitaalsuitke-
ringen na reisongevallen in het le-
ven te roepen. De andere premies
gaan niet omhoog.

De Europeesche, Elvia Reisverzeke-
ringen en Schlencker zijn de groot-
ste verzekeraars van vakantiereizen.
Zij zijn ook van plan per 1 januari
voor zoekgeraakte bagage-artikelen
een maximale vergoeding vast te
stellen.

Wereldbank schiet
Sovjetunie te hulp

MOSKOU - De Wereldbank heeft
gisteren een akkoord gesloten met
de Sovjetunie om voor een bedrag
van 30 miljoen dollar (ongeveer 56
miljoen gulden) aan expertise te le-
veren bij de privatisering van het
bankwezen en het bedrijfsleven,
alsmede bij de hervorming van de
voedselsector en het sociale zeker-
heidsstelsel.

Het akkoord werd getekend door
Sovjet-president Michail Gorbats-
jov en Wereldbank-president Lewis
Preston.

Op een persconferentie in Moskou
gaf een woordvoerder van de We-
reldbank aan dat geen kredieten
aan de Sovjetunie worden overwo-
gen.

Hij benadrukte dat de Sovjetunie
pas leningen zal krijgen, als de unie
en de republieken lid zijn van de
bank en voldoen aan de criteria die
de bank stelt voor investerings- en
ontwikkelingsbijdragen.

De Wereldbank zal wel onmiddel-
lijk aan overleg beginnen met de
EG over het EG-hulpfonds van cir-
ca 925 miljoen gulden voor de Sov-
jetunie.

economie
'Verzekering kredieten te duur voor kleine bedrijven'

KNOV: overheid moet
export meer stimuleren

Van onze redactie economie

RIJSWIJK - Het Koninklijk Nederlands Ondernemersver-
bond (KNOV) dringt er bij de Tweede Kamer op aan de mini-
mumpremie voor het verzekeren van exportkredieten bij de
Nederlandse Credietverzekering Maatschappij (NCM) te verla-
gen. Het huidige minimum van 5.000 gulden is te hoog voor
het midden- en kleinbedrijf, zo luidt het standpunt van het
KNOV.

De NCM heeft een commerciële
doelstelling, maar de overheid stelt
zich garant voor kredieten van deze
maatschappij voor wat betreft poli-
tieke risico's. Het KNOV vindt dat
de overheid ook via de NCM een rol
kan spelen om export door het mid-
den- en kleinbedrijf te stimuleren.

Scholing voor
meer wao'ers

AMSTERDAM - De Gemeen-
schappelijke Medische Dienst
(GMD) wil in 1992 zon 8.400 ar-
beidsongeschikten of mensen
die dat dreigen te worden via
scholingeen grotere kans op (be-
houd van) werk geven. In 1987
begonnen nog ongeveer 1.700
van hen aan scholing, dit jaar
zullen het er rond 5.600 zijn. Dat
heeft de GMD gisteren bekend-
gemaakt.
De GMD adviseert ondermeer

bedrijfsverenigingen over de ma-
te van iemands arbeidsonge-
schiktheid in het kader van de
wao/aaw.
Ongeveer 60 procent van de ar-
beidsongeschikten of zij die dit
dreigen te worden vindt kort na
de opleiding een baan. Over een
langere periode bezien, tot vijf
jaarna de scholing, loopt dit per-
centage op tot 80.
De meeste scholingen vinden
plaats naar administratieve be-
roepen (45 procent). Bijna 80
procent van de opleidingen is op
lbo/mbo-niveau, waarbij kortdu-
rende opleidingen het meest in
trek zijn.

Dommelsch moet
reclame aanpassen
AMSTERDAM - De Belgische
bierproducent Dommelsch handelt
in strijd met de wet door in recla-
mecampagnes voor Dommelsch
Bier gebruik te maken van de aan-
duiding 'alcoholvrij'.Die term is, zo
oordeelt de Reclame Code Commis-
sie in Amsterdam, in strijd met de
Bierverordening. Tegelijkertijd
geeft de commissie echter aan het
woordgebruik te gedogen omdat de
wet hoognodig aanpassing behoeft.
Dommelsch krijgt een jaar de tijd
om de reclames aan te passen, öf
om via het Produktschap voor het
Bier voor elkaar te krijgen dat de
Bierverordening wordt gewijzigd.
Met het oog op afspraken in Bene-
lux-verband werd de Bierverorde-
ning in 1984 zodanig gewijzigd dat
de term 'alcoholvrij' niet meer werd
toegestaan voor alle dranken met
een percentage lager dan 0,6 pro-
cent.
Gezien de ontwikkelingen op het
'alcoholarme front' is er echter op
diverse niveaus overleg gaande
over een wijziging van de regelge-
ving. In de praktijk gedogen de
Keuringsdiensten van Waren de
term alcoholvrij dan ook als het
gaat om dranken - zoals Dom-
melsch Bier - met een alcoholper-
centage van 0,5 procent of lager.

Novem wil heet
water oppompen
SITTARD - De Nederlandse Maat-
schappij voor Energie en Milieu
(Novem), waarvan het hoofdkan-
toor is gevestigd in Sittard, zal eind
dit jaar proberen de provincie
Noord-Holland en de nutsbedrijven
te interesseren voor een aard-
warmte-project nabij de Wieringer-
meer. Dat is gisteren meegedeeld
door woordvoerder G. van Maurik
van de Novem.

Volgens Van Maurik blijkt uit on-
derzoek dat de kop van Noord-Hol-
land en Delfland de meest geschik-
te lokaties van Nederland zijn voor
de winning van heet water uit de
bodem. Aardwarmte kan met name
worden benut voor de glastuin-
bouw.
Water heeft op een diepte van drie
kilometer een natuurlijke tempera-
tuur van omstreeks 80 graden Cel-
sius. De zandsteenlagen in de on-dergrond van noordelijk Noord-Holland bevatten relatief véél heet
water. De poreuze bodem biedt de
mogelijkheid het op te pompen. Per
uur zou er 150 kubieke meter aan
onttrokkenkunnen worden, genoeg
om een investering van circa twin-
tig miljoen gulden voor een proef-
project rendabel te maken. De
Novem heeft daarvoor het oog laten
vallen op een voormalige boorput
bij Kolhorn (gemeente Nieuwe Nie-
dorp), dienog intact is. Via deze put
is geenolie of gas gewonnen.

Grote handelsbeurs
bij Johannesburg

JOHANNESBURG - Tientallen
Nederlandse bedrijven zullen van 4
tot 7 maart 1992 hun produkten ten-
toonstellen op een handelsbeurs bij
Johannesburg. Daarmee willen zij
een plaats veroveren op de Zuidafri-
kaanse markt.

Veel bedrijven konden tot voor de
afschaffing van het apartheidsys-
teem geen zaken doen met Zuid-
Afrika, omdat dat politiek te gevoe-
lig lag.

De Nederlandse overheid betaalt de
tentoonstelling samen met de circa
50 bedrijven die eraan deelnemen.
Het zal een zuiver Nederlandse aan-
gelegenheid worden.

punt uit
Valuta's

Bank Mees en Hope komt o]
15 november met vijf liquidl
teitsfondsen in buitenlands
valuta's. Deze fondsen beletj
gen in éénmaands deposito
die luiden in Amerikaanse e 1
Australische dollars, Spaans'
peseta's, Britse ponden e'
ecu's. Elk fonds is een naaml"
ze vennootschap meteen gesl"
ten karakter. Er komt geel
beursnotering. De minimale Ü>
leg per fonds is f 10.000, *mininale transactie f 5000.

Volkswagen
Het Volkswagenconcern ofl
derzoekt samen met zijn doch
teronderneming Seat de moge
lykheid om in samenwerkini
met de Japanse autofabrikan'
Suzuki kleine personenwagen-
te maken. Volgens een woord'
voerster van VW zal een eerst'
onderzoek halverwege volgend
jaarzijn afgerond.

Aardgas
In Oman is dit jaar zeven bil-
joen kubieke meter aardg^
ontdekt, een hoeveelheid dtf
even groot is als het totaal aa*
vondsten in de afgelopen twiü'
tig jaar.

Olie
De Franse oliemaatschappije-1
Elf en Total hebben met d«
Sovjetunie een overeenkom?'
gesloten ter waardevan 1,6 mü'
jard franc (ruim f 500 miljoen)
De Sovjetunie levert olie(pr0"
dukten) en gas in ruil voo
voedsel.

Siemens
Het Westduitse elektronicacon-
cern Siemens schrapt in zy"
divisie halfgeleiders in de Ver\
riode tot 1994 liefst 1.400 ba-
nen. Het besluit is een recht-
streeks gevolg van de stap of-
de produktie van tweepolige
schakelingen te bundelen in de
vestiging in het Oostenrijkse
Villach. De prijsdaling op d«
markt voor halfgeleiders noopt
bovendien tot kostenbesparin-
gen.

Airlines
De Amerikaanse luchtvaart-
maatschappij Northwest Airli-
nes heeft in het derde kwartaal
van dit jaareen nettowinst be-
haald van 105 miljoen dollar'
vijftienprocent meer dan in he
derde kwartaal van vorig jaar-
De omzet groeide met 7,5 pro-
cent tot 2,15 miljard dollar, z" [
heeft de maatschappij, waarin ideKLM een belangvan twintig \
procent heeft, in Chicago bc'«
kendgemaakt.

Tekort
De gestegen werkloosheid "
heeft de Belgische dienst die ,
de uitkeringen aan werkloze*1 .
verzorgt in financiële proble- Jmen gebracht. Volgens eefl ■
woordvoerder van deze RijkS' |
dienst voor de Arbeidsvoorzif '.
ning (RVA) komt men(omgere- ■kend) zon 695 miljoen gulden .
tekort.

Woensdag 6 november 19916

" Ilse Biesing uit Aalsmeer
legt de laatste hand aan een
bloemstuk van chrysanten
in de bloemenveiling in
Aalsmeer. Daar laten vanaf
vandaag 160 exposanten
het nieuwste van het nieuw-
ste op het gebied van bloe-
men en planten zien. De
zogeheten Bloemenvakten-
toonstelling is tot en met
zondag te bezichtigen.

Bloemen-expositie

(ADVERTENTIE)

BOEKHOUDER
ZOEKTf 1.8.000
Bovendien heeft hij dat bedrag
heel snel nodig.
Hij meteen even naar de
Gemeentelijke Kredietbank.
Hètvertrouwde adresvoor
persoonlijke leningen tot
fl. 50.000,-.
Daarnaast is derente laag bij de
GKB en worden de aflossingen
soepel op de persoonlijke
situatie afgestemd.
Wilt u daar ook wel meer over
weten?Kom maar langs.
Op werkdagen van 9.00 -16.00
uur en donderdagavond tot
18.00 uur.
Of bel voor nadere informatie.

/^nk goed voor
\IaB uw lening
Gemeentelijke Kredietbank
Burg. van Grunsvenplein 4,
Postbus 103, 6400 AC Heerlen
tel. 045-715211
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Sinds kort werkt de Rabobank nauw samen met is het betere beleggen toegankelijker geworden,

de Robeco Groep. Het gehele assortiment fondsen van de Robeco Groep is

En nu al blijkt hoe vruchtbaar deze combinatie beschikbaar bij iedere Rabobank,

van één van de meest solide banken ter wereld Als huisfondsen, dus tegen lage kosten. En voor-

niet de grootste onafhankelijke beleggingsmaatschappij zien van 'n betrouwbaar en gedegen advies, toegesneden

van Europa voor u kan werken. op uw persoonlijke situatie.

Nu al blijkt de kracht van de nieuw gevormde, Ons assortiment omvat zowel fondsen die

gezamenlijke onderneming IRIS, voluit het Institute for beleggen in aandelen, obligaties en onroerend goed, als

Research and Investment Services b.v. combinaties ervan.

Daarin zijn de kennis en ervaring van de Rabo- Elk met 'n specifieke rendement/risicoverhou-

bank en de Robeco Groep gecombineerd tot een super ding, afgestemd op uw wensen en mogelijkheden.

op
_____________

gebied van econo-

mie en beleggen. m | kj ■ I■l M ■ portefeuille ook in

IRIS heeft H^^j^^B^^^^k^^H^^H^H 9 zijn geheel uitbe-

haar voelhorens uit-i lA 1 -^^ï steden aan één van

staan over de w % y\^ " W f-^L^ l" T onze vermogens-

hele wereld. IRIS is

het actieve brein vermogen te laten

achter iedere beleggingsadviseur van de Rabobank. beheren volgens een persoonlijk beleggingsbeleid, dat

De Rabobank adviseert en bemiddelt bij aan- en wij samen met u formuleren,

verkoop van alle soorten effecten. Hiervoor kunt u bij De samenwerking tussen de Rabobank en de

de plaatselijke Rabobank terecht. Robeco Groep is 'n heel logische. We hebben allebei

Regionale beleggingsadviesteams ondersteunen een coöperatief uitgangspunt. De belangen van de leden

de banken bij hun advisering. en cliënten, in dit geval de belegger, staan voorop.

Elke Rabobank beschikt bovendien over een Aan de ene kant heeft u toegang tot een gigan-

verbluffend effectief order-afwikkelingssysteem. tisch netwerk van specialisten, die iedere beurs kennen

Een on-line verbinding die ieder kantoor, of dat nu in als hun broekzak.

Amsterdam of in Leeuwarden is, rechtstreeks Aan de andere kant kunt u vertrouwen op de

koppelt met de beurs. U staat dus als het ware direct op adviseurs van de Rabobank, die uw situatie goed kennen,

de beursvloer. Met beide benen wel te verstaan. Een sterkere combinatie op het gebied van

Uiteraard heeft u met de samenstelling van uw beleggingen is niet denkbaar,

beleggingsportefeuille zelf de afweging tussen rendement Hoe sterk deze combinatie voor u kan werken,

en risico in de hand. zal onze beleggingsdeskundige bij de dichtstbijzijnde

Door onze samenwerking met de Robeco Groep Rabobank u graag uitleggen. nSDODSIIK GJ
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<gpiccolo's
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met één woord in
hoofdletters. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeter hoogte: ’ 1,25.
Afwijkende tarieven voor rubrieken: Proficiat en
Vermist Gevonden ’ 1,10 per mm. Onroerend Goed
en Bedrijven Transakties ’ 1,70 per mm.
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: ’ 1,70.
Advertenties onder nummer: ’ 7.50.
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4.75
Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of met
de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en met
legitimatie.

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag tm vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
regel - tot 12.00 uur daags voor plaatsing
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daags voor plaatsing.

Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t m vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldt donderdag 17 00 uur.

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

Het Limburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan 250.000personen van 15 jaaren ouder.
(Bron Cebuco Summo Scannen

Personeel gevraagd

6163 XC, huisnr. 39.
Limburgs Dagblad

vraagt
Bezorg(st)ers
voor 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 kantoortijden even langskomen of bellen:

Geerstraat 5, Heerlen. Tel. 045-717719.

Mudo Kappers bv
vraagt voor haar filialen

kapper/sters met spoed
(full-time jobs)

A) 1e kapper MA/ functie leidinggevende capaciteiten
B) 2e kapper MA/

C) aankomend kapster MA/ (geen leerlingen)
Telefonische sollicitaties: Kantoor 04450-4038.

Schriftelijke sollicitaties met recente pasfoto.
Looierstr. 34, 6Jg7l 88, Gulpen.

Magazijn medewerkers M/V
ervaring in magazijnbeheervan keukens en sanitair

gewenst. Telefonische reacties aan :
TOMZON BV GELEEN, tel. 046-742516, dhr. Samuels.

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt:

Heftruck-chauffeurs m/v
voor een producent van plastic artikelen in Brunssum. U
werkt in een 2-ploegendienst. Leeftijf vanaf 18 jaar. U bent
in het bezit vam een heftruck-diploma of u hebt ervaring als
heftruck-chauffeur. Bent u bereid per direkt aan de slag te
gaan? Kom dan langs of bel ons. Wij hebben een leuke
baan voor langere tijd.

Informatie: 045-273838, Nicole Offermans
BRUNSSUM, LINDEPLEIN 15

Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den. Ook colonnes. 045-
-231336/ 230477. Hommer-
terweg 77, Hoensbroek.
Bouw- en ingenieursburo
Catena BV vraagt voor haar
eigen werken in Duitsland,
betontimmerlieden en MET-
SELAARS (liefst coll.). Hoog
loon, wekelijkse betaling,
Duits verzek. Soll. na telef.
afspraak 045-232100.
Gevr. part-time TAXI-
CHAUFFEURS nacht- en
weekenddienst, evt. WAO-
er. Julianastr. 6, Brunssum.
Tel. 045-252444
Porky's Pretpark zoekt leuke
MEISJES, leuke sfeer, hoge
verdiensten, intern mogelijk.
Vervoer aanw. 045-228481.
TOPVERKOPERS gevr.
voor de agrarische markt.
Bel Bionagro B.V. 04950-
-43125.
Gevr. MEISJE plm. 18 jr.
werkt. 16.00-20.00 uur voor
friture. Eikenderweg 49,
Heerlen. 045-716356
GLASZETTER-HULP gevr.
part-time. Glashandel Van-
kann. Tel. 045-719329.
Gevr. SLAGER met enige
ervaring, leeftijd 20 tot 40 jr.
Soll. na telef. afspraak. Sla-
gerij Jack Metsemakers.
Tet. 046-742825.
Met sp. gevr. HULP voor
Pizzeria en Frituren in vesti-
gingen in Kerkrade en Vaals
Tel. 045-353735/04454-
-2203, bellen na 18.00 uur.
Gevr. FRITUREHULP (in
Sittard) vrouwelijk, plm. 18
jr. Voor reactie bellen 046-
-511497.
OPPAS gevr. voor avond-
uren. Tel. 046-511936.
Gevr. OPPAS voor dinsdag-
morgen en vrijdagmorgen.
Inl. 045-327211.

Zelfst. WERKSTER gevr. te
Schaesberg voor dinsdag-
middag van 13.30-17.00 uur
Tel. 045-315170.
HULP gevr. voor op de
markt te Hoensbroek bij
AGF, van 8.00 tot plm. 13.00
uur, voor de vrijdagochtend.
Tel. 045-212812.
KLUSJESMAN gezocht,
omg. Kerkrade. Br.o.nr.
B-9716 LD. Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.
PIZZA-BEZORGER gevr.
voor Hoensbroek met eigen
auto. Tel. tussen 14-16 uur:
045-220349.
Gevr. brood/ BANKETBAK-
KER en/of Leerling brood/
banketbakker. Bakkerij
Packbier Te1.045-241202
ZAKENADVERTENTIES op
LD-TV. Uitvoerige info 045-
-739380.

Vermist/Gevonden

Hoge
beloning

voor aanwijzingen die leiden
tot terugverkrijging van on-
derstaand voertuig en tot

oplossing van het
gepleegde feit.

Mazda 626 HB
2.0 GLXi op gas

YY - 89 - VK
kleur: fel rood, gestolen op 4

november 1991 vanaf het
NS station te Maastricht.

Telefonische reactie(s)
richten aan: Euro Preventie

& Expertise B.V.
Tel. 080-237859.

Je weet niet wat je ziet. Een
SPOTJE op LD-TV. Info:
045-719966.

Onr. goed te koop aangebJgevr.

Snel en goed Uw huis verkopen?
Jos Storms O.G. Past.Vonckenstr.44 Geleen 046-742550

Geen Verkoop! Geen kosten
*** ONZEKERHEID OVER HYPOTHEEKRENTE ***
Kies 20 jaar, rentevast 9,1% met gemeente garantie

Ook bijzondere mogelijkheden voor 2e inkomen tot 30 jaar.
Bel tijdens kant.uren: 045-712255 na kantooruren/

weekend 045-440731. Hypotheekadviseur J. Wetsels.
Stienstra Hypotheekservice

Heerlen
Zeer ruime eengezinswoning met zeer grote mooie tuin en
achterom. Ind.: 2 kelders, entree, gang, toilet, woonkamer,
eetkamer, moderne keuken, bijkeuken, 3 slpks., badkamer
met bad, zr. ruime zolder. Ged. geisol. Pr. in ond. overleg.

NVMJ Onroerend Goed Makelaardij ,—^—,
m LEEn-dE-U,. A

Pater Romboutslaan 2, 6419 BE Heerlen
Telefoon: 045-717237

Te k. gevraagd HUIZEN
voor Duitse gezinnen. Euro
Immobilien, tel. 045-414015
Duitse Makelaar zoekt voor
Duitse kandidaat kopers
WOONHUIZEN in grensge-
bied. Aanb: Wijman &
Partners Vastgoed. Tel.
045-728671
Door de enorme verkopen,
dringend woonh. te koop
gevr. (alle prijsklassen!).
N.M.W. QUADEN & ZN,
Makelaardij onr. goed, Gel-
restr. 4, Munstergeleen, lid
NVM. Tel. 046-519644.
AMSTENRADE, Hommer-
terallee 2b, vrijst. bungalow
met 1 slaapk., i.z.g.st.,

’ 159.000,-. Wijman & Part-
ners, 045-728671.
GELEEN, Van Goudoever-
str. 1, zeer goed onderhou-
den hoekhuis met garage.
Dit huis moet U van binnen
zien! ’149.000,- k.k. Wij-
man & Partners 045-728671

Bedrijfsruimte
GEMEUBILEERDE kanto-
ren tijdelijk of permanent
mcl. receptiefaciliteiten,
postadres, telefoonbeant-
woording, tekstverwerking.
Maastricht, Amsterdam,
Utrecht. Bel Euro-Business-
Center 043-821500.

Kamers
Te h. centr. Heerlen en
Spek'heide gem. KAMERS.
Tel. 045-712032.
Kamer te huur aan de Markt
in SITTARD, direct te aan-
vaarden. Tel. 045-724690.
BINGELRADE, royale ka-
mers voor vrwl. studenten,
verpleegsters of alleenst.
vrouwen, 04492-3421.

Bouwen/Verbouwen

Dak van
staal

Uniek systeem
voor isolatie en
ventilatie van
platte daken

Veugen
Dakbedekking Sittard 046-

-523306/06-52127603

Te huur gevraagd
Appart. voor net, werkend
persoon gezocht in LAND-
GRAAF.O4S-461791 na 17u
Te huur gevr. dubbel woon-
huis omgev. VAESRADE,
Hoensbroek, Nuth. Huur tot
’1.000,-. Br.o.nr. B-9710,
LD., Postbus 2610, 6401
DC, Heerlen.

OG te huur
Woning te huur in GULPEN
tot juni '92, voll. gemeub., 2
slpks., meubelopslag mog.
Tel. 04450-3262.
Heerlen te h. Sittarderweg/
Grasbroekerweg DAKTER-
RASWONING woonk. 50m2, hal, toilet, berging,
badk., 3 slpks., 70 m2dak-
terras, huurpr. ’1.012,- per
mnd. Tel. 046-743275.

bouwmat.,machines
KUNSTSTOF-ramen-deu-
ren-serres, van fabrikant
naar klant, nergens goedko-
per. Tel. 045-327962; fax.
nr. 045-327963.
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
Te k. 2e hands TROTTOIR-
TEGELS a ’0,25 p.st. en
trottoirbanden. 046-370380.

Reparaties

TV/video
reparaties

Binnen 24 uur klaar, prijs-
opg. en gar. 045-231340.
Koelkast- en Diepvriesrepa-
ratie met garantie, geen
voorrijkosten. Jacques
TEBBEN koeltechniek Tel.
045-460471 na 19.00 uur
045-464782.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 046-
-745230 service binnen 24 u.
ONDERDELEN voor al uw
huish. app. haalt u bij de
Onderdelenshop, Einderstr.
30, Kerkrade, bij de Markt,
ook voor rep. 045-453303.

Winkel & Kantoor

Copieerapparaten v.a. ’ 500,-
Type-machines v.a. ’ 450,-; Kasregisters v.a ’ 750,-

Telefax v.a. ’ 1.495,-.
Prijzen excl. BTW. Eigen service-dienst.

Spoor kantoormachines, Bocholtz. Tel. 045-443961.
6463 XE, huisnr. 32.

Bedrijven/Transacties

■ HORECA BUREAU
NEDERLAND BV

Spoed!
Wegens de grote vraag en onze snelle verkoop, vragen wij
ter bemiddeling: horecapanden en frituren in heel Nederl.

Bel ons vrijblijvend voor een afspraak.
Postbus 3051, 6460 HBKerkrade.

Tel. 045-427777, telefax 045-413521.
Te k. aangeb. Slender You/
Stauffer STUDIO wegens
omstandigh. Inl 045-322123
VISITEKAARTJES

’ 49,95,-. Bel voor drukwerk
catalogus Postprint: 010-
-4132988.

Te koop bekend restaurant/
Taverne GENK (België) vol-
ledig vernieuwd, zeer goede
ligging, terras en grond,
groot app. Pr.n.o.t.k. Tel.
09-32.11351228 of 09-32.
11231375.

Landbouw en Veeteelt

Tuinmachine-show
7-8-9 en 11 november

met oa. :
Lambert : gras en bladzuigers

Ingersoll : zitmaaiers / tuintraktors
Orec : gazonmaaiers

Manco : scelters
Ferrari : 2- en 4-wielige trekkers

BCS : 2-wielige trekkers en maaimachines
Wheel Horse : tuintraktors / zitmaaiers

Husqvarna : kettingzagen / bosmaaiers / kooimaaiers /
cirkelmaaiers

Dibo : hogedrukreinigers
Ideal : pneumatisch snoeigereedschap

Maak gebruik van onze speciale aanbiedingen.
U bent van harte welkom op onze show :

7 en 8 nov. van 13.00 tot 22.00 uur
9en 11 nov. van 09.00 tot 17.00 uur.

Lozeman Tuinmachines BV,
MARKT 14,LOTTUM. Tel. 04763-23-* 1.

ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.

Nuth WEILAND te koop, stal
stromend water. Opp. 5.765m2. Tel. 045-220715.

Auto's

APK!!! Rotte plekken??
Voor alle las- en restauratiewerkzaamheden.

Uw vakman voor Landgraaf e.o. Tel. 045-317777.
Autohandel Johan
SCHMIDT heeft diverse
auto's in voorraad van
’750,- tot ’6.000,-. Alles
met APK. Tel. 04492-2888.
Hommert 24, Vaesrade.

OPGELET, gevr. voor ex-
port, pers. en bedrijfsauto's
in alle prijsklasses v.a.
’5OO,- . Schade of defect
geen bezw. Contact geld.
045-727742 b.g.g. 723076.

Occasions
zoals het hoort!!!

Citroen AX GTi div. extra's 1990
Opel Kadett 5-drs 1989
Peugeot 309 XR3 1.3 met schuifdak 1988
Mitsubishi Lancer 1.5 GLX 1988
Nissan Micra automaat 1986
Citroen BK 19TRS Break 1986
Citroen AX 11 TGE 1990
Citroen BK 16 TRi 1987
Austin Metro 1989
Citroen BK 16TRS met stuurbekr 1984
Citroen BK 1400 1985
Citroen BK 1.4 1989
Nissan Micra Trend-uitvoering 1987
VWGolf 1.3 1987, Citroen BK turbo diesel 1989
Citroen BK 16 TRi 1987

Speciale Aktie - auto's
Citroen BK 14met spoileren lichtmet. velgen 1988
Citroen BK 19GTi 1988
Citroen BK 1600Montreux uitv 1989: Opel Kadett 4-drs 1987

I Honda Accord 1984[ Renault 5 TL 1985
I Nissan Stanza 1983. Citroen BK 19TRS automaat 1987

| De grootste Citroen dealer van Zuid-Limburg.

i van Leeuwen Citroen.CitroënAXl.l RE rood 1987
Citroen BK 1.6S Leader zilvermetallic 1986

} Citroen BK 1.9GTzilvermetallic 1986. Citroen BK 1.9TRS wit 1988, Citroen CX 2.5 GTi Turbo 2roodmetallic 1988

! Mazda 323 zilvermetallic 1984. Opel Kadett Caravan 1.6 D blauwmetallic 1985
Toyota Corolla automaat wit 1984. VW Golf Mephis grijsmetallic 1988

van Leeuwen Citroen
Strijthagenweg 129,Kerkrade. Tel. 045-453355.

1 t/m 7 dcc. jkÊglMk-l^
elke dag Ij MH vindt
kans als J| W tussen de il

uuw Wm aPICCOLO'S.

i Iji Staan uw postcode en huisnummer tussen de dl. W Piccolo's? Dan heeft u ’ 10,-gewonnen. Van het f|
"§p Limburgs Dagblad. En... een prijs beschikbaar |||

W gesteld door PTT Post. Eén maal per week maakt u "%.dok kans op de weekprijs ’ 100, van het Limburgs - *

Dagblad en een hoofdprijs van PTT Post.

Lees elke dag de Piccolo-rubrieken en kijk of uw
,/s* postcode en huisnummer tussen de Piccolo's staan. i§§

Elke dag vindt u 10 postcode/huisnummer
lp combinaties uit uw eigen omgeving in het

Limburgs Dagblad.

■ |»«« MBy<is.«^-$-i, \% i^flfct i¥*—

Staan uw postcode én huisnummer erbij? De
prijzen zijn voor u als u:

1. die dag net speciale Piccolo-nummer belt,
tm uitsluitend tussen 9.00 en 17.00 uur; op zaterdag dij

uitsluitend tussen 10.00 en 12.00 uur.

f 045 - 739384
|L 2. antwoord weet op een simpelevraag over de J|

rubriek waarin uw postcode werd geplaatst.

Een gezamenlijke aktie van:

Limburgs Dagblad I fflß ÜM

Reglement en voorwaarden liggen ter inzage op het hoofdkantoor, van het Limburgs. Dagblad te Heerlen. .
Te koop

Lancia Prisma
* 1e eigenaar

* luxe uitvoering
* bwj. maart '89
Prijs ’ 17.777,77

Tel. vanaf 9.00 uur
045-210101

Te k. Honda PRELUDE
1800 EX, bwj. '84, i.z.g.st.
Vr.pr^ 11.000,-046-750364
GEVRAAGD auto's v.a. bwj.
'80, met RDW vrijwaring.
Tel. 045-423199
H.H. Slopers! Te koop gevr.
voor Fiat Regatta 100 S
slooponderdelen voorzijde.
Tel. 04492-2421.
VOLVO 740, grijsmetal.,
bwj. '87, 53.000 km., 1e
eigen., pr. ’27.000,-. 045-
-216740.
Ford ESCORT 1100L, m'B4,
4-drs., 68.000 km. m. steek-
proefkeuring, verk. in nw.st.

’ 5.750,-. 045-725984.
Te k. mooie Toyota CAROL-
LA 13 DX SR uitgev. Bwj.
'85, nwe APK, vr.pr.

’ 7.750,-. Tel. 045-458754.
Aparte ALFA Giullietta, 2 Itr.,
sport, bwj. '86, veel extra's,
LPG, Nekam, vr.pr.
’9.500,-. 045-441470. A-
kerstr. 111,Kerkrade-west.
VOLVO 340 DL, automaat,
donkerblauwmet., 1988, i.g.
st., v. onderh. Gunstige prijs.
Tel. 046-334411.

GOLF automaat, bwj.'Bo, kl.
groen, i.z.g.st., pr. ’2.950,-.
Tel. 045-322619.
Te k. VW PASSAT combi,
bwj. '89, kl. blauw, pr.n.o.t.k.
Peerdendries 57, Brunssum
Auto KALDEBORN wij beta-
len ’4OO,- tot ’30.000,-
-voor uw auto!! 045-411572.
Te k. BMW 323i, bwj. '79,
i.z.g.st. en extra's.
’3.250.-. 045-316940.
Te koop BMW bwj. '80, vr.
pr. ’ 5.500,-. 046-523825.
Te k. BMW 318, zeer goed
onderh., 2-kleurig, sportvlgn
etc, LPG, APK '92, pr.

’ 2.250,-. Tel. 045-255578.
Cadilac ELDORADE cabrio-
let, rood leer, kl. zwart, bwj.
'76, alle opties, in nw.st.
045-455424.
Spacewagon CHEVROLET
Lumina, APK, 6 cyl. auto-
maat, wit, bwj. '91, mr. en
lease mog. Lucar Kerkrade.
Tel. 045-456963.
Wij betalen ’5OO,- tot
’20.000,- voor uw AUTO
met vrijwaring. 045-423063
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Fiat RITMO 60 L i.z.g.st.,
bwj. '85, vr.pr. ’4.750,-.
Tel. 045-216470.
FIAT 127, kl. bruin, bwj. '82,
vr.pr. ’1.450,-. Tel. 045-
-321724.

Te koop Fiat REGATTA 85
Weekend, bwj. '87, i.g.st. Inl.
04492-2515, na 19.00 uur
Te koop FORD Siërra 2.0
Combi, bwj. '88 veel extra's.
Tel. 046-520837.
Te k. Ford SIËRRA 1.8 CL,
stationcar, 5-drs., bwj. '89, i.
z.g.st. t.e.a.b. 045-443642.
Te k. Ford FIESTA kl. geel,
bwj. '79, klein defect motor,
auto verk. in redelijke st., pr.
n.o.tk. Tel. 04404-1695.
Ford ESCORT 1300L Bravo
m. '83, ’5.000,-, veel ex-
tra's. 045-724417.
Zeer mooie Ford ESCORT
1300, APK '92, bwj. eind '82,
vr.pr. ’4.350,-. Asterstr. 26,
Nieuw-Einde Heerlerheide.
Ford CAPRI 2.0 V6, bwj. '79,
APK 11-92, in prima staat,

’ 1.750,-. Tel. 045-415528.
Te koop Lada SAMARA
1300 3-drs., met trekh., bwj.
6-'B7, km.st. 39.570. 045-
-413740 na 14.00 uur.
Te k. Mercedes SPORT
automatic 280 SL, zeer mooi
Tel. 045-244277.
Datsun CHERRY 1.2 GL
bwj. '80, met APK, i.z.g.st.,
pr. ’ 1.500,-. 04454-2092.
Nissan Sunny DIESEL, bwj.
'88, schadevrij, zeer mooi,
nw.pr. ’ 26.500,-, nu

’ 11.800,-. Tel. 045-724063
Te k. Opel OMEGA 2.3 D,
'88, Lz.g.st., vr.pr.
’12.000,-. Julianastr. 6,
Brunssum.
Opel KADETT, bwj. '81,
zeer mooi, APK sept. '92,

’ 2.950,-. Tel. 045-218925.
Te koop Opel KADETT 1.8
S met GT-bekleding, kl.
zwart, bwj. '88, met 3 mnd.
Bovag-gar., km.st. 65.000,
vr.pr. ' ’16.500,-. Tel.
04492-5303.
Opel KADETT 1300 autom.,
'86. Tel. 045-316341.
Te k. i.z.g.st. Opel VECTRA
1.8 S, 5-drs., bwj. 11-'BB.
Inl. na 18.00 U. 045-228146
MANTA 2.0 GTE, 5-bak,
sportvlgn., '83, ’7.750,-, in-
ruil mog. Tel. 046-581649.
Te koop Opel CORSA 1.2,
met kofferbak, 4-drs., bwj.
'86, als nieuw, vr.pr.

’ 7.500,-. Tel. 045-216105.
PEUGEOT 205 1.1 XE, bwj.
'85, 64.000 km, ’7.950,-.
Tel. 045-255784.
Te k. PEUGEOT 305 bwj.
'83, i.z.g.st., vr.pr. ’2.500,-.
Tel. 045-323347.
RENAULT 9 GLD in nw.st.,
bwj. '83, kl. goudmet., pr.

’ 4.250,-. Tel. 045-255578.
Subaru Mini JUMBO Deluxe
bwj. '84, i.z.g.st., ’2.000,-.
Tel. 045-412510.
Mooie zuinige VW DERBY
APK, vr.pr. ’2.250,-. To-
renstr. 27, Oirsbeek.
VW KEVER 1300 bwj. 75,
voor de liefhebber, voll. op-
geknapt door VW garage,
APK keuring op 4-11-'9l.
Signaalkleur. Tel. na 18 uur
045-719813.
VW PERSONENBUS, '81,
APK, kl. wit, benzine of gas.
Tel. 04492-3331.
Te k. VOLVO 244 L, met gas
en benzine, bwj. '76, i.g.st.
Trompstr. 1, Geleen.
Te koop gevraagd AUTO'S
vanaf 1982. Ook Lada's.
Garage Schaepkens. Tel.
04405-2896.
Te k. gevr. alle merken
BUSSEN, Mazda, Peugeot
an andere auto's. Wij beta-
len de hoogste prijs. Tel.
04455-2743.
KADETT 1.3 Club '89; Ka-
dett Sedan 1.3 LS '86; Ka-
dett Caravan 1.3 LS '87;
Corsa 1.2 S '87; Corsa TR
1.3 '87; Kadett 1.2 N coupé
'77; Kadett 1.2 S '83; Asco-
na 16S '83; Ford Escort 1.6
L, '82. Automobielbedr.
Denneman Raadhuisstr.
107, Hulsberg.

OPEL Kadett 12 N '81; Re-
cord Caravan '79; Datsun
Sunny '81; Mitsubishi Tredia
'83; Mazda 323 '81; Ford
Escort 1100 L '81; Taunus
1600 '81; Fiat Panda 45 S
'83; Renault 18 TS '80. Ou-
de Landgraaf 101, Schae-
sberg-landgraaf.
Te koop gevr. AUTO'S en
bedrijfsauto's, schade/defect
geen bezwaar 045-720200.
LOVEN Heerlen BV biedt
aan zeer interessante occa-
sions: Mazda 626 Sedan
GLX 1.8 '88; Mazda 626
coupé 2.0 GLX 12 V, 8-10-
-'B7 nw. mod.; Mazda 626
Coupe 2.0 GLX '88 div. op-
ties weinig km; Mazda 626
HB 2.0 GLX LPG '88; Mazda
626 HB 2.0 GLX met stuur-
bekr. '88; Mazda 626 HB 1.6
Limited '85; Mazda 323 Se-
dan 1.3 LX '86; Mazda 323
Sedan 1.5 GU '86; Mazda
323 F coupé '90; Mazda 323
HB 1.3 LX autom. '87; Maz-
da 323 HB 1.3 LX '87; Maz-
da 323 HB 1.5 GLX '88;
Mazda 323 HB 1.3 LX '88;
Opel Corsa 4-drs 12S '85;
Opel Kadett 1.2 S '85/'B6;
Opel Kadett 1.3 S '86/88;
Opel Kadett 1.3 Club 22-11-
-88; Ford Fiesta 1-4' '89;
Ford Escort 1.3 L '86; Ford
Siërra 2.0 Laser '85; Ford
Siërra 2.0 GL met LPG '86;
Ford Siërra 1.6 Laser LPG
'85; Fiat Panda 750 '87;
Honda Civic 1.3 L '86; Hon-
da Civic aut. '82; Lancia VlO
Touring '86; Mitsubishi Colt
1.5 GLX '87; Nissan HB 1.5
GL'B5; Peugeot 405 SRi 1.9
9-10-'B7; Peugeot 205 GR
1.6 autom. met stuurbekr.
schuifdak 6-11-'B7; Volvo
340 GL '88; VW Golf CL 1.6
'87 Diverse goedkope inruil-
auto's: Mazda 323 HB 1.3
autom. '81 ’4.950,-; Mazda
323 HB aut. 78 ’1750,-;
FordCapri 1.6 79 ’3.500,-;
Hyundai Pony '82 ’2.750,-.
Eigen financiering APK keu-
ringsstation, palemiger-
boord 401 Heerlen. Tel.
045-722451.

Panda bwj. '82, ’2.600,-;
BMW 318i, bwj.'B2,
’2.900,-; Escort 1300 L, '83

’ 4.950,-, LPG; Mitsubishi
Colt bwj. '81 ’1.950,-; Alle
auto's APK gekeurd. P.
Nuytsstr. 157, Heerlerheide.
06-52870500.
Alle merken AUTO'S en be-
stelwagens te koop gevr. va.
bwj. '79. Tel. 046-332010.
Suzuki Alto '85 ’5.750,-;
Toyota Celica Liftback 16V
'85 ’9.750,-; Celica Lift-
back '87 1e eig. ’18.500,-;
Hyundai Pony/Stellar '85

’ 4.750,-; Volvo 740 GL '84-
-'BB v.a. ’11.500,-; 245 GL
combi '87 1e eig. ’24.500,-;
340 GL '83-88 v.a.

’ 2.500,-; Daimler v.den
Plas 12 cyl. '82 ’ 17.500,-;
Rover 820 E Fastback '90
1e eig. ’23.750,-; Pontiac
Fiero '85 ’19.250,-; Che-
vrolet Celebrity '85 ’ 8.750,-
Austin Montego Familial '86
’8.250,-; Porsche 924 '84
’21.500,-; 944 '82-'B4 v.a.
’23.500,-. Tal van goedko-
pe inruilauto's. Direkte
100% financ. Han van
SINTMAARTENSDIJK,
Trichterweg 109, Brunssum.
045-229080.
Audi 80 1.9E, met veel ex-
tra's, kl. zwartmet. '88; Ford
Siërra Stationcar Diesel '88;
Mercedes 230 E automaat
type '87 bijna alle extra's;
Opel Ascona 1600, '83

’ 4.750,-; Nissan Bluebird
2.0 SLX '88; Mazda 626
diesel '86 ’ 10.250,-; Ford
Escort XR3i Cabriolet '87;
BMW 316 '82 ’3.500,-;
Opel Kadett Club Sedan
1300 '87; Lada 2107 '87
’4.900,-; Nissan Sunny
1300, '88; Ford Siërra 1600
'88; ’14.900,-; Ford Tau-
nus stationcar '80 ’ 1.000,-.
WEBER Autobedrijf, inruil,
financiering. Bovag-garantie
Baanstr. 38, Schaesberg.
Tel. 045-314175.
Peugeot 309 Gti '89 1e eig.
’23.750,-; 405 GR 1.9
Break '89 1e eig. ’25.500,-;
205 Accent '86-'BB v.a.
’9.500,-; Renault 25 GTX
autom. m. '89 1e eig.
’22.500,-; 25 V 6autom.
airco '86 1e eig. ’14.750,-;
25 GTS '85-'B7 v.a.
’7.500,-; 21 GTL '86-'BB
v.a. ’9.500,-; 11 GTX '86
’8.500,-; Citroen BK 19
GTi/19 TRS '88 1e eig. v.a.
’15.500,-; BK 19 D '87 1e
eig. ’13.000,-; BK 19 RD
Break '87 1e eig. ’ 15.750,-;
BK Palmares '88 1e eig.
’13.750,-; BK 14/16 TRS
'84-'B7 v.a. ’4.000,-; CX
2.2 TRS '87-'BB 1e eig. v.a.
’12.500,-; Fiat Tipo 1.4 '90
1e eig. ’ 17.750,-; Panda
Fire '88 1e eig. ’8.750,-;
Uno 60 S '88 1e eig.
’10.750,-; Ritmo Silver '84-
-'BB v.a. ’3.000,-; Croma
CHT '87 1e eig. ’ 12.750,-;
Alfa 75 1.6/1.8/2.0 '86-'BB
v.a. ’13.000,-; Sprint 1.5
■85 1e eig. ’8.750,-; Audi
80 S '88-'B9 v.a. ’21.000,-;
80 D '88 ’21.000,-; 100 CS
'83-'BB v.a. ’6.500,-; Mer-
cedes 190/190 E'B6-'B7 v.a.
’25.000,-; 230 TE combi
'85 1e eig. ’22.500,-; BMW
520iautom. 12-'BB 1e ieg.
’37.500,-; 525 E '84
’9.750,-; 323 i '79-'B3 v.a.
’3.500,-; 316/318 i '84-'B7
v.a. ’9.000,-; 735 i '83
’7.750,-; Honda Civic 1.6V
'88-'B9 1e eig. v.a.’16.500,-; Accord 2.0 '87-
-'BB v.a. ’13.000,-; Aero-
deck 2.0 i '87 ’16.500,-;Opel Senator autom. '88 1e
eig. ’26.500,-; Omega 2.3GLS TD '87 1e eig.
’18.750,-; Omega 2.0icombi '88 1e eig. ’20.750,-;Omega I.BS/2.0i '87-'B9 v.a.
’14.500,-; Kadett 1.6 GT'87 ’14.500,-; Kadett 1.6
cabriolet '81 ’12.500,-; Ka-
dett GLD '85-'B9 v.a.

’9.000,-; Kadett '84-'BBv.a. ’6.000,-; Ascona Tra-
veller '87 1e eig. ’ 10.750,-;
Manta 2.2 i excl. uitv.
’9.750,-; VW Pasat 1.8
88-'B9 1e eig. v.a.
’20.000,-; Golf D '88 1e
eig. ’17.500,-; Golf '87’13.000,-; Golf 1.6 aut. '86
1e eig. ’ 13.500,-; Passat D
'84-'B6 v.a. ’7.500,-; Ford
Siërra I.oi DOHC m. '90 1eeig. ’21.750,-; Siërra GLD
sedan '85-'B9 v.a. ’ 7.500,-;
Siërra sedan '84-'B9 1e eig.
’6.500,-; Siërra 1.8/2.3D
combi '83-'BB v.a. ’6.500,-;Scorpio 2.0 GLi/2.5 D '86-
-'BB 1e eig. v.a. ’ 12.500,-;
Fiesta 1.1 L '85 1e eig./7.750,-; Siërra XR4i '85’17.500,-; Mazda 626 D
HB '88 1e eig. ’17.500,-;
626 GLX '88-'B9 1e eig. v.a.’16.500,-; 626 2.0 coupé
88 1e eig. ’18.750,-; Mit-
subishi Colt GTi '89 1e eig.’19.750,-; Colt GLX '85

’ 8.500,-; Nissan Bluebird
sedan '88-'B9 v.a.’13.750,-; Sunny combi D■85 ’ 7.500,-. Tal van goed-kope inruilauto's. Direkt
100% financiering. Han vanSINTMAARTENSDIJK.
Trichterweg 109, Brunssum.
045-229080.
F. v. OPHUIZEN autohandel
biedt aan: Peugeot 205 Ac-
cent 5-bak, '87; Toyota Co-
rolla 1.3 DX 5-drs. '86; VW-
Golf C nw.mod. '85; Opel
Kadett 1.6 D '84; Opel Asco-
na 16 S 4-drs. '83; Eend
2CV6 '84; BMW 323i '81;
Mazda 626 LX, 2.0 diesel,
'86; Toyota Tercel 1.3 KG
'84; Mercedes 240 D '83;
Nissan Cherry 1.3 L 12-'B2;
VW Golf GTi 5-bak sportw.
'82; Mazda 323 sedan '81;
Volvo 343 DLS 2.0 '81; Por-
sche 924 Lz.g. st. '76; Volvo
240 GL aut. LPG '83; BMW
316 '82; Nissan Sunny '83;
Ford Escort 1.3 L '81; Opel
Manta CC 2.0Sautom. '80;
BMW 316 LPG '82; VW Jet-
ta 4-drs 1.6 S '80; Opel As-cona 2.0 D '80; Volvo 66 GL
'80 ’950,-. Inkoop, verkoop
financiering, div. inruilers.
Akerstraat Nrd 52C Hoens-
broek. Tel. 045-224425.
Geop. van 10.00-18.00 uur,
zaterdag 10.00-17.00 uur.

Wij geven het meeste voor
uw AUTO! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.
KADETT '79 ’1.250,-; As-
cona '79 ’ 1.250,-; Ford '80
’1.500,-; Alfa '82 ’3.750,-;
Escort '82 ’4.500,-; Kadett
'80 ’2.250,-; Volvo '80

’ 1.750,-; Suzuki en Golf '80

’ 2.750,-; Kever 75
’2.450,-. Alles APK. Han-
delsweg 12, Susteren.
04499-3398 of 5204.
Porsche 924 1978; Nissan
Sunny Coupé 1989; VW-
Golf Mepais 1300 1988;
VW-Golf 1980; Fiat Uno
60S 1989; VW-Polo 1986;
Alfa 33 1986; Ford Taunus
1980; Toyota Tercel 1982;

Renault 9D 1983; Opel Re-
kord 2.0 1985; Honda Ac-
cord 1988; BMW 320 i 1986;
BMW 323 i 1983; BMW 316
1984; BMW 315 1983; Su-
zuki Swift GTI 1987; Suzuki
Swift 1.3 GL 1987; Suzuki-
Alto 1987; Suzuki Alto 1984;
Suzuki Alto autom. 1983;
Autobedrijf REUBSAET, Op
de Vey 47-49, Geleen, tel.
046-744944. Uw adres voor
APK-keuring. Alle auto's rep
Citroen AXEL TRS, 8-'B6,
duurste uitv. APK 8-92, s-
versn., verbr. 1 op 15. I.z.g.
st. ’4.750,-. Inruil mog.
04455-2763.
Te k. FIAT 127 Super 900,
nieuw model, 3-drs., bwj.
'83, APK 26-4-92, vr.pr.
’2.750,-. Tel. 045-322619.
Te k. Ford ESCORT 13L, m.
'82, i.z.g.st., APK 9-92,

’3.950,-. Tel. 045-253075.
Te k. Ford ESCORT, bwj.
'81, i.z.g.st, div. extra's. Tel.
045-221602
Ford ESCORT 1300, bwj.
'80, km.st. 92.000km, APK
8-92 ’ 1.650,- 045-232321
HONDA Civic 1.3 L, m. '85,
APK 8-92, ’6.500,-. Lam-
pisteriestr. 2 Hoensbroek.
MAZDA 323, nw. mod. '81,
APK 7-92, vr.pr. ’2.850,-.
Tel. 045-225913.
Te k. Opel KADETT 1,6 die-
sel, stationcar, 5-drs, bwj.
'87, i.z.g.st. 045-443642.
Opel KADETT 1.2 S hb.,
flash uitv., bwj.'B3, ’4.500,-
-045-724417.
Opel ASCONA 1.6 S autom.
'80. APK 4-92, ’1.250,-.
Tel. 04455-2763
Opel KADETT 1200 N, APK
5-92, 4-drs., bwj. 11-'BO.
Caumerweg 27, Heerlen.
Opel KADETT Hatchback
13 N, bwj.'Bl, met gas, vr.pr.
’2.750,-. 045-319328
PEUGEOT 205 GTi, bwj.B4,
sportwielen, kl. zwart, centr,
vergrendeling, vr.pr.

’ 12.750,-. 045-319328
SUBARU 1.6 DL 4-drs., i.z.
g.st., bwj. '81, vr.pr.

’ 1.250,-. Tel. 045-216470.
Laat SCHADE bij ons vak-
kundig herstellen. Autobedr.
Klankstad. Tel. 045-413916.

Léonl
Proficiat^H

Marianne^

E! =1
Gefelicite^B

alle 7 PRIJSWINA/'M
de MC DONAI ■

BALLONNENWED'M
Wie worden de 9-^JMTrekking en bekene■

morgen om 17.00 ■
MC Donald's. Kom <' I

Vandaag ook op-H

Sloopauto I
Te k. gevr. loop-,s I

Schadeaujl
Ik betaal de hoogsfl
Limburg. Te1.045-**B

Te k. gevr. SLO I
schade auto's, tev I
verkoop gebr. aujjl
A. Korfer. Tel. 045-^M
Wij geven U de H^-Hprijs voor Uw auto, $B
schade-auto. 045-"%M
Te k. gevr. loop-, «■SCHADE-AUTO'S * I
ste prijs van LimtilH
046-519637/046-51%!
Te k. gevr. SCHADEI
en loopauto's, en I
gebr. auto-onderde^,!
Wolters. Tel. 045-41 ■s I

Bedrijfswa^'l
Te koop MERCEDE; I
bwj. '86 km.st. 147.-.1
Diesel bwj. '87 me' 1
en ruiten grijs kerf I
koolstr. 1, Hoensbroj I
Opel KADETT 1.7 I
gr. kent., bwj. '89. I
km, i.z.g.st. Tt* I
740731, na 17.00 UU'. I

Motoren}-
Te k. BMW KlOO f*,
'85 met kuip er*,.

’ 10.750,-. Tel. 045-3_ , s
(BromKiets^

Zaterdag 9 nov.AT-*j
SHOW 1992 n»
m.m.v. Trek USA, *

dale , GT, Off Road
Merlin enz. Div. a<*
gen! Peter H&
Kerkraderweg 84, 'Molenberg. J,
Te koop Vespa SC*[
i.g.st, tel. 04492-11"*,

Sport & Sp^
Te k. van part. orifl'i..
BIUART merk DK-t
perf. staat, pr.n.o.t.Kj
11.00 uur 04951-254-*..

In/om de ttff-
Vandaag nog mCXI
zand, morgen ,
Graszoden v.a. ’3'!m2. Coniferen, $~
heide enz. Bloem^ .vele soorten. Ja-1-*
045-256423.

Auto onderdelen en accessoires

Carrosseriedelen
origineel - imitatie - overzet.

Alle Europese- en Japanse automobielen

Geevers Nuth
Tel. 045-244242. J

6411 CL, huisnr. 21.
Professionele kwaliteit

voor iedereen
GEDORE 70-DELIG GEREEDSCHAP

BIJBEHORENDE GEREEDSCHAPWAGEN
Ringsleutelset-steeksleutelset-doppendoos
griptang-waterpomptang-zijkniptang-etc.-etc
NU NOG AANTREKKELIJKER GEPRIJSD

In de Cramer 31, Heerlen. Tel. 045-716951 X
Gebruikte en nieuwe
ONDERDELEN van jonge
schade-auto's, tevens ge-
vraagd auto's met schade.
Deumens, Haefland 20
Brunssum, 045-254482.
Te k. gebr. AUTOBANDEN;
velgen; Mercedes ski-imrje-
rial; uitlijnapp. computer.
Tel. 045-722844.

Rijles «
■ "' '■ - : --—**_l.
Uw RIJBEWIJS op *j>
8 dagen via autorijscity.
Antillen. Inl. 047507'Niet geslaagd geld/.
Vraag naar onze vo** »
den. Ook rijlessen w
ginners.

Vakantie en Rekreatle
6343 BH, huisnr. 1.

Sint Maartenszee bung.,
gratis ZWEMPARADIJS,
weekend/midweek v.a.

’ 260,-; Kerst ’ 595,-;
hoogseiz. ’ 1.050 p.wk. Tel.
02246-3109.

Computers.*_ "*<£■■
Te k. gevr. PC plus 7COMPUTERS en sK
puters. Tel. 04492-532*'-

Caravans/Kamperen

6371 XE, huisnr. 11.
Ook voor uw tentreparaties
H. STASSAR Heisterberg
78 Hoensbroek 045-224200

Je weet niet watje ve'SPOTJE op LD-TV-
-045-719966. J

Voor Piccolo's zie verder pagina 10
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Afgerond geheel
Beide clubs ontkennen dat het
ministerie van Economische Za-
ken (EZ), dat de subsidies voor
consumentenzaken verdeelt, de
samenwerking heeft afgedwon-
gen. Wie echter de feiten op een
rijtje zet, komt tot de nuchtere
conclusie dat het ministerie aan
de verstrekking van 4 tot 6 mil-
joen gulden subsidie best wat
stevige voorwaarden - zoals sa-
menwerking - kan verbinden.
„De keuze van EZ voor een dui-
delijk afgerond geheel," omzeilt
Willigenburg het. Donia: „Het is
niet zomaar uit de lucht komen
vallen." Ook hier omzichtigheid
troef.

Eensgezind zijn de heren in hun
veroordeling van de ingreep van
Economische Zaken in de stich-
ting Comac. Dit samenwerkings-
verband van XX, Consumenten-
bond en de Ombudsman werkt
jaarlijksaan 430 radio- en televi-
sieuitzendingen mee en verzorgt
teletekstpagina's. Naar de subsi-
die hiervoor (JaarUjks) van 3,5
miljoen gulden kunnen de con-
sumentenclubs fluiten. Terwijl
zij, in de nieuwe stichting, de
voorlichting via de media hetliefst voortzetten.
Het is de vraag of binnen het sa-
menwerkingsverband voldoendegeld over is om de activiteitenvan Comac voort te zetten. Wantde totale subsidie aan consu-
mentenzaken daalt van 1993 tot1995 van 13,8 naar 11,77 miljoen
gulden.En als er geld overschiet,ligt het voor de hand dat de con-
sumentenclubs dat liever in de
eigen, overblijvende activiteitensteken.
De beperkte subsidiëring steektbeide consumentenmannen be-hoorlijk. „In financiële termen is
het consumentenbeleid in Ne-derland altijd een couveusekind-
je gebleven. Het is een habbe-
krats als je ziet wat er, vergele-ken met het bedrijfsleven, inwordt gestoken," zegt Bert Do-
nia. Leo Willigenburg, oordeelteveneens geringschattend: „Noggeen gulden per jaar, per consu-ment."

raymond peil

Activiteiten
gebundeld

De nieuwe Stichting Samen-
werking Consumentenbond/
Konsumenten Kontakt huis-
vest straks vrijwel alleactivitei-
ten, waar beide organisaties nu
zij aan zij in het bestuur zitten.
Zo verhuizen de tests van pro-
dukten,variërend van koek tot
ei en van sop tot kool van deStichting Vergelijkend Waren-
onderzoek (SVWO) straks naarde Stichting Samenwerking.
XX en CB zaten samen in het
bestuur van de SVWO en vor-men samen het bestuur van de
nieuwe stichting, die dezemaand met staatssecretaris
Van Rooy (Economische Za-
ken) definitieve afspraken
maakt over de consumentenza-
ken anno 1992.
De twee clubs vormen ook sa-
men de Consumenten Commis-
sievoor Europa (CCE). De CCE
houdt zich bezig met de Euro-
pese bescherming van de con-
sument. Deze bescherming
wordt in toenemende mate in
EG-regels en -wetten vastge-
legd en is zeker geen onbelang-
rijke taak.
De keurmerken en certificaten
waar (mede) de consumenten-
organisaties voor tekenden,
gaan ook naar de nieuwe stich-
ting. In de meeste keurmerk-
clubs waren beide consumen-
tenorganisaties al vertegen-
woordigd. De laatste, belangrij-
ke klus die de nieuwe stichting
van de huidige organisaties
overneemt, is de voorlichting:
wat is de beste wasmachine,
waarom zijn de geldautomaten
niet 100 procent waterdicht, de
voordelen van compacte was-
poeders enzovoorts.

Keurmerk
De originelerookworst vindt zijn
bakermat in het Gelderse land,
maar tegenwoordig wordt rook-
worst in heel Nederland ge-
maakt. Op ambachtelijke wijze
en in de fabriek. Het resultaat:
rookworsten van een uitstekend
kwaliteitsniveau, die op waardi-
ge wijze het Rijkskeurmerk 'ex-
tra kwaliteit' dragen. Een keur-
merk dat strenge eisen stelt aan
de rookworst. Zo worden uiter-
lijk, geur, smaak en consistentie
volgens strengenormen getoetst.

Ook het vetgehalte van de worst
mag de 30 procent niet te boven
gaan.

Rookworst is geen vleessoort
maar een vleeswaar. Het is een
van de weinige soorten vleeswa-
ren in ons land diewarm worden
gegeten. In het buurland Duits-
land kent men meer vleeswaren
die warm worden geserveerd,
zoals de Bockwurst, de Frank-
furter Wurst en de Weisswurst.Al kan de rookworst ook prima
koud worden verwerkt in bij-
voorbeeld salades, warm is hij
toch echt het lekkerst in deerw-
tensoep of bij diverse stevige
winterstamppotten.

Van orjgine was de echte Gelder-
se rookworst een rauw produkt
met een zeer grove structuur,
waarin deverschillende vlees- en
vetdeeltjes duidelijk zichtbaar
waren. Ook nu nog zijn er rook-
worsten waarbij het vlees grof
gemalen is. Deze worsten zijn
bereid zonder toevoeging van
een farce, een mengsel van ma-
ger vlees en water, die ervoor
dient om het gemalen vlees en
spek meer stevigheid te geven.
Stevigheid die de rookworst ove-
rigens verder voor een belang-
rijk deel ontleent aan het omhul-
sel waar hij wordt ingestopt. Bij
de ambachtelijk bereide rook-
worst is dat altijd een natuur-

darm, bij veel fabrieksmatig
geproduceerde rookworsten ge-
bruikt men vaak een op een
darm gelijkend omhulsel.

Moderne vormgeving, strategie en avontuur steeds belangrijker

Lawine aan nieuwe spellen
Een lawine aan nieuwe spellen
voor groot en klein bedelft Ne-
derland deze winter. Na een aan-
loop van twee jaar waarin spel-
len hoge ogen gooiden, lijken
vooral de volwassenen nu voor-
goed speelziek. Spellen met een,
liefst controversioneel, praatje
zrjn in, strategie is in opkomst,
maar de grote trend voor jongen
in mindere mate voor oud is het
avonturenspel. Aandacht is er
bovendien voor spellen die door
hun vormgeving passen in een
modern interieur.
Volwassenen hebben het spel
herontdekt en willen dat met
steeds nieuwe elementen spelen.
Bij voorkeur het hele jaar door.
Voor nieuwe spellen bestaat nu
twaalf maanden per jaarbelang-
stelling.
„De groei is er nog niet uit,"
meent Erie Siersema van spel-
lengigant Tonka, voortrekker in
het spellenland voor volwasse-
nen. „Met de komst van Trivial
Pursuit, het spel dat kennis test,
is een aantal jaren geleden voor
volwassenen een nieuwe speel-
wereld opengegaan. Steeds meer
wordt deze vorm van vermaak
gezien als vrijetijdsbesteding.Een gedachtenpatroon waarin fi-

nanciële uitgaven passen. Aan-
kopen worden het hele jaar door
gedaan met een nadruk, zij het
wat minder dan voorheen, op de-cember de geschenkenmaandbiiuitstek." v

Eisen gesteld aan spellen voorvolwassenen zijn beduidend an-ders dan aan die voor kinderenHet spel krijgt de functie van ge-spreksleider. Onderwerpen ko-men zo speels naar boven drij-|ven, discussies worden opgeroe-!
pen en spelenderwijs leert menelkaar beter kennen. Black Box
is zon spel, hettest dezelfkennisen kennis over de medespelers,
de grootste vraag lijkt of devriendschap de waarheid uit de'zwarte doos aankan. Veiligerzijnspellen als Taboe waarbij woor-domschrijvingen moeten wor-den gezocht en Scattegories
waarbij woorden in bepaalde ca-tegorieën moeten worden gevon-
den.

Strategie
Strategische bewegingen dieeen
totale inzet vereisen, zoals het
destijds zo populaire Risk zijn
voor andere dagen bedoeld.
Vooral binnen het gezin neemt

niettemin de belangstelling toe
voor strategische spellen als
Abalone, Mandarm en Obses-
sion. Een orgineel gezinsspel is
ook Smellory, een geheugenspel
vol geurpotjes. Herkenning van
de - wat kunstmatige - luchtjes
blijkt vooral voor volwassenen
moeilijker dan gedacht.

Diepere betekenis hebben Kar-
nak, het Transformatiespel en
Creative Whack Pack. De bedoe-
ling is middels de spelvorm te
komen tot een meer zelfkennis
die vervolgens kan leiden tot een
beter functioneren in bedrijf en
maatschappij. Geen luchtige af-
ter-dinner themaatjes dus en zo
zyn ze ook niet bedoeld. Onder-
meer grote bedrijven werken
ermee om hun medewerkers tot
hogere prestaties te latenkomen.
Even serieus maar meer in isote-
rische sferen zijn tarotkaarten,
bedoeld als tijdelijke gids om de
juiste keuzes te maken.

Tegengesteld aan die diepere ge-
dachten zijn spellen mede geko-
zen om hun uiterlijk. Zo is Aba-
lone, een zeskantig bord met
ronde zwart-witte knikkers ge-
schikt om neer te zetten in de
huiskamer, evenals onder meer

Solitair in perspex met zilver-
kleurige balletjes.
Waar volwassenen enthousiast
raken bij spellen met een praatje
staat bij kinderen actie voorop.
Avonturen moeten er worden
beleefd, een spel als Mep de
muis, waarbij kan worden ge-
hold is favoriet maar ook bij-
voorbeeld Ratelpiraat waarom-
heen de spanning van grootse
avonturen hangt.
Hetzelfde geldt voor spellen als
Help, De Schat en de Sleutel, De
verborgen tempel, De schat op
de zeebodem en bijvoorbeeld
Starquest, geschikt voor grotere
kinderen en pubers. Turtles in
spelvorm doen het leuk voor de
schildpadfans waarbij vooral
Teenage Mutant Hero Turtles
een aardig spel is omdat de kin-
deren als turtles eikaars mede-
spelers zijn.

Educatieve spellen dit jaar ko-
men onder meer van Clementoni
die een hele reeks uitbrengt on-
der de naam Jan en Janneke.
Drie geheugenspelletjes en drie
logisch denkenspellen zijn er
voor kinderen van vier tot tien.
Voor acht tot tien jaar zijn de
spellen Speak English, Europa
en Het menselijk lichaam.

Spellen, nieuw gepresenteerd opde Nederlandse markt, zijn
meestal afkomstig uit Amerikaen Engeland welke laatste geldtals spellenland bij uitstek. Daar
gevormde panels bepalen of het
spelconcept (ook Europees be-
zien) leuk is.

Naar behoefte aan spellen bij de
consument wordt eigenlijk geen
onderzoek gedaan. Een goed
spel creëert de behoefte zelf en
omdat tal van spelfabrikanten
het volste vertrouwen hebben in
hun nieuwe spelconcepten mag
de nietsvermoedende Nederlan-

der een lawine aan - inderdaad
leuke - spellen verwachten. Pas
als we met zn allen minder
speels worden krimpt het aan-
bod, is nu al jarenlang de gang-
bare trend.

desiree van ooyk

" Volwassenen hebben het spel herontdekt.

consument

Onder paraplu van nieuwe stichting

Consumentenclubs
gaan samenwerken
Consumentenbond en Konsumenten Kontakt brengen
met ingang van 1992 brengen een aantal gelijksoortige ac-
tiviteiten in één stichting, de 'Stichting Samenwerking
Consumentenbond Konsumenten Kontakt'. Dit is het be-
ginvan een voorzichtige samenwerking van beide consu-
mentenorganisaties.

De samenwerking heeft een be-
laden verleden: rond 1985 pro-
beerden de besturen zonder veel
omhaal beide organisaties op
één hoop te vegen. Vergeefs. Nu,
na bijna drie jaarpraten, lijkt het
toch te lukken om een samen-
werking van de grond te tillen.
En niemand voelt ervoor de
steen des aanstoots in de nog
rimpelloze vijver te smijten.
Beide clubs houden de moed
erin door te zeggen dat er feite-
lijk niet zo veel verandert. Mede-
werkers van de Consumenten-
bond en XX büjven ook gewoon
het werk doen, maar dan onder
de paraplu van de nieuwe stich-
ting. De verschillende 'identiteit'
van de organisaties, de hete brij
waar de betrokkenen met de
grootste nauwlettendheid om-
heen draaien, blijft daarby bui-
ten schot, zo onderstreept ieder-
een.

zaken: het maandblad Koop-
kracht, de klachtenafdeling en
zijn beleidsmensen (voor bij-
voorbeeld acties ten behoeve
van de laagste inkomens). Daar-
mee wil XX zich sterk maken
voor de minder bedeelden, mi-
lieu en de Derde Wereld.
De Consumentenbond houdt
zijn Consumentengids buiten de
samenwerking, alsmede de ser-
vice waar leden en lezers voor
betalen. Zoals de juridische ad-
viezen. „Wat alle consumenten
aangaat, wordt in de Stichting
Samenwerking ondergebracht,"
vat Leo Willigenburg, directiese-
cretaris van de bond en secreta-
ris van de nieuwe stichting,
samen.

Bert Donia, directeur van Kon-
sumenten Kontakt, houdt stevig
en krachtig vast aan de 'eigen'

Appelmoes
voorlopig
schaars

Appelmoes is in ons land een
schaars produkt geworden. De
fabrieken leveren slechts mond-
jesmaat aan, in de winkels zijn
de schappen dikwijls leeg. Ook
de voorraden groenten in blik of
glas slinken snel.
De slechte (appel)oogst en de
Golfoorlog zijn de belangrijkste
veroorzakers van het tekort aan
appelmoes. Volgens een woord-
voerder van HAK uit Giessen is
het bedrijf al enkele weken to-

taal door de voorraad appelmoes
heen: „Van de groenten in glas
zijn in de meeste gevallen alleen
nog kleine potjes in voorraad."
Begin dit jaar was er een exorbi-
tante vraag naar lang houdbare
levensmiddelen. „Er werd door
de Golfoorlog flink gehamsterd
op alleprodukten. Omdat we pas
medio november beginnen aan
de nieuwe produktie van appel-
moes zal het de komende weken
in de winkels helemaal knijpen
worden," aldus de HAK-mede-
werker.
Het bedrijf Koeleman uit Ter
Aar is veertien dagen geleden
begonnen met de verwerking
van de nieuwe oogst. „We kun-
nen onze klanten bevoorraden,"
aldus een woordvoerder van de
afdeling verkoop, „maar daar-
mee is dan ook alles gezegd. De
kwaliteit van de nieuwe oogst is
povertjes. We moeten veel meer
appels dan normaal in een fles
stoppen. Bovendien is de aan-
voer veel lager dan normaal."
Het gevolg van de schaarste aan
voorraden en nieuwe grondstof-
fen is, dat de prijs van de appel-
moes enorm zal stijgen. Voor
literpotjes van de (huis)merken
die normaal veel minder dan een
gulden kosten, zal straks onge-
veer een daalder betaald moeten
worden.

Nederlander koopt
meer boeken

De verkoop van boeken is het af-
gelopen jaar met vijf procent
gestegen. In de periode van 1 juli
1989 tot en met 30 juni 1990 wer-
den nog 26,2 miljoen boekenver-
kocht, terwijl dit aantal in de
periode van 1 juli 1990 tot en met
30 juni 1991 tot 27,7 miljoen
exemplaren was gestegen.
Een en ander blijkt uit de Speur-
werk Boeken Omnibus, een on-
derzoek dat wekelijks door het
NIPO onder 600 huishoudens
wordt gehouden.
Ook de geldomzet nam het afge-
lopen jaar met vijf procent toe,
van 622 miljoen gulden tot 653
miljoen. Het gemiddelde aan-
koopbedrag was in de beide on-
derzochte periodes gelijk (23,70).

De stijging van de boekenver-
koop is vooral het gevolg van de
toegenomen aankopen van hoog
opgeleiden en senioren. Met dat
laatste worden de huishoudens
bedoeld waarvan de hoofdkost-
winner met pensioen of VUT is.

Het marktaandeel van deze
groep is opgelopen van 13,8 pro-
cent in 1989 naar 15,2procent nu.

Uit het onderzoek blijkt ook dat
de consumenten in de drie zui-
delijke provincies bezig zijn met
een inhaalmanoeuvre.In het zui-
den werd per huishouden altijd
gemiddeld minder boeken ge-
kocht dan in de rest van het
land. Die achterstand wordt nu
kleiner.

Uit het onderzoek blijkt ook dat
de boekenlezer het boek bij
voorkeur in een boekhandel
koopt. In 1990 werd dat nog door
59,3 procent gedaan.Dit jaarwas
dat percentage naar 60,2 geste-
gen. Bij de boekenclubs werd
iets minder gekocht (16,5 pro-
cent in 1991 tegenover 17,6 pro-
cent in 1990), terwijl er een lichte
stijging valt te constateren van
het aantal verkochte exemplaren
bij de boekenpostorderbedrijven
(7,6 procent nu en 7,2 in 1990).

'Gelderse' rookworst
wordt overal gemaakt

Eikezaagsel en jeneverbessen
waren vroeger de belangrijkste
aromaten bij het roken van de
traditionele Gelderse rookworst.
Nu is dat anders, al zijn er nog
steeds slagers die hun rookworst
op een dergelijke manier roken.
Maar niet overal is het roken van
worst nog een traditioneel am-
bacht. Ook de fabrieksrookworst
heeft in de loop der jaren terreingewonnen. En daar vindt het ro-
ken tegenwoordig op een geheel
andere wijze plaats.

Het roken van vlees was al bijna
100.000 jaar geleden een metho-
de om voedsel te verduurzamen.
Jagers namen hun gevangen
buit mee naar hun holen, alwaar
het 'rookritueel' plaatsgreep.
Door het vlees te pekelen en te
roken, kon men het goed bewa-
ren en kon het dienen als pro-
viand voor de barre winterda-
gen.

Nu is dat niet meer zo. Al washet begin deze eeuw nog wel ge-
bruik dat boeren delen varkens-
vlees verwerkten in worsten, die
vervolgens werden gepekeld en

gerookt om ze voor een langere
periode te bewaren.

" Rookworst,
waaraan het
Rijkskeurmerk
strenge eisen
stelt, is
echte
winterkost.

Het roken
Van oudsher werd de Gelderse
rookworst gerookt boven eike-
zaagsel, 'gekruid' met geurige
jeneverbessen. Ook nu nog zijn
'er slagers die deze ouderwetse
■methode volgen. Vaak ook
wordt het kinnebakspek dat in
de worst gaat eerst gerookt, zo-
dat de rooksmaak van het eind-
produkt nog verfijnder wordt.
Fen onvervalst ambacht waar
vakmanschap en geduld aan el-
kaar gepaard gaan.
Maar er zijn tegenwoordig veel
meer manieren om rookworst te
roken. Bijvoorbeeld door de
worst in een bad te dompelen,
waaraan een rookaroma is toege-
voegd. Op die wijze kan men
ongeveer 9.000 rookworsten per
uur produceren. Zon gevacu-
meerde rookworst hoeft men
maar heel kort in heet (nooit ko-
kend!) water te verwarmen voor-
dat hij op tafel wordt gezet.
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6133 XE, huisnr. 21.
ifé dancing WINDROSEü
erstr. Nrd. 150, Hoens-
*ek. Geop. v. woensdag
ï zondag. Muziek voor elk
,t wils.

i (Huisdieren
srenartsenpraktijk Nuth,
le DAG open, volg. af-
raak. 045-244247.

k. weg. omstandigh.
luw/witte Schaefer KEES-
)ND 3 jr. oud, zeer lief
or kind., zindelijk, pr.n.o.t.
Tel. 045-317675.

k. prachtige Schotse
)LLIE-PUPS (lassie) ing.
ontw. Tel. 08866-3151. 'er mooie grijze Duitse
iROERPUP, teef, BV2
ek oud, met stamb. Tel.
5-751157.

Opleidingen
Aangeb. TALENCURSUS-
SEN in 99 talen op cass.,
boekjes enz. ’70,-, ook
voor buitenlanders. 21
danslessen op cass. ’ 125,-
-all-in. Tel. 070-3638667 of
070-3894543.
Goed gerichte STUDIE-
BEGELEIDING in Heerlen
en Hoensbroek. Bijlessen in
alle vakken v.a. ’l5,- per
uur, verzorgt door een erva-
ren team van docenten in
Heerlen en Maastricht. Inl.
E.C.H. 045-741102.
KERSTBLOEMWERK ma-
ken. 1-Daagse cursus op
zondag 8 en 15 december.
Tel. 08865-2878.

Mode Totaal
JEANS TOPMERKEN

Canoe, Lord en On-The-Rocks enz. enz.

2 merk jeans halen,
1 betalen

merk jeanshemden diverse kleuren en modellen.

j2halen 1 betalen
De laatste nieuwe WINTER-MODE '91/'92.

ashion Anita, Streeperstr. 55, Schaesberg: 045-326648.
Roto-Textiel, Veldhofstr. 57, Eygelshoven: 045-455774.
oto-Fashion, Bautscherweg 8, Heerlerbaan: 045-428501

Bel de Vakman

6365 BH, huisnr. 51.
jaren vakman biedt zich
n voor straatwerk o.a. op-
en, sierbestrating. Ook
or Uw gehele tuinaanleg,
er SCHERPE prijzen.
atte offerte. 045-323178.
"HILDERS kunnen nog
kale buitenwerkzaamhe-
n aannemen. Tel. 045-
-0020.
-"pvries en KOELKAST-
IPARATIE zonder voorrij-
sten. Bel Geleen, 046-
-5230 service binnen 24 u.

i STOELMATTERIJ vem. rie-
ten en biezen stoelen met; gar. Bel. 045-418820.
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-. kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
Wij maken graag een VRIJ-.BLIJVENDE offerte voor al
uw verbouwingen en het
vochtvrij maken van de
bouwmuren. Aannemers-
bedr. Rondags. 043-475302

Wonen Totaal

6333 CL, huisnr. 3.

In De Snuffelhal
eise mooie barok eethoeken, barok dressoir, barok
iketel. Grote partij moderne meubels (nieuw) uit faillise-n( Omvattende eethoeken v.a. ’375,-; wand-, radio-TV-meubels in wit en zwart. EN! Denkt u er aan wijen uw oude spullen in. Verder enorme voorraad mooie
hjands meubels o.a. eiken bankstellen v.a. ’ 45,-. Klas-
<e en moderne eethoeken v.a. ’75,-. Diverse mooie
ieke stukken, enkele leuke Art Deco meubels (20 jaren)
rr> Jugendstil! plm. begin deze eeuw. Engelse eethoe-

ken uit de jaren30.

Komt u vrijblijvend even kijken
in onze duizenden m2grote hal aan de:

Oude Maastrichterweg 27
te Geleen

Deze weg loopt parallel met
Rijksweg Noord

Let op de videotheek De Kijkdoos,
daarachter ligt de hal.

/4LITEITSKEUKENS,
kwaliteit voor een norma-
pjïjs. R/J Handelsonder-
nmg, Stationstr. 294,
:hy Tel. 045-242602.
an verkoop 2e HANDS

übelen en antiek. Tel.
i-724943, Rotterdamstr.
~ Heerlen.

koop Fasta BADGEI-
R, 10 Itr., V 2 jr. gebruikt,
pr. ’650,- voor ’400,-.
i-226146 na 18.00 uur.

Eik. KAST ’ 175,-; eik. eeth.

’ 325,-; bankst. ’ 225,-;
ant. radio ’ 175,-. Kouven-
derstr. 208, Hoensbroek.
Massief eiken KAASKAST,
ronde salontafel en geheel
rundlederen 2-zits bank z.g.
a.n. 04492-6062.
Gevr. KLEUR-TV; bankst.;
kast; slpk.; gasfom.; antiek
en Barok meubels. Tel.
045-725595.

ZonnebankervZonnehemels

Zonnehemels
Nu halen, volgend jaar betalen!!!!Profiteer van deze unieke aktie, vraag inlichtingen,a. ’ 795,- ’ 895,- ’ 995,- ’ 1.099,- ’ 1.199,-’ 1.299,-

-’ 1.499,- met Wolff snelbruinlampen,
ompleet met gratis thuisbezorgen, service en garantie,
leen bij Van Erp, Limbrichterstr. 18, Sittard 046-513531

Hoofdstraat 12, Kerkrade, 045-456999.

Radio e.d.
Tiplete RADIOTOREN:
spspeler; dubb. casset-
eck; speakers, pr.
50,-. 045-216740.

Huisn. artikelen
k. WASMACHINE i.z.g.

Fel. 045-429081.
)pje! WASMACHINE
lips 931 voorlader, als
JW, ’ 575,-. 045-323830
OPJE ! 3 electr. naai-
zr\.. rechtstik, v.a. ’50,-.
geren Pfaff 045-250961.
<. ’95,-; gasf. ’95,-;
->vr. ’ 150,-; electr. fom.
9?,-; wasdr. ’ 175,-;
"aut. ’195,-. Tel.
.-725595_, ,

TV/Vldeo
Goede KLEUREN-TV'S,
grote sortering, met gar.
Philips grootbeeld v.a.
’125,-. Reeds 25 jr. t.v.-
occ. centr. Geel. Grasbroe-
kerwg 25, Hrl. 045-724760

Verzamelingen
Voor de verzamelaar
Poppenhuis

miniaturen, porcelein en
meubeltjes.

HOBBY BERNS
Dautzenbergstr 18a Heerlen

Tel. 045-711004.
Gratis kan natuurlijk niet,
maar voor ’25- staat uw
huis, auto, enz. met FOTO
op LD-TV 719966.

Kachels Verwarming

6114 EX, huisnr. 19.

' Gas-hout-inzet-kachels.
i Honderden guldens voor-

* deel. Gratis geplaatst. De- KACHELSMID, Walem 21,, Klimmen. Tel. 04459-1638.

\ KACHELS, keuze uit 200 st.. Jac. Köhlen, Rijksweg N.
f 104, Sittard. 046-513228.- KACHELS open haarden,. moderne schouwen. Reker
i Kachelspeciaalzaak, Kluis
i 28, Geleen. 046-740785.

Droog OPENHAARDHOUT
te koop (fruitbomen), ’75,-.
Tel. 04493-1685.
Te koop grote zwart HOUT-
KACHEL, ’250,-. Tel. 045-
-453021.

Kunst en Antiek
Gevraagd voor inbreng in
komende veilingen Kunst-
antiek-INBOEDELS Veiling-
bedrijf Lambèr, 043-620649
ma. t/m vr. van 9-17 uur.

Muziek
i -—' ''":'''::,: : : : :"' ■—— ****" ■

Stalmeier Music is heropend
en biedt u een prachtige zaak met een compleet

assortiment muziekinstrumenten van allerlei topmerken en
prijsklasses.

Kom een kijkje nemen!
en profiteer van diverse heropenings-aanbiedingen.

Bij de markt. Donderdag koopavond.
Pracht. GODWIN SC 111
Theater-orgel met Leslie-
unit, ’ 875,-. 045-323830.
JUKEBOX Ami vj. '59, com-
pl., v. restauratie. Torenstr.
26, Oirsbeek, na 18.00 uur.
One man band, first class
ENTERTAINMENT, voor di-

t ner, receptie, feestje of par-: tij. 045-227834.

* Te koop 1000 MUZIEKCAS-
SETTES, verschill. genres. '- Heiveldstr. 74. Kerkrade. '

Te koop gevr.
Gebr. SWINKELS zijn ver-
huisd naar De Beitel 74,
Heerlen. Wij betalen de
hoogste prijs voor al uw oud
ijzer/metalen. 045-422025.
Te koop gevr. spulletjes
voor de ROMMELMARKT.
Tel. 045-213424.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Diversen

Koopzondag
10 november van 10.00-17.00 uur in Makado-Beek

met Hans Kazan (toegang gratis).

6162 EX, huisnr. 74.
Te k. SCHOTELANTEN-
NES (o.a. Amstrad, 48 kan.
Satcom 100 kan.) Al v.a.

’ 700,-. PTT goed gek., ook
voor sta-caravans en tour-■ caravans, met een perf.
beeld, d.m.v. spec. ontwik-

" keld telescopisch statief
voor tourcaravans. Zeer■ eenvoudige bediening. Bel
even 08330-23049.
Voor Limburgs LEKKER-
STE gehakt. Slagerij Hout-; vast Schinnen.
Sint en Piet KOSTUUMS te

j huur. Heerenweg 274,1 Heerlen. Tel. 045-212513
BOLDERWAGENS te koop.
Ambachtelijk robuust ge-
maakt. Prijs ’450,-. Inl.
Ofpro B.V. Wissengrachtw.
38, Hulsberg, tel. 04405-
-3850

Gebit gebroken! Tandtech-
nische praktijk Hoonhout
voor nieuwe gebitsprothese
en reparaties, Akerstraat
Nrd 328 Hoensbroek. 045-
-228211. Kom eens langs
voor een GRATIS controle
aan uw gebitprothese
Aangeb. wegens aanschaf
CD's, 300 SINGELTJES
’175,-, 200 LP's. ’175,-,
125 oude 78 toeren platen

’ 200,-, 6 oude lepeltjes met
beeltenis van Elvis Presley
’50,-, 6 van ons Konings-
huis ’50,-, tel. 070-
-3638667 of 070-3894543.

Carnaval
Te k. voor carnaval: 5
TROMMEN, 1 tenortrom, 1
overslag. Ook apart. Tel.
045-443741.

06-liJnen
I M

Live Sex
Onweerstaanbare
vrijpartijen of SM.
Kies wat je wilt

06-320.330.65 - 50 et p/m

Live hotelsex
Gratis sexgesprekken

06-320.330.71 (50 cpm)

Meisje, 24 jr.
Zoekt gratis sex per telefoon

of bij mij thuis.
06-320.324.96 (50 cpm)

SSS sexmeisjes
2222 2 handen vol! 60 cpm

06-320.320.22

Lesbische
meisjes, 18 jr en vrouwen.

Ze leren elkaar Grieks,
vrijen en Frans. Toets van

kamer naar kamer,
06-320.320.37 (50 cpm)
Buurvrouw verpest haar

buurmeid in dr korte rokje
en doorkijkblouse. Ze ging

tegen dr aan staan,
2 handen vol
Lesbisch

50 cpm, 06-320.320.39

Meisjesporno
50 cpm, 06-320.320.52

Ruige porno
50 cpm, hard*hard*hard
06-320.320.53
Sexstandjes

Wij doen lek standje Grieks,
69, Frans, vrijen. Probeer 't.,
Meisjes en vrouwen. Lekker
vlug! 50 cpm 06-320.320.59

Live met mij bel 06-95.06
Hete meisjes willen een

sexafspraak
06-320.320.44 - 50 et p/m

Prive-Sex-
Kontakt

Maak een sex-afspraakje
met een lekker meisje of stel

06-320.322.33 - 50 et p/m

Waarom
wachten?

Zoek nu snel de vriend of
vriendin van je dromen.

Bel de afspreeklijn.
06-320.320.33 - 50 et p/m

Hete meiden zijn op zoek
*Porno Dating*

06^320,32r44-50ctp/m

Bisex kontaktlijn
Ook trio-sexkontakt

06-320*325*01 - 50 et p/m
Meisjes zoeken kontakt!!

Sexadvertenties
06-320.325.80 - 50 et p/m

Adressen
van dames privé, clubs en

escorts, de dames vertellen
je zelf wat ze te bieden

hebben en geven ook hun
adres en telefoonnummer

06-96.85 (50 cpm)
Gewillige meisjes en

vrouwen willen alles met jou
doen. Vraag naar hun tel.nr.

voor 'n hete
vrijpartij

06-320326,33 -50 et p/m

Sex voor twee
Direkt kontakt met meiden,
vrouwtjes en stoeren hete

knullen
06-320.330.90 - 50 et p/m

Nymf Linda
Geniet van 2 kanten, 50 cpm

06-320.320.14

i-VIE WIL ER GELD LENEN?]
i.-tg in terug te mnd. bedrag effektieve mnd. bedrag volgens effektieve
tdèn betalen in volgens minimum jaarrente wettelijk maximum jaarrente

0*)0,- 60 mnd 139,78 14.9% 149,86 18.7%
010,- 60 mnd 275,75 14.3% 293,47 17.5%
000,- 72 mnd 365,53 14.3% 380,72 16.1%
o*o,- 72 mnd 487,37 14.3% 497,83 15.2%
000,- 84 mnd 645,12 14.3% 653,65 14.8%
011,- 84 mnd 915,07 14.0% 933,79 14.8%

edlet U betaalt rente volgens min. tarief Theor. rente volgrens max. tarief Theor.
liej per maand per maand elf. jaarrente looptijd per maand eff. jaarrente looplijd
.ofco,- 120,- 1.164% 14.9% 75 mnd 11.477% 19.2% 91 mnd
.000,- 220,- 1.145% 14.6% 75 mnd 1.379% 17.9% 85 mnd
.OCO,- 300,- 1.143% 14.6% 75 mnd 1.379% 17.9% 85 mnd
.OCO,- 520,- 1.123% 14.3% 74 mnd 1.310% 16.9% 82 mnd
.Op,- 700,- 1.113% 14.2% 74 mnd! 1.283% 16.5% 81 mnd.lbo,- 1002,- 1.100% 14.0% 73 mnd 11.283% 16.5% 81 mnd
-i 1 1 1 1
JREGELEN ALLES BINNEN EEN DAG, en bezorgen het geld óókkosteloos bij u thuis.
bru al leningen lopen?Dat hoeft géén bezwaar te zi|n. Vraag vrijblijvend advies.
rtjoven vindt u enkele voorbeeldenvan min. en max. laneven voor pers. leningen en)rfbpende kredieten. Andere bedragen en looptijden (12 t/m 120 mnd)zijn ook mogelijk.
iirjgen vanaf ’. 1000,- tot ’. 200.000,- zijn mogelijk ZÓNDER onderpand olborg.
gewenst met lange looptijd, DUS LAGE LASTEN. Bij overlijden meestal kwijtschelding.

■-

Huisbezitters, extra lage lasten
zonder taxatiekosten

krediet looptijd in
bedrag maanden

1e hyp. 2e en 3e hypoth.
360» 240 x 180 x-|20x

10.000,- ~ 117,- Ï2V 149,-
-15.000- 125,- 181,- 195,- 228,-
-25.000- 209,- 302,- 325,- 381,-
-40.000- 334,- 484,- 520,- 610,-
-75.000- 625,- 908,- 976,- 1144,-

-100.000- "833,- 1210,- 1301,- 1525,-
Enz.
Eff. jaarrente 1ehyp. in voorbeeld 9,2%, 2een 3e Hyp. 13,5%

SIIll

Griekse porno
Bel Marcha snel, 50 cpm

06-9618
Direkt kontakt

mannen en vrouwen bieden
zich aan, stuk voor stuk krijg
je ze aan de lijn. Maak snel

jouwkeuze:
Partnerruil: 06-320.326.11
Triokontakt: 06-320.322.16

Bi-Sex: 06-320.322.33
Homo: 06-96.14 - 50 et p/m

* Sexlijn 10 *
Mixjes... 06-320.320.50

Sexbox... 06-320.325.30
Call me.... 50 cpm

100 hete meisjes zoeken
Sexkontakt

06-320*326*66 - 50 et p/m

Blonde Natasja
doet het met 2 buurjongens
06-320*327*77 - 50 et p/m

Homosex voor 2
Draai eerst 06-320, en dan:

SM Limburg ....325.18
Jack Off Privé..321.16

Darkr00m....324.16
Gay Perver5...329.16

Travestie...32s.o9
Transsexueel...32l.36

Bi-5ex....323.36
Jongens-sex... .325.19

Studenten-sex.. .327.56
50 et p/m Pb. 75141 Adam

Tessa (18) is zon lekker
meisje

06-320*328*88 - 50 et p/m
Nieuw: direkt apart met een

strenge man of met
onderdanige man!

S.M. voor twee
06-320.329.99 - 50 et p/m

Direkt snel-sexcontact
live-afspreeklijn

06-320*320*55 - 50 et p/m

Blonde Natasja
doet het met 2 buurjongens
06-320*327*77 - 50 et p/m

Sexadressenlijn
Elke dag nieuwe adressen,

van hete dames/meisjes
06-320.328.00 - 50 et p/m

Sex Kontaktlijn
Luister naar hete meisjes
die een lekkere jongen

zoeken voor het vervullen
van hun hete sexwensen.
06-320.330.66- 50 et p/m

Homo-Jongens
Hoor ze lekker tekeer gaan
06-320*330*88 - 50 et p/m

Partnerruil
Direkt apart met mannen en
vrouwen die zin hebben in

een spannende sexruil!
06-320.330.91 - 50 et p/m

Sex voor 2
hete jongens& meiden

direct apart, 50 cpm
06-320.325.00

Versier
een afspraakje? De flirtbox,

daar lukt het altijd.
06-320.330.01 - 50 et p/m

Homokontakt
Zoek je 'n hete jongen?

06-320*330*18 - 50 et p/m

06 Gay Café
Limburg

De box met al jaren lang
de meest spannende
afspraken! 50 cpm

06-320.327.55
Meisje in een witte

doorzichtige jas
zonder slipje eronder, ze

bukt 50 cm 06.320.330.93
Oh wat heerlijk. Nu begrijp ik

dat mijn slipje achter het
scherm uit moest. Oh ja...

gaat u toch door ...!50 et p/m
06-320.323.85

Carla logeert bij meneer en
mevrouw. Maar wie verwent

haar zo. Is dat meneer of
mevrouw? 50 et p/m

06-320.321.32

Laura voor 't eerst bij een
S.M.show. Spreidstand

vlug! Heerlijke sensatie om
te gehoorzamen. 50 et p/m
06-320.326.72

Frits laat een knul komen die
dames verwent.
Zijn eigen vrouw geniet,
maar Frits ligt ernaast!!!
06-320.329.24 (50 cpm)

Ria betrapt de jongen als hij
te gek bezig is.
Als je niet wil dat ik het
verklap moet je echt....
06-320.330.09 (50cpm)

Spanje. Een blondje te gast
op een mooi
wit jacht

Een drankje. Ze ontwaakt
als 2 mannen haar willen....

06-320.330.17 (50 cpm)
Ze beeft en trilt als ze die

jongen weer ziet in dat
natte zwemslipje. De blonde

vrouw
knielt voor hem._ 06-320.330.51 (50 cpm)
Rijpe vrouwen

vanaf 30 jaar. Probeer een
live gesprek met ze, 50 cpm.

06-320.320.65
Hete Ruige Straatsex

Sexy ding voor 50 cpm

. 06-320.320.77

Homo Live
hij tranpireerde

ik ging nog even door
06-320.330.12 - 50 et p/m

Gratis sex
Bel mij privé jongen ond...
Inf. 06-320.324.98 (50 cpm)

Dikke donkere vrouw.
Stroop jij m'n rok eens op
schat. Lekker he! 50ct p/m
06-320.323.46

Buurvrouw pakt haar buur-
meisje. Ze heeft een kort

rokje en geen BH aan, ze
blaast de kaars uit en leert

haar Grieks 50 cpm.

06-320.323.56
De man trilt

als hij ziet dat die mooie
blonde meid niets onder

haar rokje draagt, "blijven jij"
06-320.330.52 (50cpm)

Lesbi meisje
Klein en strak. De vrouw ziet
dat ik een zwart doorzichtig
slipje aan heb. Dan doet ze
m'n rokje omhoog. Pak me.

50 et p/m 06.320.330.92
Zonder geld in 't restaurant.
Helga betaalt de rekening in

de keuken. Zonder kleren
onder de pannen. 50 et p/m

06-320.326.71

Tonny en Judy
Hun werk blijft liggen. De

sexboekjes doen ze na. Op
handen en voeten krijgt ze

haar eerste...
06-320.340.06 (50 cpm) J
De vrouw zoekt ze uit

Stevige knullen
...totdat ze plots zelf wordt

ge
06-320.340.22 (50 cpm) J

Pa en Ma naar Ibiza. Diana
merkt te laat het gevaar als:ze die man binnen laat met I

enkel haar
Koordslipje aan !
06-320.340.25 (50 cpm) „

Vanessa's sexdroom
het licht uit

vastgebonden op bed. Haar
man en zijn vriend doen al-

les wat zij willen
06-320.340.36 (50 cpm) _
Een knap stel komt voor

life-sex
en de dame krijgt nog een

extra lesbisch meisje...
06-320.340.69 (50 cpm) _
Plezier voor 2

de manier om een vriend of
vriendin aan de lijn te krijgen

altijd succes 06-9.500 50ct^
Voor Piccolo's
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Marktaandeel van 27procent gehandhaafd
RTL4ongrijpbaar voor 'Hilversum'

Van onze rtv-redactie
HILVERSUM - De nieuwe zenderindeling van de
Publieke omroepen heeft geen effect gehad opRTL4. Dat blijkt uit het overzicht van de marktver-
houdingen op televisie van de afdeling Kijk- en
luisteronderzoek van de NOS. Vergeleken met vo-rig jaar oktober daalde het marktaandeel van de
Publieke omroepen zelfs licht van 56,6 procent
naar 55 procent. RTL4handhaafde een marktaan-
deel van 27 procent. Opvallend daarbij is dat
vechtnet' Nederland 2 (VOO, TROS en VARA)geen beter resultaat scoorde danvorig jaar. Van de
Publieke zenders wist alleen Nederland 3 - door het
vele voetbal - een stijgingte bewerkstelligen; van 9
Procent vorig jaaroktober naar 12 procent nu.

De eerder dit jaar door RTL4aangekondigde aan-val op het marktaandeel televisie tijdens het week-
einde, is slechts voor een klein deel gelukt. RTL 4wist alleen op de vrijdagavond een flinke winst teboeken ten koste van de TROS. Op de zaterdag en
zondag moest RTL4echter terrein prijsgeven.
RTL4kondigde enkele maanden geledenaan meerkijkers te willen trekken tijdens het weekeinde.
Vergeleken met de marktaandelen van dezelfde
maand vorig jaar, blijkt dat op de vrijdagavond ge-
lukt. 'Alleenheerser' TROS moest, gedwongen
door RTL4-programma's als Vrienden voor het le-ven, Goede Tijden, Slechte Tijden en Bel Air, terug

van een marktaandeel van 37 procent vorig jaar
naar een aandeel van 27 procent over de afgelopen
maand. RTL 4zag het aandeel in die periode
groeienvan 25 naar 30 procent. Daarmee is RTL 4
op de traditioneel door de TROS beheerste vrijdag-
avond de best bekeken zender geworden.

# Onder anderen
met de goed
bekeken serie
'Goede Tijden,
Slechte Tijden'
(met van links
naar rechts op de
foto Henriëtte Tol,
Tim Gunther en
Bartho Braat)
wist RTL4op
vrijdagavond de
TROS te
overtreffen als de
best bekeken
Nederlandstalige
tv-zender.

Speelfilms
Op de zaterdagavond moest RTL4echter drie pro-
cent marktaandeel inleveren (van 23 naar 20 pro-
cent). Deze daling werd voornamelijk veroorzaakt
door een sterk groeiende belangstelling voor de
AVRO. Deze omroep scoorde vorig jaar oktober
een bedroevend marktaandeel van veertien pro-
cent, maar is nu door sterke speelfilms en het pro-
gramma Glamourland opgeklommen naar een
aandeel van 21 procent. Daarmee is de AVRO op
de zaterdagavond dus meer in trek danRTL4.

Schrijnend voor RTL4moet het verlies op de zon-
dagavond zijn. Op deze avond heeft de commercië-
le zender immers geenreclameconcurrentie van de
STER en is een groeiend marktaandeel van belang.
Niettemin moest RTL4terug van een marktaan-
deel van 18 procent naar 16 procent, ondanks de
inzetvan de cult-serie Twin Peaks. De vorig jaarin
de maand oktober uitgezonden Duitse krimi's ble-
ken een beter resultaat te geven voor RTL4.

'Cyrano' als musical
AALSMEER - In het seizoen 1992/93komt Joop van den Ende Theaterprodukties met de musical 'Cyra-no naar het klassieke boek van EdmondRostand uit 1897. De jongemusicusAd van Dijk, oud-cabaretbe-geleideren repetitor, maakt de muziek. De tekst is van Coen van Dijk (geen familie van Ad).

Het concept en het sceneboek van de musical zijn reeds in grote lijnen gereed. Het is de bedoeling datnet een 'reizende' produktie wordt die op tournee gaat door het land. Namen zijn nog niet bekend. Voorde bezetting worden in de derde week van november audities gehouden.
Joop van den Ende is nog altijd bezeten van het Cyrano-thema. Een van zijn eerste grote toneelproduk-ties was destijds 'Cyrano de Bergerac' met Guus Hermus in de titelrol.

show

Steekproeven bij A-status EO en VPRO
HILVERSUM - De VPRO en de EO moeten meewerken aan een steekproef uit hun ledenbestand op het
moment dat deze omroepen de A-status aanvragen. Dat heeft het Commissariaat voor de Media besloten.
Beide omroepen worden nog op de hoogte gesteld van de steekproef-procedure.
Volgens een woordvoerstervan het Commissariaat moeten EO en VPRO op het moment dat ze de A-sta-
tus aanvragen een computeruitdraai van hun ledenbestand op papier en op computertape aan het Com-
missariaat overhandigen. De leden moeten genummerd worden. Vervolgens zal het Commissariaat
aangeven welke nummers meetellen in een steekproef van de personen. Het Commissariaat zal deze
steekproef controleren.
Zo wordt bekeken of de leden zestien jaarof ouder zyn, of er geen dubbele leden tussen zitten en of de
leden in Nederland woonachtig zijn. Voorts moeten omroepen met een accountantsverklaring komen
waarin staat dat de in de lijst opgenomen leden ook werkelijk hun lidmaatschapsgeld hebben voldaan.
Met de uitslag van de steekproef gaat het Commissariaat naar het Centraal Bureau voor de Statistiek om
te laten uitrekenen welke gevolgen de steekproef heeft voor het totale ledenbestandvan deze omroepen.
Het is de eerste keer dat het Commissariaat zelf de controle van het ledenbestandvan een omroep ter
hand neemt.

'Nederland voor muziek een testland bij uitstek'

Marco Borsato nu op
de Italiaanse toer

ALKMAAR - „Mijn vader is pianist. Hij liet me gitaar spelen en we zongen wel eens sa-
*nen, maar hij heeft me nooit bewust voor het artiestenvak klaargestoomd. Het ligt aan je
talent, je instelling, het vinden van de juiste mensen om je heen en vooral een enormedosis geluk. Maar het meeste heb ik te danken aan mijn moeder. Die heeft me mensen-
kennis bijgebracht, me op dit vak voorbereid. Aan haar heb ik alles te danken en dat zeg
*k zonder enige schaamte. Ze is een continue sprankelende vrouw, altijd vol ideeën en
nooit te beroerd iets voor anderen te doen."

Marco Borsato was anderhalf
jaar geleden nog vrij onbekend,
"?aar sinds zijn optreden in de
koundmixshow' zon beetje we-
reldberoemd in Nederland. Zijn
achternaam verraadt zijn Itali-aanse achtergrond en zijn jong-
ste cd 'Sento' is daar het klinken-de bewijs van. In zijn anderhalf
jaar jonge carrière heeft hij hoor-
baar een mooie ontwikkeling
doorgemaakt. Voor zijn lyrische
stem schreef hij al dan niet sa-men met zijn neefFranco Borsa-to de teksten. En voor elk stuk

koos Marco zelf de geschiktste
producer.
„Er staat ook een werkvan Bach
op. Richard de Bois en Peter van
Asten hebben een bewerking ge-
maakt van zijn 'Air. Jan Tekstra
maakte een nummer dat voor
mij deterugkeer naar de basis is.
Een vleugel, een bas, drums en
een gitaar. Zo fragiel en emotio-
neel tussen al die andere. Zo kun
je weer echt zingen."
„Zelf teksten schrijven is erg be-
langrijk, want je moet meer te
vertellen hebben dan'Ik hou van

jou. De mensen proeven dat.
Elk liedje heeft een boodschap.
Daarom heb ik er ook de teksten
bij laten afdrukken. Ik zing bij-
voorbeeld over het milieu, dat er
slechter voor staat dan ooit.
Door mijn liedje zal dat niet met-
een beter worden, maar alle
beetjes helpen."
„De cd zing ik helemaal in het
Italiaans. Er zijn al zo veel ande-
ren die Engels zingen. Het Itali-
aans geeft extra's en het publiek
kan het blijkbaar waarderen. Je
ziet het aan Pavarotti en Rama-

zotti. En vergeet niet dat ook
Rocco Granata en Willy Alberti
er enorm veel succes mee heb-
ben gehad. Alberti zou nog
steeds enorm zijn geweest. Bo-
vendien hopen we er het buiten-
land mee te interesseren. Vooral
Duitsland is nogal Italiaans ge-
oriënteerd."

doen. Daarvoor ontbreekt me nu
de tijd."
„Ik krijg veel steun van Van den
Ende, maar voor het grootste
deel bepaal ikzelf wat ik doe en
op welke manier. Ook mijn kle-
ding op de bühne ontwerp ik
zelf. Mijn moeder heeft een zaak
voor bruidskleding dus is het me
min of meer met de paplepel in-
gegoten. Je moet een goede in-
druk maken. Dat wil het publiek
nu eenmaal. Het typische is dat
ze je ook willen aanraken. Dit in
tegenstelling tot de mensen in
het buitenland."

„Maar ze wachten daar eerst af
wat er in Nederland gebeurt. Het
is alom bekend in de platenwe-
reld dat dit voor muziek een test-
land bij uitstek is. Maar voorals-
nog ben ik dik tevreden met het
brede publiek dat ik bereik. Niet
alleen de 'kids' want anders zou
de cd niet zo goed worden ver-
kocht. Maar eerst wil ik in Ne-
derland vaste grond onder mijn
voeten hebben. Italië is in deze
nieuwe cd geïnteresseerd, maar
dat zou betekenen dat je daar
ook aan promotie moet gaan

„Dat is hier zo eigenaardig. Aan
de ene kant mag je heel bekend
zijn, maar ze verwachten ook
van je dat je de jongen van om
de hoek bent. Daar hou je dan
rekening mee door altijd even
van het podium af te stappen en
naast iemand te gaan staan. Dat
hoort bij het vak en het houdt je
als mens op de goede plaats. Dat
kan zwaar zijn, maar als ik hier
thuis de deur achter me dicht-
trek is het voorbij."

„Ik heb een opleiding als kok ge-
had, een beroep dat me enorm
veel voldoening gaf, maar waarin
ik het directe contact met men-
sen miste. Ik heb op hotelscho-
len gezeten en ervaring opge-
daan in Italië, Duitsland en
Zwitserland. Toch is dat alles
achteraf geen verspilde moeite.
Je leert hard werken, omgaan
met anderen, discipline, hygiëne,
netjes, consequent en doelmatig
werken. Je ontdekt wat je moet
eten om in een zwaar beroep op
de been te blijven. Het werk als
kelner hoorde daar ook bij en
dan kom je erachter hoe je het
beste met mensen kunt omgaan
en je bescheiden kunt opstel-
len."

„Hoe belangrijk het contact met
mensen voor mij was ontdekte
ik tijdens mijn diensttijd in
Duitsland. Niet als kok, helaas,
maar gewoon bij de cavalerie. Je
kon daar slechts eens in de
maand naar huis, dus werd er
van alles georganiseerd. Zo be-
gon ik er te zingen. Dat bleek me
goed te liggen en Duitsland werd
op die manier een fantastische
periode. Die had ik dan ook
nooit willen misssen. Ik heb er

ontzettend veel geleerd. Ik kook
nu nog wel, maar alleen voor
vrienden en kennissen. Die zijn
ondanks alle drukte nog steeds
belangrijk voor me en ook altyd
welkom."

" Marco Borsato: ,JSommige fans komen in de vakantie
uti Limburg en Friesland naar Alkmaar om mij te zien."

Plezier
„Ik geniet van het vak en de
waardering. Daarom sta ik nog
altijd met evenveel plezier in een
discotheek als in een chique res-
taurant. Soms 'doe' ik zelfs beide
op één avond. Je kunt wel naast
je schoenen gaan lopen maar
niets gaat vanzelf. En je moet
vooral niet iemand spelen die je
niet bent. Dan hoefje ook nooit
bang te zijn om uit jerol vallen.
ledereen mag me alles over mij
vragen en iedereen krijgt ook
een eerlijk antwoord."
„Zo zal ik ook nooit mijn fans
voorbij lopen. Sommigen komen
in de vakantie uit Limburg en
Friesland naar Alkmaar om mij
te zien. Als ze dan met mij op de
foto willen, vind ik dat alleen
maar billijk. Ze verdienen die
aandacht. Er zijn er ook die mij
nareizen bij optredens. Dan is
het zon kleine moeite om even
te knipogen. Ik heb meisjes ge-
zien die in het begin schuchter
naar je komen kijken en zich in
de loop van de tijd ontwikkelen
tot vrolijke meiden die midden
in het leven staan. Alleen maar
door een knipoog of een praatje
na afloop. Je ziet ze ontluiken en
groeien."

„Zangles hoort er ook nog steeds
bij. Bij Thorn de Graaf. Het is net
als met een hardloper, die niet
goed traint. Die loopt op den
duur blessures op. Je stem is net
zo goed een deel van je lichaam.
Ik merkte dat vooral in het be-
gin. Je stembanden raken over-
belast, daardoor word je schor
en dat maakt je nerveus. En als
jenerveus bent slaat dat weer op
je stem. Voor je het weet zit je in
een vicieuze cirkel. Van mijn va-
der heb ik een goed middel ge-
kregen tegen schorheid: bessen-
sap. Maar het belangsrijkste van
alles is dat je het leven positief
neemt, dan gaat alles tweemaal
zo makkelijk. Dat is voor mij het
geheim van het succes."

hans visser

'Vierde Kamer'
terug op tv
Van onze rtv-redactie

AMSTERDAM - 'De Vierde
Kamer', het politiek praat-
programma van RTL4, keert
in januari na het kerstreces
van de Tweede Kamer terug
op het scherm. De commer-
ciële zender zal vanaf die tijd
het programma samen pre-
senteren met het Amster-
damse dagblad Het Parool.
Wie het nieuwe programma
gaat presenteren, is nog niet
bekend.

'De Vierde Kamer' werd deze zo-
mer plotseling van het scherm
gehaald, omdat het te weinig kij-
kers trok en te kostbaar was.
Presentator Ton Elias werd van
de ene op andere dag op straat
gezet.

Elias is volgens een woordvoer-
der van RTL4nog steeds in de
kijker om de nieuwe versie van
hetprogramma te gaan presente-
ren. „Maar hij niet alleen. Op de
Haagse redactie van ons zitten
ook goede mensen. Verder heb
ik begrepen dat Elias in de slag
is om het eindredacteurschap
van AVRO's Televizier." Om die
baan bij de AVRO in te vullen
heeft AVRO-directeur Boude-
wijn Klap een 'headhunter' be-
noemd. Elias is één van de gega-
digden, maar zijn kandidatuur
heeft voor verzet gezorgd binnen
de redactie van de AVRO-
rubriek. „Er zijn nu meerdere
kandidaten," aldus RTL4. „De
benoeming wordt pas in januari
verwacht, want alle gesprekken
moeten nog plaatsvinden."

Ook Het Parool zal voor één of
meerdere presentatoren van 'De
Vierde Kamer' zorgdragen. Eén
van de namen die daarvoor cir-
culeert, is die van Syp Wynia,
chef politieke redactie van Het
Parool. Wynia vertrekt per 1 ja-
nuari naar Brussel om daar voor
Het Parool het correspondent-
schap op zich te nemen. Die
functie daar zal hem er niet van
weerhouden om regelmatig 'De
VierdeKamer' mede te presente-
ren.

Elias zegt tot op heden nog niets
van RTL.4 vernomen te hebben.
Hij wil verder geen commentaar
geven.

" Behalve Ton Elias heeft
RTL4meerdere kandidaten
op het oog voor de presenta-
tie van een nieuwe reeks af-
leveringen van 'De Vierde
Kamer.

Ben Cramer volgend jaar weer naar de Verenigde Staten

'In dit vak ben je er nooit'
BAARN - 'Ik wil alles' is de titel van de
nieuwe single van Ben Cramer. De sing-
le is getrokken van de cd 'Alles wordt
anders. Een half jaar geleden bracht
Ben Cramer in eigen beheer 'Vergeet het
maar' uit. „Zo zie je maar dat eigen ini-
tiatief lonend kan zijn," aldus Cramer.
„Maar het bewijst ook dat je in dit vak
nooit moet denken dat je er bent. Nog
bespeur ik hier en daar bij programma-
makers enige aarzeling om mijn plaat te
draaien. Het krediet dat je dacht te heb-
ben opgebouwd, valt een beetje tegen."

Cramer heeft van vrijwel alle nummers op zijn
cd de tekst geschreven. „Er zitten autobiografi-
sche teksten bij," zegt hij, doelendop zijnrecen-
te scheiding. „Maar ik denk dat veel mensen er
zich in kunnen herkennen. Het valt niet mee om
iemand van wie je houdt of hebt gehouden te
verliezen."
Het grootste deel van de muziek op de cd is ge-
schreven door Edwin Schimscheimer. „We voe-
len elkaar prima aan," aldus Cramer.
Volgend jaar gaat hij weer voor een tijdje naar
de Verenigde Staten. „Ik ga een rol spelen in
Les Miserables." Maar eerst staan er honderd
voorstellingen op het programma van de musi-
cal Heijermans. Vorige week zijn de try-outs
begonnen. Cramer: „Ik speel de rol van Koos,
de buurman van Heijermans. Hij is een idealist,
een socialist. Fantastisch om te doen. En dan te
bedenken dat ik alleen maar acteer. Ik zing
geen noot."

" Ben Cramer: ,Jk bespeur bij
programmamakers enige
aarzeling om mijn nieuweplaat
'Ik wil alles' te draaien."
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06-lijnen

Sex op zn Grieks
Kies je prooi zelf. 50 cpm
06-320.327.17

Hij kijkt geboeid toe als 2
meiden om hem dobbelen.
Het blondje verliest... Nu zal
zij het met hem gaan doen.

Grieks.

106-320.330.61 (50 cpm)

Lisa
Maak je broek los en doe jeogen dicht. Lisa doet de rest
06-320.331.02-50 et p/m

Triobisexbox
voor vrouw vrouw man, of

man man vrouw relaties. De
enige box die deze contac-

ten waarmaakt.. 06-320.326.88 (50 cpm)
.' Met haar lippen verwent ze
< haar man. De jongen uit de

advert. knielt achter haar.
Brutaal....

Grieks!!!
06-320.323.84 (50 cpm)

. Trio-kontaktsex
06-320.320.92 (50 cpm)

Ook voor partnerruil.

Sex aan huis
Bel voor privé of escort
06-320.330.60 (50 cpm)

SM Privé
Ruige sex-afspraakjes

06-320.322.17 (50 cpm)
,

De Rosie-relatielijn. Voor
modern sexcontact

06-320.324.50
(50 cpm) hoor je wensen
van paren en dames. In

Rosie nov. zie je hun 'naakt"
foto's

Hete meisjes willen
Sexcontact

06-320.330.42 (50 cpm)

* Bi-sex Privé *
Direkt apartlijn voor trio,
jongensen hete meisjes.
06-320.330.46 (50 cpm)

Zoek jij snel sexkontakt??
Tippellijn

06-320.330.79 (50 cpm)

Ik heet Mai
m'n lichaam glanst, denk
maar dat ik bovenop je zit
06-320.331.09-50 et p/m

Over echt alles praten ze op
de Pornobox

Sex/hete sex en gloeien-
de sex. Ervaring krijg je op

06-320.320.51 (50 cpm)

*** Gay Privé ***
Jij wilt voor vanavond snel
en discreet een opwindend

afspraakje regelen? Bel dan
Gay Privé, want daar zit je
direkt apart, en als je met

een andere boy wilt spreken
druk je op de nul. Succes!!

06-320.322.75 (50 cpm)

Scheur de kleren van mijn
lijf, ik heb een
hete bui!!

06-350.211.14 (50 cpm)
'N privé-meisje aan huis?
Sexprivé-dating
06-320.325.04 (50 cpm)

Uitdagend
meisje met 2 hete mannen.

06-320.327.01 (50 cpm)
Het is wel even slikken voor

die knullen
06-320.327.01 (50 cpm)

Buurvrouw
en haar hete buurjongens
06-320.328.02 (50 cpm)

Duik in bed met 'n hete meid
Sexcontact

06-320.328.02 (50 cpm)
Probeer ook 06-95.11

Vanavond een vrijpartij?
Sex-kontaktlijn
06-320.329.88 (50 cpm)

Meegenieten
met 3 hete meisjes

06-320.322.04 (50 cpm)

SM Kontaktlijn
Voor strenge sexafspraken

06-320.322.20(50 cpm)

Bi-sex voor 2
direkt apart met een heet
meisje of met een lekkere

jongen. 06-320.330.87
(50 cpm)

" Mindy **
jong en heet

06-340.340.06 (50 Ct. p/m)

Van maandag t/m vrijdag
van 8.30 tot 17.00 uur,kunt iuw PICCOLO telefoniscl-
opgeven. Tel. 045-719966.

Kontakten/Klubs

Club Merci
8 Meisjes waarvan 4 nieuwe jonge meisjes verwennen U.Nieuwe openingstijden ma t/m vrij 10-24 uur, za en zo 14--24 uur. Meesteres slavin aanwezig, speciale S.M ruimteTel. 046-745814 Rijksweg Zuid 241, Geleen.

Wilt u iets bijzonders????

Grieks
Domina, Slavina of trio!! Bel dan: 045-425100.

Club Amorosso
Wij zijn nu langer open. Maaandag t/m vrijdag van 12.00

tot 02.00 uur en zaterdag van 13.00 tot 19.00 uur.
Rijksweg-Zuid 105, Geleeh. Tel. 046-756335.

Porky's Pretpark!!
Nieuw met 4 leuke jonge meisjes

S 045-228481 / 229680
nu ook zaterdags open van 11.00-19.00 uur.

*******************************Club Eden
Geopend van 14.00-04.00 uur

Bij ons kunt u genieten van een heerlijk drankje, bubbelbad
en sauna, 8 lieve mooie meisjes wachten U op in club Edenvan ma t/m za, Holzstr. 103, Kerkrade. Tel. 045-462084.

Nieuw, Nieuw

*******************************
Totale

ontspanningsmassage
door leuke meisjes. Tel. 045-353489.

[; Club Mirabelle
Club Nirwana

Bekend van tv en faam!!!Niet goed, geld terug-garantie i.p.v. luchtkastelen!!!Geen praatjes, maar gaatjes!! Erotische shows op verzoek!Klant-koning-serviceü Meiden die aan de top willen staan!!Alles geheel vrijblijvend in ongedwongen sfeer.
Open van 22.00 tot plm. 06.00 uur.Burg. Franssenstraat 4, Kerkrade. Tel. 045-427120' Nieuwstraat 147, Kerkrade. Tel. 045-463323.

Escort Mirabelle/Nirwana
Best shop in town18.00 tot plm. 0.6.00 uur. Tel. 045-427120/463323

Privéhuis Brigitte
buiten is het koud en guurmaar bij ons binnen brengen wij u op temperatuur.

Q 045-232069 / 212570
Paradiso -2? 045-317032

Europaweg Noord 158, Landgraaf v.a. 14.00 uur.
NIEUW: PAMELA, IDA, MONICA, JOANNAÜ!

’ 50,- all-in
De prijs is laag, de service hoog! Tel. 045-423608.

Peggy/Privé en
Escort

Ma-vr. 11.00-22.30 uur
wo. tot 19.00 uur. 046-

-374393. Nwe meisjes aanw.
Escort Angelo

biedt wat u als
vrouw nodig heeft.

g 045-221353
**045-326191**
* Escort all-in *

Club Rustica
V.d. Weyerstr. 9, Kerkrade.

Tel. 045-412762
Open ma. t/m vr. 11.00-

-24.00 uur. Denk aan onze
erotische massage.

Nieuw Escort
Priscilla en snel bij
u thuis of in hotel

g 045-428849
Buro Geleen

Bern. in adr. 046-748768

"La Belle"
K'rade, Graverstr. 13, ied.

dag geopend van 20-04 uur.
Regina, Moniq, Uschi, Jutta,

Tamara. 045-416143.

Escort Service
voor een leuk meisje bij u

thuis of hotel v.a. 18 t/m 3 u.
Tel. 045-422685

Club Denise
ontvangt u in een aangena-
me sfeer, er zijn meerdere

leuke meisjes. Tevens
escort. Industriestr. 13,

Spekholzerheide v.a. 18 t/m
3 uur. Tel. ojts-413887

Paren- en alleen-
staandenclub

Villa Liberta
Woensdag en vrijdag v.a.
21.00 uur voor paren en
alleenstaanden. Zaterdag

alleen paren. Altijd gezellige
ongedwongen sfeer. Live-

show m.m.v. het publiek. Let
op zondags voor iedereen
opwindende nudistic-party
v.a. 19.00-24.00 u. Alles

kan niets moet. Maaseiker-
weg 24, Susteren. Tel.

04499-4928, 300 mtr. van
A2richting Susteren.

Relaxen bij

Vanessa
Tel. 045-459992.

Villa Liberta
3x relaxen voor

1 all-in prijs
Maaseikerweg 24, Susteren

300 mtr. v.a. A2richting
Susteren.

Privé
Heerlen-Centrum
Tel. 045-714707.

Relaxen bij
Monique

Tel. 0949-241175330.
Shirley Privé.

045-727538. Meisje gevr.

Buro Yvonne
g 046-523203

Privé
Tel. 045-727158

Love Escort
S 045-320905
v.a. 11 uur 's morgens

2 films tegelijk zien?
Videoclub

045-718067, meisje aanw.
Frans mog. Nieuwe films

Bij LYDIA
kom je niet op de koffie.

Natascha is er weer
Bel 046-749662, 11-23 u.

Privé Daisy
Met nieuw; Maria.
Tel. 045-229091.

Let op: vrijdag Surpriseday.

Katja's Privé
Ook escort, 045-423608.

Boy Dave
Voor heren!! 045-423608.

Nieuw
Escort Amanda van m*

zat. van 4 uur 's middag*
2 uur 's nachts. Meisjjj

welkom. Tel. 046-331^
Belinda's

Escort
Opendi/zava. 19.00 u*1
Te1.04752-623j
Apart, apart!'!
heren, grijp uw kans

Bij Chantal deze week1!.
z'n Frans alleen op afsp*'

Tel. 045-213457^*
Volslanke

Vrouw in romantische jj
exotische sfeer 043-473?

Privé/Escort
meisje gevr. 045-216^j
Privé, ook Sl^

Tel. 045-254598 ;
Natasja

af 10 uur ook zat. en z<&
045-721759 meisje ge^'

Privé Anita
tel. 045-352543.

Escort
All night service v.a".

22.00-6.00 u 045-46223
SM Rachel

SM zoals het echt ho^fantasie word realiteit. "
Hendriklaan 312, Brunss-"

045-274810. »

IWI I JSfcA.';^ _l—^

I I ] I I r^^^^^r' 3 SPECULAASHART O E-C -' ::^-~- u«, . ..-„% ? 3l« Uit eigen winkeloven iL4S- O-OO KOLLUM ER | l .

-^^
-~..^. -««SM. "■-■ DESSERTKWARK

-#'"."*■«■ 'W^W :'^fc= "^ "^ ■ F B PALMOLIVE Aardbeien,kersen, perziken of
» Mmfm JP WWtlinAVl "BW^ I # .^k a^K 7"' jP BADSCHUIM tropische vruchten,
JÉfr -fltffiHb 11 I I #■«-■■ i KI IJ 11/ r Gevoelige huid, kuipje9ogram A Art

KJR I fJVII UI UVVlll NIEUW: BLUE BAND
■ -——— w 5*75*+./^} MARGARINE

nft -/v«u7^ KEUKENROLLEN Pakje 500gram 1 lft**®«^^ CROKYCHIPS NESCAFÉ ESPRESSO GRAND ITALIA Pak4stuks "r\ f\f\ -1=55- ±.±Sj
JOHMA HUZARENSALADE So^W ' 59 ??* 25"^0» 4QQ PASTAB"S 3*9^.99 CHOBA
Grof,bak 1000gram QQQ 7L."8 -fc-W*/ f 2 gram 539 **.^^7 Inhoud:spaghettisoogram, ZAANS DRIEPANS CHOCOLADEBOTER

4^9" O.Z7Ö SMITHSBUGLES Met gratis espressokopje. contadinasaus 260 gram en VOLKORENBROOD Pakje 230gram 1 Oft
..«„,,„

_ PakBsgram *| CQ CALVÉ MAYONAISE napoletanasaus QQC Heel -y ** IS9 L.éCziKr"-5Z2.69 HERO
J"oy Po,°-sliter M^ 995 BOURS.N KNOFLOOKIW6K.M. htvt/ HERO 2^06 JL.VJZf MINI'S BROOD PakieBosram 1 *\*\STEAK SINAASAPPELSAP Met 20% gratis. Nuts, smarties,brosjes, Witof bruin 1 -*/> .2^ 98Per 100gram X Pak 1 liter -I RQ MAÏSKORRELS kit-kat of lion, OAQ verpakt heel imL/9 riiAMPirNoTc " Ü^f18R J»^4 Jm\ \ -J-W.X.O» Extra kwaliteit, 1 -|ft *-k Z.JVÓ ABRIKOZENVUIaI n^ci^n^m 1 fiQJ"ÖOjg V^lt I HEROAPPELSAP blik3oogram -15* 1.19 HOEPMAN SPEKKEN IMOpam N*A TA

Doosje 250 gram l.O^
ff i È Paklliter

n _l OQ DOLETROPICAL ZaklOOOgram CQQ O.50 £VnncP, ,GN°NS
Il fc*7 l*ar±m*CV FRUITCOCKTAIL D.W DUITSE SALAMI n' 0?" 9QQ

WW COCACOLA Blik42sgram 1AQ SIL WASKRACHT- Zuurstofarm verpakt-O Oft
Doossoogram

& Ill§ JSÉF Cafeïne-vrij of light, 1/| C iB* ±.*fi7 VERSTERKER O ftC lOOgram ZjSZZty CHICOSATSUMA
fles 1 liter ±.*fO HERO CLASSICA JAM Pak 503 éZMD ZALM

«-«-*/ MANDARIJNEN
Bij aankoop van 2 flessen Diverse smaken --r-i -«""->/> Nu halve prijs. fi»H« Per kilo Oftft
Coca-Cola kalender gratis. 535* 2.39 PALMOL.VE DOUCHE £MoS^T^ aa Z'"

KIPKARBONADE lft FANTA Gevoelige huid, OOC 2QQ -N ONSRESTAURANT:
Ca.2ooogram IXJm" Orangeof light, AAA flacon 250 ml 435 O.öö FOREL ZIGEUNERSCHNITZEL

R RUNDERTARTAAR 1 ftQ «""«■« -^-U-^ , -_, Uit deverse visafdeling, MET FR,TES
Per 100gram I.ZSI # per 100 gram £gg 8.50 [7^

Jmw a.(.Oa#aJr MM f Aa nbiedi ngen zij il geldiq t/m zaterdag 9 november a.s.. .

Lage prijzen enwinkelgefciak onder één dak
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Duitsland 1
Ü9°° Tagesschau.
».03 Der Denver-Clan. Amerikaanseserie. Afl.: Amanda.
ina« *" Te|e-Gym.-Fitness. Afl. 20.°*°0 Tagesschau.
-J-03 Lust am Design. Serie. Afl.: Artueco en Bauhaus.I?'a2 Hunderl Meisterwerke. Serie.'i.OO Tagesschau.

1J'?2Weltmeister der lllusion.\ï" '" Dingsda. Quiz.
i-Ta Persoverzicht.'J.OO Tagesschau.
\ïal ARD-M'ttagsmagazin.
i* «„ Wirtschafts-Telegramm.4-00 Tagesschau.
14.02 "" Sesamstrasse. Kinderpro-gramma.
14.30 (TT) Luzie, der Schrecken derwasse. Kinderserie. Afl. 2.15.00 Tagesschau.
'5.03 Leonie Löwenherz. Kinderse-re. Afl.: Zwei der allerbesten Freun-de.
|5.30 51x Nord.16.00 Tagesschau.
16-03 Talk taglich - Termin in Berlin.
Praatprogramma.

"6.30 Vale Tudo - urn jeden Preis.
Braziliaanse serie. Afl. 2.

17-00 Punkt 5 - Landerreport. Infor-
matie.
’.15 Tagesschau.
7.25 WWF-Studio.'"^35 Oh Gott, Herr Pfarrer. Serie.
*■".: ln meines Vaters Haus sind vieleWohnungen.

IR3/* Hier und Heute.
"■45 Praxis Bülowbogen. Serie.
Atl.: Wie buchstabiert man Liebe?19.45 WWF.

">n Ü 8 Pr°gramma-overzicht.
20 ?2 (TT- Tagesschau.
"■l5 Georg Eiser - Einer aus
lQßtschland- Duitse speelfilm uit

?i'c9 Tagesthemen-Telegramm.22-in ARD-Brennpunkt.
2-,' n Tagesthemen. Actualiteiten.
23 ne Nachschlag. Satire.
00 nn ** Boulevard Bio- Talkshow.

■00 Magnum. Amerikaanse mis-daadserie.
On c« Ta9esschau."""-50-00.55 Zuschauen - Entspan-nen - Nachdenken.

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programma

ARD/ZDF.
13.45 Alfred J. Kwak. Tekenfilmserie.

Afl.: Skrupellose Geschafte.
14.10 Guckloch, een kijkje achter de

schermen van jeugd- en kinderpo-
gramma's.

14.30 Die Nibelungen. Duitse speel-
film uit 1966.

15.58 Programma-overzicht.
16.00 heute.
16.03 "" Benjamin Blümchen. Te-

kenfilmserie. Afl.: Benjamin und Bibi
Blocksberg.

16.25 Logo. Jeugdjournaal.
16.30 Karim und Sala. Kinderserie.

Afl. 2: Rückkehr ms Dorf.
17.00 Heute.
17.10 Sport heute.
17.15 Landerjournal.
17.40 Der Landarzt. Serie. Afl.: Mis-verstandnisse.
18.10 "" Lotto am Mittwoch.18.25 Der Landarzt. Vervolg. AanslProgramma-overzicht.
19.00 Heute.
19.25 Kennzeichen D.
19.55 Fußball-Europapokal. Recht-streeks verslag van de wedstrijd Kai-serslautern - FC Barcelona. In depauze ca. 20.45 uur Heute-journal21.45 Fußball-Europapokal. Samen-vatting van de wedstrijden ZSKA So-fia - Hamburger SV; Eintracht Frank-furt - AA Gent; Ajax Amsterdam - RWErfurt.
22.15 Kontext: Diese Erde ist uns

anvertraut. Reportage.
22.45 Derrick. Misdaadserie. Hofer

ontmoet Goldinger weer. Die heet nuPaddenberg.
23.45 Heute.
23.50-01.40 Der Preis der Liebe.Griekse speelfilm uit 1983 van ToniaMarketaki naar de roman van Dinos

Theotokis. Met: Anni Loulou, Toula
Stathopoulou, Statis Tsaponeilis e.a
Korfoe, ca. 1900. Ondanks de armoe-
de slaagt Epistimi erin geld opzij te
leggen voor de bruidsschat van haar
dochter Rini. De nietsnut Andreas
hoort hiervan en besluit Rini het hof
te maken. Hij heeft echter meer geld
dan de bruidsschat nodig en probeert
Epistimi te chanteren door met Rini
samen te gaan wonen. Epistimi weet
echter van geen wijken.

FILMS TV VIDEO
Nederland 2
14.15 Davy. Muzikaal drama uit
1957 van Michael Relph over de
spanningen binnen een entertain-
ment-gezin wanneer een van heneen carrière bij de opera mag be-
ginnen. Met Harry Secombe, RonRandell.

Duitsland 2
14.30 Die Nibelungen. Volkomen
Mislukte poging het beroemde hei-oenepos, over de moord op koning

en de bloedige wraakooor Kriemhild te verbeelden. Re-
gisseur Harald Reinl had de be-
schikking over enorme faciliteiten,maar bleef steken bij oppervlakkige
Prenten. Met Uwe Beyer, KarinDor, Rolf Henniger. Uit 1966.

Duitsland 3, West
20.00 Naked alibi. Na ontslag vol-
hardt een ex-politieman in de jacht
°P de moordenaar van een collega.Met Gene Barry, Sterling Hayden,
Gloria Grahame. In 1954 gemaakt
door Jerry Hopper.

D uitsland 1
■■-0.15 Georg Elsereiner aus

Deutschland. Acteur Klaus Maria
Brandauer regisseerde zichzelf niet
onverdienstelijk als Eiser, een man
die met een zelfgemaakte bom pro-
beerde Hitler op te blazen. Uit
1989, ook met Rebecca Miller.

" Scène uit de modieuze thriller 'Diva. (Nederland 1
20.28 uur).

Nederland 1
-20.28 Diva. Modieuze thriller mar-
keerde in 1980 de doorbraak van

Jean-Jacques Beineix. Jonge post-
bode bewondert operadiva die
nooit plaatopnames laat maken en
hij legt illegaal een optreden vast.
Op weg naar huis ontvangt hij van
een prostituee nog een tape met
belastend materiaal over een cor-
rupte commissaris. Stijl van de film
sluit nauw aan bij de toverwereld
van commercials. Met Frederic An-

drei, Wilhelmina Wiggins Fernan-
dez.

Nederland 2
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
14.15 Davy. Speelfilm uit 1957 van

Michael Balcon. Davy vormt met di-
verse familieleden een variétégroep.
Een beroemd Brits impressario
neemt hen in zijn stal op en hun kost-
je lijkt gekocht. Davy heeft echter een
auditie op zak voor de Koninlijke
Opera. Hij staat voor de keuze: zijn
familie of een glanzende zangcar-
rière.

15.38 Dieren in het wild. Natuurserie.
Afl.: De walvis.

16.00 "" Journaal.
16.08 Bekijk het maar. Met Tik Tak,

kinderprogramma; Bereboot, kleuter-
serie. Afl.: Piet Piraat (2); Bassie en
Adriaan, kinderserie. Afl.: De grote
wedstrijd. Herh.; Avonturen van de
zwarte hengst, jeugdserie. Afl.: Valse
beschuldigingen.

17.12 Santa Barbara.
17.56 De tv-dokter. Medische tips van
Ferdinand Zwaan. (herh.).

18.00 "" Journaal.
18.20 Popformule plus. Popmuziek

met Martijn Krabbé.
19.00 O, zit dat zo. Populaire wiskun-

de. Tips: prof. Dr. Jan van de Craats.
19.35 Dierenmanieren. Dierenpro-

gramma.
20.10 America's funniest home vi-

deo's. Thuis-video's gepresenteerd
door Bob Saget. (herh.).

20.35 Candid camera. Amerikaans
amusementsprogramma met de ver-
borgen camera. Presentatie: Dom
DeLuise.

21.00 Binnenlandse Zaken. Satirisch
programma. Met: Nelly Frijda, Marti-
ne van Os, Alfred van den Heuvel,
Laus Steenbeeke, Onno Innemee,
Erik Breij en Dries van Wissen.

21.30 TROS Aktua. Actualiteitenru-
briek.

21.59 De tv dokter. Medische tips van
Ferdinand Zwaan.

22.00 TV Show op reis. Praatpro-
gramma waarin Ivo Niche bekende
buitenlanders bezoekt.

22.50 Top cops. Serie gedramatiseer-
de politiezaken.

23.45-23.50 Journaal.

Nederland 3
08.55-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
09.30 (TT) Reklame. Dat belooft wat,

les 2.
10.00 Landen in Europa. Les 2.
10.30 Startbaan. Les 3.
11.00 (TT) Aarde, mens en milieu.

Les 1.
11.30-12.00 The Guildford gang.

Afl.2.
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.55 Nieuwsvoor doven en slecht-

horenden.
18.00 "" Journaal.
18.15 Sesamstraat.
18.30 (""+TT) Jeugdjournaal.
18.45 (TT) Het klokhuis.
19.00 Huize Krankjorum. Canadese

jeugdcomedyserie. Afl.6: Een onrusti-
ge nacht. Turner ligt te woelen in bed
wanneer hij een melktand moet kwijt-
raken. Hij krijgt bezoek van het zand-
mannetje.

19.21 Van gewest tot gewest. Regio-
naal magazine, waarin vanavond
onder meer aandacht voor het collec-
teren in Nederland.

19.54 Uitzending van D'66.
NB:VANAF 20.00 UUR WIJZIGING

PROGRAMMA MOGELIJK I.V.M.
VOETBALLEN.

20.00 "" Journaal.
20.20 Nu geen speelplek, straks

geen toekomst. Filmpje van het Na-
tionaal Jeugd Fonds.

20.30 Erasmusprijs voor Bernard
Haitink. Verslag van de prijsuitreiking
en een hommage aan deze dirigent,
met o.a. opnames van de Symfonie
nr. 2 van Mahler. Presentatie: Maar-
tje van Weegen.

21.15 Studio sport. Met o.a. Europa-
cup voetbal.

22.51 "" Journaal.
23.05 NOS-Laat. Achtergrondinforma-

tie bij het nieuws uit binnen- en bui-
tenland over politiek, economie,
kunst en wetenschap gepresenteerd
door Charles Groenhuijsen.

23.50-00.50 Studio sport. Samenvat-
ting van de vanavond gespeelde
wedsrtrijden in het Europacupvoet-
baltoernooi.

Duitsland 3 West
08.55 Tele-Gym, gymnastiek.o9.lo
Schooltelevisie. 09.40 Cursus wiskun-
de. 10.10 Schooltelevisie. 11.40 Tele-
tekst-overzicht. 11.50 Das Recht zu
lieben, Braziliaanse serie. Afl. 18.
12.15 Panorama. 13.00 Schauplatz
Düsseldorf. 13.45 plus 3-Reisebüro.
14.15 West 3 aktuell. 14.20 Fenster-
Platz. 15.30 Landesspiegel. 16.00
West 3 aktuell. 16.05 Wie das Leben
so spielt. Afl. 7: Der Zankapfel. 16.30
Schooltelevisie. 17.30 Cursus En-
gels.lB.oo Aktuelle Minute. 18.01 Se-
samstrasse. 18.30 Es war einmal....
der Mensch, tekenfilmserie. Afl. 10: Die
Wikinger. 18.57 Programma-overzicht.
19.00 Aktuelle Stunde. 20.00 Mitt-
wochs urn 8. Schwaches Alibi, Ameri-
kaanse misdaadfilm uit 1954. 21.30
West 3 aktuell. 21.45 Hobbythek. Sei-
de nichts als Seide. 22.30 Rückblende.
Portret Karl Baedeker, Vater des Rei-
seführers. 22.45 Götterfunke, tv-spel
van Steffi Kammermeier. Met zijn ma-
nie, anderen te helpen, zorgt de gees-
telijk gehandicapte Heinz verwarring en
ongeluk. 23.00 Hor auf zu heulen, Her-
mann, tv-spel van Margaret Rün. 23.40
Satirefest, cabaret. 00.10 Laatste
nieuws.

RTL Plus
05.30 CBS Evening News. Actualitei-

ten.
06.00 RTL Früh-Magazin. Gevarieerd

programma.
08.55 RTL aktuell.
09.00 Der Engel kehrt zurück. Serie.

Afl.: Der Mann des Jahres. (herh.).
09.45 Reich und Schön. Serie.
10.10 Wettlauf mit dem Tod. Serie.
Afl.: Die Herausforderung.

11.00 Show-Laden. Gevarieerd pro-
gramma.

11.30 Die wilde Rose. Serie. Af1.65.
(herh.).

12.10 Alias Smith and Jones. Wes-
ternserie. Afl.: Der Trick mit der Far-
be. (herh.).

13.00 Ein Vater zuviel. Serie.. Afl. 10.
13.25 California Clan. Serie.
14.15 Die Springfield story. Serie.
15.00 Voetbal extra. Rechtstreeks
verslag van de UEFA-cup wedstrijd
CSKA Sofia - Hamburger SV.

17.00 Benny Hill. Komisch program-
ma.

17.10 Der Preis ist heiss. Spelshow
met Harry Wijnvoord.

17.45 Sterntaler. Filmquiz met Birgit
Janhsen.

17.55 RTL aktuell.
18.00 Voetbal extra. Rechtstreeks
verslag van de UEFA-cup wedstrijd
Eintracht Frankfurt - AA Gent. (18.45
RTL aktuell).

19.55 Benny Hill. Komisch program-
ma.

20.15 Die Heimatmelodie. Volksmu-
ziek.

21.15 Gottschalk. Personality-show.
22.15 Stern TV. Magazine.
22.50 Titel, Orden, Consulate.
23.20 Benny Hill. Engelse comedy-

show.
23.50 RTL aktuell.
00.00 Kinjite - Tödliches Tabu. Ame-

rikaanse speelfilm uit 1989 van J.Lee
Thompson. Met: Charles Bronson,
Peggy Lipton, Amy Hathaway e.a.
(herh.). Kathleen Crowe maakt zich
zorgen om haar man, die te maken
heeft met een geslepenen brutale te-
genstander. Hij heeft souteneurs de
oorlog verklaard.

01.30-01.55 Alfred Hitchcock zeigt.
Serie. Afl.: Liebhaber einer reiehen
Frau. (herh.).

Duitsland 3 SWF
08.15 Gymnastik im Alltag. Afl.B. 08.30
Cursus Engels. 09.00 Schooltelevisie.
16.00 Schooltelevisie. 17.00 Cursus
Engels. 17.30 Sesamstrasse, kinder-
programma. 17.58 Kinderstation, En-
gelse kinderserie. Afl. 7: Verirrungen
mit Folgen. 18.23 Philipp, kinderserie.
Afl.: Besondere Umstande. 18.26 Das
Sandmannchen. 18.30 Südwest-Jour-
nal aus Rheinland-Pfalz. 19.00 Service
urn sieben. 19.15 Expeditionen in ma-
gischen Welten. Beim geheimen Bund
der Marmer, documentaire. 20.00 Neue
Besen kehren gut: Die neven Intendan-
ten in Rheinland-Pfalz. 21.15 Sommer-
gewitter, serie. Afl. 13. 22.05 Sonde,
magazine over techniek, milieu en we-
tenschap. 22.50 Detektiv Rockford,
Amerikaanse misdaadserie. Afl.: Ein
nicht ganz freiwilliger Abgang. 23.35
Panorama. 00.20 Laatste nieuws.

Super Channel
22.45 The big lift. Matig verhaal,
maar wel boeiende opnames op lo-
catie in stukgebombardeerd Berlijn.
Militairen die de luchtbrug onder-
houden worden verliefd op Berlijn-
se dames. In 1950 gemakat door
George Seaton, met Montgomery
Clift.

BBC1
23.20 Taps. Jonge militairen ko-
men in opstand tegen de voorgeno-
men sluiting van hun academie.
Ludiek bedoelde actie loopt uit de
hand. Regie van Harald Backer,
met Timothy Hutton, Scan Penn.
Uit 1981.

Duitsland 2
23.45 I timi tis agapis. Grieks melo-
drama uit 1984 van Tonia Marketa-
ki, met Toula Statopoulou, Anny
Loulou. Moeder en oudste dochter
werken hard om gezin te onderhou-
den, aangezien pa alcoholist is en
niks uitvoert. Wanneer er een min-
naar verschijnt kan moeder de
bruidsschat niet betalen. Hoe hard-
vochtig dit leven.

RTL plus
24.00 Kinjite. Harde actiefilm met
Charles Bronson uit 1989 van Lee
Thompson. Agent tegen pooier, ge-
specialiseerd in tienermeisjes.

RTL4
06.55-12.25 Ochtendprogramma.
Gevarieerd programma met nieuws,

cartoons, soapseries en herhalin-
gen.

12.30 South of the border.
13.20 Lords of Hokkaido. Een portret

van de rode vos van Japan.
14.15 The Oprah Winfrey show.
15.05 Sons and daughters, Australi-

sche serie. Patricia is op borgtocht
vrijgelaten.

15.35 The bold & the beautiful: top-
models, Amerikaanse soap serie
rond twee families. Waarom keurde
Margo Erics schetsen af?

16.00 Telekids. Kinderprogramma.
16.30 Happy Days, Amerikaanse se-
rie.

17.00 5 uur show. Gevarieerd maga-
zine.

18.00 Journaal.
18.20 Prijzenslag.
18.50 Scrabble.
19.00 Rad van fortuin.
19.30 Journaal.
19.50 Weerbericht.
20.00 Goede tijden, slechte tijden.

Simon en Annette nemen met het
oog op de toekomst een belangrijke
beslissing.

20.30 Rescue 911. Gedramatiseerde
documentaire over mensen die hun
leven wagen voor anderen.

21.25 Carol & company, Amerikaan-
se comedy-serie. Afl.: 'Krubert alert.
Een radio-psychologe komt erachter
dat ze eerst zichzelf moet kunnen
helpen.

21.55 Come back. Amerikaans avon-
turenfilm uit 1983 met Michael Lan-
don e.a. Een fotograaf ontmoet in
Laos de vrouw van zijn dromen.

23.45 Journaal.
00.00 Hill Street blues. Amerikaanse

politieserie. Afl.: 'The end of Logan's
run.

00.50 M.A.S.H., Amerikaanse serie. -Herh. van de jongste aflevering 'Hou-
se arrest.

01.15 Come back. Herh. van. 21.55
uur.

02.50 RTL 4Text. Selectie van pagi-
na's uit het RTL4-Text met het geluid
van RTL4Radio.

België/TV 1
15.55 Schoolslag. Spelprogramma.
16.30 Samson. Samson en Gert bele-
ven dolle avonturen.

17.30 Mooi en meedogenloos.
17.55 Nieuws.
18.00 Tik tak. Animatieserie. Af1.310.
18.05 De wasbeertjes. Amerikaanse

tekenfilmserie.
18.30 Duupje. Vandaag: Vinger op-

steken.
18.35 De woudlopers. Canadese

jeugdserie. Af1.95: Dodendans.
19.00 Buren. Australische serie. Afl.

713.
19.20 Mededelingen, programma-

overzicht.
19.25 Extra Politieke Tribune.
19.30 Nieuws en Sport.
20.00 Kwislijn.
20.05 Matlock. Amerikaans serie. Afl.:

De sekte.
21.00 Chateau van Hove. Maande-

lijks feestmaal.
21.55 Over m'n lijf. Wetenschappelijk

showprogramma. Afl. 10: Hij, zij en
haar. Hoe ziet ons haar eruit als het
10.000 keer vergroot wordt?

22.25 Kunst-zaken. Aansl.: Paarden-
koersen en Kwislijn.

22.30 Vandaag/Sport en Boeken-
beursnieuws.

22.55 Over leven. Amerikaanse serie
rond de gebeurtenissen in een klein
ziekenhuis. Afl. 4 (slot): Art conforti.

23.45-23.50 Coda. Julia Tulkens leest
uit eigen werk.

België/TV 2
WIJZIGINGEN PROGRAMMA'S MO-

GELIJK I.V.M. VOETBALLEN.
18.55 Journaal.
19.00 De werkzoekers. Afl. 10: Veran-

deren staat vrij. (Instructieve Om-
roep/VDAB)

19.30 Grensstad. Frans/Canadees/
Amerikaanse serie. Met: Sophie Bar-
jac, John H. Brennan, Richard Comar
e.a. Af 1.48: De goudmijn.

20.00 Sportavond.
21.30 Journaal en sport.
22.00-22.30 Fight of the night.

SAT1
06.00 Guten Morgen. 08.30 Sat 1
Bliek. 08.35 Nachbarn. Serie, (herh.)
.09.00 Sat 1 Bliek. 09.05 General Hos-
pital. Serie. (herh.). 09.50 Sat 1 Tele-
shop. 10.05 Sat 1 Bliek. 10.10Voetbal-
len. Samenvattingen van gisteravond.
10.40 Police Aacademy, tekenfilm.
11.05 Lotterie, Amerikaanse serie.
12.05 Glücksrad. 12.45 Tele-Börse.
13.35 Bingo. 14.00 Ollies total verrück-
te Farm, tekenfilm. 14.25 General Hos-
pital. Serie. (herh.). 15.10 Nachbarn.
15.35 Sat 1 Teleshop. 15.50 Kung Fu,
actieserie. 16.45 Mississippi, serie.
17.40 Sat 1 Bliek. 17.45 ■ Adams Fa-
mily, griezelserie. 18.15 Bingo. 18.45
Guten Abend. Deutschland. 19.20
Glücksrad. 20.05 WetterNews. 20.15
Von Herz zu Herz, Ramona Lei 6 pre-
senteert volksmuziek. 21.10 Sat 1
Bliek. 21.15 Morgens urn sieben ist die
Welt noch in Ordnung, Duitse filmko-
medie uit 1968. 22.55 Sat 1 Bliek.
23.05 Erben des Fluchs. Griezelserie.
00.00 Mississippi, misdaadserie. 00.50
Kung Fu, serie. 01.40 Vorschau.

Radio 1 radioElk heel uur nws. 7.07 VARA Ra-
dio I woensdageditie (7.30 en
12.30 Nws. 12.55 Mededelingen t.
b.v. land- en tuinbouw). 13.10
TROS Aktua. 13.32Journalistenfo-
rum. 14.05 TROS Klantenservice.
16.05 Tijdsein (17.30 Nws). 18.57
EO-Metterdaad hulpverlening.
19.04 Hans Brinkers. 20.04 Langs
de lijn, sport en muziek. 23.07 Met
het oog op morgen. 0.02 Volgspot.
1.02 Nocturne. 2.02 Clair-Obscur.
4.02 Nachtexpress. 6.02-7.00 De
ochtendshow.

Radio 2
Elk heel uur nws. 7.04 Ook goeie-
morgen. 9.04 Muziek terwijl u
werkt. 12.04 Will wil wel. 14.04 Te-
rug in de tijd. 15.04 Nederland
muziekland. 17.04 Hier en nu.
18.04 De wereld zingt Gods lof.
18.53 Moment. 19.04 Water en
vuur. 20.04 Country style.
21.00-07.00 Zie Radio 1.

Radio 3
Elk heel uur nws. 6.02 Praise in the
morning. 7.04 Ronduit music time.
9.04 Vrouw zijn op drie. 10.04 Jan
en alleman. 10.57 EO Metterdaad
hulpverlening. 11.04 Country trail.
12.04 Gospel Holland. 13.04 De
moordlijst. 14.04 Nozems-a-gogo.
17.04Koning Zzakk in Muzykland.
18.04 De avondspits. 19.04-24.00
De slag om Arnhem, met om 19.04
Eton Crop; 20.04 Spo-Dee-O-Dee;
21.04 De raggende manne; 22.04
Herman Brood & Wild in the coun-
try; 23.04-24.00 The groovy happe-
ning thing.

televisie en radio woensdag

Nederland 1
T3.00-13.12 Nieuws voor doven enslechthorenden."5.35 Professor Poopsnagle. Aus-tralische jeugdserie. Af 1.20. OmdatAlice gewond is moet Jamie het op-nemen tegen de gemene ruiter van

graaf Sator.16.00 "" Journaal.
6-07 Klasse. Een programma overzakgeld.

16*20 Disneyclub. Gevarieerd kinder-programma met Jochem van Gelder,
1-j^c Nap en Mike starink-
'"4s Man en paard. Verslag van het
nierpolis Schaaktoernooi. Presenta-

1R n HanSBÖhm-Boggle. Woordspel met FrankKramer.■■8.30 Natuur in eigen land. Natuur-
aocumentaire serie.
|- 00 Woensdagavond met Van Wil-!?enb"rg- Talkshow met Hans vanWilhgenburg.

20 m V Journaal-■2B Diva. Engelse film van Jean-Jacques Beineix. Met: Frederic An-°rei, Wilhelmenia Wiggins Fernan-dez Richard Bohromger e.a. Postbo-de Jules raakt in moeilijkheden door
et bezit van een illegale opnamean een beroemde operazangeres eneen casette met voor de onderwereldonwelgevallige uitspraken.

«f25 Megabrein. Quiz met Erik vanviuiswmkel waarin vier kandidatenworden getest op hun algemene ken-nis en worden ondervraagd over spe-cialistische onderwerpen. Vanavond
\anÜlt Ber9en °P Zoom, Judy Gar-

23irw' meida9en 1940 en Andalusïe.■-J 5Reporter. Actuele achtergron-«reportages waarin telkens een ver-
-23

a9gever een keuze maakt."f-^0 Mancuso FBI, 13-delige Ameri-
trafnSe poli,ieserie- Afl.: De kerncen-a e. Een bewaker van een kerncen-
trale wordt vermoord door inbrekers
va w

f met een noeveelheid plutoniumvandoor gaan. Manusco denkt dat
san 9aat om een actie van de Mos"faa, de Israëlische geheime dienst."|i zit er naast, want de ware daderszijn anderen.-«"30-00.35 "" Journaal.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Preludium. 7.55
Het levende woord. 8.00 Nws. 8.02
Platennieuws door Frank Schoon-
hoven. 9.00 Musica Sacra. 10.00
Het concert. Rondom de negen
symfonieën van Ralph Vaughan
Williams. 11.30 In de schaduw van
de meesters. 12.00 Barokmuziek.
12.30Klassiek anders. 13.00 Nws.
13.02 4-Luik. 14.00 De kerkmuziek
van W. A. Mozart. 14.30 Jazzspec-
trum-special. 15.30 Moet je horen
16.00 Jacco's keus. 17.00 Forum

(voorheen Cedéa). 19.00 Voorbij
de tijd: 1925. 20.00 Nws. 20.02 Fo-
rum (voorheen Cedéa). 20.15
AVRO Concertavond. Koninklijk
Concertgebouw Ork. Amsterdam.
22.00 Opera Magazine.
23.00-24.00 Voor het stil wordt en
wat later.

Radio 5
6.30-6.50 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. IKON: 8.30 IKON-vroeg. 9.00
Nws. 9.02 NOS Sportief. 9.25 Wa-
terstanden. RVU: 9.30 Kleur be-
kennen. 10.00 Oud plaatwerk.
11.00 De duvel is oud. 12.00 Nws.
IKON: 12.05 Bonnefooi. HV: 12.30
De spiegel. 13.00 Nws. 13.10 Ac-
tuele Zaken, met om 14.00 Het
minderheden-nieuwsoverzicht.
15.00 Ruimteschip Aarde. 15.30
Graven voorde farao. 16.00TROS
Schlagerfestival. 17.00 TROS Die-
renmanieren. 17.40 TROS kamer-
breed extra. 17.55 Mededelingen
en schippersberichten. 18.00 Nws.
18.10 Basicode 3 - magazine. P.P.:
18.20 Uitzending van de CD. 18.30
TROS Perspectief. 19.00 Nieuws

en actualiteitenrubriek in het Turks.
19.30 Nieuws en actualiteitenru-
briek in het Marokkaans en het
Berbers. 20.15 Nieuws en actuali-
teitenrubriek in het Chinees. IKON:
20.30 Kerkdienst t.g.v. Dankdag
voor Gewas en Arbeid. 21.13 Wil-
de ganzen. 21.15 Como vai?
21.45-22.15 Grieks voor begin-
ners.

België/RTBF 1
12.30 Vacaturebank. 12.40 Gourman-
dises. 13.00 Nieuws. 13.35 Gengis
Khan, Frans-Italiaanse speelfilm uit
1964. (herh.). 15.35 Auschwitz, vn
voyage d'affaires. (herh.). 16.30Clips a
la une. 16.40 Nouba nouba. 17.35 21
Jump Street. 18.30 Le jeu des diction-
naires. 19.00 Ce soir. 19.30 Journaal.
20.05 Strip-tease. 21.20 Bonne chance
Frenchie. 23.05 Coup de film. 23.25
Nieuws. 23.45 Bourse. 23.50-00.00 Le
coeur et I'esprit.

België/Tele 21
16.15 Vidéothèque. (herh.). 17.10 Ra-
dio 21. 17.40 Nouba nouba. 18.30 Le
coeur et l'esprit. 19.00 Clips. 19.10 Le
jeu des dictionnaires. 19.30 Journaal.
20.00 Challenge. 22.00 Journaal.
22.35 Ce SOir. 23.00-13.50 Jazz a Liè-
ge: Steve Houben Quartet.

BBC 2
09.00 Nieuws. 09.15 Westminster.
10.00 Schooltelevisie. 13.55 Cursus
Spaans. 14.20 Postman Pat, kinder-
programma. 14.35 Jimbo and the Jet
set, kinderprogramma. 14.40 Schoolte-
levisie. 15.00 Nieuws. 15.15 Canvas,
serie. 15.30 Growing Places, tuinma-
gazine. 15.35 Country file, landbouw-
magazine. 16.00 Nieuws en weerbe-
richt. 16.50 Nieuws en weerbericht.
17.00 WK scrabble. 17.30 (TT) Trivial
pursuit, quiz. 18.00 Relatively spea-
king, Mavis Nicholson praat met Virgi-
nia McKenna. 18.30 (TT) A question of
sport, sportquiz. 19.00 (TT)The next
generation, Amerikaanse serie. 19.50
Rough guide to the world's journeys,
serie reisverslagen. 20.40 Rapido, jon-
gerenmuziekprogramma. 21.10 Time-
watch. 22.00 M.A.S.H., Amerikaanse
comedyserie. 22.25 (TT) Children of
the north. 23.25 Fifth column, opinies.
23.30 Newsnight, actualiteiten. 00.15
The late show, cultuur- en mediamaga-
zine. 00.55-01.05 Weerbericht.

TV 5
07.00 Nws. 07.40 Canadees nws.
08.00 Objectif Europe. Herh. 08.30
Magazine Europeen. 09.00 Nieuwsflits.
09.05 Cursus Frans. 09.30 Découver-
tes. 10.00 La science en image. 10.30
Genies en herbes. 11.00 Magellan.
11.15 Racines. 11.30 Nws.
11.35-11.55 Sélection One world.
16.05TV5 infos. 16.15 Jaodananaon.
Herh. 17.15 Bonjour, bon appétit.
17.40 Kim et Clip en Casimir. 17.55
Cursus Frans. 18.10Le jeudes diction-
naires. 18.30 Nws. 18.50 Affiches en
Clin d'oeil. 19.00 Montagne. 19.30
Nws. 20.00 A la recherche du temps
futur. 21.00 Nieuws. 21.30 L'amour
fou, komedie. 23.00 Nieuws.
23.20-00.20 Ex libris.

Sportnet
08.00 Eurobics. 08.30 Motorsport
09.00 Spaans voetbal. 09.30 World
sport special. 10.00 Triathlon uit Mona-
co. 10.30 Eurobics. 11.00 Paardesport.
11.30 Watersport. 12.00World snooker
classics. 14.00 Go. 15.00 Eurobics.
15.30 Bowlen. 16.30 Bowlen. 17.00
Autosport. 18.00 Supercross. 19.00
American college football. 20.00 Bow^
len. 21.00 Golf. 23.00 Johnny Walker
golf-verslag. 23.10 Kunstrijden. 23.40
Bowlen. 00.10 Autosport.

RAI UNO
06.00 LTtalia Chiamo. 06.55 Unomatti-
na. 10.00 TGI Mattina. 10.05 Unomat-
tina e conomia. 10.25L'albero azzurro.
11.00 TGI mattina. 11.05 Fuorilegge.
11.55 Piacere raiuno. 12.30 TGI flash.
12.35 Piacere raiuno. 13.25 TGI - tre
minuti di. 13.30 Telegiornale. 13.55
TGI - Tre minuti di. 14.00 Piacere raiu-
no. 14.30 Ritratti. 15.05 DSE. Panora-
ma internazionale. 15.35 DSE. Arte.
16.05 Big!. 17.55 Oggi al Parlamento.
18.00 TGI Flash. 18.05 Fantastico bis.
18.40 II mondo di quark. 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 19.50Che tem-
po fa. 20.00 Telegiornale. 20.25 Geno-
va: Calcio. 22.15 Alfred Hitchcock
presenta. 22.45 TGI linea notte. 23.00
Speciale notte rock. 00.00 TGI notte.
00.30 Oggi al parlamento. 00.40 Ap-
puntamento al cinema. 00.50 Mezza-
notte e dintorni.

Eurosport
14.00 Voetbal. 15.00 Wielrennen.
16.00 Kick Boxing. Herh. 17.00 Free
climbing. 18.00 Euro Catch-as-catch-
can. 19.00 Sport magz. 19.30 Judo.
20.00 Badminton. 21.00 Motorcross.
21.30 Eurosport nws. 22.00 Tennis.
23.00 Voetbal. 00.00 Eurolympic Al-
bertville. 00.30-01.00 Eurosportnws.

Super Channel
06.00 CNBC. 07.00 Daybreak. 08.30
Hello Austria, hello Vienna. 09.00 Nws.
09.10 The mix. 10.00 Victory. 10.30
The mix. 11.50 Music nws. 12.00 The
mix. 12.30 Touristic magz. 13.00 Japan
business today. 13.30 The science
show. 14.00 All mixed up! 14.50 Music
nws. 15.00 Wanted. 16.00 On the air.
17.50 Music nws. 18.00 Drama. 18.30
Wyatt Earp. 19.00 Comedy showcase.
19.30 Inside edition. 20.00 Prime sport.
21.00 The travel magz. 21.30 Business
weekly. 22.00 Nws. 22.30 USA market
wrap. 22.45 Supersportsnws. 22.50 ■
The big lift. 00.50 Nws. 01.00 Europa"
lia. 01.10 Music nws. 01.20 Wanted.
02.20 Blue night. 02.50 The mix all
night.

BBC1
07.00 Teletekst. 07.30 BBC Breakfast
news. 10.05 Kilroy. 10.50 Hot chefs.
11.00 Nieuws. 11.05 Playdays.ll.2s
Rupert. 11.35 Happy memories. 12.00
Nieuws. 12.05 No kidding with Mike
Smith. 12.30 People today. 13.20 Peb-
ble Mill. 13.55Regionaal nieuws. 14.00
Nieuws en weerbericht. 14.30 (TT)
Neighbours. 14.50 Going for gold, quiz.
15.15 Hawaii Five-O, Amerikaanse
misdaadserie. 16.05 Primetime, maga-
zine voor ouderen. 16.45 Bunyip and
Kookaburra, tekenfilm. 16.50 Dooby's
Duck truck, tekenfilmserie. 16.55 Orvil-
le and Cuddles, kinderprogramma.
17.00 F.L.1.P., serie. 17.20 The chip-
munks, tekenfilm. 17.35 (TT) Hartbeat,
kunst-programma voor de jeugd. 18.00
Newsround, jeugdjournaal. 18.10 (TT)
Byker Grove, jeugdserie. 18.35 (TT)
Neighbours, Australische serie. 19.00
Nieuws en weerbericht. 19.30 Regio-

naai nieuws. 20.00 Liverpool in Euro-
pe, verslag van de UEFA Cup-voetbal-
wedstrijd Liverpool-Auxerre. 22.00 (TT)
Nieuws. 22.30 (TT) DEA, Amerikaanse

Afl.: The big match.
23.20 (TT) Taps, Amerikaanse speel-
film uit 1981. 01.25-01.30 Weerbericht,

MTV
07.00 Awake on the wildside. 10.00
Paul King. 13.00 Simone. 16.00 Grea-
test hits. 17.00 Report. 17.15 At the
movies. 17.30 News at night. 17.45 3
from 1. 18.00 Prime. 19.00 Yo! Raps
today. 19.30 Dial MTV. 20.00 Ray Co-
kes. 22.00 Greatest hits. 23.00 Report.
23.15 At the movies. 23.30 News at
night. 23.45 3 from 1. 00.00 Post mo-
dern. 01.00 Kristane Backer.
03.00-07.00 Night videos.

CNN
09.45 CNN Newsroom. 12.30 Business
Morning. 13.30 Business day. 15.00
Larry King. 16.00 World day. 17.30
Crier and Co. 20.00 World business to-
night. 21.00 The international hour.
23.00 World business tonight. 23.30
Showbiz today. 00.00 The world today.
01.00 Moneyline. 01.30 Crossfire.
02.00 Prime news. 03.00 Larry King.
05.00 Showbiz today.

Omroep Limburg
7.00 Limburg Aktueel. 8.00 Over-
name Radio 1 Aktualiteiten. 8.30
Limburg op woensdag. 9.00 Licht
Limburgs. 10.00 De Groene Golf.
12.00 Limburg Aktueel. 13.00
Overname Radio 1 Aktualiteiten.
17.00 Limburg Aktueel.
18.00-18.30 Podium.

België/Radio 2
6.00 Nieuws. 6.05 Het goeie been
(6.30, 7.00 en 7.30 nieuws). 8.00
Nieuws. 8.10 Koffers en Co. 10.00
Nieuws. 10.03Het schurend schar-
niertje. 10.08 Zijn er nog vragen?
11.50 Feuilleton Het Koekoek-
snest. 12.00 Radio 2 regionaal.
13.00 Nieuws. 13.10 Made in Ger-
many, Amusementsmuziek uit
Duitsland voor luisteraars in de Be-
nelux. 14.00 Villa Musica, muziek-
programma waarin ook plaats voor
een spelletje en een cursiefje.
17.00 Radio 2 regionaal. 18.00
Nieuws. 18.10 Rijswijckfoon, ver-
zoekplaten. 20.00 Levensstijl.
22.00 Nieuws. 22.05 Jazzkaffee.
23.30-06.00 Nachtradio.

België/BRF
6.35 Radiofrühstück. 7.15 Wun-

schkasten (7.45 agenda; 8.30
overpeinzing). 8.35 Für die Kran-
ken. 9.00 Nieuws. 9.10 Musikex-
press. 10.00 Gut aufgelegt. 12.00
Musik bei Tisch (12.00 en 12.15
agenda; 12.30 nieuws). 13.00 Fri-
schauf, volksmuziek. 14.00
Nieuws. 14.05 Musikzeit heute:
üeder, Chansons, Folk. 15.00
Nachmittagsstudio. 16.05 BRF In-
ternational. 17.05 Oldies. 18.10
BRF Aktuell. 18.40-20.05 Orgel-
und Chormusik.

RTL Radio
04.00 Frühschicht. Voor vroege vo-
gels. 6.00 Guten Morgen Deutsch-
land. 9.00 Radio-Shop. Muziek en
actualiteiten. 12.00 RTL-Mittag.
14.00RTL-Radio Café. 16.00Feie-

rabend. 18.00 Neues aus Kmo,
Video, Musik. 21.00 Je t'aime.
24.00-04.00 Nachtradio.

WDR 4
04.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie. 9.05 Der Musikpaviljon.
12.00 Nieuws en Zur Sache. 12.07
Gut aufgelegt met Star der Woche
(om 13.00 Mitmenschen). 14.00
Nieuws en Stichwort Wirtschaft.
14.07 Auf der Promenade. 15.00
Cadfé Konzert. 16.00 Nieuws.
16.05 Heimatmelodie. 17.00
Nieuws, der Tag urn fünf. 17.07
Musikexpress (18.00 nieuws).
20.00 Nieuws. 20.05 Zwischen
Broadway und Kudamm. 21.00
Musik zum traurnen. 22.30-04.00
ARD Nachtexpress.
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Toegegeven. We zijn
maar wel 'n stut

Schwarzkopf Andrélon shampoo 17-kruiden keuze uit: iedere dag/ eicremespoehng / , mük rk QQfles a 400 ml. 3^nu *^# Sfdeimen. <°' Lux toiletzeep (\Zf\
Flacon a 300 ml. 4--T9- nu V^# 3 stuks a #vW

Badedas gkeuze uit: sport, fris douche, Elegance £Qshampoo doucheof crème. maxi-verband |vJV Nivea aftershave balsem/
Flacon a 250 ml. A25 nu sj% pak a2O stuks L7- nu X* fles a 200 ml. 9£5 nu / "

Vooreen maskerofeen massagekunt ubeter Omheerlijke toiletzeep, handigetissues ofzachte
niet bij ons aankloppen. Er bestaan nu eenmaal gezichtscrème... Bij Jan Linders heeft u keus te
vakmensen die daar speciaal voor hebben over.
doorgeleerd. En al zijn we dan misschien geen beauty-

Maar u vindt in onze winkel wèl een farm... we kunnen u die cosmetica wèl'n stuk
eersteklas assortiment cosmeticaprodukten. Of goedkoperaanbieden. Zodatuooknaeenbezoek
;t nou gaat omfrisse tandpasta ofmilde shampoo. aan JanLinders heel mooiuit bent.



Igeen beautyfarm,
igoedkopet

halskoteletten Hele kilo nu /"
\o£Xs) Lhnousin natuurlijkrundvlees. .^JÊ. *^*^■\z^? Limousin biefstuk 100 gram 2.99 P\MF/Verse Hongaarse goulash 1kilo 16.45 ÜÊfm u^n^A^ wjfInf 095
n , . HELEKILo *■"ünzedagers-bakleverworst 100 gram0.89 Elstar handappelen 1kü02.95

Hencu: versekippedrumsticks Bkuwe Napdeon dmiven ! kilo 2.95
tIÖPI °okperstukverk^b**- lklio nu B^s Panklaar: Hutspot 500 gram 1.29
\\a^>y Kip-krokant-schnitzels
y%&/ tlOQgramperstuk. Nu 3 stuks voor 4.50 Zullen we eens fnkkkere cake aansni jden?

-|491 mflKip-nuggets ±25 gramper stuk. Per 100 gram L - oma'sroombotercake
~— üt Hfe I ÜÉ 40°gram3^~of

L BmOma's rozijnencake

Kjne, magere boerenbacon m "^O-^ ■BP^ponder zwoerd. lOOgram A# I'^ .. "^%en slagers-hausmacher 150 gram 1.50 -A* '^ 11
geleLimburgse cervelaat
boo gramper stuk. Numet 4.50korting! 9S&nu 4.99 De lekkerste speculaas is er weer!

i 115 gramper stuk. Per 4 stuks 4v95-nuvj#
± 1500 gram 13£ü nu 11.65 ~jg| |hÉÉ^ ff 1.

f^ans stokbrood 400 gram\SS nu 1.69 *s*3fö le * -_,>&.£ joo*
Verse rozijnenbollen verpakt per 4 stuks4r55" nu 1.25 JOvolkorenbrood Peters' Joep speculaas /v°orgesneden en verpakt -2^9-nu 1.89 Vi pond = 250 gram 2:89-nu

Akties zijn geldigvan woensdag 6 november t/m zaterdag 9 november 1991.
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'tAllerbestevoor 'nvriendelijkeprijs
uT.r"n: Maasstraat 51 Beek: Markt 1 Beek enDonk: Heuvelplein 11 Bergen: Raadhuisstraat 17Blerick: Alberickstraat 15Boxmeer: Kloostertuin 44 Brunssum: Wilhelminastraat 1 Cuijk: Molenstraat43 Deurne: Helmondseweg65a Geleen-Lindenheuvel: Ringovenstraat 3 Gennep:ïaiJ* Jln»m ?CDuivenakker' Grave: Dr. Wierstraat 15Groesbeek: Burg. Ottenhofstraat 1 Grubbenvorst: Kloosterstraat 14 Heerlerheide:Ganzeweide 70/Wannerstraat Helden-Parmingen: Steenstraat 30 Herkenbosch: Stationsweg 7Horst: Kloosterhof 3d Ittervoort:Begoniastraat 12

«erKrade^Marktstraat 51 Liessel:Hoofdstraat 75Linne: Maasbrachterweg23Mill:Oranjeboomstraat 1 Nederweert:Lambertushof3Bey-Echt:Chatelainplein 13Roermond:O.L. Vrouweplein 1-7Roggel:Dorpsstraat 11 Sevenum:PastoorVullinghsstraat 7 Sittard:lndustriestraat 19
-"Maaeren: De Meer 21 Stem: Heerstraat Noord 144Susteren: Willibrordusstraat 1 legelen: Kerkstraat 2Tienray:Spoorstraat 18Velden: JanVerschurensingel 1 Venlo: Zuidsingel 18 Venray: Stationsweg 39Wanroy: Dorpsstraat 25Weert: Maaspoort 5254 Wijehen: Touwslagersbaan 39.

' ilsT" Nieuw: Bonduelle diepvries-groenten
3 J Franse sperziebonenz.i.

WtÈÊÊJ p^k 45° gr 239 Nu I+l gratis!
/■w^-. -^ i^\ Nieuwvan Gouda's Glorie
ÉfiiJyoK^ Sta-tubefritessaus, knoflook- fl «K
"w iP -Éf saus, mayonaise orcurrysaus. /
HJII^BH Tubea7soml. %J^mi£j.

Orinoko
hazelnootpasta 2,7

l^|wf pot a 350gram i-T^nu X»
'' / Options Plus maaltijden: provencaal,
- l:ifcs kip-hawaï of groente-lasagne.

Ê jjggife Pak 400 gr5.75 Nu 2e pak gratis!
''■"»'--a-rrii-jlj,^*'éÉ«*! -M T " " -*—*. "I

i r——f^l Nutricia Chocomel .
te W volofsporting. f) ]IJ
i- - -=^**-N pak a 1 liter 2-49-nu £J"
'lliÖiP^-^/ Friand ~ ~mini-frites (diepvries) 1(](]
ll^[^t~jj zak a 1000 gram 4^49^nu 1»
—■^gS3l'"',3> CötedußhöneCeasar'9o
W^%^^ fles a75 cl. 5.45
>******#^ M Buzet '90 fles a75 cl. 5.95
S^m Nu 6 halen, 5 betalen!
|^p^^3ir\ Verkadechocoladereep dubbel-
l^&^^j^g pak. Wit, melk, noot of puur. f|4s
|Ép£ii^\ 2ereep halve prijs! Jj
WÈÊÊÊSKF^ Nu2repen( = 150gram) .--É-*-*-**! "||; || JE! Silan lente-fris of exotischfris,
« a\o 'M flacon a 1 liter 2.29
lê>\\fJ^ fjÉui Numet GRATIS handdoek bij aan-
|P iPc! I:■'", -..! koop van 2aktie-llacons op aanvraag.

■ft@> " jpl Yovol yoghurtdrink
/V\ r\ 1-2-of3vruchten. I^oofeO y Literfles 1.69 ISV
lëm M Nu 2flessen voor Li.
»SS®~SSI Unox r. /~il^gi^j gevulde goulashsoep "107
Itt literblik
/^^^zjjjj^% Zeeuws meisje —.

/feSÉ^^^ margarine ||| |
kuip a 500 gram 4-49~nuS S
Roomboter ..
banketstaaf 107

jjf*^ 200gram i-79-nu X*
1 rookworst IAS

'WttSS/^ 225 gram 4r95-nu X*
(SSfiSS

y s^-fS/iPv Deze week extra voordelig! ■
lj|||^3 Lilac volle

houdbaremelk

NÈSjSgP doosa In\TJl'^^ 15x1 liter 19-20~nu IU»
i *" Honigmix voor fijne cake . __,feeS 450g?amof T5OKi ii**-^ Honig mixvoor appeltaart

frg|f^pÉÊi^ 400 gram 4^5-nu li
£x p> £x Shout
:^A ;fe\ vlekkenspray 095
Ifa^lfÉhl " flacon a 500 ml.

Hero Classica vruchtenjam Aaardbeien, abrikozen, kersen I/U
J^^^^^^j of viervruchten. I

ijll'/itefclSSy Pot a 340 gram -2rl9^nu X»
Bonzo voordeelvriend
vlees of hart+ pens. I 5U

B||J||i|| 1000 gram -a^9"nu X«
ir ~öoT7~l| Mars mini's, Snickers mini's _

ofMUkyWaymini's rj 95
fc^^^a zak a 300 gram 3-69~nu

-f^^^3SSfe Melkunie verse magere -fin! i-^èi^^ yoghurt aardbeien, perziken | v
.«;,-„- f -v«y,; orbosvrucnten.
óWx.^ y2 Literbeker 449tiu X*

Bij aankoopvan 1 potHeinz Spagheroni
/4 W Diavolo, Napoli of Traditioneel a 2.99

fe-'-JSf*- ontvangt u'n pak
ferfekt spaghetti t.w^ 1.19 gratis!
Hak Hollandse _^bruine bonen 1 5yg !g p0ta720m1.4r99-nu I 'aÉÉ-wS^ Met gratis fleurige etiket jes! li

"a^a^l^P^^fe..- eze wee^ extta voordelig!

MonaTbetje metroom
U|^f^^|^ vanille, chocolade of toffee.
f^gppi^ 200 ml. 089

% H Nu 3 halen, 2betalen!
*Of de helftcontant
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Nic Dassen aanhangwagens
Verk., verh., repar., speciaalbouw.
Onderd. v. alle merken. Stationsstr.
8-10, Kerkrade. 045-455088/452501.

Aanhangwagens Jo Knops
100 stuks in voorraad. Tevens alle on-
derdelen en reparaties. Rijksweg Zuid
195 Sittard. Tel. 046-512718.

OPEL^
Opel Bergsteyn
APK-keuringsstation. Rijksweg 61,
Berg en Terblijt, tel. 04406-41700.

Garage Sebregts en Co.
Off. APK-keuringsstation i en 2, dealer
Iveco bedrijfsauto's. Lindelauferge-
wande 8, Voerendaal, 045-752888.

Lucar autobedrijf
Voor APK zonder problemen. CÖ en
koplampafstelling gratis. Holzstraat 67,
Kerkrade, tel. 045,-456963.

SAS Autoshop „De Specialist"
Voor auto-accessoires, car-Hifi, alarm,
inbouwcenter. Scherpe prijzen. Nobel-
straat 61, Heerlen, tel. 045-712113.

Automaterialen, apk-keuringen, accu's,
uitlaten. Kampstraat 59, Landgraaf.
Tel. 045-411784.
's Zaterdags gesloten.

3TEROUWETTE
sa wcoutolbanden
Alle merken banden leverbaar. Balan-
ceren + uitlijnen. Putweg 49, Klim-
men, tel. 04405-1286.

Auto Veneken B.V. Sittard-Beek
Leasing VW, Audi, VW bedr.-wag. Sit-
tard, Leyenbroekerweg 27, 515777*.
Beek, Pr. Mauritslaan 171, 372882*.

Bij Donny kijken is kopen!
Alle typen bedrijfsauto's, bestellers en
bussen, minibusjes, kleine bestellers,
open laadbakken, meubelauto's in alle
typen en prijsklassen. Ook diverse luxe
auto's, stationcars. Te veel om op te
noemen. Donny Klassen b.v., in- en ver-
koop, Meerssenerweg 219, Maastricht.
Tel. 043- 635222 of 043-634915.

Uw specialist voor autoleasing.
Vraag vrijblijvend offerte.

Chris Adams
ANWB erkende auto- en motorrij-'
school. Mirbachstraat 14, 6367 CW
Voerendaal. Tel. 045-751718.

Liever 100% rijles
dan 30% korting
Autorijles is een zaak van vertrouwen.
Ga daarom naar de vakman met jaren
ervaring. Kies een van onderstaande
8.8.R.0.-beroepsrijscholen.

Autorijschool Leijten Brunssum
tel. 045-251418

Autorijschool Sjef Dörenberg Heerlen
045-213735

Autorijschool Piet Hillebrand Kerkrade
045-415597

Autorijschool Nico Zoet Kerkrade
045-456772

Autorijschool Kubben Schimmert
04404-2339

'Autorijschool Winthagen Simpelveld
045-443252

Autorijschool Simons Vaals
04454-2443

Autorijschool Peter Kokkelkoren
Voerendaal 045-750995

Autoschadecenter Limburg
Schadereparaties aan alle merken.
Topkwaliteit met 1 jaar garantie. Kloos-
terraderstr. 100, K'rade. 045-453837.

Autop Autoverhuur Sittard BV
Verh. van pers.auto's, bestelauto's,
busjes, kampeerauto's en autoambu-
lance, leasing, long-rent en groepsver-
voer. Geerweg 2A, Sittard. 046-
-522424. Zandstraat 58, Montfort.
04744-2345.

SIGN-IT Beletteringsbedrijf
Reclameborden, autobelettering enz.
Vrijbijvend info 045-212874. Ook na
18.00 uur bereikbaar.

Akerstr.-N. 288-290, Hoensbroek,
045-222333. Stalen, roestvrijst., mes-
sing enz. bouten, moeren in metr.,
metr. fijn, u.n.f., u.n.c. en ww-draad.
Tevens inbusbouten, houtschroeven,
plaatschr., ankerwerk v. muurbevest.
enz. Meest uitgebr. ass. in Limburg.

(p Individuele Object Beveiliging

(T^-J^ Heerlen

■■£-**. TeL 045-232025
Voor particulieren en bedrijven

Ned. kwaliteitsproduct handmatig be-
veiliging voor uw huis en boot, cara-
van, trailer. Tel. 045-232025.

BBIS v/h Damoiseaux
Verkoopt en verhuurt méér dan u
denkt! Industrieterrein de Beitel 108
Heerlen. Tel. 045-411930.

Steenmarkt Van Erp B.V.
Ca. 200 soorten bestratings- en gevel-
stenen, in elke hoeveelheid. Lahrstraat
17, Sittard, tel. 046-512481.

BORSU Limburg
Budgetvriendelijke bedrijfsautomatise-
ring. Telefoon 045-210419, Ganzewei-
de 127, 6413 GD Heerlen.

Bel nu 045-455609
en informeer naar een van de vele ge-
zellige danscursussen van dansschool
Lotus, Heerlen en Kerkrade.

Drukkerij L'Ortye b.v.
Kettingform., drukwerk voor handel en
industrie, familiedrukw. Kouvenderstr.
35, Hoensbroek. 045-212517. Laat bij
L'Ortye drukken, het scheelt u stukken.

Drukkerij Schreurs
Handels-, fam.- en textieldrukwerk, fo-
tocopie, stickers en kant.boekh. Gra-
verstr. 68 Kerkrade. Tel. 045-413045.'

Studio Kerdel zeefdruk/offset
Voor al uw drukwerk ... van klein tot
groot, in iedere oplage.
Mauritslaan 114, Geleen. Tel. 046-
-742964.

NILFISK
MET N NILFISKZITJENERGENS MEE.

Onderdeiendepot Roosen
Brunssum, Rumpenerstr. 157. Tel.
045-251015 (geen koopavond).

Elektra Bemelmans
Aanleg, reparatie en onderhoud van
elektro-installatie. Unolaan 33, H'hei-
de, tel. 045-212330.

1P At K^||Ct!

Brunssum 045-254166; Geleen 046-
-746089; Heerlen 045-719484; Kerkra-
de 045-451598; M'tricht 043-620770;
Sittard 046-525363; Weert 04950-
-32464. Uw adres voor betere foto's.

G.V.L. Restauratie, 045-226000
Spec. gevelreiniging, renov., kelderaf-
dichting, voegw., vochtwering 10 jr.
schrift, garantie. Stralen van meubels,
autoplaatwerk, velgen, chassis etc.

fiflmr&sßrujcß%
/ \l"^GLAS HERSTELLEN/ _- i GRATIS BELLEN
/ «-s 06-0226688

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

R.O. Duinkerken glazenwasserij
en schoonmaakbedr. Vak. onderh. van
gebouwen e.a. schoonmaakwerkzaamh.
Akerstr. N. 136, H'broek. 04450-3104.

Houtindustrie Pelzer BV
Emball.-, pallet-, verpakkings- en stop-
hout; eike-, beuke- en esse-, plaathout;
goedkoop stookhout. Rijksw. 36,
Wahlwiller. 04451-1218.

Kellerhuis keukens Geleen
Ringovenstr. 1. 046-747905. Aan-
bouwkeukens + apparatuur, event.
met compl. verbouwingen. Toonaan-
gevend in,keukens.

\_y Keukens
Showroom-magazijn: Eikenderweg 77, Heerlen
Design-studio: Kerkplein 45. Tel. 046-717555

VOSSEN KEUKENS
Design-studio: Glaspaleis, Kerkplein
Heerlen. Stijlkeukens: Eikenderweg 77,
Heerlen.

CEMA
Geleen, Burg. Lemmensstr. 216, 046-
-747575, keukens - badmeubelen - sa-
nitair - c.v.

Gebr. Bollen
Tel. 043-641293. Kunststof ramen-
fabr. sinds 1973. Timmerfabr. sinds
1924. Showroom Broekhoven 1, Geul-
le-Meerssen.

Kunststof Brunssum
Kunststof ramen en deuren, schuif-
puien en balkonsystemen. Trichterweg
7, Brunssum. Tel. 045-231045.

H. Hoeppermans C.V.
Sanitair, c.v., dakwerk, gas, water,
wateronth., noolontstop Emmaplein 8
Heerlen. Tel. 045-713265.

modellenburo

Wïnricusstraat 39 6467BM Kerkrade

Organisatieburo voor modeshows en
andere mode-evenementen. Opl. man-
nequin/dressman, fotomodel, host-
/hostess. Info: 045-422424.

Naaimachinehandel
VELDMAN B.V.
Heerlen, Nobelstr. 6, 045-716100;
Hoensbroek, Kouvenderstr. 68, 045-
-213538; Geleen, Raadhuisstr. 14, 046-
-746480. Rep. alle merken, geen voor-
rijkosten. Roermond, Neerstr. 62,
D4750-31012.

Gaswacht Limburg. 045-227676
Specialisten voor alle soorten gastoe-
stellen. Ontwerp, onderhoud, installa-
tie en verkoop. Litscherveldweg 5
Heerlen.

Wand- en plafondstudio
Plafondbouw Kerkrade/Landgraaf b.v.
Sperwerweg 28, industr.terrein Abdis-
senbosch, Landgraaf. Tel. 045-320840.
Verk. part. ma.-vr. 9-17 uur, za. 10-14
uur.

Plafond- en keukencentrum
Zambon 043-642535
Div. systeemplafonds, altijd een
pasklare oplossing voor plafondproble-
men. Al onze syst. zijn eenv. zelf aan te
brengen. Idem diverse Zepka vouw-
deuren en wandkastsystemen op maat.
(Kruisberg 46 Meerssen).

Radax BV Plafondsystemen
Haefland 23, Brunssum, 045-258051.
Voor alle soorten plafonds, wanden en
betimmeringen. Showroom geopend
van di. t/m za. van 10-17 uur.

Akoutherm Systeembouw
Al uw interieurwerken uit een hand t.b.v.
uw kantoor, winkel, instituut of woning.
Systeemplafonds en -wanden, interieur-
afbouw, akoustiek, verlichting, binnen-
en buitenzonwering. Voor inf. Industrie-
str. 7c Nuth. 045-245028, industrieter-
rein 'De Horsel'. Fax 243983. Showroom
open ma./vrij. 13.00-17.00 uur.

C. de Wit B.V.
Postzegelhandel, Nobelstraat 41, 6411
EK Heerlen, tel. 045-710571.

Jago-Kerkrade
Rolluiken en zonweringen. Óók voor
onderdelen en reparaties. Showroom
Schaesbergerstr. 104, Kerkrade. 045-
-414270.

IfIUMEN
SIMPELVELD

ROLLUIKEN ZONWERING

Beitel 110A, 6422 PB Heerlen, postbus
21099, 6369 ZH Simpelveld, tel. 045-
-423848/442129.

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

MICA zonwering
Rolluiken * jaloezieën * zonnescher-
men. Vraag vrijbl. prijsopgave. Show-
room Sittarderw. 116, Heerlen. 045-
-721658.

SIMI rolluiken
Nergens voordeliger. Op 't Bergske 9
Landgraaf. 045-317344. Schoutstr. 32
Brunssum. 045-252494 bgg 315484.

Raleigh Cycle-Center Helgers
Rumpenerstraat 62-50, Brunssum.
252709. Raleigh Mountainbikes 625,-.
Sport- en stadsfietsen + reparaties.
Zonder aanbetaling mogelijk.

Schilderw. Bijsmans Heerlen
ü Onderhouds- en utiliteitswerken */?
kunststoftoepassingen "& betonrep. ü.
gevelreiniging *& graffitybestrijding.
Heerlerbaan 134, tel. 045-425550.

V.S.M. Driessens-Niessen
Schildersbedrijf b.v. Ankerkade 127.
6222 NL Maastricht. 043-630353.
Voor alle voorkom, schilderwerken.

Hakkenbar De Bongerd 718432
Bongerd 18, Heerlen, het adres voor aluw schoenreparaties, sleutels en on-derhoudsartikelen.

Ros Cleaning Service
Voor alle schoonmaakwerkzaamheden,
reiniging van transportmiddelen, leuzen-
verwijdering etc. Tel. 046-374512. Fax
046-375597.

Schoonmaakbedrijven BV
Hoofdkantoor: De Boelelaan 7, Amster-dam. Voor meer info, bel 06-0228400.
Telex 10526, fax: 020-443454.

Math. Linssen. Tel. 045-241587Bergerw. 20, Nuth. Onderh. cv., ont-kalk. waterleid., geiser, boiler, gas-/
waterinstall. Erk. schoorsteenveger.

voor apparaten, auto's,
fietsen, machines, reklame.
LETAS STICKERSERVICE
P-B. 32016, 6370 JA Landgraaf

_Jelfl4s-312580 Fax:o4s-325885

Groencentrum Bok - tel. 215361
Bloemisterij *&■ hoveniersbedrijf
tuinctr. en architectuur. Vraag vr
tuinadv. Uterweg 117, Heerlen-Nod

Daemen Kunststoffen
Verandadakplaten, plexiglas of Lex*
thermoclear. Hofdwarsweg 7, Gele*
Tel. 046-753865.

SNERKENDE
VERHUIZERS
datpakt altijd goeduit

Schoenmaekers Verhuizingen bf
Ridderweg 47, Heerlen.
045-411281. Fax: 414096.

Stikkelbroek Verhuizingen b.v.
Laanderstraat 109-111, Heerlen
045-715045.

_->
f~~ uw verhuizer

sn P.öi
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Vicaf's „Eroland Videotheken"
Gespecialiseerd in verhuur, verkop
van erotische videofilms. Sittard, SJ
tionsstr. 31. Maastricht, Via m
105, Brusselse Poort. Heerlen, winK*'
centr. H'heide (achter Aldi) 221986-,

J. Wetzels Woninginrichting I
Enorme keuze tapijt-vinyl, gord., #
ges, valletjes. Tapijt gratis legflj!
gord. op mt. maken. Spoorsingell'
Hrl. Tel. 045-727156.

Venetian &linM
jCerkrade &V

Zonweringskonstrukties, jalouzieë*
markiezen en roll. in alu. staal + pv!
Kipstr. 30-32, Kerkrade. 045-45341»

Uw servicebeleid begint bij de
servicepagina van het Limburgs Dagblad.

Meer weten?

045-739380



Die betroffen allereerst het terugdringen van het aantal
auto's tijdens de spitsuren, waarbij het bedrijfsleven om
medewerking werd gevraagd door bedrijfsbusjes te laten
rijden of de medewerkers te verzoeken aan carpooling te
doen of meer gebruik te maken van de fiets.
De overheid moest worden gevraagd kruispunten te re-
construeren en op daartoe geëigende punten op elkaar

'Aansluiting op A2
voor Randwyck

van levensbelang'

Kamer van Koophandel luidt noodklok
Raadslid in
hoger beroep

afgestemde verkeerslichten aan te brengen. Een deel er-
van is inmiddels gerealiseerd. Ook de rechtstreekse afrit
van de Kennedysingel stond op de hjst. Het Samenwer-
kingsverband Heuvelland heeft tevergeefs het project bij
de Provincie aangemeld om een rijksbijdrage daarvoor
los te krijgen. Ing. Ben Hackert van deKamer van Koop-
handel zegt het te betreuren dat door onzorgvuldigheid
van de gemeente Maastricht deze subsidie werd afgewe-
zen.
Gemeenteraadslid Mia Ebbelink (PvdA) heeft inmiddels
over die afwijzing vragen gesteld aan het college van
B&W, en als antwoord gekregen dat de reden van afwij-
zing de te beperkte omvang van het project betrof. Het
Rijk heeft voor de betreffende subsidiepot enkele zeer
grote projecten geselecteerd die verband houden met
toeristische marktinitiatieven. De aansluiting van Rand-
wyck op de E25/A2 blijft ookvoor het Zutphense bureau
voorwaarde nummer 1.
Het MECC wil overigens twee grote parkeertorens bou-
wen met elk 800 parkeerplaatsen, in verband ook met
uitbreiding van de congres-accommodatie.

Uw koffie staat vandaag
klaar op pagina 23

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - DeKamer vanKoophandel voor Maas-
tricht gaat op 12 november met de gemeente Maastricht
spreken over de aanpak van de groeiende verkeersinten-
siteit in Randwyck waardoor daar gelegen bedrijven en
instelling met de dag slechter bereikbaar zijn. De Kamer
van Koophandel ziet de aansluiting van Randwyck op de
E25/A2 echter als dekardinale oplossing. Daarnaast moe-
ten ook dringend andere maatregelen worden genomen.
Een daarvan is de aanleg van een afrit van de Kennedy-
brug, waardoor met name het MECC directer bereikbaar
zal zijn.
De Kamer heeft anderhalf jaar geleden organisatiebu-
reau Park & Traffic Consultants in Zutphen een studie
laten maken over de te nemen verkeersmaatregelen om
tegen toekomstige verkeerssituaties in Randwyck opge-
wassen te zijn. De studie werd betaald door op Rand-
wyck aanwezige bedrijven als KNP, Plem, PTT, RL,
AZM en MECC. Het onderzoek leidde tot praktische
voorstellen gedaan om het in- en uitgaande verkeer defi-
nitief in betere banen te leiden.

Resterende koersavonden is Schaesbergse baan gratis toegankelijk
" Het startsein wordt ge-
geven voor de massale
demonstratie van Hoens-
broek naar Heerlen.

Foto: CHRISTA HALBESMA

dp),t '°ktober bepaalde de presi-
de o Van de Haagse rechtbank, dat
»j stichting Nederlandse Draf- en
Rensport (NDR) niet verplicht is de
|tehrSen op de baan in Schaesberg
Hik v.n(^naven« Daarmee werd feite-
spn ■ einde van de paardenkoer-
len ingeluid. Vrijdag 13 december

öe laatste koersdag zijn.
laatste strohalm is nu het hoger

k rreP°eP dat ingesteld wordt. Een
tste gerechtelijke uitspraak,

i^"Van net noS maar de vraag is of
kn 0r net einde van het Jaar wel
r-aiJu *""et bestuur van de draf- en
«ibaan verwacht dat wel.

"üp X?orzitter van het bestuur van
tr, Dl-af- en Renbaan Limburg,
£ ub Haenen heeft gisteren ver-
gaard dat de activiteiten om te
°men tot de inrichting per 1 janua-

ri 1992 van het complex in Schaes-
berg tot een Internationaal Trai-
ningscentrum voor paarden, inmid-
dels gestart zijn. „Nu reeds is
gebleken, dat de belangstelling van
thans reeds op het complex van de
draf- enrenbaan gevestigde trainers
en Limburgse eigenaren voor het
nieuwe project zeer groot is. Voorlo-
pig wordt uitgegaan van een bezet-
ting van 225 stallen per 1 januari
volgend jaar", aldus Haenen.

De laatste vrijdagen van dit jaar, dat
er nog koersen gelopen worden in
Schaesberg, kan eenieder vrij naar
binnen. Het bestuur van de baan
heeft namelijk beslotenvoor het be-
langstellende publiek gratis entree
in te voeren voor denog resterende
koersdagen.

St. Maartensfeest
afgelast wegens
voetbalwedstrijd

Stakingen bij Sophia-Jacoba

Van onze verslaggever

(ADVERTENTIE)

"—-— swissmmg-

V*RANTWOORD SUUPCOMFORIHeerlen, Bongerd 29, 045-717324-y^ een- Rg°d""'»tr. 8, 046-743030

Stadhuis Heerlen overvol door actievoerders
Massaal protest Hoensbroek

Getooid met spandoeken en vlag-
gen gingen de zeker tweehonderd
actievoerders een ruimte in het
stadhuis binnen, waar een commis-
sievergadering plaats had.

Daar hield woordvoerder Lemmens
van ondernemersvereniging Hartje
Hoensbroek een fel pleidooi voor
gemeentelijkesteun aan de opknap-
beurt van Hoensbroek.

Geen reactie
De plannen daarvoor zijn klaar,
maar de gemeente zegt nog op zoek
te zijn naar het ontbrekende geld
voor de herstructurering.

Wethouder Savelsbergh luisterde
naar de toespraak van Lemmens,
maar gaf geen enkele reactie. Toen
hij de overvolle vergaderkamer wil-
de verlaten, struikelde hij" en be-
landde met een actievoerder op de
grond. Alhoewel geen opzet in het
spel was, vonden enkele verhitte
Hoensbroekenaren dat de wethou-
der te hard had geduwd.

Na afloop van de raadsvergadering,
later op de avond, zei burgemeester
Van Zeil dat de kwestie Hoens-
broek eind deze maand besproken
wordt tijdens de begrotingsbehan-
deling.

Van onze verslaggever

HOENSBROEK/HEERLEN -
Negentig auto's vol Hoens-
broekse ondernemers en hun
personeel trokken gisteren
naar het Heerlense stadhuis.
Daar eisten de middenstan-
ders dat in 1992 met de herin-
richting van het winkelcen-
trum in Hoensbroek wordt

begonnen. Ook willen ze dat
deze vervolgens in één ruk
wordt voltooid.

"Op menige basisschool
wordt met inspanning en toe-
wijding een lampion voor de
St. Maartenstocht in elkaar ge-
zet. Zo ook op de basisschool in
Welten, waar de optocht wel
doorgaat.

Foto': CHRISTAHALBESMA

worden", verklaart Dirks „en de
voetbalwedstrijd is onze grootste
zorg. Voor de kinderen is het jam-
mer, logisch."

Van onze verslaggeefster
gi^KRADE - Geen kampvuur,
ge? Verhaal van Sint Maarten en
jeu h lamPionnenoptocht voor de
!üst ri lt de Kerkraadse' wijk Hei-
Vriirt Sint-Maartenviering, op
adi; gavond acht november, is op
«vies van de politie afgelast. Re-
ivn ac voetbalwedstrijd Roda JC-
Het aag °P diezelfde avond.
poi:.rislco van rellen is volgens de
het Van Kerkrade te groot omdat
Hg: Y°etbalstadion vlakbij Heilust
besoK? ,Politie heeft geen personeel
tooM i aar om de traditionele op-
raad begeleiden. Het heleKerk-
Wordf korps, zeventig mensen;
risio vriJdagavond ingezet om de
lei~j oWedstrijd in goede banen te
(j-p n- De agenten worden boven.-
-pc,".geassisteerd".geassisteerd door een \ ltalhg
sen ♦ MEers en acht politiemen-
>,D paard-

den>.optocnt is niet expliciet verbo-
van ,

HVer*elt woordvoerder Dirks
hebb Kerkraadse politie. „Wel
de a

n We het advies gegeven om
heiri* teiten te staken uit veilig-
ste tf-HVerweSin.gen. Het is de laat-
"looit" erg rustig ' maar Je weet het

ont^pnisatie van de Sint Maarten-
Utie neeft het advies van de po-
L.g J^t Pijn in het hart opgevolgd.
W i enders van het Sociaal Cul-
(Scl* Educatief Werk Kerkrade
prett- " "I")e ouders vinden het niet
Van af' lk vind het niet Pittig, om
kind driehonderd deelnemende
bes Jj en n°g maar te zwijgen. De
gen g is echter weloverwogenjnomen. Het risico is té groot. In
stan- Parkeren bijvoorbeeld veel
vaaTunbezoekers de auto. Het ge-
deu Afstaat dat devoetbalfans door

wijk gaan 'zwerven."
tren df politie van Kerkrade he-
gen gang van zaken. „Jammer
den°eg kunnen we de werkzaamhe-
acti niet z°danig plannen dat alle

uviteitenkunnen doorgaan. In ditritl-T moeten de verschillende prio-
heel duidelijk afgewogen GELEEN/SITTARD - Staatssecretis Heerma van VROMheeft besloten om alnog 2,5 mihoen gulden toe te voegenaan sanenngskosten voor de woningstichting SDBI in Sit-tard. Deze toezegging heeft de besturen van de stichtingHuisvesting Bejaarden Limburg (HBL), de Algemene Wo-ningstichting Het Zuidenen de SBDI zover gebracht dat zijtoch akkoord gaan met de overname van een groot gedeeltevan het woningbezit van de financieel noodlijdende corpo-ratie uit Sittard.

De nieuwe overeenstemming werd gisteren bekend ge-
maakt door A.van Goethem en W.Schepers, respectievelijk
voorzitter en secretaris van de Woningbeheer Limburg. De-
ze organisatie is een werkmaatschappij van 'Het Zuiden' en
HBL. Het beheer over de SBDI-woningen zal over acht da-gen worden overgedragen aan het WBL.
Tevens zal een interim-bestuur in het leven worden geroe-

HUCKELHOVEN - Ongeveer
tweehonderd mijnwerkers van de
kolenmijn Sophia-Jacoba in het
Duitse Hückelhoven zijn gisteroch-
tend niet aan het werk gegaan. De
staking is een reactie op de beslis-
sing van de Duitse minister van
Economische Zaken Mölleman om
geen subsidie te verlenen voor het
exploiteren van een nieuw kolen-
veld in Wildenrath. Dit betekent
volgens een woordvoerder de nek-
slag voor de Sophia-Jacoba, de eni-
ge werkgever in de streek Heins-
berg.

De ochtendploeg bestaat uit zon
800 man. „Het is niet de bedoeling
dat de hele boel stil komt te liggen,
dat zou het bedrijf te veel schade
berokkenen. Maar we willen wel
duidelijk maken datwe het niet met
de beslissing van Mölleman eens
zijn," aldus de woordvoerder, die
ervan uitgaat dat de staking zeker
tot volgende week maandag zal du-
ren. Dan zal in Bonn, tijdens de
derde Kolenronde, waarschijnlijk
een definitief besluit worden geno-
men over de toekomst van de So-
phia-Jacoba.

Overname SBDI
alsnog rond

Heerma geeft 2,5 miljoen extra Er kwam echter een kink in de kabel. De beide Limburgse
corporaties, die SBDI zouden overnemen, vonden de finan-
ciële risico's gaande de rit te groot worden. Volgens Van
Goethem waren deze risico's toegenomen, nadat het conve-
nant opgesteld was. Zo waren alsnog negatieve gevolgen
door het vervroegd aflossen van leningen aan licht geko-
men. Om dit te compenseren doet Heerma alsnog een be-
drag van 3 ton in de saneringspot.

BRUNSSUM - De voormalige CDA-
fractievoorzitter van de gemeenteraad
van Brunssum, Jo P. (45), gaat in ho-
ger beroep tegen zijn veroordeling
door de Maastrichtse rechtbank. Me-
dio oktober legde de rechtbank hem
een maand voorwaardelijke gevange-
nisstraf en een boete van 2500 gul-
den op wegens valsheid in geschrifte.
P. zou aanvragen voor vakantiebij-
slag, WW-uitkering en studiefinancie-
ring met opzet onjuist hebben inge-
vuld. Het raadslid werd aanvankelijk
verdacht van bouwfraude, maar uit-
eindelijk werd alleen het plegen van
valsheid in geschrifte bewezen ge-
acht. Officiervan justitiemr Smalburg,
die tegen P. 18 maanden celstraf had
geëist, tekende al eerder beroep aan.

Gratis auto
Sigmacollege
MAASTRICHT - Volvo Car BV heeft
het Maastrichte Sigmacollege voor
beroepsopleidingen een automobiel
cadeau gedaan. Het voertuig wordt
door de school gebruikt bij de lessen
over motorvoertuigtechniek.
„De schenking is een concretisering
van onze samenwerking met het be-
drijfsleven", zegt directielid A. Retz
van het college. De overdracht van de
auto vindt plaats op dinsdag 19 no-
vember.

Vrouw aangerand
in Simpelveld
SIMPELVELD - Een 30-jarige vrouw
uit Simpelveld is gistermiddag om-
streeks half één op de Simpelvelder-
weg in Simpelveld aangerand door
een onbekende man. Deze trok de
vrouw ter hoogte van de Kievitsbrug
van haar fiets. Toen de vrouw begon
te schreeuwen en te slaan koos de
man het hazepad.
Volgens de politie is de dader onge-
veer 30 jaar. Hij had sluik bruin/zwart
haar tot op de schouders. De onbe-
kende was ongeveer één meter tach-
tig groot. Hij droeg een lange grijze
regenjas en een katoenen pantalon.
De politie van Simpelveld zoekt getui-
gen (045-441555).

Voorlopig storten
mag van provincie
MAASTRICHT/LANDGRAAF - De
provincie heeft debezwaren tegen het
storten van bouw- en sloopafval op de
nieuwe regionale stortplaats in Land-
graafverworpen. Vooruitlopend op de
geplande opening van de stortplaats
gaf de provincie daarvoor eind juni
toestemming. Waarschijnlijk zullen de
stichting Leefbaar Abdisschenbosch,
het Milieunetwerk Landgraaf en de
IVN-afdelingen Übach over Worms en
Oude Landgraaf tegen de beslissing
in beroep gaan bij de Raad van State.
„Ik zal ze dat zeker adviseren", aldus
advocaat Paul Baur die de groeperin-
gen vertegenwoordigt. „De motivering
van de provincie geeft daartoe ge-
noeg aanleiding."

Provinciale weg
wordt verbeterd
NUTH - De provinciale weg Valken-
burg-Nuth- Heerlen wordt ter hoogte
van Hulsberg verbeterd. De werk-
zaamheden starten op 11 november
en zullen ongeveer twee weken in be-
slag nemen.
In het midden van de weg komt een
verkeersgeleider. Hierdoor kunnen
voetgangers en fietsers voortaan in
twee etappes oversteken. Verder wor-

! den de verkeerslichten ter hoogte van,
de Schoolstraat verwijderd en zal de
bebouwde kom in de richting Valken-
burg worden uitgebreid.
De wegreconstructie is een onderdeel
van deverbetering van de schoolrou-
te voor fietsers en voetgangers uit
onder andere Aalbeek en Arensgen-
hout. De kosten bedragen 80.000 gul-
den en worden betaald door de pro-
vincie Limburg en de gemeente Nuth.

Kamervragen
over Heisterberg
DEN HAAG/HOENSBROEK - De
Tweede-Kamerfractie van Groen
Links vraagt zich af waarom staatsse-
cretaris Heerma zich niets gelegen
heeft laten liggen aan een uitspraak
van de huurcommissie over het vrijge-
zellenhuisHeisterberg in Hoensbroek.
Het kamerlid Lankhorst zegt dat de
huurbedragen die door de Stichting
Huisvesting Alleenstaanden (SHA)
sinds 1977 werden opgevoerd door

\ het ministerie klakkeloos werden ge-
■ accepteerd. Volgens de Huurcommis-
: sic zouden de bewoners van Heister-

berg 170 gulden per maand te veel
betaald hebben. Door die hoge huur: zou SHA meer subsidie hebben ge-

; kregen, waarmee de exploitatie dek-
\ kend werd gemaakt.
; Lankhorst wil nu weten of het ministe-
rie hierover afspraken heeft gemaakt

met SHA en/of Heerlen en op grond
van welke wet of regeling de huur-

; commissie gepasseerd is.

Van Goethem en Schepers toonden zich gisteren uiterst te-
vreden over het alsnog bereikte resultaat. Niet alleen de fi-
nanciële tegemoetkoming stemde hen tevreden, maar ook
het gegeven dat het werkgebied van hun woningstichting
nu - door de overname - uitgebreid wordt met de provincie
Brabant.

Daarnaast had een in de tussentijd uitgebrachte ministeriële
circulaire negatieve gevolgen. Om dit op te vangen legt het
ministerie van VROM 2,2 miljoen aan extra saneringskosten
op tafel.

pen, van vertegenwoordigers van de drie betrokken corpo-
raties, zo het Van Goethem weten. De definitieve liquidatie
van de SBDI staat gepland vóór 1 januari 1992.
Zoals bekendzegden Het Zuiden en HuisvestingBejaarden
Limburg.per 1 oktober jongstleden eenzijdig het convenant
op, dat begin dit jaar afgesloten was met hetzelfde ministe-
rie. In die principe-overeenkomst was de overname van het
met ernstige exploitatietekorten kampende SBDI geregeld.
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Renbaan in hoger beroep
Van onze verslaggever

j^DGRAAF - Het bestuur van de draf- en renbaan in
chaesberg heeft besloten hoger beroep aan te tekenen tegen

(k uiïspraak van de president van de rechtbank in Den Haag,
"rie " .stoPPen met koersen te Schaesberg mag. Na ingewon-
het* Juridisch advies hebben de Raad van Commissarissen en
st algemeen bestuur van de Stichting Draf- en Renbaan Lim-

st ]i\ gisteren daartoe besloten. De verwachting is dat het inge-elde hoger beroep nog in 1991 zal worden behandeld.
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t'
Na een leven van zorg en aandacht voor allen die
haar dierbaar waren is tot onze droefheid van ons
heengegaanvoorzien van de sakramenten der zie-
ken in de leeftijd van 90 jaar onze schoonzus, tante
en nicht

Truke Verkoelen
weduwevan

Leo Beenen
Uit aller naam:
Familie Verkoelen
Familie Beenen
Familie Jans

5 november 1991
Ganzeweide 91, Heerlerheide
Corr.-adres: Kampstraat 72, 6413 EE Heerlerheide.
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijks van
17.30 tot 18.30 uur in het mortuarium van het St.-
Gregoriusziekenhuis te Brunssum.
Rozenkransgebed vrijdag om 18.45 uur gevolgd
door de avondmis in de hierna te noemen kerk.
In de St. Corneliuskerk te Heerlerheide zal de
plechtige uitvaartdienst gehouden worden op za-
terdag 9 november om 11.00 uur.
Samenkomst in de kerk waar gelegenheid is uw
naam in het condoléanceregister te schrijven.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op de ge-
meentelijke begraafplaats aan de Kampstraat te
Heerlerheide.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen gelieven deze annonce als zodanig te be-
schouwen.

" ' t
Diep bedroefd maar dankbaar voor wat zij voor
ons betekend heeft delen wij u mede dat heden
voorzien van de h. sacramenten der zieken in het
ziekenhuis te Sittard overleden is onze lieve moe-
der, schoonmoeder, oma, zus, tante en nicht

Maria Jacquelina
Philips

weduwevan

Jan Willem Godfried
Schmeitz

in de leeftijd van 78 jaar.
De diepbedroefdefamilie:

Doenrade: P. Schmeitz
T. Schmeitz-Banens

Doenrade: L. Schmeitz-Theunissen
Doenrade: L. Alofs-Schmeitz
Oirsbeek: M. Roberts-Schmeitz

J. Roberts
Doenrade: Th. Schmeitz
Doenrade: G. Schmeitz

T. Schmeitz-Palmen
en al haarkleinkinderen
FamiliePhilips
Familie Schmeitz

6439 AP Doenrade, 4 november 1991
Kerkstraat 79
De plechtige uitvaartdienst gevolgd door de begra-
fenis zal plaats vinden op vrijdag 8 november a.s.
om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Jozefte
Doenrade.
Bijeenkomst in dekerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleance.
De overledene zal bijzonder herdacht worden in de
h. mis op donderdag a.s. om 19.00 uur in bovenge-
noemde kerk.
Moeder en Oma ligt opgebaard in de rouwkapel
van het ziekenhuis te Sittard. Bezoek van 17.30 tot
18.15uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen gelieven deze annonce als zodanig te be-
schouwen.

>aaa----------------------------aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaVaaa

t
' Ger, het is nu al eenjaar geleden

Dat jeons plotseling verliet
Nog steeds staan wij met lege handen

' En in ons hart intens verdriet
Wij waren zo gelukkig samen
■En dan opeens ben jeer niet meer
Waarom, kan niemand ons vertellen
Maar wij missen je elke dag telkens weer
Eenfijne man en lieve vader, een geweldige opa
is van ons heengegaan
En nu, na een jaar, vloeien nog steeds tranen
Heer waarom heb je dit verdriet ons aangedaan.
De eerste jaardienstvan

Ger Oostveen
zal plaatsvinden op zondag 10 november a.s. om
J1.30 uur in de St. Antonius van Paduakerk te
Bleijerheide-Kerkrade.

Berth Oostveen-Engel
Kinderen en kleinkinderen

t
Het is alweer een jaar geleden dat wij afscheid
moesten nemen van onze goede vriend enraadslid

Ger Oostveen
doch zijn herinnering blijft in ons voortleven.
De eerste jaardienst zal worden gehouden op zon-
dag 10 november a.s. in deparochiekerk St. Anto-
niusvan Padua te Bleijerheide, aanvang 11.30 uur.

CDAKerkrade

t
Een jaar is het geleden dat wij afscheid moesten
nemen van de heer

Ger Oostveen
doch hij blijft in onze herinnering voortleven als
een goede vriend en bekwaam voorzitter.
De eerste jaardienst zal worden gehouden op zon-
dag 10 november a.s. in de parochiekerk St. Anto-
nius van Padua te Bleijerheide. Aanvang 11.30 uur.

Namens Stichting Gemeenschapshuizen
Bleijerheide
Het bestuur

"f
Het is alweer een jaar geleden dat wij afscheid
moesten nemen van de heer

Ger Oostveen
doch hij blijft in onze herinnering voortleven als
een goede vriend en bekwame voorzitter van onze
stichting.
De eerste jaardienst zal worden gehouden op zon-
dag 10 november a.s. om 11.30 uur in de parochie-
kerk St. Antonius van Padua te Bleijerheide.

Namens Stichting Roda '80
Het bestuur

t
Dankbaar voor alles wat zij voor ons betekend
heeft, geven wij u kennis, dat op 69 jarige leeftijd,
na een kortstondige ziekte, onverwacht van ons is
heengegaan,mijn lieve vrouw, onze zorgzame moe-
der, schoonmoeder, oma, zus, schoonzus, tante en
nicht

Til Hendrickx
echgenote van

Piet Schoutens
weduwe van

Cees Verswijver
Heerlen: Piet Schoutens

Hoensbroek: Karel en Betsie
Schoutens-Glavimans

Heerlen: Johanna tenEddy
Krakowczyk-Schoutens
Jeannette Vorage
Perry, Maurice, Anita

Amstenrade: Maria en Aike Dalm-Verswijver
Danny, Martijn

Geleen: Ria en Jos Sampers-Schoutens
Debbie, Mandij
Familie Hendrickx
Familie Schoutens
Familie Verswijver

6413 AV Heerlen, 4 november 1991
Litscherboord 21
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op vrijdag 8 november om 14.00uur in de parochie-
kerk H. Cornelius te Heerlerheide-Heerlen, waarna
om 15.30 uur de crematieplechtigheid zal plaats-
vinden in het crematorium te Heerlen, Imstenra-
derweg 10.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Rozenkransgebed, waarna avondmis, donderdag
om 18.45 uur in voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het uit-
vaartcentrum Dela, Grasbroekerweg 20 te Heerlen,
alwaar dagelijks bezoekgelegenheid is van 17.00tot
18.00 uur.
Wilt u indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

t
Vol leven
zullen je dromen zijn
vol dood je leven
vol liefde je dood.

Overbeeke
Bedroefd delen wij u mede dat onze karaktervolle
moeder en Nadja die zon grote betekenis in ons
leven had is overleden

Emma
van Amerom-Geppert

geboren op 27 februari 1899
overleden op 2 november 1991

weduwevan

dr. H.C.N, van Amerom
Heerlen: dr.H.W.J. van Amerom

M. van Amerom-Dijkstra
Leiden: Joris

Southampton: Friso
Stroe: E.A.C. Dijkstra-van Amerom

H. Dijkstra
Groningen: Marcel

Utrecht: Valeska
Amsterdam: Govert

Corr.-adres: Tolnegenweg 59, 3776 PV Stroe
Onze moeder en grootmoeder 'Nadja' is opgebaard
Tolnegenweg 59 te Stroe.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op don-
derdag 7 november om 11.45 uur in de kleine aula
van het crematorium' Ockenburgh, Ockenburgh-
straat 21 te 's-Gravenhage.
Na de pelchtigheid is er gelegenheid tot condole-
ren in de ontvangkamer van het crematorium.

Enige en algemene kennisgeving

f
Dankbaar voor de liefde en de zorg waarmede hij
ons gedurende zijn leven heeft omringd, gevenwij
u met droefheid kennis dat heden in zijn eigen ver-
trouwde omgeving van ons is heengegaanmijn lie-
ve man, onze zorgzame vader, schoonvader, opa,
schoonbroer, oom en neef

Hendrik Savelkoul
echtgenootvan

Elfriede Scheid
Hij bereikte de leeftijd van 62 jaar.

Neerbeek: E. Savelkoul-Scheid
Dordrecht: HenkenLenie

Amsterdam: Elisabeth en Jan
Leiden: Inge en Hans

en zijn kleinkinderen
Familie Savelkoul
Familie Scheid

6191 HB Neerbeek, 4 november 1991
Krijgershoek 47
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
vrijdag 8 november a.s. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk St. Callistus te Neerbeek, waarna de be-
grafenis op het parochiekerkhof aldaar.
Bijeenkomst in dekerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.

Daar het mij onmogelijk is eenieder persoon-
lijk te bedanken voor de vele blijken van
medeleven die ik mocht ontvangenbij deuit-
vaart en de crematie van mijn man

Adrie van Erp
betuig ik hierbij mijn hartelijke dank.

Marion van Erp-Mennens

De zeswekendienst zal plaatsvinden op zater-
dag 9 november as. om 19.00 uur in de Chris-
tus Koningkerk te Hoensbroek-Zuid.

Dankbetuiging
De grote- belangstelling, de vele condoleances,
troostrijke brieven, bloemen en h.missen, bij het
heengaan van mijn lieve man, onze vader, schoon-
vader en opa

Paul Vineken
hebben ons diep getroffen, waarvoor wij u harte-
lijk danken.

Mevr. A. Vincken-Dirkx
Kinderen en kleinkinderen

Maasniel, november 1991
De zeswekendienst zal worden gehouden op zater-
dag 9 november as. om 18.15 uur in de H. Lauren-
tiuskerk te Maasniel.

Vele jaren met plezier en hard werken,
i ———— wij hebben met zn allen jekunnen sterken.

Rust nu maar uit, jehebt jestrijd gestreden,
je hebt het als een moedig mens gedaan.
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden,
wie kan voelen wat je hebt doorstaan.

Met grote dankbaarheid en respekt hebben wij allen af-
scheid genomen van mijn geliefde man, mijn zoon, onze
pa, schoonpapa, opa en overgrootvader

Toon van Oers
geborente Tilburg 8-6-1918
onderscheiden met deeremedaille verbondenaan de
Orde van Oranje Nassauin Goud
echtgenootvan

Alphonsina Henriëtt Smits
Hij overleed, voorzien van het h. sacrament der zieken in
de leeftijd van 73 jaar.

Tilburg: zijn moeder A. van Oers-O'Prinsen
Rotterdam: Ans Coleridge-van Oers

Ed Coleridge
Brigitte Coleridge
Robert en Carla Coleridge-Roobol
Roderick, Claire

Hoensbroek: Armand van Oers
Koen van Oers en Marielle Claus
Evy Arends-van Oers, JohnArends

Ede: AlphonsienKorver-van Oers
MarijnKörver en Brigitte Mans
CasperKörver en Petra Hardeman

Tilburg: Ton van Oers
Lilian van Oers-Wesel
Paul, Judith

Tilburg: Angelique Donders-van Oers
JosDonders
Laura

4 november 1991
Boomstraat 119, 5038 GD Tilburg
De plechtige uitvaartdienst zal gehoudenworden op vrij-
dag 8 november om 14.45 uur in deparochiekerk van St.-
Dionysius- 't Heike aan het Stadhuisplein 370, te Tilburg
waarna om 16.15 uur de crematiedienst plaatsvindt in het
crematorium aan deKarel Boddenweg 5 te Tilburg.
Samenkomst in dekerk.
Avondwake: donderdag om 18.30 uur in bovengenoemde
kerk.
Condoleren: schriftelijkvoor aanvang van de avondwake
en uitvaartdienst in dekerk, en persoonlijk na de crema-
tiedienst in de koffiekamer van het crematorium.
Enige en algemenekennisgeving

Wij zouden u graag allen persoonlijk willen bedanken voor het medele-
ven na het overlijden en voor uw aanwezigheid bij de uitvaartdienst en
begrafenis, van onze lieve moeder, schoonmoeder, groot- en overgroot-
moeder

Jo Slangen-Arends
Helaas is ons dit niet mogelijk.
Uw belangstelling, de troostende woorden en de vele condoleances heb-
ben ons bijzonder getroost.

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Hoensbroek, november 1991
De plechtige zeswekendienst zal gehoudenworden op zaterdag 9 novem-
ber as. om 19.00 uur in deparochiekerk H. Hart van Jezus te Hoensbroek-
Mariarade.

t
Moegestreden in de ongelijke strijd, maar voor ons vele mooie herinne-
ringen achterlatend, hebben wij heden afscheid moeten nemen van mijn
lieve man, onze "oom", opa Willy en neef

Willy (Petrus
Wilhelmus) Dingenouts

echtgenootvan

Toos Buijs
Hij overleed, voorzien van deh. sacramenten, in de leeftijdvan 66 jaar. -
Wij zijn hem dankbaar voor wat hij ons heeft gegeven.

Oirsbeek: Toos Dingenouts-Buijs fLelystad: Henk en Arineke Pols :
Maarten, Freek J

6438KL Oirsbeek, 4 november 1991 V
Bachstraat 47 j

De plechtige eucharistieviering zal gehouden worden op vrijdag 8 no- p
vember om 10.00 uur in de parochiekerk H. Lambertus in Oirsbeek, ge- .j
volgd door deAbsoutedienst in de aulavan het crematorium in Heerlen,
Imstenraderweg 10, waarna debegrafenis zal plaatsvinden op de algeme-
ne begraafplaats aldaar. €
Bijeenkomst in dekerk, alwaar gelegenheidis tot schriftelijk condoleren, i
Avondwake donderdag om 19.00 uur in eerdergenoemde kerk. ,
Willy is opgebaard in het uitvaartcentrum Dela in Heerlen, Grasbroeker- .
weg 20. *

Gelegenheid tot afscheid nemen heden, woensdag, en donderdag van
17.00 tot 18.00 uur. *,
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving te zenden, deze an- c
nonce als zodanig beschouwen. i

-*{*
Diep verslagen delen wij u mede, dat op 2 november 1991 is overleden, E
mijn lieve man, onze onvergetelijke vader, schoonvader, opa en over- (
grootvader 1

Johannes Loendersloot |
geboren op 12augustus 1906 te Gouderak (Z.H.)

overleden 2 november 1991 te Maastricht
Landgraaf: Mevr. A. Loendersloot-de Graaf

Eygelshoven: M.P. Heijnen-Loendersloot
weduwe van J.J.M. Heijnen

Rheden: M.J. Gaspers-Loendersloot
R.J. Gaspers

Landgraaf: A.C. Laracker-Loendersloot
H.J. Laracker
Kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Landgraaf, 2 november 1991
Corr.adres: Mentenlaan 11, 6373 CX Landgraaf
Ingevolge de wens van vader heeft dé crematieplechtigheid in besloten
familiekring plaatsgevonden op dinsdag 5 november jl.

—<1 ■..———

tßen Ophelders, 64
jaar, weduwnaar

van Marga Schuma-
cher. Corr.adres: Pr.
Margrietstraat 11,
6101 HL Echt. De
plechtige uitvaart-
dienst zal worden ge-
houden op donderdag
7 november om 10.30
uur in de parochie-
kerk van de H. Lan-
dricus te Echt.

t
Tot onze diepe droefheid overleed 5 novemt)'
1991 te Amsterdam onze broer en vriend

Jan Engelenburg
op de leeftijd van 53 jaar.

Familie Engelenburg

t
Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Na een werkzaam en liefdevol levenvoor hetgezin,
dat alles voor hem betekende, is heden geheel on-
verwacht van ons heengegaan, mijn beste man,
onze lieve vader, schoonzoon, broer, zwager, oom
en neef

Frans Daemen
echtgenootvan

Ria Van Kruchten
Hij overleed, voorzien van het h. oliesel, in de leef-
tijdvan 46 jaar.

Heerlen: RiaDaemen-VanKruchten
Esther, Monique
Familie Daemen
Familie VanKruchten

6418 HR Heerlen, 5 november 1991
Vullingsweg 61
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-
den op zaterdag 9 november om 10.00 uur in de
parochiekerk H. Andreas in Heerlen-Heerlerbaan,
aan de Palestinastraat, waarna de begrafenis zal
plaatsvinden op de algemene begraafplaats Im-
stenrade.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondwake, vrijdag om 19.00 uur in eerderge-
noemde kerk.
Frans is opgebaard in het uitvaartcentrum Dela in
Heerlen, Grasbroekerweg 20. Gelegenheid tot
rouwbezoek, dagelijks van 17.00 tot 18.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

——-■-----—■
In dankare herinnering delen wij u mede dat na
een langdurige ziekte en met geduld gedragen lij-
den toch nog onverwacht van ons is heengegaan
mijn innig geliefde man, mijn broer, onze schoon-
broer, oom en neef

Johannes Egidius
Hubertus Kusters

echtgenootvan

Maria Wilhelmina Hubertina
Grooten

Hij overleed in de leeftijd van 78 jaarvoorzien van
het h. sacrament der zieken.

Landgraaf: M.W.H. Kusters-Grooten
Familie Kusters
Familie Grooten

6373 VH Landgraaf, 4 november 1991
Hereweg 123
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op zaterdag 9 november om 12.00 uur in de paro-
chiekerk O.L. Vrouw Hulp der Christenen te Nieu-
wenhagen waarna aansluitend de crematie zal
plaatsvinden in het crematorium te Heerlen Im-
stenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overlede-
ne vrijdag 8 november om 19.00 uur in voornoem-
deparochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel
van Lindeman Uitvaartcentra Beuteweg 32 te
Nieuwenhagen dagelijks van 18.15 uur tot 18.30
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen gelieven deze annonce als zodanig te be-
schouwen.

t
Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens
zijn leven heeft gegeven, hebben wij na een kort-
stondige ziekte, toch nog vrij plotseling afscheid
moeten nemen van mijn inniggeliefde man, onze
vader, schoonvader, broer, zwager, schoonzoon,
oom en neef

Nikolaas (Nic)
Andreas Otermans

echtgenootvan

Elizabeth Maria Agnes
Bremen

Hij overleed in de leeftijd van 58 jaar.
Kerkrade: E.M.A. Otermans-Bremen

Carin en Bert
Familie Otermans
Familie Bremen

Kerkrade, 4 november 1991
Ailbertuslaan 216, 6461 TJ Kerkrade
De plechtige eucharistievieringzal plaatsvinden op
vrijdag 8 november a.s. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk H.H. Jozef en Norbertus, O.L. Vrouwe-
straat te Kerkrade, waarna aansluitend de begrafe-
nis zal plaatsvinden op de begraafplaats te Schif-
ferheide.
Geen condoleance.
Voor vervoer van de kerk naar debegraafplaats en"
terug is gezorgd.
Donderdag 7 november zal derozenkrans gebeden
worden ter intentievan deoverledene om 19.00 uur
in de dagkapelvan voornoemde kerk.
Nic is opgebaard in het streekmortuarium, gelegen
op het terrein van de Luckerheidekliniek te Kerk-
rade-Chèvremont, St. Pieterstraat 145.
Gelegenheid tot afscheidnemen van 18.00 tot 19.30
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving j
ï «

Tot onze grote droefenis is geheel onverwacht 'ons heengegaan mijn man, onze vader, schoon*'' *der en opa '<
Hubert Joseph FrijnS,

echtgenootvan

Anna Zorko ,
Hij overleed in de leeftijd van 68 jaarna een lief»-;
volle verzorging in de Verpleegkliniek Schutte*
hof afd. De Wilg te Brunssum.

Brunssum: A. Frijns-Zorko
kinderen en kleinkinderen

Brunssum, 31 oktober 1991
De crematieplechtigheid heeft op wens van "overledene in besloten kring plaatsgevonden -1'
dinsdag 5 november j.l. in het crematorium
Heerlen.

i :>
f

Heden overleed geheel onverwacht

Adrianus de Leeuw
* 21-11-1929 teDongen
t 2-11-1991 teLandgraaf

Landgraaf, Pastoor Scheepersstraat 72
De uitvaartdienst zal gehoudenworden op dond*'
dag 7 november a.s. om 13.30 uur in de parocW?
kerk van de H. Jozefte Waubach, waarna aansllll
tend de crematie zal plaatsvinden in het cretna'"
rivm te Heerlen.

aaaaaaaalaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaattaaaaaaaaaaaaaataaaaa^^ —,^^^^^^

vervolg familieberichten
zie pagina 20 >

■ Alleen deze week!!! I
H Bij TEHERAN TAPIJTEN B.V. I
I NEPAL* CHINA* INDIA* I■ 1650,- 990,- 990,- I
H Mn de maat 240x170 I

Tegen inlevering van deze advertentie ’ 100,-
-contant retour op bovenstaande aanbiedingen!!!

-|H Teheran Tapijten 8.V., Promenade 145-147, Heerlen. H



Ruzie bij Volvo
over ontslagen

Vier leden OR lopen uit vergadering
Vervolg van pagina 1

pEN HAAG - De ABP-afde-ngAOV krijgt een aanzienlij-e uitbreiding en verzwaring
Jai* het takenpakket. AOV-
lrecteur M. Vaessen is met
arrie zeer optimistisch over
? kans op grote opdrachten

het onderwijs. Het gaat om
?ft vervangingsfonds voor"eke leraren en een systeem

.*to bedrijfsgezondheidszorg
in het onderwijs.

Optimisme
ABP-directeur M. Vaessen is zo op-
timistisch gestemd over de mogelij-
ke opdrachten uit het onderwijs-
veld omdat het ABP beter is toege-
rust voor deze taak dan de twee
concurrenten: het GAK en de Be-
drijfsvereniging voor de Gezond-
heidszorg (BVG). Het ABP is name-
lijk in staat bedrijfsgezondheids-
zorg en ziektecontrole van leraren
te bundelen, en dat past precies in
de Haagse plannen om het ziekte-
verzuim effectiever aan te pakken.

Het vervangingsfonds voor zieke le-
raren krijgt de beschikking over
een startkapitaal van ruim een half
miljard gulden. Hoeveel werkgele-
genheid de onderwijsopdrachten
opleveren, is nog niet precies be-
kend. Staatssecretaris Wallage van
Onderwijs beslist een dezer dagen
wie de opdrachten mag uitvoeren.

rd.er krijgt het ABP binnenkort
irit

lcieel de opdracht voor een veel
,c} u!;nsievere begeleiding van lang-
<AVo 'S zieke ambtenaren. Bovendien
"Set k een dezer daëen het contract
amht n<^ voor een experiment om
den en eom Psychische re-
kla 6^ arbeidsongeschikt zijn ver-
g ard> weer aan het werk te krij-

Begeleiding
ODri Ver*tl'iJgen van enkele van deze

betekent een aanzienlij-
verbetering van het werkgele-

Rector tegen Ritzen
van onze verslaggever

J - Rector Magnifi-
RiiV Pr°f- dr M-J- Cohen van de
keniUniVersiteit Limburg onderte-
Zoek 6 glsteren in Maastricht op. ver-. i{a Z, van studenten een protest-
ter Raegen het voorstel van minis-

I schr van onderwijs en weten-
één PPen om studenten die niet in
stuHJ-aa,r de Propaedeuse halen geen
dent 6 ,rs meer te geven- Die stu-
bprt kunnen dan alleen nog een
i curag lenen.

het Pndertekening vond plaats in
w *ader van een landelijke actie-
and Van studenten tegen deze en
Vol re plannen van de minister.
omi?enS hen èn rector Cohen is het
Hop d?n van een beurs aan zoge-
die 'slow starters' onrechtvaar-
Sop met name voor studenten uit
oei ira lagere milieus, en wordt het
Hik manier studenten zeer moei-.--JK gemaakt om activiteiten naast'vn studie te ontplooien.

filti Chtse studenten nemen vol-de^ Week maandag in Utrecht
rj ' aan éen imitatievan een Twee-
lei-, amer-debat over onderwijsbe-
v, " »Het is de bedoeling dat de
"«vertegenwoordiging eens goed
w de knie gaat," zegt studenten-"^ordvoerder Johan Hoogenberg,
d? r̂ dat zal niet meevallen, wantrweede Kamer blijkt niet meerseinteresseerd te zijn in de zaak."

Imitatiedebat

Arbeidsonrust
duurt voort
bij Renault

Het is wel al bekend wat de op-
dracht oplevert om de begeleiding
Van zieke werknemers te intensive-
ren: dat betekent 75 tot 100 extra
arbeidsplaatsen bij het ABP. Over-
heidswerkgevers moeten zieke
werknemers verplicht binnen zes
maanden gaan aanmelden bij het
ABP. In feite komt het er op neer
dat zieke ambtenaren veel eerder
dan gebruikelijk door het ABP wor-
den gecontroleerd en begeleid, zo-
dat de kans op terugkeer in het
arbeidsproces groter wordt. Voor
het ABP betekent dit dat veel meer
keuringen moeten worden verricht.

HELMOND - Bij Volvo Car in Hel-
mond is een ernstig conflict ont-
staan tussen de raad van bestuur en
een deel van de centrale onderne-
mingsraad (COR) over de uitvoe-
ring van de sanering. Onlangs zijn
vier leden van de COR, allen afkom-
stig uit de fabriek in Bom, na een
schorsing niet aan de vergadertafel
teruggekeerd. Pogingen om het ge-
schil op te lossen, hebben tot nu toe
niets opgeleverd. Secretaris A. de
Haas van de COR heeft dit gisteren
desgevraagd bevestigd.

Waarom de vier leden zijn opge-
stapt, wil hij niet zeggen. Het gaat
naar zijn mening om een interne
aangelegenheid. B. Saadane, de
voorzitter van de ondernemings-
raad in Bom en tevens een van de
weglopers, wil in dit stadium even-
min commentaar geven.

Samenwerking
zuidelijke
orovincies

MAASTRICHT - De colleges van
Gedeputeerde Staten van Limburg,
Zeeland en Noord-Brabant hebben
gisteren definitief ingestemd met
de tekst van een intentieverklaring
over de onderwerpen van samen-
werking. De drie zuidelijke provin-
cies gaan nauwer samenwerken op
gebied van zowel binnenlandse als
grensoverschrijdende activiteiten.
In eerste instantie richten zij zich
op de sociaal-economische ontwik-
keling, milieu, cultuur en welzijn,
verkeer en vervoer, ruimtelijke or-
dening en kennisontwikkeling.
Die zal bij voorkeur gestalte moeten
krijgen door middel van concrete
projecten. Al eerder kwamen de
provincies samenwerking overeen
bij de electriciteitsproduktie, de
verwerking van afval en op cultu-
reel gebied.
De provincies willen ook de samen-
werking bevorderen met de Vlaam-
se provincies en gewesten. Die zal
waar mogelijk worden gekoppeld
aan projecten in het kader van de
Europese structuurfondsen en met
behulp van Europese co-financie-
ring worden gerealiseerd. De colle-
ges streven ernaar per jaar twee
keer te beraadslagen over de voort-
gang in de samenwerking en ten-
minste eenmaal overleg te voeren
met de Vlaamse overheden.

De personeelsvertegenwoordigers
hebben maandag in het halfjaarlijks
overleg met de Volvo-top hun be-
zwaren geuit tegen de huns inziens
onevenwichtige afslanking van de
autofabriek. Volgens de Bornse le»
den van de COR bezuinigt Volvo té
veel op personeel in Bom en te v
nig op topfuncties in Helmond.

Volgens enkele COR-leden komt
het management in Helmond weef
redelijk ongeschonden door de re-
organisatie, terwijl het gewone per-
soneel flink wordt ingekrompen;
Met name het niet-produktieve per<-
soneel in Bom heeft volgens de
COR veel meer klappen te verduren
gekregen dan het management i$
Helmond.
Een minderheid van de ongeveet
397 mensen die bij Volvo Car direcj
hun baan verliezen, komt uit Heè
mond. In Bom kregen twee wekeij
geleden 122 oudere medewerker»
een vervroegde uittredingsregelini
en bleekvoor 102 andere medewer»
kers geen werk meer. In Helmon*}
zijn 53 mensen van 57 of ouder afge-
vloeid en moeten er 120 op zoek
naar een andere baan. Getalsmatig
moeten er in Bom dus meer mer*
sen weg dan in Helmond. De dire*
tic van Volvo stelt daar tegenovek
dat er in Helmond procentueel
meer niet direct produktiegebor>
den personeel verdwijnt, nameliji
16 procent van de groep tegenover
10 procent in Bom.

G. van Os van de Unie BLHP be-
strijdt dat de fabriek in Bom doo|
de reorganisatie het zwaarst wordj
getroffen. „Er is inmiddels al aan 35
topfunctionarissen in Helmond ont»
slag aangezegd. Verhoudingsgewiji
is dat meer dan waar dan ook in hei
bedrijf. Het gaat veel te ver om t£
zeggen dat Bom het kind van dere-
kening wordt."

Overigens is de COR onderling ver-
deeld over de breuk met de top
COR-voorzitter G. Kortenoevej
noemde de term 'vertrouwenscrisi|
die gisteren door een COR-colleg}
werd gehanteerd een groot woor4
Volgens hem wordt met name gts
discussieerd over de interpretatie
van de aantallen die geschrapt zijrt.
Eind deze week wordt in een nieu*^
overleg met de raad van bestuur fg
tracht tot overenstemming te Roe-men. In totaal worden bij Volvo'cÏB
komende tijd door ondermeer n»
tuurlijk verloop, VUT en het ni-ai
verlengen van contracten 1459 fun*
ties weggesaneerd.

Experiment
Minder ingrijpend voor het ABP is

het experiment om ambtenaren die
geheel om psycholischeredenen ar-
beidsongeschikt zijn verklaard,
weer aan het werk te krijgen. Het
contract met het ministerie van Bin-
nenlandse Zaken voor dit experi-
ment wordt een dezer dagen gete-
kend. Het ABP gaat onderzoeken
hoeveel van de betreffende volledig
afgekeurde ambtenaren weer terug
kunnen keren in het arbeidsproces.

Tot nu toe werden bijna 12.000 amb-
tenaren per jaar gekeurd. Nu de
keuring in een veel vroeger stadium
plaatsvindt, reeds na een halfjaar,
rekent het ABP op zon 24.000 keu-
ringen, een verdubbeling van het
werk dus.

Vervolg van pagina 1

iroß LEN ~ Het inzetten van op-
ist^P°htie bij het breken van de< 0-fKlng bij de Renaultfabriek in
"reat

11 heeft in Frankrijk heftige
flipt °Pger°epen. „Sociale con-

J ge, n,worden niet met geweld op-
vnuu *'" zei de leider van de radicale

CGT. Uit solidariteit met
ikel prs werd er maandag in en-
gest Transe toeleveringsbedrijven

taakt, terwijl gisteren op sommi-
leErrt "tsen net werk werd neerge-
VanV"* protest tegen het optreden

/er - - politie. Volgens anderen was
Jir.;UASt Veelte lanê gewachtmet het
i metten van politie-eenheden.

Vampier als mensenredder
Professor Hemker van RL onderzoekt anti-stollingsstoffen
" De internationaal vermaarde prof. Hemker zoekt in zijn lab in Maastricht naar een antistol-

lingsmiddel in vampierspeeksel. Foto: FRiTs widdershoven
De inventarisatie start binnen twee
weken. Van zon 12.000 ambtenaren
wordt bekeken of ze voor reïntegra-
tie in aanmerking komen. Uit dat
bestand worden honderd mensen
voor het project geselecteerd. Zij
worden aangeschreven en uitgeno-
digd voor een eerste gesprek.

Volvo-woordvoerder F. Haanstra

' i-r,ag.^erc*e gisteren voorzichtig opti-
\ "^tisch op de berichten uit Frank-

-I*l- „In de middag zijn de eerste
uit Cleon naar Bom op

,a^sPort gezet. Vorige week werd
besloten dat de produktie drie of

kb, 1" d.agen na het einde van de sta-, ng in Frankrijk hervat kon wor-
( w

n',orndat ook een voorraad moet
I w°r?en opgebouwd. Volgende

fok maandag of dinsdag kan de, labnek dus weer open."

Volvo

rp ?nderhandelingen tussen de di-
dTn Van Renault en de vakbon-en, die maandagavond waren vast-

lopen, zijn gistermiddag hervat.'■ ei«
pt een diePc kloof tussen de

"sen van de CGT en het directie-; danood. De CGT wil een eerder dit
l-war afgesloten cao openbreken.

wl t ?trekking tot eventuele nieu-
ven t

gen biJ toeleveringsbedrij-
af" kan Volvo Car alleen maar
ber'ah "Geen bericht is goed
di...

1
tt ' zullen we maar denken," al-uus Haanstra.

Het project loopt in totaal negen
maanden, waarbij na een half jaar
een evaluatie plaatsvindt. Het ABP
werkt bij het project samen met de
stichting voor individueel onder-
wijs IVIO. Deze stichting gaat de
geselecteerde honderd personen in-
tensief begeleiden bij het vinden
van een nieuwe werkkring. Dat
hoeft zeker niet alleen bij de.over-
heid te zijn. Per persoon wordt voor
het experiment een slordige 3*5.000
gulden geïnvesteerd.

Vampierspeeksel
Patiënten die een hersen- of hartin-
farct hebben gehad worden nu op
de trombosedienst geholpen met
twee soorten medicijnen. Het ene
blokkeert vitamine K, dat nodig is

Voor alternatieven is prof. Hemker
met zijn team de dierenwereld inge-
doken. „Muggen, bloedzuigers en
vampiers produceren allemaal
speeksel dat zorgt dat de wond
openblijft. Als ze eenmaal aan het
eten zijn, willen ze natuurlijk dat
het bloed lekkerblijft stromen. Hun
speeksel bevat daarom allerlei inte-
ressante stoffen, die elk op hun ei-
gen manier de bloedstolling tegen
gaan. Wij hopen er hier één te isole-
ren die we ook bij mensen kunnen
toepassen. Daarom onderzoeken we
de werking van deze stoffen op
mensenbloed. Dat wordt ons ter be-
schikking gesteld door de Broeders
van de Beiaard, die al jaren vrijwil-
lig bloed geven."

Alternatieven

„Meer dan de helft van de mensen
in het Westen gaat dood aan een
hart- of vaatziekte of een beroerte.
De doodsoorzaak heeft dan te ma-
ken met gestolde proppen bloed die
de bloedsomloop blokkeren, vertelt
Hemker. „Het is een typische wel-
vaartsziekte, die vooral voorkomt
bij oudere mensen en/of mensen die
roken. De vaatwand raakt bescha-
digd of verkalkt en het bloed rea-
geert alsof er een wond is ontstaan.
Het gaat klonteren en uiteindelijk
vormt er zich een grote prop die de
circulatie onmogelijk maakt. Het
gevolg is dan een hartinfarct of be-
roerte. Zou het niet prachtig zijn als
we de risicogroepen iedere morgen
een pilletje konden laten slikken
dat de ongewenste stolling van het
bloed tegengaat? Sinds de oprich-
ting van de RL zoeken we daar al
naar en we maken gelukkig goede
vooruitgang, " vertelt de internatio-
naal bekende hoogleraar.

voor de produktie van verschillen-
de stollingsfactoren in de lever. Het
nadeel van dit medicijn is dat de
trombosedienst iedere keer de do-
sering bij moet stellen. Het andere
zorgt ervoor dat het enzym trombi-
ne, dat een centrale rol speelt in het
stollingsproces, wat meer tegenwer-
king krijgt. Het nadeel aan dit medi-
cijn, dat wordt toegediend bij ope-
raties en als middeltegen trombose,
is dat het driemaal daags moet wor-
den geïnjecteerd en bij langdurig
gebruik bijwerkingen kan veroorza-
ken. Beide medicijnen zijn wel toe-
reikend, ze verminderen de sterfte-
kans met 50%, maar verre van
perfect.

drie uur nabloeden. Juist in datver-
schijnsel is prof. H. Hemker, hoog-
leraar biochemie, mateloos geïnte-
resseerd. Samen met een internatio-
naal wetenschappelijk team onder-
zoekt hij bij het Biomedisch
Centrum van de Rijksuniversiteit
Limburg, stoffen die de stollingvan
het bloed tegengaan en dus op ter-
mijn een medicijn tegen trombose-
vorming zouden kunnen opleveren.

MAASTRICHT - Met hun vlijm-
scherpe tandjes bijten ze gaatjes in
de weerloze nekken van toeristen.
Vampiers in Venezuela. Zelfs met
knoflook of rozenkrans zijn deze
kleine vleermuisjes die voorname-
lijk in Zuid-Amerika voorkomen,
niet te stoppen. Ze zuigen zich bij
wijze van diner vol met mensen-
bloed en na hun, overigens bijna
pijnloze aanval, blijft de wond nog

Naast het vampierspeeksel, wordt
ook pijlgif van indianen, Japanse
zeekomkommer en speeksel van
bloedzuigers onderzocht op hun
anti-bloedstollingswaarde. „We on-
derzoeken op het moment alles wat
we onder handen krijgen. Praktisch
gezien zal het nog wel een tijd du-
ren voordat de resultaten in de apo-
theek te verkrijgen zijn. Als ik nu
iets vindt duurt het nog minstens
zeven jaar voordat het in de handel
komt. We onderzoeken nu vooral
het speeksel van de vampier. Daar
zijn de meest hoopgevende resulta-
ten mee bereikt," aldus prof. Hem-
ker. Voorlopig trekken de mede-
werkers dus nog met gevaar voor
eigen bloed de oerwouden van Ve-
nezuela in. In hun netten vangen ze
de kleine Draculaatjes, die ooit mis-
schien nog eens ons leven kunnen
redden.

angeli poulssen

MAASTRICHT - De rechtbank in
Maastricht heeft gisteren de Brit B.
en de Tilburgenaar H. veroordeeld
tot ieder een half jaar gevangenis-
straf voor hun aandeel in een gewa-
pende overval op juwelier Martens
in de provinciehoofdstad. Daarbij,
werd in junivan dit jaarvoor negen
ton aan sieraden en horloges buitge-
maakt. De officier van justitie eiste
veertien dagen geleden tegen de
twee mannen vier jaar cel. De Brit
zou samen met een andere man, die
nog terecht moet staan, de overval
hebben gepleegd. De Tilburgenaar
werd ervan beschuldigd het duo
van vluchtauto's en wapens te heb-
ben voorzien.

Half jaar cel
voor overval

insdag 12 november staat er eenoemonstratie in Den Haag °P hetProgramma. Hoogenberg: „Daarëaan we niet naar toe. Dat actiemid-oel heeft nogal aan effectiviteit in-geboet."
ft Rector Magnificus Cohen van RL zet zijn handtekening on-
der de petitie aan Ritzen. Foto: frits widdershoven
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Nieuwe taken ABP
Hirsch Ballin
voorlopig niet

naar Venlo

VENLO - Een overvolle agenda
is er de oorzaakvan dat minister
Hirsch Ballin van Justitie een
werkbezoek aan Venlo voorlopig
uit moet stellen. De minister had
beloofd op zeer korte termijn
naar Venlo te komen om zich
persoonlijk op de hoogte te stel-
len van de groeiende overlast
door handel in softdrugs. Venlo
telt op dit moment 37 coffee-

Volgens een woordvoerder van
het ministerie van Justitie komt
Hirsch Ballin in ieder geval deze
maand niet meer toe aan een be-
zoek aan Venlo. „Hij heeft het
ontzettend druk. Misschien dat
in december een datumkan wor-
den geprikt". De uitnodiging aan
de minister werd verstuurd door
de CDA-fractie in de gemeente-
raad van Venlo.

shops waar hasj en marihuana
worden verkocht.

DOOR PETER BRUIJNS
EN THEO SNIEKERS

genheidsperspectief voor de ABP-
werknemers in Heerlen en de regio-
kantoren.

LimburgUmburgs dagblad



Dankbetuiging
Voor uw blijken van medeleven en deelneming,
welke wij mochten ontvangen na het overlijden en
bij de crematie van mijn lieve broer en onze oom

Wim van den Eelaart
zijn wij u zeer erkentelijk.

L. van den Eelaart en familie
| Venlo, november 1991

jHÊÊfc Nationale Kollekte
K^JW Geestelijk Gehandicapten

GIROII 22 22 2 BANK 70.70.70.333 UTRECHT

Dankbetuiging
Voor de belangstelling en het medeleven betoond
bij het overlijden en de uitvaart van mijn man, on-
ze vader, schoonvader en opa. Andreas Janssen
betuigen wij onze oprechte dank.

Lily Janssen-Timmermans
kinderen en kleinkinderen

Heerlen, november 1991
De zeswekendienst zal gehouden worden op zon-
dag 10 november om 11.00 uur in de St. Joseph-
kerk te Heerlerbaan.

4* Frans Lintjens, 77 jaar, weduwnaar van Maria' van Melik. Corr.adres: L.P.J. Lintjens, Beegder-
weg 10, 6085 AN Hom. De plechtige uitvaartdienst
zal worden gehouden op donderdag 7 november
1991 om 11.00 uur in de parochiekerk van de H.
Laurentius te Maasniel Roermond.

t Maria Beckers, oud 87 jaar, weduwe van Guil-
laume Mertz. Maastricht. 6218 EB, Escalynruwe

19. De eucharistieviering is heden woensdag 6 no-
vember om 11.00 uur in de parochiekerk van de
Vier Evangelisten te Malberg-Maastricht. In de
kerk gelegenheid tot schriftelijk condoleren.

tAnna Servais, oud 87 jaar, weduwevan Guillau-
me Willems. Maastricht. Huize Providentia.

Corr.adres: Plage du Tige 317, 4600 Lixhe (B). Eu-
charistieviering in de kapel van Huize Opveld,
Veldstraat te Heer-Maastricht heden woensdag 6
november om 11.00 uur. Geen condoleren.
"4-Frans Voor jans, oud 78 jaar, echtgenoot van' Netta Dingena. 6211 BH Maastricht, Laken we-versplein 23b. De uitvaartdienst zal worden gehou-
den donderdag 7 november om 11.00 uur in de
parochiekerk van St.Matthias, Boschstraat, Maas-
tricht. Schriftelijk condoleren achter in de kerk.
4- Lewiske Peek, oud 74 jaar, weduwe van Nichel
i Baden. 6224 TG Maastricht, Tapijnstraat 57. De

eucharistieviering zal gehouden worden op don-derdag 7 november om 10.30 uur in de parochie-
kerk van de H. Guliëlmus te Maastricht-Ooster-
maas. Er is geen condoleren.

r, ■ -.
ZEG ER EENS WATVAN
Alcoholen verkeer datkun jeniet maken
Dat vindt bijna iedereen.Toch zijn ernogvan
diemensen dievinden dat zijzelfwel zullen
uitmaken ofze met een slokop gaan rijden
En wie durft er ietsvan tezeggen?
Niemand toch., daarbemoei jejetochniet
mee. Maar door dat soort automobilisten
worden er weljaarlijksbijna 500 mensen
doodgereden.
Daar moetwat aanveranderen
ZEG ER EENS WATVAN VOOR ZE
INSTAPPENwant
ALCOHOL EN VERKEERDATKUN JENIETMAKEN

(~&L*ggÊmmKmmmmwf%F |KBBOfVeilig Verkeer Nederland
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OPENBARE BEKENDMAKING
Het dagelijks bestuur van het waterschap Roei
en Overmaas,

maakt bekend

dat in de openbare vergadering van het collegi
van hoofdingelanden, welke gehouden zal wol
den op maandag 11 november 1991 om
1000 uur in het waterschapshuis,
Parklaan 10 te Sittard,

naast de gebruikelijke onderwerpen de navol-
gende voorstellen behandeld worden:

- voorstel tot afhandeling verzoek om herzienii
van de klassifikatie;

- voorstel met betrekking tot de herklassifikati'
van de gebouwde eigendommen rn delen va'
de gemeente Maastricht;- voorstel met betrekking tot de partiële herkla
sifikatie van de nieuw gerealiseerde wegen <verharde oppervlakten;

- voorstel tot bijstelling van exploitatie-begrotii
1991;

- voorstel tot beschikbaarstelling van een kred
ten behoeve van vervanging van een breed-
spoortractor;

- voorstel tot beschikbaarstelling van een kred
ten behoeve van de reconstructie van de Eijs
beek ter hoogte van de Markt te Simpelveld;

- voorstel tot beschikbaarstelling van een kred
ten behoeve van de overname van waterstas
kundige investeringen van de gemeente
Kerkrade;

- voorstel tot beschikbaarstelling van een kred
ten behoeve van de uitbreiding van het wate
schapshuis; en

- algemene beschouwingen omtrent concept-
begroting 1992

Het dagelijks bestuur voornoemd,

De secretaris, De voorzitter
W.H.Th van Megen drs. F.W.G. Laarakker

Waterschap -J 5^Roer en Overmaas .2
Parklaan 10, Sittard.

'HUI1! ifMH^^^^^^^^^HMl^^BWMlMllMßllllllllK'-j''l' ■ --■.-■-vv^saa^M»iia»k-^^ ■■'■■

BBBBSBH
"—-SssïwSbßlM

"■"■'■"■'■jjjSS^B SSS*-»'^" ■■-■-' ■■"BUR?'' >"":':' '~ - :: '-"■■'-*-***---"-"'' -i". ~»„w . ~L. Jfflffl?fiißiJiji£""'""'"'"""'"'■"■"^"""-■'"'"^'-S':: *",-:-:-:.:W:^:v:-i>^SS^^*-:.:-:::-:-' --■-■ ■":-.-.-NV>x«wX^ij^-:-.- ''''^-■■,v-^!!S&ix«^ :::::::?*■-*-.::-'oJJJ^S^-::■ ..;.;;,-'«'-'-'":-«:ï«":v-" WKgaX-Slo:

L f .".::■■■■ ''^Sf; ;^' |||: ■"'■^i^^?M :"
jpÉiiii ijgjr' "^Wh. ii=ss£^^^^m^^^Sl * *Éli BïliÉl

iM^'iiTr'l^'iim",■''t-l■','■ ■ m ' ~--'--'■-■■■■"" y* ïi B^^V^'^'^iyy^-^Wll.!»Jiiiuuwlwiwiwi-nrininiiminll.ll.lyl,nj|i.tnw» mtïMt,t»^A*tv jfi-i-iPjÉj&lra".-^^v..i «Bl

Si-f lis ■-*-. liü

,

c

UW KAPITAAL Z6T U TOCH NET ZOMAAR OP DG BANK P
i

U weet wat beslissen is, het is tenslotte uw allure beschouwt u als vanzelfsprekend. Luxe, rust en ruimte, dat is wat u ervaart als Als optie vermelden we een airbag. punt vormt deVolvo 940 een interessantepropos'1
dagelijks werk. U beziet nauwkeurig voor's en Evenals een grote mate van betrouwbaarheid u plaatsneemt in de Volvo 940. Nemen we nu een kijkje onder de motorkap. Mede door zn lange levensduur kan V*>
tegen's, wikt en weegt en komt vervolgens pas tot en veiligheid. U wilt uw jongste immers met een De uitrusting mag daarbij als zeer compleet De Volvo 940 wordt naar keuze geleverd met de Leasing u een uiterst aantrekkelijk lease-cor^
een besluit. gerust hart naar school kunnen rijden, alvorens worden betiteld. Centrale deurvergrendeling, economische 2.0iof 2.3imotor. - voorleggen.

Zo ook bij het kiezen van een nieuwe auto. koers te zetten naar een verre zakenafspraak. elektrisch verwarmbare stoelen, tricot pluche be- Deze laatste desgewenst met 16 kleppen of Informeert u eens bij de Volvo-dealer of *Geen eenvoudige keuze, gezien de hoge eisen die Waar u bij voorkeur fris arriveert. Anders gezegd, kleding, het zijn zaken die u standaard aantreft, Turbo Intercooler. de Volvo Leaselijn: 03458-8222.
" terCCht Stdt "" IjPM^ "W vervoermiddel van "zomaar" een automobiel kan in geen geval zoals het hoort bij een auto in deze klasse. " Oh ja, speciaal voor die benjamin va"'
il^^S BP^lr Zak£n a'S SPrak£ ZlJn K°men °P Z" VeiHgheid VeiliSheid zoals VÖIVO 940 VA. F 55.600r bieden we als optie in de Volvo 940 een u*"

m*f£B± R«P*% COmfon e" Een aUt° diC dan bePaald m£t miSStaat °P UW aüCen Cen VolV° " bICdL Alle prijzen l^B.T.W.,^if^5,- afleveringsleen, kinderzitje, fraai geïntegreerd in de achterbank-

KuVSm 0m be§innen 'S " het PreSÜge dal deZe automatische gordelaanspanners voor. Daarnaast is er een Turbo diesel met Inter- kiest voor zomaar een auto, zet u toch ook uw #

lÉ\jÉ 1111111lVolV° V3n dC nieUWC §eneralie uitstraalt- Op de GLE en Turbo bovendien ABS en een cooler beschikbaar. niet zomaar op de bank?|Hj Wh We hebben het daarbij niet alleen over de anti-slip differentieel. Stuk voor stuk motoren die even krachtdadig

"gmM^ jgÉ zakelijke, geraffineerde belijning van zn exterieur, Nieuw op de Volvo 940 is het Side Impact als bedrijfszeker zijn. VOLÏVö
maar zeker ook over het interieur. Protection System (SIPS) tegen zijdelingse botsingen. Rest ons nog het financiële aspect. Ook op dit Geniet het vertrouwen.

H^-^-i^^^^^^^i^Éi^W^^^^H De afgebeelde Volvo 940 is uitgerust met een speciaaloptiepakket: lichtmetalenturbo-velgen met brede 205/55R16V banden, striping, koplampsproeiers en -wissers voorj 1.950,- (adviesprijs ’ 3.785,-). Lederen bekleding als optie.
-—; 1 ■ : . - . 1ECHT, AUTOBEDRIJF VEDERSECHT B.V, VOLTAWEG 17(IND.PARK "DE BERK"), TEL: 04754-87555 . GELEEN, AUTO KALLEN BV, RIJKSWEG ZUID 320, TEL: 046-742719 . HEERLEN, AUTOBEDRIJFALBERT KLIJN, DE KOUMEN 7, HOENSBROEK, TEL: 045-220055 . KERKRADE, AÜ^-
BEDRIJF JAC. KLIJN, STRIJTHAGENWEG 123, TEL: 045-458000 . MAASTRICHT, AUTOBEDRIJF BIERMANS MAASTRICHTBV, STEEGSTRAAT 10, (HEER), TEL: 043-616555 . SITTARD, AUTOBEDRIJFVEDERS B.V, INDUSTRIESTRAAT 3, TEL: 046-510342 . VALKENBURG, BIERMANS AL*
MOBIELBEDRIJF BV, RIJKSWEG 24,BERG EN TERBLIJT, TEL: 04406-40574. ' 7 ' " '' H
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DOOR GRAZIELIA RUNCHINA
kwam ik af en toe tegen in het
dorp."

Volgens mensen uit de buurt
heeft Willy G. samen met zijn
handlangers de afgelopen twee
jaar ongestoord kunnen werken
aan de opbouw van het drugla-
boratorium, terwijl hij in diezelf-
de tijd zijn huis verbouwde, dit
om de aandacht af te leiden van
de werkzaamheden in de bun-
ker.

De bosrijke omgeving doet alles
vermoeden behalve dat er op
grootschalige wijze peppillen en
amfetamines werden geprodu-
ceerd. De garage staat te wanke-
len in de wind. Afgerukte strui-
ken en heesters eromheen.
Verschillende losgerukte houten
panelen liggen in de modder.
Het laboratorium bevindt zich in
een container die diep ingegra-
ven is en alleen via een geheime
gang die onder de garage loopt,
bereikbaar is. Ingenieus ver-
stopt. Van de buitenkant niet
zichtbaar. Alles lijkt erop dat het
gewoon om een garage gaat die
volgestouwd is met oude rom-
mel.

?et XTC-lab werd ontdekt in de
°ssen langs de Reustraat, een"«verharde weg, die het predi-
aat karrespoor nog net ver-

vp6^l-' Uit de bungalow van de
erdachten is alle leven verdwe-en. Achter het kapitale huis ligt

**e garage, die als dekmantel;00r het ondergrondse XTC-
Parad*js diende. Alleen de drienre auto's op de oprit verraden

at de bewoners met spoed ver-gokken zijn.

e gerechtelijke politie van Lev-ee*i speurde al lange tijd naaren XTC-laboratorium. Het on-
e.rzoek werd enkele maanden

le n gestart omdat verschil-
de politiekorpsen in de regioerontrust waren over het toene-mende XTC-gebruik in discothe-en in Hasselt en omgeving. Deug, beter bekend als 'love-ug omdat hij seksueel ontrem-

onn werkt > is zeer populairnoer discotheekgangers die be-
"eren onder invloed van de pilen te kunnen dansen zondermoe te worden.

In hetrustige gehuchtjeLindhorst, in de bossen van
net Belgisch-Limburgse Lummen waar het leven al

sinds jaaren dagvolgens vaste patronenlijkt te
verlopen, werd derust zondagavond wreed verstoord

toen een professioneel opgezet druglaboratorium,
,e volgenskenners het grootste XTC-laboratorium van

Europa, werd opgerold. In het ondergrondse
al laboratorium werd 500 kilo chemisch spul

aangetroffen, goedvoor de aanmaak van twee
ir miljoen XTC-tabletten, die een verkoopwaarde van
_

ruim honderd miljoen gulden hebben.

Politie al langer op zoek
naar XTC-laboratorium

Lucratieve handel in ondergrondse container bioscopen
HEERLEN

Royal: Thelma and Louise, wo 1
! en do 18.15 en 20.30 uur. Rivoli: r

Out for justice, wo en do 18.45 en f
20.45 uur. Maxim: Dying young, f
dag. 18.30 en 20.45 uur. H5: Ter- «
minator 2, dag. 14.30 18 en 21 \| uur. Robin Hood; prince of thie- 'i; ves, dag. 14 18.15 en 21.15 uur. JI Intensive Care, dag. 14 19 en JI 21.15 uur. Another You, dag. 19 |: en 21.30 uur, do ook 14 uur. As- |

i sepoester, wo 14 en 15.30 uur. f! The naked gun 2 1/2, dag. 19 en J; 21.15 uur, do ook 14 uur. Beertje .
Sebastiaan, wo 14 en 15.30 uur. 1

KERKRADE
Wijngrachttheater: An angel at J
my table, wo 20 uur.

MAASTRICHT
Mabi: Thelma and Louise, dag. ïs 18.30en 21.15 uur. De kleine zee- I
jmeermin, wo 14.30 uur. Dying Jf young, dag. 18.30 en 21.15 uur,rf wo ook 14.30 uur. Prospero's J; books, dag. 18.30 en 21.15 uur, |I. Wo ook 14.30 uur. Intensive care, S
| dag. 18.30 en 21.15 uur, wo ook j!i 14.30 uur. Ciné-K: Regarding 1[ Henri, dag. 21.15 uur. Cinema- |I Palace: Terminatór 2, dag. 20.30 §
| uur, wo ook 17 uur, wo ook 13.45 If uur. Robin Hood; prince of thie- jj\ yes, dag. 20.45 uur, wo ook 17.15 f

uur, wo ook 14 uur. Another I
You, dag. 129.15 en 21.30 uur. i| .Assepoester, wo 14 en 16 uur. j. Lumière: La vie et rien d'autre, <I dag. 20 uur. Dochters van de }

I Nijl, dag. 21 uur. De Provincie, i1 dag. 22 uur.

GELEEN
| Roxy: Terminator 2, dag. 20.30|| uur. Studio Anders: Robin I
i Hood; prince of thieves, dag. iI 20.30 uur. 'SITTARD
! Forum: Terminator 2, dag. 20.30 j
i uur. Regarding Henri, dag. 20.30 j{ uur. Assepoester,. Wo 14 uur.|) Filmhuis Sittard: La captive du j
i desert, wo 20.30 uur.

ECHT
| Royal-Microßoyal: Terminator !
I 2, dag. beh. Wo 20.30 uur. The j
| naked gun 2 1/2, dag. beh. Wo !I 20.30 uur.
1;

ROERMOND
I Royal: Terminator 2, dag. 20.30
| uur. Royaline: Robin Hood;
| prince of thieves, dag. 20.30 uur.
| Turtles 2, wo 14.30 uur. Film-
! huis Roermond: La captive du1 desert, do 20.30 uur.

MAASTRICHT:- wo. 6/11: lunchconcert met Tamara
Rumiantsev, piano (12.30 uur).

- wo. 6/11: 'Adèle op de Orino
soloprogramma van Adèle
Bloemendaal.

Tenzij anders aangegeven beginnen
de voorstellingen om 20.00 uur.

Autoverkeer
°uurtbewoners vertejien dat
wuiy g. de bungalow in het afge-egen park aan de Reustraat eenPaar jaar geledenkocht. Het hele
zjomein is omheind en de toe-ganspoorten waren steeds op

" Het ondergrondse XTC-laboratorium in de Lummense bossen. Foto: frits widdershoven

HEERLEN:
wo. 6/11: Cuadro Flamenco

geen evolutie in het onderzoek
zat.

Als de Belgische discotheken
hun toegangspoorten binnen-
kort eerder sluiten omdat er
minder gedanst wordt, is het
duidelijk dat het XTC-goedje de
dansers al die tijd op de been
heeft gehouden.

Het Leuvense parket werd giste-
ren overstelpt met telefoontjes
van Franse en Engelse journalis-
ten die geïnteresseerd waren in
de XTC-zaak omdat de pillen
ook naar het buitenland ver-
voerd zouden worden. Officieel
deed de gerechtelijke politie
geen enkele mededeling omdat
er volgens eigen zeggen 'nog

huiszoeking, die in eerste instan-
tie niet het gewenste resultaat
opleverde omdat de bende de
nodige voorzorgsmaatregelen
getroffen had, stuitte de politie
uiteindelijk op de ondergrondse
bunker. Na de ontdekking van
het lab, kwam de Leuvense on-
derzoeksrechter Raymond De-
coux naar de plaats des onheils.

Revrouw Schoofs, de 74-jarige
buurvrouw, van het 700 meterverderop gelegen volgende huis,«ie een kijkje komt nemen,
""erkt op dat er de laatste tijdveel autoverkeer was. „VroegerKwamen alleen de bakker en deDrouwer voorbij", vertelt ze. „Dematste maanden kwamen er 's
avonds en 's nachts veel vracht-wagens en busjes voorbij diesoms urenlang met draaiende! motor op de oprijlaan stonden.
** heb de buurman nooit gezien01 gesproken,zijn vrouw en zoon

acties van vorige week werden
vijf mensen gearresteerd. Een
van hen, Willy G. uit Lummen
bleek al gauw een van de kop-
stukken van de XTC-bende te
zijn. Dagenlang werd er in de
Brabants-Limburgse grens-
streek koortsachtig gezocht naar
het lab waar de XTC-pillen wer-
den gemaakt. Na een grondige

Aardedonker
Alhoewel de politie die zondag
de inval in het pand deed, het
meeste materiaal heeft verwij-
derd, is de container nog duide-
lijk te herkennen als druglabora-
torium. Het is aardedonker.
Alleen met het schijnsel van een
zaklantaarn zijn de contouren
van de twee enorme machines
die tienduizenden tabletten per
dag maken te zien. Stoelen, bar-

'krukken en voorraadbussen
staan verspreid in de ruimte. Op
de vloer liggen nog enkele ta-
bletjes van het gevreesde spul.
De XTC-zaak kwam vorige week
aan het rollen door de aanhou-
ding van drie personen op het
marktplein in Aarschot die 5.000
XTC-pillen trachtten te verhan-
delen. Dezelfde dag wisten de
Belgische speurders bij een huis-
zoeking nog eens 1000 tabletten
in beslag te nemen. Tijdens de

Boze Moeders willen
briefwisseling CDA op

agenda statenfractie

Twee jaar cel
geëist tegen

Kerkradenaar
Van onze verslaggever nakomen, waaronder aanleg van de

baan.

MAASTRICHT - 'Een toonbeeld
van onverschilligheid. Zo om-
schreef officier van justitiemr Jans-
sen voor de rechtbank in Maastricht
de 31-jarige Kerkradenaar J. S. De
man moest zich verantwoorden
voor het neersteken van een cafébe-
zoeker en een overval op een taxi-
chauffeur. Mr Janssen eiste tegen
hem twee jaar gevangenisstraf
waarvan acht maanden voorwaar-
delijk.

Rapporten

Berouw had de Kerkradenaar niet
of nauwelijks. De officier van justi-
tie ergerde zich groen en geel. En
haar boosheid werd nog groter toen
S. zich hardop afvroeg waar de
klant die hij voor een café met een
dolkmes in de buik had gestoken
het lef vandaan had gehaald om
aangifte te doen bij de politie. „Hoe
durft hij? Voordat ik het mes te-
voorschijn haalde, had hij me al
twee keer geslagen. Ik had ook wel
naar de politie kunnen stappen", zei
de Kerkradenaar verontwaardigd.

Hij ging echter niet in op recenteonderzoeksgegevens en rapportendie door de Boze Moeders warenaangedragen. Daaruit bleekvolgens
de tegenstandsters duidelijk dat deOost-westbaan er om milieu-hygië-
nische redenen niet kon en mocht
komen.

--ELEEN - Actiegroep. De Boze
«ceders heeft de CDA-fractie in
rovinciale staten' verzocht haar
"etwisseling met CDA-kamerlid

Ïp °^ Frissen op de agenda van de
-erstvolgende fractievergadering te
taatsen.
uen8r°epering is uitermate ontevre-
-0

met het antwoord van Frissen
der 1brief' waarin de Boze Moe'
ter, m vroegen met zijn fractie,
st(» te komen op de politieke
ieun voor de aanleg van de Oost-Westbaan.

Pro a°tlegroep is daar fel tegen, en
Pantgi

in de brief aan Frissen een
kam tegenargumenten aan. Het
fverT 6 beantwoordde dat schrij-
dt uVerleden week. Frissen stelde
bel CDA zeker oog had voor de

langen van het milieu en de om-
onenden, maar dat de partij deerKiezingsbeloften van 1988 wilde

De Boze Moeders vinden dat Fris-
sen met zijn antwoord ten onrechte
de suggestie heeft gewekt, dat
iedereen op de hoogte was van alle
nadelige consequenties van de aan-
leg, toen de procedure daarvoor ja-
ren geleden in gang gezet werd.

Standpunt
De Boze Moeders vragen de CDA-
statenfractie derhalve om een
standpunt over alle nieuwe onder-
zoeksgegevens en over de vraag, of
de uitbreidingvan het vliegveld welstrookt met die gegevens en met de
doelstellingen in het Nationaal Mi-
lieubeleidsplan-Plus.

Duidelijk werd wel dat S. met een
gigantisch alcoholprobleem kampt.
Zestig glazen bier per dag zijn eer-
der regel dan uitzondering, zo gaf
hij ruiterlijk toe. S. ontstak in woe-
de toen de kasteleinsvrouw zei dat
hij meer dan genoeg had gehad. Na-
dat er over en weer wat klappen
waren gevallen, trok de Kerkrade-
naar zijn mes en prikte een van zijn
«tegenstanders in de buik. De schade
bleef beperkt tot een snijwond,
maar de officier van justitie vond
desalniettemin dat er sprake was
van poging tot doodslag.

Ook aan de overval op de taxichauf-
feur ging een uitvoerige kroegen-
tocht vooraf. Samen met een maat-
bestelde hij een taxi. Al na enkels
minuten op weg naar Maastricht
kreeg de chauffeur het bevel t-=J
stoppen. Na een korte worsteling
gingen de twee vrienden er hollend]
met zijn portemonnee vandoor»
Maar de taxichauffeur gaf zich nief
gewonnen en zette de achtervolging
in. Toen hij beloofde dat hij gee-rf
aangifte zou doen, kreeg hij zijn
beurs zowaar terug. „We waren ei-
genlijk ook te dronken om nog ver-
der op stap te gaan", aldus S.

Voor zijn aandeel in de beroving
van de taxichauffeur eiste de offi-
ciervan justitietegen B. G. een jaar
cel waarvan de helft voorwaarde-
lijk.

Deputé sprak
'zijdelings'

voor zijn beurt
Van onze verslaggever

- Scheidend
f^aA-deputé Henk Riem heeft

echts 'zijdelings' en bovendien
,P Persoonlijke titel voor zijn
"®urt gesproken toen hij medioeptember tijdens een sympo-
hi ÏÏ ln Den Bosch een inleiding"eid over de mogelijkheden vansnndwinning in combinatie metnatuurontwikkeling in het Lim-
burgse Maasdal. Dat antwoordengedeputeerde Staten van Lim-
burg op een serie stekelige vra-gen van de WD-Statenfractie.
directe aanleiding voor de vra-
W van WD-fractievoorzitter

" Wijnen vormde een reporta-P. 1*? het Limburgs Dagblad over
"et bewuste congres. Tijdens dieDlJeenkomst gaf Riem een uit-eenzetting over de haalbaarheidvan extensieve grindwinning in

functie van grootschalige na-
tuurontwikkeling.

Daarbij baseerde detoekomstige
burgemeester van Brunssum
zich op de - op dat moment nog
niet wereldkundig gemaakte -resulaten van het onderzoek dat
Bureau Stroming in opdracht
van het Limburgs provinciebe-
stuur heeft verricht.

In hun antwoord laten GS even-
wel weten dat Riem in hun ogen
niet meer dan de aanwezige 'mo-
gelijkheden' van grindwinning
in combinatie met natuuront-
wikkeling in het Maasdal heeft
geschetst.

„Daarbij is slechts zijdelings ge-
bruik gemaakt van de analyses
van Bureau Stroming," aldus
GS, die bovendien nog eens be-
nadrukken dat de gedeputeerde
op persoonlijke titel sprak. Om
die redenen acht het dagelijks
bestuur van de provincie Riems
uitspraken geenszins strijdig
met het regeerakkoord tussen
CDA, PvdA en WD. Vooral
naar dat laatste was Wijnen bij-
zonder benieuwd. De rechtbank doet over twee weken

uitspraak.

(ADVERTENTIE)

'Mensen, verzeker jevan
een goea pensioen.
Dat is beter voor later!'

U weet hoe dat gaat: nog volop aan het werk en geen tijd om
aan uw pensioen te denken. Dat komt later wel. Denkt u dat werkelijk?
Maar zo is het niet. Wie later goed wil leven moet nü zorgen!
Natuurlijk wilt u later net zon goed leven leiden als nu.
Met meer vrije tijd voor hobbies of bijvoorbeeld voor het maken

JjÊÊÈ van verre reizen. Dat kost het een en ander. Dat geld moet er dan
Jm i|u, wel zijn. Dat moet u nüregelen.

M fik In het boekje 'Pensioen a la Carte' van de gezamenlijke
m H» levensverzekeringmaatschappijen staat, wat u kunt doen. Dit boekje
fl « kimt u aanvragen bij uw verzekeringsadviseur, bij uw levens-

-nfl verzekeringmaatschappij of door de bon in te vullen en op te sturen.

1| f Wie het nog vlugger wil hebben, kan tijdens kantooruren bellen naar
lU 1 I Bureau Voorlichting Verzekering in Den Haag,

mLW Nü doen-vooralle zekerheid.
Jp| fTvr**:**k. T/^T/^v-rTtk Bon voor pensioenboekje

\ T A /~*i 4 tvt-it"** ■ Naam: — I

JÉ^J£ Adres: — .
I ' wam I PostcOQe; I

, , I
Zonder postzegel opsturen aan:

K^ Antwoordnummer 89,

mmWSBr
BjJB. wlr^^||'% wSmm^^^ Publikatie van de gezamenlijke levensverzekeringmaatschappijen.
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MAASTRICHT - „Zelfs als
je al op leeftijd bent, kun je
nog van alles te wensen en
te dromen hebben. Oud zijn
heeft niet alleen met ziektes
en ellende te maken, maar
ook nog met genieten en
leuke dingen doen."

" Een kijkje in de
'Abbeyfieldkeuken'. De
gezinsverzorgster en
de bewoners zorgen
samen voor een
kleinschalig
huishouden.

Foto:
FRITS WIDDERSHOVEN

Bejaarden leven samen in Maastrichts Abbeyfieldhuis

Alleen op een kamertje
zitten, kan altijd nog HEERLEN - De gemeente

Heerlen en het ABP zijn de ne-
gatieve publiciteit rond de Ge-
leendal-affaire zat. Zorgde de
omstreden grondtransactie in
het Heerlense Geleendal in au-
gustus voor veel belangstelling,
nu wordt al bijna twee maan-
den lang een absolute stilte in
stand gehouden.

De 'fatale' datum van 1 novem-
ber, waarvoor de Heerlense
gemeenteraad een besluit had
moeten nemen over de koop, is
geluidloos gepasseerd.

Zomaar een inwoonster van het
Abbeyfieldhuis in Maastricht,
gewoon maar een onopvallend
appartementencomplex tussen
deandere huizen in dewyk Wyc-
kerveld.

De Abbeyfieldouderen in Maas-
tricht nemen geen genoegen met
het confectie-aanbod van voor-
zieningen dat voor de meeste
bejaarden geldt. Geen bejaarden-
huis, geen aanleunwoning, geen
kamertje bij een familielid. Zij
kiezen voor een zelfstandig le-
ven, maar toch niet alleen.

„Goedemorgen meneer Van
Doorn, wat ziet u er weer keurig
uit." En inderdaad. Meneer Van
Doorn heeft zich voorbeeldig in
het pak gehesen. „Als ik dat niet
doe, voel ik me niet fris," zegt, hij. „Ik strijk mijn eigen kleren,
pers myn eigen broeken." Hier,
in het Abbeyfieldhuis in Maas-
tricht, zorgen de mensen voor
zichzelf en vooral voor elkaar.

Het MaastrichtseAbbeyfieldhuis
is het derde in Nederland, het
eerste in Limburg. Kort samen-
gevat is het een alternatieve
woonvorm voor ouderen die nog
te vitaal zijn om naar het bejaar-
dentehuis te verkassen maar
voor wie de eenzaamheid die al-
leen wonen met zich meebrengt,
ondraaglijk is. Op dit moment
wonen er drie bejaarden in het
huis. De vierde is met een gebro-
ken arm in het ziekenhuis opge-
nomen.

Achter de schermen schijnt druk
gewerkt te worden aan een op-
lossing. Burgemeester Piet van
Zeil heeft al diversekeren laten
weten dat 'wellicht binnenkort'
meer bijzonderheden gemeld
kunnen worden.

Dat de informatiedeur op slot is
gedaan, valt te begrijpen. Heer-
len en het ABP hebben in deze
zaak niet erg gelukkig geac-
teerd en het is pijnlijk dat
zoiets breed uitgemeten in de
pers terecht komt.

Op of vlak na 12 juli heeft Heer-
len het Geleendal in principe
gekocht van het ABP. Voor die
30 hectare grond wil de ge-
meente 7,5 miljoen gulden be-
talen. Het huidige bestem-
mingsplan staat de bouw van
65.000 vierkante meter kanto-
ren toe.

Concurrentie
Heerlen was van plan om de

grond meteen door te verkopen
aan het Bouwfonds Woning-
bouw, dat er woningen zou
bouwen. De argumentatie luid-
de dat concurrentie voor de
zogenaamde Kantorenboule-
vard in het centrum moest wor-
den voorkomen.

Dit argument werd met een dus-
danige stelligheid geponeerd
dat Heerlen welhaast onder
flinke druk gezet moet zijn
door zijn partners in het cen-
trumplan. Het Bouwfonds is
een van die partners. De ge-
meente beloofde het Bouw-
fonds voor de vereiste wijzi-
ging van het bestemmingsplan
te zorgen. Dit alles speelde zich
dus medio juliaf.

„Het alternatief is alleen op een
kamertje blijven zitten." En dat
willen ze niet, de ouderen van
het Abbëyfieldgezin.

schalig huishouden. leder zijn
taak. De een schilt de aardap-
pels, de ander dekt de tafel, een
derde maakt de placemats weer
schoon. De gezinsverzorgster
helpt mee.

Een vrijwilligster, die in het ap-
partement ernaast woont, is 24
uur per dag bereikbaar. Het huis
is duidelijk geen noodoplossing
voor ouderen die tijdelijk ergens
ondergebracht moeten worden.
De ouderen die hier zitten, we-
ten heel goed wat ze willen. Al-
leen op een kamertje zitten, kan
altijd nog.

graziella runchina

bejaardentehuis met glans door-
staan.
„De zelfredzaamheid van de be-
woners wordt gestimuleerd",
zegt Petra Siersema, gezinsver-
zorgster. Het is vertederend te
zien hoe de oudjes met elkaar
omgaan.

Eenzaamheid
hier vlakbij. Kijk, dan komt ze
toch buiten, ze blijft onder de
mensen en ze weet nog iets van
het leven hier af. Ik bedoelmaar,
ze moeten er niks achter zoeken,
hoor. Ik doe het alleenvoor haar,
en voor mezelf natuurlijk, dat we
een beetje gezelschap hebben."

niet het lichameljke ongemak,"
vertelt Teun Hamer, die als psy-
choloog enkele keren per week
een kijkje komt nemen in het
Abbeyfieldhuis. „Je ziet de men-
sen hier opbloeien," zegt hij.

In het huis hangt een sfeer van
drukte en gezelligheid zoals die
alleen in een groot huishouden
kan heersen. Oude mensen die
anders zouden wegkwijnen in
eenzaamheid, zijn hier de scha-
kel in een samenlevingsvorm die
het best als gezin te omschrijven
valt.

Op een dienblad in de huiska-
mer liggen twee pijpen, een
doosje tabak, drie leesbrillen. De
gezinsverzorgster is bezig met de
voorbereidingen voor het mid-
dagmaal. Het leven hier kan de
vergelijking met het leven in een

„We zijn nu allemaal oud", zegt
een bewoner. „Het is toch dolle-
tjes zo vriendschappelijk met
elkaar om te gaan, dat vind ik
leuk. Als je de hele dag op jeka-
mer moet blijven zitten... Nou,
dan komt zij naar mij toe, soms
ga ik naar haar toe, een kopje
thee drinken. Ga ik naar de Spar:
'Trien, moet jij wat hebben? Het
is mooi weer, trek je jasaan en je
gaat mee naar de Spar.' Dat is

„Het grootste probleem bij oude-
ren is het alleen komen te staan,

Opbloeien

Meneer Van Doorn, 79 jaar, laat
zijn modelbouwtrein zien. „Er
komt echte stoom uit, zegt hij
glunderend." Op de fiets gaat hy.
naar het schuurtje van eenvriend om zijn hobby te beoefe-
nen.

Abbeyfield is van oorsprong een
Engels initiatief, van vrijwilli-
gers die alleenstaande ouderen
een thuisgevoel proberen te ge-
ven door samen een soort gezin
te vormen. De bewoners zijn er
tevreden mee, ze lijken er in
ieder geval van te genieten. Metzn drieën voeren ze een klein-

De koopoptie dieHeerlen bij het
ABP had bedongen, liep, na
een tussentijdse verlenging
meteen maand, op 1 november
jongstleden af. Voor die datum
had de gemeenteraad eigenlijk
een besluit moeten nemen over
de transactie. Dat is niet ge-
beurd, omdat het college riog
steeds geen voorstel aan de
raad heeft gestuurd.

Simulatie-patiënten medische faculteit RL spelen realistisch rollenspel

'Alsof je zelf een
kind verloren hebt'

Heerlen begin september gee
andere oplossing om uit de ifl
passé te komen dan het bije*1
roepen van een vijftal gerenof
meerde projectontwikkelaar
Naar verluidt zou Heerlen toe
tot een akkoord gekomen ziJ
met Stienstra, Bouwfonds <j ,
Muermans. Deze drie bedrijvd|
zouden in het Geleendal santf
500 woningen bouwen Islechts 18.000 vierkante metf
kantoren vlak bij de stadsautf j
weg.

Kans
Bovendien zou het drietal toeg'tt

zegd hebben de grond nu (
willen kopen, maar pas in 199
met de bouw te beginnen. E
daaruit voortvloeiende rent"
verliezen nemen ze voor W
rekening, terwijl Heerlen in i
tussentijd de kans krijgt om i
Kantorenboulevard vol te bo'
wen.

Met andere woorden: Heerle
lijkt geen financieel risico te 1'
pen. Het voornaamste bezwa*
van debeide PvdA-wethoude!
Jos Zuidgeest en Dorien Viss'
tegen de transactie kan hie'
mee ondervangen worden.

Je kunt je bij deze construct
afvragen of het überhaupt w'
nodig is dat de gemeente ai
koper/verkoper optreedt. Stie'
stra, Muermans en het Bou11

fonds zouden de grond immer
ook rechtstreeks van het AB'
kunnen kopen. Dat vereist Wf 1
een duidelijke garantie dat & (
huidige bestemming, die allee1 .
kantoren toelaat, daadwerk* ,
lijk veranderd wordt. Do"
middel van een apart contra' j
zou Heerlen zich hiertoe kil" 'nen binden. f
1
In hoeverre deze filosofieën m' ;

menteel daadwerkelijk aan d' <orde zijn, valt moeilijk te act1]
terhalen. Al twee maanden lató i
wordt achter de schermen ge (
dubd over een juridischveran'
woorde constructie, die zov/e
voor de rechter als voor de ge 1
meenteraad acceptabel is. D' ■opstelling van de PvdA-we* -houders is een bijkomend' I
complicerende factor die strak'
van invloed kan zijn op depol 'tieke besluitvorming.

Op 19 juli informeerde het Hee'' 'lense college de gemeenteraad 'uiterst vertrouwelijk en sufl1' 'mier over de grondaankoop
Nadat deze brief uitlekte, wef-
ook bekend dat deraad onku"
dig gehouden was van d*
Muermans-claim. Hierna p*'
besloot het college volledig'
openheid van zaken te bieden-

Dat leidde ertoe dat wethoude*
Savelsbergh tijdens een cofl1
missievergadering danig aa
de tand werd gevoeld. De zaa*
riep en roept nog steeds vee
vraagtekens op.

De openheid werd subiet wee1
denek omgedraaid. Wie vrage':
stelt krijgt te horen: Van Ze'
zal zich wel melden, zogauw d(
hele transactie in kannen e'
kruiken is. Voor het imago vaj
Heerlen is dat waarsctujnüj'
een verstandige zet.

Dat neemt niet weg dat Mue''
mans het getuigenverhoor a*
leen zal afblazen als een bevT?
digende regeling met d(
gemeente Heerlen wordt ëe
troffen. En dit hoeft niet auf'
matisch te betekenen dat h»?
ABP dan meteen ook van jufi
disch claims verlost is.

joos philippen*

De zaak is gecompliceerd omdat
projectontwikkelaar Muermans
uit Roermond vindt dat hij de
eerste kooprechten heeft op de
grond. Hij deponeerde die
claim dan ook onmiddellijk bij
het ABP en de gemeente Heer-
len. Muermans heeft inmiddels
bij de Maastrichtse rechtbank
toestemming gekregen voor
het houden van een voorlopig
getuigenverhoor.

Onder meer burgemeester Van
Zeil, de wethouders Savels-
bergh en Zuidgeest, ABP-top-
man Snijders en diens hoofd
onroerend goed Bleijenberg
zouden onder ede verklaringen
moeten afleggen. Via dat ver-
hoor wil Muermans bekijken of
het zin heeft een gerechtelijke
procedure te starten tegen het
ABP en/of Heerlen.

Met dieclaim als het zwaard van
Damocles boven het hoofd zag

Weer zware eisen in
flessentrekkerszaak

Brein al veroordeeld tot drie jaar cel

om op deze manier jonge men-
sen te ontmoeten. Sommige si-
mulatie-patiënten melden zich
aan nadat zij slechte ervaringen
hebben gehad met een (jonge)
arts en een bijdrage willen leve-
ren aan de verbetering van het
medische onderwijs.

dat het een rollenspel is. Ik speel
wel eens een vrouw die al twee
kinderen heeft en waarvan het
derde kindje dood is geboren.
Dan komen heel wat emoties los
en soms zit ik dan ook echt te
huilen."

MAASTRICHT - „Wanneer
je een hele middag hebt ge-
speeld dat je hoofdpijn
hebt, dan zou je daar bijna
echt hoofdpijn van krijgen,"
lacht Rini Pluymaekers,
een van de simulatie-patiën-
ten die vier è vijf keer per
jaar bij de medische facul-
teit van de RL 'naar de dok-
ter gaan.

Hoewel deelname aan de rollen-
spelen niet verplicht is, maken
de meeste studenten volop ge-
bruik van de mogelijkheid om
praktische ervaring op te doen.
De gesprekken tussen 'dokter'
en 'patiënt' worden opgenomen
op videobanden, die naderhand
met een docent en een groep stu-
denten worden besproken. „Je
kunt zodoende leren van fouten
van jezelf en van anderen," zegt
Frederiks.

Ook de contacten met andere
'patiënten' worden gewaardeerd.
Hetty Ploeger (67), Trees Jamin
(50) en Erica van Ommen zijn al
veertien jaar simulatie-patiënt.
„We hoorden bij de eersten die
zich aanmeldden, toen de facul-
teit begon met vaardigheids-
training. Ik speel nu natuurlijk
andere rollen dan zon tien jaar
geleden. Het zou een beetje
vreemd zijn als ik nu nog met
klachten zou komen over men-
struatiepijnen," zegt Hetty Ploe-
ger. „Geen spel is hetzelfde, het
hangt bovendien zeer van de stu-
dent af hoe je je als patiënt ge-
draagt. Dat maakt het juist inte-
ressant om te blijven meedoen."

De medische faculteit heeft 110
simulatie-patiënten in dienst, ze-
ventig vrouwen en veertig man-
nen. Zij doen mee in rollenspe-
len, waarbij zij een patiënt spe-
len die bij de huisarts komt. De
rol van de huisarts wordt ge-
speeld door een medisch stu-
dent. Daar komt ook lichamelijk
onderzoek bij. Bij sommige
vrouwen kunnen de studenten
zelfs gynaecologisch onderzoek
oefenen.

" Medische studentenkunnen aan de RL alvanafhun eer-
ste studiejaar praktische vaardigheden oefenen.

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Vanaf het eerste studiejaar kun-
nen de studenten een keer per
drieweken meedoen aan een rol-
lenspel met een simulatie-
patiënt. De rollenspelen zijn on-
derdeel van het vaardigheden-
programma, dat wordt uitge-
voerd in het 'skills-lab'. „In het
skills-lab kunnen de studenten
allerlei -medische vaardigheden
oefenen zonder dat echte patiën-
ten daarvoor als proefkonijn
hoeven te fungeren," zegt Piet
Bartholomeus, coördinator van
het skillslab.

Rini Pluymaekers is net op be-
zoek geweest bij 'dokter' Ray-
mond Frederiks, vierde jaars
geneeskunde student aan de RL.
„Ik leef mij altijd erg in m'n rol
in, maar als ik de spreekkamer
weer uit ben, dan ben ik wel
weer direct vergeten wat ik had,
hoor. Ik vind het erg leuk. Het is
natuurlijk de bedoeling dat de
studenten van deze rollenspellen
leren, maar zelf steek ik er ook
veelvan op. Jewordt wat mondi-
ger en je leert veel over je eigen
lichaam."

Waarom word je simulatie-
patiënt? De een voelt zich aange-
trokken tot de medische weten-
schap, de ander vindt het leuk

Renée Adarn^ (32) is al 8 jaar si-
mulatie-patent. „Je vergeet vaak Bartholomeus, die al sinds het

Het skills-lab bestaat uit een aan-
talkamers, waarvan sommige als
spreekkamer voor de rollenspe-
len worden gebruikt. In een an-
dere kamer liggen twee grote
poppen op ziekenhuisbedden.
Op de poppen kunnen hulpstuk-
ken worden gemonteerd, waar-
mee de student aan de slag kan.
Hechten, aanleggen van een in-

Bij de rollenspelen staat de men-
selijke communicatie voorop.
Studenten lerenbijvoorbeeld om
te gaan met emotionele proble-
men van patiënten. „Ik laat eerst
de patiënt vertellen," legt Ray-
mond Frederiks uit, „om erach-
ter te komen waarom de patent
nu met deze klacht naar mij toe
komt. Wanneer dat duideüjk is
dan kun je meer vragen gaan
stellen die op de symptomen in-
gaan en de patiënt eventueel
onderzoeken."

Emoties

begin (15 jaar geleden) bij het
skillslab is betrokken, zegt trots:
„Dit systeem met simulatie-
patiënten en skills-lab bestaat al-
leen in Maastricht. Andere uni-
versiteiten beginnen nu schoor-
voetend met het inzetten van
simulatie-patiënten, maar ner-
gens gebeurt dat al vanaf het
eerste jaar,zoals hier aan de RL."

cindy jaspers

fuus, inbrengen van een kathe-
ter, hetkan hier allemaal worden
geoefend. „Het vaardigheden-
programma wordt langzaam op-
gebouwd. De studenten oefenen
bij een aantal vaardigheden eerst
op een model, dan op elkaar,
daarna op een simulatie-patiënt.
Pas in de laatste fase van de stu-
die wordt met echte patiënten
gewerkt."

Eisen aan het eind van een zitting
waarin de uit Indonesië afkomstige
Roermondenaar een zodanige
hoofdrol speelde, dat de leden van
de rechtbank meermalen moeite
hadden niet in lachenuit te barsten.
De kleine man was door de broers
G. uitverkoren om als 'directeur'
van ETC, een firma die draaide opeen valse Poolse bankgarantie van
300.000 dollar, te fungeren. „Ik was
slechts de katvanger. Ik wist van

Gisteren eiste de officier tegen de'directeur' van ETC, Ronnie 5.(53)
en loopjongen Piet G.(46) uit Roer-
mond respectievelijk drie en een
jaar gevangenisstraf.

ROERMOND - Europe Trade
Company uit Maaseik en Carifix uil
Swalmen waren maandenlang de
dekmantel van de goed geoliede
nepfirma'svan Ton G. (42) uit Maas-
tricht. Het brein achter wat officiei
van justitie mr I. Van Asperen de
Boer-Delescen 'een ouderwetse
misdadige organisatie' noemt, werd
verleden week al door derechtbank
in Roermond veroordeeld tot drie
jaar cel.

Ronnie S., die overigens ook tere*
stond wegens drugdealen in R"
mond, speelde een belangrijke'
bij een aantal aankopen van W
Zo moest hij op een beurs
Utrecht de Chinese restaurant!» 11
der spelen die drie sierpaardenV,
zijn zaal moest hebben. „Ik k-A,>
niet meer bij van het lachen en 1*
niet gehoord hoe het afliep', zei'
tot zijn rechters die hem ste*
weer vroegen om op zijn stoel
blijven zitten. „Ik kan nog lang *noeg hier zitten," kirde S. tot fnieuw dolle vreugde van de pub'
ke tribune.
Stofzuigers, hogedrukreinigers, f
steigers en kassa's werden d?
ETC gekocht, heel snel opgeha»
en voor dekredietwaardigheid V
worden gecontroleerd al weer V
kocht. „Onbegrijpelijk dat erken!
firma's erin trapten," aldus de o'
cier.
S. ontkende vrijwel alles. Piet I
helemaal alles. De rechtbank d"
over twee weken uitspraak.

niets en ik heb nooit een cent
vangen," kraaide Ronnie regelrn**
gisteren door de rechtszaal.

Absoluut stilzwijgen
heerst over Geleenda

Heerlen laat 'fatale' datum passeren

Limburg
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Gemeente: met mini-rotonde minder oponthoud om aandacht voor het steeds druk-
kere verkeer. Dat is volgens hen de
laatste drie jaarenorm toegenomen.

„Vooral sinds de verkeerssituatie in
Duitsland is veranderd en de grens-
overgang in Rimburg voor vracht-
verkeer is gesloten."

Drukte op Grensstraat
Waubach blijft bestaan Aanvankelijk koos veel vrachtver-

keer voor de zogenoemde Groene
Grens, ten noorden van Abdis-
schenbosch. Na protesten van mi-
lieugroepen en de Grünen verbo-
den de Duitse autoriteiten dit ech-
ter, omdat de route door een
natuurgebied voert. Sindsdien pas-
seren nog meer vrachtwagens de
Grensstraat, ruim 7.500 per dag vol-
gens tellingen van de bewoners.

Morgenavond heeft de gemeente
voor de bewoners een informatie-
avond belegd in het parochiehuis
aan de Kloosterweg. Op de agenda
staat alleen de geplandereconstruc-
tie, waarschuwt Odekerken. „Een
alternatieve grensovergang is nu
niet aan de orde. In een later sta-
dium wil ik best bekijken hoe we de
overlast voor de bewoners van de
Grensstraat kunnen aanpakken,
maar mijn mogelijkheden zijn zeer
beperkt."

" Met een minirotonde wil de gemeente Landgraaf het verkeer
<£? e kruising Grensstraat-Europaweg goed laten doorstro-

De gemeente Landgraaf wil vol-
gend jaar een mini-rotonde aanleg-
gen op de kruising Grensstraat-
Europaweg. Bewoners van de
Grensstraat vrezen echter dat de
verkeersoverlast in hun straat daar-

„Een mini-rotonde haalt de snel-
heid uit het verkeer op de Europa-
weg. Daardoor kan het verkeer
vanaf de Grensstraat juist makkelij-
ker invoegen dan nu." Die stelling
wordt volgens de wethouder gedra-
gen door onderzoeken van de
Grontmij en de Verkeersveilige-
heidsdienst van de provincie.

Wethouder Odekerken bestrijdt dat
een mini-rotonde de problemen op
de Grensstraat nog erger zal maken.

Verkeerslichten
Met een verlengde bajonetaanslui-
ting (waarbij de kruising als het
ware wordt opgesplitst in eerst een
zijstraat rechts en enkele meters
verder een zijstraat links) is de
Grensstraat evenmin geholpen.
„Dan blijft het verkeer op de Euro-
paweg nóg te hard rijden en blijft
het - zeker voor vrachtwagens -
moeilijk om in te voegen."
Eind februari vroeg een" aantal
Grensstraatbewoners de gemeente

LANDGRAAF - Er is binnen af-
zienbare tijd geen oplossingvoor de
overlast van zwaar verkeer op de
Grensstraat in Waubach. Wethou-
der Nic Odekerken zegt de vracht-
wagens niet te kunnen weren. „De
Grensstraat is momenteel de enige
verbinding van Oostelijk Zuid-Lim-
burg met Geilenkirchen. Ik kan al-
leen ervoor zorgen dat het verkeer
zo goed mogelijk doorstroomt."

door alleen maar-groter wordt. „Het
verkeer van de Europaweg krijgt
voorrang op dat van deGrensstraat.
Daardoor krijgen wij een rij wach-
tende wagens voor de deur", zegt
Jef Vaessen, een van de proteste-
rende bewoners.

Verkeerslichten lossen niets op,
volgens Odekerken. „Dan kryg je
rijen wachtende auto's, terwijl er
helemaal geen kruisend verkeer is."

Plan Coenen kan slechts deel gebouw behouden

Missionair Centrum
gedoemd te verhuizen

Na dodelijk ongeval
Geldboete voor

Hoensbroekenaar
Van onze verslaggever

ROERMOND - Een 24-jarige
Hoensbroekenaar is gisteren
door de Roermondse rechtbank,
conform de eis van officier van
justitie mr I. van Asperen de
Boer, veroordeeld tot zes maan-
den voorwaardelijke ontzegging
van de rijbevoegdheid en 1500
gulden boete. De man schepte
met zijn auto op 29 oktober een

76-jarige fietser die later aan zijn
verwondingen bezweek.

De fietser verleende geen voor-
rang toen hij de Echterbo-
schbaan in Koningsbosch over-
stak waar de Hoensbroekenaar
met te hoge snelheid aan kwam
rijden.
Op de weg waar een maximum
snelheid geldt van 80 km/uur
wees sporenonderzoek uit dat de
wagen 114 km/uur moet hebben
gereden toen de verdachte be-
gon te remmen.
De automobilist zelf verklaarde
100 km/uur te hebben gereden.

Van onze verslaggever

[HEERLEN - Architect Jopoenen heeft een plan ge-
! "*aakt waarbij slechts een deel(Van het Missionair Centrum: gehandhaafd kan blijven. Datoetekent waarschijnlijk dat degemeente opnieuw met denuurders om tafel moet gaan| «tten om verhuizing naar eenandere lokatie te bespreken.
(AJeze willen namelijk niet in.verschillende gebouwen on-; aergebracht worden.

iri^6 conclusie kan getrokken wor-'Sl na e!!n gecombineerde commis-I geehVoeugdednenng die gisteren Werd

: Cnl Bo"wf°nds Woningbouw hadpoenen de opdracht gegeven om tebekijken of het Missionair Centrumais gebouw gehandhaafd kon wor-den binnen de luxe-woningbouw
--"e daar gepland is.

Afdeling 'Zendtijdzaken ' wacht besluit Nuth af
'Geen reclamegelden

LON naar dagbladen'
Van onze verslaggever

NUTH - Het college van Nuth pre-
senteert de raad binnenkort een
voorstel dat de Lokale Omroep
Nuth (LON) de opbrengst van recla-
mespotjes niet hoeft te delenmet de
regionale kranten het Limburgs
Dagblad en De Limburger.

B en W zijn van mening dat beide
dagbladen weliswaar aan de meeste
criteria die de Mediawet aangeeft,
voldoen om een overeenkomst af te
sluiten, maar dat de kranten onvol-
doende hebben aangetoond op wel-
ke manier zij dagelijks een halve
pagina met 'puur' Nuther nieuws
brengen.
In een brief aan de raad schrijft het
college: „Wij betreuren het dat de

beide uitgevers niet de moeite heb-
ben willen nemen om tot een kwan-
titatieve invulling te komen zoals
deze is voorgesteld door de Vereni-
ging van Nederlandse Gemeenten
en het Commissariaat voor de Me-
dia."

Opsomming
De directie van het Limburgs Dag-
blad is het daar niet mee eens. In
een brief aan het college wordt een
opsomming gegeven van de be-
richtgeving over Nuth: raadsversla-
gen, interviews met wethouders en
burgemeester, bedrijfs verplaatsin-
gen, exposities, concerten, toneel-
uitvoeringen, 'klein journaal', sport-
verslagen en uitslagen.

Van onze verslaggever

Wie aan de koopochtend wil
deelnemen dient zich zo spoedig
mogelijk aan te melden bij de
plaatselijke Zonnebloemafde-
ling. Voor meer informatie:
®045-7177698 of 720823.

terij van 19.00 tot 21.00 uur re-
ceptie. Aansluitend vindt de
feestavond plaats.

geslaagd

Aangezien totale handhaving van«et pand vanwege ruimtegebrekoujkbaar niet mogelijk is, heeft hetbouwfonds de gemeente Heerlenjatenweten op korte termijn te wil-jen beginnen met de oorspronkelij-ke bouwplannen waarvoor het**bssionair Centrum in zijn geheelmoet wijken.

plaatsen. Wij willen daarom het
puin niet wegrijden, maar recyclen.
En wel ter plekke", aldus Hodzel-
mans.

Nieuwe stenen worden nu reeds
hergebruikt. Hodzelmans wil ook
de kapotte stenen recyclen. Deze
zullen gebroken worden in een mo-
biele breekinstallatie. Het eindpro-
dukt kan gebruikt worden als fun-
dering in de wegenbouw.

„Wat nu duizend kuub puin is, zal
na recycling misschien nog maar 50
kuub zijn", rekent Hodzelmans
voor.' Het overige onbruikbare puin
bestaat uit onder andere hout en
plastic.

Ook schrijft de directie van het
Limburgs Dagblad aan B en W:
„Het kan niet zo zijn dat het ge-
meentebestuur een maatlat langs
alle geplaatste teksten en illustra-
ties over Nuth gaat leggen om op
die manier te bepalen of een uitge-
ver voldoet aan de gestelde eisen.

Sloper wil ter
plekke recyclen

Puinbreker in Kerkrade

Alleen al uit het feit dat het Lim-
burgs Dagblad een dekkingsper-
centage van 50% heeft in Nuth kan
worden geconcludeerd dat het LD
een lokaal karakter heeft."

Private partner Bouwfonds Wo-
ningbouw vindt 'sowieso' dat de
huurders moeten verdwijnen, om-
dat ze niet passen in de sfeervan de
geplande luxe-woningen. En het
Heerlense college wil niet opkomen
voor de meerkosten van Coenens
plan, die 7,6 miljoen bedragen.
Wat de verhuizing van de huurdersvan het Missionair Centrum naar
een andere lokatie, bijvoorbeeld deLuciushof, de gemeente gaat kos-
ten, is nog niet becijferd. Ook is nietduidelijk of alle groepen daar inpas-sen.

Het plan Coenen, dat dus waar-

schijnlijk blijft steken in de ont-
werpfase, voorziet onder meer in
een woontoren plus woningen van
vier hoog aan de Klompstraat, een
parkje en appartementen in het
MDGO-pand aan de Gasthuisstraat.
De benedenverdieping van de mu-
ziekschool en van twee vleugels van
het Missionair Centrum zouden
moeten wijken om meer doorkijk
mogelijk te maken.

De Heerlense raad moet vrij snel
beslissen hoe de gecompliceerde si-
tuatie rond het Missionair Centrum
aangepakt wordt. Het Bouwfonds
heeft haast: het wil de nieuwe wo-
ningen al in 1994 of 1995 opleveren.

£. Goessens van het Bouwfonds
uit Bisteren dat men anders wellicht
W+u centrumplan zal stappen,

Savelsbergh merkte
tw °P dat dit een zaak ter com-
petentie is van de directie van hetuwfonds, waarvan Goessens«een deel uitmaakt.

Opstappen

Voor het Commissariaat van de Me-
dia is 'de halve pagina nieuws per
dag' geen verplichting. „Die halve
pagina is geen keihard criterium,
maar geldt puur als voorbeeld. Maar
de commissie zendtijdzaken wacht
eerst het verzoek van de gemeente
Nuth af, alvorens te beslissen of de
lokale omroep een aanvullende
zendmachtiging ontvangt.

Geen verplichting

Bewoners Heerlerbaan
voelen zich onveilig

De daders hebben het vooral ge-
munt op tuinen, coniferen en (bui-
ten)brievenbussen. In enkele geval-
len kwam het tot ernstige binnen-
branden, nadat in olie gedrenkte
watten door de brievenbus werd ge-
duwd en vervolgens aangestoken.
Een delegatie van bewoners van de

Vullingsweg en omliggende straten
heeft de Stichting Wijkraad Heer-
lerbaan op de hoogte gesteld van
het groeiende gevoel van onveilig-
heid in de wijk. Volgens voorzitter
B. Rientjes van de wijkraad wordt
nog deze maand een vergadering
belegd over de prangende kwestie.
Daarbij zal ook deHeerlense politie
vertegenwoordigd zijn.
Ook deze toont zich zeer verontrust
over de zaak. „Waarschijnlijk heb-
ben we hier te maken met een
groep jeugdigen. Op dit moment
hebben we nog weinig houvast,
maar de politie heeft de zaak in on-
derzoek," aldus een woordvoerder.

Het slopersbedrijf wacht nu op toe-
stemming van de gemeente om de
mobiele breekinstallatie toe te laten
op het sloopterrein. Daarbij speelt
de overlast van stof en geluid een
rol. Volgens Jan Hodzelmans kan
dat geen struikelblok vormen.
„Het geluid van de installatie komt
niet boven de 85 decibel uit. Dat is
evenveel als bij een normale graaf-
machine. En als het stoft, dan gaan
we sproeien. Bovendien zijn de
meeste bewoners van de Linden-
laan al vertrokken als wij gaan slo-
pen." Hij denkt in het voorjaar van1992 te kunnen gaan breken.

KERKRADE - Slopersbedrijf Hod-
zelmans heeft gisteren bij de ge-
meente Kerkrade een aanvraag
ingediend om het sloopafval van de
Lindenlaan ter plekke te verwer-
ken. In de Lindelaan moeten 152
huizen worden afgebroken. Met zijn
voorstel loopt de sloper vooruit op
de nieuwe Woningwetvan juli 1992.
Daarin staat dat met sloopafval mi-
lieubewust moet worden omge-
gaan.
Momenteel heeft iedere sloper nog
de keus tussen het puin wegbren-
gen naar een stortplaats en het puin
- gedeeltelijk - recyclen. Medio
volgend jaarmoet het sloopafval zo-
veel mogelijk hergebruikt worden
en, indien mogelijk, zelfs op het
sloopterrein zelf.
Op dit moment wordt in bijna alle
gevallen nog gekozen voor trans-
port van alle puin naar de stort-
plaats. Jan Hodzelmans wil voor de
milieuvriendelijkere manier kiezen.
„Er zijn in Kerkrade te weinig stort-

Volgen er eventuele bezwaarschrif-
ten van de media, dan duikt de
commissie nog dieper op de zaakin", aldus een woordvoerster van
het Commissariaat van de Media in
Hilversum.

Erik Akkerman uit Heerlen is
aan de Gemeentelijke Universi-
teit van Amsterdam gepromo-
veerd tot doctor in de physica
met het proefschrift 'Dynamics
of blood pressure regulation ün-
der influence of gravity.'

Truujke
" Truujke Trampel, debronzen
dame met paraplu die sinds
1979 de B-runssumseKerkstraat
met haar aanwezigheid op-
fleurt, loopt niet meer. Haar
plekje op het kruispunt met de
Wilhelminastraat is al een
paar dagen verlaten. „Ze heefteen leegte achtergelaten", meld-
de een verontruste Brunsum-
mer, „en niemand weet waarze
gebleven is." Navraag bij de ge-
meente wees uit, dat Truujkes
afwezigheid van tijdelijke
aard is. Momenteel staat ze in
de loods van de Gemeentelijke
Technische Dienst (GTD) te
wachten op een opknapbeurt.
Weer en wind hebben haar
bronzen verschijning aange-
tast. Zo gauw ze is schoonge-
maakt en gezandstraald, zal
Truujke haar vertrouwde stek-
kie weer innemen en als van-
ouds door het centrum 'trampe-
len'.

Afval
" Wat kan eenjarige IVN-afde-
ling beter doen dan daadwer-kelijk de bescherming van het
milieu ter hand te nemen? Hel
25-jarige IVN-Kerkrade scha*
kelde de kinderen van de groe-
pen 7 en 8 van basisschool De
Domaniale in voor een schoon-
maakactie van de Groene Long
bij kasteel Erenstein. De buit
overtrof de ergste verwachtin-
gen: liefst zestig zakken huis-
vuil wisten de leerlingen te
vullen met allerhande zwerf-vuil. Sommige Kerkradenaren
gebruiken de groene Long ken-
nelijk zelfs als clandestiene
stortplaats voor hun grofvuil.
Verschillende bromfietsframes,
een zitbank, stofzuigers, auto-
uitlaten en autobanden lagen
her en der verspreid in het
struikgewas.

Afval (2)
" Geen wonder dat wethouder
André Coumans later in een
feestrede de TVN'ers voorhield
dat behoud van het milieu een
bundeling van alle krachten
vergt. Alle krachten, dus ook
die van de gemeente, mogen we
hopelijk concluderen. Want het
is toch handiger om te voorko-
men dat de rotzooi in de natuur
terechtkomt, dan er van tijd tot
tijd een schoolklas doorheen te
sturen om de troep er weer uit
te halen.

Nieuw
" Enkele ondernemers uit de
Brunssumse wijk Treebeek heb-
ben gisteravond een nieuwe
carnavalsvereniging opgericht.
De naam is nog niet bekend. De
ondernemers willen het werk
voortzetten van de onlangs op-
geheven Nonnevotte. Deze car-
navalsvereniging stopte in
oktober na veertig jaar met
haar activiteiten door gebrek
aan nieuwe leden.
De Treebeekse ondernemers be-
treuren dit. Daarom hebben ze
besloten de draad weer op te
pakken. Inmiddels hebben zich
acht geïnteresseerden aange-
meld. Geprobeerd wordt ko-
mende carnaval met de werk-
zaamheden te beginnen. De
belangrijkste activiteiten zijn
het vormen van een Raad van
Elf en het uitroepen van een
prins. De organisatie van de
kinderoptocht - in voorgaande
jaren in handen van de Nonne-
votte - zal niet door de nieuwe
vereniging worden overgeno-
men. Al eerder werd besloten
dat een speciaal opgerichte
commissie bestaande uit meer-
dere Treebeekse organisaties
die taak op zich neemt.
Nu is het te hopen dat de nieu-
we vereniging stand houdt,
want het is onderhand niet
meer bij te houden of Treebeek
nu wel of niet een carnavals-
vereniging heeft.

Eindelijk

" Eindelijk krijgt Heerlen BBC
1 en BBC 2 op de kabel. Menig
Heerlenaar zal daar erg blij
mee zijn. Dat betekent nog meer
keus in het filmaanbod en de
mogelijkheid om het aloude
BBC-nieuws te volgen. Trou-
wens, niets is zo goed als de
Engelse ontbijttelevisie. Maar
dat is niet zo verwonderlijk,
want nergens in Europa krijg
je zon goed en uitgebreid ont-
bijt als in Engeland.

Elf
# Volgende week maandag is
het zo ver, dan is het de elfde-
van-de-elfde en dan begint het
caranvalsseizoen. Eigenlijk is
het dus ongeveer en half jaar
carnaval met alle gevolgen van
dien. En in dat andere half
jaar doen de mensen al even
gek, waarmee feitelijk bewezen
is dat carnaval een eeuwigdu-
rende toestand is. Ja, dat zou
fijn zijn.

kort

LANDGRAAF

" Het Integraal Kankercentrum
Limburg, het Groene Kruis, het
Radioligisch Insituut Limburg
en het De Weverziekenhuis hou-
den op donderdag 14 november
van 15 tot 17 uur de voorlich-
tingsbijeenkomst 'Kanker: 1001
vragen. De bijeenkomst vindt
plaats in gemeenschapshuis Car-
ré, Hoofdstraat 144 te Schaes-
berg en is toegankelijk voor
mensen met kanker, hun familie-
leden en vrienden. Deelnemers
dienen zich vóór 8 november aan
te melden bij het Groene Kruis,
®045-435757 of bij de receptie
van het RIL, ®716204." Het gouden paar Colberts-van Eys.

Foto: CHRISTAHALBESMA

" De Vriendenkring Werkgroep
Opbouw houdt op zaterdag 9 no-
vember van 10.00 tot 17.00 uur de
jaarlijkse handwerktentoonstel-
ling met rommelmarkt in 't
Leienhoes, Limburgiastraat 36.

HEERLEN

De jeugd van Abdissenboschbrengt fruitschaaltjes naar zieke
en hoogbejaarde dorpsgenoten.
Op zondag 10 november vertrekt
om 19.00 uur de lampionnenop-
tocht tegenover de Bernadette-
school. In Musschemig is op 9
november na de mis van 18.30
uur een lampionnenoptocht.
Ook op Heksenberg wordt de
lampionnentocht gehouden, za-
terdag na de mis om 19.30 uur.

De schooljeugd van Bleijerheide
wordt vrijdag om 18.30 uur ver-
wacht op het schoolpleinvoor de
optocht. In Welten trekt de op-
tocht op zaterdag 9 november,
na de mis van 18.30 uur.

Chalet, Komeetstraat 25 te Tree-
beek-Brunssum.

worden er vijfjubilarissengehul-
digd. Schietmeester Johan Mom-
mertz en de heer Johan Niels
zijn veertig jaar lid van de fede-
ratie. Hein Heiligers en Wiel
Mulders zijn vijfentwintig jaar
lid van de schutterij en Frits
Thomas viert zijn zilveren fede-
ratielidmaatschap. Ter ere van
de feestelingen houdt de schut-

WIJNANDSRADE

" Met ingang van 9 november
worden de vrijwilligsters van de
hulporganisaties Unicef, SOS-
Wereldhandel, WNF en Jayam-
dura ondergebracht op het adres
Konigsgraven 35 te Wijnandsra-
de. Voor inlichtingen,
®045-241685.

" Met medewerking van deStu-
diekring houdt de Zonnebloem
Heerlen op maandag 25 novem-
ber van 9 tot 12 uur een koop-
ochtend voor zieken, gehandi-
capten en hulpbehoevenden uit
heel Limburg. Deze wordt ge-
houden in winkelcentrum 't
Loon.

Rond elf november wordt de
sterfdag herdacht van de Ro-
meinse officierszoon Maarten.
"i zijn soldatentijd nam Maartenvaak deel aan wilde feesten. Na
een losbandig avondje ontmoet-
j-e hij een bedelaar. Maarten
£reeg medelijden met de ver-
kleumde man en gaf hem de
helft van zijn soldatenmantel. Naditvoorval ging Maarten een an-
der leven leiden; hij werd kloos-
terling. In 370 werd hij tegen zijn
wil gekozen tot bisschop vanTours. Hij dook onder, maar zijn
schuilplaats werd 'verraden'
door een stel snaterende ganzen.
Een van de gebruikentijdens het
St.-Maarten-feest is dan ook het
eten van een gans.
Bij de jeugd is vooral de lam-
pionnentocht in trek; gewapend
met een lampion of uitgeholde
biet trekken de kinderen tegen-
woordig in optocht door de stra-
ten. Vroeger werd er ook gezon-gen aan de deuren en werd eengave verwacht na het zingen van
het Sint-Maartenslied.

Sint-Maarten

Schutters
De Schutterij St. Hubertus
Schaesberg viert zaterdag 9 no-
vember het patroonsfeest in zaal
Oud Schaesberg. Op deze dag

Joseph en Sophie Colberts-van
Eys, Buttingstraat 8 te Hoens-
broek, vieren vrijdag 8 novem-
ber de gouden bruiloft. Samen
met de drie zonen, drie schoon-
dochters en vier kleinkinderen
wonen zij om 15.00 uur de dank-
mis bij in de St. Josephkerk te
Passart. De receptie vindt van
19.00 tot 20.00 uur plaats in Het

Gouden paar

I !^^"*"«**lWM---aiM||| | ' ----■"" " ''■■■' ■■■■■■ :■■■':>■ , ■-■■ , - «..^n»-«».W.»...—».1f

" Het Missionair Centrum aan de Gasthuisstraat in Heerlen. Foto: DRIES linssen

Van onze verslaggever
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HEERLEN - Een groot aantal be-woners van Heerlerbaan maakt zich
si

gerust over de branden die zichnds enkele maanden regelmatig
voordoen in de Heerlense wijk. Derandjes concentreren zich voorna-melijk rond de Vullingsweg en de"^alileastraat.

journaal



Bekendmaking
Het Dagelijks Bestuur van het Zuiveringschap
Limburg maakt, gelet op artikel 31 van de Wet
Algemene bepalingen milieuhygiëne, bekend dat bij
besluit van het Dagelijks Bestuur d.d. 29 oktober
1991 onder een aantal voorschriften vergunningen

zijn verleend ingevolge de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren aan:
A. A. Moonen, Grensstraat 135 te Landgraaf voor
het lozen van bedrijfsafvalwater, huishoudelijk
afvalwater en hemelwater via de gemeentelijke
riolering en de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi)
Rimburg op oppervlaktewater (V90-131);
B. V.O.F. Studio Kerdel, Mauritslaan 114 te Geleen
voor het lozen van bedrijfsafvalwater, huishoudelijk
afvalwater en hemelwater via de gemeentelijke
riolering en de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi)
Hoensbroek op oppervlaktewater (V9 1-116);
C B.V. Tricotververij "Limburg", Mgr. Buckxstraat 2
te Sittard voor het lozen van bedrijfsafvalwater,
huishoudelijk afvalwater en hemelwater via de
gemeentelijke riolering en de
rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Susteren op
oppervlaktewater (V90-I 14).
De beschikkingen, alsmede de aanvragen en andere
ter zake zijnde stukken liggen vanaf 7 november
1991 tot en met 6 december 1991 ter inzage en wel:- op het kantoor van genoemd zuiveringschap,
Kapelaan Sarsstraat 2 te Roermond op werkdagen
van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot
16.00 uur (afdeling Vergunningen); - ten aanzien van

ad. A genoemde aanvraag ten gemeentehuize van de
gemeente Landgraaf, Raadhuisplein I te Landgraaf
gedurende de kantooruren van 09.00 uur tot 12.00
uur en maandag- en donderdagmiddag van 14.00 uur
tot 16.00 uur en bovendien elke donderdagavond
van 16.30 uur tot 20.00 uur; - ten aanzien van ad. B
genoemde aanvraag ten gemeentehuize van de
gemeente Geleen, Markt I te Geleen (kamer 304)
gedurende de kantooruren van 09.00 uur tot 12.30
uur en van 13.45 uur tot 15.30 uur en bovendien
iedere woensdagavond van 17.00 uur tot 20.00 uur.- ten aanzien van ad. C genoemde aanvraag ten
gemeentehuize van de gemeente Sittard, Huub
Dassenplein I te Sittard, sector Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening gedurende de kantooruren van
09.00 uur tot 13.00 uur en bovendien elke
zaterdagmiddag van 14.00 uur tot 17.00 uur in het
Kritzraedthuis, Rosmolenstraat 2 te Sittard.
Ingevolge artikel 44, tweede lid van de Wet
algemene bepalingen milieuhygiëne staat tot het
einde van de beroepstermijn beffbep open bij de
Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad
van State voor: a. de aanvragers; b. de betrokken
adviseurs; c. degenen, die overeenkomstig artikel 20,
21 of22, tweede lid of 28, eerste lid, onder c van de
'Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bezwaren
hebben ingebracht; d. enige andere belanghebbende,
dié aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs niet in
staat is geweest overeenkomstig artikel 20, 21 en 22,
tweede lid of 28, eerste lid, onder c van de Wet
algemene bepalingen milieuhygiëne bezwaren in'te
brengen. De beschikkingen worden na afloop van de
beroepstermijn vat» kracht. Gedurende de
beroepstermijn kan tegen de beschikkingen beroep
worden ingesteld bij de Afdeling voor de geschillen
van bestuur vaiN de Raad van State. Het
beroepschrift - dat geen schorsende werking heeft -dient in tweevoud ingesteld te worden bij de
Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad
van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN DEN HAAG.
Voortskart tot het einde van de beroepstermijn, met
toepassing van artikel IQ7 yan de Wet op de Raad
'van State, een verzoek tot schorsing van de
beschikkingen dan wel ifqt het treffen van een
voorlopige voorziening worden gedaan bij de
voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van
bestuur van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514
EN DEN HAAG. De beschikkingen worden alsdan
niet van kracht voordat op dat verzoek, is beslist.
Roermond, 6 november 1991.
Het Dagelijks Bestuur vnd.

*^§^% Zuiveringschap Limburg
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Tianscarbo \'.t'.\kunststoframen b.v. |■j| j
Door uitbreiding van onze bedrijfsaktiviteiten
vragen wij met spoed:

ERVAREN EN AANKOMEND
-MONTEURS
voor plaatsing van kunststof en aluminium
puien.

- AFTIMMERLIEDEN
Gelieve bij voorkeur schriftelijk te solliciteren.

TRANSCARBO KUNSTSTOF
RAMEN BV

Handelsstraat20 6433 KB Heerlen
Tel. 045-753700

Dit kunt u zijn...

MISTER MINIT is een bedrijf met80 vestigingen in Nederland.
Wij houden onsbezig metde dienstverlening.
Medewerkerskrijgen een moderne, gedegen opleiding.

In één van onze vestigingen is plaats voor
enthousiaste medewerkers m/v

Wij bieden: — een 5-daagse werkweek— eertvast salarisen een provisieregeling— een zelfstandige positie

U kunt ons schrijven of bellen, of onderstaande coupon
toezenden

NAAM ADRES

POSTCODE PLAATS
BEROEP GEB DATUM 19

TEL.NR.

Mister MinitB.V. Utrechthaven 4
3433 PN Nieuwegein - Telefoon 03402-61361
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Behalve Bayern ook Stuttgart uitgeschakeld

Geen wonder
in München

Van onze verslaggever

MÜNCHEN - De geslonken aanhang geloofde vooraf al niet
meer in een voetbalwonder. Slechts 12.000 mensen namen gis-
teren de moeite om Bayern München te steunen bij een onmo-
gelijke opgave. Het mirakel bleef in het Olympisch Stadion
inderdaad uit. De recordkampioen won weliswaar met 1-0 van
BK 1903 Kopenhagen, maar die score was te gering om de
smadelijke nederlaag van 2-6 van twee weken geleden weg te
wissen.

benut moet je niet zeuren", vond
Sören Lerby. „Niet vandaag, maar
veertien dagen geleden zijn we uit-
geschakeld."

Eijsden biedt
MVV goed partij

De uitschakeling in het toernooi om
de Uefabeker past precies in de el-
lende en tegenslag waarmee de
roemrijke Zuidduitse club dit sei-
zoen wordt geconfronteerd. Kansen
hadden de duur betaalde vedetten
tegen de part-time beroepsvoetbal-
lers uitKopenhagen te over. Slechts
één werd benut. Een minuut voor
tijd door Mazinho, die er als enige
in slaagde de massieve Deense de-
fensie te doorbreken.

Osasuna
Na Bayern München werd ook Vfß
Stuttgart de weg naar de achtste fi-
nales van het toernooi om de Uefa-
beker versperd. Voor eigen publiek
verloren de Duitsers met 2-3 van
Atletico Osasuna. De eerste wed-
strijd was veertien geleden doel-
puntloos geëindigd. Dat resultaat
had tot optimisme geleid, dat in het
Neckar-stadion misplaatst bleek.

pi u
EN ~ Met een wedstrijd te-

*en het Maastrichtse MW nam eer-
irfi ,fsser Eijsden de nieuwe licht-

fin Ktie in Sebruik- Het duel dat>" hoH
Cr met de weersomstandig-

heden, een eerste helft van 25 en
tweede van 45 minuten kende,werd door MVV met 3-1 gewonnen.

Beide teams konden niet met hetterkste team aantreden. Bovendien
sunde trainer Vergoossen een aan-
P 1spelers wat meer rust na de zwa-
£e duels met PSV en Groningen. Naen kwartier spelen mocht Lanc-onr uit een strafschop de score
Penen. Na een kwartier spelen inac tweede helft verraste Visser de
ijsden-defensie met een schot uit«e tweede lijn: 0-2. Het was dezelfde.

jPe^er die enkele minuten later,
obbie Delahaye een niet te missen>^ans bood waaruit deze prompt 3-0

goorde. JohnKevers redde tenslot-
met een meesterlijke actie de eerv°orEijsden: 1-3.

Vfß Stuttgart vatte het karwei te
licht op en kreeg in de eerste helft
de rekening gepresenteerd voor het
hooghartige gedrag. In nog geen
twintig minutenkeek de sub-topper
uit de Duitse Bundesliga tegen een
achterstand van 0-2 op.

„De ploeg heeft zich tot het einde
ingespannen. Dat is een klein com-
pliment waard. In de huidige situa-
tie zit er niet meer in. Indien jezoals
Bayern in de malaise zit, laat het
gelukje ook in de steek. Op dit mo-
ment is Bayern München alleen in
naam nog een topclub. En daarin
komt volgens mij voorlopig geen
verandering", sprak adviseur Franz
Beckenbauer realistisch.

Blessures
bij Roda JC

Jn^ Haan> Boessen, Thai, Dikstaal.
Lan^Tif' Delahaye (50. Quaden), Reijners,
Hofman)' er' Bucan en Franssen (50,

De gevallen sterren van de Beiserse
club stormden van het begin met
een windkracht van ver boven de
tien. Ze vonden evenwel de Deense
doelman Petersen op hun weg. Ef-
fenberg, Mazinho, Labbadia en na
de rust Wohlfahrt werden moede-*
loos van de Scandinaviër. Boven-
dien kwam het houtwerk Petersen
bh' eenkopbal van Mazinho ook nog
eens te hulp. „Als je de kansen niet

Urban ontnam de Duitsers directna
de hervatting het laatste sprankje
hoop. Opnieuw via een uitbraak
maakte de Oosteuropeaan een tref-
fer. De doelpunten van Buchwald
(80ste minuut) en Sverrisson (89ste
minuut) veranderden alleen de uit-
slag. Niet de realiteit dat Vfß voor
het eerst in 68 Europese bekerduels
een thuisnederlaag leed en de acht-
ste finales niet bereikte.

Nijssen verder

&KRADE - Roda JC kan vrij-
rfl u thulswedstrijd tegen FC
ÊRal g geen beroeP doen °P
fW Huiberts en Michel Haan. Eentr^e handicap voor de ploeg van'rainerAdneKoster, die toch al niet1uim m de aanvallers zit."e van FC Zwolle overgenomen
"ti* Huiberts kampt met een ont-steking aan de voet. Hij moet zekereen week rust nemen. Het is de zo-veelste tegenslag voor de jonge lin-kerspits, die dit seizoen ook al aankant moest blijven met een zwa-
"* enkelblessure. Michel Haan
wordt een dezer dagen zo goed alseker geopereerdaan een liesbreuk.
ft dat geval komt de spits voor dewinterstop niet meer uit voor Roda

.>" ..Ik had net weer de goedevorm*Pakken. Op deze manier is de eer-
'e seizoenhelft voor mij wel erg

verlopen", refereert Haan
aan de periode dat hij doorune Koster vanwege zijn absentie

*J het trainingskamp tijdens de sei-
zoensvoorbereiding wercl verwezen"«ar het tweede team.

DÜSSELDORF - ledere wedstrijd opnieuw hoopt John van
Loen dat Stefan Pettersson niet scoort. Hij komt daar ook eer-
lijk voor uit. „Een andere mogelijkheid om op eigen kracht in
het elftal terug te komen zie ik niet", luidt zijn even simpele
als logische verklaring. Daarbij dient aangetekend dat de lan-
ge Utrechter „absoluut geen hekel" aan zijn grote concurrent
heeft. Het enige dat hij op de Zweed tegen heeft is dat deze bij
Ajax de positie inneemt, die hij, Johannes Maria van Loen,
claimt. „Verder is Stefan een beste vent".

'Als een club interesse heeft, kan die gerust komen praten'

Van Loen bankzitten ben

Masseur Buckler
krijgt boete

p -"^ARD - Masseur en verzorger
Bi Vtn *""■' u*«* B°rn van wielerploeg

uckler werd gisteren door de kan-
onrechter in Sittard veroordeeld'
l een boete van driehonderd gul-en wegens het illegaal invoeren

j."1 geneesmiddelen. De veroorde-ng Was conform de eis van officieran justitie mr C.Hermans. Tevens
np n65 verschillende soorten ge-
eesmiddelen in beslaggenomen.

ÖIRMINGHAM - Torn Nijssen
snn nde tweede ronde van het

-JU.OOO dollartoernooi in Birming-»am bereikt. In het enkelspel had
i geen noemenswaardige proble-men met deAmerikaan JeffTarang,ie op de wereldranglijst net buiten

|-je top honderd staat geplaatst: 6-2,

" John van Loen is na het vertrek van Leo Beenhakker in ongenade geraakt bij Ajax

Robson laat De Mos nog in ongewisse

Van Loen, dit seizoen goed voor
drie doelpunten, vindt Pettersson,
deze competitie twee maal succes-
vol, ook een uitstekende voetballer.
„Hij is enorm balvast en hij heeft
ook een betere techniek dan ik."
Maar, oordeelt de gewezen beton-
vlechter eveneens, „Stefan scoort
niet. Hij draait altijd maar richting
middenveld en legt de bal dan terug
op een medespeler. Hij is niet doel-
gericht. Als hij de ballen er achter
elkaar in zou schieten, zou ik er vre-
de mee hebben dat hij op mijn
plaats staat. Nu niet".

Op donderdag 3 oktober,Leo Been-
hakker had zijn hielen amper ge-
licht, kreeg Van Loen te horen
voorlopig buiten de boot te vallen.
Van Gaal vertelde hem bij die gele-
genheid zijn geld te zetten op het
duo Dennis Bergkamp/Stefan Pet-
tersson. De aankoop van Ander-
lecht, voor 2,1 miljoen gulden,
moest zich tevreden stellen met de
rol van pinch-hitter. „Ik ben er nu
weer bovenop, maar ik kreeg toen
wel even een klap te verwerken",
laat Van Loen weten. Verongelijkt:
„Als je voor twee miljoen gulden
gekocht wordt, ga jeer vanuit datje
speelt. Het is toch gekkenwerk dat
ze je dan op de bank zetten".

Slachtoffer
Van Loen voelt zich het slachtoffer
van de commando-wisseling in De
Meer. „Ik heb Van Gaal gevraagd of
hij mij ook gekocht zou hebben.
'Ja,' zei hij. Maar toen ik hem daar-
op vroeg, 'waarvoor dan?', zei hij
niks en ging over wat anders pra-
ten." Hij grijnst en zegt: „Beenhak-
ker heeft mij zijn vertrouwen gege-,
ven en dat heb ik niet beschaamd.
Ik vind ook niet dat ik gefaald heb
bij Ajax. Ik heb gescoord en ik heb
anderen laten scoren; vooral Dennis
Bergkamp. Ik liep in het begin ook
lekker te voetballen, want ik had
zelfvertrouwen. Ik dacht toen de

hele wereld aan te kunnen, maar nu
sta ik weer voor lul".

Van Loen (26) vreest bij Ajax geen
eerlijke kans meer te krijgen. En
dat frustreert hem misschien nog
wel het meest. „Van Gaal gaat ge-
woon met Pettersson door. Hij heeft
zijn voorkeuren", weet Van Loen
zeker. Dat is hem wel duidelijk ge-
worden tijdens de trainingen. „Als
Pettersson iets goeds doet, staat
Van Gaal te juichen. Hij springt
hem van enthousiasme danbijna op
de nek. Ik heb daar wel eens met
Stefan over gesproken en die vindt
dat helemaal niet prettig. Ik vind
dat je iemand best af en toe een
schouderklopje kunt geven, maar je
moet niet overdrijven. Hoe Van
Gaal zich gedraagt als ik op de trai-
ning iets goeds doe? 'Oké John,'
zegt hij dan".

Van Loen is nog niet zover dat hij
hoe dan ook weg wil bij Ajax. „Ik
wacht nog eventjes af. Maar als een
club interesse in me heeft, kan die
natuurlijk altijd komen praten."
Dan, dreigend: „Ik ga zeker geen
jaar bij Ajax op de bank zitten; dat
verdom ik. En in het tweede ga ik
ook niet voetballen. Dat heb ik ook
al tegen Van Gaal gezegd. Bij An-
derlecht heb ik ook een seizoen in
het tweede gespeeld; een ramp
vond ik het. Van Gaal heeft kenne-
lijk begrip voor dat standpunt. Hij
heeft mij tenminste nog niet in het
tweede elftal opgesteld".

De zevenvoudige international, via
FC Utrecht, Roda JC en Anderlecht
in de Watergraafsmeer beland,
hoopt zich op de trainingen op-
nieuw bij Ajax te kunnen bewijzen.
Meer dan een sprankje hoop heeft
hij evenwel niet. „Ik train scherp en
probeer in de partijtjes veel te sco-
ren. Maar het is eigenlijk nutteloos.
Van Gaal kiest toch voor Petters-
son. Alleen als Stefan geblesseerd
raakt, heb ik een kans".

Feyenoord
loan Sabau begint tijdens beker-
wedstrijd tussen Feyenoord en Sion
opnieuw op de bank. De Roemeen-
se international is eindelijk hersteld
van zijn slependekuitbeenblessure,
maar kan volgens interim-coach
Wim Jansen nog geen volledige
wedstrijd aan. zestien spelers opge-
roepen als voor de wedstrijd tegen
De Graafschap. Bosz deed als enige
niet mee aan de lichte training. De
middenvelder kampt met een kuit-
blessure.

BRUSSEL - Bobby Robson ge-
boft niet echt in het elftal dat Aad
£e Mos al vrijdagavond bekend
Raakte voor de tweede wedstrijd
*egen PSV. Hij is er in ieder gevalvan overtuigd dat het elftalvan An-
derlecht veranderd zal worden, in-Wen hij langer dan een half uur

de strijd de opstellingvan PSV
""ou prijsgeven.

Met die opmerkingen wekte de Brit«e illusie dat hij met iets heel bij-zonders voor de dag zou kunnen«omen. Dat echter lijkt hoogst on-
waarschijnlijk nu Romario en Va-nenburg niet beschikbaar zijn.
*n Waalwijk experimenteerde Rob-son en strafte tegelijkertijd een heel
Klein beetje voor matig presteren inac competitie. In het volle Astrid-

park zal dat uiteraard niet gebeu-
ren. Het enige datRobson over zijn
ploeg kwijt wilde, is dat uit zijn
groep van achttien Van Mol en één
van de twee jongsten(Schreuder of
Hoekstra) zullen afvallen. Wat over-
blijft is dan vermoedelijk het vol-
gende elftal: Van Breukelen; Ge-
rets, Van Tiggelen, Valckx, Popes-
cu en Heintze; Van Aerle en
Koeman; Ellerman, Kieft en Kalus-
ha. De enige wijziging sinds de
thuiswedstrijd is de terugkeer van
de toen geschorste Kieft op de
plaats van de geblesseerde Roma-
rio.

Utrecht
Ab Fafié eist van FC Utrecht een
goed resultaat in de tweede wed-
strijd tegen Real Madrid. Ook nadat
de eerste wedstrijd thuis met 1-3

werd verloren. „We doen er alles
aan met opgeheven hoofdenMadrid
te verlaten."

De kans dat de Nederlandse num-
mer acht tegen de Spaanse koplo-
per de derde ronde van het toernooi
om de UEFA-beker bereikt zo onge-
veer is één op de miljoen. Dat beseft
ook Fafié. Maar toch. Vorig seizoen
won Real Madrid in Moskou met 2-1
van Spartak om thuis met 1-3 te ver-
liezen en uitgeschakeld te worden.

Hoewel deze herinnering voor de
Madrilenen nog vers is, verwacht
Fafié toch onderschatting aan Real-
kant tegen zijn ploeg. „Daar ligt on-
ze kans, het ijzer is heet."

In het verleden hebben Nederland-
se ploegen in Bernabeu voor de

Europa Cup altijd gescoord. FC
Utrecht wil de traditie voortzetten,
alle spelers zijn fit en klaarge-
stoomd door 'Koning Ab'. „We zijn
hier niet gekomen om de stad te be-
kijken."

" Bruno Labbadia (links) tracht vergeefs de Deense verdedigerMichael Manniche te passeren.

LANDSKAMPIOENEN
Anderlecht-PSV (0-0)
IFKGöteborg-Panathinaikos (0-2)
Sampdoria-Honved Boedapest (1-2)
Bröndby-Dinamo Kiev (1-1)
Kaiserslautern-Barcelona (0-2)
Arsenal-Benfica (1-1)
Ap. Limassol-Rode Ster Belgrado (1-3)
Sparta Praag-Marseille (2-3)

BEKERWINNAARS
AS Monaco-IFK Norrköping 1-0 (2-1)
Feyenoord-FC Sion (0-0)
Manchester United-AtleticoMadrid (0-3)
Club Brugge-GKS Katowice (1-0)
ASRoma-Ilves Tampere (1 -1)
Ferencvaros-Werder Bremen (2-3)
Banik Ostrava-Galatasaray (1-0)
Morgen:
FC Porto-Tottenham Hotspur (1-3)

UEFABEKER
Vfß Stuttgart-Osasuna 2-3 (0-0)
B München-BKKopenhagen 1-0 (2-6)
Real Madrid-FC Utrecht (3-1)
Ajax-Rot-Weiss Erfurt (2-1)
Eintracht Frankfurt-AA Gent (0-0)
Dinamo Moskou-Cannes (1-0)
Celtic-NeuchatelXamax (1-5)
Boavista-Torino (0-2)
Trabzonspor-Olympique Lyon (4-3)
FC Tirol-PAOK Saloniki " (2-0)
Liverpool-Auxere (0-2)
Dinamo Boekarest-Genua (1-3)
AEKAthene-Spartak Moskou (0-0)
CSKA Sofia-Hamburger SV (0-2)
Morgen:
Torpedo Moskou-Sigma Olomouc (0-2)
Steaua Boekarest-Sporting Gijon (2-2)

Tussen haakjes de uitslagen van de
heenwedstrijden. Vetgedrukte clubs
naar volgende ronde.

karakteristieken
BEKERWINNAARS

" AS Monaco-IFK Norrköping 1-0 (1-0)- 27. Robert 1-0. Scheidsrechter: Lo Bel-
lo (Ita). Toeschouwers: 6000.

UEFABEKER

" Bayern München-B 1903 Kopenha-
gen 1-0 (0-0) - 89. Mazinho 1-0. Scheids-
rechter: Velazquez (Spa). Toeschou-
wers: 12.000.

" Vfß Stuttgart-Atletico Osasuna 2-3
(0-2) - 8. Urban 0-1, 17. Merino 0-2, 47.
Urban0-3, 80. Buchwald 1-3, 89. Sverris-
son 2-3. Scheidsrechter: Van der Ende
(Ned). Toeschouwers: 9500.

eerste divisie
Zwolle-Wageningen 1-3

Cambuur L 16 11 2 3 24 29-16
Wageningen 16 9 4 3 22 22-11
Heerenveen 16 9 3 4 21 31-20
Telstar 16 8 4 4 20 43 -30
Den Bosch 16 9 2 5 20 29-19
Haarlem 16 8 4 4 20 25-22
NAC 16 6 6 4 18 26-21
NEC 16 7 4 5 18 26-21
Heracles 16 6 5 5 17 27-25
AZ 16 6 4 6 16 30-25
GA Eagles 16 6 4 6 16 26-23
RBC 16 5 5 6 15 26-24
FC Zwolle 16 5 5 6 15 24-25
Veendam 16 6 2 8 14 2 L-26
Excelsior 16 6 2 814 31-39
Eindhoven 16 4 5 7 13 20-28
Helmond Sport 16 4 3 9 1122-35
Emmen 16 3 5 8 11 15.--'S2
TOP 16 3-4 9 10 19A33
Zeeland 16 1 3 12 5 17-^34
Heracles en Cambuur periodekampioen

Heracles en Cambuur periodekampioen

FC Zwolle-Wageningen 1-3(0-2) -1. Uitrtfan
0-1, 44. Van der Velden 0-2, 77. Van; dei
Nooij 1-2, 86. Van Gameren 1-3. Scheids
rechter: Van der Neut. Toeschouwers: 3500
Gele kaart: Koggel, Gerritsen (beiden .FC
Zwolle), Heesen (Wageningen).

VCH sneuvelt
in bekerstrijd

Van onze medewerker

HEERLEN - Het bekeravontuur is
wat dit seizoen betreft, al verieder
tijd voor de volleyballers van VCH
Na een plaats bij de laatste vier tij
dens de vorige editie, sneuvelde de
Heerlense equipe gisterenavond"a
in de eerste ronde tegen De Hypo
theker/VCS: 1-3 (8-15, 17-16, 5.15
12-15).

Het opdoen van speelervaring voqi

zijn jonge wisselbank had bij VCH
coach Peter Arets prioriteit bover
het directe resultaat. In een gele
genheidsopstelling ontwikkelde d«
thuisploeg weinig tempo en dyna-
miek, op een serie venijnige opsla
gen van Gilbert Heyenrath na: 8-15
Door een geslaagde invalsbeurt var
het duo Ad Vonken/Felix Peti<
sleepten de Heerlenaren de tweed-;
doorgang, na tussenstanden van 4-£
en 11-14, op de valreep nog in d<:
wacht: 17-16.

VCH pakte daarna de draad uit dt
eerste periode weer op. Het duei
kwam daardoorbepaald niet in aan-
merking voor de schoonheidsprijs
De thuisploeg liep achter de score
ontwikkeling aan door veel pass-
fouten en een zwak reagerende net
verdediging. Wellicht tot eigen ver-
rassing kwalificeerde De Hypothe-
ker/VCS zich vrij simpel via 5-15 er
12-15 voor de volgende bekerronde

George Kessler
naar kuuroord
SITTARD - Fortuna-trainer
George Kessler wordt vandaag
ontslagen uit het ziekenhuis. De
aan de halsslagader geopereerde
oefenmeester is redelijk hersteld
van de ingreep en zal nog drie
weken in een kuuroord in Duits-
land nabij zijn woonplaats!
Schleiden revalideren.
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Bedrag Terug te Mnd. bedrag Effectieve Mnd. bedrag Effectieve

" in handen betalen in volgens min. jaarrente vlg.wet. max. jaarrente
5.000 48 mnd. 138,77 14~9 150.95 ~

' 10.000 60 mnd. 229.79 14,3 249,77 17 5
■>■ 15.000 60 mnd. 344,69 14,3 366,84 16 1

30.000 72 mnd 609.22 H 2622.29 15.2

Krediet U betaalt Rente volgens min. tarief Theor. Rente volgens Theor.
limiet per maand per maand efl. jaarrente looptijd max. tarief looptijd
11.000 220 1.145 14.6% 75 mnd. 17*6 85^18 000 360 1,145 14,6% 75 mnd. 17,3 83

'- 25.000 500 1.11 14,2% 74 mnd. 16.9 82
." 35 000 700 1.09 13.9% 72 mnd 16 5 80

Executieverkoop
Op donderdag, 7 november 1991,

.om 11 .00 uur, vindt een openbare verkoop plaats.
De verkoop komt voor rekening van S.I.E.;Oonsulting 8.V., Maastrichterlaan 27 te Vaals.

Te koop wordt aangeboden:

een kantoorinventaris
O.a. diverse houten bureaus,

archiefkasten, rekken, bureaustoelen, kasten,
koffiezetapparaten, 7 stuks P.C. werkstations van de
merken Hewlett Packard, G2en Peacock, 2 stuks P.C.
CAD stations t.w. Hewlett Packard en Hanche-Peter, 1
draagbare P.C. G2Laptop, 2 stuks laser printers, 1
Océ Plotter en 1 Hewlett Packard Plotter.

De plaats van verkoop is
-fv,aastrichterlaan 27te Vaals. De goederen zijn op
woensdag 6 november 1991 tussen 14.00 en 16.00 uur
■en een uur voor de verkoop te bezichtigen. Alleen
contante betaling. Geen opgeld.

De verkoop vindt plaats in opdracht van
de ontvanger rijksbelastingen Maastricht (Hoofd
Ondernemingen), Terra Nigrastraat 10, telefoon
043-468468.

De belastingdeurwaarder belast met de
executie.

"1

Belastingdienst

|7\^—^^ _-^

LOOPLAWAAi
Doe er iets aan! De Nederlandse
Stichting Geluidhinder helpt bi| het
vinden van een oplossing voor alle
vormen van lawaai in en om huis.
NSG, Postbus 381, XTC/0
2600 AJ Delft, INoO

I EI/IfCDLtlMltn
VOORDELIG

OP-OP
KALKOEN 0 «o
DRUMSTICKS kilo £."
HANEBOUTEN kilo 3?8
■ ■■■■ ■■lal ■ I—II—HH-l —11.. ... lII.HII 111 II I ■ I—_

POOLSE WORST 500 gr 4?9
ORG. *» QQ
BOERENHAM GER. 500 gr O.
RUNDER g\ aa
STOOFLAPPEN kilo U.

fl Zr f | 'f' M' 1 I llllS I t"^l

MAGERE AQQ
VARKENSPOULET 500 gr O.

1 _ 1
/■■■■«pi fMMHMHHny

bt -^ü MMflflHk

SITTARD (SANDERBOUT) VEESTRAAT 42. HEERLEN HEERLERBAAN 108

' ." BRUNSSUM JULIANASTRAAT 11 " MAASTRICHT(AMBY) LINDEPLEIN 1
«

SITTARD- HEERLEN. BRUNSSUM- MAASTRICHT:
woensdag vanar 12.00uur ofjen:
donderdag koopavond
(Sittard géén koopavond)

1"*:

vl X"J 1 I WÊL. mm 1 L Hl 'J i I Ip 1 IvH ■ I
-^ Philips midi HiFi CP-Kombina.të ■^■^BlBYfllflPWHfI^M IH^7 R ROÜB !■ K9S Eenvoudig aan te sluiten. FTD-display. ] K*Bl^lTuner met digitale uitlezing en 20 voor- ■ HH^KS B"^^^^^^^ |1 PhiIJPS midi CD-knmhinatiH met

keurzenders. Dynamic sound enhance. | B A subwonfersysteem FW 2012

S2x35 W. 3-Bands equalizer. 'Logic' B^^i^Mi^^^------*-----..»—...__^_ m^^^^W^U .*m.^^^..BM Eenvoudig aan te sluiten. Afneembare boxen
autoreverse dubbel cassettedeck. B■■f I VB | B^^^VHHHBB P^Vjd ■[ |^^^^ en afzonderlijke subwoofer. Toploader CD-
2-Weg luidsprekerboxen. J^AA 1111 I B SI mëS^ÊÊIË m\ k*Bf3 r^ ]aln 1 lil speler. Tuner met 20voorkeurzenders. 2 x
Afstandsbediening. T.irfrgll fl B lil Wp .mk W.vA ■«W A VK^^ B 30Wenl x 20 Wmuziekvermogen. Dubbel

!l^\ Bjfl Bk^'^^^B^^Hl fl Afstandsbediening. «^^QQ«

Bfls^^j ,j 5 I IJ^^WHiH

k^ Philips easvlink midi HiFi-komfainatie F 320 mßm^Sl j f 1«_, «^ l '""-^.i i^^——^—^^*^i—<^ 'l
I -W.^ Eenvoudig aan te sluiten. 30 Voorkeurzenders. 2x 75 W.'Logic'dubbel ohii;„r m;j; r>n t«„i,i..ii»„^ j;n!i,i cnund nmi.^.. ». ,<**!?■ WBÊKÊKtKHBEMBÊ^KKBHBamm^ .S^ cassettedeck, waarvan deck B autoreverse. Dolby B. CD-speler met edit. OIOIKf 'dItt?"" 1-11"8 m6l d'*''^ai^MJ[aCßiSflLai I 13-Weg luidsprekerboxen. Afstandsbediening. SUQWPQTer FW 2017 I»1"1'1 1 ,)

m M Eenvoudig aan te sluiten. Afzonderlijke subwoofer en satelliet box|es. H ']
l/lUQ .^j..,.^,^...,......^.^.^.^.^^ 5 Preset digital sound processor. Toploader CD-speler. Tuner met .1

fc /V tfM Itvvi 1111 Bl 24 voorkeurzenders. 2x33Wen 1 x 50 W muziekvermogen. Dubbel
__ IW^ 7 cassettedeck, waarvan deck B autoreverse. Ao^koU\ Sym I l-■ V ’ 45,-PER MAAND BI ■ Dolby B. Afstandsbediening. IQQQB JppatL. ■ 1.111a» 9 VJM MJM JmM„'j

' H !"».■ i;. ;" '' '""iIÉI BI Hfcik. . Philips

k. HMB nj *f*??aJ. ;.; ! rffc. altta ■ :'^>fVi-I-^-V^-TJ ■Hf'-' IBBall £?- * fr h .-—^.
, 1 a£9aflßt3iF ' SW%' BE^^^^BS V

■ _ II rBLfICKLIMEn ' HiFi"ster"KleUreitifilßyiSie Phiiio SMatChlinfi inn H7 H.Fi.^n

k^^ m BilL Bi afctendstedienmeen" ' ""! jAA picture, menuvoor het instellen en bedienen,

J^k m Bn & ■-'-^■"■-:^S3l :■§ s.a«a<ka^ £ifJ # ? stereo-versterkervan 2x40W, teletekst en \V^ fl WH""' —-^ ÏWÊÈ Ook leverbaar in -«—■■»'■—' j twee afstandsbedieningen. Perfekt stilstaand JI Ei ~g ilffi^liiiil ül 70 cm beeldbuis £077^ ’ 75,-PER MAAND beeld. IAAA

SMI«JI JHbb9l Cag-'ett-Ml'M'K FC 310 autoreverse. High speed dubbing. Mengmo'gelijkheid metexterne ll** "__ !l IKGenMG en 24voorkeurzender's. ]Metautoreverse opnemen/weergeven op mikrofoon. Programmeerbare CD-speler. Digitale klok. *mf\f\ ,„. DPO IPrlPIfi1 I #*r,i** 2x2oWen 1 x 36 Wvia 5 luid-
»-j- .. ... Afneembare luidsprekerboxen (2-weg systeem). M^Ê^Ê" ’ 30,- PER fll II I ("'""" sprekers. Turbo bassgenerator. a

S' Midi verrterK-'r FA 310 MmJ^m MAAND " J|^ H---f' "' Surround sound. Dubbel casette \2x55 W uitgangsvermogen. -a^—_.^_ 7 ,11 "" I i W»^ deck, waarvan 1 deck autoreverse. |Midi.set tunerFT 310 , :v. : Bl ij , ■ Digitale klok 'Met digitale uitlezing. FM, MG, LG en f^M 10 4 kggf >>*gta|-gn gQn-dPf fl Cftllt fgntg | Afstands- 4JA*Afsaa°ndsSniengßC3io A!s u een apparaat uit ons assortiment koopt, dan betaalt u een kwart ais bediening- jtfïlïlrlSt^ ook geschiktvoor de meeste Philips tvs, aanbetaling en drie maandelijkse termijnen. Dit alles zonder kosten en rente. 'é\ mi,45 PER M.AND ' ,videorecorders en a _ . .. J
,^
, . a. ~ ,„il+ -*SS«BI " ’«,- HtH maanu k

laserdisc-speiers *|^QO ®vs niet langer wachten, u kunt nu kopen wat u wiit. ««S^SSoL
/40,-permaand ****~ | De betaling is soepel bij Dom van den Bergh. | ÏÏSZ^gÏÏiïZ \

S| vphÏupsSßets nu ySvooRDEUGc/
*^ËW -a^-#fTwA PHILIPSHIFI-SETMETV PHILIPS HIFI-SET AFSTANDSBEDIENING MlïjMH&a Phii me uici c-rx K>lUiP 'tP*^ IBestaande uit: jfllll^SB^ Bestaande uit: BirjiJg Bk. HIH-SET ..-al^rT-Bv

tale kwarts/PLL-synthesizer —— _BB^_B' tale kwarts/PLL-synthesizer -g»g^ . I;^-, CpÉgs^pklasse tuner A! ISA^tuner.FM.LGenMG. BBK3BH|9 tuner. FM, LG en MG. HBB^S^j o^oDigitale kwarts/PLL- f] 4JT 30 Voorkeurzenders. E^ST^^ilfl 30 Voorkeurzenders in wille- SE»aEl^i« Ynthesizer tuner. FM LG en iJ R^ mMB Philips versterker FA 650 keurige volgorde op te ' *■ 29 Voorkeurzenders. y^ fejj^ W

OOK U KUNT EEN GEHANDICAPT KIND IN DE DERDE WERELD
JEmStichting Liiiane Fonds _ aft 77.67 ttEA-P

gT-]* Postbus 75- 5250 AB Vliimen> G\ftO V°°r d'rekte hülp °P een individuele en kleinschalige wijze
Telefoon 04108-19029 VOOR ALLE BANKEN REK.NR. 70.70.70.198



Deze week was het weer raak. Trai-
ner Antic het zondag tegen La Co-
runa Paco Lorente invallen. Door
die invalbeurt werd de 'linkspoot'
onverkoopbaar, terwijl manager
Beenhakker de speler bij een ande-
re club had willen stallen. De zaak
werd behoorlijk opgeklopt in de
media, waarna Real Madrid zich ge-
roepen voelde een persconferentie
te beleggen met omstandige verkla-
ringen van voorzitter Ramon Men-
doza,Antic enBeenhakker. Hetwas
nooit de bedoeling geweest was Lo-

uiterste best zelfs maar de schijn te
vermijden. Ik moet toegeven, dat ik
er de eerste tijd best moeite mee
had. Nu vind ik het heerlijk iets an-
ders te doen."
Het werk van Beenhakker bij Real
Madrid speelt zich, figuurlijk, ver
van de bank af, „al horen jullie mij
niet zeggen, dat ik er nooit meer
kom te zitten. Als Real Madrid vijf
keer verliest, wordt de trainer ont-
slagen en ben ik contractueel ver-
plicht zijn taken waar te nemen."

Analyseren
In de functie van technisch direc-
teur is Don Leo bezig Real door te
lichten. Hij voert overleg met alle
(twaalf) voetbaltrainers om een toe-
komstige technische lijn uit te stip-
pelen. Daartoe reist hrj ook door
Europa om speelstijlen te analyse-
ren, ontwikkelingen waar te nemen
en talentvolle spelers te ontdekken.
„Real is aan zijn stand verplicht
eens per twee jaar met een topper te
komen."

MADRID - Er gaat in Spanje geen week voorbij of er is wel
een affaire rond manager Leo Beenhakker en trainer Radomir
Antic van Real Madrid. In het land waar voetbal geen sport is
maar een passie is men nog steeds verwonderd over de trans
fer van de coach van Ajax naar zijn oude liefde op het moment
dat trainer Antic in de Spaanse competitie en de Uefabeker
een droomstart beleefde.

Bitter
T 1

con de s*eden die vorig jaar op het
in H^reS S 1Tokio werden verslagen
dp strijd om de kandidatuur vandLZomerspelen van 1996, behoor-en Melbourne en Athene. De Grie-
hJ; reageerden bitter, vooral omdat
aan ?°"Jarig bestaan van de spelen
blan othene voorbijging. Het dag-
d

aa- &unday Age uit Sydney meid-
led Vanuit Tokio dat Atlanta lOC-uen had omgekocht. De beschul-
s gJ°g werd door Atlanta als 'ab-

van de hand gedaan.
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Als de trainer wordt ontslagen, moet ik zijn taken overnemen'Indoorduels bij
WK voetbal

PONTIAC - Tijdens de wereldti-telstrijd voetbal in de Verenigde
zullen vrijwel zeker wed-strijden gespeeld worden inoverdekte stadions. De inspec--1 uecommissie van de wereldfede-ratie Fifa was laaiend enthou-siast over de Silverdome inv°ntl£,c, en de Superdome inNew Orleans.Guido Tognoni, aanvoerder van°-e commissie, prees beide sta-

datCf aIS V^f sterren accommo-

Beide domes vormen de huisves-ting voor profteams uit de foot-Këffiff- Er liggen kunst-

WdiieS hebben uitgewezen, dat
um^

Unstgras vervangen kan
Ai

en door natuurlijk gras.
aIH

S inderdaad het geval is",
pl°Üs tognoni, „wordt er indoorgespeeld tijdens de WK".
res.divisie c

F°P2-HelmondSp.2 1_ *feOS^ 2
MVV 2 uitg.

1 -cm U 2 -Vitesse 2 afg.
[Vitessp 9
Fort c; 4J „ 7 4 3 0 11 17- 7fcdaj^d2 6 5 0 110 25- eS-sv ? 5 5 0 0 10 15- a
prvV2 5 4 1 0 9 17- 3
PKC2 5 3 0 2 6 7-5
MVV, 6 3 0 3.6 15-20
pPOp, 6 2 13 5 14-12
PelmnnHc „ 8 13 4 5 7-15Cb".S?- 2 7 2 1 4 5 9-18Schoven 2

6 2 0 4 4 5-13
RB unoven2 7 2 0 5 4 12-21

II ">
6 12 3 4 8-1S6 0 15 1 4-14

RKffg^^Dinsdag 12 nov. 19.30uur.
j^B°sch2-Fort. Sittard 2
VVV2v-I.ndhoven2

Wiii "Helmond Sp. 2*v'«emH2.RodajC2

De toekomstvisie
van Leo Beenhakker

" Leo Beenhakker,
nu in dienst
als manager bij
Real Madrid,
zal vroeg
of laat
terugkeren op
de trainersbank van
de Spaanse club.

Foto: COR EBERHARD

sportkort

LONDEN - Atlanta heeft de organi-satie yan de zomerspelen in 1996 opRegale wijze verkregen. Het heeft
Oh >.

Van het International'schPS*^? C°mité omgekocht. Dat
Öh ?£r Spie*?el« Het Duitseweekblad beroept zich op uitspra-
'lOC-llden Sn AustraUsche

Per Spiegel beweert dat Australi-sche lOC-leden andere leden chan-teren om de zomerspelen van 2000?an. Sydney toe te wijzen. De Aus-traliërs dreigen anders harde bewij-zen op tafel te leggen dat Atlanta despelen van 1996 gekocht zou heb-
-1 en- Aan de hand van de gegevensvan Der Spiegel plaatste The Timessisteren een voorpublikatie.

heeft twee leden in het
en d Y^e-president Kevan Gosper
in r\ * C-oles. Beide namen worden
/* Oer Spiegel noch The Times ge-
°emd. Gosper, een in Londen
°nende zakenman, reageerde ver-
ntwaardigd op het artikel. Hrj ver-
jaarde tegenover The Times juri-
sch advies in te zullen winnen

kl6l^ 6 m°gelijkheid van een aan-
dpri wegens smaad. „Dit is schan-
2al " pure laster". zei Gosper. „Ik

Iajr.^ndisch advies inwinnen. Het
kel moet worden ingetrokken.",

ra°lgens de Australiër plaatst het
int ort een vraagteken achter de
gegnteit van het gehele IOC".

Olv **"? van groot belang voor de
teg "*pische beweging dat het sys-. Ni van aanwijzing eerlijk is en in
Wr-PUblieke °Pinie beschouwd
dent- aIS eerliJk- De geringste ver-
d"Kmg van manipulatie moet wor-n vermeden en bestreden."

„Ik sta op het punt naar Lausanne
te vertrekken om dit soort risico's
voor eens en altijd uit te sluiten en
dan word ik als vice-president be-
schuldigd van het manipuleren van
het.hele proces om Sydney aan de
spelen te helpen", aldus Gosper.
„Afgezien van het feit dat ik als
lOC-lid door het slijk word gehaald,
bezoedelt de aantijging dekandida-
tuurvan Sydney".

De Australische stad ondervindt
voor 2000 concurrentie van Berlijn,
Peking, Brasilia, Manchester en Mi-
laan. De stemming wordt gehouden
op het lOC-congres van 1993 in
Monte Carlo.

De zaak ligt bijzonder gevoelig voor
het lÓC. De integriteitvan de Olym-
pische beweging is aangetast door
het gedwongen vertrek van Robert
Helmick, voorzitter van het Ameri-
kaans Olympisch comité en lid van
het dagelijks bestuur van het lOC.
Helmick wordt ervan beschuldigd
dat hij zijn ambt misbruikte voor
persoonlijk gewin. Hij zou 600.000
gulden hebben opgestreken als ad-
viseur van bedrijven die banden
met het Amerikaans Olympich Co-
mité wilden aanknopen.

'Atlanta kocht
IOC-leden om'

kwartmiljoen in ruil toekenning zomerspelen Beenhakker beweerde gisteren zich
bij Real Madrid in zijn element te
voelen. „Ik ben graag teruggegaan.
Ik had er drie jaar met succes ge-
werkt en ik wilde graag technisch
directeur worden. Dat wilde ik bij
Ajax ook al, met Louis van Gaal als
coach, maar voorzitter Van Praag
zei nee. Real Madrid is een unieke
club. Ik heb er een emotionele band
mee. Dat voelde ik voor deze com-
petitie bij het toernooi in La Coruna
toen we elkaar na twee jaarterugza-
gen. De spelers kregen tranen in
hun ogen, mij gaf Real een warm
gevoel."

Discipline
Bij Ajax had Beenhakker een ander
gevoel. „Er was één speleren er wa-
ren een paar collega-trainers diemij
met mijn promotie hebben gelukge-
wenst. Bij Ajax wordt de discipline
nu aangetrokken. Ik vond dat een
beetje dollen erbij hoorde. Ik zei al-
tijd tegen de Ajacieden: ik heb geen
trek schoolmeester te spelen, an-
ders was ik dat wel geworden."

" VOETBAL - De competitie-
wedstrijd van dit weekeinde tus-
sen PSV en Groningen wordt
niet op zaterdag, maar op zondag
gespeeld.

hoogtevan mijn vertrek. Op vrijdag
heb ik nog advies gekregen van
Arie van Os over bepaalde afwikke-
lingen. Mij leek geen sprake van
een conflict, maar zaterdag stond ik
met de mond vol tanden door de
uitbarsting van Van Praag. Toen
was er ineens wel een conflictsitua-
tie. Ik vond dat gek. Als een club de
trainer de deur wijst, heet dat nor-
maal. Als het andersom gebeurt is
iedereen in rep enroer."

Beenhakker heeft zich de laatste
tijd geërgerd aan de mededelingen
uit het Ajax-kamp dat er geen team
zou staan, dat er niet gepraat werd,
niet gekaart. „Nou, ik heb Winter en
Vink in de kleedkamer soms het
backgammon moeten afpakken. Ik
vind het hinderlijk dat ik op mijn
filosofie (gecontroleerde vrijheid)
werd beoordeeld. Maar iedereen
heeft tochrecht op zijn eigen filoso-
fie?"

BERLIJN -Bondskanselier Helmut
Kohl heeft Berlijn geadviseerd de
kandidatuur voor de organisatie
van de Olympische Zomerspelen
van 2000 in te trekken.
Wel zou de stad zich kandidaat
moeten stellen voor de Spelen van
2004.

Kohl tegen Spelen
Berlijn in 2000

" VOETBAL - De Belgische
eerste klasser KV Kortrijk heeft
een nieuwe trainer. Oud-interna-
tional Erwin Vandendaele volgt
de onlangs ontslagen Urbain
Braen op.

Kohl heeft volgens Daume het ad-
vies gegeven aan burgemeester
Diepgen.

Dat heeft Willi Daume, voorzitter
van het Duitse NOC, in een inter-
view met de Sender Freies Berlin
verklaard.

'Don Leo' laat Ajax verder met rust.
Hij geeft geen commentaar op de
resultaten van zijn oude club, dan
wel de incidenten die daar inmid-
dels hebben plaatsgevonden. Hij
heeft in Madrid genoeg aan zijn
hoofd, elke week wel weer een an-
dere 'affaire.

De manier waarop hjj uit de Meer is
vertrokken doet Beenhakker nog
steeds zeer. „Op de dag van de Gro-
te Boem hebben de emoties de
overhand gekregen. Het bestuur
van Ajax was al drie weken op de

" VOETBAL - De tweede Bun-
desligaclub SV Darmstadt heeft
trainer Jürgen Sparwasser met
onmiddellijke ingang ontslagen.
Zijn assistent Scholz neemt de
trainingen tijdelijk waar.Gevecht Holyfield

wordt niet erkend
" PAARDESPORT - Gisteren
is Jappeloup, een van de beste
springpaarden uit de historie, op
zestienjarige leeftijd overleden.
De Fransman Pierre Durand
reed in 1988 in Seoul met Jappe-
loup naar de Olympische titel.
De kleine zwarte hengst verdien-
de in totaal 1,8 miljoen gulden.

" GOLF - Corey Pavin is uitge-
roepen tot golfer van het jaar.
Pavin is de opvolger van de Brit
Nick Faldo. Hij kreeg 58 punten,
twee meer dan zijn Amerikaanse
landgenoot Couples.

" VOETBAL - Niemand heeft
afgelopen zondag de elleboog-
stoot van Van Basten gesigna-
leerd. Toch blijft grensrechter
Battaia, op wiens advies scheids-
rechter Cesari de rode kaart trok,
van mening dat de oud-Ajacied
schuldig is en niet zoals meni-
geen denkt Aldo Serena. In het
Italiaanse voetbal telt alleen het
arbitrale rapport en mogen tv-
beelden geen rol spelen bij de
rechtspraak.

Holyfield zou aanvankelijk 8 no-
vember in Las Vegas zijn titel offi-
cieel op het spel zetten tegen oud-
wereldkampioen Mike Tyson. Deze
is nummer één bij de WBC. Tyson
zegde twee en een halve week gele-

Holyfield wordt alskampioen zowel
erkend door de WBC, de IBF en de
World Boxing Association (WBA).
Zijn vrijwillige titelverdediging te-
gen George Foreman in april werd
door de WBC niet goedgekeurd. De
poging van Sulaiman om Holyfield
de titl te ontnemen, werd dit voor-
jaar door een Amerikaans gerechts-
hof verijdeld.

De grootste wereldorganisatie van
het beroepsboksen wijst erop dat
Holyfield eerst dient uit te komen
tegen de nummer één van de lijst
van uitdagers. Damiani staat bij de
WBC niet bij deeerste tien.

De ex-Europese kampioen Damiani
werd vervolgens als vervanger ge-
contracteerd. De 33-jarige Italiaan
komt echter alleen op de ranglijst
van de International Boxing Fede-
ration (IBF) voor bij de eerste tien.

MEXICO - De World Boxing Couii-
cil (WBC) zal het gevecht om de
wereldtitel in het zwaargewicht tus-
sen kampioen Evander Holyfield
(VSt) en de Italiaan Francesco Da-
miani 23 november in Atlanta niet
erkennen. Dat verklaarde de voor-
zitter van de WBC, José Sulaiman,
in Mexico-stad.

den echter af, waarbij hij een rib-
blessure als excuus aanvoerde1.
Daardoor kan hu' niet eerder dan
het volgend voorjaar in de ring ver-
schijnen.

Fin naar
De Graafschap
DOETINCHEM - De Graaf-
schap staat op het punt de Finse
international Mika Matti Paate-!
lainen in te lijven. De 24-jarige
speler, die dertig interlands
speelde, mag van zijn huidige
club Dundee United vertrekken
nadat hij een nieuw driejarig
contract weigerde.

Vanderlijde
naar Roermond
ROERMOND - De stichting
Sportraad Roermond is er in ge-
slaagd voor het sportgala op vrij-
dag 29 november Arnold Van-
derlijde en Nelli Cooman vast te
leggen. De bokser en de atlete!
zullen in de Oranjerie de prijzen
uitreiken aan die Roermondse
sportlui die zich in het afgelopen
jaar hebben onderscheiden.

Real Madrid
wil Hagi kwijt
MADRID - De dagen van
Gheorghe Hagi bij Real Madrid
zijn geteld. De aartsluie Roe-
meen werd zaterdag tegen La
Coruna van het veld gehaald en
prompt draaide de Madrileense
machine op volle toeren. Hierro,
Michel en Butragueno vierden
het vertrek van Hagi met drie
doelpunten. Het bestuur van de
'Koninklijke' heeft de Roemeen
tot januari respijt gegeven nu
Robert Prosinecki in de eerste
ontmoeting tegen FC Utrecht
weer last kreeg van een oude
spierblessure. Als die genezen is,
wil Real Madrid Hagi van dé
hand doen. Voor een schappelij-
ke prijs, zo heet het in de Spaan-
se hoofdstad.

Littbarski in
clinch met Lattek
KEULEN - Pierre Littbarski
heeft Udo Lattek openlijk de
oorlog verklaard. De aanvoerder
van FC Köln maakte in een inter-1
view van zijn hart geen moord-j
kuil en veegde de vloer aan met
de technisch directeur van de
club. Lattek is in alle staten, on-
derbrak vrijdag de training van
Jörg Berger en liet ten overstaan
van de voltallige spelersgroep
weten dat hij zich 'niet door Litt-
barski laat demonteren. Het be-
stuurvan FCKöln zit vreselijk in
de maag met de hele affaire. Ta--]
meer omdat het al maandenlang j
niet botert tussen Lattek en Litt-1barski en de technisch directeur
zijn aanvoerder er nu van ver-
denkt dat hij de zaek bewust
heeft laten escaleren. Littbarski
weigert elke verzoeningspoging
en wil bovendien geen woord te-
rugnemen van de kritiek op zhn
hoogste baas. Lattek op zijn
beurt ziet Littbarski liever van-
daag dan morgen vertrekken,
maar stuit daarbij op onoverko-1
melijke bezwaren van het be-
stuur.

HAWAII - De laatste wedstryd
van de reeks om de wereldbeker
voor beroepssurfers is een kwes-
tie van overleven. De zes tot acht
meter hoge golven, die kapot-
slaan op het rif van Hookipa
Beach van Hawaii, maken het de
deelnemers uiterst moeilijk, te-
meer daar de betrekkelijk zwak-
ke wind (12-15 knopen) hun
manoeuvreerbaarheid vermin-
dert. Menig surfer is tegen dit
nauurgeweld niet opgewassen
en spoelt met gescheurde en be-
schadigde spullen aan op de
messcherpe rotsen. Robby Naish
heeft zich inmiddels geplaatst
voor de finale van de wave con-
test door achtereenvolgens te
winnen van de twee Hawaiaanse
broers Angula, de Zweed Anders
Bringdal en Kalama.

Oeferiwinst
volleyballers
PORTLAND - Bas Koek, vaak
verguisd zelden geprezen, heeft
de Nederlandse volleybalploeg
naar de overwinning geslagen in
de eerste van vijf oefenwedstrij-
den in en tegen de Verenigde
Staten. De eeuwige reserve
stond in het Coliseum van Port-,
land, Oregon aan de basis van de«
zwaarbevochten zege, 2-3 (15-10!
15-11 8-15 10-15 13-15). In de vijf-
de set, rally-punt systeem, was [
Koek verantwoordelijk voor de
demarrage. Met twee smashes en
een blok stuurde hij Nederland»
van 5-5 naar 5-8. Het was de be-L

slissing in de wedstrijd. Neder-
land behield de kostbare voor-
sprong. Held serveerde de laat-
ste bal, De Reus scoorde het
laatste punt (13-15).

Robby Naish
finalist

CHITTAGONG - Bijna honderd
mensen zijn gewond geraakt bij
rellen na afloop van een voetbal-
wedstrijd in Bangladesh. Na de
competitiewedstrijd tussen Chit-
tangong Steel Milis en Abahani
Sporting Club (1-0) in de haven-
stad Chittagong gingen aanhan-
gers van de bezoekende club tot
de aanval over met zelf gemaak-
te bommen, steekwapens en
stokken. De tribunes van het sta-
dion werden vernield en de poli-
tie werd met stenen bekogeld.
Om de menigte uiteen te slaan
de politie gebruik van traangas
en wapenstok.

Gewonden bij
voetbalrellen

" Evander Holyfield kan zijn wereldtitel voorlopig niet verde-
digen.

weekblad zegt, dat de Austra-
Ornl .eid zi Jn de bewijzen van
Svh °Ping °Penbaar te maken alsyaney niet wordt aangewezen als
9nfanisator van de zomerspelen in
Wp i, ■ ironie wil dat Gosper deze
lor in het hoofdkwartier van het
Vn

ln Lausanne wordt verwachtoor een vergadering van een sub-°r?ite dat het systeem van lovenpn bieden voor de spelen moet her-en om malafide praktijken uit tesluiten.

I bez«t^piegel claimt dat het in het
I aoK+I ls van een bjst met namen van

kn l n ÏOC-leden die zi jn Gmge-

! ben door Atlanta. Het hoogste
d <frag, dat werd uitbetaald, be-
joeg 120.000 dollar, 240.000 gul-n. Bovendien zou de Amerikaan-

,-^etropool andere lokmiddelenDben gebruikt tijdens de inspec-*es van de lOC-leden van de stad,aanden voor het congres in Tokio.

sport incijfers
TENNIS
Nashvüle. Vrouwen, 300.000 gulden, eerste
ronde: Brioekovets - Coetzer 6-3 6-1, Adams- Langrova 7-6 7-6, Savtsjenko - Kidowaki
6-2 6-3, Tessi - Faber 1-6 6-1 7-6, Basuki -Smylie 6-1 6-1.
Moskou. Mannen, 660.000 gulden, eerste
ronde: Siemerink - Jelen 6-1 6-4, Stolten-
berg - Krajicek 3-6 6-3 6-4, Gurriz - Davids
2-6 6-4 6-2, Volkov - Nargiso 6-3 6-0, Adams
- Koslowski 6-3 4-6 6-4, Poljakov - Boetsch
6-0 4-1 opgave.
Birmingham. Mannen, 1.000.000 gulden,
eerste ronde: Reneberg - Jonsson 4-6 6-3
6-3, Bates - Saceanu 4-6 7-6 6-4.
Sao Paulo. Mannen, 500.000 gulden, eerste
ronde: Fleurian - Matsuoka 6-4 6-2.
Oakland. Vrouwen, 700.000 gulden, eerste
ronde: Werdel - Hy 4-6 6-4 7-5, Fairbank -

Harvey 2-6 6-4 6-3, Whitlinger - Ludloff 5-7
7-6 6-0, Frazier - Leand 6-3 6-3, Gigi Fernan-
dez - Nelson 6-3 6-3.
Wereldranglijst ATP, mannen: 1. Edberg
3679, 2. Courier 3ÖIO, 3. Becker 2852, 4.
Stich 2675, 5. Lendl 2485, 6. Forget 2367, 7.
Sampras 1749, 8. Agassi 1749,9. Korda 1600,
10. Novaeek 1599, 11. Bruguera 1504, 12.
Gustafsson 1462, 13. Emilio Sanchez 1404,
14. Rostagno 1392, 15. Ivanisevic 1373, 16.
Wheaton 1307, 17. Chang 1302, 18. Prpic
1178, 19. Hlasek 1171, 20. Tsjerkasov 1135,
27. Siemerink 870, 28. John McEnroe 866,
38. Haarhuis 773, 41. Krajicek 744, 47. Con-
nors 650, 55. Koevermans 569, 102. Scha-
pers 360, 106. Eltingh 346.

VOLLEYBAL
Portland, Oregon . Mannen, eerste van vijf
oefenwedstrijden. Verenigde Staten - Ne-

derland 2-3 (15-10 15-11 8-15 10-15 13-15).
Toeschouwers: 5792.
WIELRENNEN
Santiago. Ronde van Chili, eindstand: 1.
Tankov 41.22.09, 2. Milesi 4.47, 3. Aguero
5.20, 4. Lancheros 7.30, 5. Feliciano 9.06.
Parijs FICP-klassement: 1. Bugno 2033,60
punten, 2. Indurain 1640,10, 3. Chiappucci
1505,80, 4. Chioccioli 1078,40, 5. Museeuw
966,80, 6. Mottet 939,40, 7. Rominger 933,90,
8. Mauri 893,30, 9. Ludwig 888,80, 10. Lejar-
reta 885,20, 11. Maassen 867,20, 12. Fon-
driest 841,50, 13. Breukink 764,30, 14. Sö-
rensen 738,80, 15. Van der Poel 726,25, 16.
Jalabert 716,15, 17. Rooks 700, 18. Kelly
696,20, 19. Delgado 679,30, 20. Van Hooy-
donck 675,90, 21.LeMond 664, 22. Anderson
660, 23. Echave 641,80, 24. Argentin 631,40,
25. Kappes 625,60, 26. BaUerini 617,10, 27.
Abdoesjaparov 593,50, 28. Leblanc 552,80,
29. Van Lancker 539,80, 30. Millar 532,80.

Aan de vooravond van de return in
het Uefabekertoernooi tegen FC
Utrecht benadrukte Leo Beenhak-
ker tegenover Nederlandse media-
vertegenwoordigers in zijn moeders
taal dat hij zich absoluut niet met
Antic' werk bemoeit. „Ik doe mijn

rente te verkopen. Antic en Been-
hakker werken in de beste ver-
standhouding met elkaar. Beenhak-
ker bemoeit zich niet met de
hoofdmacht. Enzovoort, enzovoort.

sportHmburgs dagblad J
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