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Onnodig
De PvdA'er Vos zegt het te waarde-
ren dat iemand zijn consequenties
verbindt aan een uitgesproken me-
ning. De defensiespecialist is het
niet met Van der Vlis eens. Hij
vindt dat de militaire bevelhebber
te vroeg voor zichzelf heeft vastge-
steld dat hij niet kan meewerken
aan een bezuiniging van bijna één
miljard. „Over de invulling moet
nog worden gesproken." Vos reali-
seert zich wel dat het erg moeilijk is
om een lopend reorganisatieproces
te compliceren door nog eens een
bezuiniging. D66-leider Van Mierlo
zei het vertrek van Van der Vlis te
betreuren maar het ook onnodig te
vinden.
Generaal Van der Vlis wordt opge-
volgd door zijn plaatsvervanger, lui-
tenant-generaal der mariniers H.
van den Breemen (53). De minister-
raad besloot eerder dit jaar dat hij
medio 1995 zou aantreden als nieu-
we Chef Defensiestaf. Van den
Breemen heeft laten weten wel te
kunnen leven met het 'paarse' re-
geerakkoord. Wat Van der Vlis tot
aan zijn pensionering gaat doen,
was gisteren nog niet bekend bij
Defensie.
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" Hetvredesdividend van de
vier-sterrengeneraal is op

het weer
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ChefDefensiestaf legt uit protest functie neer

Onvrede in leger over
bezuinigingen kabinet

Van onze parlementaire redactie

dEN HAAG -De chef van de Defensiestaf, generaal A.K. van
J^1 Vlis (53), heeft zijn functie neergelegdvanwege de omvangan de 'paarse' bezuinigingen op Defensie. De militaire vak-
°nd Acom en de Federatie van Verenigingen van Nederland-
officieren zijn het eens met Van der Vlis dat de hervorming

üj\ e strijdkrachten op losse schroeven komt te staan door
Paarse' bezuinigingsplannen.

Demissionair minister Ter Beek
(PvdA) betreurt het besluit van Van
der Vlis maar is het niet met zijn
hoogste militaire adviseur eens dat
de herstructurering van het leger
door de extra korting van 900 mil-
joen niet verantwoord uit te voeren
is.
De fracties van WD'en PvdA heb-
ben teleurgesteld op het vertrek van
de generaal gereageerd. De toekom-
stige oppositiepartij CDA zei bij
monde van het Kamerlid Mateman
'respect en begrip' te hebben voor
diens stap. Van der Vlis lichtte gis-
teren Ter Beek en het defensieper-
soneel in. De generaal is ruim twee
jaar chef van de Defensiestaf ge-
weest en zou medio volgend jaar
met pensioen gaan. In een interview
zei hij dit voorjaar te zullenvertrek-
ken indien er nog ingrijpend zou
worden bezuinigd op Defensie. Hij
heeft zich aan zijn woord gehouden,
nu er naar zijn overtuiging 'onvol-
doende waarborgen' in het regeer-
akkoord van PvdA, WD en D66
zitten voor een verantwoordevoort-
zetting van de uitvoering van de
Prioriteitennota. In deze nota is
vastgelegd dat met behoud van een
aantal traditionele beveiligingsta-
ken, de krijgsmacht wordt ver-
kleind en zich concentreert op cri-
sisbeheersing (vredesoperaties).
WD-defensiespecialist Jorritsma
wijst erop dat 'paars' extra geld be-
schikbaar heeft gesteld voor vredes-
operaties en dat er tevens is vastge-
legd dat een nadere analyse duide-
lijk moet maken of de bezuinigin-
gen haalbaar zijn.

" Generaal Van der Vlis

Grote vangst

Beruchte terrorist Carlos
na twintig jaar opgepakt

Van onze redactie buitenland

PARIJS - Illich Ramirez Sanchez,
alias Carlos, alias 'de jakhals', alias
'de ongrijpbare', één van de meest
gezochte en beruchte internationale
terroristen, is na ruim twintig jaar
alsnog tegen de lamp gelopen. Car-
los, naar eigen zeggen verantwoor-
delijk voor een serie aanslagen
waarbij in totaal 83 doden vielen, is
gisteren opgesloten in de Parijse ge-
vangenis 'La Santé.
De arrestatie van Carlos, ondermeer
verantwoordelijk voor de spectacu-
laire en bloedige gijzeling van elf
ministers van de organisatie van
olieproducerende landen Opec, in
1975 in Wenen, betekent een enor-
me opsteker voor de Franse en di-
verse andere westerse inlichtingen-
diensten die jarenlang vergeefs
jacht op de gevreesde terrorist heb-
ben gemaakt.
„We hebben het spoor van Carlos
vrijwel nooit verloren. We hebben
er altijd in geloofd dat we hem
vroeg of laat konden uitschakelen.
Dat is nu gebeurd," zei de Franse

minister van Binnenlandse Zaken
Charles Pasqua gistermiddag.
Pasqua wilde niet ingaan op vragen
over hoe Carlos is aangehouden.
Naar het schijnt, is de in 1949 in het
Venezolaanse Caracas geboren ter-
rorist enkele dagen geledenreeds in
de Soedanese hoofdstad Kartoem
gearresteerd door de Soedanese
autoriteiten.
Die lieten de Franse autoriteiten af-
gelopen zondagochtend plotseling
Weten dat ze Carlos wilden uitleve-
ren.
Carlos werd in Frankrijk gezocht
vanwege een serie aanslagen in de
jaren zeventig en tachtig in Parijs
en andere steden. Daarbij kwamen
in totaal vijftien mensen om het le-
ven en raakten meer dan 200 men-
sen gewond. Carlos zou ook betrok-
ken zijn geweest bij de moord op de
elf Israëlische atleten tijdens de
Olympische Spelen van München
in 1972, en in 1974 bij de gijzeling in
de Franse ambassade in Den Haag.
Hoewel Carlos in Soedan is gearres-
teerd, staat het vast dat de Franse
contra-spionagedienst DST een be-
langrijkerol in de aanhouding heeft

gespeeld. Volgens de Pasqua had
de DST al vanaf begin dit jaar 'dui-
delijke aanwijzingen' dat Carlos
onder een valse naam in Soedan
verbleef. Hij zou daar beschikt heb-
ben over een vals diplomatiek pas-
poort van een Arabisch land waar-
van Pasqua de naam niet wilde
noemen.
Nadat de DST zeker was van het
feit dat het inderdaad om Carlos
ging, seinde Frankrijk de Soedane-
se autoriteiten in. Die hielden Car-
los vervolgens nauwlettend in de
gaten. Volgens een persbericht van
het Soedanese agentschap Suda
zou Carlos in Soedan samen met
een groep handlangers aanslagen
tegen buitenlandse instellingen in
de hoofdstad Kartoem hebben be-
raamd.
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" Terrorist Carlos al tot
levenslangveroordeeld

0 Een Franse rechercheur
probeert de pers op een af-
stand te houden wanneer de
politieauto waarin Carlos
zit bij de Parijse gevange-
nis arriveert. De terrorist
zit op de achterbank en
heeft zijn hoofd bedekt met
een jas. Foto: EPA

Landelijk
Op grond van de Algemene Pen-
sioenregeling Politieke Ambtsdra-
gers krijgt Riem daarom nog tot zijn
65ste wachtgeld, zegt de provincie-
woordvoerder. „Het is een landelij-
ke regeling waarrijk noch provincie
iets aan kunnen veranderen, zelfs al
zou Riem uiteindelijk door de rech-
ter worden veroordeeld." De pen-
sioenregeling geldt ook voor wet-
houders en leden van de Eerste en
TweedeKamer.

Als gedeputeerde verdiende Riem
in 1991 132.000 gulden per jaar(nu
is dat 150.000 gulden). Het wacht-
geld bedraagt het eerste jaar tachtig
procent, daarna wordt dat zeventig.

Terwijl justitie Riem ervan ver-
denkt dat hij vertrouwelijke gege-
vens van de provincie doorsluisde
naar bedrijven, kan zijn recht op
wachtgeld als gedeputeerde dus
niet worden aangetast. De Graaff-
Nauta verleende hem vorige week
'oneervol' ontslag als burgemeester
omdat hij het aanzien van het ambt
'in zeer ernstige mate heeft ge-
schaad. Binnenlandse Zaken heeft
niet gewacht op een mogelijke straf-
rechtelijke veroordeling in het pro-
ces dat volgend jaar maart zal die-
nen.

Ziek
Riem gaat zijn ontslag aanvechten.
Hij heeft zich overigens nogvoor de
maatregel van Binnenlandse Zaken
ziek gemeld. Dat betekent dat hij
nog zeker anderhalfjaar ziekengeld
krijgt.

Snel besluit over positie Brinkman
DEN HAAG - De partijtop van het
CDA heeft gisteravond in een gehei-
me bijeenkomst gesproken over de
positie van CDA-fractievoorzitter
Brinkman. De bekritiseerde poli-
tiek leider was zelf ook aanwezig.
Over de uitkomst van het vertrou-
welijke beraad werden geen mede-

delingen gedaan. Naar verluidt
wordt vandaag echter in de fractie,
een week eerder dan de bedoeling
was, over het aanblijven van Brink-
man als fractieleider beslist.

Zie verder pagina 1 2

" Brinkman op de schopstoel

Rechten opgebouwd als lid van GS

Riem krijgt tot aan
pensioen wachtgeld

DOOR THEO SNIEKERS

BRUNSSUM/MAASTRICHT - Oud-burgemeester Henk Riem (53) van
Brunssum krijgt gewoon tot aan zijn pensionering wachtgeld. Minister
D. de Graaff-Nauta van Binnenlandse Zaken heeft hem weliswaar zonder
recht op wachtgeld ontslagen als burgemeester, maar als oud-gedepu-
teerde van de provincie Limburg heeft Riem ook rechten opgebouwd.
Die rechten worden niet aangetast.

Dat wordt door een woordvoerdei
van de provincie bevestigd. De var
corruptie verdachte Riem was var
1978 tot 1991 voor de PvdA lid var
Gedeputeerde Staten van Limburg
het dagelijks bestuur van de provin
cie.

Wout Wagtmans
overleden

ST. WILLEBRORD - Wout
Wagtmans is gisteren op 64-jari-
ge leeftijd overleden. De oud-
wielrenner leed aan een slopen-
de ziekte. Brabantse 'Woutje'
bezorgde het wielrennen in de
jaren vijftig een ongekende po-
pulariteit.

Wagtmans werd in 1949 natio-
naal amateurkampioen, daarna
reed hij twaalf seizoenen als pro-
fessional op binnen- en buiten-
landse wegen. Jarenlang behoor-
de hij samen met dorpsgenoot
Wim van Est, Jan Nolten en Ger-
rit Voorting tot de top.
In deRonde van Frankrijk droeg
de kleine vechtjas uit St. Wille-
brord drie jaar achtereen enkele
etappes de geletrui: in 1954, 1955
en 1956. Hij reed zijn laatste Tour
in 1961, als 31-jarige.
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"Wout Wagtmans:
een Tourmysterie
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kunst
Op 26 en 27 augustus 'Wormen' tijdens Cultura Nova

De rare wezens van
Trajekt zijn terug

DOOR JOOS PHILIPPENS

"Drie jaar geleden beleefde
Trajekt zn Heerlense debuut
op het Emmaplein. Het werd
een voorstelling om nooit te
vergeten. Zelden was de om-
geving van de Pancratiuskerk
20 sfeervol. En die rare we-
zens, zoiets hadden ze in Heer-
len nooit eerder gezien. Ze
kropen over het plein, ver-
schenen op gebouwen en in
nissen van de kerktoren.

Een memorabele voorstelling die
vorig jaar zn vervolg kreeg op de
Brunssummerheide, waar Wind-
huisjes duizenden nieuwsgierigen
trok. Trajekt is een begrip gewor-
den. Op 26 en 27 augustus ver-
schijnt de nieuwe produktie 'Wor-
men' op de zandvlakte bij de Rode
Beek, opnieuw op de Brunssum-
merheide dus.
*
Jn Den Bosch is het zomerfestival
De Boulevard in volle gang. Het pu-
bliek verzamelt zich aan de rand
Van de Vughterheide, net ten zui-
den van de stad. Het is half tien 's
javonds als de honderden belang-
stellenden door het bos naar de hei-
Ue zelf mogen lopen.

Daar staat een ingewikkeld po-
dium, een 'speelruimte,' waar de
feezoekers even mogen rondneuzen.
'Als het doek op een bijzondere ma-
nier open gaat, beklimt iedereen de
tribunes. De voorstelling is dan al
Jeen tydje aan de gang.

tyoor de argeloze kijker moet Tra-
jekts 'Wormen' een verbazingwek-
kende gebeurtenis zijn. Maar voor
deregelmatige bezoeker van Cultu-
ra Nova geldt bij al het onvoorspel-
bare het feest der herkenning: bij-
zondere voorstellingen op verras-
sende lokaties.

Dat is inmiddels het handelsmerk
geworden van het Heerlense zomer-
festival, dat als uiterst vernieuwend
te boek staat. lets dat subsidies
door zowel de gemeente, de provin-
cie als het Fonds voor de Podium-
kunsten (WVC) onderstreept wordt.

Dogtroep, Sémola, Titanick zijn
spektaculaire groepen die bij hun
Europese tournees Heerlen aan-
doen. Ze maken grote indruk met
vuurknallen, bizarre creaties, snel-
heid en overdondering.
Trajekt is de ingetogen tegenhan-
ger. Maar ook de Goudase groep
besteedt veel aandacht aan de attri-
buten en het decor, die voor meer
dan de helft de sfeer bepalen.

Over de setting van 'Wormen' wil ik
niet meer kwijt dan dat een merk-
waardige keizer in een hoge toren,
twaalf kruipende acteurs, een inge-

nieus treinsysteem en een filmpro-
jector er een belangrijke rol in spe-
len.

De voorstelling had wat mij betreft
best wat korter gemogen. De vele
subtiliteiten van 'Wormen' vergen
zo veel aandacht van de kijker, dat
de lengte van een uur een hele op-
gave vormt.

Het einde is bijzonder fraai. Helaas
bulderde in Vught iemand die kei-
hard 'A groovy kind of love' op zn
autoradio draaide er dwars door-
heen. Maar midden op de Bruns-

summerheide loop je datrisico veel
minder.
De artistieke spilfiguur bij Trajekt
is Wiepke Poldervaart. Zij bedenkt
alle voorstellingen. Op zeer zachte
toon doet ze na de voorstelling uit-
spraken als: „De basis is nog het-
zelfde als toen ik tien jaar geleden
in m'n eentje begon. Nu heb ik al-
leen meer hoofdpijn en moet ik
meer moeite doen om niet over-
spannen te worden."

Ze lag ziek op bed en tekende wor-
men. Dat was de conceptie van de
voorstelling die in het Poolse Poz-

nan haar première beleefde, vervol-
gens het Duitse Schwerin aandeed,
Amsterdam, nu Den Bosch en na
twee dagen Heerlen nog in Kassei
(Duitsland) en Gouda wordt opge-
voerd.

En steeds op bijzondere lokaties.
„Dit kun je niet in een stad spelen,
want dan zou de keizer de wormen
nooit meer kunnen vinden," zegt
Poldervaart zonder een spier te ver-
trekken. De Cultura Nova-bezoeker
kan zich opnieuw op iets bijzonders
instellen.

# Trajekt is over twee weken met 'Wormen' te zien op de Brunssummerheide. Foto: KLAUS TUMMERS

Hans Visser and Friends weer in het theater
DOOR ELS SMIT

'Gitarist Hans Visser gaat met zn,Friends begin oktober weer op tour-
>nee. 'One night hot music' heet het.
[derde theaterprogramma, dat als
■thema heeft: gospel, Motown, met
'de gebruikelijke akoestische gitaar-
|bijdragen van Visser zelf. Het pro-
gramma is de, voor Hans althans,
!logische opvolger van 'The history
"of the black American music.'
[Lovende kritieken en volle zalen
vielen de groep toen ten deel, niet
;in de laatste plaats door het aandeel
.van de oorsprong Amerikaanse zan-
geres en actrice Marian Rolle. Over
haar schreef een recensent: 'De
stem van Rolle heeft genoeg blues
voor een heel katoenveld'.
Waarmee Hans Visser meteen op
zijn praatstoel zit: uitleggen waar-
om hij drie jaar geleden de keuze
heeft gemaakt niet meer als vanzelf-
sprekend te werken met artiesten
met gevestigdereputaties. Dat heeft
hij wel gedaan in de jaren die volg-
den op zijn vertrek bij de groep
Flairck.

Klinkende namen van artiesten met
wie hij programma's en CD's maak-
te: Georges Moustaki, Harry Sack-
sioni en Raymond van het Groene-
woud, Laurens van Rooyen en
Marco Bakker.

„Geef mij maar het theater. Ik heb
daar altijd, ook in de tijd bij Flairck,
een voorkeur voor gehad. Er zit één
maar aan het hele verhaal. Een ar-
tiest kan in Nederland althans al-
leen overleven als hij of zij een
aantal dingen tegelijkertijd doet,
die elkaar bij voorkeur ondersteu-
nen. Dat betekent dat hoeveel je
ook van het theater houdt, jeplaten,
CD's dus, moet maken. Voor het
'mooi' zou je een half jaar in het
theater moeten staan, twee maan-
den moeten hebben om een plaat te
maken, een maand vakantie hebben
en de resterende tijd kunnen beste-
den aan componeren of aan schnab-
bels. Of je moet het volk kunnen
mennen en een ware volkszanger
worden, maar dat kan ik dus niet en
ik wil het ook niet. Nu is er in Ne-
derland echter een probleem. Het
contrast tussen de platenmaat-

schappijen en de muzikanten wordt
steeds groter. En dan hebben we
het over gevoel voor kwaliteit. Ik
heb in het verleden nog wel eens
een CD gemaakt met een grote
maatschappij. De concessies die ze
je proberen af te dwingen... Ik ben
een akoestisch musicus en daarin
ook gespecialiseerd. Maar ik moest
er toch maar aan wennen met syn-
thesizers te gaan werken."

„Allemaal vanwege het effect en
wat wordt verondersteld de smaak
van het publiek te zijn. Ik heb m'n
poot stijf gehouden, want ik kan
heel koppig zijn, maar als resultaat
heeft de opname van die CD veel te
lang geduurd en dus te veel gekost.

Hoofdzaak voor de grote platen-
maatschappijen is dat je scoort. Ik
heb bij Flairck meegemaakt dat van
de eerste LP die we maakten, er
120.000 werden verkocht. Dat is
veel. De tweede verkocht iets min-
der en van de derde gingen er
40.000 over de toonbank. Als een
beginnend artiest 40.000 CD's ver-
koopt, roept iedereen 'fantastisch.

Maar omdat het met Flairck minder
goed ging dan in het begin, werd er
gezegd: 'Nou tjonge, jonge, het gaat
wel bergafwaarts, hoor. En toen
kwamen ook de oneerbare voorstel-
len, bijvoorbeeld om voor de vierde
plaat een cover van werk van Vival-
di te maken. Dat was dus inpakken
en wegwezen voor ons."

„En daarom ben ik blij dat ik nu bij
een kleine maatschappij zit. Je hebt
nog mensen die proberen dapper
vol te houden tegenover de gigan-
ten. Het fijne van kleine maatschap-
pijen vind ik dat de mensen er nog
niet zo zijn aangepast. Ze denken er
nog zoals ze zelf willen denken. Ze
begrijpen ook iets van- de vrijheid
die een muzikant nodig heeft. Als ze
je eenmaal een kans hebben gege-
ven, dan zullen ze ook in je blijven
geloven en bovendien zullen ze je
niet in een keurslijf proberen te
dwingen."
„Dan maar wat minder" grootscha-
lig. Maar jeziet toch, zo constateren
we by de concerten, dat er veel
mensen zijn die waarderen wat we
doen. Die het ook op prijs stellen

als we iets meer brengen dan alleen
muziek."

„Dat gaat nu ook gebeuren in 'One
night hot music', waarin onder
meer dertig jaarMotown - een aan-
tal generaties is daarmee opge-
groeid. En ik kom er steeds meer
achter dat de basis van het succes
van grote sterren zoals Michael
Jackson en Prince rechtstreeks af-
komt van het werk van James
Brown, Little Richard, The Tempta-
tions, Sam Cooke en Mahalia Jack-
son. Zo hoor ik in 'PurpleRam' van
Prince duidelijk 'I wish it could
ram' van The Temptations."

„Ik weet zeker dat heel veel mensen
aan de originele Motown en gospel
goede herinneringen hebben. Alle
reden om nu eens speciaal aandacht
te besteden aan die soorten mu-
ziek."

Vanaf oktober tot en met 2 april zul-
len Hans Visser and Friends in vele
theaters te zien zijn. Eind januari
speelt hij in het theater aan het
Vrijthof.
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per kwartaal ’ 86,90

Per acceptgiro:
per maand ’ 30,50
per kwartaal ’ 88,40

Losse nummers f 1,75
Bfr. 32

Alle orders worden afgesloten en
uitgevoerd overeenkomstig de Re-
gelenvoor het Advertentiewezen en
overeenkomstig deAlgemene Voor-
waarden van hetLimburgs Dagblad.

recept
Turkse aubergineschotel
Deze Turkse aubergineschotel heeft enig verwant-
schap met de beroemde Griekse Moussaka; alleen
is dit gerecht niet in laagjes opgebouwd, maar zijn
de aubergines gevuld.

2 grote aubergines, 1 grote ui, 1-2 tenen knoflook,
300-350 gram lamsgehakt, boter om te braden, pe-
per en zout, 4 tomaten.

Aubergines halveren. In een grote pan licht gezou-
ten water aan de kook brengen. Kook hierin de
auberginehelften 5 minuten en laat ze dan in een

vergiet uitlekken. Schep na afkoeling met een le-
pel het vruchtvlees tot op ongeveer 2 cm. van de
rand uit de aubergine-helften. Hak het uitgeschep-
te vruchtvlees klein. Pel en snipper de ui. Pel de
teen knoflook. Fruit de uisnippers met het gehakt,
knijp de teen knoflook hierboven uit en fruit alles
samen met de stukjes aubergine ongeveer 5-6 mi-
nuten. Breng op smaak met peper en zout.
Was de tomaten en snijd ze in plakken.
Vul de aubergines met het gehaktmengsel en leg
ze in een grote ingevette ovenschaal. Verdeel over
elke halve gevulde aubergine een in plakken ge-
sneden tomaat. Leg hier en daar een flinter boter
en schuif de ovenschaal voor 20 minuten in een
voorverwarmde oven van 200-225 °C.

De Trust domineert
Theaterfestival

Theu Boermans, artistiek leider van
De Trust, leest op 5 september het
vierde deel voor van het faecaliën-
drama van Werner Schwab, getiteld
Mijn Hondemond. Hij doet dat sa-
men met dramaturgeRezy Schuma-
cher en acteur Lucas Dijkema. De
voorleessessie in de Koninklijke
Schouwburg in Den Haag maakt
deel uit van het Vlaams-Nederland-
se Theaterfestival. Komend seizoen
zal De Trust Mijn Hondemond ook
als voorstelling brengen.
De achtste editie van het festival
biedt traditiegetrouw tien voorstel-
lingen, die volgens toneelcritici het
neusje van de zalm van het afgelo-
pen seizoen zijn.
Tot die tien geselecteerde produk-
ties behoren het eerste en derde
deel van Schwabs poepdrama, res-
pectievelijk De Presidentes en
Volksvernietiging of mijn lever is
Zinloos. Met dat laatste stuk mag
De Trust op 1 september in de Ko-
ninklijke Schouwburg, het Theater-
festival in Den Haag ook officieel
openen. De voorstelling is op 26 en
27 augustus in Antwerpen te zien.
Met het tweede deel uit Schwabs
faecaliëndrama sleepte De Trust vo-
rig jaar de Dommelsch Theaterprijs
in de wacht. Aan die onderschei-
ding hangt een prijskaartje van
50.000 gulden. Welke voorstelling
van het seizoen 1993-94 dat bedrag
oplevert, maakt een jury van radio-
journalisten uit. De winnende voor-

stelling wordt op 12 september,
slotavond van het festival, beke".
opmaakt
De zogeheten State of the Union J1 september, een persoonlijke visi ,
op de stand van zaken in de kun
komt dit keer van Aad Nuis (D b 5
De andere voorstellingen die "
dens het Theaterfestival word*»
gespeeld, zijn Richard 111 door J*

neelgroep Amsterdam, De Fan \j[
ten en De Ondergang van de Tita^.door De Tijd, Een vijand van »
Volk door Theater van het Oostf':
Joko (Joko Fete son Anniversai'
door de Blauwe Maandag ComP3»

nie, Leonce en Lena door Theat ■groep Hollandia, Ombat door N"
Zembla in samenwerking tnet
Werf en Krazy Kat door Theat»
groep Bonheur in samenwerk' -met de Stichting Sequoia. ~Het randprogramma bevat de"
ten, een architectuurcongres j
jeugdtheater. Een voorleesavond.
september in de Haagse Konink
ke Schouwburg) is onder meer &
reserveerd voor Freek de Jonge;*V
zijn optreden als de nar in Ki
Lear bij Het Nationale Toneel to»
hij nu de rol van de koning vert
ken in Minetti van Thomas Bej\
hard. Voor het eerst biedt het pa^elelprogramma bij vrijwel ie j* „.
produktie een lezing. Wetensch«j
pers van de Universiteit van W
sterdam, Utrecht en Gent geven
hoorcolleges.

puzzel van de dag

Welk winwoord komt er in het balkje?

HORIZONTAAL: 1 wuiven; 6 rangschikken; 12 beugel; 14regel; 15
voorz.; 17vette stof; 20 eerw. heer; 21 melkprodukt; 23 narigheid; 24
gebak; 25 pi. in Z.-Amerika; 27 stel; 28 een poosje; 29 haringinge-
wand; 31 pech; 32 Rijksgrond; 33 lopen; 35 lt. rivier, 36 gezagvoer-
der; 37 gestaald; 39 bevruchting; 40 verhaal; 42 van af; 44 voorz.;
46 verbinding; 47 vliesje; 49 afkeer; 52 bevlieging; 53 grafvaas; 54
gelaten;58sportterm; 59 eerw. heer; 60 opgeblazen;62 briefaanhef;
63 gast; 64 nobel; 66 breukdelen; 67 enten.

VERTIKAAL: 1 deelv.h lichaam; 2 aankomend; 3 indien; 4 bijenhou-
der, 5 larve; 7 pi. in Drente; 8 hoofdtelw.; 9 pl.in Geld.; 10 Neon; 11
dichterbijkomen; 13 stappen; 16 rustoord; 18 oude maat; 19 niet
even; 20 jongensnaam;22 yankee; 24 vergezichten; 26 valsheid; 27
slaapbol;29 cijfer; 30 schrijfkosten; 33 meevaller; 34 speelkaart; 38
pachten; 41 honderas; 43 babbelen; 45 karakter; 48 insekteneter;
50 richtingbord; 51 verfbord; 54 ongevulde; 55 laadvermogen; 56
reeds; 57 drank; 60kleef middel; 61 hals; 63 Fra.lidw.; 65maanstand.

oplossing gisteren
HORIZONTAAL: 1 medelijden; 8 aak;
9 ccl; 10bal; 12 rat; 13kreek; 15toe;
17 Sm 18 al; 19 O.o.; 21 spa; 23 TT;
24 snip; 26 vorm; 28 en; 29 hitte; 30
onder; 32 era; 34 gil; 36 ora;38 norm;
39 hands; 40 oven; 41 ked; 43 sta; 45
ent; 46 exusu; 49 aster; 52 0.R.; 54
pils; 55 nors; 56 m.n.; 57 lus; 59 sa;
61 me; 62 duo; 63 5.0.5.; 65 kolos;
68 bus; 69 mee; 71 oei; 72 wat; 73
chirurgijn.

VERTIKAAL: 1 mat; 2 EK; 3 eer,
leed; 5 ijle; 6 eb; 7 nat; 8 aar; 11
12 rit; 13 klit; 14 koon; 16 Epe; 1'
steenkool; 18 ante; 20 orde; 22 &
dantino; 24 si; 25 Pegasus; 26 %
daan; 27 me; 29 harde; 31 roven
roe; 35 int.; 37 ren; 42 huis; 44 etr*
47 X.P.; 48 slak; 50 soms; 51 es; v
Rus; 56 mus; 58 som; 60bleu; 62*jj
64 sec; 66 oor; 67 oir; 68 ban; 70 e"1
72 wij.

Winwoord: SCHADEPENNINGEN
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tokapua toraja de rechter



Onderhandelaars mogen eikaars kandidaten 'doorlichten'

Kok maakt haast met
zetelverdeling 'paars'
_l^_onze pariementaire redactie

j^N HAAG - Formateur
la en de drie onderhande-ls Wallage (PvdA), Bolke-& (VVD) en Van Mierl°
EpK zullen niet eerst zoals
ten UlkeliJk de departemen-
ten m een Paars kabinet verde-
derVb- Pas daarna ieder afzon-
ten Un ministerskandida-
ten V°°r d*e P°sten presente-
W i Afgesproken is dat de
tii k ** van de *n iedere par-
UitA-eSchikbare kandidaten de

zetelverdeling zal
De formateur wil

e„, *etelverdeling zo snel mo-gellJk afronden.
Kok
k\var

ên de drie onderhandelaars
bij eik

n gisteren alleen 's ochtends
Van u ar om over de samenstelling
's j»-^ nieuwe kabinet te spreken.
hanrim ags voerden PvdA-onder-
ga va

aar Wallage en zijn D66-colle-
ties Mlerlo overleg met hun frac-
f°r»TiatVer de laatste fase van de

(~>m v°ldoende tijd over te
rinsCn Voor de voorbereiding van

bi netJ?sdagwil Kok zijn nieuwe ka-
ronri l . liefst nog eind deze week°wbben-laaj-g fens hoeven de onderhande-
ld ftornieel geen instemming van
eindep?ties te hebben voor hun uit-
lirig 1J e keuzes bij de samenstel-
VerKarian een nieuw kabinet. De
dan aeringen van gisteren dienden
tyen °k in de eerste plaats om de
bretw n de fracties in kaart te

de.^e 2en werkwijze om zetelver-
Van f en de personele invulling
tijd t

e ministersposten tegelijker-
brttjif6,.fegelen, is enigszins onge-
tie-gp jjk in de Nederlandse forma-
verfedSchiedenis. In het recente
ha^ji f*} werd meestal eerst onder-
de b~« over de departementen die
ben fokken partijen wilden heb-
rat* 1 Was het aandragen van kan-
<le or^

n 'n Principe pas daarna aan
tA

®0^ de afspraak dat de on-
op iT^ d.elaars eikaars kandidaten
ver(j WaJiteit mogen toetsen, gaat

F n tot nu toe gebruikelijk

leen m°nient staat eigenlijk al-
{>V(jAVast dat formateur Kok de

remier wordt van het paarse
en Vj at uitvi JfPvdA-, vijfVVD-
Het a

er zal bestaan,
of ,je a^ai staatssecretarissen (tien
daarv huidige elf) en de verdeling
liet -. h,n over de drie partijen is nog
Van *er.
Waar* u onderhandelaars zal zeer
(als chUnlijk alleen Van Mierlo
Sujt '^-premier en minister van
ken\ t .a"dse of Binnenlandse Za-
den. l het nieuwe kabinet toetre-

Voor
eutein heeft een grote voorkeur

fracti et voorzitterschap van zijn
toie v ' maar zolang niet duidelijkis
tehaD ?r de VVD het vice-premier-
!j*ervn]i ln het paarse kabinet moet
«W "en- houdt hij nog een kleinesJ °m de arm.

Meester-crimineel was bezig zijn memoires te schrijven'

Terrorist Carlos al tot
levenslang veroordeeld

"he2
, SAAG - IllichRamirez Sanc-

§°e'dar.laS Carlos, die gisteren in
Jaar Ei} erd gearresteerd, is twee
°ank k

e door een Franse recht-
ti°rdePiH Vfrstek tot levenslang ver-
lig a^a,Justitie achtte hem schul-

m«ord op twee politie-
agent i„ei? Poging tot moord op eenM>ben 5- Carlos zou de drie

erz'nifer8eschoten toen zij een
Slagen °ek

u instelden naar twee aan-; °P het Parijse vliegveld Orly.
5-^rlos u ,
«ieest Dehoorde al jaren tot de
gereld n°Chte misdadigers in de

arise a zoon van een Venezo-
fche sv^ aat met communisti-
"et laat t athleén' zou in 1976 voor
*ien rj St

D
n het openbaar zijn ge-. e Britse schrijverDavid Val-

lop beweerde in zijn vorig jaar ver-
schenen boek 'De jacht op de
jakhals' in 1989 in Damascus nog
met de terrorist te hebben gespro-
ken. Jakhals was de naam die de
pers de terrorist gaf, een verwijzing
naar de man die in Frederick For-
syth's roman 'De dag van de jak-
hals' een aanslag op de Franse pre-
sident De Gaulle pleegde.

Carlos vestigde in de jarenzeventig
en het begin van de jaren tachtig
zijn gevreesde reputatie met een
reeks terroristische daden, die
steeds op een of andere manier ver-
band hielden met het Midden-Oos-
ten. Daarom gingen veiligheids-
diensten er meestal vanuit dat hij
woonde in één van de Arabische

landen die van steun aan het inter-
nationale terrorisme zijn beschul-
digd, zoals Syrië en Libië.
De naam Carlos dook begin 1976 op
in een rapport van de Oostenrijkse
politie naar aanleidingvan de gijze-
ling van tien ministers van de Opec,
de organisatie van olie produceren-
de en exporterende landen, eind
1975 in Wenen. Bij deze aanslag ver-
loren drie mensen het leven. Carlos'
naam kwam eerder naar voren bij
de aanslag op een drogisterij in Pa-
rijs, waarbij twee doden vielen, en
die op de trein 'Le Capitole' tussen
Toulouse en de Franse hoofdstad,
die aan vijf mensen het leven kost-
te. Ook de gijzeling van de Franse
ambassadeur in Den Haag in 1974
zou Carlos hebben beraamd.

Carlos volgde een opleiding aan de
Patrice Lumumba-universiteit in
Moskou. Nadat hij wegens „anti-
Sovjet-activiteit" uit de toenmalige
Sovjetunie was uitgewezen, ver-
bleef hy van 1969 enige tijd in Lon-
den. Nadat hij zich in 1970 had
aangesloten bij het Volksfront voor
de Bevrijding van Palestina van
George Habash, stichtte hij zijn ei-
gen groep: de Organisatie voor de
gewapende Arabische strijd. Vol-
gens het Volksfront heeft Carlos
tussen medio 1974 en eind 1975
voor zeker zes grote operaties in
Europa terroristen gerekruteerd.

In het midden van de jaren tachtig
verdween Carlos' naam uit de kran-
ten. In 1986 meldde een Israëlische
krant zelfs dat hij door Libische
agenten was vermoord, omdat hij te
veel zou weten van de Arabische
geheime diensten. Maar een paar
jaar later meldde Yallop dat hij in
Damascus woonde. In ieder geval
heeft hij voor deval van het IJzeren
Gordijn in Boedapest en Oost-Ber-
lijn geleefd.

De Venetiaanse uitgeverij I'Editoria
Universitaria maakte vorige maand
bekend dat Carlos, die is getrouwd
met de Duitse ex-terroriste Magda-
lena Kopp, in Schotland aan zijn
memoires werkte." Ramirez Sanchez, alias

Carlos. Foto: AP

binnen/buitenland
'Badkamerongelukje'

werd pastor fataal
Van onze redactie buitenland

FOLIGNO - Door 'simpel Hol-
lands' te denken, heeft de Stich-«ng Inzet Reddingshond Neder-land het mysterie rond de ver-
Wiste pastor Jan Hopman
opgelost.Het stoffelijk overschotvan de Overveense priester werd
zondag om 10.30 uur aangetrof-
fen, slechts enkele meters ver-
wyderd van een gemarkeerde
Wandelroute voor toeristen op de
bfrg Stasso di Pale, vlakbij het
PlaatsjeFoligno (Italië).
Met een Jack Russell-terriër, een
goldenretriever, een labrador en

rottweiler speurden vijf le-aen van de stichting sinds vrij-

dag in Foligno naar de vermiste
pastor. In geval van vermissing
wordt vaak een beroep gedaan
op deze speurders en hun hon-
den.

By het zoeken naar Jan Hopman
volgde de groep een route uit
een toeristische wandelgids. Vol-
gens Jos Kwekkeboom, één van
de hondengeleiders, stond het
vast dat Hopman die gids in zyn

bezit had. „Op zijn kamer in het
pension waar hij het laatst heeft
gelogeerd, is een pagina uit dat
gidsje gevonden. Daarom zijn we
de route uit dat boekje maar
gaan volgen."
De bewuste route loopt rondom
de top van de berg Stasso di Pale
■en is gemarkeerd met geverfde
merktekens op de rotsblokken.
Volgens het onderzoeksteam zijn
de paden goed begaanbaar, maar

'bezaaid met klein, vlijmscherp
rotsgesteente. Ook met goede
bergschoenen loopt een geoefen-
de wandelaar het risico dat zon
steen onder zn voet wegschiet.

Volgens Philip Modijefsky, een
ander lid van de hondenbrigade,
is de pastor 'gewoon uitgegleden
en achterover opzn hoofd geval-
len. „Hy moet op slag dood zijn
geweest. In vakjargon noemen
wij dat een badkamerongelukje.
Ook een stukje zeep op de bad-
kamervloer kan een dodelijke
smak tot gevolg hebben." Ver-
moedelijk heeft de pastor zijn
fatale val gemaakt toen hij naast
het pad van het uitzicht genoot.

Duitse Justitie mengt zich in affaire neo-nazi

Rechters overgeplaatst
na omstreden vonnis

Van onze redactie buitenland

BONN - Twee rechters van de
rechtbank in Mannheim zijn een
week na de motivering van hun
vonnis tegen de extreem-rechtse
partijleider Günter Deckert „we-
gens langdurige ziekte" overge-,
plaatst. Dat hebben woordvoerders
van de Duitse Justitie gisteren mee-
gedeeld. Er was in binnen- en bui-
tenland veel ophef over de uit-
spraak ontstaan, omdat in de moti-
vering volgens de meeste interpre-
taties te veel begrip werd getoond
voor de antisemitische denkbeel-
den van Deckert.

De rechtbank in de zuidwestelijke
deelstaat Baden-Württemberg ver-
oordeelde Deckert in juni tot een
jaar voorwaardelijk wegens onder-
meer ophitsing en het aanzetten tot
rassenhaat. Deckert is de voorman
van de rechts-extremistische Natio-
naal-Democratische Partij van
Duitsland (NPD).
De twee rechters in Mannheim,
Wolfgang Muller en Rainer Orlet,
worden met onmiddellijke ingang
overgeplaatst. Er is nog geen beslis-
sing genomen over de derde rechter
die meewerkte aan de uitspraak,
waarin de NPD-leider een intelli-
gente man en keurige huisvader
wordt genoemd, voor wie de ont-
kenning van de holocausteen „har-
tewens" is.
Rechter Muller had eerder op de
dag erkend dat het vonnis „onge-
lukkige formuleringen bevat dietot
misverstanden kunnen leiden." In
een verklaring zei hij: „Geheel afge-
zien van de ongelukkige, in de pu-
blieke opinieals overdreven gevoel-
de persoonlijke omschrijving van
de beklaagde, is uit de toelichting

van het vonnis geenszins een goed-
keuring van de houding van de
beklaagde af te leiden."
De rechters in Mannheim onder-
streepten in hun uitspraak het
„sterke" karakter en verantwoorde-
lijkheidsbesef van Deckert. Bonds-
kanselier Kohl noemde de uit-
spraak „een schande."
Volgens Muller is het „kennelijk
niet steeds gelukt" duidelijk te ma-
ken dat bij de straftoemeting en bij
het besluit tot een voorwaardelijke
gevangenisstraf, Deckerts houding
en opstelling „geenszins instem-
ming heeft ondervonden" van het
hof.
De toegevoegde rechter Orlet ver-
dedigde daarentegen in het week-
blad Focus in München het vonnis.
„Ik begrijp de opwinding niet. Als
men het vonnis zakelijk bestudeert,
moet men vaststellen dat het in or-
de is," zei hy. De openbaar aankla-
ger is tegen het vonnis in beroep
gegaan.

PLO pakt leden
Harnas hard aan
TEL AVIV - PLO-voorzitter Jasser
Arafat heeft de Palestijnse veilig-
heidsdienst opdracht gegeven op te
treden tegen activisten van de isla-
mitische verzetsbeweging Harnas.
De actie volgt op een nieuwereeks
aanslagen tegen Israëlische burgers
en militairen, waarvoor Harnas zich
verantwoordelijk heeft gesteld.
Premier Jitschak Rabin verklaarde
gisteren dat de Palestijnen geen re-
sultaat mogen verwachten van de
onderhandelingen met Israël over
uitbreiding van hun zelfbestuur zo-
lang ze geen einde maken aan het
geweld tegen Israëliërs.

Betere voorlichting moet verkeerskennis vergroten

Weggebruikers kennen
herziene regels slecht

Van onze redactie binnenland

LEIDSCHENDAM - De meeste
weggebruikers kennen de drie jaar
geleden ingevoerde nieuwe ver-
keersregels en -tekens niet. Door dit
gebrek aan kennis is de verkeers-
veiligheid sindsdien dan ook nau-
welijks verbeterd. Dit concludeert
de Stichting Wetenschappelijk On-
derzoekVerkeersveiligheid (SWOV)
in een in opdracht van het ministe-
rie van Verkeer en Waterstaat uitge-
voerd onderzoek.

Uit de studie blijkt dat slechts veer-
tien procent van de ondervraagde
iweggebruikers de wijzigingen in
hetRW 1990 (Reglement Verkeers-
regels en Verkeerstekens) kent.
Hierdoor kunnen gevaarlijke situa-
ties ontstaan op bijvoorbeeld zebra-
paden, rotondes en kruispunten. Zo

weten veel mensen niet dat fietsers
en bromfietsers sinds de wijzigin-
gen in het RVV op bepaalde plaat-
sen rechtsaf mogen als ze voor een
rood verkeerslicht staan. Veel weg-
gebruikers weten ook de maximum
snelheid buiten de bebouwde kom
niet.
De SWOV stelt voor dat er campag-
nes komen om de verkeerskennis
van de weggebruiker te vergroten.
Volgens de stichting blijkt uit het
onderzoek dat automobilisten ook
zelf aangeven dat zij meer kennis
willen over de nieuweregels.
In een reactie deelde het ministerie
van Verkeer en Waterstaat mee het
rapport grondig te zullen bestude-
ren. Het ministerie gaat vervolgens
bekijken hoe het ondermeer de
voorlichting over de nieuwe ver-
keersregels het best kan aanpak-
ken, aldus een woordvoerder.

Niet-aanvalsverdrag
Israël en Jordanië

TEL AVIV - Israël en Jordanië
hebben afgesproken geen aanvallen
uit te voeren op eikaars grondge-
bied en niet deel te nemen aan
vijandelijke bondgenootschappen.
Ook zullen ze binnenslands organi-
saties bestrijden die het buurland
bedreigen. Het zijn de belangrijkste
resultaten van de jongste ronde in
het Jordaans-Israëlische overleg.
Van Israëlische kant is de vooruit-
gang in de onderhandelingen om-
schreven als 'zeer belangrijk.
Volgens generaal-majoor Uzi
Dayan, Israëls delegatieleider bij
het militaire overleg, kan het be-
reikte resultaat zonder verdere aan-
vullingen worden opgenomen in
een toekomstig vredesverdrag. Het
zou van toepassing zyn 'op alle vor-
men van terreur, met inbegrip van
Harnas. Harnas is de islamitische
verzetsbeweging in de bezette ge-
bieden. Een deel van de Hamas-lei-
ding is in de Jordaanse hoofdstad
Amman gevestigd.

punt uit
Koerden

Bij gevechten tussen het Turk-
se leger en guerrillastrijders
van de Koerdische Arbeiders-
partij (PKK) zijn gisteren in het
zuidoosten van Turkije meer
dan dertig mensen om het le-
ven gekomen. Het was gisteren
exact tien jaar geleden dat de
PKK haar gewelddadige strijd
voor een onafhankelijke Koer-
dische staat begon.

Mandela
De Zuidafrikaanse president
Nelson Mandela heeft gister-
avond in Johannesburg de ten-
toonstelling Arme Frank in de
Wereld geopend, waar hij door
de Arme Frank-stichting werd
onderscheiden voor zijn stryd
tegen het racisme.

Zeevis
De eens zo visrijke oceanen en
zeeën dreigen nu ook het
slachtoffer te worden van de
exploderende wereldbevolking
en de daarmee toenemende
vraag naar voedsel. Als de Ver-
enigde Naties niet snel beslui-
ten tot oprichting van een soort
Hoog Commissariaat voor het
Visserijbeheer, wordt volgens
het Wereldnatuurfonds con-
sumptievis als tonijn, tong,
schol, schelvis en haring in de
toekomst net zo duur en
schaars als oesters of kreeft.

Dictator
Bij de parlementsverkiezingen
van zondag in Guatemala,
waaraan veel stemgerechtigden
niet hebben deelgenomen, te-
kent zich na het tellen van 95
procent van de stemmen een
duidelijke zege af voor het
Guatemalteekse Republikeinse
Front (FRG) van Rios Montt.
De voormalige militaire dicta-
tor behaalde 33 procent van de
stemmen.

Vluchten
Honderden Cubanen hebben
gisteren in de havenstad Mariel
een olietanker bezet in een po-
ging naar de Verenigde Staten
te ontkomen. Het Cubaanse
ministerie van Binnenlandse
Zaken zei echter in een verkla-
ring dat speciale maatregelen
zijn genomen om te voorko-
men dat de onder Maltese vlag
varende tanker Jussara de ha-
ven kan verlaten.

Medeleven
De Japanse premier Tomiichi
Murayama heeft gisteren bij de
herdenking van het einde van
de Tweede Wereldoorlog zyn
medeleven betuigd aan de
slachtoffers van de strijd.
„Door de oorlog hebben de be-
volkingvan Azië en andere de-
len van de wereld onbeschrijf-
lijk tragische offers moeten
brengen. Ik betuig mijn mede-
levenaan hen met diepe spijt."

Bosbranden
Hevige bosbranden die het oos-
ten en zuiden van Spanje al
ruim acht dagen hebben geteis-
terd, zijn gisteren geblust. De
bosbranden in Griekenland en
op het Franse eiland Corsica
breidden zich echter nog
steeds uit.

meerdere daders met touwen gewurgd. Er
waren geen sporen van een gevecht. Alle lij-
ken lagen met het gezicht tegen de grond. De
identiteit van de vrouwelijke slachtoffers, die
waarschijnlijk allen werkzaam waren in het
bordeel en van wie sommigen naakt waren, is
niet bekendgemaakt. De man is geïdentifi-
ceerd als de eigenaar van het bordeel. Op de
foto worden de lijken uit het bordeel gehaald.

Foto: EPA

" In een luxueus bordeel in Frankfurt am
Mam, in de Duitse deelstaat Hessen, heeft de
politie gisteren de lijken ontdekt van vijf
vrouwen en een man. Volgens de voorlopige
onderzoeksresultaten is het zestal vermoord.
De achtergronden van de moorden zijn nog
onduidelijk, maar volgens politiekringen is
het „handschrift van de Oosteuropese maffia"
herkenbaar. Waarschijnlijk zijn de slachtof-
fers in de nacht van zondag op maandag door
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DOOR PROF. DR.R.B. ANDEWEG

Prof. dr. R.B. Andeweg is als
hoogleraar politieke

wetenschappen verbonden aan
deRijksuniversiteit Leiden.

Gedurende deformatieperiode
geeft hij in een wekelijkse column
zijn mening over devorming van

hetkabinet.

DOOR BOB KROON Akkoord met Noord-Korea
is diplomatieke doorbraak

nieuwsanalyse

GENÈVE - Het principe-
akkoord tussen de Verenigde
Staten en Noord-Korea dat zater-
dagnacht na drie jaar moeizaam
onderhandelen eindelijk op tafel
kwam is een diplomatieke door-
braak, maar nog geen contrac-
tuele verbintenis. Pyongyang
zwichtte voor het Amerikaanse
aanbod het verpauperde Noord-
Korea te voorzien van moderne
kernreactoren in ruil voor 'be-
vriezing' van zijn plutonium-pro-
ducerendereactor en het schrap-
pen van twee nog grotere reacto-
ren van dit type die momenteel
in aanbouw zijn.

Die bevriezing moet worden ge-
controleerd door het Internatio-
naalAtoomagentschap (lAEA) in
Wenen. De lAEA-inspecteurs
kregen de laatste jaren in Noord
Korea weinig voet aan de grond,
ondanks de verplichtingen die

Pyongyang als ondertekenaar
van het Nonproliferatie-verdrag
had aangegaan. De moderne
2000 megawatt-kerncentrale die
Noord-Korea nodig heeft, kost
maar liefst 4 miljard dollar en het
Amerikaanse Congres staat niet
te springen om 's werelds laatste
stalinistische bolwerk dit soort
cadeautjes te verstrekken.
Maar de even bekwame als be-
hoedzame Amerikaanse onder-
handelaar Robert Gallucci had
zich tevoren al van de financiële
steun verzekerd van Zuid-Korea
en Japan, die alle belang hebben
bij een non-nuclear Koreaans
schiereiland. Seoul meldde zich
zondag officieel aan als medefi-
nancier van voor vreedzame
doeleinden bestemde nucleaire
installaties in het Noorden.

Wat Gallucci ondanks moeizaam
touwtrekken tot na middernacht
zaterdag niet rondkreeg was een
toezegging van zijn gespreks-
partner Kang Sok-Vu om de
roemruchte 8000 afgewerkte ura-

niumstaven in het buitenland
onschadelijk te laten maken. Die
staven zijn in mei uit de reactor
van Yongbyon gehaald en tijde-
lijk in een soort zwembad opge-
slagen. Uit deze staven kan in de
opwerkingsfabriek te Yongbyon
genoeg plutonium voor vier of
vijf kernwapens worden gewon-

nen, en Gallucci eiste harde ga-
ranties dat dit niet zou gebeuren.
Kang zegde toe de opwerkings-
fabriek voorgoed te sluiten, maar
zei dat Noord-Korea zelf de sta-
ven wilde 'stabiliseren' - met of
zonder Amerikaanse hulp. Dit
probleem is nog steeds niet op-
gelost, maar een Amerikaanse

technische missie vertrekt bin-
nenkort naar Pyongyang om de
zaak verder te bekijken.
Op de vraag of hij er zeker van is
dat Noord-Korea in het verleden
geen kernwapens heeft gemaakt
antwoordde Gallucci: „Kang
heeft mij al vorig jaar verzekerd
dat ze geen kernwapens hebben,

en die vraag heb ik nu niet op-
nieuw gesteld. Maar als Noord-
Korea, zoals hij beloofde,
voortaan inspectievan het lAEA
in Wenen toestaat, komen we
daar snel genoeg achter."

De proef op de som van al deze
toezeggingen moet de komende
weken worden geleverd als de
lAEA-inspecteurs in het reactor-
centrum Yongbyon met hun ver-
langlijstje op de proppen komen.
Het Internationaal Atoomagent-
schap heeft al twee inspecteurs
ter plaatse, maar die hebben nog
steeds geen toegang tot de op-
werkingsfabriek en andere 'spe-
ciale installaties.
Toch meent Gallucci dat de toe-
zeggingen van de 'Grote Leider'
Kim 11-sung voor zijn overlijden
tegenover ex-president Jimmy
Carter, nu door zijn zoon en op-
volger Kim Jong II onverkort
zijn overgenomen, waarover met
name in Seoul nogal wat twijfel
bestond.

Als de principe-afspraken van
het afgelopen weekeinde bij de
hervatting van het overleg op 23
september in een harde overeen-
komst kunnen worden vertaald,
is er ook kans dat de lang-ver-
hoopte normalisering van de be-
trekkingen tussen Pyongyang en
Seoul van de grond komt en dat
Noord-Korea eindelijk lid wordt
van de 'internationale gemeen-
schap' - te beginnen met diplo-
matieke betrekkingen met Was-
hington. „Maar zover zijn we nog
niet," aldus Gallucci, die na ja-
ren van diplomatiek touwtrek-
ken zijn Noordkoreaanse pap-
penheimers beter dan wie ook
kent.

" VS-onder-
handelaar
Robert
Gallucci
(links)
schudt zijn
Koreaanse
gespreks-
partner
Kang
Sok-Vu de
hand, nadat
de twee
afgelopen
weekeinde
in Genève
een akkoord
bereikten.
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opinie

Kok moet in kabinet niet
alleen kanjers' kiezen

DOOR RUDY ANDEWEG

Alsof een paarse coalitie alleen
niet avontuurlijk genoeg is,
wordt deze kabinetsformatie zo-
waar afgesloten met een experi-
ment. De drie onderhandelaars
zullen hun lijstje met de minis-
terskandidaten voor hun partij
niet zonder meer bij formateur
Kok inleveren, maar het gezel-
schap gaat zich gezamenlijk over
de personele invulling van het
nieuwe kabinet buigen. Als dat
maar goed gaat!

De gewoonte dat de toekomstige
regeringspartijen eikaars kandi-
daten voor kennisgeving aanne-
men is immers gegroeid om te
voorkomen dat er in de eindfase
van de formatie nog een kink in
de kabel komt. KVP-leider Rom-
me sprak in 1952 een veto uit
over twee PvdA-kandidaten:
Suurhoff (te veel vakbeweging)
en Hofstra (te rood). Dat is nog
net goed afgelopen met een com-
promis waarin Suurhoff alsnog
minister werd en Hofstra pas in
een later kabinet minister van
Financiën mocht worden. In
1973 had Den Uyl aan Marcel
van Dam een staatssecretariaat
beloofd, maar diverse ministers
van andere partijen wilden hem
niet op hun departement heb-
ben. Als een hete aardappel
werd hij van de één naar de an-
der doorgeschoven totdat Gruy-
ters van D66 de hand over zijn
hart streek.
Maar het ging pas echt mis in
1977 toen de PvdA een veto uit-
sprak over de latere EG-commis-
saris Andriessen als CDA-minis-
ter van Economische Zaken
omdat deze te conservatief zou
zyn. Toen de PvdA bovendien
bezwaren bleek te hebben tegen
de toenmalige CHU-voorman
Kruisinga als kandidaat-minis-
ter, brak CDA-leider Van Agt de
onderhandelingen af en vormde
in plaats van het tweede kabinet-
Den Uyl samen met Wiegel het
eerste kabinet-Van Agt. Sinds-
dien houden de onderhandelaars
hun bezwaren tegen kandidaten
van een andere partij wijselijk
voor zich.
Dat doen zij ook om de verant-
woordelijkheid te ontlopen voor

een eventuele miskoop van een
andere partij. In 1982 kwam de
WD bijvoorbeeld in verlegen-
heid toen haar staatssecretaris
op Defensie, Schwietert, al na
vier dagen moest opstappen om-
dat hij onjuiste informatie had
verstrekt over zijn WD-lidmaat-
schap, over zijn universitaire ti-
tel, en over zijn diensttijd. Als
coalitiepartner kon het CDA
daarover de handen in onschuld
wassen, net als over het ongeluk-
kige gehannes van de PvdA vo-
rig jaar met de tussentijdse
benoeming van In 't Veld als
staatssecretaris op Onderwijs.

Ook zonder bemoeienis van an-
dere partijen is het bovendien al
moeilijk genoeg om de juiste
poppetjes bij de portefeuilles te
vinden. In 1959 mocht de KVP
de staatssecretaris voor Marine
leveren, maar katholieke zeebon-
ken bleken dun gezaaid. Pas na
lang zoeken vond men een par-
tijloze, maar rk-commandant van
een onderzeebootjager. Hij werd
voor de Schotse kust per heli-
kopter van zijn schip gehaald en
nietsvermoedend aan formateur
De Quay voorgeleid. Zo begon
de politieke loopbaan van één
van de beste premiers die ons
land heeft gekend: Piet de Jong.

Bij de vorming van het kabinet-
Biesheuvel, in 1971, was de por-
tefeuille van Economische Za-
ken aan de VVD toebedeeld,
maar fractievoorzitter Geertse-
ma kon niemand vinden. Ten
einde raad vervoegde hij zich
weer bij formateur Biesheuvel
om Economische Zaken voor
een andere portefeuille te ruilen.
Daar voelde Biesheuvel niet
voor, maar hij had weleen oplos-
sing. Hij kende een Rotterdamse
hoogleraar economie, Langman,
dieweliswaar ARP had gestemd,
maar best voor een liberaal door
kon gaan. Langman, diezelf ove-
rigens een iets andere lezing van
het verhaal geeft, werd zo lid van
de WD en tegelijkertijd minis-
ter.
Het minst is bekend over kandi-
daten die gevraagd worden,
maar weigeren. Het ministers-
chap is een zware baan met
werkweken van 70 tot 80 uur en
met een salaris dat lager ligt dan
voor vergelijkbare banen in het

bedrijfsleven of bij de overheid
zelf: een minister verdient ruim
f 15.000,- bruto per maand. Be-
windslieden lopen het risico om
al na korte tijd onverwacht weer
op straat te staan, maar er is een
goede wachtgeldregeling en,
zoals Drees sr. eens tegen een
aarzelende ministerskandidaat
zei, ~Er is nog nooit een oud-
minister met veters langs de
deuren gegaan." Niettemin zijn
de ongewisheid, de werkdruk en
de beloning regelmatig oorzaak
van weigeringen.

Een enkele keer zijn er ook wei-
geringen met een politieke ach-
tergrond. In 1963 weigerde de
demissionaireKVP-minister van
Sociale Zaken Veldkamp bij-
voorbeeld toe te treden tot het
kabinet-Marijnen. Hij had liever
een kabinet met de PvdA gezien
en vond zichzelf misschien ook
wel geschikter als minister-presi-
dent. Marijnen had Veldkamp
echter nodig, al was het maar om
de linkervleugel in de KVP te-
vreden te stellen. Zonder hun
dienstauto, want dat zou te veel
opvallen, begaven de twee
kemphanen zich naar Kijkduin
voor een geheime ontmoeting.
Urenlang liepen zij in de stro-
mende regen over het strand
heen en weer, waarbij Veldkamp

telkens nieuwe eisen stelde. Ma-
rijnen kon niet anders dan ak-
koord gaan en Veldkamp trad
alsnog toe tot het kabinet.

De bemensing van het kabinet
levert in elke formatie wel een
paar verrassingen op. Dat komt
niet alleen doordat mensen wei-
geren, maar ook omdat niet al-
leen Kamerleden minister kun-
nen worden, zoals in Engeland
het geval is. In onze hele parle-
mentaire geschiedenis was min-
der dan de helft van de ministers
afkomstig uit het parlement.

Heel wat bewindslieden hadden
zelfs geen enkele politieke erva-
ring. Ministers worden in ons
land vooral uitgezocht om hun
expertise op het beleidsterrein
dat zij moeten beheren: een ju-
rist op Justitie, een ondernemer
op Economische Zaken, enz. Zo
kwamen bijvoorbeeld Van Agt
en Lubbers in de politiek te-
recht. Het is wel zo dat politieke
en vooral parlementaire ervaring
vanaf de jaren zestig steeds be-
langrijker worden. In het laatste
kabinet-Lubbers waren de poli-
tieke buitenstaanders zelfs uit-
zondering geworden (Hirsch
Ballin, Ritzen en Andriessen,
hoewel deze laatste al ministers-

ervaring had opgedaan in de ja-
ren zestig).

Deze politisering van de minis-
tersploeg heeft als voordeel dat
de bewindslieden weten hoe zij
met het parlement om moeten
gaan, maar er is ook een gevaar.
Als er veel politieke zwaarge-
wichten in het kabinet zitten,
komt dat de teamgeest meestal
niet te goede. In 1967 was Bies-
heuvel de beoogde premier,
maar hij zag er vanaf toen onvol-
doende 'kanjers' beschikbaar
bleken voor zijn kabinet. In 1971
kreeg hij een herkansing, en zijn
kabinet wemelde volgens een
minister uit die tijd van de 'pau-
sen, keizers en koningen, die al-
lemaal zélf premier hadden
kunnen zijn, of in ieder geval die
ambitie hadden' (Schmelzer,
Geertsema, Nelissen, Udink,
Drees jr, enz.). Dat heeft er zeker
toe bijgedragen dat het kabinet
het amper een jaar heeft volge-
houden.

Het land mag, in de woorden van
Van Agt, natuurlijk niet worden
opgezadeld met een 'regering
van luiaards, ijdeltuiten en non-
valeurs', maar Kok doet er goed
aan de 'paarse uitstraling' niet te
zoeken in de benoeming van lou-
ter politieke zwaargewichten.

" Premier Van Agt presenteert samen met VVD-leider Wiegel zijn eerste kabinet op de
trapperi van paleis Soestdijk. Het kabinet Van Agt kwam er omdat PvdA en CDA het in
een eerder stadium niet eens konden worden over de invulling van de ministersposten.

Er is hoop
Als ik het bericht van 9 augustus
lees, over de christelijke bewe-
ging 'Er is hoop', dan vraag ik
me af of het wel goed is om men-
sen voor te houden dat er maar
één goede manier bestaat om te-
gen het leven aan te kijken. Men-
sen zijn niet hongerig naar ge-
loof, maar naar waarheid. En de
waarheid openbaart zich niet al-
leen via geloof. Mensen die in
God geloven hebben een in-
tuïtieve invalshoek, mensen die
er niet in geloven, een meer ra-
tionele. Nou en? Wie teveel op
zijn intuïtie drijft vergist zich
waarschijnlijk even vaak als
iemand die teveel op zijn ver-
stand vertrouwt. Als mensen
zich evenwichtig ontwikkelen
komen ze uiteindelijk toch op
hetzelfde punt uit. Want zeg nu
eens eerlijk; merk jenou echt zo-
veel verschil tussen een gelovige
en een atheïst, wanneer zij het
hart op de goede plaats hebben?
De waarheid is kennelijk groter
dan een bepaald geloof.
BRUNSSUM Inge Palmen

Huisvuil
Het leven is een sprookje, ten-
minste dat zou zo moeten zijn.
Het is maar voor een enkeling
weggelegd. Mensen met een mi-
nimum aan uitkering zijn iedere
keer de dupe. Heel veel mensen
helpen het milieu door glas in de
glasbak te doen, door zo weinig
mogelijk huisvuil aan de straat
te zetten en nog veel meer. In
plaats van dat gemeente en zui-
veringschap dat nu belonen door
in ieder geval die mensen te dan-
ken voor hun moeite, worden zij
eerder ontmoedigd en voelen zij
zich bedonderd, want het huis-
vuil dat straks gescheiden opge-
haald gaat worden komt op het
stort weer bij elkaar. Het milieu
dreigt net als tabak een melkkoe
te worden. Het is een slimme
manier om de burgers geld uit de
zak te kloppen. Ik noem dat laag-
hartig. Het inkomen van de mi-
nima is al laag en daar moet ook
de steeds maar hogere huur van
betaald worden. Het wordt tijd
dat de dure gemeenten met die
groep mensen rekening houden.
BRUNSSUM 8.8. v.Kammen

Belachelijk
Wat er nu gebeurt slaat echt wel
alles. Een buitenlander die hier
wil komen werken mag dat niet,
en eentje die hier naartoe komt
om niet te werken mag dat wel.
Die laatste krijgt zelfs nog voor-
rang bij sollicitaties en dergelij-
ke. Ik heb het hier over Ivan
Tomec, die momenteel bij Roda
JC nog steeds afwacht of hij wel
of niet doorgaat.
Heroïne-dealers, verslaafden cri-
minelen, vluchtelingen en asiel-
zoekers worden hier in de wat-
ten gelegd en iemand die hier
komt om te werken voor zn geld
wordt tegengewerkt.
Laat die jongen voetballen. Ik
weet niet of de heren van Ar-
beidszaken wel eens in een voet-
balstadion geweest zijn, maar als
ze die jongen nou eerst eens aan
de gang zagen, en daarna pas een
advies uit zouden brengen, zou
het allemaal anders gaan. Maar
die mensen weten nog niet eens
wat het betekent om te werken
met zon jongen als Tomec. Het
is een lustvoor het oog, wat deze
jongen doet met een bal. Daar
kan menige prof nog iets van le-
ren. Daar komt nog bij dat het
altijd de subtop-clubs zijn die
het moeilijk wordt gemaakt.
Ajax, PSV en Feyenoord kunnen
hopen wat ze willen, de arbeids-
vergunning ligt bij wijze van
spreken al klaar voordat er ook
maar een pootje gezet is. Mijn
advies is: geef Ivan Tomec die
arbeidsvergunning en stuur in
plaats van hem iemand die niet
wil werken naar huis, probleem
opgelost!
KERKRADE W. Habets
(Door redactie ingekort)

postbus 3100

In deze rubriek neemt de re-
dactie brieven van lezers op.
De redactie hoeft het niet
eens te zijn met de inhoud.
De brieven dienen betrekking
te hebben op publicaties in
deze krant en moeten kort en
zakelijk zijn. Te lange brieven
worden ingekort. Een inge-
zonden brief moet voorzien
zijn van correcte naam, adres
en het telefoonnummer, waar
men overdag te bereiken is.
Brieven op rijm, in dichtvorm,
of brieven die oproepen tot
acties of aanzetten tot ge-
weld of andere onwettige
daden, worden niet geplaatst.
Datzelfde geldt ook voor
brieven met onwelvoeglijk
taalgebruik en beledigingen.
Anonieme brieven worden
evenmin geplaatst.

lezers schrijven
Huisvesting

In het LD van zaterdag 6 augus-
tus schrijft u een stuk over het
huisvestingsbeleid van de heer
Heerma. Heerma durft rijke
mensen geen boete op te leggen
in verband met de te goedkope
woningen die zij huren.
Op de eerste plaats is er geen
sprake van boete opleggen want
de minima moeten ook inleveren
en veel meer naar verhouding als
menig ander in dit land. Als er al
over boete gesproken wordt dan
zijn zij degenen die boeten moe-
ten.
De sociale woningbouw is nog te
duur voor deze mensen met als
gevolg dat de woningen naar de
mensen gaan die de huur wel
kunnen opbrengen. Er zal een
nieuw beleid moeten komen, zo
heeft het hele huisvestingsbeleid
geen enkele zin, althans wat de
doorstroming aangaat.
200.000 mensen kunnen de huur
niet betalen en nog eens zovelen
hebben daar moeite mee. De
subsidiegelden zullen drastisch
verhoogd moeten worden voor
de minst draagkrachtigen anders
zijn zij gedoemd te blijven boe-
ten voor een regeling die in ieder
geval voor deze mensen niet
werkt.
KERKRADE P. Penninger
(Door redactie ingekort)

God vergeten
A. Oostlander schrijft dat het
CDA op zoek moet gaan naar een
nieuwe leider. Het CDA heeft de
zondebok gevonden in de heer
Elco Brinkman.
Als oud-CDA-lid vind ik dat het
niet de heer Brinkman is die
schuld heeft aan het verlies van
het CDA, maar op een enkele na
ALLE Kamerleden, inclusief de
heer Lubbers. Het is sowieso
niet goed dat een minister-presi-
dent meerdere regeringsperio-
den de dienst uitmaakt.
Wat is er eigenlijk fout gegaan?
Op de eerste plaats is het CDA
God vergeten. Hoe kan het an-
ders dat een christelijkeregering
onder leiding van een CDA-lei-
der toeliet dat er een wet kwam
voor abortus en hoe kan het dat
dezelfde regering toestaat dat in
dit land duizenden kinderen in
de moederschoot worden ver-
moord? Dat zon regering het
mogelijk maakte dat jongemen-
sen zo maar samen kunnen hok-
ken zonder getrouwd te zijn en
dat zon regering een wet voor
euthanasie goedkeurde?
Door samenwonen zijn de echt-
scheidingen flink toegenomen-
Ik ken nu reeds vrouwen dievier
kinderen hebben van drie ver-
schillende vaders. Hier vloeien
krepeergevallen uit voort en dat
gaat wel om vier procent van ons
nationaal inkomen.
Ik weet wel dat dit bij sommige
mensen in het verkeerde keelgal
kan schieten, maar die enkelen
op de honderd die samenwonen
en waar het goed gaat, kunnen
de anderen niet rechtvaardigen-
U ziet dat God vergeten is. Ik
ben blij dat ik niet in de schoe-
nen sta van diegenen die dtf
mogelijk gemaakt hebben.
LANDGRAAF E. Penders-

Rwanda
Uw redacteur Peter Stiekema
had groot gelijk toen hij schreef
dat de artiesten zogenaamd be-
langeloos op zouden treden tij-
dens de uitzendingvoor rwanda-
Dacht Stiekema trouwens het-
zelfde als ik, toen hij Erica Terp;
stra (VVD) op tv zag 'bedelen
voor Rwanda? Is de VVD plots-
klaps een solidaire partij gewor-
den die rekening houdt met de
armoedzaaiersen de zwakkeren?
ledereen in Nederland weet hoe
rechts de VVD geworden is en ik
hoop van harte dat tv-producen-
ten bij een volgende actie de
rechtse alliantie van het scherm
weren. Aan krokodillentranen oi
niet gemeende toespraken heeft
niemand iets.
BRUNSSUM H. BUS
(Door redactie ingekort)

Vossen
Graag wil ik reageren op het arti-
kel 'Natuurmonumenten moet
boeten voor haar vossen' van 29
juli jl. In het artikel staat dat de
kantonrechter Mr. Kalff in Hil-
versum, Natuurmonumenten
heeft veroordeeld tot het betalen
van schade die door vossen zof
zyn aangericht bij een eenden-
houder.
Natuurmonumenten moet boe-
ten omdat de vossen afkomstig
waren uit het natuurreservaat
van de vereniging en omdat zt)
weigerde de vossen te bejagen-
De uitspraak van de rechtelijke
macht moet gerespecteerd wor-
den. De Koninklijke Nederland-
se Jagersvereniging echter voert
al jaren een ware hetze tegen
hun concurrent de vos. Via aller-
lei drukmiddelen probeert deze
zelfs de politiek te mobiliseren
om Natuurmonumenten te dwin-
gen de jacht op de vos te openen-
Was het in dit geval niet beter
geweest een andere rechter met
deze zaak te belasten? Mr. L.Ë-
Kalff is namelijk vice-voorzitter
van de Koninklijke Nederlandse
Jagersvereniging!
SUSTEREN P. Bormans.

Secretaris Kritisch
Faunabeheer Limburg-
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beurs
Behoedzaam
effecTERDAM - De Amsterdamse
Prjj s

, enbeurs is gisteren weliswaar
hoC(j °udend geweest, maar is be-
ging v

aam te werk gegaan. De stij-ve v an de consumentenprijzen in
*vere nigde staten in Juli kwam
let g

n nie* de verwachtingen met
terke V°lg dat de anBst voor aan-

Wverh 11 Van de 'n^atie en voor ren-
i noging enigszins wegebde.

ttiarK.raa(imeter van de aandelen-
bijna tde AEX' steeg aanvankelijk
V°W cc Punten, maar zette ver-
def^ns een daling in die resulteer-
Vjer veen klein verliesje tegen half
ierstpiervo^gens ontstond weer enig
bij h

e met het gevolg dat de index
ïing ®l sl°t op 415,18 een verbete-
ïr^a" driekwart punt te zien gaf.

nip S'steren met f 1,85 miljard
*ien j? °mgezet. De obligaties na-

St\B '08 miljard voor hun reke-
e sm aandelen f 757 miljoen.

Ver> ?aakmaker van vrijdag, Unile-
-Ben e.^°en boven de verwachtin-
&Ubli„Ultkornende kwartaalcijfers
de ocht61"06 en f 1,2° steeg> zakte in
herst "Aend enkele dubbeltjes, maar
>Tiet eJ Zlch later op de dag om
f 196 Sn Verbetering van 60 cent op
oftWt de markt uit te gaan. De
Ken „ Was met biJna 584000 stuk-
en Var>griJk- De rest van de
Kliw 'ntemationals - afgezien van
WmJrf °P f 53,40 een dubbeltje
tweedaakte- en Akzo die °P f 218,50
Sen - dubbeltjes moest laten lig-
beW n°teerde eveneens hoger. De

iykt het vertrouwen in
ri , hebben teruggekregen,

«estia koers kreeg er op f 57,90
einsVent biJ- Koninklijke Olie
Vl°er af °ent hoger °P f 193-30 de

?°k Kbeter nn\nkl^ke PaPier deed het
docent.koers steeg 80 cent of 1,6

u f 49-50- Net als Akzo
Be n DSM genoe-
tie dag n met een lagere notering;
f i.BO nf"ïdigde met een verlies van
v^^oi L3procent op f 142,70.

Hoofdfondsen v.k. sk

ABN Amro Hold. 60,10 59,90
ABNAmroA.inF. 84,60 84,40
ABN Amro L.Gr.F. 182,10 182,20
ABN AmroObl.Grf. 202,00 201,40
Aegon 98,60 97,80
Ahold 46,90 46,80
Akzo Nobel 218,70 '218,50
Alrenta 233,60 231,50
BolsWes.c. 40,50 40,90
CSM eert. 67,30 67,30
DordtschcPetr. , 193,90 194,10
DSM 144,50 142,70
Elsevier 171,20 171,10
Fokker eert. 16,20 16,30
Fortis Amev eert. 73,10 72,80
Gist-Broc. eert. 50,10 49,80
Heineken 234,50 236,30
HeinekenHold. 209,50 211,00
Hoogovens nrc 80,50 81,50
Hunter Douglas 83,00 85,00
INGc. 79,60 79,80
KLM 53,50 53,40
Kon. KNP BT 48,70 49,50
Kon. Ohe 193,00 193.30
KPN 49,70 49,80
Nedlloyd 69,80 70,70
Océ-v.d.Gr. 77,80 77,80
Pakhoed eert. 52,20 52,90
Philips 57,30 57,90f
Polygram 77,50 77,30
Postb.Beleggf. 59,80 59,30
RGFlorenteF. 129,10 128,90
Robeco 116,50 116,50
Rodamco 55,10 55,10
Rolinco 119.80 119,40
Rorento 86,80 86,00
Stork 48,50 48,90
Unilever eert. 195,90 196,50
Van Ommerennrc 53,00 53,60
Ver.BezitVNU 194,00 192,90
Wolters-Kluwer 118,50 119,00

Avondkoersen Amsterdam
Kon. Ohe 192.90-193,30(19330)
Philips 57,80-58,10 (57,90)
Unilever 197,50(196,501.

Binnenl. aandelen
Aalbertslnd 89,00 89,00
ABN AmroHld.prf.c. 6,26 6,26
ABN Amropref. 59,30 59,00
ACF-Holdingc. 37,90 38,20
Ahrend Groep c. 142,00 142,00
AsdOptionsTr. 19,00 18,80
Asd. Rubber 2.85 e 2,90
Ant.Verff. 401,00 b
Atag Hold. eert. 134,00 133,00
AthlonGroep 67,90 66,50
Athlon Groep nrc 66,00
Autlnd.R'dam 106,00 106,00
Ballast Nedame. 76,30 76,50
BAM Groep 110,50 110.50

Batenburg 137,70 137.70
Beers 17190 174.90
Begemann Groep 37.00 36,70
Belindo 281,50 281,50
Blydenst.-Will. 33,50 33,50
Boer De Winkelb. 64,90 64,90
Borsumy Wehry 28,50 28,60
Boskalis eert. 42,00 42,50
Braat Beheer 29,50 29,00
Breevast 9,10 9,20
Burgman-Heybroek 1600,00 1600,00
Calvé-Delftpref 850,00 850,00
Calvé-Delft eert. 1335,00 1347,00
Cap Volmac 19.30 19,10
CetecoHold. 40,20 40,80
Cindu Intern. 107,00 106,50
Claimmdo 279,80 279,50
ContentBeheer 28,80 28,80
CreditLBN 42,20 42,20
Crown v.G. eert. 137,50 135,00
CSM ' 68,00 67,70
Delft Instrum. 25,00 25,00
Dorp-Groep 40,50 40,50 a
Draka Holding 42,30 42,40
Econosto 23,90 24,00
EMBA 201,00
Enks Holding 117,00 114,60
Flexovit Int. 76,30 77,00 b
Frans Maas eert. 54,40 54,20
Fugrocert. 3VX) 37,50
Gamma Holding 99.00 99,00
Gammapref. 6,20 6,20
Garzarellis 10,50
Getronics 48,90 49,00
Geveke 34,10 34,00
Giessen-de N. 47,30 46,50
Goudsmit 27,00 27,00
Grolsch eert. 49,90 49,00
GTI-Holding 166,00 166,50
Hagemeyer 138,00 138,50
HALTrust B 17,10 17,20
HALTrust Unit 17,00 17,20
HBG 296,50 296,50
Hesßeheerc. 21,60 21,60
Heijmans 58.30 58,30
Hoeks Mach. 79,40 b 79,40 b
Holl.Colours 82,50 82,20
Holl.SeaS. 0,42 0,42
Holl. Ind. Mij 72,00 a 70,00 a
Hoop Eff bank 9,30 9,00
Hunter D.pref. 1,80
IHCCaland 41,00 41,00
Internat.Muell. 82,50 82,50
ING 7,42 7,45
Kas-Associatie 67,00 67,00
Kempen & Co 13,00 13,10
Kiene Holding 140,90 140,90
Kondor Wessels 45,20 45.50
KBB 104,20 104,00
Kon.KNPßTc.pref. 7,71 7,71
Kon. Sphinx 51,90 52,90
Koppelpoort 416,00 416,00
Krasnapolsky 151,00 151,00
Landré&Gl. 50,00 50,00
Macintosh 47,30 47,40
Maxwell Petr. 187,00 188,00
Moeara Enim 1670.00 1670.00
M.EnimOß-cert. 86,60 86,60
Moolen Holding 42,50 42,70

Mulder Boskoop 36,90 36,90
Multihouse 2,10 2,10a
Naeff 450,00
NAGRON 85,70 85,70
Nat. Inv.Bank 136,10 136,10
NBM-Amstelland 16,90 16,80
NEDAP 61,20 60,60
Nedcon Groep 34,50 34,50
NKFHolding 206,50 207,50
Ned.Part.Mij 51,80 51,80
Ned.Springst. 6400,00b 6400,00b
Norit 22,20 22,30
NutriciaVB eert 85,00 85,40
Nijv.-Ten Cate 88.30 89,40
OPGcert. 42,40 43,90
OrcoBank eert. . 64,00 64,00
OTRA 304,50 304,00a
Philips Electr. d'9s 0,10
PirelliTyre 14,70 14,60
Polynorm 187,00 186,00
Porc. Fles 26,20 26,20
Randstad 80.40 80.50
Reesink 114,30 114,30
Rothmans Int. 3,68 3,72
Roto Smeets Boer 39,50 b 39,50
Samas Groep 57,50 57,50
Sarakreek 7,50 7,50
Schuitema 1875,00 1875,00
Schuttersveld 42,30 42,30
Smit Intern. 46,00 46,00
St.Bankiersc. 18,90 18,80
Stad Rotterdam c. 37,80 37,80
TelegraafDe 177,00 177,00
Textielgr.Twente 76,00 75,50
Tuhp Computers 16,70 16,50
Tw.Kabel Holding 192,00 192,00
Übbink 113,50 113,50
Union 33,00 33,00
Vereenigde Glas 565,00 565,00
VolkerStevin 87,80 87,10
Vredestein 13,00 13,00
Wegener 112,00 110,50
WestlnvestF. 13,50 13,50
West Inv.F. wb 65,00 65,00
WoltersKluwer 484,00
Wyers 24,70 24,70
Beleggingsinstellingen
ABN Amro Aand.F. 97,70 97,30
ABN Amro Amer.F. 73,00 73,10
ABN AmroEur. F. 86,60 87,00
ABN Amro Far E.F. 79,70 79,30
ABN AmroNeth.F. 116,40 117,50
ABN Amrorent.div 161,30 161,00
Aegon Aandelenf. 47,60
Aegon Spaarplus 5,00
AldollarßFs 30,70 30,70
Alg.Fondsenbez. 251,50 251,00
AllianceFund 10,20 10,20
Amvabel 95,60 94,80
AsianCap.F.S 61,50 61,40
AsianTigersF. ' 111,50 112,00
Asian Select. F. 104,00 104,60
AustroHung.F. 7,90 7,90
Bemco RentSel. 63,10 63,10
Bever Holding 4,50 4,50
CL Aandelenfonds 99,00 98,20
CLLiq.Groeifonds 102,00 101,80

CLObl.Dividendf. 105,70 104,00
CLObl.Waa.def. 123,00 122,00
Delta Lloyd Inv. 39,10 39,20
Donau Fonds 33,30 32,90
DP America Gr.F. 34,50 34,50
EGF Investm. 165,00 165,00
EMFRentefonds 82,60 82,90
Eng-Holl.Bel.Tr. 21,00 a
Eng-Holl.Bel.Tl 10,60
Envir.GrowthF. 43,50 43,50
Esmeraldapart. 38,60 38,30
Eur.Ass. Trust 8,30 8,30 d
EMS Growth Fund 103,00 102,60
EMS IncomeFund 92,00 91,20
EMS Offsh. Fund 101,60 100,80
EOE IndexFnd 444,00 447,00
EuroGrowth Fund 63,70 63,70
Euro Spain Fund 8,70 8,70
Far East Sel.F. 84,50 84,50
Gim Global 58,70 58,40
Groeigarant 1,36 1,36
Holland Fund 90,80 90,80
Holl.Eur. Fund 62,00 61,50
Holl.ObLFonds 133,00 133,00
Holl. Pac. Fund 144,00 144,00
Holl.Sel.Fonds 98,50 98,50
Hooge HuysHypf. 129,30 129,00
INGBnk Dutch F. 61.80 62,00
ING Bnk Geldm.F. 60,52 60,52
INGBnkGIob.F. 55,00 54,90
INGBnkOblig.F. 33,20 33,20
INGBnkSpaard.F 102,81 102,82
ING Bnk RentegrF 130,00 130,00
INGBnkVastg.F. 22,00 22,00
INBBnkVerre Oost. 49,00 49,00
Innovest 65,00 b
Interbonds 500,00 500,00
Intereffekt500 29,50 29,50
Intereffekt wt 43,40 42,90
IntereffektYen Value 89,00 89,00
lnvesta part. 85,50
ISHimal.Funds 18,10 18,20
JadeFonds 226,00 225,00
JapanFund 20,20 20,20
Jap.lnd.AlphaF. 7050,00
Jap.Sect.Rat.Yen 5400,00
Korea Pac.Tr.s 11,70
Latin Am.Eg.F. 95,00 96,20
LeveragedCap 59,60 60,50
Liquirent 54,25 54,30
Mal.Capital F.s 15,70
MeesObl.Div.F. 114,40 114,30
Mexico IncomeF. 20,10 20,10
Mondibel 77,40 77,00
Nat.Res.Fund 76,00 75,20
New Asia Fund 10,40 10,40
Nomura Wan-, F. 0,30 b 0,30 b
Obam.Belegg. 324,00 323,00
OAMFRentefonds 11,45 11,65
OrangeFund 27,80 27,80
Pac.Dimensions 115,60 115,70
Pac.Prop.Sec.F. 38,50 38,00
Pierson Rente 128,70 128,10
Postb.Aandelenf. 58,90 58,40
Postb.Obl.f. 49,00 48,60
Postb.Verm.gr.f. 59,80 59,40
Rentalent Bel. 169,30 168,70
RentotaalNV 38,90 38,70
RG AandMixfund 61,40 61,30

RG America F. 136.70 136,90
RGDivirentF. 53,60 53,50
RG EuropeF. 132,50 131,10
RG HollandsBezit 99,30 98,80
RG Nettorente F. 104,70 104,80
RG OblMixfund 62,30 62,20
RG Pacific F. 145,40 145,30
RG Rente Mixfund 64,10 64,10
Rodamco Ret.Ned. 98,00 98,00
Rodin Prop.s 70,00
Rolincocum.p 90,00
Schrod.lntPr.F 29,30 29,10
Sci/Techs 14.50 14,50
SuezLiq.Grf. 199,20 199,20
Technology Fund 16,30 16,30
TokyoPacHold. 267,00 264,00
Tolsteeg, Beleggmü 348,00 348,00
Trans Eur.Fund 92,00 91,00.
Transpac.F. 380,00 375,00
Uni-lnvest 19,60 19,50
Unico Inv.Fund 71,00 71,00
Unifonds DM 33,00
Vaste Waard.Ned 54,50 54,50
VastNed 108,20 108,20
VIBNV 52,20 52,30
VSB Aand.F. 101,20 100,50
VSB Mix Fund 61,00 60,10
VSBObl.Groeif. 109,00 108,90
VSB Rente Fonds 101,00 100,00
WBO Intern. 72,70 71,30
Wereldhave NV 108,00 108,50
ZOM Florida F. $ 33,50
Zonnespeetrum 9,00 8,95 a
Parallelmarkt
ABF 114,40 114,40
ARTUBiolog. 3,80 3,80
ASN Aandelenf. 53,30 52,80
AustnaGlobal 1203,00 1203,00
AXA E&L Belegg.l 95,00 94,40
AXAE&LBelegg.2 93,60 93,40
AXAE&LBelegg.3 117,00 117,00
AXAE&LBelegg.4 87,60 87,20
AXA E&LKap.Rente 119,00 118,70
Besouw Hold. 34,30 34,30
Biogrond Belegg. 10,50 10,40
Comm.Argeus F 89,30
Comm.Benacus F. 91,50
Comm.CeaF. 93,10
De Drie Electr. 15,20 15,20
Delta Ll.Dollarf. 54,80 54,60
Delta Lloyd ECU 54,50 54,00
Delta Lloyd Mix 73,80 73,40
Delta LloydRent 60,90 60,60
EHCO KLM Kleding 34,10 34,10
FreeRecord Shop 29,70 29,70
German CityEst 32,30 32,10
Gouda Vuurvast 70,20 70,50
Groenendijk 30,60 30,60
Heivoet Holding 26,50 26,50
Inter/View Eur. 5,50 5,50
Management Share 1,50 1,50
Ohra Aand.F. 64,10 63,90
Ohra Liq.Grf. 54,10 54,00
OhraObl.Df. 55,20 54,90
Ohra Obl.Grf 55.40 55,10
OhraOnr.G.F. 63,90 63,60
Ohra Totaal F. 59,00 58,60

Pan Pac Winkel 3,10 3,10
P&CGroep 108,10 108,10
Pie Medical 4,70 4,70
Pitcher 45,00 45,00
RoodTesthouse 4,10 4,10
Simac Techniek 13,90 13,80
SuezGr.Fund 50,10 50,10
VHSOnr. Mij 4,90 5,00
Parallel top-15
Alanhen 36,50 37,00
DICO Intern 70,00 70,00
Gelderse Pap. 73,10 73,10
Grontmij 64,00 64,00
Kühne+Heitz 35,60 35,90
LCI Comput.Gr. 4,00 3,95
Melle.vannrc 112,20 112,40
NedschroefHold. 74,10 74,10
Neways Electr. 10,80 10,80
Ordina Beheer 20,70 21,00
SligroBeheer 90,60 90,60
Vüenzo 45,20 45,50
Welna 50,30 50,30
Weweler 34,00 35,00
Wolff.Handelmij 61,30 61,30

Wall Street
12/08 15/08

allied signal 357/a 35%
amer.brands 34% 34%
amer.tel.tel 53% 53%
amoco corp 58% 58%
asarco mc. 29% 28%
bethl. steel 22 212
boeing co 447/b 45'-
can.pacific 15% 15%
chevron 42 41%
chiquita 15 15'»
chrysler 46% 46V 2
citicorp 42'- 42/2
cons.edison 27% 27%
digit.equipm. 21% 2VM
dupontnemours 58% ..'.
eastman kodak 49 48%
exxoncorp 60V. 60
ford motor IS¥. 29%
gen. electric 47'/» 48%
gen. motors 49% 49%
goodyear 34% 34%
hewlett-pack. 81% 79%
int. bus.mach. 63% 64%
int.tel.teL 85% 85'/<
kim airhnes 30% 30%
mcdonneU 118% 117
merckco. 32% 33
mobüoü 83% 82%
omega financ. 24% 26
Philips 33% 33%
royaldutch 111Vs 110V«
searsroebuck 46% 46
sfe-south.pac. 20 20
texaco mc. 61% 61%
travelers 34 34%
united techn. 61% 62%
westinghouse 12 12
whitmancorp 17% 17%
woolworth 15% 15/2

Advieskoersen
amerik.dollar 1.680 1.800
austr.dollar 1,23 1,35
belg.frank(lOO) 5,29 5.59
canad.dollar 1,190 1.310
deensekroon (100) 26,80 29,30
duitsemark(1001 109,70 113,70
engelse pond 2,55 2,80
finse mark(100) 32,25 34,75
franse frank (100) 31,15 33.90
gneksedr.UOO) 0,64 0,81
hongkongdlr.(lOO) 19,00 23,00
ierse pond 2.55 2,80
itaUire(10.000) 10,00 11,70
jap.yen(10.000) 170,00 176,00
noorsekroon (100) 24,00 26,50
oost.schill.<loo) 15,68 16,18
portescudoUOO) 0,99 1,17
spaanse pes.(100) 1,26 1,42
turkse lira(100) 0,0035 0,0070
zuid.afr.rand 0.33 0,48
zweedsekr. (100) 2055 23,45
zwits.fr. (100) 130,75 135.25

Wisselmarkt
amerik.dollar 1,74275-1,74525
antiü.gulden 0,9650-0,9950
austr.dollar '1,2875-1,2975
belg.frank(loo) 5,4450-5.4500
canad.dollar 1,25975-1,26225
deense kroon (100) 28,285-28,335
duitsemark(100) 112,2850-112.3350
engelse pond 2,6895-2,6945
fransefrank 1100) 32,695-32,745
gneksedr.UOO) 0,6925-0.7925
hongk-dollarUOO) 22,4250-22.6750
iersepond 2,6500-2.6600
itaUireUO.OOO) 10,925-10,975
jap.yen(10.000) 173,750-173,850
nwzeel.dollar 1,0480-1,0580
noorsekroon (100) 25,495-25,545
oostenrsch. (100) 15,9600-15,9700
port escudos (100) 1,0750-1,1150
spaanse pes.(100) 1.3400-1,3500

Tweedsekr.(lOO) 22.475-22,525
zwits.frankUOO) 133,625-133.675
2,1305-2,1355 2,1305-2,1355

Goud en zilver
Goud onbewerkt 20,840-21.440, vorige
20,890-21.490, bewerkt 23,040laten, vorige
23,090 laten.

Züver ont.i erkt 245-315, vorige 250-320,
bewerkt 360 laten, vorige 360 laten.
Indexen
cbs koersindex 275,20 275,60

EOE-index 414,43 415,18

Dow Jones 3760,29 -8,42

Optiebeurs
serie omzet v.k. s.k

KPN c okt 50,00 696 1.30 1.30
abn amro c jan 60.00 150 3,70 3,40b
ah c okt 52.50 265 0.20 0,30
ah pokt 45,00 137 1.00 1,00
bsw c okt 42,50 240 0,80 1,10
bsw c okt 45,00 140 0,40a 0,50
bsw pokt 40,00 348 1,60 1,20
buhr paug 29,00 145 I,ooa 0.70
d/fl paug 175,00 329 1,35 1.20
d/fl psep 180.00 210 5.70 630
dsm c okt 140.00 131 9.20 8,40
coc c aug 370.00 700 44,50 b 45.00
coc c aug 385.00 900 29.50 b 30,00b
coc c aug 390,00 181 24.50 b 26.00
coc c aug 400.00 243 15.00 15,50
coc c aug 410,00 275 6,20 6,20
coc c aug 415,00 467 3,10 2,70
coc caug 420,00 977 1,30 1,00
coc c aug 425,00 228 0,40 0,30
coc c scp 410,00 301 9,70 10,00
coc c scp 415,00 142 7.40 7,10b
coc c scp 420,00 141 5,20 5.00
coc c scp 430.00 600 2.30 2.20
coc c okt 370,00 400 44.50 b 45,50
coc c okt 385.00 1000 30.00 b 31,50
coc c okt 400,00 203 19.50 b 20,50
coc c okt 430,00 385 5,50 5,00
coc c okt 440,00 227 2,70 2,70
coc cjan 450,00 525 6,00 a 6.10
coc paug 410,00 531 1,40 0,90
coc paug 415,00 840 3,10 2.20
goud psep 370,00 200 1,70 a 1.40t
hoog c okt 80,00 247 5,20 b 5,70
hoog c okt 85,00 159 3,60 3,60
ing c okt 80,00 135 2,30 2,00
nedl c okt 70,00 217 5,20 5,80
nll pfeb 100,00 130 4,60 a 4,60
ohe c okt 195.00 158 4.60 4,50a
ohe c okt 210,00 334 1,10 1,00
ohe pokt 185,00 303 3.20 2,90
phil c aug 55,00 205 2,50 2,80
phil c aug 57,50 144 0.80 0.90
phü c okt 60.00 206 1,90 1.90
phil cjan 55,00 131 5,90 6,10
phil cjan 65.00 561 1.80 1,90
phil c 097 22.50 189 35.00 b 35,90
phü c 098 55,00 555 14,70 14,901
tops c aug 790,00 131 4,10 3,70
unü cjan 220.00 233 3.00 3,00
wkl c aug 120.00 132 1.10 1.30

a-laten g=bieden+ex.dlv.
b=bieden h=laten-fex.div.
c=ex-claim k=gedaan+h
d=ex-<Uvidend l=gedaan+g
e=gedaan+bieden vk=slotkoers vorige dag
f=gedaan-f laten *k=slotkoer» gisteren

economie
Centrale Bank Amerika vergadert weer over inflatie

Mogelijk omslagpunt
Europese rentestand

< Von onze redactie economie

- Een aantalsfote Amerikaanse banken
°udt er ernstig rekening mee
jWvandaag de officiële Ame-Kaanse rente verder zal stij-
?en- Bovendien denkt een
jpnk als Salomon Brothers,at derentestemming in Euro-
j;a nu ook is omgeslagen. De
üitse en Franse rente - en

de Nederlandse -. V misschien nog even het
üidige niveau kunnen vast-

linUc^en- Maar een verdere da-
jlB vinden de Amerikanenlet erg waarschijnlijk.

<fet \~merikaanse analisten zijn wat
ton treft somberder dan hun Eu-

-6 co^eSa's. De analisten vanjj.^ Amro verwachten nog.altijd
"he h u'tse rentestand (en daar-
ste\ Nederlandse) pas in het eer-
Zal uWartaal van 1995 haar bodem
'ets ,re'^en om vervolgens weer

gaan stÜSen- BiJ Salomon
tlur ze echter dat de rentes in de
bo d°Pese 'harde valuta-landen' dieaeto inmiddels bereikt hebben.

è en zweden werden eind
Veru*e Week de officiële rentes al
VO. °°gd door de centrale banken.
v o j^ens Salomon een duidelijk ge-
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de[s J' waar de economie inmid-
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te der>L.oor Salomon Brothers reden
Sgj nken dat het Amerikaanse stel-
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an centrale banken, de Federal
Board (Fed), vandaag al de

verK_f met een half procentpunt zalCgen-
at^J^aakt de Europese staats- en
4^* re obligaties opnieuw minder
ka aft ekkelijk voor de grote Ameri-
'eideSe beleggers. Dat zou kunnen
koej.5 1 tot opnieuw lagere obligatie-en en dus hogere rentes.

Vergrijzing Nederlandse bevolking zorgt voor toenemende markt

Brillenboer Anders ziet opmars groeien
Van onze redactie economie

AMSTERDAM - Bij opticienketen
Hans Anders lijkt geen vuiltje aan
de lucht. De lange tijd als paria ver-
trapte brillenboer blijft groeien als
kool. Niets lijkt een verdere opmars
in de weg te staan. „Op naar 200 za-
ken eind 1994." Directeur-oprichter
M. van der Ent, die de bekende cir-
ca 120 Hans Anders-zaken plus 40
in 1989 overgenomen Rinck-win-
kels beheert, is zeker van zijn zaak.

Wel denkt Van der Ent dat Neder-
land met 200 zaken verzadigd is.
„Maar daarom niet getreurd, want
in België en mogelijk ook Duitsland
liggen nieuwe kansen voor het grij-
pen. Duitsland duurt nog even in
verband met de nog geldenderecla-
mebeperkingen, maar zodra die zijn
verruimd gaan we ook daar aan de
gang." In Engeland opende Anders
in 1986 twintig zaken, maar deze
werden twee jaar later weer ver-

kocht, omdat geen goed manage-
ment kon worden gevonden.

Hield Hans Anders zijn kruit in
Duitsland droog, anders verging het
concurrent Pearle. Algemeen direc-
teur ir. J. de Groot geeft volmondig
toe dat een 'avontuur' in Duitsland
is mislukt. ~ We hadden acht zaken
by onze oosterburen, maar we stuit-
ten een beetje op het rigide recla-
mebeleid. Zo mag je in Duitsland
niet adverteren met kortingen en
mag je ook geen tweede bril gratis
aanbieden." Wanneer de reclamebe-
perkingen worden opgeheven zal
Pearle het niet opnieuw proberen.
„Je komt die markt heel moeilijk
binnen, ook al gezien de aanwezig-
heid van een aantal sterke ketens."

Qua omzet is Hans Anders leider op
de Nederlandse markt, op de voet
gevolgd door Pearle en Groeneveld.
Volgens de Nederlandse Unie van
Optiekbedrijven Nuvo hebben deze
drie grote ketens samen 25 tot 30

procentvan de markt in handen. Bij
de Nuvo zijn 753 bedrijven aange-
sloten met in totaal 1300 verkoop-
punten. In totaal werken in de
Nederlandse opticiënsbranche 3500
mensen. Zowel Anders als Pearle
heeft 400 mensen in dienst.
Hans Anders begon in 1982 bril-
monturen aan te bieden voor f 75
per stuk en aan die succesformule
is nooit getornd. „Zowel de eenvou-
dige als de duurdere monturen kos-
ten drie geeltjes, niet meer maar
ook niet minder," zegt Van der Ent.
lederewinkel zet gemiddeld 50 bril-
len per week om.

Wat zijn nu de geheimen van de
succesformules van Anders en
Pearle? Van der Ent: „Heel simpel,
aankoop van grote partijen en een
hoge omzetsnelheid." De Groot:
„Topkwaliteiten hoge service. lede-
re koper van een bril krijgt een
tweede gratis, inclusief glazen. Daar
komt een onvoorwaardelijke garan-
tie van een jaarbij, ongeacht of een

klant op zijn bril is gaan zitten of
hem heeft stukgetrapt."
De belangrijkste leveranciers van
beide optiekketens zitten in Italië
enFrankrijk. Anders betrekt verder
op kleine schaal monturen uit
Hongkong. Pearle zoekt het ook in
het Verre Oosten (Zuid-Korea, Tai-
wan en China). Van de huidige 103
zaken in Nederland zijn er 41 eigen-
dom van Pearle, de andere 62 wor-
den als franchisezaken gedreven.
Pearle heeft verder winkels in de
VS, Canada, Puerto Rico, Taiwan
en België.
Voor acquisities of samenwerking
heeft Pearle geen plannen. „Neder-
land en België blijven onze belang-
rijkste werkterreinen, waar nog veel
uitbreiding mogelijk is. Op het
ogenblik komt er in Nederland
iedere maand een zaak bij."

De huidige Pearle startte in 1959
onder de naam Brilmij. Sinds 1985
is Pearle Ine. in Dallas, het moeder-
bedrijf van Pearle in Nederland,

eigendom van het Britse conglome-
raat Grand Metropolitan.

De grote groei, waar beide ketens
over reppen lijkt voorlopig onstuit-
baar, mede door de vergrijzing van
de bevolking. De Nederlandse
markt is op het ogenblik goed voor
1,6 miljoen brillen per jaar, in geld
uitgedrukt f 1,2 miljard. Volgens
Van der Ent zal het aantal mensen
met een 'ooghulpmiddel' blijven
groeien en rond de eeuwwisseling
acht miljoen bedragen.

Mocht het Hans Anders in zakelijk
opzicht voor de wind gaan, zijn
branchegenoten konden de brutale
nieuwkomer lang niet luchten of
zien. Pas anderhalf jaar geleden
werd Anders in genade aangeno-
men als lid van de Nuvo. „We wer-
den lang als indringers beschouwd
als gevolg van ons agressieve prijs-
beleid, maar gaandeweg heeft men
ingezien toch niet om ons heen te
kunnen," aldus Van der Ent.
Onder auspiciën van de Nuvo is on-
langs een 'Beweging Landelijke
Erkenning Optiekbedrijven' opge-
richt. Daarvan is de bedoeling dat
de branche een wettelijke erken-
ning krijgt. Op den duur moet naar
het publiek toe een garantieregeling
ontstaan.

Bonn voorziet snellere
groei van economie

BONN - De econo-
mie in Duitsland zal
dit jaar harder
groeien dan de rege-
ring tot nu toe had
aangenomen. De
Duitse minister van
Economische Za-
ken, Günter Rex-
rodt, liet gisteren
weten voor heel
Duitsland een groei
van 2 a 2,5 procent te

verwachten. Eerdere
berekeningen van
Bonn gingen uit van
1 tot 1,5 procent.
Volgens Rexrodt be-
vindt Duitsland zich
nu 'duidelijk in de
opleving. Tydens de
gebruikelijk zomer-
persconferentie over
de stand van zaken
van de Duitse econo-
mie onderstreepte

de minister de ver-
snelling van de groei
in het tweede kwar-
taal, het afnemen
van de inflatie en de
eerste tekenen van
verbetering op de ar-
beidsmarkt.
Voor het einde van
dit jaar verwacht de
minister niet veel
meer dan3,7 miljoen
werklozen. Het Duit-
se arbeidsbureau

ihad het aantal Duit-
sers zonder baan
reeds eind juliop 3,7
miljoen becijferd.

Gouden handdruk voor
topman Reed Elsevier

AMSTERDAM - Peter Davis, de
eind juni plotseling afgetreden top-
man van de Brits-Nederlandse uit-
gever Reed Elsevier, krijgt een
gouden handdruk van ruim twee
miljoen gulden (722.00 pond ster-
ling). De uitkering vormt een afspie-
geling van de gestegen beurswaar-
de van Reed Elsevier en van Davis'
leidende rol bij de fusie tussen
Reed International en Elsevier in
1993. Verder zal de onderneming
nog twee jaar lang Davis' pensioen-
premies betalen. Hiermee is naar
verwachting een bedrag gemoeid
van 3,5 miljoen gulden (1,3 miljoen
pond).
Davis' dienstverband - hij werkte
acht jaar bij de onderneming - zou
oorspronkelijk over drie jaar zijn
beëindigd. De hoogte van de hand-
druk bedraagt ruwweg eenderde
van het totaal aan inkomsten en an-
dere emolumenten die hij over deze
periode zou hebben ontvangen.
Bij zijn vertrek, eind juni, bedroeg
zijn salaris 1,3 miljoen gulden
(500.000 pond). Samen met aanmoe-
digingspremies, pensioenvoorzie-
ningen en andere emolumenten zou
hij de komende drie jaarruim acht
miljoen gulden (3 miljoen pond)
hebben ontvangen.
Het vertrek van Davis kwam onver-
wacht. De Brit, samen met Elsevier-
topman P. Vinken bestuursvoorzit-
ter van Reed Elsevier, kon zich niet
vinden in de nieuwe topstructuur
van de onderneming. Bij de fusie

werd besloten dat alle dochteron-
dernemingen centraal zouden wor-
den geleid door de raad van be-
stuur. Later werd besloten dat de
staffuncties - strategie, sociaal be-
leid en externe betrekkingen - tot
de taak van de beide voorzitters be-
hoorden en dat de twee andere le-
den van de raad van bestuur toe-
zicht houden op de dochteronder-
nemingen. Deze nieuwe topstruc-
tuur had de instemming van alle
betrokken besturen, maar Davis
meende dat hij daarin geen effectie-
ve rol kon spelen.
I. Irvine, vice-voorzitter van Reed
International en lid van het uitvoe-
rend comité van Reed Elsevier, zal
Davis opvolgen als bestuursvoorzit-
ter van Reed International en mede-
bestuursvoorzitter van Reed Else-
vier.

munt uit
Burgemeester

Edzard Reuter, de volgend jaar
mei aftredende topman van het
Duitse concern Daimler-Benz,
staat onder sterke druk om zich
kandidaat te stellen voor het
burgemeesterschap van Berlijn
en daarmee in de voetsporen te
treden van zijn vader. Volgens
het weekblad Der Spiegel zou-
den invloedrijke ondernemers
in Berlijn en politici van zowel
de SPD als de CDU graag zien
dat hij de stad gaat leiden. De
66-jarige Reuter is SPD'er. Zijn
vader, de legendarische Ernst
Reuter, was de eerste burge-
meester van Berlijn na de oor-
log. Hij bekleedde de functie
tot zijn dood in september
1953.

Billiton
Billiton Witmetaal, eigendom
van de Koninklijke/Shell
Groep, wordt volledig eigen-
dom van de Britse Cookson
Group. Dat heeft de moeder-
maatschappij van Witmetaal,
Billiton Nederland, gisteren be-
kendgemaakt. Bij Billiton Wit-
metaal, met vestigingen in
Naarden, Nürnberg, Antwer-
pen en Parijs, zijn 160 mensen
werkzaam. De overname gaat
gepaard met de afvloeiing van
tien medewerkers. Witmetaal,
dat voornamelijk soldeerpro-
dukten maakt voor de elektro-
nische industrie, is goed voor
een jaarlijkse omzet van onge-
veer 60 miljoen gulden.

AT&T Nederland
betrokken bij

mammoetorder
AMSTERDAM - Het grote Ameri-
kaanse telecomconcern AT&T gaat
voor zon 7,5 miljard gulden de tele-
communicatie van Saoedie-Arabië
moderniseren. De vestigingen van
AT&T in Hilversum en Huizen zul-
len volgens de woordvoerder van
AT&T Network Systems Nederland
bij een 'substantieel deel' van de
mammoetorder betrokken worden.

Bell Atlantie
De Amerikaanse telecommuca-
tiemaatschappij Bell Atlantic
gaat de komende drie en een
halfjaar 5600 banen schrappen
op een totaal van 73.000. Hier-
voor zal de onderneming een
voorziening van 2,3 miljard dol-
lar treffen waardoor het resul-
taat zowel over het derde kwar-
taal als over het hele boekjaar
in derode cijfers terecht zal ko-
men. De inkrimping van de
personeelssterkte moet leiden
tot een betere concurrentiepo-
sitie, zo liet president-directeur
Raymond W. Smith weten. Bell
Atlantic, een van de grootste
telefoonmaatschappijen in de
Verenigde Staten, noteerde
over het tweede kwartaal een
winstvan 415 miljoen dollarbij
een omzet 3,4 miljard dollar.

Kermisomzet
De omzet van het kermisbe-
drijf is dit jaar met 30 procent
gedaald. Het koude voorjaar en
de zeer warme zomer hebben
de branche danig parten ge-
speeld. Dit heeft voorzitter B.
Donks van de Nationale Bond
van Kermisbedrijfhouders (Bo-
vak) gisteren bekendgemaakt.
De Bovak is met duizend leden
de grootste organisatievan ker-
misexploitanten.
Vooral de tropische hitte tij-
dens het hoogseizoen met di-
verse topkermissen is volgens
Donks funest geweest voor
veel kermisbazen. Ook het we-
reldkampioenschap voetbal
heeft het bezoek aan de kermis
negatief beïnvloed.
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" Bij het bedrijf Ecotechniek in Rotterdam
is gisteren met veel toeters en bellen een
nieuwe, kolossale grondreinigingstrommel

Tromgeroffel
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geplaatst. Het 60.000 kilo wegende gevaarte
is goed voor de reiniging van 500.000 ton
vervuilde grond. Foto: ANP
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<3piccolos
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postbank:lo3sloo
Bank: ABN-AMRO 57.75.35.935
Fax: 045-739204 of 739364

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

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

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

Telefonisch opgeven

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

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

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

Ozze Huug
weurd 50 joar

Och al zuet heer er neet
naor oet, vink heer.

Te huur gevraagd
4e jaar HTS bouwkunde
zoekt WOONRUIMTE in
Heerlen. Tel. 04746-1851.
Gezocht WOONRUIMTE of
app. voor alleenstaande
vrouw, 50 jr. (werkt), met
eigen ingang, douche + toilet.
Br.o.nr. B-05817, Limburgs

| Dagblad, Postbus 2610,
| 6401 DC Heerlen.

Te huur gevr. WOONRUIM-
TE voor 2 pers., bij voork. ei-
gen badk. en keuken, omg.
Heerlen e.o. 045-727922.

Telecommunicatie
Te koop ATF 3 PTT CAR-
VOX compact ’ 500,-;
Nieuw: Nokia HSE-1 GSM
telefoon ’1.000,-. Telef.
046-372333.

Personeel gevraagd

Kokkin - huishoudster.
Goed voorkomen, plm. 40 jaar, INWONEND,

wordt bijgestaan door werkvrouw, liefst i.b.v. rijbewijs.
Telef. België (Kortessem): 00-32.11-375004.

Fa. Rodico vraagt voor direct
metselaars

voor Duitsland (grensstreek), goede betalingen en sociale
voorzieningen. Telefoon 045-231793.

Het Dagblad De Telegraaf is op korte termijn op zoek naar
enkele serieuze kandidaat

Bezorg(st)ers
voor bezorgwerkzaamheden in

Valkenburg
meer informatie over de aard van de werkzaamheden en
de verdiensten kunt u krijgen onder tel.nr. 04406-12074.

Wij zoeken dringend
DAMES voor het showen
van kleding tijdens demon-
straties. Vrijblijvende inlich-
tingen. Tel. 045-228035.
KAPSTER gevraagd, leeft.
19-24 jr. met diploma en erv.
Soll. tot 19 aug. richten aan
Soll./Kap, Postbus 409,
6430 AK Hoensbroek.
Gevraagd en/aren STRA-
TENMAKERS voor Duits-
land, g 04498-59035.

Valkenburg GROTTEN-
AQUARIUM heeft leuk vak.
werk vanaf 21 aug. en in
sept. en okt. voor j./m. tot 20
jr. Zat. en zond. vrij. Melden
a.d. kassa van 11-16 uur.

Met spoed gevr. part-time
TAXI-CHAUFFEURS m/v
evt. WAO-er, dag- en
nachtdienst en weekend-
dienst. Julianastraat 6,
Brunssum. Tel. 045-252444.

Onr. goed te koop aangeb./gevr.

Woonhuis verkopen ???
Direkte aankoop via notaris zonder kosten.

Koopwoning Vastgoed '92 B.V. S 040-128897.

Open huis woensdag 17,
donderdag 18 en vrijdag 19

augustus a.s. van 16.00 tot 19.00
uur te Beek, Oranjesingel 66

Ingang open huis ter hoogte Margrietstraat 97.
Nabij centrum gel. appartement op 1everd. Lift. Berging.

Balkon. Royale woonk. Gesl. keuken met install. 2 slaapk.
Badk. met douche. Nieuwe kunststof koz. en therm. begl.

Prijs ’ 127.500,- k.k. 8615.
INL. STIENSTRA MAKELAARDIJ B.V.

Tel. 045 - 71 22 55.
Uw huis verkopen
met behulp van de

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

Geen kosten
Elen-Maaseik

(België). Riante woonboer-
derij met schuur en tuin, veel
woonruimte, eventueel dub-
bele bewoning, kwalitatief

zeer goed uitgevoerd,
oppervl.66o m 2

Koningsbosch-
Echt

woonhuis met garage en
(bedrijfsruimte 155 m2), tuin

met dierenstal, voor vele
doeleinden geschikt, ook
zakelijk gunstige ligging,

oppervl. 876 m 2
Weert

degelijke seniorenwoning
voor ruim 1 of 2 personen,
gezellig wonen, mooie tuin,

vriendelijke omgeving
Inl. Peters-Echt

04754-82826.

Te koop gevr. ouder
WOONHUIS met tuin (op-
knappen geen bezwaar). Tel.
046-753367.
Gezien de enorme vraag
dringend woonh. te koop ge-
vraagd. (Alle prijsklassen).
N.M.W. QUADEN & Zn. Ma-
kelaardij onr. goed. Lid NVM,
M'Geleen.S 046-519644.
HUIZEN gezocht voor bin-
nen- en buitenlandse kandi-
daten. Verkoper betaalt
geen kosten. Wijman &
Partners. 045-728671.
GEVRAAGD met spoed:
woonhuis, liefst met tuin, tot
ca. ’150.000,-. Opknappen
geen bezwaar. 040-114752.
HEERLEN Bokstraat 54.
Goed onderh. tussengel.
woonhuis met mooie tuin, li-
ving 40 m?. Eiken aanbouw-
keuken, bijkeuken, overdekt
terras, plavuizen vloer. Rol-
luiken. 3 Slaapkamers, bad-
kamer met ligbad. Zolder
met vlizo-trap. Vr.pr.

’ 169.000,-. Direct aan-
vaardbaar. Tel. 00-49.2406.
5088. Na 18.00 uur. 045-
-233229.

Aanhangwagens
Te k" AANHANGWAGEN
200x100x40, ’500,-. Tel.
04454-64632.

Winkel & Kantoor

Kantoormeubelen
TEGEN FABRIEKSPRIJZEN

NIEUW: grote partijen kantoor- en directiemeubelen van
zeer hoge kwaliteit en tegen zeer scherpe prijzen o.a.

brandkasten, dossierkasten, tekentafels, flip-overs, white-
borden enz. enz.

NERGENS GOEDKOPER !!!
Inruil inventaris: palletstelling, magazijnstelling, burokasten,

burostoelen, buro's enz. enz. Alles tegen kostprijs.
ALLES UIT VOORRAAD !!!

Voor de goedkoopste met de meeste service naar de
grootste van Zuid-Nederland: Rockmart

KANTOORMEUBELEN. Kissel 46a, Heerlen, g 045-723142,
geopend: ma. t/m vr. 09.00-18.00 uur, za. 10.00-16.00 uur.

Aanbieding
Kantoorstoelen

vb. Rock II Za ’ 165,-
Armleggers ’ 50,-

Steeds 5000 stuks op voor-
raad, tegen fabrieksprijzen

Rockmart
kantoormeubelen

Kissel 46a, Heerlen.

Personeel aanbod
SCHILDER b.z.a. voor alle
voorkomende werkzaamhe-
den binnen en buiten, gratis
prijsopgave. Tijdelijk 10 tot
50% korting, g 04750-11435.
Dakdekkersbedrijf AADAK
kan nog dakwerk aannemen.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Telef. 045-226688/226377/
06-52606457.
Voor REPARATIES aan uw
oosterse of perzische tapij-
ten. Bel 045-224849.
VERDIEN ’120.000,- door
verkoop 3 certificaten. Tel.
045-273633.

Watersport
MAKREELVISSEN, dag" af-
vaart, buitenhaven Stellen-
dam. MS Mijntje. Telef.
01879-3359.

Auto's

ALFA Romeo Spider 2.0,
bwj. '86, kl. zwart, nw. dak,
absoluut roest- en schade-
vrij, lm-vlgn., RDW-gek., km.
st. 68.000. Tel. 045-232762.
Te koop AUDI 80 1800 S,
bwj. '89, i.z.g.st., grijsmetal-
lic. Huskensweg 50, Heerlen,
g 045-728666.
AUDI 80, bwj. '84, APK 8-
95, abs. nw.st., ’3.600,-.
Tel. 045-429042. __
Te koop BMW 535 i(K6), bwj.
'88, kl. diamantzwart, met
full-optie's, pr.n.o.t.k. Tel.
046-334294, na 19.00 uur.

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

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

GOLF 2-drs. 1300 S, bwj.
'81, spoilers, ATS-velgen
APK 8-95, vr.pr. ’1.950,-.
Tel. 046-758059.
Opel ASCONA bwj. '80, mot.
100%, APK 7-95, ’600,-.
Haesenstr. 34 Schaesberg.
Opel KADETT C bwj. '78,
APK, i.z.g.st, vr.pr. ’550,-.
Haesenstr. 44, Schaesberg.

Op = Op = opruiming
Peugeot 405 I.9iSRi 01-'9O/ 20.950,-
Nissan 100 NX plus coupe 10-92’ 30.950,-
Nissan 100 NX 1.6i16V+ 08-91 ’ 25.450,-
CitroënZXl.BiFurio 09-^ 22.950,-
BMW 518i1e eigenaar 05-86’ 10.950,-
Mitsubishi Colt 13iEXE 10-'9l ’ 18.950,-
Mitsubishi Colt 1.3 GL 08-W 13.950,-
HyundaiPonyl.sL 11-'87 ’ 8.950,-
Suzuki Swift 1.3GL automaat 04-93 ’ 21.950,-
Suzuki Swift 1.3 GS 05-92/ 19.950,-
Opel Calibra 2.0ivele extra's 01-92 ’ 42.950,-
Opel Frontera 2.0iSport VAN 11-93 ’ 36.950,-
Opel Astra 5-drs. 1.6iGL+ 08-92 ’ 25.950,-
Opel Astra 3-drs 1.4iGL 01-92 ’ 23.950,-
Opel Astra 3-drs I.4iGL 11-'9l ’ 19.950,-
Opel Veetra 4-drs 1.6tFrisco 01 -'92 ’ 25.950,-
Opel Veetra 4-drs I.6iGL 01-'9l ’ 23.450,-
Opel Veetra 4-drs I.6iGL 05-89’ 18.950,-

Inruil en financiering mogelijk

Haefland 2, Brunssum. Telef. 045-257700
CITROEN CX 20 RE bwj.
'85, i.g.st., APK 7-95, pr.
’4.900,-. Tel. 045-413443.
DAF 800 Turbo vrachtwa-
gen, gesloten laadbak, leng-
te 6.50 m., br. 2.50 m., 1989,
nieuwstaat. Autobedrijf
Boschker, Heerlerweg 67,
Voerendaal, g 045-751605.
Autobedr. Bert ARETZ & Zn
VOF, St. Barbarastraat 10,
Palemig-Heerlen. g 045-
-721268 biedt aan onder voll.
Bovag-garantie: BMW 318i
Touring, 5-drs., '90, div. ex-
tra's, ’25.000,-; Ford Es-
cort station Clipper 1.4, s-
bak, 5-drs., '91, nw. model,
’17.800,-; Ford Escort 1.4i
CL, 5-drs., 5-bak, '90,
’11.500,-; Ford Escort 1.6
automaat, zeer mooi,
’13.500,-; Escort '83,
’3.500,-; Ford Fiësta '89,
nw. model, ’ 10.800,-; Ka-
dett '90, 1.41, 5-bak,
’13.900,-; Omega 2.3 Die-
sel, 5-drs., '87, ’9.750,-;
Corsa '83, i.z.g.st.,
’3.500,-; Fiat Tipo '89, s-
drs., 5-bak, ’12.500,-; Su-
zuki Swift 88, ’8.750,-,
zeer mooi! Suzuki Alto s-
drs., '87, ’7.500,-; Peugeot
309, 5-drs., 5-bak, i.z.g.st.,
’7.500,-; Nissan Sunny, '87,
automaat, ’ 11.500,-; Nis-
san Micra '86, automaat,

’ 7.500,-; VW Kampeerbus,
'85, zeer mooi, ’15.500,-;
Mercedes 406 Diesel, cam-
per, nw. motor, vakantie-
klaar! ’13.500,-. Tevens off.
APK keuringsstation, zonder
afspraak, kosten ’ 75,-. Alle
reparaties en onderhoud.
Ford ESCORT 1600 GL 4-
drs., bwj. '81, trekh. sunroof,
i.z.g.st., APK 7-95, vr.pr.

’ 2.850,-. Tel. 046-758059.
Te k. Ford FIËSTA 1100,
bwj. '83, APK 3-95, i.z.g.st.,

’ 2.250,-. Tel. 045-724993
b.g.g. 313194.
Honda CIVIC 1200, '85, nw.
model, kl. wit, perf. onderh.
zeer zuinig, mr. mog. Auto-
bedrijf Boschker, Heerler-
weg 67, Voerendaal, g 045-
-751605.
STATIONCAR Mitsubishi
Galant GLX 2.0, bwj. 7-'Bl,
LPG, opknapper, ’ 850,-.
Tel. 04454-64632.
Mitsubishi TREDIA 4-drs.,
1400 GL, type '84, APK,
’1.900,-. Tel. 045-429042.
Opel KADETT 12 S, 2-drs.
bwj. '78, APK 11-94, vr.pr.

’ 500,-. Tel. 046-758059.

SUPERCARS Akerstraat
Noord 20a Hoensbroek
heeft voor U: Kadett 16i bwj.
'88, rood; Kadett 1600 5-drs.,
'85; Golf 1600, '86; Alfa 75
'86 gas; Granada 2300 '84;
Fiat Panda 85; Citrën AX
bwj. '88; Escort '84/'B5; Opel
Manta '85; Passat '85; Es-
cort 1400 CL '86; Fiësta '84;

iCitroen BK diesel 1900 '85;
Volvo 340 '85; Siërra v.a.'B4
t/m '86; Alfa t. 33 '86
’4.900,-; Mitsubishi Lancer
1500 '86; Opel Rekord 2.0
'83 met trekhaak; Renault 11
bwj. '87; Fiësta '82; Passat
Diesel '85. Nog diverse
andere auto's. Telef. 045-
-222455 of 231448.

Te koop OPEL Kadett 1.41,
'90, 5-bak, schadevrij,
nieuwstaat, ’ 11.750,-. g 046-
-524864 of 046-511446.
Te koop Ford TAUNUS 2.0 L,
bwj. 10-81, i.z.g.st., APK 7-
95, ’1.450,-. g 046-748990.
Opel KADETT Diesel, '86, kl.
rood, 3-drs., weinig km.,
veel extra's, mr. mog. Auto-
bedr. Boschker, Heerlerweg
67, Voerendaal, S 045-
-751605.
Suzuki gesloten BESTEL-
BUSJE, 1987, org. 43.000
km., kl. geel, nieuwstaat, mr.
mog. Autobedr. Boschker,
Heerlerweg 67, Voerendaal, S
045-751605.
Zuinige mooie VW POLO C
'82, APK 6-95, ’1.175,-.
Haesenstr. 34, Schaesberg.
Te koop VW GOLF GTi, bwj.
'81, i.z.g.st., ’ 2.650,-. S 045-
-316940.
Weg. omst. VOLVO 343
Special als nieuw, ’900,-.
Tel. 045-213565/217056.
Auto KALDEBORN. Wij be-
talen de hoogste prijs voor
uw auto!! 045-411572.
F. v. OPHUIZEN autohandel
biedt aan: Fiat Uno 45 '88;
Opel Ascona 1.6 S 4-drs.
'87; DAF 400 bestelbus '89;
Ford Scorpio 2.0 CL '86;
BMW 316 LPG '85; Renault
11 GTD '86; Opel Kadett 16
D 5-drs. '85; Peugeot 205
jGE 5-drs. '85; Volvo 360 2.0
5-bak '85; Citroen Visa 17

iRD 11-'86; Ford Siërra 20 L
V 6'83; Ford Escort 13 Bravo
'83; Opel Kadett 13 S '83;;Fiat Ritmo 60 L 1e eig. '85;
Renault 9 TL '83; Citroen
Axel '86; Volvo 340 GL aut.
5-drs. '83; Opel Ascona 16S ''82; Reanult 5 GTL '82; Fiat
127 1050 '83; Opel Kadett '1.2 N '80 ’950,-. Inkoop,
verkoop, financ. Div. inrui-
lers. Akerstr.Nrd. 52C,
Hoensbroek. S 045-224425.
Geopend van 10-18 uur, zat.
10.00-17.00uur.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Te koop gevr. alle merken
auto's. Bet. HOOGSTE prijs!!
045-416239 tot 21 uur open
Als nieuw uitziende RE-
NAULT 5 GTL, bwj. '84, APK
10-7-95, ’2.450,-. Tel.:
045-323178.
Opel CORSA TS 1.0, 2-drs.,
bwj. '84, APK 7-5-95,
’2.750,-. Tel.: 045-323178.. Te koop BMW 316, type '84,
i.z.g.st., ’3.250,-. Telefoon:
045-317675.
Te k. PORSCHE 924, bwj.
'84, i.z.g.st., pr. ’11.950,-.
Tel. 04754-85847 na 18.00U.
Opel CORSA 1.2 S TR, bwj.
'84, ’3.250,-, apart mooi.
Tel. 045-729036.

Kamers
iTe huur voor werkend per-

soon als nieuw gestoft, en
i gemeub. KAMER, ’5OO,- p.

mnd. all-in. Tel. 045-427711.
:Te huur gemeubil. kamer
i nabij HEERLEN-C, v.a.
’400,-incl. 045-725115.

/Met de herfst in gedachten... N.
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In en om de tuin

Gratis zeer grote hoeveelheden
afvalhout afhalen

Blokjes, planken, pallets. Geldt tot 1-10-1994.
Boumans b.v., Parallelweg 5, Wylre (bij station)

Tel. 04450-1695. Fax 04450-3311 (zat tot 11.30)

Kachels/Verwarming

Gratis zeer grote hoeveelheden
afvalhout afhalen

Blokjes, planken, pallets. Geldt tot 1-10-1994.
Boumans b.v., Parallelweg 5, Wylre (bij station)

Tel. 04450-1695. Fax 04450-3311 (zat. tot 11.30)
GASKACHELS/houtkachels.
Zomerprijs! Gratis geplaatst.
De Kachelsmid, Walem 21
Klimmen. Tel. 04459-1638.
Te k. ongezaagd BRAND-
HOUT, ’3O,- per m3, thuis-
gebracht. Tel. 045-421816.

Wonen Totaal
In- en verkoop 2e hands
MEUBELEN en antiek, le-
dere dag geopend tot 18.00
uur. Voskuilenweg 91, Heer-
len. Tel. 045-741708.
Zw. eiken BANKSTEL met
rundleren kuipkussens, als
nw., ’1.650,-. 045-322111.
Te k. moderne witte KAST,
aethoek en salontafel. Tel.
345-225949.

Sloopauto's
Te koop gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
A. Korter, g 045-229045.
Te koop gevr. schade- en
oude sloopauto's. Tev. pn-
derd. Autosloperij K. KÖR-
FER, 045-227377, Indus-
triestr. 7, Hoensbroek.

(Huis)dleren

De grootste KENNEL van
Limburg. Alle jonge ras-
hondjes. Meer dan 60 ras-
sen plus gar. en tatoeage. Kl.
America, Th.Watsonln 34
Achel(B). 09-3211644489
Zond, open maand, gesl.
HONDEN-, kippen- en ko-
nijnenhokken v.a. ’ 195,-.
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, 6464 GA
Kerkrade. Tel. 045-460252.
Te k. ROTTWEILER-PUPS
met stamb., zeer mooi, geb.
2-6-94. Tel. 045-421539.
Weg. allergie te koop West-
Highland ' WHITE-TERRIËR
9 weken, ontw.. ingeënt, 1 jr.
garantie, met stamb. ’ 750,-.
Telefoon: 045-270419.
Te koop grote BOOMERS,
ingeënt en ontwormd. Tele-
foon: 04459-1816.

(Brom)fietsen
Div. Giant fietsen, model '95,
uit voorraad leverb. Snorfiet-
sen va. ’1.549,- Bert
REKERS, Willemstr. 85,
Heerlen. 045-726840.

A
BRANDPREVENTIE

Voor uw brandpreventieproblemen gratis advies.
Alle blusmiddelen en -toebehoren, periodieke controles,
brand- en noodladders in elke gewenste uitvoering.
Brandslangkasten, stand- en straalpijpen

HYDRAFLEX/NUTH \^&KATHAGEN 4, TEL. 045-243131.
Vraag vrijblijvend prijsopgave. CSSSP^^kOok voor controles en reparaties.

Bouwmat./machines
Te k. nw. beschad. binnen-
en buitendeuren v.a. ’40,-;
rollen dakleer (Rubberroid)
10 m 2v.a. ’2O,- t/m ’65,-;
daktrim ’ 10,- 2Vi mtr.; un-
derlaymentplaten ’ 45,-;
laminaatparket topmerk
LAMET (normaal ’lOO,-)
nu ’4O,- + ’35,- p.m2.; B-
keus ’25,- + ’3O,- p.m2.
Rennemigerveldweg 70 A,
Heerlen. Tel. 045-729710.
Te koop OPSLUITWAND
voor massieve tafelbl. en
kozijnen 2 x 6 m. op pers-
lucht. Telef. 046-372333.

Opleidingen
CHAUFFEURSCURSUS
CCV-B startdatum 17-9-
-1994 met garantie. Inlich-
tingen: Verkeersschool Leo
Cremers, Reeweg 139,
Landgraaf. 045-312558.

Bel de Vakman^,
NEW LOOK BV Landg^
Gevelreiniging, uitkaPr^voegen, steigerverhuur.
045-312154. Fax 323452^
Riet- en BIEZENSTOEL^vernieuwen ’ 50,- per '^met garantie. Telefoon
435761 b.g.g. 646919_^-d
Gaat U VERHUIZEN, jji
046-377122, wij vernu''
U tegen een betaalbare_£[Ü^<
Voor alle voorkon*"*:
DAKWERKZAAMHEDEN, m
Dakcentrale Limburg ü 'offerte. Telef. 045-465285^
Ervaren vakman biedt J.aan voor straatwerk o.a- gj.
ritten, sierbestrating.
voor uw gehele tuinaa' „
zeer SCHERPE Pn)
Gratis offerte: 045-323178-^x

Voor Piccolo's
zie verder pagina 8 B

: : \ensnei : ■
ff 8e1045-719966 Piccolo's voor méérfesultaat 8e1045-719966 j

Pers.Kont. Klubs
MEISJES gevr. voor gezelli-
ge bar La Mirage te Amsten-
rade Voor midd. en avond,
vervoer gratis, g 045-217407,
na 20 uur 04492-2650.
Weg. heropening van onze
club Aphrodite (centrum-
Maastricht) zoeken wij nog
enkele leuke MEIDEN. Evt.
gar.loon en intern mog. 043-
-434013 v. 18.00-20.00 u.
Net MEISJE gevraagd,
goede condities. Tel. 045-
-311135.
Wij vragen nog 2 leuke
DAMES, g 045-429291
mm_m_____m*->m__________m Il ________________

06-lijnen

100% Wild Live Sex
06-9891

Geen wachttijd! 1 gpm.

Homo kontakt
Direkt apart met een hete

knul uit Limburg!!
Bel nu 06-9614 (nu 50 cpm)

Hete vrouwen uit de regio
Limburg

06-350.23.047 (100 cpm)

Anonieme
sexafspraakjes in Limburg.
06-320.330.79 (75 cpm)

Gratis
sexgesprek

voor vrouwen. Dames bel 06-
-4300. Heren bel 06-9667

(100 cpm)

Gratis telefoon-
sex voor
vrouwen

06-4366 of
4622

Mannen bellen v. ’ 1,-p.m.
Telefoonsex 06-9713
Super sex 06-9716
Sex direct 06-9718
Sexcontact 06-9635

Sex plezier voor 2 06-9894
üve sex 06-320.325.00

Regiosex 06-320.325.92

Homosex voor 2
(/1,-p.m.)

JackOf» 06-9735
Telefoonsex 06-9835

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

Bi-sex 323.36
Travestie 325.09
Breinsex 327.56
Darkroom 324.16

Jongenssex 325.19
Gay Super 329.16

Transsexueel 321.36
Rijp en jong24 p.d.

Black Ladies
Live 1 g.p.m. 06-320.323.46

Kinky-Live
sm-bondage-travestie

1 g.p.m. 06-9821.

Echte vrouwen
thuis. Liever afluisteren?
1 g.p.m. 06-9886 24 p.d.

Boerderijgeheimen
extreem bizar
1 g.p.m. 06-320.329.19

Heerlijk genieten van een
Live-sex

gesprek. De heetste meisjes!
06-96.69 100 cpm.

De Sadist
lachte wreed naar het
vastgebonden meisje

(’l,-p.m.) 06-340.340.90
(’ 1,-p.m.) Kom maar met
je hand onder m'n BH zei ze

tegen de knul.
En heb je dit wel 'ns gezien?
Toen trok ze haar slipje uit.
06-340.350.60
(’ 1,-p.m.) Nel ligt in bed

met haar nieuwe vriend. "Is
het goed als zij toekijkt?"
06-340.340.55

(’ 1,- p.m.) met 2 jongens in
't kleedhokje liet ze haar

badpak zakken. "Voel 'ns!
Wie wil er eerst?"

06-34Q.340.21
Heerlijk discreet

Direkt apart met hete
vrouwen uitLimburg!!

06-320.322.11 (75 cpm)
Privé telefoonnummers van

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

Thuiskontakt
hete vrouwen in jouwregio.

Bel nu 06-9811 (75 cpm)
Praat nu zelf de heetste

vrouwen jouw(hotel)bed in!
Bel nu! (100 cpm)
06-9664

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

* 06-9502 *
Hete vrouwen willen met jou

Sexgesprek
06-320.322.33 (75 cpm)

Homokontakten
Zoek je 'n hete jongen?
06-320.33018 (75 cpm)

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

Telefoonsex
Hete vrouwen bellen gratis!

06-320.330.87 (75 cpm)

Homo jongens
Hoor ze heet tekeer gaan.
06-320.330.88 (75 cpm)

Gratis sex
voor vrouwen 06-4300,
heren bel 06-320.330.91

(75 cpm)

Discreet
Sexkontakt met rijpe meiden!

06-320.330.42 (75 cpm)

Sex via je
Postcode!

Toets de cijfers van je
Postcode in en ontdek de
Sex/Adressen in jouw
direkte leef/woon omgeving!

06-95.46
1 gpm (alle Ned. Postcodes)

Taboe

beestachtig bep!
1 gpm. 06-320.327.20

Nymf Linda
Geniet van 2kanten. 1 g.p.m.
06-320.320.14
sex v. achteren
Marcha achterlangs 1 gpm

06-9618

Adressen
Dames geven hun adressen
en telefoonnummer. 1 gpm.

06-96.85

Direct contact
met DAMES uit heel

Nederland. GEHEEL PRIVÉ
thuis doorgeschakeld.

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

* SM voor 2 *
Snelle SM kontakten!!

06-320.329.99 (75 cpm)

Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

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

Ervaren
vrouwen

40 jaarzoeken sexkontakt.
06-350.290.37 (75 cpm)
Hete vrouwen zoeken

anoniem
sexkontakt

Bel nu 06-9511 (75 cpm)

Gratis
sexkontakt

voor vrouwen: 06-4909,
mannen bel 06-9604 75cpm

Sex voor twee
telefoonsex met vrouwen.
06-320.330.46 (75 cpm)

Rijpe vrouwen
zoeken onervaren jongens.

06-9504 (75 cpm)

Anonieme
sexdating

Sexkontakt met eenzame
vrouwen. 06-9706 (100 cpm)

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

Kontakten Klubs

LYDIA'S Poppetjes
ZITTEN IN DE GROENSTR. 64 te Geleen. 046-749662.

leder leuk meisje kan bij ons GOED verdienen!!

Porky's Pretpark I en II
Hoensbroek 045-228481
Roosteren 04499-5500

+ Porky's Pretpark Escortservice.
12 DAMES MET 6 NIEUWE JONGE MEISJES

Angelique privé
en erotische mass. en privé

g 045-311135.

Privé Candy
Massage en trio. Meisjes
gevraagd. 045-212616.

Club La Bellle
Wij zijn van vakantie terug

en verwachten u. Yvon Moni
Karin, Biggi, Meggi, Regina,

Anita. Elke dag geop. van
22.00-05.00. Alle credit-

cards geacc. Graverstr.l3
Kerkrade-W. 045-416143.
Ook Escort. Meisjes gevr

Marilyn Escort
045-426331, va. 22-05.00 u_

Nieuw jong meisje, totale
Ontsp.massage

Tel. 045-353489.
Wij komen onze beloftes na

Club
Enjoy

Spontane meisjes, exclusief,
hygiënisch en betaalbaar.

Industriestr. 56, Kerkrade, S
045-428305. Ma t/m vrij v.a.
13.00 uur, zat. na 14.00 uur.

Leuk meisje welkom.

Gratis sex
niet commerciële

sexadressen en nummers
van vrouwen.
g 046-752333.

Hrl. Privé dame
930-16.30 uur 045-714707

Buro Sittard
met leuke gastvrouw.

g 046-523203

Privé Papilion
6 leuke meisjes verwennen
u. Bij ons is alles mogelijk.

" Ook GRIEKS. 045-355242.

Diana Escort
■ 045-320323 v.a. 10.00 uur

Escort all in
_a 045-326191

Sacha's Escort
045-463386 v.a. 17.00 uur.

Keuze uit 7 meisjes!

Privé Ilona
Met nieuwe meisjes aan-

wezig. g 045-708903.

Nieuw
volsl. kn. SANDRA,

de grootste b... van Limb.
Tel. 045-270358.

Twilight escort
g 045-275618. Kvk 49356

G.G.D.
Geslachtsziek-
tenbestrijding

24 uurs infolijn
Tel. 045-740136

Brigitte, Nancy en Grieks
045-254598

’ 50,- all-in
Meer dan handmassage.

Te1.045-423608.

Suprise Escort
Ook SM. 045-275900.

volslanke Betty
ontvangt thuis.
g045-232663.

Nicky
groot, blond en slank

ontvangt privé.
Tel. 00-32.89503049.

Peggy Privé
Escort ma-vrij. 11-22.30 u.
Wq. tot 19. u. 046-374393.
Grieks mog. Tev. m. gevr.

Buro Mieke
Discr. Bern. 046-748768

Mannen
gezocht!!

vrouwen zoeken niet
commercieel sexcontact.g 046-752333.

"

Tip: Natasha beeldscho^ ; i
blondine; Gabi lief Thai*

meisje en weer terug 'Deborah. Sexy blondje +
nog vele andere lieve

collegaatjes bij:
Maastricht

Privé
Jodenstraat 2
043-254183.__^

SEXY DAME \
ontv. heren. 043-47330-^
Nieuw! NieuW1

Foxy Lady
v.a. ’ 50,-. 2 4x voO !
’ 200,- all-in. Ma.-vr. I£,

24.00 u. Rijksweg Zd. I'S'
GELEEN. Tel. 046-7563^

Romantica
S 045-419742;
Privé en Escov
5 nwe meisje^
Boys voor boys

escort, g 045-41974g>^

HELENA
vanaf 10 uur 045-72175^
Club Flamingo;

biedt u aan: een leuke sf<£. "en gezelschap van lieve °mes. Ons adres is Oranje'
30, Hoensbroek g 043'

232961. Tevens escort- V
kunt bij ons terecht v. e<° »
sche massage, trio's ens

S.M. van 20 tot 4.00 U"f-
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17on ;^ge- Talkshow.
17-10 r l"* Ta9esschau.
1?4o ?risant- Boulevardmagazine.
17 5n tD vor 8: Re9- '"formatie.
1755 la9esschau-Te|egramm.
18 o* Pin9sda, spelprogramma.
18 5o Tarienhof' serie
18 55 la9esschau-Tele9ramm-
-20 nn nk Meier Jensen, serie.
20 ie ; ' Tagesschau.

rje JTT) Peter Strohm. Misdaadse-
-20 59 t

Elns,eins Tod Herh-
-21 00 la9esthemen-Telegramm.

c' " Familie Heinz Becker. Duitse
2125cd.)' Sene Afl: lm Taxi.
22 05 fl!i£sminus- Econ. magazine.
22 an t ' Golden girls. Comedy.
2300 ia9esthemen.

Ie Vat 'evard Bio- Thema: Schwu-
°o 00 1"Papa hat einen Ffeund.

kaa_, the heat of the n'9ht- Ameri-aanse politieserie.

0055 a 9esschau.
(Viso* Der Traurn vom Gluck
Qar32aszamlalas/ Countdown). Hon-

-02 3^!® speelfilm uit 1986.
Hon l, ° 2EN- Afl-: Menschen in

n9kong - Der Strassenfriseur.

Duitsland 2
05.10-09.00 Gezamenlijk program-

ma. Zie Duitsland 1.
09.00 heute.
09.03 Ferien-Fieber. Zomervakantie-

programma voor de jeugd. Met om:
09.03 The Pink Panther. Tekenfilm-

serie. Afl.: Tausendundein Bonbon.
09.15 (TT) Das Herz voller Hoffnun-

gen. Tsjechische speelfilm uit 1985.
11.00 heute. Met beursberichten.
11.04 (TT) Alles Glück dieser Erde.

Serie. Afl.: Hochzeitsglocken. Herh.
11.55-13.45 Zie Duitsland 1.
13.45 Beruf aktuell. Magazine met

studie- en beroepenvoorlichting.
14.00 Wer hat Kater Mikesch die

Stiefel gemalt? Portret van de Tsje-
chische schilder Josef Lada. Herh.

14.30 Jerry Lewis-cyclus: Whos
minding the store?. Amerikaanse
komedie uit 1963.

15.55 ZDF-Glücktelefon.
16.00 logo. Jeugdjournaal.
16.08 heute-Schlagzeilen.
16.09 The flying doctors. Australi-

sche doWersserie. Herh.
17.00 heute, sport en weerbericht.
17.15 landerjournal. Aansl.: heute.
18.00 (TT) Der Millionenerbe. Duitse

serie. Aansl.: Guten Abend.
19.00 heute.
19.20 Weerbericht.
19.25 Hagedorns Tochter. Duitse se-

rie. Afl.: Faule Nüsse.
21.00 Krieg im Paradies. Reportage

over de voortdurende strijd om de
Kasjmir tussen Pakistan en India.

21.45 heute-joumal.
22.15 Meine Bildergeschichte. Serie

kunstbeschouwingen.
22.25 Sex, Religion und Moral. 4-de-

lige reportageserie over de omgang
met sexualiteit. Afl.: Ohne Sex - urn
Gottes willen.
Vandaag over het celibaat. Uit de se-
rie 'Kontext'.

22.25 Tücken des Alltags. 7-delige
serie korte verhalen. Afl.: Vier sind
zwei zuviel.

23.25 ZDF Sport extra. Met wielren-
nen: WK op de baan vanuit Palermo.

23.45 Das kleine Fernsehspiel:
Weltmeister. Tv-film uit 1993.

00.55 heute.
01.00-02.35 ■ Wir Frauen

(Siamo donne). Italiaanse episoden-
film uit 1953.

TV FILMS VIDEO
RTL4

Beroprn ; S,ran 9ers - (1990-AUS)
'Patai 1 Austral'sch plagiaat van
2ake A,trac,i°n' van Craig Lahiff.
ken! an wordt tijdens een za-
enoo 'S ver'ie<d op een mooie maarMeiLVr<^uw- Me,: Arme Looby en"ssa Docker.
Nederland 1

(1991-Gmr
T

" R,ed F°X (2) "
9oen ' Tweede deel van deBritsL 9emaakte thriHer over een
Wordt 2akenr"an die gekidnapt
Met-HL arijs-
9ie'i= n Hurt en Brian Cox. Re-' 'an Toynton

Nederland5
<n en — -<1975.1 ,oUr- BitG ,he Bullet "
tem va d

Groots opgezette wes-
chard Brooks over eenecu3n Paardenrace rond de

*ukJpS?ellng- RaP verteld en in-
Gene ude Pres,a,ies van o.a.
9en Mackrnan en Candice Ber-

België/TV2
d97OrD,ur " Performance -Üb> Psychologisch drama

over de relatie tussen een sado-
masochistische gangster en een
rockzanger. Schokkend, stijlvol me-
lodrama van Nicholas Roeg en
Donald Commel met James Fox en
Mick Jagger.

TV 5
23.00 uur - Falato - (1989-RMM/F)
Drama van Maha Madou Cissé
waarin een gouverneur van een
provincie in Mali terugkijkt op zijn
leven: van weeskind tot succes.
Goede mix van humor en tragedie.
Met: Tsahala Muana.

RTL5
23.00 uur - Das Andere Leben -(1987-D) Wanneer Agnes door
haar man verlaten wordt, moet ze
zelfstandig door het leven. Ze ont-
dekt dat veel vrienden in dezelfde
situatie verkeren. Regie: Nicolas
Gess
ner. Met: Dietrich Mattausch.

BelgiëTV2
23.45 uur - Woodstock (2) -(1970-USA) Vervolg van gisteren.
Documentaire van Michael Wad-
leigh over het driedaagse festival in
1969 waar o.a. Ario Guthrie, Janis
Joplin en Crosby, Stills Nash and
Young optraden. Slot: woensdag.

BBC 1
00.45 uur - The Bit Part -(1987-AUS) Vermakelijke low bud-
getfilm van Brendan Maher met
Chris Haywood en Nicole Kidman.

Een beroepskeuze-adviseur besluit
zijn eigen carrière te bepalen: ein-
delijk acteur worden.

Duitsland 1
00.55 uur - Countdown - (1986-H)

(Visszaszamlalas) Realistisch
beeld van het dagelijks leven in
Hongarije door Pal Erdöss. Een
vrachtwagenchauffeur besluit zijn
droom te verwezenlijken en begint
voor zichzelf.

" Nadat het eenmansbedrijfje van Sandor (Karoly Eper-
jes) op een mislukking is uitgelopen, moet zijn vrouw Jutka
(Erika Ozsda) voor het gezin de kost verdienen. Scène uit
de realistische Hongaarse film 'Visszaszamlalas' (Count-
down). (Duitsland 1 - 00.55 uur).

Nederland 2
Veronica Tros EO
13.00-13.07 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.58 2 Vandaag. Met om:
18.00 Journaal.
18.15 Actualiteiten.
18.39 Sportjournaal.
18.47 Hoofdpunten uit het nieuws

gevolgd door het weer.
19.00 Stop de strop. Woordspel.
19.25 Empty nest. Amerikaanse co-

medyserie. Afl.: Driemaal is scheeps-
recht.
Harry en Maxime zamelen geld in
voor de kliniek. Ondertussen denkt
Carol dat ze moet bevallen.

19.55 Starsky and Hutch. Ameri-
kaanse politieserie. Afl.: Het dood-
vonnis.
Hughes overvalt een snoepwinkeltje.
Het winkeltje blijkt een dekmantel
voor een grootscheepse gokorgani-
satie.

20.50 Back to the seventies. Terug-
blik op de jaren '70.
Vanavond clips van 0.a.: Normaal
met Oerend hard, Al Stewart met The
year of the cat, The Sex pistols met
God save the queen, James Taylor
en Carly Simon met Close your eyes,
Heart met Dreamboat Annie, Johnny
Guitar Watson met Miss Frisco en El-
vis Presley met My way.

21.20 (TT) Veronica goes Carib-
bean. Verschillende presentatoren
doen verslag vanuit het Caraibisch
gebied.
Robert ten Brink doet verslag vanaf
de British Virgin Islands en Bart de
Graaff bezoekt Guadeloupe.

21.50 Bite the bullet. Amerikaanse
speelfilm uit 1975 van Richard
Brooks.
Met: Gene Hackman, Candice Ber-
gen, James Coburn e.a.
1908. Denver is het toneel van de
Endurance Horse Race. Honderden
mannen en vrouwen, waaronder
prostituees, gokkers en cowboys, wil-
len hun geluk beproeven en schrijven
zich in voor deze race. Niet iedereen
haalt echter de finish.

00.05 De specialist 111. Informatie.
00.10-00.15 Journaal.

Nederland 3
Vpro/Vara/NOS
08.53-09.00 en 17.00-17.07 Nieuws

voor doven en slechthorenden.
17.30 Villa Achterwerk. Met om:
17.30 Close-up. Documentaireserie

over de ervaringen van kinderen uit
veertien landen die met discriminatie,
vooroordelen en racisme te maken
hebben.
Vandaag de Finse bijdrage: Nguyen
Thi Anh.

17.45 Codenaam kmken. Culinaire
serie met meesterkok Rueben.
Afl.: Gevulde pannekoek. Herh.

17.55 Moeders vertellen moppen.
18.00 Journaal.
18.18 Comedy op 3: All in the fami-

ly. Amerikaanse comedyserie.
18.49 Lieve. Nederlandse korte film

uit 1991 van Derk Visser.
Lieve woont met haar familie tijdens
WO II in het bos. Hoewel het erg
moeilijk is probeert ze alles met en
roze bril te blijven bekijken.

19.13 Van gewest tot gewest.
Regionaal magazine.

19.49 2 meter sessies. Muziekpro-
grammam et 0.m.: Het Amerikaanse
Blind Melon; de Amerikaanse zange-
res Airnee Mann; uit Zuid-Engeland
komen The Auteurs en het Neder-
landse Tröckener Kecks.

20.26 Wachten op God (Waiting for
God). Engelse comedyserie. Afl. 6.
De bewoners van Bayview hebben
een bewonerscommissie opgericht.
Als twee inwonenden ontoereke-
ningsvatbaar verklaard zouden kun-
nen worden zou dat veel problemen
oplossen.

21.01 American Summer. Serie mu-
ziekprogramma's.
Vandaag een portret van Billy Joel.

22.00 (TT) Journaal.
22.15 Sportjournaal.
22.30 Nova. Actualiteitenprogramma.
23.00 Trekking dagelijkse lotto.
23.06 Good wife of Tokyo. Engelse

documentaire over de Japanse Kazu-
ko Hohki, die vanuit Londen met haar!
groep Frank Chickens terugkeert
naar Tokio om daar te trouwen.

23.58-00.03 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

RTL4
06.30 Hei elei kuck elei. Luxemburgs

programma.
07.00 Nieuws & krantenoverzicht.
07.07 Bob in the bottle.
07.30 Nieuws & krantenoverzicht.
07.37 Zasu Pitts & Thelma Todd.
08.00 Nieuws & krantenoverzicht.
08.08 The bold & the beautiful. Herh.
08.30 Nieuws.
08.35 Santa Barbara. Amerikaanse

soap. Deel 1. Herh.
09.00 Nieuws & krantenoverzicht.
09.10 Santa Barbara. Amerikaanse

soap. Deel 2. Herh.
09.30 Yogi Bear. Amerikaanse

tekenfilmserie. Herh.
09.55 Rescue 911. Amerikaanse ge-

dramatiseerde documentaire. Herh.
10.50 Showtime shop.
10.55 As the world turns. Ameri-

kaanse soapserie. Herh.
11.40 Telekids. Kinderprogramma.
12.45 Sport: Futbal mundial. Herh.
13.10 Sport: Major League baseball.
13.50 The upper hand. Engelse

comedy. Herh.
14.20 Showtime shop.
14.25 As the world turns.

Amerikaanse soapserie.
15.10 Rad van fortuin. Spel. Herh.
15.40 Santa Barbara. Amer. soap.
16.30 The Oprah Winfrey show.

Amerikaanse talkshow. Herh.
17.20 Wie ben ik? Spelprogr. Herh.
18.00 Zes uur nieuws.
18.15 Ooggetuige. Reportages. Herh.
18.30 Rad van fortuin. Spel. Herh.
19.00 Full house. Comedyserie.
19.30 Half acht nieuws.
19.50 Weer.
20.00 The bold & the beautiful.

Amerikaanse soap.
20.25 Strangers. Amerikaanse speel-

film uit 1990 van Craig Lahiff.
22.10 Medische missers. 6-delige

documentairereeks. Afl. 4. Herh.
23.00 Nieuws en weer.
23.15 Grass roots. 4-delige Ameri-

kaanse miniserie. Afl. 2.
00.05 David Letterman. Talkshow.
00.50 The Oprah Winfrey show.

Amerikaanse talkshow. Herh.
01.35 As the world turns. Herh.
02.20 Nachtprogramma

Duitsland 3 West
08.15 Tele-Gym. 08.30 Cursus wiskun-
de. 09.00 B. trifft. Talkshow. 10.00
Wandlungen. Natuurserie. 10.45 Ge-
schichten im Alltag. Afl. 8. 11.15 Insein.
Documentaire over het eiland Born-
holm. 12.00 Vale Tudo - urn jeden
Preis. Afl. 107. 12.30 Kontraste. 13.15
querpass. Sportprogr. 14.00 WDR ak-
tuell. 14.05 Hit-Clip. 14.30 Die Wein-
macher. Afl.: Jerez. 15.00 WDR ak-
tuell. 15.05 FensterPlatz. 16.00 Markt.
Econ. magazine. 16.30 Cursus wiskun-
de. 17.00 Hallo Spencer. 17.30 Aben-
teuer in der Wüste. Afl. 5. 18.00 NRW.
18.05KvK. 18.30 Vermisst. 18.45 Ak-
tuelle Stunde. 19.25 Fensterprogr. der
Landesstudios. 19.45Pssst. Spelprogr.'
20.15 1000 Hertz. Live magazine.
21.00 WDR aktuell. 21.15 V-Mann Mi-
chael. Documentaire over Michael, die
lange tijd als 'mol' in de IRA actief was.
22.00 Reporter. 22.30 Köln Kurs Ko-
penhagen. Reportage over lijndiensten*
per schip. 23.00 Roland Hassel - Die
Opfer. Zweedse tv-film. 00.25 Nach-
richten. 00.35-08.15 Nachtprogramme-
ring. Met 0.a.: 00.35 Tagesschau vor
20 Jahren. 00.50 Tagesthemen. 07.45
Köln Kurs Kopenhagen.

Duitsland 3 SWF
14.00 Und auf einmal hiess es Krieg.
Reportage over de Saar-regio tijdens
WO I. 14.30 Daarle - Dort in der Stadt.
Reportage. 15.00 Hallo, wie geht's?
15.15 Raphaël und die Dracheninsel.
15.45 Teleglobus. 16.15 MuM extra -
made in Germany. Reportages. 17.00.
Revier 'Aka'. Reportage. 17.30 Sesam-
strasse. 17.59en 18.00Die Campbells.
Afl. 31. 18.23 Zoo-Olympics. 18.25 Un-
ser Sandmann. 18.30 Südwest aktuell.
18.35 Hallo, wie geht's? Medisch ma-
gazine. 18.50 Alles Kleber. Duitse se-
rie. 19.15 Herrchen/Frauchen gesucht.
Dierenprogr. 19.20 Landesschau.
19.48 Landesschau aktuell. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Blickpunkt Europa.
21.00 Nachrichten. 21.15 Rosamunde.
Duitse misdaadfilm uit 1989. 23.00 Ar-
me Leute, reiche Leute (Miseria e no-
bilta). Italiaanse speelfilm uit 1954.
00.30 Schlussnachrichten. 00.45 Non-
Stop-Fernsehen.

SAT1
05.30 Deutschland heute morgen. Ont-
bijttv. 0.00 Superboy. 0.30 Love Boat.
10.30 Neighbours. 11.00 The young
and the restless. 11.55 Riskier' was!
Spelprogr. 12.30 Knots landing. 13.30
Love Boat. 14.30 Superboy. 15.05 Bo-
nanza. 16.00 Star Trek: Deep Space
Nine. 17.00 Riskier' was! Spelprogr.
17.30 Regionale progr.'s. 18.00 Geh
aufs Ganze! Spelprogr. 1.00 Sat.l
Newsmagazin. 1.1 taglich ran. 1.30
Glücksrad. Spelshow. 20.15 Der Berg-
doktor. Afl.: Heimkehr. Herh. 21.15
Dark justice 11. Amer. misdaadserie.
Aansl.: TopNEWS. 22.15 Ulrich Meyer:
EINSPRUCH! Discussieprogr. 23.10
Spiegel TV-Reportage. Aansl.: Top-
NEWS. 23.45 Battle Cry. Amer. oor-
logsfilm uit 1955. 02.05 Trek:
Deep Space Nine. Anjer, sf-serie.
Herh. 02.55 Jux & Dallerei. Talkshow.
Herh. 03.45 Ulrich Meyer: EIN-
SPRUCH! Aansl.: progr.-overzicht.
Herh. 04.35 Hallo Onkel Doe! Herh.

RTL5
17.20 Tv boetiek. Homeshopping-
programma.
17.50 C.O.P.S. Cartoon.
18.15 Paradise Beach. Austr. serie.
18.40 Happy days. Amer. comedy.
19.10 Knightrider. Amer. actieserie.
20.00 Denktank. Quiz.
20.30 Quantum leap. Fantasy-serie.
21.25 Weer.
21.30 Half tien nieuws.
21.45 Sportnieuws.
22.00 Woodstock diary: The lost per-
formances 11. 3-delige Amerikaanse
documentaire. Afl. 2.
23.00 Das andere Leben. Duitse speel-
film uit 1987 van Nicolas Gessner.
Met: Dietrich Mattausch, Elisabeth En-
driss, Christiane Hörbiger e.a.
Agnes is een aantrekkelijke vrouw. Op
een dag wordt ze geconfronteerd methet feit dat haar man haar heeft verlaten.
Door haar nieuwe levenssituatie is Ag-
nes in de mogelijkheid een nieuwe blik
op de wereld te werpen. Ze komt erach-
ter dat een groot aantal vrienden van
haar dezelfde problemen heeft als zij. Na
de eerste klap achter de rug te hebben,
besluit Agnes een nieuw leven op te
bouwen.
Bron: naar een boek van Leo Lehmann.
00.20 Hill Street blues. Amerikaanse
politieserie.
01.15 Hei elei, kuck elei aktuell.
Luxemburgs programma.
01.45 Nachtprogramma.

" Scott Bakula uit 'Quan-
tum Leap'. (RTLS - 20.30
uur).

RTL Television
05.30 Guten Morgen Deutschland.
0.05 Emergency. 10.00 The bold and
the beautiful. 10.30 Days of our lives.
11.00 Der Preis ist heiss. Spelshow.
11.30 Familièn Duell. Spelprogr. 12.00
Punkt 12. Middagmagazine. 12.30
Springfield Story. 13.15 California
Clan. 14.10 Murder, she wrote. 15.00
Ilona Christen. Thema: Pfusch beim
Friseur. 16.00 Hans Meiser. Thema:
Das Gesetz bin ich - Selbstjustiz. 17.00
Whos the boss?. 17.30 Married with
children. 18.00 The bold and the beau-
tiful. 18.30 Explosiv - Telegramm.
18.45 RTL aktuell. Nieuws en sport.
1.10 Explosiv - Das Magazin. 1.40 Gu-
te Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Co-
lumbo: A friend indeed. Amer. mis-
daadfilm uit 1974. 22.10 Quincy, M.E.
23.10 RTL-Nachtshow. Talkshow.
00.00 RTL-Nachtjournal. Nieuwsmaga-
zine. 00.30 Married with children. 01.00
Die Tracey Ullman Show. 01.30 Whos
the boss?. 02.00 Explosiv - Das Maga-
zin. 02.30 RTL-Nachtjournal. Nieuws-
magazine. 03.00 Hans Meiser. Herh.
04.00 Ilona Christen. Herh. 05.00 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten, familieserie.

België/TV 1
17.55 Tik tak. Animatieserie. Afl. 228.
18.00 Journaal.
18.10 Mooi en meedogenloos (The

bold and the beautiful). Amerikaanse
serie. Afl. 1007.
Terwijl Eric en Ridge zich steeds
meer zorgen maken om Stephanie,
blijft Brooke de zaak bagatelliseren.
Sally krijgt lt. Burke op bezoek en
vraagt zich af waarom de politie zich
met de zaak bemoeit.

18.30 Black Beauty. Amerikaanse
jeugdserie. Afl. 41: De goudkoorts.
Bella herwint weer een stuk van haar
geheugen. Zo herinnert ze zich de
nacht van haar ontsnapping en ook
de plaats waar de Astoria zonk.
Frank is zo onvoorzichtig haar ver-
haal te publiceren.

18.55 Samsonclip.
19.00 Hélène en de jongens (Hélène

et les garcons). Franse serie.
Afl. 57: Vergeving.
Christian komt zijn inzinking te bo-
ven, maar weigert Johanna terug te
zien. Johanna, doodongelukkig,
zoekt steun bij de meisjes. Nathalie
weet een oplossing.

19.30 Journaal en sport.
20.00 Buren (Neighbours). Australi-

sche serie. Afl. 1432.
20.25 Margriet. Talkshow vanuit het

casino in Middelkerke.
21.45 Married with children.

Amerikaanse comedyserie. Afl. 108:
If Al had a hammer.

22.15 Kijk uit! Verkeerstips.
22.20 Vlaanderen Vakantieland.

Toeristische tips.
22.30 Vandaag en sport.
22.55-23.15 Programma van de So-

cialistische Omroepvereniging.

België/TV 2
21.20 Vlaanderen Vakantieland.

Toeristische tips.
21.30 Journaal en sport, richt.
22.00 Performance. Engelse actiefilm

uit 1970.
23.45-00.35 Woodstock. 3-delige

Amerikaanse muziekdocumentaire
uit 1969. Afl. 2: Saturday. Vandaag
met Santana, Janis Joplin, The Who,
Jefferson Airplane e.a.

Radio 1 radioElk heel uur en om 7.30, 8.30,
12.30, 13.30, 17.30. 18.30 nieuws.
7.07 Echo. 9.05 Gerdy Nijman en
de dingen die gebeuren 12 07
NCRVs Hier en nu (12 45 Agrari-
sche actualiteiten). 14.05 Veronica
Nieuwsradio 19 04 Tros Interak-
tief 20.04 Tros Klantenservice.
22.04 Veronica Sportradio. 23.07
Met het oog op morgen. 0.04 For
the record 2.02 Geen tijd. 5.02-
-7.00 Ochtendhumeur.

Radio 2
Elk heel uur nieuws
7.04 Sugar in the morning. 9.04
Arbeidsvitaminen op 2. 12.04 Het
hart van twee. 14.04 Dartell op
dinsdag. 17 04 Fileradio 18.04 Alle
mensen. 19 04 De gouden greep.
20.04 CD wijzer. 21.04 Toppers
van toen 22.04 Andermans veren
23.04-24.00 Wat zegt ze.

Radio 3
Elk heel uur nieuws.
6.04 Breakfast-club 9.04 Arbeids-
vitaminen. 12.04 Denk aan Henk
14.04 Carola. 15.04 The magie
friends. 17 04 Rinkeldekinkel
18.04 De Avondspits 19.04 Spoor
7. 20.04 Forza. 21 04 Villa 65. 0.04
Tros Nachtwacht. 2.02 Papa is
wakker 4.02-6.00 Pyjama FM.

Radio 4
Om 7 00, 8.00. 13.00, 18.00, 20.00
nieuws.
7.02 Een goede morgen met prof
dr. E.H. Kampelmacher. 9.00 Mu-
ziek voor miljoenen 11.00 Och-
tendconceri I. Deutsches Sympho-
nie Orchester Berlin met piano.
11.55 Ochtendconcert 11. Orlando
Festival. 13.04 Nieuwe klassieke
cd's/De klassieke top 10. 1400
Middagconcert. Don Carlos (akte 1

en 2), opera van Verdi Koor en
Ork. van de Scala van Milaan met
sol. 16.00 De Nederlanden Stad
der opbouwers. 17 00 Leger des
Heilskwartier. 17.15 Harmonie-
orkest van de Belgische Gidsen
18 04 Geloven in muziek. 18 45
Orgelconcert 19.15Klassiek in vo-
gelvlucht. 20.02 Avondconcert I.
Omroep Symf. Ork. van Berlijn met
koren en sol.; 11. 21.30 Balanescu
Kwartet 22.30 Orgelbespeling
23.00 Het Duitse oratorium 23 30
Songs of praise 0.00-1.00 Vier na
middernacht

televisie en radio dinsdag
Nederland 1

Avro/KRO/Ncrv°700 Journaal.
";07 Alles kits: David dekabouter.«'"3 l Journaal."7 37 KRO's Tekenfilmfestival.08.00 Journaal.08.07 Paperclips.08-28 Journaal.JJjj-31 Zo vader zo zoon. Spel. Herh.°900 Journaal.;?7 Uit het Plakboek van derevue.Afl. 2. Herh.10.00 Total work out. Training.'U-16 De familie Keuzekamp.
in']7 Buiter,echtelijke zaken. Soap.
11 n2Dat 2eg ik niet- Spelprogram.
1i oo Candid camera. Humor.'■28 O, zit dat zo. Informatiefprogramma over wiskundige puzzels.:'■** Bereboot. Afl.: Bloemen.

Rikkie de Raaf. Tekenfilmserie.
15 ,! TROS Telearchief. Afl. 6:1962.

~'l
2 2 Vandaag. Actualiteiten..IT* (TT) Joumaal-

"oB Hotel Atonaal. Documentaire-serie. Afl. 2: St. Helena komt later.'^'3 Full cycle: The art of Komar &""elamid. Documentaire over ditHussische pop-art-duo.
Spalding Gray's terrors ofP'easure. Registratie van een optre-e" van deze Amerikaanse voor-

icrachtskunstenaar.r' 2° (TT> Journaal.°-°8 Wild, wild world of animals.
Afl.: The spider.

(TT) Uit het plakboek van de
Afl. 3. Herh.

17ex Waku waku. Dierenquiz.
18 ie

Charlie Chaplin. Slapstick.
18 in Sesamstraat- Afl.: Zoeken.
IQ n2*° de Boswachter. Magazine.

T;06 (TT) 't Was stil op straat.
3n n«daa9 door Willem Duys. Herh.SS (TT) Journaal-

iqq
cd OX- Engelse miniserie uit,'

21 sn Van lan T°ynton Afl. 2.«O Televizier-zomerspecial.
21 5n re P°rta9e■*0 Rondom tien. Vandaag over
22 3K°Seksuele 9ezinnen-II *""^" '-aw- Amerikaanse advoca-'enserie Af|. Dead jssue

Journaal.

Radio 5
Elk heel uur fm 18.00 nieuws.
6.45-6.50 Mededelingenrubriek
met uitgebreid weerbericht en
scheepvaartbenchten. 7.05 NOS
sportief. 7.30 Vroeg op 5. 8.50
Snippers. 8.55 Waterstanden. 9 02
VPRO's dinsdag op 5, met om9 02
Het gesprek; 9 45 Instituut Schreu-
ders; 10 02 Gied Jaspars vertelt;
10.42 De jazz van Pete Felleman;
11 02 Stenen des aanstoots; 11 30

De vrolijke wetenschap; 11 55 Vri|e
geluiden; 12.02 Het debat: De om-
gekeerde wereld; 12.50 Het Niek
Stern-archief; 13.10 De documen-
taire: Aardse zaken; 14 02 Passa-
ges passanten; 15.02 Boeken;
16 02 Kunstwacht 17 10 Radio
UIT. 18.02 Tot uw dienst. 19.00
Waar waren we ook alweer? 19.15
Nieuws en actualiteiten in het
Turks. 19.50 Nieuws en actualitei-
ten in het Marokkaans en Berbers.
20.40 Nieuws en actualiteiten in
hetChinees. 21 00 Graven voor de
farao 21.30 Architectuur. 22.00 Op
reis met Van Lonnep. 23.00-24.00
Algerije: het conflict tussen autori-
teiten en islamisten.

RTBF/La Une
16.25 Vacaturebank. 16.40 Nouba
nouba. 17.35 en 18.00 Charlie's An-
gels. Afl. 51. 18.30 Info première.
18.55 Maguy. Afl. 72. 19.30 Nieuws.
20.05 Un enfant tant désiré. Film van
Pierre Joassin. Aansl.: Baraka-trek-
king. 21.05 Dunia. Magazine over N.-
Zuid-betrekkingen. 22.15 Acapulco H.
E.A.T.. Afl. 10. 23.00 Laatste nieuws.
23.15 24 H sur les marchés.
23.20-23.25 Baraka-trekking.

SPORTS 21
18.47 Les schtroumpfs. Met spel.
19.12 Info première. 19.30 Zie RTBF/
La Une. 20.00 Documentaire over de
culturen van Amerika voor de komst
van Columbus. 20.59 Laatste nieuws.
21.30 24 H sur les marchés.
21.34-22.27 Musique: Les voix de l'été.
Klassieke muziekfragmenten. Afl. 5:
Stars et divas..

BBC 2
07.20 Open University. 09.00 Breakfast
news. 09.15 Pinocchio. 09.40 Babar.
10.05 ■ Maisie was a lady. Amer.
speelfilm uit 1941. 11.25 ■ Quartet.
Engelse episodenfilm uit 1948. 13.20
Pride of dress. Vandaag: Friesland.
13.30 Rediscovery of the world. Afl.:
Thailand. 14.20 Joshua Jones. 14.30
Orville and Cuddles. 14.35 Play golf.
Afl.: Common faults. 15.00nws. Aansl.:
Living with the dying. 15.30 Sec hear!
16.00 nws. Aansl.: The gun. De ontwik-
keling van het geweer. 16.20 Day out.
Toeristische serie. 16.50nws. 17.00en
18.00 ■ His butlers sister. Amer.
speelfilm uit 1943. 18.30 Flight for life.
Reportage. 19.00 Dodge City. Amer.
western uit 1939. 20.40 Sadhus - In-
dia's holy men. Documentaireserie.
21.30 Floyd on Italy. Afl.: Calabria.
22.00 The real McCoy. Comedyserie.
22.30 One foot in the past. Serie. 23.00
Naked video 2 1/2. Comedyserie.
Aansl.: Video nation shorts. 23.30
Newsnight. 00.15 The information war- A Late show special. Special.
01.00-01.30 Open University.

TV 5
06.00 Ochtendprogr. 12.00 Nieuwsflits.
12.05 La chance aux chansons. Amu-
sementsprogr. 12.40 Weerbericht.
12.45 Zwitsers nieuws. 13.05 La mai-
son Deschenes. Canadese serie.
13.30 Acadie liberte. Documentaire.
14.30 Pégase. Magazine over de lucht-
vaart. Vandaag: De Spitfire. 15.25
Gourmandises. 15.30 Quelle histoire.
Spelprogr. 16.00 Nieuws. 16.10 Vision
5. Gev. magazine met intern, actualitei-
ten. 16.25 en 18.00 40x a l'ombre.
Amusementsprogr. 18.30 Nieuws.
19.00 Paris lumières. Magazine over
Parijs. 19.25 La météo des cinq conti-
nents. 19.30 Zwitsers nieuws. 20.00
Faut pas rever. Gev. magazine. 20.55
La météo des cinq continents. 21.00
Nieuws. Met intern, weerbericht. 21.40
Envoyé spécial. Reportages. 00.10
Afrika-cyclus: Falato. Malinese speel-
film van Mamadou Cisse. 00.25
Nieuws. 00.50 Tete a tete. Praatprogr.
Gast: Luc Plamondon. 01.35 La chan-
ce aux chansons. Herh. 02.10 Paris
lumières. Herh. 02.35 40x a l'ombre.
Herh. 04.30 C'est tout Coffe. Herh.
05.00 Pegase. Herh.

RAI UNO
06.00 Ochtendprogramma. 12.30
Nieuwsflits. 12.35 La signora in giallo.
13.30 Nieuws. 14.00 Mi ritorni in mente
Flash. 14.10 Papa diventa nonno.
Speelfilm. 15.40 Uno per tutti. Gev. km-
derprogr. 17.00 Siena: II palio dell'As-
sunta. 18.00 Siena: II palio dell'Assun-
ta. Vervolg. 20.00 Nieuws. 20.30 Sport.
20.40 Quark speciale. 21.40 In viaggio
nel tempo. 22.30 Nieuws. 22.40 I vam-
piri dello spazio. Speelfilm. 00.05
Nieuws. 00.15 DSE-Sapere. Aansl.:
Nachtprogrammering.

Eurosport
08.30 Ochtendgymnastiek. 09.00 Euro-
golf magazine. 10.00 Wielrennen. WK
op de baan vanuit Palermo: sprint en
achtervolging. Live. 12.00 Eurogoals.
Overzicht Eur. voetbalcomp. 13.00
Speedworld. 15.30 Atletiek. EK. 17.30
en 18.00 Eurofun. 18.30 Eurogoals.
Overzicht Eur. voetbalcomp. 19.30 Eu-
rosportnieuws. 20.00 Wielrennen. WK:
sprint en achtervolging. Live. 22.30
Boksen. 00.00 Snooker. Kunststoten.
01.00-01.30 Eurosportnieuws.

NBC
05.30 NBC News. 06.00 Business insi-
ders. 06.30 NBC News. 07.00 ITN
World news. 07.15 US Market wrap.
07.30 Busmes insiders. 08.00 ITN
World news. 08.15 US Market wrap.
08.30 NBC News. 09.00 Super shop.
10.00 Rivera live. Discussieprogr.
11.00 Disaster chronicles. 11.30 Equal
time. Actueel discussieprogr. 12.00 To-
day's business. 13.00 Today. 13.30 FT
Business today. 14.00 Today. 14.30
The money wheel. Met beursberichten.
17.30 FT Business tonight. 18.00 To-
day. 19.00 ITN World news. 19.30
Ushuaia. 20.30 Frontal. Politiek maga-
zine. 21.30 Executive lifestyles. 22.00
ITN World news. 22.30 The tonight
show. Talkshow. 23.30 Real personal.
Talkshow. 00.00 FT Business tonight.
00.20 US Market wrap. 00.30 Nightly
news. 01.00 Equal time. 01.30 The gol-
den age of rock 'n' roll. Documentaire-
serie. 02.30 Holiday destinations.
03.00 Rivera live. Discussieprogr.
04.00 The golden age of rock 'n' roll.
05.00 Holiday destinations. Informatief.

MTV
06.00 Awake on the wild side. 09.00
Ingo. 12.00 The soul of MTV. 13.00
Greatest hits. 14.00 Summertime with
Davina in Austria. 16.30 The report.
16.45 At the movies. 17.00 News at
night. 17.15 3 from 1. 17.30 Dial MTV.
18.00 Music non-stop. 19.30 Sports.
20.00 Greatest hits. 21.00 Most wan-
ted. 22.30 Beavis & Butt-head. 23.00
The report. 23.15 At the movies. 23.30
News at night. 23.45 3 from 1. 00.00
Rock block. 02.00 Marijne van der
Vlugt. 03.00-06.00 Night videos.

BBC 1
07.00 Business breakfast. 08.00 BBC
Breakfast news. 10.05 Thundercats.
10.30 Why don't you. 11.00 nws. 11.05
Playdays. 11.30 Get your own back.
Spelprogr. 11.45 The O-Zone. 12.00
nws. 12.05Remington Steele, comedy-
serie. 12.55 Tekenfilm. 13.00 nws.
13.05 Pebble Mill. 13.55 Reg. nws.
14.00 nws. 14.30 Neighbours. 14.50
Going for gold. Quiz. 15.15 Come in
spinner. Tv-film. Afl. 1. 17.00 Daffy
Duck. 17.10 Bananman. Kinderserie.
17.15Run the risk. 17.35 The Addams
family. 18.00 Newsround. 18.10 Ship to
shore. 18.35 Neighbours. Herh. 19.00
nws. 19.30Reg. nws. 20.00 Nature de-
tectives. Natuurfilmserie. 20.30 Eas-
tEnders. 21.00 Gagtag. Spelprogr.
21.30 Crime limited. 22.00 nws. 22.30
Chandler and Co. Serie. 23.25 Billy
Connolly's world tour of Scotland.
23.55 Midnight caller. Serie. 00.45 The
bit part. Australische speelfilm uit 1987.
03.45-04.15 BBC Select.

CNN
24 uur per dag nieuws, met om:
07.30 Moneyline. Herh. 08.30 World
report. 09.45 CNN Newsroom. 11.30
World report. 12.15 World sport. 12.30
Business morning. 13.30 Business
day. 14.30 Business Asia. 15.00 Larry
King live. Herh. 16.45 World sport.
Herh. 17.30 Business Asia. Herh. 24
uur per dag nieuws, met om: 18.00 Bu-
siness Asia. Vervolg. 20.00 World busi-
ness today. 21.00 Intern, hour. 22.45
World sport. 23.00 World business to-
day update. 23.30 Showbiz today.
00.00 The world today. 01.00 Moneyli-
ne. 01.30 Crossfire. 02.00 Prime news.
03.00 Larry King live. 05.30 Showbiz
today. Herh.

Omroep Limburg
Elk heel uur ANP-nieuws
7.00 Limburg Aktueel met om 7.30
ANP 800 RadioNieuwsCentrale,
rubriek met binnen- en buitenlands
nieuws. 830 Regionaal nieuws
8.35 Limburg Aktueel 9 00 Tussen
de bedrijven door. 11 00 Ruilbeurs
met Hubert van Hoof. 12.00 Lim-
burg actueel met om 12.30 ANP
13.00 RadioNieuwsCentrale.
binnen/buitenlandrubriek. 13 30
Regionaal nieuws 13 35 Licht Lim-
burgs, band. 15.00 Groene Golf,
natuur en milieu. 16.00 Cultuurma-
gazine Festival. 17.00-1800 Lim-
burg Aktueel: nieuws en actualitei-
ten met om 17 30 uur ANP

BRTN/Radio 2
6.00 Nieuws. 6.05 Radio 2 regio-
naal (6.30, 7.00, 7.30 nieuws). 8.00
Nieuws 8.10 Koffers en Co. 10.00
Nieuws 10 03 Het schurend schar-
niertje. 10.08 Reporter zonder
grenzen Een luisteraar kiest tien
platen die hem of haar aanspre-
ken. 11 50 Feuilleton HetKoekoek-
snest. 1200 Radio 2 regionaal
13 00 Nieuws 13.10 Muziek- en
cabaretfragmenten 14.00 Villa Mu-
sica zomereditie, met de elpee van
de week, een spelletje en een cur-
siefje 1700 Radio 2 regionaal.
1800 Nieuws 18 10 Radiovisier.
Televisienieuwtjes op de radio
20.00 Cinema Paradiso: rondom
film en video. 22 00 Nieuws 22.05
Evergreen met onsterfelijke melo-
dieën en crooners. 23.30-0600
Nachtradio

België/BRF
Elk heel uur nieuws
6.05 Radiofrühstück + Spiel

Glückstreffer (6.15 Wort in den
Tag, 6.30 nieuws; 6.45 verzoekpla-
ten; 7 15 agenda; 7.30 regionaal
nieuws; 8 30 persoverzicht; 9 05 uit
de regio) 9.10 Gut Aufgelegt, Tips
und Themen am Vormittag 12.05
Musik a la carte (12.30 BRF Ak-
tuell). 13.00 Presseschau. 13.05
Musikbox 1605 Popcorn 18.00
Nieuws uit de regio 18 05 BRF
Aktuell: Aktuelles vom Tage 18 40
Klassik 20 00-20 05 Nachrichten.

WDR 4
Nieuws: tot en met 09 00 elk heel
uur: vanaf 10 00 elke twee uur
4.05 Radiowecker 605 Morgen-
melodie (805 Zum Tage; 8.55
Andacht). 905 Musikpavillon
(10.05 tot 11.00 verzoekplaten)
12.05 Zur Sache. 12 07 Gut aufge-
legt (1300 Mitmenschen, 1405
Stichwort Wirtschaft) 15 00 Café-
Konzert 16.05 Alte und neue Kar-
nevalslieder 17 00 Der Tag urn
fünf. 17 07 Musik-Express (19 00
Auf ein Wort: 19.30 Ohrenbar).
2005 Zwischen Broadway und Ku-
damm 21 00 Musik zum traurnen.
2230-0400 ARD Nachtexpress
(elk uur nieuws)

Happy RTL Radio

7.00 Elk heel uur nieuws
500 Dauwtrappen 700 De start
met Bart, Bart van Leeuwen. 10.00
Koffiekringen. Jan de Hoop 12 00
Goedemiddag Nederland, Mare Ja-
cobs 14 00 De Goudmijn met Jan
van de Putte. 1600 Vrijheid Blij-
heid, Ron Bisschop 1900 De Ze-
ven Uur Show 2200 De Goud-
mijn. 24.00-05.00 RTL Nightshift
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Reparaties
KOELKASTREPARATIE.
Geen voorrijkosten en gar.
Vroko 045-441566/461658.
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch.
Landgraaf. Tel. 045-314122
TEBBEN koeltechniek koel-
kast/diepvriesreparaties met
garantie. Voor part. geen
voorrijkosten. a 045-460471.
DIEPVRIES- en koelkastre-
paraties, zonder voorrijkos-
ten. S 046-745230. Service
binnen 24 uur met garantie.

Huw.,Kennism.
Weduwe 60 jr. zkt. VRIEND
of vriendin (55-65 jr.). Hob-
by's: fietsen, zwemmen,
wandelen, dansen en op vak.
gaan. Br.o.nr. B-05818,
Limburgs Dagblad, Postbus
2610, 6401 DC Heerlen.
Jongeman zkt. echtpaar
voor TRIO-relatie. event. tgn.
vergoed. Br o.nr. B-05819,
Limburgs Dagblad, Postbus
2610,6401 DC Heerlen. 'Te koop gevr.
Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oude METALEN.
Gebr Swinkels, Beitel 74,
Heerlen. 045-422025.
Voor heel Limburg geldt,
snel gebeld, vlug gehaald,
goed betaald. Wij kopen alle
SEXBOEKJES: Candy, Se-
venteen, Tuk en vooral
duurdere en bijzondere bla-
den. Nozle Boek, Beemder-
laan 8 (achteringang), Vaals.
04454-68409. Bel nu even!

Landbouw
ONDERDELENBANK. TeT
04493-2715.
Te koop jonge LEGKIPPEN
en mestkuikens, 14 dagen
oud Vaesrade 43, Nuth.
Telefoon: 045-241284.

Rijles
2-daagse THEORIE-
OPLEIDING AB. Startda-
tum 10 + 11 september,
examen 12 september. Ook
voor praktijkopleidingen in 8
of 10 dagen/weken. Inlichtin-
gen: Verkeersschool Leo
Cremers, Reeweg 139,
Landgraaf, 045-312558.

Braderieën/Markten
Deelnemers gevr. voor
ROMMELMARKTEN en
Luikse markten: zat. 20/08
Gulpen; zond. 21/08 Valken-
burg; zond. 4/09 Epen; zond.
11/09 Spekholzerheide. Inl.
045-324112.

Caravans
Te k. yOUWWAGEN, merk
Trigano, model Chambord,
bwj. 93, geh. compl. (Berm-
keuk., zonneluifel, res.wiel +
verzekering). 1x Gebruikt,
vraagprijs ’6.250,-. Info tel.
045-310892 b.g.g. 326161
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Baby en Kleuter
Te koop z.g.a.n. KINDER-
COMBIWAGEN, ’ 350,-. S
045-751963.

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

Autoverzeker i ng
Waarom
betaalt
u nog

te veel
Wij zijn er zeker van u een
autoverzekering aan te kun-
nen bieden met zeer gunstige
voorwaarden, voor een premie
die meestal lager ligt dan u nu
betaalt Neem vrijblijvend de
proef op de som en bel van-
daag nog.

GEURTS ASSURANTIËN
Nieuwstraat 22-24

tel 045-211668/221090

HOENSBROEK

I
Vakantie

SL MAARTENSZEE, bung.,
strand, zwemparadijs. Ook
w'kend/midw. 02246-3109.

Radio e.d.
Te kööp SOUNDMIX-Ka-
raoke stereoset mcl. 2 mi-
crofoons. Tel. 043-619341.

ALS UW REKLAMEFOLDER ALLEEN
VOOR TUINUEFHEBBERS BEDOELD
IS, LATEN WIJ DIE FLATGEBOUWEN

GEWOON LINKS LIGGEN...
Bel Spiral als 't gesegmenteerd verspreid

moet worden!

Fabneksstraat 7. 5961 PK Horsl,| (O *S ' Postbus 6094, 5960AB Horst,
telefoon 04709-64222, 'V— tax 04709-84333

SPIUAL

Provincie
t^P Limburg

mededeling RECTIFICATIE
M250/33-94

Voornemen
Het College van Gedeputeerde Staten van
Limburg geeft gelet op artikel 14.3, tweede lid
Wet milieubeheer (Wm) en artikel 7b, tweede lid
Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo)
mede namens het Dagelijks Bestuur van het
Zuiveringschap Limburg van het volgende ken-
nis. Op 18februari 1994respectievelijk 21
februari 1994 is van de N.V. Afvalverwerking
OostelijkZuid-Limburg, Spoorsingel 1 te
Heerlen ontvangen: - een aanvraag (geregis-
treerd onder nr. 8W9845) om een vergunning
ingevolge de Wet milieubeheervoor het oprich-
ten, in werking hebben en afwerken van een
inrichting (afvalverwerkingsinrichting Oostelijk
Zuid-Limburg: AVOZL) bestemd tot het over-
slaan (op het binnen het terrein van de inrichting
gelegenmilieupark) en het op of in de bodem
brengen van buiten de inrichting afkomstige
afvalstoffen; - een aanvraag (geregistreerd
onder nr. V94-35) om een vergunning ingevolge
de Wet verontreiniging oppervlaktewateren voor
het lozen van bedrijfsafvalwater, waswater, huis-
houdelijk afvalwater en hemelwater, afkomstig
van de afvalverwerkingsinrichting Oostelijk Zuid-
Limburg gelegen aan de Europaweg-Noord
(ongenummerd) te Landgraaf, via de gemeente-
lijke riolering en de rioolwaterzuiveringsinstallatie
(rwzi) Rimburg op oppervlaktewater. Het voor-
nemen bestaat om op de aanvragen positief te
beschikken.

Terinzagelegging
De aanvragen, de ontwerp-besluiten en andere
terzake zijnde stukken liggen ter inzagevan 16
augustus 1994 tot 13 september 1994en wel:- in het Provinciehuis te Maastricht (bureau
Bibliotheek) tijdens de werkuren; - in het
Gemeentehuis van Landgraaf tijdens de kan-
tooruren en bovendien iedere donderdag van
16.30 uur tot 20.00 uur; - ten kantore van het
Zuiveringschap Limburg, Maria Theresialaan 99
te Roermond op werkdagen van 09.00 uur tot
12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur (afde-
ling Vergunningen en Handhaving), alsmede na
laatstgenoemde datum op deze plaatsen tijdens
de werkuren tot het eindevan de termijn waar-
binnen beroep kan worden ingesteld tegen de
besluiten op bovenvermelde aanvragen.

Bedenkingen
Tot uiterlijk 13 september 1994 kunnen tegen
de ontwerp-besluiten schriftelijk gemotiveerde
bedenkingen worden ingediend, onder vermel-
ding van het/de nummer(s) van de
aanvra(a)g(en): - voor wat betreft de Wm bij
GedeputeerdeStaten, postbus 5700, 6202 MA
Maastricht; - voor wat betreft deWvo bij het
Dagelijks Bestuur van het Zuiveringschap
Limburg, postbus 314, 6040 AH Roermond. De
in de periode van 1 augustus 1994 tot en met
16 augustus 1994, reeds ontvangen schriftelijke
gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-
besluit op grond van de Wet milieubeheerzullen
wij beschouwen als zijnde ingediend op of na
16 augustus 1994. Degene, dieeen schriftelijke
bedenking indient, kan verzoeken zijn persoon-
lijke gegevens niet bekend te maken. Dit ver-
zoek dient schriftelijk, ondervermelding van de
bedoelde persoonlijke gegevens, ingediend te
worden bij bovenvermelde bestuursorganen.
Alleen degenen, die bedenkingen hebben inge-
brachtop de wijze als bovenomschreven, een
iederdie aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs
niet in staat is geweest en degenen die beden-
kingen hebben tegen eventuele wijzigingen die
in de beschikking t.o.v, het ontwerp daarvan zijn
aangebracht, zijn later tot het instellen van
beroep gerechtigd. Tevens kan over beide ont-
werp-besluitenvan gedachten worden gewis-
selden kunnen mondelingebedenkingen wor-
den ingebracht tijdens een gezamenlijke open-
bare zitting van de Provincie Limburg en het
ZuiveringschapLimburg, welke gehouden zal
worden op dinsdag 6 september 1994, om
19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis
van Landgraaf.

Nadere inlichtingen
Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen en/of
(tegen betaling) van kopieën van de ter inzage
gelegde stukken kan men zich wat betreft de
Wvo-aanvraag wenden tot voornoemd Dagelijks
Bestuur (tel. 04750 - 94349) en wat betreft de
Wm-aanvraag tot voornoemd College (tel. 043 -897570).

Hick-down korting " Prijzenshow " Zonnekortina " Prijspakkers " Vakantievoordeel - Prijs axpl°sli
" Hoogzomerhitpriizen " Last-minute prijsknallers " Vakantieprijzenshow r(/zeli
Surpriseprijzen " Autotoppers " Superprijzen-festijn " iWjimn1 ff lï iLékffftj V*w **}) ''"" Vriendenprijzen " Prijzenparty VgÈË&cËMtfMmMlcl/^^

"' 'bal*KnatorjtfM[k
iPfn&Ê %fÊM-wJH>%rieures " 49gffJfo' ê^mWËsJtfim^Zpenspronl1
ZMmmwetoÊL " Ma<UT__ê_m>_frtt;<S£Ut&/*m^ . Budgetbreker;P^nMr9SUm^^f^^ £xtra-lage prijzen " Pittige prijzenad*
ofuflUnm<!tlty?omertip " Voordeelfestijn " Zonnesteekweken

Summer Sale bij Peugeot. T/m 27-8-1994. RUIM f 1 000 -KORTING OPDB 's :l' even cxclusiet: met leer bekleed 3- Maakt u geen gebruik van de finan-
Dat is goed nieuws voor uw autobudget. IitTDIICTIur UAU nr spaaks stuur, elektrisch bedienbare ruiten cieringsmogelijklieden, dan krijgt uuw
Zomervoordeel op een reeks actiemodel- VUKViUnV ¥Hn VC vóór, elektrisch verstelbare buitenspiegels Peugeot 106 of 306 compleet met een
len. Fantastische financieringsaanbiedingen. PEUGEOT 106 MIDNIGNT en verstelbare hoofdsteunen. Zolang de Blauwpunkt radio/cassettespeler en luid-
Extra's gratis als u niet financiert. En de laat- voorraad strekt. Vanaf f 38.200,-. Met finan- sprekers t.w.v. f 800,- (op de 106) en t.w.v.
ste exemplaren van speciale edities voor i-'-nir^T_*!ri ' "iïfirhilhiiiSr"- ciering zelfs voordeel tot f 5.487,-! f 1.100,- (op de 306), inclusief alle toebeho-
snelle beslissers. /f M l^___\_f ren en montage.

L f mn^---^^ - NOOGZOMER-INRUILPRIJZEN
NU INSTAPPENIN DE PEUGEOT _\^trm^^^^^'^- OPDEPEUGEOT VAN UWKEUZE TOTMAARLIEFST

106 Of 306 METEENRIJBEWIJS fS &gw >* f 4 . 100-KORTING OPDE
EN DUIZEND GULDEN 11 W^ÊÊÊÊÉ ¥ diL'de u biedt tijdens de UITRUSTING HANDIVERSE

Summer Sale. dan denkt u misschien aan ar/i/>r/irai___ _u/inr//ru
Mr~- \ een zonnesteek. Mets van aantrekken, PEUGEOT 405-MODELLEN

._/^^SSögS^»»**"s*^ «ijNfek :U \ gewoon de Peugeot aanwijzen die u wilt \.
lOOUX^^z^"''; h*M ■ ' Een echte nüdnight special^ k"*'*"'"" .^te|^|-^

ÜL« » W onderzijde bumpers in de kleur van de car- DE DIJZONDER CONCURRERENDE j^L r^^*-^ ■ppii»*'
P rosserie. Met een exclusief interieur en met —_~ .*..__\_t w_r __r-E._Hr-_.m- "__._> ______* WÈÊHt__i____. ir*' "C3u3Bk i «««■". ..h -„„.,.,■ vergrendeh-ig met PRIJS VANDE PEUGEOT3O6 PLUS

strekt) vanaf I' 26.200, . Met financiering mm^^JL^ Jlk ..*»> . '><-' 405-modellen zijn zeer gewild.
Een r.,bew.)s en een aanbetaling van voordee

,
toI fAm _

'- - Hoe k;ln h« <><>k anders '"« --^ k»rtin-
t 1.000,- is al genoeg om in een nieuwe W^K 8Ë» |aL__>««S t ,~A gen. f 3.900,- koning op de uitrusting san
Peugeot 106 of 306 te rijden. De maande- TOTF 1.325,-KORTING OPDE %_.^^^ WÊ^Ss WÊ de 405 GLs (vanaf f 35.900,-) met .stuurbe-
lijkse aflossing ls laag door een looptijd tot UITRUSTING VANDF PFUGFOT 106 W' krachtiging, speciale bekleding, bestuur--60 maanden in combinatie met een lage *"*^J£f*£Wf"306 '.^^ „JSnottho*
effectieve rente (0 t/m 7,9%). SUMMERTIME De 306 plus is uitgCßlst mot ()a design op de consoie èn een PhilipS

Daarna is de auto van u! Maximale Bovenop de voortreffelijke uitrusting geluidalarm bij nog brandende verlichting radio/cassettespeler met cd-wisselaar en
kred.etsom f 30.000,-. Uw maximale voor- van de Peuge()t M)(.KR , 4 ()f XRd de neerk|apbare achterbank, van binnenuit luidsprekers (mcl. inbouw).
deel is 3. 77,-. 305 Summertime lichtmetalen velgen, mist- verstelbare buitenspiegels, versterkingsbal- __

NU UW PEUGEOT 1060F306 lamPen vóór, kuipstoelen vóór, hoofdsteu- ken in alle portieren, sportieve wielplaten, GRATISPNILIPSRADIO/CASSETTE^
nen achter en brede stootlijsten. achterspoiler, striping en badge. CDriF»MFTm WICCri AAD ÏUm&liitPASI AUGUSTUS 9995 Ken aantrekkelijk aanbod met een VSaf f 26.995 -. Max.maa. voordeel f£^Ï£~~~H^' BETALEN koning van f 1.325,-. Vanaf f 31.250,-. En bij financiering: f3.189,-. LUIDSPRcKcRST.W.V. F 1.750,-

-„
, maakt u gebruik van één van de financie- OPDFPEUGEOT 4-05 GtSFN GPEKoop tijdens de Summer Sale een , . . u/__-~oaad ~____r__ti Vr "^rKVVKVI TV9 Vl* CH Vn*.... ,- ~,. ... , , ringen dan is uw maximale voordeel maar KOSTBAAR CADEAU

nieuwe Peugeot 106 of 306 en u krijgt 12 .. r , , „_„ = ~**—* v-nw-*-!---, l ii liefst t 4.802,-. ai C II uierLiuAUfiCDT ' 4.100,- koning op de uitrusting van
maanden "«.ste van bèta mg, tot een maxi- ALSUNIETFINANCIERT f *mum van f 15.000,-. Dat betekent da. u pas F2.0T0,- KORTING OPDE len velgen, metaal- of parelmoerlak, elek-i.STioSSffi.S;, 8"

wnnsimmßimtmsÊê mËÊËÈÊ .7? bed,^are ruite? vóór' 7 een
D/llAtin rADDt_e 2p9pV Philips radio/cassettespeler met cd-wtsse-

FXJRA VOORDFFt nVUHfw VnnKV*
mm___________WÊ_lst!G^ laar en luidsprekers (mcl. inbouw).

none Dtnrtn
Een exterieur met groene metaallak, G |^®H f 2.900,-koning op de uitrusting van

OPDE PEUGEOT 106 ACCENT striping, lichtmetalen velgen, extra brede jggyESH de 405 GTX (vanaf f 40.990,-) met mistlam-
banden en mistlampen vóór. 1 let interieur **^^ pen vóór, kuipstoelen met verstelbare len-

x. desteun, 3-spaaks leren sportstuur, elek-

rm --^ F2.040,-. KORTING 0PDE UITRUSTING VANDB ' f"f;. en
M sj x — ■ vergrendeling met afstandsbediening.k^^^ PmtOT3O6SWMKTIMCOW<m swcemMotrma.

«^Mj k^|^^ Naast de stuurbekrachtiging heeft deze 3- of 5-deurs zomerspecial ook nog centrale ftP T)F DFllfïfïT6.flZ nDFAV
y^i jfe|^^^ SB?"^^^(? vergrendeling met afstandsbediening, elektrisch bedienbare ramen vóór, in hoogte verstel- rCWCVf TtfJ OnCflK

B^^BwMß KB ',aa bestuurdersstoel met lendesteun, voor en achter kantelbare hoofdsteunen en mistlam-
JP |P^^^ Pen vóór. Vanaf f 31.795,-. (De financieringsaanbiedingen of'de gratis radio/cassettespeler j B̂TlP***ïiliS!

platen completeren het sportieve karakter "^^*s!^^^ fl '~^\

11/TPIICTILrUAU ne DClirtnr I
'^mm*^m*^ÊÊÊÊ^ üi^/om^ alleen voor snelle beslissers die de hand

UITRUSTING VANDE PEUGEOT wßLg^ fÊÊ____m___^.. \ "-- weten te leggen op zon Break uit onze
106 GREEN Ij^^^l feM^j^^^ / / Summer Sale last-minute voorraad.

schuif kanteldak, getint glas, elektrisch B|tetei&|^^^3 _e»fifW
bedienbare ruiten vóór en centrale vergren- %V BS^P^^
deling met afstandsbediening. H. *■ WFÊÊ^^S?^'^ __W\WW^___\

Vanaf f 26.900,-. En met financiering B^^^^^^^ /Mt wK^o'^0'^ W*__\^^

JE VOELT JE LEKKERDER IN EEN PEUGEOT. PEUGEOT
ALLE AANBtDWGtN GtLDEN ZOLANG OE VOORRAAD STREKT EN UTSLUTEW) BU AANKOOP HOE PEROOE VAN 1 T/M 27 AUGOSTUS 1994, EN BU TENAAMSTELLHGVAN HETKENTEKEN INDE PERIODE VAN 1 T/M31 AUGUSTUS 1994 FINANCIERINGEN OP BASISVAN DE GEBRUWUKE BETAALFLANVOORWAAROEN VANPEUGEOT FIWNCIERWG NEDERLAND«J TOETST ELKE AANVRAAGBU HET BKRTE TELI 9U DE BEREKEMNG VAN DE MAXMAAL HAALBAREFNANOER_«SVOOfiOELEN IS UITGEGAAN VAN EENVERGELUKMG METEENEFFECTEVE iAARRENTE VAN 13,9» OVER DE LOOPTUO VAN DE FWANCtRKG VRAAG DE DEALER NAARALLE MOGELIJKHEDENEN VOORWAARDEN.PRUZEN WCL. BTW/BPM, EXCL. KOSTEN RUKLAAR MAKEN.WIJZIGINGENVOORBEHOUOEN. ,
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MAASTRICHT/BRUNSSUM
Sch V*er van valsheid in ge-

verdachte voormalige
ethouders en de ex-gemeen-

w cretaris van Brunssum
n, len niet eerder dan op 10 ja-
K? 1 1995 voor de rechtbank

Maastricht verschijnen.
Vie strafzaken van de
jj^strichtse rechtbank mr. J. F. W.
oVe , n ziet Been kans het toch al
stranfden zittingsschema van de
te D mers van de rechtbank aan
tera Sen' e coalitie in de gemeen-
Verv Van Brunssum had om een
tue oegde berechting van met na-
rrjet 7® wethouders gevraagd. Dit
van "et oog op de consequenties
Zen ven veroordeling van de geko-n bestuurderen.
Hn? 1-31 voor de wethouders Rien de
üe r" 1en Janssen van defrac-
gekr rger' die de belofte hebben
Wifgen dat zij bij vrijspraak hun
'ften °Hderszetel weer kunnen inne-
groni 'l een snelle berechting van
Coa?. 1.belang. Mr. Huinen heeft de
teij-V^epartijen in Brunssum schrif-
&f\v °p de hoogte gebracht van de
toei-J2'n.g van het verzoek. In een
datd ng zei mr' Huinen gisteren
de k toevloed van strafzaken en
te i Schikbare rechters geen ruim-
"Wii ■Voor gr°te verschuivingen.
Volg Zi^n ook afhankelijk van de
d 0 °olfde van aanleveringvan zaken
Vend et Ministerie. Bo-
Man 1^n m°et er een evenwichtige
"fietlllllB Plaatsvinden van zaken
rw gedetineerde en niet gedeu-
gde verdachten.". E*

pr°blemen zijn de wettelijke
"^en nen die daarbij in acht geno-
kt moeten worden. Wij kunnen
c°rn°n^ niet veroorloven grotere
*ittinPtieZaken' die minstens een
sCk. gsdag vergen, zo maar te ver-
en !|IVen- Met de huidige bezetting,
grot

le zal in de toekomst niet veel
Worden, moet je vooraf nu

een inschatting maken,"
der de vice-president, die al eer-
ciPc eeft aangekondigd dat in prin-
de^^et meer dan één grotere frau-

iverwak Per maand kan worden
Voi erkt door de strafkamers,

i der ge.ns plan worden de wethou-
i 11 Januari 1995 en ex-burge-> Jaar! r Riem op 20 maart van datv berecht.

Van onze verslaggever

Milieurapport over
waterspaarbekken

Nader onderzoek nodig voor reinigen Maaswaterte zijn met water, ziet de Waterleidingmaat-
schappij (WML) er weinig heil in om hier
drinkwater voor te gebruiken.

Na bemiddeling door het Heerlense college
werd een oplossing gevonden. Een tankwa-,
gen haalt het benodigde water uit de Sigra-
nogroeve, een operatie die de WML betaalt.
Het water wordt gedeponeerd in de fontein
naast de schouwburg. Tydens derepetitie en
de twee voorstellingen pompt de brandweer
dat water op.

Voor de voorstelling van het Duitse gezel-
schap Titanick, die vrijdag- en zaterdag-
avond wordt gehouden op het schouwburg-
plein, is alleen al gedurende de laatste zeven
minuten zevenduizend liter water nodig. In
het licht van derecente oproepen om zuinig

Geen drinkwater voor
'ondergang Titanic'

_ Van onze verslaggever

HEERLEN - Het Heerlense zomerfestival
Cultura Nova mag komend weekeinde geen
gebruik maken van drinkwater voor de op-
voering van Titanick. In dit theaterstuk
wordt de ondergang van het grootste passa-
giersschip aller tijden, de Titanic, nage-
speeld. De organisatie laat nu 40.000 liter
Water halen uit de zandgroeve Sigrano.

Rechtbank Maastricht wijst verzoek coalitie af
Geen eerdere berechting
Brunssumse wethouders

MAASTRICHT - De Waterleiding
Maatschappij Limburg (WML) laat
een milieu-effectenrapportage ma-
ken voor het geplande drinkwater-
spaarbekken tussen Heel en Beeg-
den. Dit is nodig omdat meer dan
drie miljoen kuub drinkwater per
jaar zal worden gewonnen.

WML wil met ingang van 1998
drinkwater gaan winnen in de plas
van 120 hectare groot, die is ont-
staan door grindwinning. De bedoe-
ling is om te beginnen met twee
miljoen kuub per jaar, twintig mil-
joen kuub in 2002 en op den duur
zelfs 25 miljoen kuub. Dit is bijna

Eerste schooldag

een kwart van de totale drinkwater-
behoefte in Limburg.

Het water wordt niet rechtstreeks
uit de grindplas gepompt. Dit ge-
beurt straks via zogeheten oeverfil-
traatwinning. Dat wil zeggen dat
rondom het spaarbekken putten
worden geboord, waardoor zowel
grondwater als water uit het bekken
naar boven wordt gepompt.

Dit is mogelijk doordat het spaar-
bekken aan dewand en de onderzij-
de wordt begrensd door grind- en
zandlagen. Het bekken staat zo-
doende in open verbinding met het
grondwater. Het plan voorziet erin
om de waterhoeveelheid van het
bekken op peil te houden door de
aanvoer van Maaswater via een toe-
leiding vanaf het Lateraalkanaal ter
hoogte van Beegden.

Het laatste is nog onderwerp van
nader onderzoek. De kwaliteit van
het Maaswater is momenteel zo
slecht en wisselvallig, dat uitslui-
tend door middel van technisch
geavanceerde zuiveringsprocessen,
die bovendien zeer kostbaar zijn,
drinkwaterbereiding van Maaswa-
ter mogelijk is.

Extra raad
Brunssum over
opvolger Riem volgde de Stevensweertenaar die eni-

ge tijd. Bij een verkeerslicht wist hij
een van de kentekens te noteren:
FJ-14-FY, mogelijk een vals kente-
ken.

NEDERWEERT - Een 27-jarige Ste-
vensweertenaar is gisteren in Neder-
weert langs deA2ter hoogte van het
AC-restaurant beroofd van een porte-
feuille met duizend gulden, na een
wilde achtervolging. Hij werd met zijn
auto door een bestuurder van een
achterop komende beige Mercedes
van de weg afgereden. Toen het
slachtoffer vervolgens te voet het na-
bijgelegen tankstation probeerde te
bereiken, zette de dader de achtervol-
ging in, gewapend met een ingekorte
biljartkeu. Ook uit een tweede, blauw-
kleurige auto die bij de achtervolging
betrokkken was, stapte een met een
biljartkeu gewapende man. Een
vrouw doorzocht de wagen van het
slachtoffer en pakte de portefeuille
met inhoud. Nadat beide auto's rich-
ting afslag Nederweert vertrokken,

Man beroofd na
achtervolging

Wethouder Aken
mag blijven
AKEN - De van Stasi-praktijken ver-
dachte Akense wethouder van cultu-
rele zaken, dr. Hans-Bernhard Nord-
hotf, blijft in functie. Volgens de rege-
ring van de deelstaat Noordrijn-West-
falen is op dit moment geen enkele
aanleiding om stappen te nemen te-
gen Nordhoff wiens naam voorkomt
op een afgelopen week plotseling op-
gedoken lijst van personen die hand-
en spandiensten zouden hebben ver-
leend aan de Staatssicherheitsdienst
in de voormalige DDR. De wethouder
ontkent in alle toonaarden dat hij ooit
voor de Stasi heeft gewerkt. Volgens
de deelstaatregering zal het zeker
drie maanden duren voordat het on-
derzoek naar mogelijke banden tus-
sen de Stasi en Nordhoff is afgerond.
De wethouder krijgt zolang het voor-
deel van de twijfel.

BRUNSSUM - De raad van Bruns-
sum vergadert op woensdag 31 au-
gustus tijdens een ingelaste bijeen-
komst over de opvolging van de
ontslagen en van corruptie verdach-
te ex-burgemeester Riem. Gouver-
neur Van Voorst tot Voorst krijgt
dan te horen aan welke eisen en
voorwaarden de opvolger van Riem
volgens de raad moet voldoen.

Van Voorst tot Voorst zal behalve
de profielschets ook de te volgen
procedure bespreken.

kelde gisteren de schoolbel weer. De eerste schooldag: voor
de één een vrolijk begin van een nieuw schooljaar, voor de
ander een moeilijk en met tranen gepaard gaand afscheid
van dezonnige vakantieperiode. Foto: peter ROOZEN

Woensdag 17 augustus komen de
fractievoorzitters in Brunssum
bijeen om zich te buigen over de
opvolging van Riem. Dat oriënte-
rend gesprek vindt plaats onder
voorzitterschap van G. Boumans,
fractievoorzitter van dè Lijst Bor-
ger. Waarnemend burgemeester Jan
van 't Hooft zegt er alle vertrouwen
in te hebben dat Brunssum nog
voor het eind van het jaar een nieu-
we burgemeester heeft. Hij vindt
het een „goede zaak voor de ge-
meente Brunssum" dat er nu een
nieuwe burgemeester komt. In een
termijn van een paar jaar vier bur-
gemeesters is voor geen enkele
gemeente goed, vindt hij. '

" Net als hun leeftijdgenootjes elders in de provincie, be-
leefden ook de leerlingen van basisschool 't Heuvelke in de
Geleense wijk Lindenheuvel gisteren hun eerste schooldag.
De zomervakantie 1994 is verleden tijd. Na vele weken rin-

Stierenmester weer betrapt
met verboden groeimiddel
KERKRADE - De Algemene Inspectiedienst (AID) van het ministe-
rie van Landbouw heeft een Sittardse stierenmester voor de tweede
maal betrapt op het gebruik van het verboden groeimiddel clenbute-
rol. De man hangt sluiting van zijn bedrijf boven het hoofd.
Op 3 augustus nam de dienst bij hem 28 runderen in beslag, nadat in
urinemonsters sporen van clenbuterol waren aangetroffen. De run-
deren worden binnenkort afgemaakt. De dieren zyn samen ongeveer
honderdduizend gulden waard. Vorig jaar maart stelde de AID vast
dat de veehouder drie runderen had behandeld met het verboden
clenbuterol. De man kreeg een geldboete opgelegd. Bovendien werd
zijn bedrijf voorwaardelijk stilgelegd. Omdat hij binnen de gestelde
proeftijd van twee jaar dezelfde overtreding beging, hangt hem nu
bedrijfssluiting boven het hoofd, aldus de AID. Jusititie moet daar-
over het definitieve besluit nemen.

ZOETERMEER - De Nederlandse
tuinbouw heeft zich gedistantieerd
van de etikettenzwendelmet groenten
en fruit in enkele Duitse steden. In
een persbericht aan de Duitse media
stelt het Centraal Bureau van de Tuin-
bouwveilingen (CBT) in Zoetermeer
dat de Nederlandse telers geen enkel
belang hebben bij het ompakken van
Hollandse tomaten in Duitse kistjes.
Met het persbericht hoopt het CBT de
storm in de Duitse media over de Ne-
derlandse groenten tot bedaren te
brengen. Volgens boulevard-krant
Bild komen steeds meer groenten en
fruit, zogenaamd uit Duitsland, maar
in werkelijkheid uit Nederland. Met de
etikettenzwendel zouden plaatselijke
markthandelarenbetere prijzen hopen
te vangen voor hun koopwaar, q/z

Tuinbouw wil
rel sussen

Dief krijgt
berouw

HOENSBROEK - De politie is op
zoek naar een circa dertig tot 35-jari-
ge man die vorige week vrijdagoch-
tend in Hoensbroek een 32-jarige
vrouw uit Heerlen heeft aangerand.
Het slachtoffer fietste tegen acht uur
in het groengebied op de oude steen-
berg aan De Koumen. Zij werd van
achteren benaderd door een bromfiet-
ser die de Heerlense van haar fiets
afduwde. De man duwde devrouw te-
gen de grond, maar nam in paniek de
benen toen zij luidkeels om hulp be-
gon te schreeuwen. Zijn signalement:
flink tot zwaar postuur met een dikke
buik, krullend (permanent) bruin haar,
een snor en gele onverzorgde tanden.
Hij droeg een donkerblauw trainings-
jasje, een lichte broek, witte sport-
schoenen en een wit/zwarte helm.
Getuigen kunnen contact opnemen
met de afdeling zedenzaken van de
politie, tel. 045-731731.

Politie zoekt
aanrander

Pech nekt
autodieven

WEERT - Een 77-jarige Weertenaar
heeft gisteren van een onbekende
man een polstasje teruggekregen dat
vorige week in het Weertse zieken-
huis was gestolen. Al het gelden alle
papieren bleken nog aanwezig. De
onbekende verdween spoorslags. Het
is onduidelijkof deze de diefstal heeft
gepleegd.

MAASTRICHT - Pech werd drie
autodieven gisteravond in Maastricht
fataal. Een politiepatrouille zag dat het
drietal op de Boschstraat vergeefs
probeerde hun auto aan de praat te
krijgen en wilde een handje helpen.
Maar de agenten vonden het verdacht
datde kabels onderde stuurkolom los
hingen en onderling waren doorver-
bonden. Bovendien was het slot van
het rechterportier geforceerd. Toen
het trio ook nog eens geen rijbewijs
en autopapieren kon laten zien, wer-
den de knapen meegenomen naar het
politiebureau. Daar biechtten ze al
snel op dat ze de auto in Maasbracht
hadden gestolen.

Project zigeunerkinderen
fors afgeslankt vervolgd

Van onze verslaggever

BORN/STEIN - Het voorscholings-
project 'Stap voor stap',voor negen-
tien zigeuner- en woonwagenkinde-
ren in Bom en Stem krijgt de
komende jaren een vervolg, zij het
in sterk afgeslankte vorm. De inzet
van beroepskrachten gaat met drie-
kwart terug; het aantal uren gaat
van 48 naar 24, terwijl in die tijd één
in plaats van twee begeleiders wor-
den ingezet. Daarnaast wordt zes
uur per week een vrijwilliger inge-
schakeld.

Het ministerie van WVC betaalt als-
nog mee aan het project, dat zigeu-
nerkinderen tot zes jaar moet voor-
bereiden op de 'gewone' basis-
school. Eerder wilde het ministerie
geen geld meer in het project stop-
pen.

Dit jaar komt er toch een bijdrage
van 15.000 gulden. Volgend jaar
krijgen de gemeenten dertig mille,
in '96 weer 15.000 gulden. Bom en
Stem leggen samen jaarlijks 60.000
gulden op tafel. Daarvan betaalt
Stem driekwart, omdat uit die ge-
meente veertien van de negentien

Taal
In oktober 1991 startte in Stem het
project voor zigeunerkinderen.
Bom doet sinds 1993 mee. Vanuit
deze gemeente nemen ook kinderen
van woonwagenbewoners deel.
'Stap voor stap' wil de kinderen
voorbereiden op de school, door te
(leren) spelen in de wagen, of door
de ouders te stimuleren voor te le-
zen of op een andere manier iets
aan de taalontwikkeling te doen. De
ouders krijgen tevens voorlichting
over gezondheid.

Van de ruim 171 zigeuners in de
WestelijkeMijnstreek zijn ruim der-
tig jonger dan zes jaar. De grootste
groep woont in Stem, terwijl een
groepje uit Geleen is verhuisd.
Beek .wilde niet meedoen aan het
project. Een aantal ouders wil niet
meewerken, uit angst voor 'afbraak'
van hun cultuur.

Born en Slein moeien meebetalen aan 'Slap voor slap' deelnemendekinderen komen

Leefbaarheid Sint-Pieter bloeit

Ondergrondse
winkelpromenade

Belu£ENBURG - Bij de vele sug-
gecj s dle in de loop der jaren al
kenbu 21Jn om de grotten in Val-
is er g aantrekkelijker te maken
ring v

U een bijgekomen: de realise-
Prom an een ondergrondse winkel-
het "enade. Het idee staat, naast
ais °Penstellen van grotgedeelten
OrltNVe ;)etgangersverbinding, in het
kern p bestemmingsplan voor de
*iade alkenburg. De winkelprome-
rn 0gcri

en voetgangersverbinding
Cuitiiu h

T alleen komen als aan de
Schat) ' ~?torische en natuurweten-
ten gPeliJke waarden van de grot-
en* h*1 afbreuk wordt gedaan,
ln het Piannenmakers.
otn jnRieden is al eens geopperd
een r

_ grotten parkeerplaatsen,
din„ ,euzentrap en een liftverbin-
steenk1Sen de gemeentegrot en de
*ijn jl, eniTUJn aan te leggen. Ook
°ver\to ds" en lichtshows al eens
Ooit pc

**erL Geen van deze ideeën is
gern^emallSeerd- Wel worden in de
kerstrr, ,gr°t sinds enkele jaren
den in h f 1 gehouden. Ook vin-

re, Sibbergroeve tochten opUntainbikes plaats.

MAASTRICHT - Maastricht is
weer een vereniging rijker: de
vereniging 'Leefbaarheid Sint-
Pieter', een bloeiende club. Zes
dagen na de oprichting in het
stadhuis, uitgerekend voor deze
vereniging het hol van de leeuw,
hebben al meer dan zevenhon-
derd leden zich aangemeld. Het
eerste (zondags)krantje 'Extra',
het verenigingsblad, is inmid-
dels uitgegeven.

In 'Extra' staat ook deeerste be-
groting afgedrukt. Daaruit blijkt
dat een groot deel van de uitga-
ven - 13.000 van de 15.000 gul-
den - naar verwachting wordt
besteed aan advocaat- en proces-
kosten. Donderdag begon de
vereniging nog aan zijn eerste
kort geding, zonder een cent in
kas. Bij de financiële cijfers

wordt opgemerkt dat de totale
uitgaven natuurlijk sterk afhan-
kelijk zijn van het aantal juridi-
sche procedures dat de vereni-
ging zal aanspannen.

De vereniging heeft daarmee
niet lang gewacht. Eén dag na
het uitkomen van het informatie-
blad 'Extra' is bekend dat de
bestuursrechter de vraag mag
beantwoorden, waar de presi-
dent in kort geding niet op in-
ging. Is het vestigen van een
opvangcentrum voor zwaar ver-
slaafde junks in de Prins Bis-
schopsingel strijdig met het daar
geldende bestemmingsplan uit
1954?

Aan publiciteit en (landelijke)
bekendheid heeft de vereniging
ook bepaald geen gebrek. De 'te-
lefoon is vergroeid met mijn
oren,' zegt voorzitter Jan Nijsten
over de belangstelling van de

Een echte man ]_L hostaal \J smeedt het ijzer 3

\ als hij
nog heet is JL~ punaise"

media. Voor de gemeente is de
'Leefbaarheid Sint-Pieter' in-
middels een erkende gespreks-
partner. Vandaag om 16.30 uur
wordt het bestuur verwacht in
het stadhuis om te praten over
de maatregelen die genomen
moeten worden als de opvang
aan de Prins Bisschopsingel
doorgaat na 1 september.

Als, want een heuse denktank
uit Sint-Pieter is inmiddels al
druk bezig met het zoeken naar
alternatieve lokaties. Die moeten
niet liggen in een andere woon-
wijk in Maastricht, want alleen
het probleem verplaatsen is het
nog niet oplossen. Sint-Pieter,
dat zich stoort aan de beeldvor-
ming in sommige kranten als
zouden de 'rijke kakkers uit het
villapark' geen 'vieze junks' voor
hun deur willen hebben, wil bo-
vendien geen andere wijk mét
een junkenopvang opzadelen.

ÜJW^iiSwj Limburgs Dagblad B.V. - Postbus 3100, 6401 PP Heerlen - Telefoon 045-739911 - HoofdredacteurRon Brown

(ADVERTENTIE)

I <!jS UH WIHSEM EEM RAMP ?
<^g&i WW HM» DECEHKKMP!

I zondag 28 augustus OPEN HUIS v.a. 20.00 uur
Aanvang nieuwe cursussen 2 september, nu inschrijven

DANSSCHOOL DEGENKAMP
Nobelstraat 16, Heerlen, tel. 045-714711; b.g.g. 06-52983937.

Il I OPEN HUIS I KERKRADE fHEERIEN w^"^ "ww za-SOaug.__
BftMMf /3? fit ra. 19.00 uur**♦*° **". (f&S^ wordeJ«u3dvanaf JrKm- xo*2l au3'

19.00 uur V^Br^LC vA i9.oouur
-H^N^^arï^^r^f vporvolw."

OjStSSTV^O'S BRUNSSUM
KERKRADE __^3^\i<y^ Gemeenschaps-
Nieuwstraat 140 T=~"yy^^:^v~—■ huis Concordia
045-455609 „s^ 045-327610

LANDGRAAF (Brandpoort) SCHIN OP GEUL
HEERLEN Gaoarinstr 9 Gemeenschaps-
Morenhock 2 «jagannsu. j.

hujs C|ub 77
045-711800 045-327610 04459.1930
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f
Waar vlijt haar lust was
is rust haar zegen.

Wy geven u kennis, dat op 86-jarige leeftijd,
voorzien van de h. sacramenten, na een liefde-
volle verzorging in het Dr. Ackenshuis te Gul-
pen van ons is heengegaan onze zorgzame
moeder, schoonmoeder, oma, overgrootoma,
zus, schoonzus, tante en nicht

Lies Vonken
weduwe van

SjengKnops
Berg en Terblijt: To en Hub Brouwers-Knops

Scheulder: Jos en Rosalie
Knops-Dullens

Klimmen: Marianne en Hub
Coenders-Knops

Wahlwiller: Karel en Bertha
Knops-Habets
en al haar kleinkinderen
en achterkleinkind
Familie Vonken
Familie Knops

Gulpen, 14 augustus 1994
Corr.adres: Rijksweg 25, 6286 AD Wittem
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal gehouden worden op donderdag
18 augustus om 10.30 uur in de parochiekerk H.
Cunibertus te Wahlwiller-Wittem.
Overtuigd zijnde van uw medeleven is er geen
condoleren.
Avondmis heden dinsdag om 19.00 uur in voor-
noemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwka-
pel Sjalom, Hilleshagerweg 11 te Mechelen,
dagelijks van 17.00 tot 18.30 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisge-
ving te zenden, deze annonce als zodanig be-
schouwen.

t
Dankbaar dat wij haar zolang in ons midden
mochten hebben, maar ook bedroefd om het
scheiden, delen wij u mede dat heden geheel
onverwachtvan ons is heengegaan, mijn zorgza-
me moeder, schoonmoeder, onze oma, zuster,
schoonzuster, tante en nicht

Anna Janssen
weduwe van

SjefDeckers
Zij overleed in de leeftijd van 84 jaar voorzien
van het h. oliesel.
Landgraaf: Arno en Marèse Deckers-Deckers

Raoul
Suzanne
Michel
Familie Janssen
Familie Deckers
Familie Bertholet
Familie Paffen

Heerlen, 14 augustus 1994, Hamboskliniek.
Corr.adres: Sabastraat 2, 6371 BA Landgraaf.
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op donderdag 18 augustus a.s. om 10.00 uur
in de parochiekerk van de H. JozefteKerkrade-
Kaalheide gelegen aan de Kapelweg 3, waarna
aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op
de begraafplaats te Spekholzerheide.
Bijeenkomst in de kerk alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overle-
dene woensdag 17 augustus om 18.30 uur in
voornoemde parochiekerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer
van het mortuarium Schifferheide van Linde-
man uitvaartcentra Schifferheidestraat 7 te
Kerkrade-West.
Gelegenheid tot afscheid nemen aldaar dage-
lijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk - begraafplaats v.v. is ge-
zorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen gelieven deze annonce als zodanig te
willen beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Met grote droefheid geven wij u kennis dat ge-
heel onverwacht van ons werd weggenomen,
onze lieve vader, schoonvader, groot- en over-
grootvader, broer, zwager, oom en neef

Harrie Hoeppermans
Hij overleed in de leeftijd van 77 jaar.

Uit aller naam:
kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkind
Familie Hoeppermans

Heerlen, 10 augustus 1994
Palestinastraat 92
Corr.adres: Lambermonstraat 4
6373 BD Landgraaf
Ingevolge de wens van de overledene heeft de
crematieplechtigheid in besloten familiekring
plaatsgevonden op maandag 15 augustus j.l. in
het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg
10.

t
Tot ons groot verdriet moesten wij toch nog on-
verwacht afscheidnemen van mijn lieve man,
onze zorgzame vader, schoonvader, opa, broer,
zwager, oom en neef

Jan Cramers
echtgenoot van

Mia Knubben
Hij overleed in de leeftijd van 70 jaar, voorzien
van het h. sacrament der zieken.

Kerkrade: Mia Cramers-Knubben
Kerkrade: John Cramers

Marion Cramers-Wuyster
Stan
Fabienne

Roermond: Ellie Cramers
Familie Cramers
Familie Knubben

6466 JJ Kerkrade, 14 augustus 1994
Past. Verheggenstraat 34
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op vrijdag 19 augustus a.s. om 10.00 uur in
de parochiekerk van de H. Martinus te Kerk-
rade-Spekholzerheide, waarna aansluitend de
crematie zal plaatsvinden in het crematorium te
Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondwake tot intentie van onze dierbare over-
ledene woensdag 17 augustus om 19.00 uur in
voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwka-
pel van het De Weverziekenhuis te Heerlen,
dagelijks van 16.00 tot 17.00 uur.
Een speciaal woord van dank aan huisarts dr.
Van Mierlo en het verplegend personeel van het
De Weverziekenhuis te Heerlen, afd. 6 Oost,
voor de goede zorg en steun.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
In diepe verslagenheid geven wij kennis dat he-
den van ons is heengegaan, op de leeftijd van 3
jaarmijn lief dochtertje, zusje, ons kleinkind en
nichtje

Rachelle Christina
Valerie Kartosoewirjo

In dankbare herinnering:
Heerlen: Petra Kartosoewirjo

Familie Kartosoewirjo
Familie Kromokarijo
Familie Kaskandar
Familie Ronokarijo

15 augustus 1994
Corr.adres: Acaciastraat 4
6413 PL Heerlen
De begrafenisplechtigheid zal plaatshebben op
donderdag 18 augustus a.s. om 14.00 uur op de
centrale begraafplaats aan de Randweg te
Hoensbroek.
Bijeenkomst op het kerkhof.
U kunt afscheidnemen van Rachelle in een der
rouwkamers van De Universele, Hoofdstraat
100, Hoensbroek. Bezoekgelegenheid dagelijks
van 17.30 tot 19.00 uur.

Volstrekt enige en algemene
kennisgeving

t
Dankbaar voor het vele goede dat zij ons tijdens
haar leven heeft gegeven, hebben wij eigenlijk
veel te vroeg afscheid moeten nemen van mijn
lieve vrouw, moeder, tante, zus en schoonzus

Paulina Martha (Lien)
Janssen

geboren te Schinnen 19 juni 1930
overleden 13 augustus 1994 in het
De Weverziekenhuis te Heerlen
gesterkt door het heilig oliesel

echtgenote van

Paul Wilhelmus Schmeing
Brunssum: P.W. Schmeing

Hulsberg: Hans Schmeing
Familie Janssen
Familie Schmeing

Brunssum 13 augustus 1994.
Trichterweg 178,
6446 AV Brunssum.
De uitvaartdienst zal plaatsvinden op woensdag
17 augustus om 13.00 uur in de parochiekerk
van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen te
Amstenrade, aansluitend zal de crematie plaats-
vinden in het crematorium te Imstenrade om
14.30 uur.
Mogelijkheid tot schriftelijk condoleren achter
in de kerk voor aanvang dienst.
Gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks van
18.00 tot 19.00 uur in de rouwkamer van SYMA
uitvaartcentrum, gelegen aan de Nieuwstraat
118te Hoensbroek.

tinde vrede van de Heer werd opgeno-
men mevrouw

Henriëtte
Pannemans
echtgenotevan wijlen de heer

jrh^ Albert Gorissen
__l^ (t 3-10-1986)

Ere-zaakvoerster recreatieoord "Kikmolen" Opgrimbie.
Lid van: Politiek Gevangene, Weerstand, Geheim Leger, Oorlogsin-

validen, Oudstrijders, KVLV & KAV Opgrimbie, Gepensio-
neerdenbond Opgrimbie & Mechelen-aan-de-Maas, CRM
en meerdere godvruchtige genootschappen; ere-voorzitster
van KV Ridders van Klein Spanje.

Zij werd geboren te La Louvière op 24 april 1923 en is in de Heer
overleden te Hasselt op 12 augustus 1994, voorzien van de genade-
middelen van de h. kerk.
Dit melden u:
Etienne en Bourgogne Gorissen-Franssens en Brigitte,
Eduard en Emma Thijs-Gorissen en Silvie,
Joseph en Danielle Gorissen-Werrens, Stefan en Frank,
Chrétien en Alice Gorissen-Biesmans,
Eric en Annemie Gorissen-Tips, Sarah en Amy,

haar kinderen en kleinkinderen;
haar broers, zusters, schoonbroers,
schoonzusters, neven en nichten;
de families Gorissen, Pannemans, Janssen en Goudin.
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de teraardebestelling,
waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben in de pa-
rochiekerk St. Kristoffel te Opgrimbie Maasmechelen op donderdag
18 augustus 1994 om 10.30 uur.
Bijeenkomst met gelegenheid tot condoleren in het funerarium Bart-
hels & Horrix, J. Smeetslaan 74 te Maasmechelen vanaf 9.30 uur.
Parkeergelegenheid en vertrek aan de achterzijde van het funera-
rium (Steenkuilstraat).
Men volge per auto's naar de kerk en begraafplaats.
Begroeting in het funerarium heden, dinsdag en woensdag van 19.15
tot 20.15 uur.
Gebedswake in voornoemde kerk woensdag tijdens de mis van 18.30
uur.
Rouwadressen: Kikmolenstraat 3 3630 Maasmechelen

Heiwijkerweg 14 3690 Zutendaal
Daelbroekstraat 97 3630 Maasmechelen

tGuus Davits, echt-
genoot van Mar ion

Nouwen, 63 jaar,
Louis de Coligny-
straat 5, 6006 CA
Weert. De plechtige
uitvaartdienst zal
plaatshebben donder-
dag 18 augustus om
10.30 in de parochie-
kerk van De Verrezen
Christus te Moesel-
Weert.

tLeo Ramakers, we-
duwnaar van Lena

Reijnders, 78 jaar, Ma-
ria-Hoop. Corr.adres:
M. Vonk, Molenweg
52, 6088 AS Roggel.
De plechtige eucha-
ristieviering wordt
gehouden woensdag
17 augustus om 11.00
uur in de parochie-
kerk van de Moeder
der H. Hoop te Maria-
Hoop.

n
t

Tot onze grote droefheid, maar dankbaar voor
het vele goede dat hij voor ons betekend heeft,
delen wij u mede dat heden geheel onverwacht
van ons is heengegaan, op de leeftijd van 72
jaar, onze goede vader, schoonvader en opa

Fré Radix
weduwnaar van

Mia Offermans
In dankbare herinnering:

Oirsbeek: Fred Radix
Marianne Radix-Tjalma
Guido

Hoensbroek: Loek Radix
Francy Radix-Luijten
Jolijn,Mathijs t, Lidewij
Anouk, Vincent, Mathijs

Heerlen: Coby Schouten-Radix
Cor Schouten
Joeri

Hoensbroek: Mevrouw
M.E.C, van Doorn-Kleintjens

14 augustus 1994.
Hoofdstraat 271, 6432 GE Hoensbroek.
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
donderdag 18 augustus a.s. om 11.00 uur in de
parochiekerk van de O.L. Vrouw Maagd der Ar-
men te Mariagewanden-Hoensbroek, gevolgd
door de begrafenis op de centrale begraafplaats
aan deRandweg.
Bijeenkomst in de kerk alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
U kunt afscheid nemen in een der rouwkamers
van De Universele Hoofdstraat 100 Hoensbroek.
Bezoekgelegenheid dagelijks van 17.30 tot 19.00
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen gelieven deze annonce als zodanig te
beschouwen.

Op 12 augustus overleed op 71-jarige leeftijd
onze dierbare broer

Karel Schwidder
Goes - Arnhem: jezusjes

Emmy en Eefje

tßen Bergevoet, 61 jaar, echtgenoot van Elly
Houden, Grotestr. 19, 6129 CM Urmond. De

plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden he-
den, dinsdag 16 augustus om 10.30 uur in de St.
Martinuskerk te Urmond, waarna debegrafenis op
de algemene begraafplaats te Urmond. Schriftelijk
condoleren. >

-ssssssss_________w_m^__w___w______s-m-m__wm_w-_____m_m___s__t.__m-_w_ww________m_m_u__

t
Dankbaar voor alles wat hij steeds voor ons
heeft gedaan, is na een werkzaam en liefdevol
leven, getekend door eenvoud en oprechtheid,
geheel onverwacht van ons heengegaan mijn
lieve man, vader, schoonvader, opa, onze broer,
zwager, oom en neef

Albert Breuer
echtgenoot van

Maria Sijben
Hij overleed in de leeftijd van 77 jaar, voorzien
van het h. sacrament der zieken.

Kerkrade: Maria Breuer-Sijben
Kerkrade: Theo Breuer

Kitty Noël
Norbert
Familie Breuer
Familie Sijben

6463 BC Kerkrade, 14 augustus 1994
Poyckstraat 23
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op donderdag 18 augustus a.s. om 10.00 uur
in de parochiekerk van St. Petrus-Maria ten He-
melopneming te Kerkrade-Chevremont gelegen
aan de Nassaustraat, waarna aansluitend de cre-
matie zal plaatsvinden in het crematorium te
Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overle-
dene woensdag 17 augustus om 19.00 uur in de
dagkapel van voornoemde parochiekerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer
van het mortuarium Schifferheide van Linde-
man Uitvaartcentra, Schifferheiderstraat 7 te
Kerkrade-West. Gelegenheid tot afscheidnemen
aldaar dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

tLeen Geijbels-Wulms, echtgenote van Louis
Geijbels, 76 jaar, Weert. Corr.adres: M. Geijbels,

Valkenburgstraat 8, 6004 VB Weert. De crematie-
plechtigheid zal plaatshebben op woensdag 17
augustus om 11.15 uur in het crematorium te Hee-
ze.

tGertrudis Houben, weduwevan Hendrik Rama-
kers en van Gottlieb Ohlenforst, Diergaarder-

straat Z 22, 6105 CB Maria-Hoop. De plechtige
eucharistieviering wordt gehouden op donderdag
18 augustus om 10.15 uur in de parochiekerk van
de Moeder der H. Hoop te Maria-Hoop.

tCatharina Hubertina van Pol, weduwevan Pe-
ter Hubertus Tinnemans, 81 jaar, Maasbracht.

Corr.adres: Industrieweg 14, 6051 AB Maasbracht.
De plechtige eucharistieviering vindt plaats don-
derdag 18 augustus om 11.00 uur in de parochie-
kerk van St. Gertrudis te Maasbracht.

1 I 1

De grote belangstelling, de vele bloemen en condoleances hebben
ons diep ontroerd. Een mooier afscheid van en voor onze lieve doch-
ter, mijn lieve zus, onze kleindochter en nicht

Wendy Stelten
hadden wij ons niet kunnen voorstellen.
De vele blijken van uw medeleven bij het overlijdenalsmede uw aan-
wezigheid bij de uitvaart, waren voor ons hartverwarmend. Wij heb-
ben hierin troost gevonden en willen u allen van harte danken voor
dit medeleven.

Wil, Riet en Daniëlle Stelten
Familie Stelten
Familie Hamacher

Bom, augustus 1994
De zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 20 augustus a.s. om
19.00 uur in de St. Martinuskerk te Bom.

Getroffen vernamen wij het overlijden van onz*
medewerker

Jean Odekerken
Met bijzondere toewijding en enthousiastf>e
heeft hij zich meer als 32 jaar voor het bedrij
ingezet.
Wij blijven hem daarvoor zeer erkentelijk e
wensen zijn familie veel sterkte toe.

Direktie en medewerkers
Gér Pfennings B.V. te Sittard

Met grote verslagenheid hebben wij kennisê 6-

nomen van het overlijden van onze gewaarde^'
de collega

Jean Odekerken
Zijn inzet en vriendschap zullen wij in onze hef'
innering bewaren. Wij wensen zijn familie ve«
sterkte toe.

Personeelsvereniging
Gér Pfennings B.V. te Sittard

tLei Naus, echtgenoot van Truus Cox, 66 ja*'
Kruisstraat 6, 6086 AR Neer. De plechtige Uit-

vaartdienst wordt gehouden heden, dinsdag 'augustus om 10.30 uur in de parochiekerk van °H. Martinus te Neer.

tCatharina Petronella Cox, echtgenote van *£len Peter Joseph Hintzen, 87 jaar, Schout Kei'
nerstraat 5, 6042 XD Maasniel. De plechtige u^vaartdienst zal plaatsvinden heden, dinsdag 'augustus om 10.30 uur in de parochiekerk van a
H. Laurentius te Maasniel.

tChristien Stammen, echtgenote van Sjra Lm
sen, 80 jaar, de Briasweg 55, 6095 CX Baexei^De plechtige uitvaartdienst wordt gehoud*

woensdag 17 augustusom 10.30 uur in de paroclu
kerk van de H. Joannes de Dooper te Baexem-

tMia Maassen, echtgenote van Martine Verste*
gen, 52 jaar, Dorpstraat 142, 6093 ED Heythur

sen. De plechtige uitvaartdienst wordt gehoud*
woensdag 17 augustus om 10.30 uur in deparoch 1

kerk van de H. Nicolaas te Heythuysen.

tToon Bexkens, echtgenootvan Gerda Schellij
79 jaar, Heinsbergerweg 6, 6074 AD Melick.

plechtige uitvaartdienst zal gehouden word?
woensdag 17 augustus om 11.00 uur in deparoch 1

kerk van de H. Andreas te Melick.

t Johannes Hubertus (Sjeng)Kruse, 85 jaar,ed1

genoot van Maria Barbara Janssen, Ad. \
Scharnlaan G5, Maastricht. De uitvaartdienst vin?
plaats heden, dinsdag 16 augustus om 10.00 uur ">
de parochiekerk te Scharn-Maastricht.

tLeo Heidendal, 51 jaar, echtgenoot van L'?
Brouwers, Tiendstraat 40, St. Geertruid. De U£vaartdienst vindt plaats heden, dinsdag 16 auf?I*,

tus om 11.00 uur in de parochiekerk van de '1'
Gertrudis te St. Geertruid.

tJean Aarts, 79 jaar, echtgenoot van Mia H^drix, Kerkstraat 3A, Borgharen-Maastricht. v
uitvaartdienst vindt plaats op woensdag 17 augü
tus om 11.00 uur in deparochiekerk van St. Cor"
lius te Borgharen-Maastricht.

tAline Banziger, 86 jaar, weduwe van Har'
Schreurs, Abtstraat 13, Maastricht. De uitvaa^dienst vindt plaats op woensdag 17 augustus °11.00 uur in de basiliek van St. Servaas te Maa

tricht.

t Melchior Augustus Dizy, 73 jaar, weduwna^
van Sofie Catharina Schoffel. Corr.adres: Her%

nusstraat 858, Maastricht. De uitvaartdienst vin
plaats op woensdag 17 augustus om 14.00uur in a
basiliek van St. Servaas te Maastricht.
4» Bertha van Golde, 81 jaar. Corr.adres: PulPejj
I donk 9, Maastricht. De uitvaartdienst v'njeplaats op woensdag 17 augustus om 11.00uur in

parochiekerk te Biesland-Maastricht.

tMaria Sophia Mares (tante Marie), 89 jaar, Ve
duwe van Johannes van Glabbeeck, bejaarde^

verzorgingstehuis Koepelhof, Maastricht. De er
matieplechtigheid heeft in besloten kring plaatsl
vonden.

tLeonie Sagis, 57 jaar, weduwe van Jan LeboJ*'Chamottestraat 20, Maastricht. De uitvaa^dienst vindt plaats op woensdag 17 augustus OIJ11.30 uur in de parochiekerk van Christus Heme
vaart te Pottenberg-Maastricht.

tLies Manders, 79 jaar, weduwevan Sjeng Mets*
makers, Jerichostraat 36, Maastricht. De Ui

vaartdienst vindt plaats op woensdag 17 augustu
om 11.00 uur in de parochiekerk van Johannes a
Doper te Limmel-Maastricht.

Eedrag Terug te Mnd.bedrag Effectieve rente Mnd. bedrag Effectieve rente
mhanden betalenin volgens mm. op jaarbasis vlg. wet. max. opjaarbasis
15.000,- 72 mnd. 279,04 10.6% 287,11 11.8%
25.000,- 84 mnd. 413,58 10.3% 420,11 10.9%
30.000,- 96 mnd. 453,45 10.3% 454,20 10.4%
50 000.- 96 mnd. 747,22 10.0% 757,01 10.4%

met 50 001,- U betaalt Rente vlg. min. tar. per mnd Theor. Effectieve rente op Theor.
m handen per mnd effectieverente op|aarbasis looptijd jaarbasismax. tar. looptijd

115.000,- 225,- 0.824% 10.3% 97 mnd. 13.0% 112[25.000,- 375,- 0.824% 10.3% 97 mnd. 12.6% 109
140.000,- 600,- 0.824% 10.3% 97 mnd. 12.2% 107
60.000.- 900,- 0.824% 10.3% 97 mnd. 12.2% 107

OOK VOOR HYPOTHEKEN:
INFORMEER NAAR DE NETTO VASTE LASTENHYPOTHEEK;

DEZELFDE MAANDLAST GEDURENDE DE GEHELE LOOPTIJD.

lp*MfISSfILE VERKOOP^!
" Tekentafels «Bureaus

" Teekenin 4k°aSenen * Bureaustoelen Ë9

" Brandkasten ' u g^^j^J
(helft normale prijs) GRATIS

Nu volop keuze en... de thuisbezorgd!LfifïQSTEfi^PRUS
rilKantoormeubelen s"d.h--*-^VCJ Van Dooren bv 25^^^'ï04"23600

T VAAM ____W \J\_WM. VII H_r T Do koopavond tot 20.00 u. Za. 10.°°-16°° u

Als u een beroep met vele toekomstmogelijkheden wilt, dan is
de makelaardij een nog steeds groeiende en florerende
bedrijfstak. Behaal daarom nu het rijkserkende diploma
Makelaar 0.g.. Uw vooropleiding dienttenminste MAVO-niveau
te zijn en u doet het eerste examen in april/mei 1995.

DIPLOMA
MAKELAAR O.G.

Begin September starten de mondelinge ochtend-, avond- en
dagopleidingen weer in: Amsterdam, Alkmaar, Arnhem, Breda,
Den Bosch, Den Haag, Drachten, Eindhoven, Groningen,
Hengelo, Hoogeveen, Leeuwarden, Rotterdam, Sittard, Utrecht,
en Zwolle.

Stuur voor een GRATIS brochure de coupon zonder postzegel
naar: 't WMO college , Antwoordnr. 1060.3800 WB
Amersfoort-Hoogland, Of bel: 033 - 805254.

Stuur mij de gratis brochure:
Naam Dhr/Mevr.
Adres '
Postcode Plaats 104

Vakantie &
Recreatie

RDP Vakantie & Recreatie is Nederlands
grootste dagbladcombinatie. y^^^ir\
Met een betaalde oplage van ruim /£'■ /^ "^"wN
1.700.000exemplaren, goed voor een p "r^lQfl~7i~i )
bereik van 4.2 miljoen reislustige \^\ ~~^&WJ
Nederlanders
Voor informatie en reserveringen: \ü**£-"^
RDP, postbus 2,1800 AA Alkmaar,

1flM*fflfK'n*rrrl rïl'frfl t'kn.lili
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# De medewerkers van de milieufederatie voor hun nieuwe 'huis. Van links naar rechts: de se-
cretaresse van de milieufederatie, Hub Bemelmans, directeur Henk Vijverberg en Bart Cobben

Foto: PETER ROOZEN

Oomens gaat ervan uit dat zijn poli-
tiemensen hun instructies juist uit-
voeren. „Het selectiecriterium om
mensen uit te zetten is het redelijk
vermoeden dat ze iets met drugs te
maken hebben. Bij iedere briefing
wordt dat ook nog eens gezegd. Het
is natuurlijk duidelijk dat we op de
grens zitten van een spanningsveld.
Ik kan me voorstellen dat mensen
danreageren."

Spanningsveld

" De vier
blauwe
jerrycans
die werden
gevonden op
het dak van
de in brand
gestoken
MTB-loods,
die voor de
opvang van
zwaar
verslaafde
junks was
bedoeld.

Nieuwe stek van
Milieufederatie

ruimer en duurder

De politie in Maastricht heeft sinds
op 15 julihet junkenparkje langs de
Maas gesloten werd en het eerste
noodbevel van kracht werd, onge-
veer 2300 junks de stad uitgezet.
Het huidigeopenbare orde-bevel op
grond waarvan de uitzettingen
plaatsvinden, geldt tot 6 september.
De gemeente zoekt naar een nieuw
juridisch instrument om het inge-
zette beleid voort te kunnen zetten.

niet gele schroefdoppen zijn ge-
vonden op het dak van de aan de
Prins Bisschopsingel gelegen
MTB-loods, die de gemeente on-
langs heeft aangewezen als op-
vangcentrum voor zware drugs-
verslaafden. Die stenen loods
brandde in de nacht van donder-
dag op vrijdag deels af.
De politie in Maastricht vraagt
mensen die iets weten over de
herkomst van de vier jerrycans
of bijvoorbeeld gezien hebben
dat de jerrycans werden gevuld,
contact met haar op te nemen
onder telefoonnummer
043-293375.

Bemelen. Drie keer zoveel ruimte,
waar ook een drie keer zo hoge
huur tegenover staat. Die verhoging
kan de Milieufederatie volgens het
voormalige GroenLinks-raadslid
Bemelmans opvangen door meer
betaalde projecten aan te trekken
en door bezuinigingen, bijvoor-
beeld op woon-werkverkeer.

Drie van de vijf medewerkers wo-
nen in deze regio. Het nieuwe kan-
toor maakt uitbreiding mogelijk. Er
kunnen straks mogelijk meer vrij-
willigers aan de slag, en de stichting
denkt over het aantrekken van een
banenpooler. Geld voor een vol-
waardige betaalde kracht erbij, hoe
gewenst ook, zit er met alle bezuini-
gingen bij de provincie niet in.
De gemeenteSittard droeg tien mil-
le bij aan de verhuiskosten. In ruil
daarvoor werkt de milieufederatie
mee aan een advertentie, die Sittard
als vestigingsplaats aanprijst. „Daar
werken we graag aan mee, we zijn
niet voor niets hier gaan zitten,"
zegt Bemelmans nuchter.

brandstichting in de MTB-loods
in Sint-Pieter onderzoekt, pro-
beert de herkomst vast te stellen
van vier blauwe jerrycans. De
5-liter jerrycans van kunststof,JJ^ASTRICHT - Het reeher-

van de politie dat de

Politie onderzoekt
herkomst jerrycans

Nieuwaspect brandstichting opvang junks Beeldvorming
GroenLinks stoort zich bovendien
aan de beeldvorming over de junk
in Maastricht. „Voor de burger van
Maastricht is door deze grootschali-
ge actie in extreme mate een link
gelegd tussen junks en criminali-
teit. Ik constateer dat de balans is
doorgeslagen. Men vereenzelvigt de
junk bij voorbaat al met een crimi-
neel. Je kunt je afvragen of de men-
senrechten hier niet in het geding
komen," aldus De Bruijn-Reefman.
Ze vraagt het college dat scheefge-
trokken beeld weer recht te trek-
ken.

die hier nu zit, naast het bureau
voor rechtshulp. De verhuizing past
bij de wat zakelijker houding die de
'groenen' zich aanmeten.

In 1981, tien jaar na de oprichting,
verhuisde de club van een kelder in
Maastricht naar een molen in Beme-
len. Dat betekende ook een verbete-
ring, maar de verhuizing was mede
ingegeven door ideële motieven.
Destijds stond het afgraven van het
plateauvan Margraten volopter dis-
cussie. De stek die de milieuclub
koos, was symbolisch, het centrum
van waaruit het verzet tegen de af-
gravingen werd gecoördineerd.
Bovendien was de eigenaar van de
molen (Limburgs Landschap) op
zoek naar een huurder.

Nu zijn de afgravingen passé, en de
groei van de milieufederatie (die nu
ruim honderd aangesloten organis-
ties kent) maakt al enige tijd duide-
lijk dat Bemelen niet bepaald het
centrum van de wereld is. Integen-
deel, het kantoor was slecht bereik-
baar en niet geschikt om je rustig
voor een gesprek terug te trekken.
De vier boven elkaar gelegen ruim-
tes stonden via trappen met elkaar
in verbinding, zodat de medewer-
kers gesprekken of telefoontjes in
andere kamers vaak letterlijk kon-
den volgen.

Ingeburgerd
De nieuwe vestigingsplaats is vol-
gens Bemelmans al redelijk inge-
burgerd. De telefoon gaat redelijk
vaak. Een begin november te orga-
niseren open dag moet de bekend-
heid nog vergroten. Eigenlijk heeft
hartje Sittard maar één nadeel: „Je
kunt nu tussen de middag niet over
het plateau gaan wandelen. Maar
wel op een terrasje gaan zitten,"
glundertBemelmans.

Kerkradenaar met imitatie van Righteous Brothers in Soundmixshow

'Pas op de dag van de opnamen
kreeg ik mijn stem weer terug'
DOOR ANOUK MOMMER

SITTARD - Hub Bemelmans kon
gisteren tot zijn grote vreugde voor
het eerst met de fiets naar het werk.
De centrale ligging maakt het nieu-
we onderkomen van de stichting
Milieufederatie Limburg in Sittard
heel wat milieuvriendelijker. Ook
de andere vier medewerkers kun-
nen nu zonder auto naar kantoor
komen. Het NS-station ligt immers
op een steenworp afstand, terwijl de
bus voor de deur stopt.

Ook de zee van werkruimte was een
argument voor de verhuizing vanuit

van de kandidaten moest voor
het interview worden 'omge-
bouwd. Hij leek teveel op de
zanger van ÜB-40, de groep die
hij zou gaan imiteren. „Er werd
een stuk van zijn haren afge-
knipt. De haartjes werden met
een schaar heel klein gemaakt en
op zijn gezicht geplakt. Zo leek
het net alsof hy een baard had,"
vertelt Schmitz vrolijk. En zo
wist het publiek niet bij de eer-
ste aanblik dat hij ÜB-40 zou
gaan doen. Na de gesprekken
werden de optredens gefilmd.
Mariah Carey en Bono van TJ2
behaalden de eerste plaats. „De
eerste was te goed en de tweede
had de originele Bono perfect
geïmiteerd," legt de Duitser uit.
Zrj mogen door naar de finale,
die aan het eind van het jaar
wordt gehouden.

Zakelijker
Het nieuwe onderkomen aan de
Wilhelminastraat 36 is nog niet her-
kenbaar. Alleen een naambordje bij
de deurbel duidt op de organisatie

Dronken man rijdt
tegen politiewagen

HEERLEN/
KERKRADE - Met
een alcoholpromilla-
ge van 1,4 achter het
stuur gaan zitten is
vragen om moeilijk-
heden. Vervolgens
tegen een stilstaande

poütiewagen oprij-
den, is ook al niet
handig. Toch is dat
alles precies wat een
29-jarige Kerkrade-
naar in de nacht van
zondag op maandag
omstreeks drie uur

in Heerlen deed. De
man raakte in een
bocht op de Zand-
weg de macht over
het stuur kwijt en
botste tegen de nabij
een dancing staande
politie-auto op. Die
liep een schade van
5200 gulden op, ter-
wijl de auto van de
Kerkradenaar total-
loss was. Diens rijbe-
wijs is ingenomen.

Ralf Schmitz was naar eigen zeg-
gen wel goed, maar zijn stem
leek niet genoeg op die van de
Righteous Brothers. En het gaat
er bij de Soundmixshow om een
zo goed mogelijke imitatie te ge-
ven. Hij was erg nerveus, omdat
hij de weekvoor de opnamen erg
verkouden was. En die verkoud-
heid ging maar niet weg. „Ik
praatte de hele week door mijn
neus en kon de hoge tonen niet
halen. Net op de dag van de op-
namen was het over. Ik had nog
maar één dag om te oefenen."Hij
heeft de finale niet gehaald,
maar hij vindt dat de anderen
het verdiend hebben. „Ze waren
heel goed. En de jury was hard,
maar eerlijk."

klachten. Volgens De Bruijn-Reef-
man blijkt uit de verhalen 'macho-
gedrag' van de politie.
Plaatsvervangend districtschef in
Maastricht Geert Oomens kan met
de door GroenLinks geschetste za-
ken niet veel beginnen. „Klachten
die binnenkomen worden volgens
een vaste procedure afgehandeld.
Maar dan moet ik wel concrete fei-
ten kennen, en die zijn in de klach-
ten niet genoemd." Volgens de poli-
tiechef is tot nog toe slechts één
klacht in behandeling genomen.

In de brief van de fractie aan het
college van burgemeester en wet-
houders worden zes verhalen ge-
schetst waaruit zou moeten blijken
dat de politie niet correct optreedt.
„Tijdens een controle bij het bus-
huisje op de Markt moesten junks
tegen de muur staan om gefouil-
leerd te worden. Zij moesten daar-
bij hun broek tot hun enkels laten
zakken. Onder toeziend oogvan alle
aanwezigen daar," is een van de

IJtAASTRICHT - De gemeenteraadsfractie van Groen-
links in Maastricht heeft het gemeentebestuur vragen
gesteld over de wijze waarop de politie in de stad men-
jSen controleert en uitzet. Volgens M. de Bruijn-Reefman,van GroenLinks vergelijken 'sommige burgers' het hui-
j^ge optreden met dat in Oost-Europa. Zij wil van het
\stadsbestuur weten wat het daartegen wil doen.

Vriend

" Ralf Schmitz haalde definale niet. Hij probeert het weer in de Duitse Soundmixshow.
Foto: CHRISTA HALBESMA

optreden bleek het de blonde
man te zijn geweest."

weg. Ik heb bijna alleen ahum
gezegd. Het leek wel een uur te
duren, maar achteraf zag ik dat
mijn interview het kortste was."
Eenmaal achter de microfoon
ging het veel beter. Gekleed in
een zwarte smoking imiteerde
hij de Righteous Brothers met
het nummer 'Unchained Melo-
die. „Vóór de opnamen moesten
we ook nog naar Amsterdam
gaan, om een dure cd van de
Righteous Brothers te kopen.
Die had ik nodig om te zien wel-
ke van de twee zangers het num-
mer zingt. Dat wist ik niet. Na
het boekje dat bij de cd zat te
hebben bekeken, dachten we dat
het de donkere man was. Na het

Over de mensen die hij op de
dag van de opnamen heeft ont-
moet, is de muzikale Duitser
heel enthousiast. „ledereen was
heel vriendelijk. Alle kandidaten
zijn de hele dag met elkaar opge-
trokken. Dat was heel leuk. Het
leek wel Goede Tijden, Slechte
Tijden. Er was absoluut geen
vijandigheid tegenover elkaar."
Tussen 9.00 en 10.00 uur moest
iedereen in de studio in Aals-
meer aanwezig zijn. De hele dag
hebben de kandidaten zich voor-
bereid op de opnamen. Er werd
druk gerepeteerd. Ook werd ge-
keken hoe de 'artiesten' het best

Opmerkingen
ge e^egd, zo gedaan, zou jezeg-
voj„ Niet dus. Huisman begon
Vf_?ens Schmitz al met een helespSnde opmerking. „Hij
E. u;t maar een paar zinnetjes
doo 6n begon het gesprek
'Wir* °^ een blafferige manier
te 7

Sln<* urn s'eben geschlossen'
tya

eggen. Precies op dié wijze
la aroP wij dachten dat Neder-
tee ?rs Duitsers zien. Dat irri-
doont me' Toen hIJ ook n°S
Wjst

v"eg over mijn beroep,
heu t niets meer te zeggen. Je
VraJ Je ingesteld op heel andere
sPreWn' vanwege het voorge-
in ' en dan is het moeilijk om
hii <sSuom5 Su0m te schakelen," vertelt
geJv^ehmitz heeft een beetje het
stem i?at hi^ Kerkrade teleurge-
r^e neeft, omdat de burge-
'°esn i,

Van e gemeente hem
een " j en sterkte wenste via
te ~Vl.deoscherm, terwijl hij zat
bühn "Toen ik op dene zat vielen alle woorden

De vriendelijke Duitser was op-
gegeven door een vriend. De jon-
gen had hem om een bandje met
een recente opname gevraagd en
deze opgestuurd naar de Sound-
mixshow. Achter zijn rug om.
„Opeens kreeg ik een telefoontje
van mijn vriend. Hij zei dat ik
drie dagen later bij de TV-studio
in Aalsmeer moest zijn. Ik was
verrast en erg nerveus. Ik heb
die dag auditie gedaan en een
paar weken later stond ik voor
de camera."
In zijn vrije tijd treedt Ralf
Schmitz al langer op. Samen met
zijn vrouw Vivien speelt hij vaak
op feesten en partijen. Voorna-
melijk dansmuziek. Ook verzor-
gen ze foto's en films bij trouwe-
rijen. „We maken er een trouw-
album van en de video monteren
we met muziek eronder en zo,"
vertelt zijn vrouw. „Dat doen we
puur voor ons plezier."

Door de week werkt Ralf
Schmitz fulltime op het kantoor
van zijn vader, die verzekerings-
adviseur is. Zijn baan als privé-
detective heeft hij opgezegd.
Bijna elk weekeinde heeft hij
wel een opdracht voor een
bruidsreportage of een optreden.
Ook al heeft hij de finale niet ge-
haald. Het publiek vind zijn
stem kennelijk toch de moeite
waard.

Om 20.00 uur begonnen de opna-.
men. Eerst werden de gesprek-
ken achter elkaar gedaan. Een

Gesprekken

konden worden gefilmd en de
kleding werd gepast. „Met mijn
kleding waren geen problemen,
ik hoefde alleen maar een smo-
king aan. Maar ik heb wel vijfof
zes jasjes gepast. Ze waren alle-
maal te groot," vertelt Schmitz
lachend. Hij is klein van stuk. De
kleding hoefden de kandidaten
niet zelf mee te nemen. Tijdens
de audities, een paar weken eer-
der, werden de maten opgeno-
men en op de grote dag lag de
kleding voor ze klaar.

di ? RADE " René Froger
hit "het' Gerard Joling deed
et, Frank Ashton deed het en

Ja"Schmitz deed het. Zingen in
jj Soundmixshow van Henny

uisman. Afgelopen zaterdag
0

s de laatstgenoemde te zien(j£> RTL4. De Duitser, die sinds
j^

le jaar in Kerkrade woont,
Hf, niet zoveel geluk gehad alse andere drie. Hij gaat niet door
'aar de finale. Ralf Schmitzeurt niet Binnenkort wordt het
lan,framma ook door RTL Duits"
be rt

overgenomen en dan pro-
bet hiJ het weer. „Maar daneier, vóóral het interview."
. derekandidaat had voor zijn of
{j ar optreden een gesprekje met
Seh -e Huisman- Zo ook
all k^ z' Over dit interview is hij
eenk alve tevreden. Hij werd
prp etJe overdonderd door de
hadhntator' Voor de uitzending
dat net als de andere kandi-
Vrj

en> een voorgesprek met een
w *d van Huisman. Hierin
de hbesproken waar ze het in
Ralf ow over zouden hebben.
Jun chmitz was toen (op 10
rrif> 1\*oen de showwerd opgeno-
tenn privé-detective en liet we-
j^u dat hij hierover weinig zou
sPr w n zeggen. Er werd afge-
ove° h

n da* ze zouden praten
au rde leuke manier waarop hij
d„„ Duitser werd opgenomena°°r de Nederlanders
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(ADVERTENTIE)

lETS VOOR JOU?
Schoenenreus b.v. een zeer dynamisch en
modern winkelfiliaalbedrijf meteen eigen
filosofie en klantvriendelijke formule, wil
graag het team van het filiaal in CELEEN
versterken met een

VERKOOPSTER wv
15-20 uur per week. Leeftijd 18-21 jaar.

Heb je een klantvriendelijke instelling en ben
jeeen prettige kóllega? Maak dan telefonisch
een afspraak met Anita Quaedvlieg,
Schoenenreus, Raadhuisstraat 6a, Geleen.
Telefoon 046-752525

Je werkt er met plezier!

OOK MOOIE OGEN HEBBEN SOMS HULP NODIG..

KONTAKTLENZEN-BRILLENSPECI AALZAAK

i^ÊÊÊê_C\ I onCOQn Honigmanstraat 37. Heerlen
(jfl RM nt/l lOOtvl I Telefoon 045-716705

\^_^/ Oogmeetkundige - Opticien - Kontaktlensspecialist - T.O.A.

Politie in Maastricht van macho-gedrag beticht

Vragen GroenLinks over
optreden tegen junks

limburg
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Politie en ECD alert op
praktijken atoommaffia

Speciaal opsporingsteam al ruim een jaar actief

stantie zelf uitmaken. Er kan be-
knibbeld worden op de aanschaf
van transporthelikopters voor de
mobiele eenheid, maar ook op (on-
derhoud van) gebouwen. Nog meer
bezuinigen op personeel zijn on-
denkbaar. Zo neemt het schrik-
beeld van een leger dat onvoldoen-
de is bewapend in militaire kringen
steeds vastere vormen aan.

Verbitterde Van der Vlis gaat loopgravenoorlog uit de weg

Het vredesdividend van de
vier-sterrengeneraal is op

DEN HAAG - Nederland is
geen belangrijk land voor het
verspreiden van gestolen plu-
tonium en uranium. Maar ze-
ker na de jongsteontwikkelin-
gen in Duitsland zijn politie en
Economische Controledienst
(ECD) extra alert. Tot nu toe is
in ons land overigens geen
handel in radioactief materiaal
geconstateerd.

Een woordvoerder van het ministe-
rie van Economische Zaken rea-
geerde daarmee gisteren desge-
vraagd op de grote vangst van
Russisch radioactief materiaal door
de Duitse politie. Die nam vorige
week woensdag in München 300
gram plutonium 239 in beslag. De
stof bevond zich aan boord van een
toestel van de Lufthansa, dat in
Moskou was opgestegen. Voor het
fabriceren van een kleine atoom-
bom is overigens zes kilo verrijkt
plutonium nodig.
De Duitse autoriteiten zijn inmid-
dels bang geworden dat door Duits-
land een smokkelroutevan radioac-
tieve stoffen loopt.
In Nederland is met het oog daarop

vorig jaarmei al een speciaal otê
in het leven geroepen dat nau'
zet toeziet op smokkel en doorv
van radioactieve stoffen.
dienst is ondergebracht bij de *■
en heet het 'centraal meldpunt n
del in bijzondere metalen', j :
meldpunt werkt nauw samen
de BVD (Binnenlandse Veilig"^
Dienst), het ministerie van *r
de Centrale Recherche Inform».
dienst (CRI) en de ECD. Doel is J
inzicht te krijgen in de stroom
gesmokkelde goederen uit u^Europa, die nucleaire of andere .
nietigende toepassingen zoU

n#kunnen hebben of die op een a"
re manier gevaarkunnen opleve

In Nederland is het tot nu toe v%
namelijk om windhandel geg33^
blijkt uit de meldingen. Er wo^weliswaar allerlei prachtige aat\jM
dingen gedaan, maar tot werkew
handel komt het niet.

Vorig jaar kwamen bij het cen^je.
tachtig meldingen binnen. 1° #
gevallen ging het om uranium e
vijf gevallen om plutonium- " p
zover was na te gaan, kwame"
meeste meldingen uit het GOS- j
Onderzoek wees evenwel uit ®3 l
vier zaken een 'bijzonder me Jj
werd aangetroffen, maar d33j
ging het om niet-radioactief s? *! --^
vredesoperaties. Het is te voor
dat dit hem in oorlog brengt me
PvdA.
Chef Defensiestaf Van der Vlis P*
nu dus voor dergelijk geharre "
Toen het kabinet besloot de diel .
plicht af te schaffen dacht hij °°v^aan aftreden. Destijds zag hij ,
nog van af omdat hij het niet
antwoord vond een volop reorg m

serend leger in de steek te laten■ «
hij alsnogopstapt, gebeurt datv>'^wetenschap dat hij geen leegte
ter laat. Hij zou in de loop van aajgend jaar toch met pensioen g

In april van dit jaar benoem"^ministerraad de luitenant-gen^
der mariniers H.G.B, van den *>
men tot zijn opvolger.

Van den Breemen haastte zich
teren te verklaren dat hijwel m
extra bezuiniging kan leven- U
hem, Brabander van oorsp'
krijgt de (nieuwe) minister v3^-&6fensie een heel wat schappell^
defensiechefaan zijn zij dan h^jjs-
val was met de Fries Van der
Minister Ter Beek liet de °verdf-laatste tijd dan ook al opmerK ~.
vaak naar de nieuwe stafchef m
gen. Wil Van den Breemen op e M
veel gehoor binnen de krijgsm m
kunnen rekenen, dan zal hij d33 .$
eerst heel wat achterdocht m°
bestrijden.

Snijdt het regeerakkoord echt zo
diep? Er is de afgelopen jaren al
zon negen miljard aan bezuinigin-
gen geboekt, waarvan de komende
vier jaren nog vier miljard moet
worden gerealiseerd. Van der Vlis
kon daar nog net mee leven. „Het
was duidelijk dat we na de Koude
Oorlog moesten afslanken," zei hij
een halfjaar terug in een interview.

Maar hij voegde daar wel aan toe
dat de grens was bereikt. „Het vre-
desdividend is op." Niettemin sta-
pelt het regeerakkoord de komende
vier jaar nog eens een dikke 900
miljoen aan bezuinigingen op het
hoofd van Defensie.

Demissionair minister Ter Beek
van Defensie verzekerde gisteren,
meteen na het vroegtijdig afzwaaien
van de generaal, dat die extra bezui-
niging geen inbreuk is op de priori-

teitennota. In dat stuk werd begin
vorig jaar een nog net begaanbare
weg voor de afgeslankte krijgs-
macht uitgestippeld. Het regeerak-
koord zinspeelt op vergaande inter-
nationale samenwerking, waardoor
de taak van de krijgsmacht de ko-
mende jaren wat zou kunnen wor-
den verlicht. Het leger kan dan met
wat minder personeel en materieel
toe dan voorzien.

Probleem is echter dat de paarse
partijen met elkaar hebben afge-
sproken dat bijna de helft van de
extra bezuiniging, namelijk 438 mil-
joen gulden, volgend jaar al wordt
binnengehaald. Dat betekent onher-
roepelijk dat geplande investerin-
gen naar latere jaren moeten wor-
den verschoven, oordelen deskun-
digen binnen en buiten de krijgs-
macht. Welke investeringen dat
zijn, kan de legerstaf in eerste in-

DEN HAAG - Het opstappen
van Nederlands hoogste mili-
tair, de vier-sterrengeneraal
Arie van der Vlis, heeft de pril-
le paarse coalitie niet meteen
in paniek gebracht. „Moedig,
maar voorbarig," zeggen de
politici, die eind vorige week
hun hand in het vuur staken
voor een extra bezuiniging
van bijna een miljard gulden
op Defensie. Van der Vlis
meldde een half jaar geleden
al dat hij dat soort gehap in
zijn toch al fors krimpend
budget niet zou pikken. Dat
de chef van de legerstaf er nu,
een jaartje voor zijn pensione-
ring de brui aan geeft, was dus
enigszins te voorzien.
Nederlands hoogste generaal, zo
heet het, had erop kunnen vertrou-
wen dat de nieuwe regering een
mouw aan zijn probleem zou pas-
sen. Dat valt te bezien. De drie paar-
se fracties hebben ieder zo hun
eigen manieren in gedachten om de
pijn voor Defensie te verzachten.
Een politieke loopgravenoorlog ligt
dus in het verschiet. Van der Vlis
heeft de ongewisse afloop daarvan

terecht niet willen afwachten, zo be-
commentariëren kringen binnen de
krijgsmacht zijn vertrek. De militai-
re bonden leverden eind vorige
week al forse kritiek op de extra be-
zuinigingstaak die het regeerak-
koord de krijgsmacht toebedeelt.
Zij zien gaandeweg het spookbeeld
opdoemen van een leger zonder wa-
pens.

De Federatie van Verenigingen van
Nederlandse Officieren hoopt nu
maar dat de demonstratieve aftocht
van de vier-sterrengeneraal wordt
begrepen als een signaal dat het
goed menens is. „Je kunt je leger
niet her en der in de wereld kostba-
re vredesoperaties laten uitvoeren,
en dan denken dat je ook nog voor
een appel en een ei je eigen land
kunt verdedigen," zo luidt de les die
de militaire bonden aan het vertrek
van Van der Vlis verbinden.

Verdeelsleutel
De paarse fracties brengen daar te-
genin dat de pijn wat kan worden
verlicht door de krijgsmacht mee te
laten delen in de 400 miljoen gulden
die wordt uitgetrokken voor inten-
sivering van internationale samen-
werking. Dit als tegemoetkoming in
de kosten van internationale vre-
desoperaties. Maar de spoeling is'
dun. Zo is die 400 miljoen mede be-
doeld voor hulp aan Midden- en
Oost-Europa, mondiaal milieube-
leid en ontwikkelingssamenwer-
king.

Oppositie
Gisteren sprak de voltallige fractie
over de manier waarop het CDA op-
positie gaat voeren. Volgens Brink-
man wil de fractie dat 'constructief,
maar ook 'inspirerend' gaan doen.
Hij hekelde de vaagheid van het
paarse regeerakkoord, dat hij op
sommige punten 'studieus' vond en
'onder de maat. De veranderingen
van ondermeer de studieduur in het
hoger onderwijs wijst hy af. „Paars
heeft op een achternamiddag het
hoger onderwijs op de schop geno-
men." Deze week wordt het regeer-
akkoord verder in detail door de
CDA-fractie besproken.

Oud-staatssecretaris Van der Lin-
den, prominent lid van de rechter-
vleugel, wil er 'stevig' tegenaan
gaan in de oppositie.

Hoe het geld wordt verdeeld is on-
duidelijk. De verdeelsleutel ver-
schilt per politieke partij. Zo pleit
de militaire expert Van der Doel
van het Instituut voor Internationa-
le Betrekkingen Clingendael, die
klaar staat om als VVD-er een Ka-
merzetel in te nemen, een forse fi-
nanciële inbreng van ontwikke-
lingssamenwerking bij militaire
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r Voor uw privacy en 'n korrekte lening
Bel: 043-636200

Dan slaagt u gemakkelijk en diskreet.
ma. t/m vrij. van 8.30-21.00 uur, za. van 9.00-16.00 uur

Enige kenmerken:

" Indien gewenst, geheel telefonische behandeling

" Afhandeling bij u thuis of op ons kantoor

" Meestal kwijtschelding bij overlijden.
- " Indien gewenst vrijstelling van aflossing bij ziekte,

ongeval, invaliditeit (mits dit meeverzekerd wordt).

" Van 18 tot 72 jaar.

" Andere bedragen en looptijden zijn óók mogelijk.

" Toetsing en registratie bij BKR in Tiel.

" Leningen tegen aantrekkelijke voorwaarden,
afgestemd op uw persoonlijke wensen.

" Rente is fiscaal aftrekbaar.

" Geen informatie bij werkgever of andere personen.

" Leningen vanaf 1.000,- tot 200.000,- zijn mogelijk
ZONDER onderpand of borg.

" Gevolmachtigd intermediair.
Het is vertrouwd geld lenen via een NVF-lid.

IK ïpj

In Te betalen Effektieve rente op jaarbasis Rente per maand Theoretische loop^)—^
handen per maand min. I max ~ min. I max min. I __^f

~~f 15.000,- ’ 225,- 9,8% 13,0% 0,785% 1,024% 94 mnd. 112 mn^
’ 22.500!- ’ 338,- 9,8% 12,6% 0,785% 0,994% 94 mnd. 109^
’ 32.500.- ’ 488,- 9,8% 12,2% 0,785% 0,964% 94 mnd. 107^'
’ 45.00o- ’ 675,- 9,8% 12,2% 0,785% 0,964% 94 mnd. 107^'
’ 65.000,- ’ 975,- 9,8% 12,2% 0,785% 0,964% 94 mnd. 107 mf
’ 80.000,- ’1.200,- 9,8% 12,2% 0,785% 0,964% 94 mnd. 107 rtin^
’ 100.000,- ’ 1.500,- | 9,8% 12,2% | 0,785% 0,964% 94 mnd. | 107 r"°.

Terug te Te betalen per maand Effektieve rente op jaarbasis^y
Kredietsom betalen in ~ min. I max min. I max^^"

’ 5.000,- 48 mnd. ’ 125,- ’ 136,- 9,8% 15,0%

’ 12.500,- 120 mnd. / 161,- ’ 178,- 9,8% 12,6%

’ 20.000,- 120 mnd. ’ 257,- ’ 268,- 9,8% 10,9%

’ 25.000,- 120 mnd. ’ 322.- ’ 335,- 9,8% 10,9%

’ 35.000,- 120 mnd. ’ 451,- ’ 461,- 9,8% 10,4%

’ 50.000,- 120 mnd. ’ 644,- ’ 658,- 9,8% 10,4%^y

Termijnbedr. Rente Effektieve Theor.
In handen per „^d per maan(j jaarrente' looptijd

’ 10.000,- ’ 79,- 0,785% 9,8% 94 mnd.

’ 20.000,- / 157,- 0,785% 9,8% 94 mnd.

’ 35.000,- / 275,- 0,785% 9,8% 94 mnd.

’ 55.000,- ’ 432,- 0,785% 9,8% 94 mnd.

’ 70.000,- ’ 550,- 0,785% 9,8% 94 mnd.
/ 85.000,- ’ 668,- 0,785% 9,8% 94 mnd.
’lOO.OOO,- ’ 785,- 0,785% 9,8% 94 mnd.
’125.000,- ’ 982,- 0,785% 9,8% 94 mnd.

043-636200*
OF NOG SNELLER PER FAX: 043-63622^

Geopend van ma. t/m vrij.
van 8.30-21.00 uur,

za. van 9.00-16.00 uur

Scharnerweg 108
6224 JJ Maastricht

" Een Rwandese baby ligt doodziek in de armen van
haar moeder in het vluchtelingen kamp Goma. Uit angst
voor wraakacties door Tutsi's na het vertrek van de
Franse troepen, verlaten steeds meer Hutu's de Franse
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Duitsland houdt Zjirinovski
opnieuw buiten de grenzen

CDA wil knoop doorhakken nu formatie bijna rond is

Brinkman op de schopstoel
Vervolg van pagina 1

Van onze redactie buitenland

Doodziek
MOSKOU - Duitsland heeft opnieuw geweigerd een visum
verstrekken aan de Russische nationalist Vladimir ZjirinovsK^
De extremist is nietwelkom in Bonn omdat hij Duitsland eerde
- zij het slechtsverbaal - met een nucleaire aanval had gedreigd

De voorman van rechts-nationalistisch Rusland wil in septembe'
een bezoek brengen aan een door de extreem-rechtse, Duits
Volks-Unie georganiseerde bijeenkomst. December vorig ja»
wilde hij ook al naar Duitsland, maar toen kreeg hij om dezelto
reden geen inreisvisum.

Van onze redactie binnenland

DEN HAAG - Volgens één
van de CDA-Kamerleden die
gisteravond aanwezig waren
bij het geheime partijberaad,
was het onderwerp van het ge-
sprek in het Baron Hotel in
Zoetermeer de positie van „de
nummer 1 van het CDA,"
Brinkman dus. Hij wordt door'
velen in de partij verantwoor-
delijk gesteld voor het desas-
treuze verlies bij de Tweede
Kamerverkiezingen. Het par-
tijbestuur besloot in juli
Brinkman uit taktisch-poli-
tieke overwegingen voor de
duur van de kabinetsformatie
als politiek leider en onder-
handelaar te handhaven.
Nu de formatie ten einde loopt,
moet de knoop worden doorgehakt:
of Brinkman mag blijven en opposi-
tieleider worden, of hij dient te wor-
den vervangen door een ander.
Tweede Kamervoorzitter Deetman
en staatssecretaris Heerma (Volks-
huisvesting) zijn de belangrijkste
gegadigden voor de opvolging.
Het zeer vertrouwelijke karakter
van de bijeenkomst wordt nog eens
onderstreept door de afwezigheid
van de adviseurs van het dagelijks
bestuur van het CDA, zoals voorzit-
ter Jongma van het Vrouwenberaad
en CDJA-voorzitter De Vries. De
laatste reageert verbaasd als hij
hoort van de vergadering. „Nee, ik
weet daar niets van af. Maar ik vind
het wel verstandig dat de partijtop
over de positie van Brinkman
spreekt. Hij is immers slechts poli-
tiek leider tot het einde van de for-
matie."

Kamervoorzitter Deetman, als lid
van het fractiebestuur aanwezig,
wilde niet zeggen wat het onder-
werp van gesprek was, maar ont-
kende ook niet dat het om Brink-
man ging. Dat slechts de partijtop
over de positie van Brinkman
spreekt en (nog) niet de voltallige
fractie, is volgens fractiesecretaris
Doelman-Pel begrijpelijk. „Vieren-
dertig mensen zijn ook zoveel."
Naar verwachting zou de fractie be-
gin volgende week over de invul-
ling van het nieuwe fractiebestuur
gesproken worden. Dat wordt dan- zeer ongebruikelijk - losgekop-
peld van de aanwijzing van een
nieuwefractievoorzitter. Zeer waar-
schijnlijk zal vandaag al worden
gesproken over het gisteren voorge-
kookte besluit over Brinkman.

binnen/buiteland

veiligheidszone in het zuidwesten van Rwanda bij de
grens met Zaïre. Hulporganisaties zeiden gisteren 2.000
nieuwe vluchtelingen te hebben geregistreerd in Bu-
kavu. Foto: EPA



Steunfraude
in Kerkrade

KERKRADE - De sociale re-
cherche in Kerkrade verdenkt
twee inwoners van die plaats
van uitkeringsfraude. Een der-
tigjarige man ontving bijna
45.000 gulden zonder daar
recht op te hebben, een 51-jari-
ge plaatsgenoot ruim 6600 gul-
den. Tegen hen is proces-ver-
baal opgemaakt wegens vals-
heid in geschrifte.

Schaesberg wint
schuttersfeest

in Oud-Geleen
GELEEN - Schutterij St.-Hubertus
uit Schaesberg is winnaar van het
bondsschuttersfeest van de bond
St.-Gerardus (Amstenrade). De
competitie vond zondagmiddag
plaats in Daniken in Geleen. De
Heerlense schutters van St.-Sebas-
tiaan sleepten de tweede prijs in de
wacht, St.-Sebastianus uit Schim-
mert veroverde de derde. De vierde
plaats ging naar St.-Laurentius uit
Spaubeek. De Oirsbeekse schutterij
St.-Lambertus won de vijfde prijs.

Guido Hoedemakers uit Geleen is
de nieuwe burgerkoning. Hij wist
zaterdagmiddag de vogel naar bene-
den te halen. Daar waren in totaal
184 schoten voor nodig. De burger-
koning trekt met de schutterij mee
als die uittrekt in Geleen.

Spaubeek scoorde zondag het
hoogst bij binnenkomen, optocht
en défilé. Met 581 punten kreeg de-
ze schutterij de ereprijs. In klasse B
was die titel weggelegd voor St-
Gertrudis uit Amstenrade. Die haal-
de 574 punten bij dit onderdeel.

Oirsbeek heeft de eerste prijs ge-
haald bij het korpsschieten van B-
zestallen. St.-Sebastianus uit Klim-
men werd tweede, St.-Clemens uit
Merkelbeek derde. De vierde plaats
was voor de Schimmertse St.-
Sebastiaan, gevolgd door St.-Sal-
vius uit Limbricht die vijfde werd.
In de C-klasse werd Amstenrade
eerste, Schimmert tweede en Spau-
beek derde.

Von onze verslaggever

Gedupeerd door diefstal- De Woning-*uchting Heerlerbaan heeftniangs in Duitsland moeten«verteren om twee duurdere.jUurwoningen bezet te kri J-'Door de sterk gestegen

üik Wordt het steeds moei-Jker woningen met een huur
dn meer dan duizend gulden,
verhuren. Voorveel mensen
ordt het nu aantrekkelijker

eet* huis te kopen.

('hui i
tsland is men gewend meer

zeet a- Voor de woninI te betalen,"
Hee 1 recteur B Vermeulen van de
Vert woningcorporatie. De ad-uentie in Duitsland leverde twin-
inm!?jtles °P- De twee huizen zijn
WorHtu verhuurd; het laatste

'at begin september betrokken.

aUuM
nS Vermeulen worden de

ter v lFe huurwoningen steedskor-
ler rnuurd. Mensen stromen snel-
W 0 ?oor naar een andere (koop)
dela\g' De oorzaak: de huren zrjnaatste jaren sterk verhoogd.

inu|ens Vermeulen betreft het een
het v °,Peratie- De huren waren in
het den een stuk te laa£ omdat
hur«y een Sroot deel bijpaste. De
tenri . Waren dus in feite niet kos-

' ciële end- Nu het r«k uit finan-
str0n overwegingen de subsidie-
vers°m. dro°glegt, worden de huren
Wiibp verh°ogd omdat de wo-
2en , poraties anders grote verlie-en 2ouden lijden.
Er i s
B°edk steeds veel vraag naar
Won Pc huurwoningen, maar de
de ' Richting Heerlerbaan heeft
deret lge Problemen om de duur-
is verk te raken- Een alternatief
gen m°°P van die duurdere wonin-
als „^aar Vermeulen wijst erop dat
waard

V°lg Van rijksbeleid de boek-
de rji ,daarvan vaak hoger is dan
Verlie zodat bij verkoop
Otis :S 20u worden geleden. „Voor
iederS verhuur °P dit moment in

geval nog voordeliger."

gaaf Heerlerbaan
Woni

et om 69 van de ruim 2400
'en ]

°gen *drie procent). Vermeu-
ting H bliJken dat de Woningstich-
Wei ccrlerbaan waarschijnlijk nog
huür jens vaker in Duitsland naar
gen ,s v°or de duurdede wonin-
ODp^ zoeken. „Het is moeilijkvereren in die sector."

Van onze verslaggever

" Gehoord op de Brunssum-
merheide: 'Mag jenu weer siga-
retten roken hier?.' Enkele
dagen nadat het brandalarm
voor het fraai stukje heide is
opgeheven, stappen wande-
laars weer lustig paffend door
het natuurgebied. De paar re-
genbuitjes van de afgelopen
dagen betekenen nog niet dat
nu zomaar zonder risico met
vuur gespeeld kan worden.
Maar ja, maak dat de mensen
maar eens duidelijk.

Brand
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" Oud-wethouder Hayis Schlösser (77), onderscheiden met
deRheinlandtaler orde. Foto: FRANS RADE

O Nederlanders nemen graag
wat etenswaar mee als ze op
vakantie gaan. Sterker nog: in
heel Europa zijn Nederlanders
berucht vanwege de gewoonte
om zelfs zakken aardappelen
mee te nemen naar hun vakan-
tieadres. Gevallen zijn bekend
waarbij landgenoten met
auto's die bijna over de weg
schuurden, zo volgeladen wa-
ren de voertuigen met etens-
waar, de grens passeerden.
Toch werkt die methode blijk-
baar aanstekelijk. Zo viel zon-
dag het oog op een groep ooster-
buren die waren neergestreken
op het terras bij het restaurant
Schrieversheide. De Duitsers
hadden weliswaar geen aard-
appelen bij zich, maar bier.

Kratten

Kratten 2
" Niet één flesje. Nee, drie vol-
wassen kratten gerstenat ston-
den uitdagend op het terras. En
staken daar de ogen uit van
dorstige wandelaars. Voorts
was er voor de frisdrinkers on-
der het gezelschap nog een fikse
hoeveelheid cola in blik. Nor-
maal gun je iedereen zijn natje
en zijn droogje. Nu was de er-
gernis van veel bezoekers af te
lezen.

Opbrengst kinderboerderij
Schutterspark gestolen

" De gedupeerde beheerster Erma van Wierst van dekinderboerderij Schutterspark. Foto: dries linssen
" Toch greep niemand van het
restaurant in om de gasten
erop te wijzen dat het terras ei-
genlijk alleen bestemd is voor
bezoekers die een bestelling
plaatsen. Maar ja, het ging toch
ook gauw om twintig Duitsers.
Daar maak je liever geen heibel
mee. Bovendien komen ze mis-
schien nog ooit terug als bezoe-
ker. En Heerlen is ook niet zo
verwend met gasten uit het bui-
tenland.

Kratten 3

Wespen

Afscheid pastoor
Kallen Bingelrade
BINGELRADE - Pastoor Kallen
van Bingelrade heeft afgelopen zon-
dag afscheid genomen van de Sint
Lambertusparochie. Tijdens een
plechtige eucharistieviering ging de
74-jarige pastoor zijn parochianen
nog een keer voor.

Pastoor Kallen was ruim dertien
jaar in Bingelrade werkzaam. Er is
door het bisdom Roermond nog
niet in opvolging voorzien.

Door het vertrek van Kallen en het
overlijdenvan zijn Jabeekse collega
De Bakker zitten nu twee parochies
in Onderbanken zonder zieleherder.
De missen in Bingelrade worden
voorlopig gelezen door een waarne-
mer van Rolduc.

SCHINVELD - Hulpvaardigheid
kwam een 56-jarige inwoner van
Schinveld zaterdagavond duur te
staan. Rond tien uur 's avonds bel-
den twee vrouwen aan met het ver-
zoek of zij gebruik mochten maken
van het toilet. Toen de man hen bin-
nenliet werd hij opzij geduwd en
kwamen nog zes vrouwen en een
man de woning binnen. Terwijl de
totaal overrompelde Schinvelde-
naar door een vrouw in bedwang
werd gehouden doorzochten de
acht anderen het huis. Binnen vijf
minuten vertrok het gezelschap met
een geldkistje als buit. Wat er exact
in het kistje zat, heeft de politie niet
bekendgemaakt.

Schinveldenaar
overvallen door

groepje van negen

" Tot de kleine, elke zomer te-
rugkerende ergernissen beho-
ren de muggen en wespen. Wel-
iswaar uiterst nuttige insecten,
maar daar denk je niet aan als
een wesp om het hoofd zoemt of
een mug je uit de slaap houdt.

kouwe kleren zitten. Ik ben toch
wel bezorgd vooral door de ma-
nier waarop het is gebeurd. Ik
krijg daardoor toch wel een on-
veilig gevoel, vooral ook omdat
de laatste maanden zich na zons-
ondergang jeugd in het park
ophoudt. Zij brengen ook regel-
matig vernielingen aan in het
Schutterspark."

BRUNSSUM - Beheerster Er-
ma van Wierst van de kinder-
boerderij Schutterspark in
Brunssum is nog niet helemaal
bekomen van de inbraak waarbij
de omzet van enkele maanden
werd öïitvreemd. Dieven stalen
zondagavond naar schatting en-
kele duizenden guldens aan en-
treegelden uit de woning van de
beheerster.
Haar huis is slechts een paar
honderd meter verwijderd van
de kinderboerderij. Van Wierst:
„Zon inbraak gaat je niet in de

bezochte kinderboerderij Schut-
terspark bedraagt een gulden
per persoon. Afgelopen zondag
passeerden alleen al 350 mensen
de kassa.
Eerder deze zomer deden onbe-
kenden al een poging om de kas-
sa te stelen. Ze forceerden het
kassahok, maar ze troffen niet
meer aan dan een wekkerradio.
Volgens Erma van Wierst vor-
men groepjes jongeren die zich
na zonsondergang illegaal in het
Schutterspark ophouden met na-
me deze zomer' een probleem.
Van Wierst: „Laatst hadden ze
het roeibotenhuis opengebro-
ken. Met een daaruit gehaalde
megafoon stonden ze hier in het
park lawaai te maken. Ook pro-
beren ze roeiboten onder te dom-
pelen in de vijver en wordt er
vanalles in het water gegooid."
Volgens haar gaat het hier vrij-
wel zeker om plaatselijke jeugd
in de leeftijd van elf tot zeven-
tien jaar.

Wespen 2
" Enerzijds is het wel begrijpe-
lijk dat mensen klagen over
deze kleine insecten. Waar het
gaat om wespen zijn het uaafc
ook mensen zelf schuld dat er
hele horden rondzwermen. Het
laten slingeren van papiertjes
van allerlei lekkernijen bij-
voorbeeld lokt de diertjes van
verre. Degene die weereens met
een ijsje voor de wespen naar
binnen moet vluchten zal het
niet betreuren dat de zomer
bijna voorbij is. Veel anderen
troosten zich met de gedachte
dat de wespen nog niet zo erg
zijn. Want je hebt ook geen 10l
van je terras als het vriest.

De geschrokken beheerster van
de kinderboerderij, die eigen-
dom is van de gemeente, zegt dat
ze in overleg met politie maatre-
gelen zal treffen om herhaling
van diefstal te voorkomen. „Nor-
maal bevond zich de omzet van
hooguit een maand in huis. Door
een samenloop van omstandig-
heden, zoals vakantie, had ik een
hoger bedrag in de woning."

ga. Net deze keer was dat niet
het geval. Ze lagen deze keer
vast." De politie heeft geen idee
wie verantwoordelijk is voor de
diefstal.

Van Wierst was zondagavond
slechts anderhalf uur buitens-
huis. Net in die tijd, tussen acht
uur en halftien, vond de inbraak
plaats. Van Wierst: „Opmerkelijk
is daarbij dat ik de honden altijd
los laat lopen in huis als ik weg De entree van de steeds drukker

'Kort na oorlog zongen
we al in verwoest Aken'

Rheinlandtaler-orde voor oud-wethouder Schlösser

DOOR JOOSPHILIPPENS

Woonwagen-
bewoonster

terecht gevraagd
terug te keren

tW»HAAG/HEERLEN - Burge-
hebb en wethouders van Heerlen
beu.r,en de kerkraadse woonwagen-
s°rnmnster s- Eleveld terecht ge-
kam^ eerd om van het Heerlense
treklf aan de Wingerdweg te ver-stande en terug te keren naar haar

r h
ats aan de Hermanstraat in

Dit .
recht e de Afdeling bestuurs-
besli„Stpraak van de Raad van State
meent „eveld heeft tegen de ge-
Voerd eerlen een rechtszaak ge-

ènB^1 de aanschrijving, die door B
bracritIn. 991 werd uitgevaardigd,
rige uZIJ 'n dat haar vier minderja-
op s *slnderen5lnderen intussen in Heerlen
geme waren en dat ze door de
v°Ued nS°hap aan de WingerdwegQtg was opgenomen.

hoof^K 106 vo°rts dat de vorige
98 haa °ner van de Wingerdweg
had t

de standplaats in Heerlen
Keri tra^gezegd en dat haar stek in
en ver ernstig is verwaarloosd
storttl°nnreinigd met gif-De vrouw
keni^g ,ke maand 129,50 op de re-
°°k n ri

Van de gemeente Heerlen,
de gei? at de eerste betaling door

Geënte werd geweigerd,
üe af ,
Van dp p g bestuursrechtspraak
dat hpt van State constateertkwest j gemeentebestuur in deze
Hen tuf ordaat is opgetreden. Bin-
aan deew'naanden nadat de vrouw
len ,Wlngerdweg was gaan wo-
aansch-- 26 al een bestuursdwang-
geen jyving- Van gedogen, het-
aangeve raa dsman van Eleveld had
ke zii n°fTd' kan dan ook geen spra-
yt in ' Het rechtscollege verwerpt

'gestelde beroep.

Vernielingen
aan school

iti K^w ADE ~De st- Jozefschool
jaar m t

rade is het nieuwe school-
J»Ülle een schadepost van zeven
11e zijn gonnen' Tijdens de vakan-
én jjj!Vernielingen aan afrastering
?isterr^g°ten aangericht, zo werd

h
rgCn ontdekt. De politie

*oor aat baldadige jongelui hier-verantwoordelijk zijn.

Vorige week zat hy in Zoeter-
meer voor een gesprek met het
Ministerie van Onderwijs. „Als
bestuur van het Herle College,
een nieuwe fusieschool, ijveren
we ervoor om over twee jaar in
twee gebouwen les te geven. Nu
zijn er dat nog vijf."

het behoud van de Nederlandse
Taal.

HEERLEN - Dertien jaar na
zijn afscheid als Heerlens wet-
houder verschijnt de inmiddels
77-jarige Hans Schlösser weer
even voor het voetlicht. Hij is
onderscheiden met de Rhein-
landtaler orde. Omdat hij zich al
bijna vijftig jaar inzetvoor grens-
overschrijdende culturele con-
tacten.

Daarnaast reist hij met zn vrouw
stad en land af. Naar exposities
en naar zijn negen kinderen.
Druk leven voor een 77-jarige?
„Ach, vijf jaar geleden had ik
nog meer functies."

„Bovendien, toen we in 1950 met
het mannenkoor Pancratius op-
traden in het Akense Neue Kur-
haus was de concertzaal zelf nog
vernield. We traden noodge-
dwongen op in de hal. Ook de
Akenaren hadden hun portie ge-
had van de oorlog, de stad was
verwoest."

Lag dat niet gevoelig, zo direct
na de oorlog?
„In 1947 zou dat misschien moei-
lijk hebben gelegen, maar na vijf
jaar was dat al anders. Je moet
niet vergeten dat er van oudsher
al banden over en weer waren,"
zegt Schlösser.

Eind 1981 stopte Schlösser na
vijftien jaar als wethouder van
Heerlen. Niet alleen kwam de ge-
meentelijke herindeling eraan,
bovendien werd hij 65 jaar. Een
afscheid in stijl, de koningin be-
noemde hem tot Officier in de
Orde van Oranje Nassau.

Dan gaat de radio aan. Omroep
Limburg verzorgt net een uitzen-
ding over de uitreiking van de
Rheinlandtaler. Mevrouw
Schlösser, al 51 jaar zn echtge-
note, zit met de vinger aan de
cassetterecorder, de ex-wethou-
der luistert zelf-kritisch toe.

Schlösser woont anno 1994 nog
steeds aan de Bongaertslaan.
Met in de tuin een overdekt
zwembadje. „Mijn vrouw Kar-
leen zwemt elke dag, ik zelf vijf
keer per week." Misschien is dat
het geheim van zijn levens-
kracht.

En met een ferme link naar het
heden: „Koren en harmonieën
hebben niet gewacht met de Eu-
regio. Ze gingen gewoon de
grens over, samen zingen."
Schlösser zelf haalde namens
DSM al in 1954 Akense kunste-
naars naar Kasteel Hoensbroek.
Die Euregionale inzet wordt be-
grijpelijker als jebedenkt dat hij
opgroeide aan de Nieuwstraat in
Kerkrade, tegenwoordig hèt
symbool van grenzeloosheid.

Was hij verrast toen hij van de
onderscheiding hoorde? „Ja na-
tuurlijk, totaal!" Schlösser kreeg
de erepenning en oorkonde tij-
dens een chique bijeenkomst in
de geheel geroyeerde abdij Brau-
weiler.Schlösser is in Heerlen vooral

bekend omdat hij vijftien jaar
wethouder was, grotendeels met
als portefeuille ruimtelijke orde-
ning. Maar de Duitse culturele
onderscheiding komt niet uit het
niets.

Samen met een Belgische land-
schapsbeschermer, een Franse
schilder en een Luxemburgse.
'Für Verdienste urn die rheini-
sche Kulturpflege.' De orde
wordt sinds 1976 uitgereikt door
het Landschaftsverband Rhein-
land, enigszins te vergelijken
met onze provincie.

veel gewicht aan toekennen."
Maar gevraagd naar zijn grootste
wens antwoordt Schlösser on-
middellijk en zonder voorbe-
houd. „Uitbreiding van het Ther-
menmuseum!"

De oud-wethouder is niet te ver-
leiden tot het geven van zijn vi-
sie over het Heerlen van nu. Het
lokale nieuws. volgt hij welis-
waar op de voet („Allicht," zegtzn vrouw), maar hij houdt zich
liever op de vlakte.

Maar ook in lokaal opzicht was
en is Schlösser cultureel bevlo-
gen.Als wethouder was hij actief
betrokken bij de bouw van het
Thermenmuseum, ja zelfs initia-
tiefnemer daarvan. Tien jaar lang
was hij voorzitter van het be-
stuur van de Stadsschouwburg
en nog steeds fungeert hij als ac-
tief lid van de Vrienden van het
Thermenmuseum en van de
Vrienden van de Stadsgalerij.

„Het is gemakkelijk om achteraf
te oordelen," vindt Schlösser.
„Als je je functie hebt neerge-
legd, dan moet je je daar niet
meer over uiten. Men zou daar te

Bij de bouw moest bezuinigd
worden, zodat een zaal geschrapt
werd. En dat zit hem nog steeds
dwars. „Volgend jaar vieren we
tweeduizend jaar Coriovallum.
Dat zou dé kans zijn."

Vrij recent richtte Schlösser nog
eventjes de Heerlense afdeling
op van de Orde van den Prince,
een organisatie die ijvert voor

Is hij nu trots? „Mja, mja. Waar-
devol vind ik dat de Duitsers
deze onderscheiding nu ook aan
buitenlanders geven. Mooie er-
varing."

Meteen na de oorlog richtte
Schlösser de Culturele Raad
Limburg op, die via twee werk-
groepen contacten legde met
Duitsland. Dat deed hij ook als
president van het Koninklijk
Mannenkoor Pancratius, een
functie die hij van 1949 tot 1966
bekleedde.
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Duurdere woningen vinden moeilijk aftrek
Woningcorporatie trekt

Duitse huurders aan

regionaal



\%m OME» ’Meerwandigekunststof
VERANDADAKPLATEN
Uitgebreid assortiment platen

met bijbehorende
montageprofielen.

Op maat gezaagd, uit voorraad leverbaar.

ükïMVEM
i KUNSTSTOFFEN GELEEN

Daemen Kunststoffen, Hofdwarsweg 7,
ind.terr. Krawinkel-Oost, Geleen

tel. 046-753865

Bij vonnis van de rechtbank te Maastricht d.d.
11-8-1994 zijn de volgende faillissementen:
UITGESPROKEN:
1. A.J.H.F.M. Nijsten, Old Hickoryplein 8-9, 6224 AP

Maastricht, h.o.d.n. Brood en Banket Nijsten, v/h
nevenvestiging, Weth. Sangersstraat 11, 6191 NA
Beek. Rechter-commissaris: mr. J.J. Groen. Cura-
tor: mr. J.J.M. Aarts, Kapoenstraat 26, 6211 KW
Maastricht, tel. 043-216606 (flnr. 14445).

2. J.P.J. Appels, Heistraat 10, 6142 AL Einighausen,
h.o.d.n. Joop Appels. Rechter-commissaris: mr.
J.J. Groen. Curator: mr. P.R.J.M. Douffet, Wilhelmi-
nastraat 49, 6131 KM Sittard, tel. 046-524100 (flnr.
14446).

3. J.W.M. Nilwik, Brandhofstraat 23, 6372 KA Land-
graaf. Rechter-commissaris: mr. J.J. Groen. Cura-
tor: mr. J.0.1. Leliveld, Valkenburgerweg 54, 6419
AV Heerlen, tel. 045-711999 (flnr. 14447).

4. L.G.W. Horsch e/v Uerlings, Damkesstraat 18,
6372 KM Landgraaf, h.o.d.n. Landgraafs Trans-
port Centrum (LTC), Streeperstraat 41, 6371 GL
Landgraaf. Rechter-commissaris: mr. J.J. Groen.
Curator: mr. G.J.A.F. Beulen, Eygelshovenerweg
2N, 6374 XC Landgraaf, tel. 045-321300 (flnr.
14448).

5. H.J. de Wildt, Achter den Hof 74, 6436 EH Am-
stenrade. Rechter-commissaris: mr. P.H.J. Frénay.
Curator: mr. A.E.P. Kooi, Dorpsstraat 43, 6365 BH
Schinnen, tel. 04493-4422 (flnr. 14449).

6. J.A.M. Feller, v/h Millenerstraat 13, 6118 CA
Nieuwstadt, thans Randenborgweg 105, 6118 GJ
Nieuwstadt, h.o.d.n. Café De Duif, Millenerstraat
13, 6118 CA Nieuwstadt. Rechter-commissaris: mr.
J.J. Groen. Curator: mr. W.J. Dols, Rijksweg Zuid
115, 6161 BH Geleen, tel. 046-754638 (flnr.
14450).
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p^^^ in verschillende kleuren. jfijBM^^^L

pKUéU |M^H^P 10 diskettes 3,5" HD. JÈ L 8
1^ Van JL#r9svoor JsiSFjl

Casio calculator FX 82. M's£^~^ Jj&l*. |AOC 11 ff «dB S
1 Van voor ;^g^g |2 /^S^&SSP "^ IWé 'M

fQ.95 /^^^3r -'^HR-, 10 diskettes 3,5" DD
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Wjf C %^ Ik |TjH|ljQ| Walt Disney's Aladdin. _
_q£

■ ■il 10 schriften in verschil- [^ ITVHfiftpBPIYYTI iWamUÈÊ^m Nederlands gesproken, op ÉIMM?*~LI I lende kleuren aBO blz. y« QC |« KJEUJ SCQ^KcI 51 m^J^■„ m VHS. Duur: 87 minuten.
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mßSÊm_mimM Interieurpapier 17-rings. _0^ fiKKoop voor minimaal 25,- 1 pak a 150 vel voor 1.95 B**-\9
schoolspullen bij Bruna u .irflffl lö» Nu 2 Pakken voor
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Aanbiedingen zijn geldig t/m 1 0 september of zolang de voorraad strekt. Brunawinkels op de stations uitgesloten van deelname. \\-\-\\--WÊÊ_i____W__)___W_W^ '

\W^^ _______\\\_\^___\\\ ____%_—_______m______\ WÊtti È_\Ê* ] _____§&»%*
\W^^^ _______Wm _W_W_w__Wê I IH'-mi.

_^H ■■HBV V ; sF*v% V _m_
_____r _r \___m WWW' »* a |Br

RKnB P^^ il » ■IL JP /F I

\\\\\\__. ___________]

Augustus is tijd om te oogsten. Zeker in het centrale voor nog geen 1.500 gulden? Zo zijn erBusiness Center van PTT Telecom, want daar nog veel meer spectaculaire prijsverlagingenkunt u tijdens onze Oogstmaand honderden waar ude vruchten van plukt,
guldens koning binnenhalen. Dat wil zeggen, als u vóór 31 augustus langs-
Zo zijn al onze faxen 10% in prijs verlaagd. komt tijdens de Oogstmaand in het Business
U heeft nu al een echte Telefax voor 608 gulden! Center. En liefst eerder, want het aantal sappigeEn wat dacht u van een professionele telefoon- aanbiedingen is niet onbeperkt. Op is op!

li

Telefax" 344 Pocketline»Keivin

I jM|

Op alle faxen 10% korting. Dus ook op de zeer profes- Robuuste zaktelefoon. Uit te breiden met carkit en boos-
sioneleTelefax 344, met vele faciliteiten en een krachtig ter, dus ook in de auto te gebruiken. Geschikt voor GSM,
geheugen. Normale prijs f 2.495,-. het nieuwe digitale netwerk. Losse prijs f 1.299,-.

Oogstprijs: f 2.246,- Oogstprijs: f 999,-*
* Prijs geldt alleen als tegelijkertijd een GSM-abonnement wordt afgesloten.

Vox"Progress 22 \ Greenhopper*loo

I.l_^ ]*_._

«f __\\\\W^^^^ \W__. Bi' aanschflfvan een Greenhopper 100
Digitale telefooncentrale met groeipotentie. W met basisstation en batterijlader krijgt u

Uit te breiden tot zes netlijnen en zestien WJ & op een extra Greenhopper 100of 500 stoestelaansluitingen. Normale prijs f 1.895,-. 20% korting.
Oogstprijs: ff 1.475,- Oogstaanbieding: 20% korting*

"Prijs geldt alleenals tegelijkertijd eenGreenpoint-abonneme m wordtafgesloten.

bpühi business center
DE ZAAK VOOR ONDERNEMERS

Business Center van PTT Telecom: Nuth, Handelstraal 8.
Geopend maandag - vrijdag 08.00 - 18.00uur.Voor meer informatie bel gratis 06-0403.
Overige Business Centers van ITT Telecom: Amsterdam-Dulvendrecht, Van der Madeweg 12. Amsterdam-Sloterdijk, La Guardiaweg 7. Arnhem,
Vlamoven 2c. Barendrecht, Donk 1. Breda.Takkebijsters 5. Den Bosch, Utopialaan 22. Eindhoven (Son), Ekkersrijt 5057. Goe», Livingstoneweg 11.
Haarlem, Oudeweg 159. Hengelo, Amarilstraat 6-12. Nijmegen, Takenhofplein 1.Rijswijk, Madame Curielaan 1.Rotterdam-Noordwest, Vareseweg 33/35.
Utrecht, Europalaan 97a. Zwolle, Schuttevaerkade 88. Deze produkten zijn ook verkrijgbaar bij onsService Center: Venlo, Wylrehofweg 11. Prijzen zijn excl. BTW.

✓f
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Van onze sportredactie

Limburger staat niet lang stil bij succes: 'Het was een gewone zondag'

Verstappen blijft nuchter
Teams willen
snel onderzoek

naarpitsbrand TONGEREN - Fortuna Sittard-
trainer Pim Verbeek moet de ko-
mende dagen nog veel werk ver-
zetten om zijn ploeg voor het
bekerduel tegen Roda JC, vrij-
dag aanstaande, klaar te stomen.
De laatste belangrijke test, giste-
ren tegen de Belgische tweede-
klasser SK Tongeren, ging met
1-0 verloren.

„We moeten nog te veel corrige-
ren," meende Verbeek na de
wedstrijd. Met name voor rust
rammelde Fortuna's spel aan alle
kanten. Tongeren kwam tien mi-
nuten voor rust, na een aarzeling
van keeper Van Zwam, op voor-
sprong. Na rust deed Fortuna
het opmerkelijk beter. Alleen in
de afwerking ontbrak het aan
scherpte en kracht.

BRUNSSUM - In het Bruns-
sum is gisteren een begin ge-
maakt met het B-l-tennistoer-
nooi. Peter van Dommelen
moest in de tweede ronde tegen
Jos Nacken spelen. Van Dom-
melen won met 6-1, 6-4. Ook
Maurice van de Donk wist door
te dringen tot de volgende ron-
de. Hij versloeg Jeroen Verstrae-
ten met 6-3, 6-1. Ton Bokhorst en
Bob Wiertz waren ook succesvol.
Bij de dames won Jenny Tiel-
man in de eerste ronde van Da-
phne Brouwer met 5-7, 6-1, 6-3.
Opvallend was de zege die Fran-
cis Raets op Inge Mostard wist te
behalen: 6-4, 5-7, 6-4.

Van Dommelen
succesvol

Romario denkt
aan terugkeer
RIO DE JANEIRO - Indien een
club uit Rio de Janeiro de trans-
fersom van vijftien miljoen gul-
den wil betalen, is Romario gaar-
ne bereid terug te keren naar
Brazilië. De beste voetballer van
de wereldtitelstrijd in de Ver-
enigde Staten leeft in onmin met
zijn werkgever Barcelona over
de lengte van zijn vakantie.

J^f^nzeverslaggever

DOOR GOVERTVAN VEEN kracht (Van Est) zich concen-
treerde op de vierkante kilome-
ter.

Zo kon het gebeuren dat Wout
Wagtmans vaak in het geel reed
omdat hij snel kon finishen, het
ook nog lang volhield omdat hij
in de bergen moeilijk uit het wiel
gereden kon worden, maar het
nooit een hele Tour lang kon vol-
houden. Daarvoor was zijn li-
chaam misschien net iets te frê-
le. In '54 reed hij zeven dagen in
het geel, in '55 twee en in '56
droeg Wagtmans zelfs vijf dagen
voor 'Parijs' nog de leiderstrui.
Maar ineens was het over. Hij
zou tenslotte als zesde eindigen,
daarna in de Tour nooit meer
van zich doen spreken en in '61
het besluit nemen, op 31-jarige
leeftijd, te stoppen.

lets achter de hand, dat had
Wagtmans toen niet. Aan het ein-
de van zijn carrière was de fut
eruit en het geld op. Hij leefde
snel in die tijd, in meerdere op-
zichten. Op het hoogtepunt van
zijn sportieve mogelijkheden
had hij voor zichzelf mooie
auto's, mooie kleren en brillanti-
ne voor mooi haar gekocht. Voor
zijn omvangrijke familie schafte
hij wasmachines en televisietoe-
stellen, ijskasten en radio's, aan.
Want Wout was niets te dol. Hij
leefde als een Bourgondiër, als
God in 't Heike en van dag tot
dag.

'Wout de lucifer' zoals ze hem in
Frankrijk noemden, was een on-
conventionele renner. Een ras-

LONDEN _De formule !.teams"ien dat de internationaleauto-H>ortfederatie (FIA) nog deze
ov u

een vergadering belegter het ongeval van Jos Ver-
ÏJfPPen bij de Grand Prix van

"Hsland, op zondag 31 juli. Dealt iathet Benetton-team tot 19"uober de tijd om zich te verant-w°orden.
«'auto van Verstappen vatte op

vl circuit van Hockenheim
"i toen tijdens een pitsstop.

j 1̂ Jout bij het tanken werd ge-or,akt- Volgens de FIA lag de
pp zaak in het verwijderen van
ïw* veiligheidsfilter. Benettonep«!i nog niet officieel gerea-
Ned ?P het incident- waarbij de

coureur evenals
bra ,aantal monteurs lichte
van onden oPlieP- °e officiern justitie in Mannheim heeft
last gerechteliJk onderzoek ge-

len HVerige formule 1-teams wil-
vers h

deFIA snel duidelijkheid
derj

aft- ZÜ willen een verga-
eerHg op 31 auSustus. Een dag
bij* komt de FIA in PariJsvlap" °m met Benetton over het
Prat ln°ldent °P Silverstone te
Mioh , aar neSeerde WK-leider
Brit Schumacher tijdens de
Vlao ! ,Grand Prix de zwarte

ë' teken om te stoppen.

SCHIPHOL - Zwaaien naar
de tientallen fans op de lucht-
haven, een bezoek aan het
feestvierende café van senior
in Montfort en gewoon over-
gaan tot de orde van de dag.
Jos Verstappen is terug op
aarde. Letterlijk, gezien zijn
vlekkeloos verlopen landing
van gisteren op Schiphol. Fi-
guurlijk hoeft hij niet terug te
worden gebracht in de reali-
teit. Daaruit is hij nooit wegge-
weest. Ook niet na zijn histori-
sche derde plaats in de Grand
Prix van Hongarije. Terug-
blikkend zegt hij: „Volgens
mij was het een gewone zon-
dag."

Verstappen houdt niet van dikdoe-
nerij. Ook niet nu de status van 'su-
perstar' voor hem in het verschiet
ligt, nadat hij als eerste Nederlander
in de superliga van de autosport op
het podium stond. Hij bleef net zo
onbewogen als na de salto mortale
in Sao Paulo en na de 'hel van Hoc-
kenheim', waar zijn Benetton vlam
vatte en de debutant bijna levend
verbrandde. Ook toen sprak hij van
een gewone zondag.

Het is zijn kracht, vindt hijzelf. „Ik
ben er niet het type naar me snel
van de wijs te laten brengen. Niet in
voorspoed, niet in tegenspoed. Als
wordt gezegd dat ik ooit wereld-
kampioen word als ik mezelf blijf
dan zeg ik: ik zal mezelf blijven.
Wat er ook gebeurt. Uit balans raak
ik niet gauw, ik blijf me opstellen
zoals ik dat nu doe. Het succes is
Boedapest, hoe mooi ook, is niet
iets om lang bij stil te blijven staan.
Het is wel iets om op verder te bou-
wen. Dat zal ik doen. Wie in de top
wil slagen, moet alles voor de sport
over hebben. Dat heb ik." " Jos Verstappen, gisteravond thuis in Montfort. Fans bezoeken het ouderlijk café om een glimp van de coureur op te vangen ente vragen voor een handtekening. Foto. JAN paulkuit

het café vol met nieuwsgierige be-
zoekers, die een glimp van de cou-
reur wilden opvangen.

De nieuwe volksheld toonde zich
wijselijk slechts af en toe en zat de
meeste tijd in de huiskamer met
een paar vrienden en journalisten.

„Het komt eigenlijk een beetje
vreemd bij me over. De mensen rea-
geren zo vreselijk enthousiast. Voor
mij is er echt niet veel bijzonders
gebeurd. Ik weet wat ik in mijn
mars heb. Ik beschouw dit ook niet
als het hoogtepunt. Het was leuk,
maar het echte hoogtepunt moet
nog komen."

Ook Huub Rothengatter beschermt
zijn pupil liever, houdt hem nog wat
op de achtergrond. „Vergeet niet
dat wat hij heeft gepresteerd abso-
luut uniek is. Niet alleen voor Ne-
derlandse begrippen, ook naar in-
ternationale maatstaven. Hij heeft
in zijn hele leven pas 56 wedstrijden
gereden. En dan al derde in de for-
mule 1. Zoiets is nog nooit eerder
vertoond. Maar het is .slechts een
begin. Meer niet."

GP Italië
gaat toch door
Itaii r ~ De Grote Prijs van
ö "e formule 1 gaat toch door.
rati 'n^nationale autosportfede-
voo oesloot gisteren de race
kal/ *ondag 11 september op de
de fta te Piaatsen. Vrijdag had
ciroi f nog laten weten dat het
Veil, u van Monza niet aan de'"gheidseisen voldeed.
HetPri ; Clrcuit wordt voor de Grote
heeft nan Italië aangepast. Dat
ri s I He Ital»aanse staatssecreta-
Vooi^; zaterdag tegenover FlA-vest?^ Mosley in Cannes be-U'gtl', Zo wordt de tweede
gew, ° cht op het circuit sterk
meerH gd' zodat de snelheid
orear," gehalveerd wordt. „De
aanna Satoren zullen het circuit
j,j Passen aan de wensen van de
"ianen formule 1-rijders. De Ita-
aan Eullen tegemoet komen
Zoai„7.e veiligheidsmaatregelen
en R , na de dood van Senna
dig(j

arenberger zijn uitgevaar-

„Ik heb nog twee jaar te gaan bij
Barcelona. In mijn contract staat
een clausule dat het vijftien mil-
joengulden kost als ik eerder wil
vertrekken. Als een club uit Rio
aanbiedt dat bedrag voor me
neer te leggen, danzal ik met een
gelukkig gevoel terugkeren."

Maar over twee jaar? „Ik weet het
niet," zegt Verstappen. „Natuurlijk
speelt het in m'n achterhoofd dan
helemaal bovenin mee te doen. Het
hangt ook af van het team. Een an-
der team? Daar praat ik niet over.

Versterking
voor Heaters

klinkt misschien wat hoogmoedig,
maar voor ons komt dit succes niet
uit de lucht vallen. Hij heeft het po-
tentieel om zo hoogte eindigen. Dat
het juistnu gebeurt, na al dietegen-
slagen, is mooi meegenomen. Het is
goed voor Jos af en toe eens een
domper te krijgen. Ik heb hem al-
tijd gezegd dat hij door diepe dalen
zal moeten gaan wil hij ooit een ech-
te kampioen worden. Maar nu is er
dan toch de waardering waar hij
recht op heeft. Dat geeft voldoe-
ning. Jos heeft het toch even laten
zien."

Het is afwachten. Bij Benetton heb
ik het uitstekend naar m'n zin. Tus-
sen mij en Briatore (de stalbaas,
red.) heeft het altijd goed geklikt.
Hij gelooft in mij. Ik had de toezeg-
ging te kunnen starten in Hongarije
en België. Na Francorchamps kij-
ken we verder. Het programma ligt
nog niet vast. Maar ik heb er wel
vertrouwen in."

Talent
Huub Rothengatter, oud-coureur,
manager van de held van Limburg,
bevestigt het. „Juist dat stoïcijnse,
dat maakt hem tot een uniek talent.
Tussen zijn oren, om het zo te zeg-
gen, zit het goed. Kijk naar wat met
hem gebeurd is in Hockenheim. Op
vrijdag rijdt hij de auto van Schu-
macher van de baan en denkt ieder-
een dat het gedaan is met de loop-
baan van Jos. Twee dagen later in
de race rijdt hij als een ijskoude
kikker alsof er niets aan de hand is
op de vijfde plaats. Vervolgens
vliegt zijn auto in brand en twee
weken later wordt hij derde in Hon-
garije. Als je dat kunt, ben je een
supermens. Dat is Jos in mijn ogen.
Daarom zeg ik ook dat hij wereld-
kampioen kan worden. Let op, ik
zeg niet dat hij het wordt, maar hij
heeft de capaciteiten om net ooit te
worden."

Rothengatter stelt zelfs glashard dat
de podiumplaats in Boedapest niet
eens als een echte verrassing kwam.
„We wisten al dat we bij Benetton
een absoluut topteam hebben. Ook
door de aanwezigheid van Jos. Het

Stil afscheid
Navratilova
MANHATTAN BEACH - De
verloren finale op Wimbledon te-
gen Conchita Martinez was het
laatste enkelspel van Martina
Navratilova op een grand slam-
toernooi. De 37-jarige speelster
heeft in stilte afscheid genomen
van de grand slams. Op de US
Open verschijnt ze over twee we-
ken niet. „Mijn lichaam zegt dat
ik liever in de hal speel," zei Na-
vratilova. Ze heeft haar deelne-
ming toegezegd in Tokyo, Zü-
rich, Filderstadt en Oakland. Het
afscheid volgt eind november op
de Masters in Madison Square
Garden in New Vork.

(Links)handig

Thuis aan de tap zette opa Verstap
pen zondagavond reeds de toon

Telefoon

„Nog twee jaar en Jos is wereld-
kampioen." Gisteren stond de tele-
foon roodgloeiend in Montfort.
Vader Frans kreeg pijn in zijn arm
van het opnemen van de hoorn, na-
dat Jos opdracht had gegeven niet
thuis te geven om in elk geval even
tot rust te kunnen komen. Het ene
boeket na het andere werd bezorgd.
Vaak van mensen die Jos bij God
niet kent. Al in de middaguren zat

Verstappen schaarde zich in elk ge-
val in het rijtje Jackie Stewart, Ayr-
ton Senna, Emerson Fittipaldi,
Juan-Manuel Fangio c.s; allemaal
coureurs die in hun eerste formule
1-jaar op het podium eindigden. En
later wereldkampioen werden.
„Maar daar denk ik absoluut niet
aan," aldus nuchtere Jos. „Woens-
dag ga ik naar Engeland om te tes-
ten. Er is nog een hoop werk te
doen om de auto nog beter afge-
steld te krijgen voor de Grand Prix
van België." Typisch Verstappen:
niet dromen, maar doen.

Laat het vaderland ook alsjeblieft
niet denken dat Verstappen nu van
het ene succes naar het andere
snelt, denkt Rothengatter hardop.
„Een plaats op het podium moeten
we op dit moment nog niet als norm
gaan stellen. Wat Jos voorlopig
moet doen is zijn races uitrijden, er-
varing opdoen. Zorgen dat hij er
volgend jaar helemaal klaar voor is.
Het is echt niet zo dat we er vanuit
gaan dat hij over twee weken in
België even zal winnen. Dergelijke
verwachtingen mogen we op dit
moment absoluut nog niet hebben."

Over zijn derde plaats op de Hunga-
roring: „Ik ben tevreden over wat er
is gebeurd. Van het begin kon ik
dezelfde rondetijden vasthouden.
Op het eind kon ik zelfs nog ver-
snellen. Derde worden in een Grand
Prix, het is natuurlijk niet niks. Het
is voor mij een leuke opsteker. En
natuurlijk is het uitstekend voor de
belangstelling voor de autosport in
Nederland. Maar wat kan ik er ver-
der nog van zeggen? Ik heb m'n
best gedaan. Het was leuk."

Wout Wagtmans: een Tourmysterie

ber&RENNEN " Edin Ro-vT^M34)' winnaar van de88 en Guatemala in 1984 en
n nua} kamPi°en, isy,er kna_7\ Unbekenden vuurdenUek in ti °P hem af in een boe-

Vaji dP k ?a' °P 150 kilometer
°P we» nhoofdstad. Hij overleedg naar het ziekenhuis.

" Schijn bedriegt. Emile Caba geeft manager Franc Mi-
chielsen van Horn/Sittardia met rechts de vijf maar het
gevaar zit 'cm in de andere hand. De 26-jarige, potige Roe-
meense international werd na taai onderhandelen overge-
nomen van de Kroatische club Medvescak. Handig beke-
ken, omdat de opbouwrij van de Nederlandse kampioens-
ploeg alleen maar uit 'rechtspoten' bestond.

Foto: PETER KOOZEN

SINT WILLEBRORD - Een
paar jaar geleden had hij nog een
racefiets gekocht. Niet meer om
op te rijden, maar gewoon om
naar te kijken. Om zo te kunnen
terugkruipen in de roes van
toen.

Wouter Wagtmans (64) stierf gis-
teren en nam de dierbare herin-
nering aan een glansrijke loop-
baan met zich mee. Zo kenden
de mensen hem niet. Wout wilde
toch niets meer met fietsen te
maken hebben? Tijdens zijn
ziekte, op zijn sterfbed, bleek de
onbenulligheid van die veron-
derstelling.

Gedurende zijn slepende en slo-
pende ziekte ondervond Wagt-
mans veel steun van zijn familie
en van Wim van Est, de enige
'vreemde' die hij nog aan zijn
bed wilde hebben. Met Van Est
haalde hij vaak gouden herinne-
ringen op. Het waren haast we-
kelijkse gesprekken over de tijd
dat beide dorpsgenoten de we-
reld in twee kampen verdeelden.
Dat het tussen de twee giganten
uit de vijftiger jaren ook daarna-
nooit geboterd zou hebben, was
een mythe die kunstmatig in
stand werd gehouden.

Tot het moment aanbrak dat to-
neel geen zin meer had. Toen
vielen de maskers af. Toen bleek
Wout niet meer uitgekookt en
Willem niet meer van ijzer. Toen
bleken tegenpolen elkaar ook

paardje, handgemaakt, niet in
serie afgeleverd. Hij paste ook in
geen enkel hokje en trok zich
van niemand wat aan. Na zijn
carrière hoorde aanvankelijk nie-
mand meer iets van hem, want
Wout trok doodgemoedereerd
met een transportwagen over de
hem bekende Europese wegen,
om het bedrijfvan zijn schoonfa-
milie op die manier voort te zet-
ten. En om de kost te verdienen
voor zichzelf en zijn vrouw. Kin-
deren heeft het echtpaar nooit
gehad.

Wout Wagtmans moet de eerste
renner geweest zijn die het ge-
bruik van doping zo openlijk en
gedetailleerd toegaf. Het was een
opzienbarend interview toenter-
tijd, actueel door de affaire met
Jean Mallejac op de Mont Ven-
toux.

Gisteren stierf Wagtmans. Wim
van Est was tot het laatste mo-
ment een van zijn trouwste be-
zoekers. „Het heeft Wout in zn
leven niet altijd meegezeten. Hij
is nog half invalide geworden
toen-ie van de vrachtauto sprong
en zijn voet werd verbrijzeld.
Dat Wout en ik niet met elkaar
konden opschieten, dat maakten
de mensen er maar van. Wij heb-
ben veel geschreeuwd tegen el-
kaar, maar samen nog veel meer
gelachen. Hij was een lolbroek,
een eeuwige lolbroek. Geld telde
niet. Hij wilde ervan leven. Al
had hij de laatste tijd niet veel
praatjes meer. Hij werd stil, hij
wist maar al te goed dat hij zou
sterven."

aan te trekken. De beelden ver-
anderden van kleur in zwart wit.
Onvergetelijke beelden van een
tijd dat Nederland zijn eerste
hausse in de wielerhistorie be-
leefde. Dat de eerste gele truien
in de Tour werden behaald, en
prompt ook weer ingeleverd. Dat
het buitenland voor het eerst
met respect in noordelijke rich-
ting keek, richting Sint Wille-
brord liever gezegd, daar waar
alle verstand (Wagtmans) en

Uit Gei ~ IJsh°ckeyclub Heaters
nation i

6n heeft de kersverse inter-
-22-jaH Danny Thie ingelijfd. De«elor.lge verdediger speelde het af-

entSeizoen voor Gunco Pan-
HSsentiJds voor Pro Badge

mer m Verder zal Armand Tim-
bij jj n Bosch) een trainingsstage
kWn " x

volgen. Na het trainings-
b«slist fNlmburg (Tsjechië) wordt
*M u.l er voor hem een plaats in""eam voorhanden is.
Het js j DliOnal r. , oemeense jeugdinterna-
een vi„un Capota niet gelukt om
Hierd'Uchtelmgenstatus te krijgen,

r_\_?r
t

ls het moeilijk om hemvn het eerste team van
Vj*n dê f bezorgen. In afwachtingwL^^lndeliJke beslissing rondkiJkthltK ke status van capota,
re Fi, bestuur uit naar een ande-*Wtn£°Pese club voor hem. De

trr
ense mternational is inmid-

Centri,^_lggekeerd naar het opvang-m Assen.

sportkort

sportin cijfers
WIELRENNEN

If achte%ïK baan- Mannen, individue-<s>Clesglnl 4 k„m' efrste acht naari?3.466 km/ \ „ B°ardman 4.29,332
1 32 7^' f Lehmann 4.30,407, 3.

' !jj°reau 4''4^ 4. Ermenault 4.32,754, 5.?°°ds 433 Q?n5»6»°'Grady 433'477- 7-
h'e'ers 4 ■?£l°Q' 8- Martinez 4.34,456, 12." o °2endaal 4 ÏK" N'Jdam 4.40,421, 29.

' erd Kw_,r,r°' 7 2- °bree eediskwalifi-" 2-30,1 62 wart»nales: Moreau-Ermenault4?S'218-4 31,^32,181' Fulst-O'Grady

' 4,?-2*9-440(nR _, L<-'hmann-Woods
u,2?'801.4 aq'fi^' u ?oardman-Martinezlst. Uhf'604 Halve finales: Moreau-
Manne,T rrB°ardman-
l'ï3'l^ (oimSi tljdrit: '" Rousseaun?'795 TÊ t,6'"5 km/u>- 2- Hartwelli'°5848 £\-^el\y, 1-03,846, 4. Scheurer
hr l-05 9i^%dllnger 105.856, 6. Krej-
ln?alainen' 7- A"drews 1.06,201, 8.i:06.293 fo P 106'276' 9- Cap.tanoN iO6 4SCUredo 106,439, 11. Sa-'oMB3 M56' 12- Van Hameren " Wout Wagtmans droeg

meer dan eens de gele trui.
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Fortuna moet
nog corrigeren
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Goede generale
Michael Chang
CINCINNATI - Michael Chang
is kort voor de US Open uitste-
kend in vorm. De Amerika»"
bracht het tennistoernooi va
Cincinnati voor de tweede ach-
tereenvolgende maal op l\
naam. Hij versloeg in de final
Stefan Edberg met 6-2 7-5. o<*
vorig jaar dolf de Zweed in d
eindstrijd het onderspit tege
Chang. Voordat Edberg goed e"
wel was ingespeeld, stond hi) *
met 0-3 achter. Hij verloor <?"
eerste elf punten van de parW
Toen de Zweed eindelijk cc
puntje binnensleepte, juichte 1«
in de richting van het publiek-

oefenvoetbal

Agent gewond
NIEUWEGEIN - Een 37-jarige
agent van het begeleidend poli-
tiedetachement werd tijdens de
openingsetappe met hersenletsel
en enkele botbreuken naar het
ziekenhuis vervoerd. Bij het pas-
seren van de reclamekaravaan
was hij in de buurt van Moor-
drecht, toen hij moest uitwijken
voor een stilstaande vrachtwa-
gen, tegen een andere motor-
agent gebotst. Door de ontstane
chaos werd het peloton, dat-een
half uur later zou passeren, over
een afstand van zeven kilometer
omgeleid.

Het Belgische Collstrop (werkge-
ver van Adrie van der Poel) en
het Spaanse Banesto (Nijboer)
zyn niet van plan ook maar een
cent aan de KNWU af te dragen.
Bondscoach Knetemann laat de
drukte gelaten over zich heen
komen. „Ik neem iedereen mee
die ik mee wil hebben."

NIEUWEGEIN - Het ver-
schil tussen winnaar Di-
mitri Konychev en het
peloton waarmee Erik
Breukink gisteren de ope-
ningsetappe Breda-Nieu-
wegein in de Ronde van
Nederland beëindigde be-
droeg drieëntwintig se-
conden. „In een wedstrijd
als deze tóch een aardige
kloof," aldus onze landge-
noot. „Vergeet niet dat
Konychev en de andere
koploper, Luca Scinto,
ook nog bonificaties op-
streken. De tijdrit van
woensdag wordt héél be-
langrijk. Daarna rest ei-
genlijk alleen nog de slot-
etappe in Limburg (vrij-
dag, red.) waar verschillen
gemaakt kunnen worden."

Erik Breukink - vorig jaar eindwin-
naar - mikt niet alleen op de tijdrit,
die morgenmiddag rond Haaksber-
gen wordt gehouden. Volgende
week donderdag staat een veel be-
langrijker rit tegen het horloge op
het programma. Ook daarin wil de
30-jarige renner een topprestatie le-
veren. Het betreft de individuele
tijdrit van het WK op Sicilië.

Voor het eerst wordt zon individue-
le tijdrit op het wereldkampioen-
schap verreden. leder land mag
twee renners afvaardigen, profs of
amateurs. Naast Erik Breukink
staat Jelle Nijdam namens ons land
aan de start. „Als ik op Sicilië een
goede dag heb moet ik ver kunnen
komen," aldus Breukink. „Het zou
fantastisch zijn. Maar wat denk je
van de hitte? Veertig graden is het
ginds."

Over zijn kansen in de wegwed-
strijd, drie dagen later, durfde hij
helemaal geen voorspelling te doen.
Breukink: „Ik ken het parcours

sport op tv

sport incijfers
TENNIS
Los Angeles. Vrouwen, 750.000 gu£ut.
Finale: Frazier-Grossman 6-1 6-3- v^belspel, finale: Halard/Tauziat-NoV""
Raymond 6-1 0-6 6-1. deD
Cincinatti. Mannen, 3 miljoen gu'fet
Dubbelspel, finale: O'Brien/Stolle-'
reira/Kratzmann 6-7 6-3 6-2.

rechters toonden zich weer eens zo flexi-
bel als een lantaarnpaal en diskwalificeer-
den de titelverdediger.

De Nederlandse baanrenners sloten zich
's ochtends vlekkeloos aan bij de resulta-
ten van de collega's op de weg. Zij pres-
teerden dus ook niets. De drie deelnemers
aan de kwalificatiereeks achtervolging,
Nijdam, Pieters en Rozendaal, werden
uitgeschakeld. Ze schoten duidelijk te
kort tegen specialisten als Obree, Erme-
nault, Boardman, Moreau en Woods. Het
verschil tussen Pieters en de snelste van
het veld, Boardman, bedroeg bijna tien
seconden. Nijdam gaf meer dan elf tellen
toe. En Rozendaal ruim twintig.

de zadels. Uiteindelijk bood. een Sici-
liaans jochie van tien jaar uitkomst door
zijn zeteltje van zijn mountainbike be-
schikbaar te stellen. De problemen leken
opgelost, maar de immer wijze scheids-

NIEUWEGEIN - Danny Nelis-
sen (TVM), Raymond Meijs (Tri-
dent) en Rob Mulders (WordPe-
rfect) zyn de drie Limburgse
renners in de Ronde van Neder-
land. Tot de WordPerfectploeg
van Jan Raas behoort ook Sven
Teutenberg, een jonge Duitser,
die enkele weken geleden nog
amateur was. Er zijn zestien
ploegen van zes a zeven man ge-
start: vijftien merkenteams als-
mede een door bondscoach
Knetemann geleide formatie van
Nederlandse renners waarvan de
ploeg niet naar ons land kwam.

sportkort

VANDAAG
05.45-06.00 Dld 1: Morgenmag^'
Sport. ,ia)12.45-13.10 RTL 4: Futbol Muna"
voetbalmagazine. , hJ
13.10-13.50RTL 4: Amerikaans hon*"
18.39-18.47 Ned 2: Sportjournaal.
18.45-19.10RTL +: Sport.
21.30-22.00 BRT 1: Sport.
21.45-22.00 RTL 5: Sportnieuws.
22.15-22.30 Ned 3: Sportjournaal.
22.30-22.55 BRT 1: Sport. „:„]"
23.25-23.45 Dld 1: Sport Extra: WK *rennen op de baan in Sicilië.

toto/lotto
Lotto 32. Eerste prijs: geen win"' (
tweede prijs: 2 winnaars, elk brU'%
37.235,70, derde prijs: 52 winnaars, e

bruto f. 2.148,20, vierde prijs: 3.717 *' 5
naars, elk f. 30,00, vijfde prijs: 5"~
winnaars, elk f. 5,00.

Lucky Ten van maandag 15 augusL;
2-3-7-16-20-23-25-39-44-45-47-55-63-tif'-
-72-73-74-75-76.

nauwelijks. Heel vaag herinner ik
mij iets uit de Ronde van Sicilië. Ik
heb begrepen, dat er nog méér ge-
klommen moet worden dan aanvan-
kelijk was geprogrammeerd. Het zal
er allemaal niet gemakkelijker door
worden."

Bondscoach Knetemann: „Breu-
kink heeft dit jaar minder goede
uitslagen dan in 1993. Anderzijds
staat hij er rond deze tijd tóch beter
voor. Hij is gezond uit de Tour
thuisgekomen. Vorig jaarmoest hij

opgeven met knieproblemen."

'DeKneet' ziet in de Ronde van N?:derland een prima voorbereiding op
het WK. Bovendien wil hij de ko-
mende week met zijn gelegenheids-
ploeg (Breukink, Vermeij, Van
Poppel, Koerts, Eyk, Van Veenen-
daal, Arntz) zoveel mogelijk in een
ontspannen sfeer werken. „De
stress van een beroepsrenner is al
groot genoeg," zegt de oud-wereld-
kampioen. „Bovendien, de crisis in
de vaderlandse beroepswielersport

mag dan groot zijn, maar ik wil het
doemdenken doorbreken."

Dimitri Konychev, de 28-jarige Rus,
kon tot dusver in het huidige sei-
zoen evenmin spraakmakende uit-
slagen behalen. De ploeg waarheen
hrj na zijn TVM-periode vertrokken
was, Jolly, werd zelfs niet geselec-
teerd voor de Tour de France.

Sinds enkele weken 'zit' Jolly weer
in het internationale werk. Naar ons
land kwam men overigens met

slechts vijfin plaats van zeven man.
Onze landgenoot Kees Hopmans
werd daarom te elfder ure nog als
gastrenner aan het Jollyteam in de
Ronde van Nederland toegevoegd.
In de buurt van Gouda, na 80 kilo-
meter, ontsnapte Konychev giste-
ren in gezelschap van de Italiaan
Luca Scinto. De twee brachten het
tot een maximale voorsprong van
ruim drie minuten. Uiteindelijk wa-
ren ze blij uit de greep van het aan-
stormende peloton onder leiding
van Abdoesjaparov te blijven.

" Erik Breukink hoopt zijn titel in de Ronde van Nederland met succes te verdedigen. Foto: driesLINSSEN

Baankampioenen
nu al onttroond

ingreep kwam een einde aan de drie da-
gen durende klucht rond Obree en zijn
rijwiel.

Zaterdag en zondag ontstond heibel rond

" POOLBILJART - Jesse The-
heux en Peter Steinfeld hebben
zich tydens het WK poolbiljart in
Manchester voor de"volgende ronde
weten te plaatsen.

" POOLBILJART - Tijdens het
wereldkampioenschap poolbiljart
worden de Nederlandse kleuren bij
de dames niet (mede.verdedigd
door Debbie Verboven, maar door
de Heerlense Debby Verboom.

" HANDBAL - Oefenduels van-
daag: 18.30 uur, Valkenburg: lason-
Helchteren (d). Woensdag: 20.00
uur, Valkenburg: lason-Hechtel (d);
20.30 uur, Beek: Blauw Wit-Hasselt
(h). Zaterdag: 18.00 uur: Kiewit-
Blauw Wit 2 (h); 20.00 uur: Kiewit-
Blauw Wit (h). 19.30 uur: Eupen-Sit-
tardia/DVO (d). Zondag: 14.15 uur,
Geleen: V&L-Hasselt (d); 13.10 uur,
Susteren: Noav 2-Blauw Wit 2 (h);
13.00 uur, Baneberg Schaesberg:
BDC-SVM (h).

PALERMO - Twee wereldkampioenen
van vorig jaar zijn maandag op de eerste
dag van de titelstrijd op de Paolo Borsel-
lino-wielerbaan in Palermo onttroond. In
de ochtenduren raakten Gary Neiwand
(sprint) en Graeme Obree (achtervolging)
hun regenboogtruien kwijt.

Zowel Neiwand als Obree verloren hun ti-
tel door invloeden van buitenaf. De sprin-
ter werd uit de strijd geworpen door een
knieblessure, de houder van het wereld-
uurrecord door interventie van de inter-
nationale jury. De rechtsprekers van de
Internationale Wielren Unie UCI oordeel-
den dat de houding van de Schot volgens
artikel 49 onreglementair was. Met deze

IJzeren lady
Oog voor de balVeteranengeluk

Met een metalen plaatje en zeven schroeven in
haar linkerarm won Jenny Thompson de Ameri-
kaanse zwemtitel op de honderd meter vrije slag.
Jenny brak de arm tijdens een studentenfeestje in
mei toen ze wat al te voortvarend van een glijbaan
in het water plonsde. De chirurgen brachten meer
dan honderd hechtingen aan en repareerden het
versplinterde bot met een complete 'ijzerwinkel.

Na tien dagen rust hervatte ze doodleuk de trai-
ning. „De artsen zeiden dat ik minstens een jaar
geduld zou moeten hebben, maar zolang kan ik
niet wachten." Tijdens de wedstrijden in Indiana-
polis kliefde ze als een dolfijn door het water. „De
arm is nog altijd gebroken, maar wordt aardig bij
elkaar gehouden. De pijn zit in de spieren, niet in
het bot."

WIELRENNEN
Profronde van Nederland. Eerste e jjfl
pc, Breda-Nieuwegein: 1.Konychev,.
km in 4.09.33, 2. Scinto, 3. AbdoesHM.
rov 0.23, 4. Steels, 5. Koerts, 6. BaUe')|).
Planckaert, 8. Minali, 9. Martine!"?;^..
Akkermans, 11. Harmeling, 17. NUD ïf,
29. Veenstra, 32. Eyk, 33. Schurer-
Voskamp, 46. Vermey, 50. Enthove°^j
Rooks, 56. Meijs, 57. Mulders, 59 j<.
den Akker, 60. Talen, 66. Breukinß^,n
De Vries, 77. Danny Nelissen, 79■ e|e
Aert, 83. Arntz, 88. Hopmans, 89-
ker, 90. Van Poppel, 91. Cordes, 94v„.Veenendaal, 96. Den Bakker, lOlJj e"ven allen z.t. als Abdoesjaparov, 1" .p
laatste Friel (VSt) 5.21. Algemeen ►' j.
sement (na verwerking bonificatie»'»^
Konychev 4.09.21, 2. Scinto 0.03, 3-^doesjaparov 0.31, 4. Talen 0.32, 5. jj,
Poppel, 6. Hincapie 0.34, 7. Steels %,
8. Koerts, 9. Bauer, 10. Planckaert. s,
Minali, 12. Martinello, 13. Akkerr^jj.
14. Harmeling, 15. Heynderickx, 20- f.
boer, 32. Veenstra, 35. Eyk, 36. Sen* „,
40. Voskamp, 49. Vermey, 52. Entb oVg|.
57. Rooks, 58. Meijs, 59. Mulders, y
Van den Akker, 67. Breukink, ?& j)4Vries, 78. Nelissen, 80. Van Aen- jj.
Arntz, 89. Hopmans, 90. Dekker, „
Cordes, 94. Van Veenendaal, 96. j,

Bakker, 101. Knaven, allen op 35 r .
107. en laatste Friel 5.33. Opgave: v
nies.

Ronde van Castilla en Leon. TWe j
etappe: 1. Colonna 176 km in 4.46-4^.Saitov, 3. Edo, 4. Palacin, 5. Fernan" j.
Klassement: 1. Colonna 9.20.45, 2-
tov, 3. Edo, 4. Garcia, 5. Coello.

JÊ
Palermo. WK baan, eerste dag. Man" ,e
individuele achtervolging 4 km, e? $
acht naar kwartfinales: 1. Boardr<.
4.29,332 (53,466 km/u), 2. LehtU' |i
4.30,407, 3. Fulst 4.32,743, 4. Ermen^j;
4.32,754, 5. Moreau 4.32,975, 6. O'Gfy
4.33,477, 7. Woods 4.33,910, 8. Mart' „i
4.34,456, 12. Pieters 4.38,743, 13. NU? j

4.40,421, 29. Rozendaal 4.50,712. 0D
gediskwalificeerd.. A-l
Kozen. Vrije liefhebbers, categorie
Martens (België), 14. Sauer (Heinsbe^.
15.Knol (Geleen). Categorie B: 1.Sep (.
pers (België), 5. Frijens (Kannej- jj.
Derks (Beek), 8. Klinkers (Susteren'-^
Van Hinbergen (Buchten), 12. H*»
mens (Geleen), 17. Westerberg (BUT'
22. Smits (Baarlo).

Kotem. Amateurs A, 100 km.: 1. De,?oD3. Cuypers, 4. Van den Donk, 6. r^jl
ben, 7. Limmers, 8. Van de Wal. 13-
-lems, 15. Reijnders, 17. Lotz.

JEUDE BOULES
Maastricht. A-categorie: 1.
Meeuwissen/Ricca; 2. Sakes/Telka Jf
Paletto; 3. Eggermont/Peeters/Kra'1

)e:
en Vreeswijk/Danen/Dolman. Al-PP. t
1. Van Thijse/Guillemin/Ghirardel'o^.
Azoul/Jagers/Raspe. B-poule: '" 1
gaard/Farigu/Pastorutti. 81-poule- \.
Bruggeman/Nilessen/Bek. C-poule-
Dubois/Boudesteijn/Boudesteijn. fi-
Cl-poule: 1. Schunk/HeUemond/^jj
Dames: 1. Heckers/Sakes/Tillie; 2- -^Jtders/Schepers/Snijers; 3. Geboers"1

lander/Hendrix.

Samen met Jo Bux en Hans van Huissteden zet
Herman 'Sipke' Jacobs zich schrap voor de onder
de ambitieuze naam All Stars acterende oud-Fortu-
nezen. De 48-jarige goaltjesdief (Fortuna '54, Ra-
cing White en Fortuna SC) voegt nog steeds aalg-
lad de daad bij het woord. Tijdens het Limburgs
veteranentoernooi in de Baandert produceerde hij
prompt de eerste en winnende treffer tegen MVV.

Volgens Sipke vormen de All Stars niet zomaar
een gezelligheidsclubje. Er zit een idee achter.
„Veel ex-profs van Fortuna zijn trainer bij een ama-
teurclub. Ze weten precies wat er aan talent rond-
loopt op de velden. Daar kunnen best nuttige tips
uitrollen voor Fortuna Sittard."

A^s voetballer heeft Sipke Jacobs altijd zijn eigen
weg moeten zoeken. „Mijn eerste salaris bij Fortu-
na '54 was vijftienhonderd gulden. Huub Adriaans
commandeerde: 'Je kunt tekenen of niet. Zaak-
waarnemers bestonden toen nog niet, anders was
ik misschien wel bij tteal Madrid terechtgeko-
men." Sipke, inmiddels grijs in plaats van groen
achter de oren: „Als ik door Geleen loop, zegt mijn
zoontje: 'Pap, je bent net Sinterklaas. ledereen
zwaait naar je. Dat is meer waard dan het dikste
contract."

Ondanks twee tikken aan de rikketik zit het
voetbalhart bij Jo van de Mierden nog steeds op
de goede plaats. Even een lekker partijtje kee-
pen met de oude gabbers Dick Nanninga en
Peter de Wit dacht de thans 45-jarige ballenvan-
ger die ooit onder deRoda-lat heerste a la Ed de
Goeij. Halverwege de wedstrijd tegen devetera-
nen van Fortuna lag Jo gestrekt, niet in het
strafschopgebied, maar op de brancard in de
medische ruimte van het Baandertstadion. Lin-
kerarm uit de kom. Pijnlijk kwartiertje, want de
dokter was niet meteen bij de hand.

Veteranenleed

Ook al is hij vertrokken naar Kaalheide, Ruud
Hesp wordt in de Baandert nog altijd gekoesterd.
De supporters van Fortuna Sittard hebben de doel-
man uitgeroepen als beste speler van hun club in
het afgelopen seizoen. Aldus moest Roda JC'er
Ruud een avond de handjes laten wapperen in zijn
oude domein. Huldiging en prijsuitreiking vonden
plaats in het kader van het veertigjarig jubileum
van Fortuna.

Fortuna-titel
voor Roda-keeper

voor de vuist weg

Bill Maeyer, PSV-voorzitter, in Voetbal Internatio-
nal over de manier waarop PSV in de strijd om
Ronaldo concurrent Ajax aftroefde: „De uitstraling
van PSV spreekt die mensen daar veel meer aan.
Wij spreken namelijk niet alleen Amsterdams,
maar ook andere talen."

Nelli Cooman in NRC Handelsblad over de zweet-
lucht die soms in de zogenaamde call-room (wacht-
kamer voor de start) hangt: „Daar krijg ik hoofd-
pijn van. Ik heb altijd parfum bij me. Je hoort
soms boeren en ruften."

Michael van Praag, Ajax-voorzitter, in Elsevier:
„Staatsen wist dat Johan en ik jeugdvrienden zijn
en wilde weten hoe hij Cruijff het beste kon bena-
deren. Johan heeft niet de moeite genomen om die
faxen te beantwoorden. Als ik naar Barcelona bel
en hij is niet thuis, belt hij echt niet terug, hoor.
Johan belt nooit terug."

Jo van de Mierden liep het akkefietje op bij een
onstuimige aanval van de thuisclub. Bij gebrek
aan een reserve werd hij vervangen door Chrit
Baetsen. De MW'er deed zijn sportieve plicht,
maar kon niet voorkomen dat Roda met 2-1 de
boot inging. Dubbele pech dus voor Jo van de
Mierden. „Dom, ik had me natuurlijk beter moe-
ten concentreren op het toernooi. Misschien te
licht opgevat." En dat voor iemand die normaal
het keeperstalent van Fortuna de fijne kneepjes
bijbrengt.

Betalen
voor WK

Van onze verslaggever

" De open
Britse titel
had hij al,
Nick Price
voegde er
eergisteren
zijn tweede
grote
toernooizege
van het
seizoenaan
toe. De speler
uit Zimbabwe
was de
sterkste in het
PGA-kam-
pioenschap,
het laatste
major dit
seizoen en
verdiende
ruim een half
miljoen
gulden. Via
een slotronde
van 67
eindigde
Price op 269
slagen. Zijn
naaste
concurrent
Corey Pavin
had voor de
vier
rondgangen
langs de
achttien holes
zes slagen
meer nodig;
nummer drie
Phil
Mickelson nog
één meer.

Foto: EPA

DOOR WIEL VERHEESEN

NIEUWEGEIN - Geen premie-
pot, geen WK-sponsor. De Ne-
derlandse wielerbond laat de
profploegen betalen voor hun
renners op het WK in Italië. Voor
iedere wegrenner die naar Sicilië
afreist, moeten de werkgevers
5000 gulden neertellen.

Drie Limburgers

Chrit Baetsentoernooi ,3
ZWBouwfonds-Fermont Boys fj
ZVK Hasselt-ZVB Graus-Bouw ■ w
ZW Haantjes-ZWH. Meyers

Zaaltoernooi ZW Dousberg Pare: .
Erka Parket-Kaanen Meubel
't Flaterke-Maasvogels
Dousberg Parc-Quadvlieg

VANDAAG ~Heerlen-RKONS 19.30u*
Kolonia-Waubach ' 19.30 u 1»

Born-DFC 19.00"*
Keer-Walram 19.00U*
SCG-Bunde 19.30u*
VCH-RKAVC 19.30i"JAmicitas-St. Pieter 19.30 1"»
Meerssen-Vinkenslag 19.00<"»
SVM-Adveo 19.00U*

il
Kampioenschap van Heerlen (!'"
uur):
Coriovallum-FC Hoensbroek
Weltania-Passart
Helios '23-NEC '92
RKHBS-Heerlen Sport
KEV-Bekkerveld
Heksenberg-Eikenderveld

Land vanRode (19.00 uur):
Haanrade-Chevremont
(ter. KVC Oranje)
Miranda-KVC Oraiye
SVK-Heilust
(ter. FC Gracht)
RKTSV-FC Gracht
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Konychev vindt ritme terug in Ronde van Nederland

Breukink mikt op tijdrit
sport

verlenging
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