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Pastoor probeert
Rwandees naar
Heerlen te halen

DOORJAN HENSELS

ja_ï EN " »Haal me hieruit, Zesen me van alle kanten op." Voor
£ *°°r Prans Klein van de Heerlen-
bedP Heksenberg is deze smeek-
B 0 van de negentienjarige Jean
rJinaC° Ntigura uit Rwanda aanlei-
om H°m alles in het werk te stellen
hale JonSeman naar Nederland te{L n,De knaap is lid van het
Ch a » e kinderkoor Les Petits
tWf* urs dat de afgelopen kerst
Van HWeken te gast was in Heerlen-
den« ! dertig koorleden zijn er ty-
afB', de onlusten in Rwanda het
Vertv,°Pen half Jaar minstens dertien
Voorl00rd- Klein wil koste wat kost
het, iï!?en dat de Tutsi Ntigura

overkomt.

Sm^juuhand noudt pastoor Klein delan»! /lef die Ntigura hem" on-
eens s

f Uurde- Klein: „Ik weet niet
Wil h hl^ nog in leven is' nu" Hu
Vaj, t?m en een zusje en broertje
latld Ven Jaar tijdelijk naar Neder-
tiek iW 1'Klein hooPl dat de P°h-
Uit7r.m.Den Haag bereid is om een
digd ng te maken en de beno-
de *. paPieren te verstrekken om
make S naar Heerlen mogelijk te
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JeanBosco loopt

-^^nieestegevaar'

Duivenmelkers
in de clinch

SlïNSSUM - duiven-
Sera t.rS in brunssum zijn slaags
een nadat de duiven van de
hoW Waren neergestreken op het
gem Van de ander- Bij het hand-
verufen ueP een van de melkers
2icht dingen op aan het §e"
Veer,. De duiventillen van de
kaar T^bazen staan naast el"
2oud 'verdwaalde' duiven
vast

en door de buurman
<jüi

gegrepen en geknepen. De
kaar melkers beschuldigen el-
ziin k6rvan met de vechtpartij te
nr! begonnen. De politie zal datL^ruitzoeken.

het weer

I^WOLKT
hij fr°ntale wolkenzone, die
S-h-ff/1 'asedrukgebied voor
<W d hoort> trekt van"
V0 OVer onze provincie.
fle d cc.n groot gedeelte van
Van„a^_ is bet zwaar bewolkt.
licht* .end valt er af en toe
cW l regen en in de namid-

Klaart het op en zien we
West weer- Met een matige
koei P"ZUldwesten wind wordt
töid r̂e tocht aangevoerd. De
Si-ad temperatuur wordt 20
ftaar men daalt vannacht
Waai* graden. Donderdag
is er ifr noordwestenwind en
eradf.^ 8 op een bvi ' biJ 18
is er "' fn meer zon. Vrijdag
«He».. . bewolking, regen en

wind.

f*eflenrterï!ere informatie be-
ku«U uk !.et weer in Limburg1 u bellen 06-9775.
:^NDAAr..

«on n
_ ""°6-25 onder: 20.58«anop: 1821 onder. Q2Q2
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Moed
Waarnemend fractievoorzitter Wol-
ters prees Brinkman gisteren voor
de 'voortreffelijke wijze' waarop hy
de afgelopen vijfjaar leiding gaf aan
de fractie. Hij toonde 'moed en
spankracht in deze moeilijke tijd.
Wolters toonde zich teleurgesteld,
maar had respect voor de keuze van
Brinkman om af te treden vanwege
de kritiek elders in departy.

Lodders zei gistermiddag ook te-
leurgesteld te zijn dat het zo is gelo-
pen, maar besefte dat er geen ande-
re oplossing was. „Het zo nodige
herstel in het vertrouwen in het lei-
derschap van Brinkman kreeg on-
voldoende gestalte," aldus Lodders
in een toelichting. „Nieuw leider-
schap is nodig om de partij uit het
dal te trekken."

Brief
In een met de hand geschreven
brief aan zijn fractiegenoten schreef
Brinkman dat het CDA 'een nieuwe
start' dient te maken. De aanhou-
dende discussie in de partij over
zijn functioneren - zeker na de de-
sastreuze verkiezingsnederlaag -zou het herstel van de partij alleen
maar schaden, zo lichtte hij toe.

WD-leider Bolkestein vindt het
„zeer spijtig" dat Brinkman zrjn
functie neerlegt. „Ik heb hem ge-
kend als collega in twee kabinetten
en goed samengewerkt. De afgelo-
pen jaren waren we collega-fractie-
voorzitter en ik verheugde me al op
een relatie die een spiegelbeeld zou
zijn van de afgelopen vier jaar."

PvdA-fractievoorzitter Wallage
vindt het aftreden voor Brinkman
persoonlijk zeer spijtig. „Maar poli-
tiek is een hard vak."
Van Mierlo (D66) zegt het sneu te
vinden voor Brinkman. „Hij krijgt
een grotere portie straf dan hij in
relatie tot de verkiezingsnederlaag
verdient."

Demissionair premier en gewezen
CDA-leider Lubbers wilde gisteren
nog nietreageren. De CDA-europar-
lementariër Arie Oostlander noem-
de het besluit van Brinkman „ver-
standig." Oostlander was één van
de weinige CDA'ers die openlijk zei
dat Brinkman beter kon aftreden.

Zie ook pagina 4

" CDA'ers kiezen nieuwe
kleren van dekeizer

" Elco Brinkman verlaat
zijn werkkamer op het
Binnenhofen gaat op weg
naar de persconferentie
waarop hij zijn aftreden als
fractievoorzitter van het
CDA bekendmaakte.

Foto: ANP

Partijtop CDA zegt vertrouwen in fractievoorzitter op

Teleurstelling en begrip
na aftreden Brinkman

Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - De Tweede
Kamerfractie en het partij-
bestuur van het CDA heb-
ben met teleurstelling maar
ook met begrip gereageerd
op het aftreden van Elco
Brinkman als fractievoor-
zitter. De geplaagde CDA-
leider maakte gistermiddag
bekend zijn functie neer te
leggen, nadat maandag-
avond al was gebleken dat
het partijbestuur geen -ver-
trouwen meer in hem had.
Morgen kiest het CDA een
nieuwe fractievoorzitter.
Staatssecretaris Heerma
van Volkshuisvesting
wordt de grootste kansheb-
ber genoemd.

Brinkman blijft vooralsnog Kamer-
lid. Hij werd tot zijn besluit ge-
dwongen na een geheim beraad van
de CDA-top, maandagavond in Zoe-
termeer. Waarnemend voorzitter
Lodders liet Brinkman daar weten
hoe negatief er in 'brede lagen' van
de partij over hem werd gedacht.
Hem werd daarop gevraagd zich op
zyn positie te beraden. De dag daar-
op legde Brinkman zijn functie
neer.

Piepend horloge voor
hasj rokende jeugd

AMSTERDAM/MAASTRICHT
- De consultatiebureaus voor al-
cohol en drugs (CAD's) in Am-
sterdam en Hilversum zetten dit
najaar een nieuw middel in om
jongerenvan problematisch can-
nabisgebruik af te helpen: een
piepend horloge. Ook het CAD
in Maastricht overweegt aan het
experiment mee te doen.

Omdat de hulpverleners de jon-
geren niet de hele dag bij de arm
kunnen nemen, gebeurt dit door
middel van een horloge dat acht
keer per dag een piepsignaal af-
geeft. „Op die momenten moe-
ten ze opschrijven wat ze aan het
doen zijn. Of ze trek hebben in
een joint en hoe ze zich verder
voelen. De jongeren zijn zich te-
gelijkbewustvan hun situatieen
doen aan zelf-regulatie," aldus R.
Roozendaal van de Amsterdam-
se Jellinekkliniek waar het
hoofdstedelijke CAD is onderge-
bracht.

Roozendaal: „We zullen het eerst
uitproberen, maar we verwach-
ten er wel veel van." Volgens
hem is demethode geschikt voor
jongeren bü wie het gebruik van
softdrugs uit de hand dreigt te
lopen. „CAD's zien de jongeren
meestal pas als ze echt verslaafd
zijn. Dit zou wel eens een manier
kunnen zyn om ze te begeleiden
zonder dat ze al te strak worden
gehouden. Ze doen het in feite
zelf."
Onderzoek heeft uitgewezen dat
de Nederlandse jeugd steeds
meer softdrugs rookt. Daardoor
is ook de druk op de CAD's in
het land toegenomen. Naast de
groep die een horloge krijgt, zal
een andere groep iedere dag een
dagboek schrijven over het
drugsgebruik. Roozendaal: „Na
een week willen we bekijken
welke veranderingen er zijn in
hun drugsgebruik en hoe het
staat met hun motivatie voor de
zelf-regulatiecursus."

Tegen overvallers zelfvier jaar cel geëist

Brein achter beroving
vlucht naar Amerika

DOOR ROB PETERS

MAASTRICHT/URMOND - Uit
angst voor represailles uit het crimi-
nele milieu en voor zijn berechting
is de van het uitlokken van een
overval verdachte 45-jarige René B.
uit Grevenbicht direct na zijn voor-
lopige vrijlating in mei naar de Ver-
enigde Staten gevlucht. Justitie
overweegt zijn uitlevering te vra-
gen.
Dit alles bleek gisteren tijdens de
berechting van twee voormalige
Oostduitsers die er van worden ver-
dacht op 18 april zakenman W. H.
en zijn 8-jarig zoontje in hun wo-
ning in Urmond bruut te hebben
overvallen.

Officier van Justitie mr. J. van Op-
stal eiste tegen de twee mannen elk
vier jaar. Rinus van der S. (24) uit
Sittard hoorde drie jaar cel eisen.
Hij zou voor B. de twee in Sittard
wonende buitenlanders hebben in-
gehuurd, hen hebben geïnstrueerd
en hen onder andere tape voor het
knevelen van vader en zoon ter
hand hebben gesteld.

B. heeft de overvallers gelokt met
de mededeling dat in het pand in
Urmond minstens 150.000 gulden
zou liggen. Geld dat afkomstig zou
zijn uit de xtc-handel van de vrouw
van de overvallen man. Maar de

overvallers vonden volgens hun eij
gen zeggen alleen sigaretten en ecu»
autoradio.
____________________________■______«_-------------
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" Overval gepland uit wraak -*voorverbroken relatie___________________________
Belgen willen geen
kruisbeelden meer

in rechtszalen
BRUSSEL - De Belgische!
rechtszalen zullen binnenkort
een markant ornament moeten
missen. Minister Wathelet van-'
Justitie wil op termijn allekruis-'
beelden uit de rechtszalen laten
verwijderen. Het gerecht, aldus
Wathelet, behoort „zo neutraal
en onpartijdig mogelijk te zijnen
moet ook als zodanig overko-
men." Kruisbeelden passen daar
niet (meer) by, vindt de minister.
Religieuze elementen mogen ad-
leen nog in een rechtszaal blij-
ven als het om echte kunstwer-
ken gaat of wanneer ze in de
loop der tijden bij het vaste de-
cor van een zaal zijn gaan horen
en er een historisch en esthe-
tisch onderdeel van zijn gewor-
den.

'Aard van mijn werk rechtvaardigt hoogsalaris'

Nordholt niet van plan
functie neer te leggen

AMSTERDAM - Burgemeester mr.
S. Patijn van Amsterdam zegt niets
te kunnen veranderen aan het ar-
beidscontract van zijn hoofdcom-
missaris van politie, drs. Eric Nord-
holt. Ook niet na eventueel aandrin-
gen van de Tweede Kamer, waar
commotie over Nordholts riante ar-
beidscontract is ontstaan. Nordholt
zelf is niet plan op te stappen. Hij
zei gisteren zich te zullen verzetten
als er aan zijn arbeidsvoorwaarden
wordt getornd.
De persoonlijke toelage van 40.000
gulden per jaar, de vrijheid sinds
vorig jaar om met behoud van sala-
ris op te kunnen stappen en even-
tueel niet meer te hoeven werken
en daar nog eens bij geteld het man-
daat om zelfstandig zijn personeels-
beleid te voeren, geven aan dat
Nordholt bij zijn aanstellingin 1986
goede zaken heeft gedaan. Uit alle
onderdelen van het gisteren open-
baar gemaakte contract wordt dui-
delijk hoezeer de toenmalige burge-
meester Van Thijn hèm wilde.
„Aard, zwaarte en inhoud van het
werk waren ernaar," verdedigde
Nordholt zijn jaarinkomen van
ruim 240.000 gulden. Dit bedrag be-

staat uit drie elementen: f 180.000
salaris, 20 mille onkostenvergoe-
ding en de omstreden toelage van
40 mille. Die toelage diende om zijn
besteedbaar inkomen op peil te
houden, aldus Nordholt.
De korpschef wist zich gisteren
slechts deels gesteund door zijn
nieuwe baas, Amsterdams burge-
meester Patijn. Die beoordeelde het
contract van Nordholt als 'uitzon-
derlijk', 'stevig' en als een overeen*
komst die hij niet zou hebben afge-
sloten. Dat de gewone politieman of
-vrouw het raar zal vinden dat
Nordholt na een eventueel vertrek
op zijn 60-ste zijn volle salaris be-
houdt terwijl andere politiemensen
ruim tien procent moeten inleveren,
beaamde Patijn: „Dat kan ik begrij*
pen."
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Brugge
De hang naar vrije ontplooiing, de
welvaart van de stad, het kerkelijk
en wereldlijk maecenaat, de hoge
bescherming van het hof en de
voorspraak van Van der Weyden
dreef hem waarschijnlijk naar
Brugge. Memling vaart wel in de
Vlaamse handelsstad. Hij wordt
vanaf het begin tot de meesters ge-
rekend en verwerft binnen het jaar
aanzienlijke bezittingen, zoals ste-
nen huizen en een atelier. Zijn op-
drachtgevers staan aan de kant
waar de macht behouden en slechts
met argwaan gedeeld wordt. Bestel-
lingen van portretten komen uit de
kring van heersers, adel, hoge cle-
rus en gegoede burgerij. Memling
treedt met grote spoed toe tot die
laatste categorie. In weinige jaren
schept hij een oeuvre dat ook in de
eeuwen na zijn dood de mensen
boeit: het mirakel van Brugge kent
vele gedaanten.

Waardering
Hans Memling is een van belang-
rijkste vertegenwoordigers van de
schilderkunst uit de vijftiende
eeuw. In de Nederlanden worden ze
wel de Vlaamse Primitieven ge-
noemd, een naam die meer en meer
in onbruik geraakt naardemate de
waarde van de zelfstandige mees-
ters stijgt. Aan het begin ziet men
de koele Jan van Eyck, later volgen
Rogier van der Weyden, Huyghe
(Hugo) van derGoes, Dierick Bouts,
Gerard David, Petrus Christus en al

die anonieme meesters die men
naar hun onderwerp is gaan noe-
men. In deze reeks is Hans Mem-
ling, die het eikehout met warmte
bekleedde, zonder twijfel een kop-
loper.

" Het ingetogen portret van Willem Moreel uit 1472-1475 straalt een haast adembenemende, stil-
le schoonheid uit. Foto: GPD

Evenwicht
Hans Memling is vooral de meester
van het evenwicht. Elk vlak heeft
en krijgt zijn waarde, in de kleine
ingetogen portretten zo goed als in
de schitterende altaarstukken. De
opbouw kent hoge waarde toe aan
de symmetrie die de gelijkwaardig-
heid van figuren, landschap en inte-
rieur gebiedt. Het palet is van een
haast adembenemende schoonheid.
Tussen licht en donker bestaat een
volledige harmonie. Deze kunst is
onderdeel van een beschouwelijke
wereld. Daarin wordt devoot, in stil-
le aanbidding en contemplatie, aan
het toekomende rijk herinnerd. In
dat beeld past, bij alle aardse praal,
een hoge mate van vergeestelijking.
Als Memling de mannen van geld,

aanzien en lage listen portretteert,
laat hij ze niet zelden biddend hun
voorschot op het Hiernamaals ver-
werven. Zijn lijdende Christus is
een zegevierende, de Passie een ze-
getocht, het martelaarschap een
bevrijding, zijn Jezuskind een Man
van Smarten en elke dood een ver-
rijzenis.

Wonder
De Brugse tentoonstelling toont af-
delingsgewijs de verschillende fa-
cetten van Memling. Zo is er aan-
dacht voor het thema Madonna met
Kind, de Christus-iconografie, de
Portretten, de Moreel-triptiek en
-portretten, de Rijve van Sinte Ur-
sula, de werken voor het Sint Jans-
hospitaal en de Abdij van Ter Dui-
nen en de Allegorieën van deugd en
liefde.
Daarbij komen de tijdgenoten, van
wie Rogier van der Weyden wat
licht vertegenwoordigd lijkt, de na-
volgers, de kopiisten. Wie dat heeft
verwerkt, is nog niet aan het eind
van de plechtigheid. In het Groe-

ningemuseum is een kleine collec-
tie kerkelijke en wereldijke voor-
werpen uit de tijd van Memling
opgesteld. Erbuiten, in de kapel der
Xaverianen, volgt een boeiende uit-
eenzetting over de plaats van Hans
Memling gedurende de vijfeeuwen
die op zijn leven volgden. Er wor-
den berichten verstrekt over de
techniek, biografische gegevens en
de voortgang van het onderzoek
naar de man wiens werk een Mira-
kel werd. Het wetenschappelijk
deel van de catalogus sluit daar
nauw op aan. In Brugge krijgen vijf
eeuwen Memling scherpe contou-
ren en warm licht. Het mirakel
heeft aldus een Wonder yan een ten-
toonstelling tot leven gewekt.

Tentoonstelling: Hans Memling, vijf
eeuwen werkelijkheid en fictie.
Plaats: Brugge, Groeningemuseum,
Dijver 12. Open: tot 15 november
1994, dagelijks van 10 tot 21 uur.
Aantal bezoekers per uur beperkt.
Toegang: 300 Bfr. Catalogi: I. De
werken, 1200 Bfr. 11. De essays, 400
Bfr.
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Kunst

Vijf eeuwen na den duytschen Hans

Het mirakel van Memling
in Bourgondisch Brugge

DOOR ANDREAS OOSTHOEK

De kwaliteiten van de oude
stad Brugge zijn breed be-
zongen. Nergens is het
beeld van de Bourgondi-
sche Nederlanden zo tref-
fend behouden als in deze
stad. De faam van de kun-
stenaars is met hun werken
uitgewaaierd over de we-
reld. De bloem van Brugge,
haar naamloze Primitieven
en beroemde Vijftiende-
Zestiende eeuwers, kon er
ontluiken. Nu, 1994, staat
opnieuw een van de pijlers
van de Brugse geschiedenis
in het volle licht. Henne
Mommelings daalde uit het
Rijnland en werd in Brugge
de duytsche Hans Memling,
meesterschilder.

Dertig jaren heeft Memling in Brug-
ge gewerkt. Na korte tijd in de
omgeving van de grote Brusselse
schilder Rogier van der Weyden te
hebben verkeerd, wordt hij in 1465
ingeschreven als poorter van Brug-
ge. Het is een van de weinige zeker-
heden in zijn levensgeschiedenis.
Een tweede feit is zijn overlijden op
11 augustus 1494, vijf eeuwen gele-
den. Over zijn vroegste jaren is niets
bekend. Zeker is dat zijn debuut als
zelfstandig schilder in 1465 plaats-
vindt. In dat jaar verlaat een Tro-
nende Madonna zijn Brugse atelier.
De invloed van Rogier van der Wey-
den is op dit paneel overduidelijk,
zoals in het vroege werk ook het
Rijnland in vorm en uitdrukking
blijft spreken. Het rechtvaardigt de
.vermoedens dat Memling al jong
actief als kopiist en mede-schilder
imoet zijn geweest op de Duitse ate-
liers. In Brussel proeft hij de sfeer
van de zuidelijke Nederlanden en
maakt hij zich de specifieke stijl ei-
gen. De Duitse toets verlaat hem,
ook als gezel van de toen en nu ge-
ëerde meester Van der Weyden,
niet.

exposities

Kunstcentrum
Weert jubileert
Met een dubbeltentoonstelling viert
de Stichting Kunstcentrum Weert-
(SKW) vanaf zondag 21 augustus
haar tienjarig bestaan. In galerie
SVU/SKW en in de ontmoetings-
ruimte van van verpleeghuis St.
Martinus zijn de werken van 22
kunstenaars te zien die bij het cen-
trum zijn aangesloten. Zij hebben
zich laten inspireren door het thema
'De vierkante meter. De tentoon-
stelling aan de Muntpassage 7a en
de Emmasingel 25 bestaat uit teke-
ningen, schilderijen, foto's, wand-
kleden en ruimtelijke werken. Tot
en met 14 september is de expositie
van maandag tot en met vrijdag van
10-17 uur en op zondag van 14-17
uur te zien. Speciaal voor donateurs
van het Kunstcentrum is een kunst-
doosje samengesteld. In het doosje -
vervaardigd in een oplage van 500 -zijn 24 kunstkaarten verzameld met
afbeeldingen van werken van de
kunstenaars.

In de ban van de meester

puzzel van de dag

Brugge is in de ban van de Memling-gekte. Maandenlang al be-
heerst het spektakel in het Groeninge-museum stad en land. Er
werden zes buitenlandse persconferenties gehouden en tonnen
papier veelkleurig bedrukt. Op strategisch bevonden punten ver-
rezen in Brugge de Memling-promotiezuilen. Dat werkte enigs-
zins misleidend: bij het Sint Jans-hospitaal, sinds 1939 het
Memling-museum, en velerlei kerken en kapellen meldden zich
de kijklustigen. Ze moesten het stellen met de mededeling, dat
geduld een schone zaak is en 12 augustus een nog mooiere begin-
datum. Intussen kreeg het Memling-monument op de Woensdag-
markt een opknapbeurt, werden Memling-routes uitgestippeld
en stortte het reiswezen zich op dagtochten naar het Rijnland
waar de wieg van de meester stond.

Uit datzelfde Rijnland stamt het druivenat dat vanaf heden als
Memling-wijn in Brugge vloeit. Het is niet zomaar een wijntje.
Neen, deeerste selectievan deze Mainzer DomherrKabinett 199^
mit Pradikat wordt uit vele duizenden flessen geschonken i"
lichte Memling-glazen. De ware amateurs wordt medegedeeld,
dateen mooie zoet-zure balans is bereikt en de finale 'harsachtig
is. Een plakker? De tweede (hoewel: Gold Label) Memlingwip
komt uit Hattenheim, is een rassige Riesling Spatlese en moet
het vooral hebben van de 'minerale toetsen.
De Memling-shop biedt méér: foto-cd's met honderden beelden,
de Memling-puzzle en een gloedvolle verwijzing naar het mu-
seumrestaurant waar de Memling-sandwich en de Brugse bieren
wachten.
Wie echt in stijl aan 's meesters tafel wil, moet op 9 of 10 septem-
ber aanschuiven bij het Memling-banket in de Stadshallen (19-3Ü

uur, reserveren gewenst) en zich niet te zeer laten afleiden door
dansers, troubadours, Memling-goochelaars en ander Bourgon-
disch genaamd volk. Het lijkt dè gelegenheid om het ApiciUS-
aperitief te genieten en nu eindelijk eens Mecheise Koekoek met
gekaramelisseerde appeltjes te nuttigen. Het banket wordt op

voorhand tot hoogtepunt van de activiteiten verklaard.
Intussen wacht het werk van de meester devoot in het Groe-
ninge-museum en laat de wereld haar lawaai.

HORIZONTAAL: 1 klimheester; 6 nare; 11 Eur. land; 12 vogelpro-
dukt; 13 Egypt. godin; 14been; 15voermansroep; 17boom; 19com-
puter; 21 kweken; 24 familielid; 26 leemte; 29 aandrift; 30zoetwater-
roofvis; 32Afr. land; 33 vochtig; 34 motorrace; 35 zangnoot; 37wate-
ring; 38 voorwendsel; 39 driekroon; 40 etenbereider; 42 zangnoot;
44 namelijk; 45 namaak; 48 bloem; 50 kers; 53 insekteneter; 54
eens; 56 boom; 57 gebaar; 58 jongensnaam;60 niet even; 61 nacht-
spiegel; 62 loopvogel; 64 vervuiling;65 karaat; 67 Ned. schrijver; 69
lijf; 70 geveldriehoek.

VERTIKAAL: 1 zandvlakte; 2 nummer; 3 vorderen; 4 tocht; 5 titel; 6
zoogdier; 7 bloembeginsel; 8 echter; 9 pers. vnw.; 10 uitbarsting; 16
nonsens; 18 groente; 20 fobie; 22 meisjesnaam; 23 daar; 24 niet
even; 25 pers. vnw.; 27 in memoriam; 28 drank; 30 prik; 31 deur-
knop; 34 insekt; 36 paling; 40 mank; 41 handvat; 43 alc. drank; 46
trek; 47 verbrijzelen; 49 zangnoot; 51 Romeinse Rijk; 52 selderij; 53
water in Friesl.; 55 dans; 57 sprookjesfig.; 59 bep. wind; 60 bijb. ko-
ning; 63 water in Utrecht; 64 sportterm; 66 inhoudsmaat; 68 vogel.

Welk winwoord komt er in het balkje?

Willy Vossen
in hoofdkantoor
ENCI Maastricht
De schilderijen en bronzen beelden
van kunstenaar Willy Vossen zijn
vanaf vrijdag 26 augustus te zien in
het hoofdkantoor van ENCI Maas-
tricht aan de Lage Kanaaldijk. Vos-
sen, van oorsprong goudsmid en
later juwelier in de Kleine Stok-
straat, begon in 1985 met schilde-
ren. Sinds 1989 is hij begonnen met
modelboetseren en met figuraties in
brons, tentoongesteld bij Jules Sa-
déeen Gerard Schuwirth. Ook heeft
hij een zilveren ambtsketen voor de
faculteit der Rechtsgeleerdheid van
de RUL in Maastricht ontworpen.
De keten zal 31 augustus worden
aangeboden en bij officiële gelegen-
heden door de decaan worden ge-
dragen. De tentoonstelling wordt
vrijdag om 12 uur geopend met een
gitaarrecital van Guy Renard.

Noordbrabants
Museum belicht
neo-classicisme
Met de tentoonstelling Heimwee
naar de klassieken belicht het
Noordbrabants Museum in Den
Bosch vanaf oktober het Neder-
landse neo-classicisme.
Centraal in de expositie staat het
werk van de uit Maastricht afkom-
stige Mathieu Kessels. Na een stu-
die in Parijs trok hij in 1816 naar
Rome. Daar werd hij assistent van
de Deense beeldhouwer Bertel
Thorvaldson. De waardering voor
Kessels kwam drie jaar later in een
stroomversnelling toen een van zijn
werken op een door Antonio Cano-
va georganiseerd concours werd
bekroond.
Hij opende zijn eigen atelier, nam
leerlingen in dienst en kreeg onder
andere opdrachten van de Neder-
landse koning Willem I en de Engel-
se adel.
Kessels volgde de traditie van het
neo-classicisme. Zijn stijl en onder-
werpen ontleende hij aan voorbeel-
den uit de Griekse en Romeinse
oudheid. Zijn carrière werd be-
kroond met een professoraat aan de
Accademia di San Luca in Rome.
Hoewel hij in zijn tijd veel gepre-
zen, geroemd en zelfs geridderd
werd, is hij gaandeweg in vergetel-
heid geraakt.
De expositie is te zienvan 1 oktober
tot en met 8 januari volgend jaar.

oplossing gisteren
HORIZONTAAL: 1 zwaaien; 6 orde-
nen; 12 klem; 14 orde; 15 te; 17
smeerolie; 20 R.D.; 21 vla; 23 ellende;
24 pie; 25 Lima; 27 paar; 28 amerij;
29 gel; 31 panne; 32 RG; 33 benen;
35 Po; 36 piloot; 37 gehard; 39 K.1.;
40 fabel; 42 v.a.; 44 naast; 46 las; 47
zemel; 49 haat; 52 rage; 53 urn; 54
lijdzaam; 58 set; 59 R.D.; 60 gezwol-
len; 62L.S.; 63 logé; 64 edel; 66 noe-
mers; 67 stekken.

VERTIKAAL: 1 zitvlak; 2 a.k.; 3 als, 4

ieme; 5 emelt; 7 Rolde; 8 drie; 9 Ed*'
10 Ne; 11 naderen; 13 treden; 1"
Elim; 18 el; 19 on; 20 Rian; 22Ame^kaan; 24 panorama's; 26 arglist; "
papaver; 29getal; 30 leges; 33 bof; "
nel; 38 inhuren; 41 barzoi; 43kletse";
45 aard; 48 egel; 50 wijzer; 51 pa'^J
54 lege; 55 DW; 56 al; 57 mede; ""gom; 61 nek; 63 le; 65 LX

Winwoord: ROZENKRANSSNOEp

recept
Perzische rijst
Voor pilav- en risottogerechten kunt u geen snel-
kookrijst gebruiken omdat de toegevoegde ingre-
diënten met het vocht moeten worden geabsor-
beerd. Deze perzische rijst kunt u in principe met
allerlei snelkook, supersnelkook of rijstbuiltje ma-
ken omdat kerrie, ui, rozijnen en amandelen door
de gare rijst worden geschept.

ca. 250 gram rijst, 2 eetlepels rozijnen, 1 ui, 50 gram
boter, 2 theelepels kerrie, 50 gram amandelstaafjes
of geschaafde amandelen.

Kook de rijst gaar volgens de gebruiksaanwijzing-
Week de rozijnen in lauw water.
Pel de ui en snipper deze fijn.
Fruit de uisnippers in de boter zacht in ca. 4 minu-
ten. Bestrooi de uisnippers met de kerrie en fruit
de kerrie 1-2 minuten mee.
Rooster de amandelstaafjes of geschaafde amande-
len in een droge koekepan goudkleurig. Giet de
rijst indien nodig af.
Laat de rozijnen uitlekken en dep ze met keuken-
papier droog.
Meng de gefruite uisnippers met kerrie en boter uit
de pan samen met de rozijnen door de rijst en be-
strooi met de amandelstaafjes of het amandel-
schaafsel.

(C) Standaard Uitgeverij Antwerpen
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tokapua toraja de rechter



Noodtoestand
in Sri Lanka

deel ° ~ Het kiesgerechtigde
heeftVan de Srilankaanse bevolking
b. en„glsteren zijn stem mogen uit-
ni eu°,en in verkiezingen voor een
tyerci Parlement, die verstoord
sla„ n d°or meer dan dertig aan-
le d .en meidenten. Over eventue-geen° en gewonden zijn nog
rea„ gegevens bekend. De regering
do0r

de op het P°litieke geweld
de st onrniddellijk na sluiting van
te ï, 'embureaus de noodtoestand af«J^digen.

Aleerder generaals opgestapt uit onvrede

Van der Vlis blijft
Voorlopig in dienst

_2[]_onze parlementaire redactie
D ef. "AAG -De vroegere chef
Vüs nsiestaf, generaal A. van der
dietl' t .Mft voorlopig gewoon in
sprek afwachting van een ge-
re) of

met de huidige (demissionai-
fer,si ?e nieuwe minister van De-
of u:. kan hij gewoon thuis blijven,
Dat 'Jv°orbeeld op vakantie gaan.
orr, U jfngt samen met zijn besluit
legRe ziJn functie neer tes n, en geen ontslag te nemen.

raaj :ee' blijft de vier-sterrengene-
door d actieve dienst, en kan hij
gezet f m>nister elders worden in-
blemp dlt Seval zal dat wat pro-
van d

n geven, omdat hij aan de top
Zal m „ TJ?.ïtaire piramide staat. Het
Paste '^ zi Jn voor nem een ge-
Het li +euwe functie te vinden.
Vatl igt daarom voor de hand dat

Vlis binnenkort eervol ont-

slag zal krijgen. Tot die tijd is hij
vrij om te doen wat hij wil. „Hij is in
actieve dienst, maar vervult geen
functie," aldus een departementale
woordvoerder.

Binnen de Nederlandse krijgs-
macht is het hoogst ongebruikelijk
dat een dergelijke, hooggeplaatste
militair zijn functie neerlegt. Pas
één keer eerder, in 1973, nam een
aantal generaals ontslag uit onvrede
over mogelijke bezuinigingen nadat
daarover onderling ruzie was ont-
staan.
Deze 'generaalskwestie' begon on-
der het kabinet Biesheuvel toen
vier Haagse stafgeneraals (onder
wie de chef van de Generale Staf)
de toenmalige Defensieminister
Koster voor de keus stelden 'hij
eruit of wij eruit. Uiteindelijk na-
men ze, afzonderlijk en om diverse
redenen, zelf ontslag.

Carlosbeschuldigd van bloedige aanslag in hartje Parijs

Beruchte terrorist ziet
het nog rooskleurig in

redactie buitenland
p.
Verip , ~ Carl°s, de beruchte
itïaar^ anse terrorist dieg door Soedan aankrorK 1* 1S uitgeleverd, is gis-
der7n ,nd in PariJs door on-
W.T Srechter Jean-Louis
SchuiHlere in staat van be"
aandl i

ng gesteld voor zijn
bo m_. *n een spectaculaire
in p*anslag die in april 1982
' ariJs plaatsvond.

°P een aanslaS in de Rue Marboeuf
£lysé' steenworp van de Champs
'jganp Wam een toevallige voor-

anderen°m het leven> terwijl 63Passanten gewond raakten.
voi„
Van de ♦ mr- Mourad Oussedik, één
""lichte t

e verdedigers van de be-
g-r_s hp rrorist- is Carlos niet vol-''e recht egels van het internationa-
Ü'Wev r Soedan aan Frankrijk
Franse ' maar ontvoerd door deen Soedanese geheime

dienst. Als zijn cliënt daarmee ak-
koord gaat, zal hij mogelijk vandaag
een aanklacht indienen tegen de
Franse staat.

Ondanks het feit dat hem in Frank-
rijk vrijwel zeker levenslang te
wachten staat, leek Carlos gister-
ochtend in het geheel niet in de put
te zitten. In het Parijse Paleis van
Justitie maakte hij vlak voor zijn
eerste verhoor grappen over hun
geweren tegen de vier zwaar bewa-
pende gendarmes die hem bewaak-
ten. En onderzoeksrechterBruguiè-
re, de grote terrorisme-specialist
van Frankrijk, werd even later op-
gewekt door Carlos begroet. „Kijk,
daar heb je de rechter. Hoe gaat het
ermee?" vroeg Carlos. Waarop de al
even opgewekte rechter reageerde
met de tegenvraag: „En hoe gaat
het met u"? „Nog altijd in leven en
nog voor heel lang," zo luidde het
antwoord van Carlos.

Autobom
Daarna ging de rechter achter geslo

ten deuren tot ernstiger zaken over.
Carlos kreeg tijdens een twee uur
durende confrontatie te horen dat
de Franse Justitie hem verantwoor-
delijk acht voor de aanslag in de
Rue Marboeuf. Die aanslag, waarbij
een met explosieven volgestopte
geparkeerde auto werd gebruikt,
vond plaats op de openingsdag van
het proces tegen twee met Carlos
bevriende terroristen, de Duitse
Magdalena Kopp - met wie Carlos
later zou trouwen - en de Zwitser
Bruno Breguet. Amper twee maan-
den eerder had Carlos in een ulti-
matum aan de Franse regering de
onmiddellijke vrijlating van dit
tweetal geëist.

Behalve de aanslag in de Rue Mar-
boeuf zal Carlos zich voor de Franse
Justitie voor nog heel wat andere
feiten moeten verantwoorden. Om
te beginnen voor de moord op twee
agenten van de Franse contra-spio-
nagedienst DST. Carlos, in werke-
lijkheid Ilich Ramirez Sanchez
geheten, schoot de twee agenten op
27 juni in 1975 dood toen ze hem in

zijn Parijse appartement wilden
aanhouden. Voor dat feit is Carlosin juni 1992 al bij verstek tot levens-
lang veroordeeld door een Franse
rechtbank.

Daarnaast zegt de Franse Justitie
over sterke aanwijzingen te be-
schikken dat Carlos ook het brein
achter minstens drie andere bloedi-
ge aanslagen op Frans grondgebied
was, zoals de bomaanslag op de
sneltrein Toulouse-Parijs in maart
1982. Bij die aanslag kwamen vijf
passagiers om het leven. De aanslag
op detrein zou gericht zijn geweest
tegen Jacques Chirac, maar de bur-
gemeester van Parijs bevond zich
door een samenloop van omstan-
digheden niet in de trein.

binnen/buitenland

'Beloften politici aan bejaarden slechts wassen neus'

Ouderen lopen te hoop
tegen 'paarse' plannen

Van onze parlementaire redactie

bo h
~ De telefoon bij het Algemeen Ouderen Ver-

be (AOV) staat al dagenlang roodgloeiend. Met angst enven zien ouderen de plannen van het nieuwe kabinet tege-
is f6t e on2erustheid over de inhoud van het regeerakkoord
ink reCht vindt fractievoorzitter Jet Nijpels van het AOV. De
kah°mens van ouc*eren worden volgens haar door het paarse

oinet onevenredig aangepakt. „Hoe oud mag je eigenlijk
§ worden in Nederland?" vraagt ze zich hardop af.

gro
or net regeerakkoord heeft de

ktyair* oU(ierenpartij slechts één
Vyg, J'ficatie: buitengewoon zorg-
2iei. nd- „De aow wordt bevroren.

enf°ndsverzekerden moetent" eigen risico van 200 gulden be-ker" 1 en de toeslag van de aow-uit-
danr 1VOor Partners die jongerzijn
toiü. . Jaar wordt afgeschaft," aldus

tij douderenpartijen konden dit jaar
°Prr.

nS de verkiezin_ïen juist hun
de o h

S maken door de grote onvre-
_en

n debejaarden over de voor-
0V omennen bevriezing van hun aow.
1995 gens biedt het akkoord na
rjat ,eer> iets beter perspectief, om-
Uitk aow dan net a's ave andere
"Het Hlngen voor de helft meegroeit
00i de lonen in de marktsector.
t*v..AVoer* ne* meuwe kabinet van
de «/' °66 en VVD als Pleister °P
aftrek nde Voor 1995 een beJaarden-
sten 'n voor aowers met hoog-
o U( jseen klein pensioen, en hoeven
hulr?ren de e'Sen bijdragen voor
zeifï en kunstmiddelen niet meerlf te betalen.

Het regeerakkoord valt de ouderen
partij niettemin rauw op de dak
„Na de verkiezingen en de grote
ouderendemonstratie in Eindhoven
was er vanuit de politieke partijen
juist veel aandacht voor ouderen.
Van allerlei kanten werden beloften
gedaan, maar dat alles blijkt nu ge-
woon een wassen neus," vertelt Nij-
pels. De gevolgen voor de ouderen
zullen enorm zijn. „Voor ouderen is
het gewoonweg onmogelijk om hun
inkomenspositie nog te verbeteren.
Wij zijn bang dat ze steeds verder in
een sociaal isolement raken."
Ook de Algemene Nederlandse
Bond voor Ouderen (Anbo) is ver-
ontrust over de plannen. „Maar zo-
lang de plannen nog niet concreet
zijn ingevuld, wachten wij nog af.
Onze nekharen staan wel al over-
eind," zegt woordvoerder JanLake-
man. De Anbo had wel op meer
gehoopt. Bij de politiek heeft de
ouderenbond het afgelopen jaar
aangedrongen op extra aandacht
voor de laagstbetaalden. „De kop-
peling tussen de aow en de lonen
wordt nu losgelaten en daarom heb-
ben we het regeerakkoord met ge-
mengde gevoelens ontvangen." Ook
andere stokpaardjes van de Anbo
komen niet terug in het regeerak-
koord. „We hadden bijvoorbeeld
aangedrongen op doelgerichte
woonprogramma's voor ouderen,
maar daarover is niets terug te vin-
den," vertelt Lakeman.
Vooruitlopend op de definitieve
tekst in de regeringsverklaring wil
het Algemeen Ouderen Verbond
een vuist maken met de ouderen-
bonden. „Als er nu een ouderende-
monstratie wordt gehouden, dan
zou de toeloop enorm zijn," ver-
wacht Nrjpels.

Nazi-leuzen in Turkse moskee
GRONINGEN - Het interieur van een moskee van de Stichting
Islam Nederland 'Yunus Emre' inDelfzijl is het afgelopen weekeinde
met nazi-leuzen beklad. Ook hebben de nog onbekende daders ver-
nielingen aangericht. Dit heeft de politie gisteren bevestigd.
In de ruimte waarin aan kinderen wordt lesgegeven, stonden op het
schoolbord leuzen geschreven als 'I love Adolf Hitler' en 'Rudolf
Hess'. Op het pad naar de moskee was van stoeptegels een enorm
hakenkruis gemaakt.
Ook verwezen de daders naar het Amerikaanse geheime genootschap
Kv Klux Klan (XXX) en het Aktiefront Nationaal-Socialisten (ANS).
Met een brandspuit werd de moskee daarna onder water gezet.
De Turkse gemeenschap in Delfzijl is zeer geschrokken van het inci-
dent. Het is dit jaar de derde keer dat in Oost-Groningen nazi-leuzen
zijn aangetroffen.

Zigeuners moeten
zich in Amsterdam
als 'gast' gedragen

Van onze redactie binnenland

AMSTERDAM - De gemeente
Amsterdam betuigt haar spijt
over een stigmatiserende zinsne-
de in een brief aan ruim tachtig
zigeuners die tijdelijk verblijven
aan de Aziëhavenweg. Daarin
worden zij erop gewezen dat ze
'gast' van het Nederlandse volk
zijn en zich aan bepaalde regels
te houden hebben. Voor belan-
genorganisatie Rom zijn de ex-
cuses niet voldoende. Er wordt
volgens een woordvoerder een
klacht bij Justitie ingediend om-
dat de brief discriminerend is.

„U bent hier tijdelijk gast van
het Nederlandse volk. En van u
wordt verwacht dat u zich daar
ook naar gedraagt. Dit betekent
dat het plegen van diefstallen,
zakkenrollen of andere misdrij-
ven niet aanvaardbaar zijn. De
politie zal dan ook in voorko-

mende gevallen hier streng te-
gen optreden," zo staat in de
brief van de Ambtelijke Werk-
groep Zigeuners, die is opgesteld
in samenwerking met de politie.
Die passage moet als niet ge-
schreven worden beschouwd, en
de zigeuners uit voormalig Joe-
goslavië krijgen een brief met
excuses, hebben B & W van Am-
sterdam gisteren in allerijl beslo-
ten.

Een andere alinea in de omstre

den brief luidt: „Het is verboden
te bedelen, dieren te plagen, din-
gen te vernielen of met stenen en
andere voorwerpen te gooien."
In de brief staan verder regels
waaraan de zigeuners zich moe-
ten houden, zoals een verbod op
het slachten van dieren, verkoop
van goederen en op gebruik van
het terrein als werkplaats.
Het Landelijk Bureau Racisme
Bestrijding noemt de brief
schokkend. „Het is ongelooflijk
dat die door de gemeente is ver-

stuurd," aldus woordvoerder O.
Stomp. „Alle stereotiepen die de
ronde doen over zigeuners ko-
men er in terug. Het is onge-
hoord." Het bureau vindt het
goed dat de gemeente spijt be-
tuigt over de passage waarin
wordt gemeld dat de zigeuners
te gast zijn. Er staan echter nog
wel meer kwetsende zinnen in
de brief, aldus woordvoerder
Stomp. Hij vraagt zich af waar-
om daarvoor geen excuses ko-
men.
Voor zigeunerorganisatie Rom is
de spijtbetuiging van de ge-
meente niet genoeg. De betrok-
ken zigeuners willen volgens
woordvoerder P. van Eeuwijk
dat de verantwoordelijke ambte-
naar ontslagen wordt en zullen
een klacht wegens discriminatie
indienen bij de hoofdofficier van
Justitie. Of de betrokken ambte-
naren worden berispt, kon een
woordvoerder gistermiddag niet
zeggen.

Mythe
Carlos heeft ondertussen voor zijn
verdediging twee zeer bekende Pa-
rijse advocaten ingehuurd. Het gaat
om mr. Mourad Oussedik, gespecia-
liseerd in de verdediging van poli-
tieke vluchtelingen, en mr. Paul
Vergès. Die laatste is zonder enige
concurrentie Frankrijks meest be-
roemde advocaat. Vergès maakte in
het verleden faam als verdediger
van oorlogsmisdadigers als Klaus
Barbie en Paul Touvier, de Pales-
tijnse terrorist Georges Ibrahim
Abdallah en, niet te vergeten, de
Duitse Magdalena Kopp, een voor-
malig lid van de Baader-Meinhof-
groep met wie Carlos sinds enkele
jaren getrouwd is. „Ikken hem niet
persoonlijk, maar ik vind het een
hele eer dat hij me gevraagd heeft.Carlos is toch een legende, een
mythe," aldus mr. Vergès.

punt uit
Walesa

De Poolse president, Lech Wa-
lesa, brengt op uitnodiging van
koningin Beatrix van 4 tot 6
oktober een officieel bezoek
aan Nederland. Over het pro-
gramma zijn nog geen bijzon-
derheden bekend.

Arts
Tegen de 42-jarige J. v.d. C. uit
Haren die de Hummelose arts
Joyce Labruyère in februari
1991 om het leven zou hebben
gebracht, is gisteren voor de
rechtbank in Arnhem vijftien
jaar cel geëist. Officier van Jus-
titie mr W. Weerkamp achtte
doodslag en heling van che-
ques van het slachtoffer bewe-
zen.

Zuiveringen
De Bosnische Serviërs hebben
zondag 86 moslims uit een dorp
in het noordoosten van Bosnië
verdreven en beroofd van al
hun bezittingen. Volgens de
UNHCR, de vluchtelingenorga-
nisatie van de VN, zijn sinds
half juli al zeker 385 inwoners
van het dorp Bijeljina het
slachtoffer geworden van etni-
sche zuiveringen door de Ser-
viërs.

Hekmatyar
Premier Gulbuddin Hekmatyar
van Afghanistan is vrijdag ern-
stig gewond geraakt bij een
bombardement op zijn hoofd-
kwartier, 45 kilometer ten zui-
den van de hoofdstad Kaboel.
Het officiëleAfghaanse persbu-
reau Bakhtar, dat op de hand is
van Hekmatyars tegenstander,
president Burhanuddin Rabba-
ni, heeft dit gemeld, maar de
vertegenwoordiger van de pre-
mier heeft het onmiddellijk
tegengesproken.

Plutonium
De politie van de Noordduitse
stadstaat Bremen heeft zater-
dag een 34-jarige Duitser met
twee gram plutonium op zak
gearresteerd. Dat is gisteren
door het openbaar ministerie
van de Hanzestad bevestigd.
Het is het derde geval van plu-
toniumsmokkel dat binnen
vier maanden is bekendge-
maakt. ,

Lesbos
Op het Griekse eiland Lesbos
in de Aegeïsche Zee is de nood-
toestand uitgeroepen wegens
de zich nog steeds uitbreiden-
de bosbranden. Er is sprake
van een ramp van bijbelse om-
vang, verklaarde deprefect van
het eiland gisteren.

Honger
Het Wereld Voedsel Program-
ma (WFP), de VN-organisatie
voor de verstrekking van voed-
selhulp, heeft gisteren gewaar-
schuwd dat in Malawi binnen
twee maanden drie miljoen
mensen worden bedreigd door
hongersnood. De oorzaken
daarvan zijn droogte en een
slechte oogst.

(ADVERTENTIE)
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" Bij een
ongeluk met
een
dubbeldekbus
zijn gisteren
inErbendorf
in het oosten
van Beieren
26 mensen
gewond
geraakt, van
wie zestien
ernstig. De
bus was voor
een dagtocht
op weg van
Neuburg naar
Chiemsee. Bij
Erbendorfzag
de chauffeur
een
verkeersbord
over het hoofd
dat
waarschuwde
voor een laag
viaduct. In
volle vaart
reed de bus
tegen de
betonconstruc-
tie, waarbij
vooral de
passagiers in
het bovenste
compartiment
zware
verwondingen
opliepen.
Foto: EPA
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Druk
Nu zou een normaal mens al veel
eerder zijn bezweken onder de
druk die op Brinkman is uitge-
oefend. Dat hij het nog zo lang
heeft volgehouden zonder een
krimp te geven, zal te maken
hebben met zijn karakter. „Op-
geven zit niet in mijn aard. Dat
heb ik ook van huis uit meege-
kregen en uit de streek waar ik
ben opgegroeid," heeft hij eens
gezegd.
Ook gistermiddag maakte Elco
Brinkman duidelijk dat hijzelf
nog niet gebroken is, maar dat
het CDA-belang hem tot zijn be-

sluit heeft bewogen. „Aan mijn
incasseringsvermogen is nog
geen eind gekomen. Mijn per-
soonlijke gevoelens zet ik opzij.
Dit besluit heb ik genomen in
het belang van onze beweging."
Achteraf bezien zijn de moeilijk-
heden voor Brinkman begonnen
in 1992 toen Lubbers hem defini-
tief aanwees als zijn opvolger.

nieuwsanalyse]
Brinkman was niet blij met de
last die daardoor vroegtijdig op
zijn schouders werd gelegd. La-
ter heeft ook Lubbers erkend dat
hij daarmee een fout heeft ge-
maakt.
Terwijl premier Lubbers nog de
ongekroonde koning in het CDA
was, moest Brinkman zich profi-
leren. Hij ontpopte zich als een
conservatieve liberaal (in zijn
studentenjaren is hij nog een
blauwe maandag lid geweest van
de WD-jongeren), met vooral
oog voor de noden van de har-
dwerkende middengroepen.
Het kabinet, zo liet Brinkman
verschillende malen weten,
moest meer bezuinigen, forser
ingrijpen in de wao, meer daad-
kracht tonen. Maar het bleef bij

woorden. Zo gauw Lubbers zijn
stem verhief, bond Brinkman
weer in. Het beeld ontstond van
een blaffende hond, die niet
beet. Het beruchte wao-weekein-
de van januari 1993, waarin
Brinkman na een week onder-
handelen met de VVD, boog
voor het „bami-akkoord" van
Bérgschennoek, is er het be-
kendste voorbeeld van.

ELCO BPINKMAN

Heerma en De Hoop Scheffer belangrijkste kandidaten

CDA'ers kiezen nieuwe
kleren van de keizer

Von onze parlementaire redactie

DEN HAAG - Wie gaatElco Brink-
man opvolgen? Een CDA-commis-
sie met de prominente fractieleden
Deetman, Wolters en Beinema wil
daarover binnen enkele dagen een
besluit nemen. Nu Deetman zélf
niet in de race blijkt te zijn voor het
leiderschap staat Enneüs Heerma
hoog op de sollicitatielijst. Hij is
zelfs al bij de sollicitatiecommissie
op de thee geweest. Ook Jaap de
Hoop Scheffer zal een dezer dagen
wel een kopje koffie nuttigen in het
gezelschap van zijn drie collega's.
Maar in het CDA wordt ook niet uit-
gesloten dat er uiteindelijk een ver-
rassing uit de bus rolt.

ENNEÜS HEERMA (49) wordt ge-
zien als de 'geestelijk' opvolger van
Bert de Vries. Het sobere sociale
gezicht van het CDA. Net als De
Vries was Heerma niet gechar-
meerd van de glamourtrekjes van
fractieleider Brinkman.
De succesvolle demissionaire
staatssecretaris van Volkshuisves-
ting ziet zichzelf als een nuchter
bestuurder, een manager. De vraag
is daarom of Heerma een man is die
een partij in oppositie kan aanvoe-
ren. Hij heeft de naam degelijk te
zyn, voorspelbaar, wars van avon-

tuur. In één woord saai. Hij heeft
nog nooit in de Tweede Kamer ge-
zeten. Hij was fractievoorzitter van
de ARP, later CDA in Amsterdam.
Hij had het geschopt tot wethouder
toen hij acht jaar geleden door Lub-
bers naar Den Haag werd gehaald.
Hij is geen vechter: in een interview
zei hij meer vuurwerk in de politiek
niet nodig te vinden. „Een nuchter
land vraagt om nuchtere bestuur-
ders."
Bevlogenheid past een politicus
niet in een maatschappij waarin de
mens niet meer geneigd is tot alle
goeds, heeft Heerma eens gezegd.
Een politicus moet zijn vak benade-
ren met een flinke portie boerenver-
stand, dat een balans weet te vinden
tussen hoofd en hart. Boerenver-
stand heeft Enneüs in Tietjerkstra-
deel wel meegekregen van zijn
vader. Net als liefde voor jenever,
hobo-concerten en boeken van
Theun de Vries.
JAAP DE HOOP SCHEFFER (46)
was ooit één van de betere leerlin-
gen in het attaché-klasje van Bui-
tenlandse Zaken. Hij werd diplo-
maat en droeg vanaf 1980 het akten-
tasje van minister Hans van den
Broek van Buitenlandse Zaken.
Een kloon van Van den Broek,
werd naderhand in de Kamer wel
eens geschimpt.

Het was in ieder geval Van den
Broek die hem adviseerde zijn
D66-lidmaatschap in te ruilen voor
het CDA om politieke carrière te
maken. Acht jaar geleden maakte
hij - ondanks een 'onverkiesbare'
54ste plaats - zijn entree in de
TweedeKamer. De Haagse afdeling
voor wie hij op de kieslijst stond,
kende hem amper.
De Hoop Scheffer is dé woordvoer-
der Buitenland van het CDA. Hij
haalde ooit de kranten niet een felle
uithaal naar minister Pronk, die
zich had gemengd in de mensen-
rechtendiscussie in Indonesië. Jaap
de Hoop Scheffers naam deed enke-
le jaren geleden de ronde als moge-
lijke minister van Buitenlandse
Zaken, maar ook als opvolger van
Brinkman.

De opmars van de CDA-óógappel
werd echter overschaduwd door het
gestage zetelverlies vaft het CDA en
de problemen rond Elco Brinkman.
Want Jaap de Hoop Scheffer heeft
als groot nadeel dat hij veel weg
heeft van de nu afgetreden fractie-
leider: gladjes, rechts, zakelijk en
pragmatisch.
Naar verluidt kan hij behoorlijk zin-
gen en doet hij ook nog wel eens
aan cabaret. Of hij echter de poli-
tieke souplesse en de autoriteit be-
schikt om een fractie in oppositie te
kunnen leiden, is oneïuidelijk. Eén
ding is zeker: hij is van onbespro-
ken gedrag. Dig Istha, destijds
woordvoerder van de minister van
Buitenlandse Zaken, heeft eens
over hem gezegd: „Hij lult niet over
anderen, hij drinkt niet en heeft ook
geen andere vrouwen dan zijn ei-
gen, wat al met al toch heel bijzon-
der mag heten in het Haagse."

Mocht Heerma noch De Hoop
Scheffer uit de bus komen als idea-
le oppositie-tijger, dan kijkt het
CDA-trio mogelijk ook nog naar
wat consensus-kandidaten. Ernst
Hirsch Ballin bijvoorbeeld. Een aar-
dige, attente man maar helaas be-
hept met een paar forse oogkleppen
als hij eenmaal overtuigd is van zijn
eigen gelijk. Of Yvonne van Rooy,
de vlekkeloze maar saaie kroon-
prinses van Lubbers. Katholiek en
al sinds 1986 staatssecretaris van
Economische Zaken. Ze heeft am-
bitie, maar beschermheer Lubbers
heeft inmiddels niks meer te vertel-
len in de fractie. Bovendien is ze te
zachtaardig voor een harde opposi-
tie. Helemaal onderaan het lijstje
compromiskandidaten bungelen
nog de Kamerleden Pieter Jan Bies-
heuvel en Alie Doelman-Pel. Maar
op hun Grote Doorbraak wordt niet
echt gerekend.

O Enneüs Heerma " Jaap de Hoop Scheffer

'Afscheidsbrief' Brinkman
aan fractiegenoten CDA
Aan de Tweede-Kamerfractie CDA
Beste fractiegenoten. Nu dekabinetsformatie ten einde loopt en
een kabinet van PvdA, VVD en D66 in zicht komt, breekt voor onze
fractie en het gehele CDA een nieuwe periode aan. In die periode
zal hopelijk ook een verdere aanzet kunnen worden gegeven tot
herstel, versteviging en vernieuwing van onze banden met het
electoraat. Om met elkaar als politieke partij in verschillende
geledingen en opzichten een nieuwe start te kunnen maken, die
vrij is van discussie over de uitvoering van eerder gezamenlijk
geformuleerde afspraken en opvattingen, heb ik besloten met
ingang van heden mijn fractievoorzitterschap neer te leggen. Vurig
hoop ik dat we met elkaar in het CDA erin zullen slagen ons werk
te doen in vertrouwen van onze achterban en in het belang van
ons land.
De steun van en samenwerking in onze fractie heb ik in de
afgelopen jarenop zeer hoge prijs gesteld. Ook overigens heb ik
mij graag in dienst gesteld van onze partij en ik blijf daarvoor ook
in de toekomst beschikbaar. Als lid van de TweedeKamer hoop ik
onder nieuwefractieleiding een bijdrage te kunnen en mogen
leveren aan onze gezamenlijke opdracht.

Met hartelijke groet,
Elco Brinkman

binnen/buitenland

Brinkman werd te vroeg door Lubbers gelanceerd

Een blaffende hond
die niet wilde bijten

DOOR HARM HARKEMA

DEN HAAG - „Jezelf blij-
ven, daar komt het op aan,"
zei Elco Brinkman vorig
jaar nog in een interview.
En hij gaf er zelf bij aan hoe
moeilijk dat was: „Het be-
klemmende van Den Haag
is dat er zo aan je wordt ge-
schaafd. Hoe meer er aan
me geprutst wordt, hoe ge-
remder ik word. Als ik me
ergens op mijn gemak voel
ben ik heel open." Inmid-
dels is duidelijk geworden
dat Brinkman de Haagse
beklemming niet te boven
is gekomen.

Zo zeggen degenen die ook bui-
ten het licht van de cameralam-
pen wel eens met hem spreken
vrijwel zonder uitzondering dat
hij „een aardige open man" is,
„geïnteresseerd en met humor."
De Nederlandse bevolking kent
hem van radio en tv echter voor-
al als een wat kille, emotieloze
man, die lange zinloze volzinnen
braakt. Er is blijkbaar zoveel aan

Brinkman geprutst, dat hij niet
in zijn rol als partijleider is ge-
groeid, maar er integendeel
steeds meer door is geremd.
Brinkman heeft ooit een blik-
semsnelle carrière gemaakt als
bestuurder, maar het charisma
van de politiek leider lijkt hij te
ontberen. Net als het neusje van
de raspoliticus die weet wat er

leeft onder de kiezer en intuïtief
de juistekeuzes maakt.

Talkshows
Omringd door verkeerde advi-
seurs, begon Brinkman vervol-
gens opzichtig aan een image-
buildingtoer. Hij verscheen in
talkshows en gaf interviews aan
damesbladen waarin niet de po-
liticus maar de mens-Brinkman
centraal stond, samen met zijn
gelukkige gezin. December vorig
jaarwerd het de CDA-prominen-

ten Bert de Vries en Enneüs
Heerma te veel. Zij distantieer-
den zich publiekelijk van deze
op de persoon gerichte wijzevan
campagnevoeren.

Sinsdien is het alleen maar ver-
der bergafwaarts gegaan met het
CDA en met Brinkman. Terwijl
de partij in de opiniepeilingen
doorkelderde bleven Brinkman
en vele andere hard-liners in de
partij denken dat ze het „met de
harde maar eerlijke bezuini-
gingsboodschap" wel zouden
redden. Pas na de boodschap dat
ook de aow de komende vier jaar
bevroren dient te worden, en de
stroom van kritiek die daarna
losbarstte, bond Brinkman in.

Maar toen was het te laat. De ge-
meenteraadsverkiezingen verlie-
pen dramatisch slecht, en in de
aanloop naar de Tweede-Kamer-
verkiezingen groeide de onmin
over de nieuwbakken partijlei-
der tot ongekende hoogte. Ook
Lubbers deed een duit in het
zakje, door Wim Kok „een prima
premier" te noemen, en zijn ei-
gen stem op de nummer drie,
Hirsch Ballin, uit te brengen.
Brinkman toerde quasi-opge-
wekt van 's ochtends vroeg tot 's
avonds laat het land door, wan-
hopig proberend kiezers aan zich
te binden. En omdat een onge-
luk vrijwel nooit alleen komt,
kreeg hij ook nog de affaire rond
zijn omstreden commissariaat
bij „oom Arie" over zich heen.
Met de dag werd hij krampachti-
ger en defensiever in zijn optre-
den.

Na de rampzalig verlopen Ka-
merverkiezingen (een verlies van
twintig zetels) is het niet meer
goed met hem gekomen. Aan
zijn lijdensweg is nu een einde
gemaakt.

Brinkman al genoemd als nieuwe burgemeester van Den Haag

Regering is erg royaal
voor gevallen leiders
DOOR CARINE NEEFJES

DEN HAAG - Dat de afgetreden
CDA-fractievoorzitter Elco
Brinkman noodgedwongen di-
recteur wordt van het omstreden
bedrijf Arscop bv van zijn om-
streden oom Arie, is zeer on-
waarschijnlijk. De paarse coalitie
zal ervoor zorgen dat de gevallen
kroonprins van Lubbers een
mooie baan krijgt. Elco wordt al
genoemd als de toekomstige
burgemeester van Den Haag.

De regering in Nederland is
doorgaans zeer aardigvoor colle-
ga's die onverwacht het Binnen-
hofmoeten verlaten en met lege
handen op straat staan. Een
beetje eigenbelang in deze mee-
levende houding speelt hierbij
zeker een rol: vroeg of laat moe-
ten de .zittende bewindslieden
zelf ook het veld ruimen en op
een andere manier de kost zien
te verdienen.
Burgemeester of commissaris
van de koningin zijn de meest
voorkomende functies voor fa-
lende politieke leiders. Want ook
al moeten sommigen Den Haag
verlaten wegens politiek wanbe-
leid, ze hebben wel bestuurlijke
ervaring die buiten de residentie
goed kan worden gebruikt, zo re-
deneert de regering. Neem bij-
voorbeeld voormalig staatssecre-
taris Brockx van Volkshuisves-
ting. Uit de bouw-enquête in
1987 bleek dat het een puinhoop
was opzijn departement. Brockx
werd geloosd, maar kreeg later
toch een baan als burgemeester
van Tilburg.

Niet iedereenkomt goed terecht.

Het meest trieste geval is Wim
Aantjes, de CDA-fractievoorzit-
ter die in 1978 de laan werd uit-
gestuurd omdat hij tot die tijd
zijn rol in de Tweede Wereldoor-
log had verzwegen. Niemand
stond te springen om Aantjes,
die werd verdacht van collabora-
tie, een nieuwe carrière te bie-
den. Premier Van Agt beloofde
van alles, maar deed niets. Jaren
later mocht hij voorzitter worden
van de Kampeerraad. Een nep-

baan, die hem werd toebedeeld
onder het mom van: 'We moeten
toch iets doen.

Oud-premier Piet de Jong (KVP,
1967-1971) was ook niet geluk-
kig. Hij ambieerde een lidmaat-
schap bij de Raad van State
maar het toenmalige kabinet
Biesheuvel (ARP) had bezwaren.
Het grootste verzet was afkom-
stig van De Jong's partijgenoot
Van Agt, die toen minister van

Justitie was. Nooit heeft hij een
ander baantje gehad. Wel werd
met medewerking van het Ko-
ninklijk Huis bedisseld dat De
Jong een woning kreeg op land-
goed 't Loo, waar prinses Mar-
griet woont.
Van Agt zelf overigens kwam
wèl aardig terecht na zijn aftre-
den: hij is nu EG-ambassadeur
in Washington.

" Brinkman staat niet langer aan het roer van het CDA
en kan - in afwachting van een andere baan - voorlopig
genietenvan meer vrije tijd. Foto: anp

Brinkman
Het verbazende aan het af-
treden van CDA-fractielei-
der Elco Brinkman is niet
zozeer het besluit zelf, als
wel het feit dat het nü pas
genomen wordt. Gezien de
dramatische nederlaag die
het CDA bij de jongste par-
lementsverkiezingen leed,
had je mogen verwachten
dat de lijsttrekker meteen de

consequenties daarvan zou aanvaarden en weer gewoon Kamer-
lid zou worden.

Niet dat Brinkman in zijn eentje verantwoordelijk was voor het op-
zienbarende zetelverlies, maar hij was wèl de politieke kopman.
Het besef dat hij niet alléén schuld had aan de electorale ramp
was daarom onvoldoende reden voor Brinkman om niet zelf met-
een het initiatief tot aftreden te nemen. Het lotvan een politiek lei-
der is dat hij de verantwoordelijkheid dient te dragen, of dat nu
rechtvaardig is of niet.

Het is dan ook opmerkelijk dat Brinkman, zoals nu blijkt, pas
maandag de eer aan zichzelf hield; kort voordat het CDA-partijbe-
stuur zich over zijn positie als fractievoorzitter zou beraden.
De druiven zijn zuur voor de man die (veel te) vroeg als politieke
kroonprins naar voren werd geschoven door Ruud Lubbers; dezelf-
de Lubbers die hem tijdens de verkiezingscampagne op weinig
elegante wijze voor de voeten liep.
Maar Brinkman kan zich niet onttrekken aan medeverantwoorde-
lijkheid voor onder meer het verwaarlozen van de eigen achter-
ban, slechte communicatie, het blind varen op de koers van
campagne-adviseurs, inschattingsfouten en gebrek aan politieke
radar bij het behoud van een commissariaat in een bedrijf dat
/voorheen in opspraak was.

Het CDA schikt zich langzaam en onwennig in zijn rol van opposi-
tiepartij. Democratisch gezien is het daarom goed dat dit gebeurt
onder een nieuwe politieke aanvoerder met — hopelijk - voldoen-
de politiek gezag om het toekomstige paarse kabinet kritisch te
volgen.

Paars
De invloed van VVD, PvdA en
D66 op een eventuele benoe-
ming van Brinkman hoeft voor
de aftredende kroonprins geen
belemmering te zijn. Neem de
rolverwisseling van Hans Wiegel
(WD). Hij verliet begin jaren
tachtig de Haagse politiek, klop-
te aan bij de toenmalige minister
van Binnenlandse Zaken Ed Van
Thijn (PvdA) en enkele dagen 13'
ter was hij commissaris van de
koningin in Friesland.
Voor een nieuwe baan voor een
gevallen politicus is de instem-
ming én inspanningvan de eigen
partij minstens zo belangrijk-
Dat bleek bij Jan Terlouw (D66)-
-die in 1982 het veld moest rui-
men. De voormalige minister
van Economische Zaken was
enigszins gebrouilleerd met zijn
partij en D66 deed dus niets voor
Terlouw.
Hij werd op eigen initiatief se-
cretaris van de internationale
organisatie voor transportminis-
ters in Parijs. Een vage, onbe-
langrijke functie voor een gewe-
zen bewindsman. Gek genoeg
werd Terlouw ruim tien jaar la'
ter, tijdens het kabinet Lubbers
111, benoemd tot commissaris
van de koningin in Gelderland-
Kennelijk wilde D66 iets goed
maken.

Dat de toekomst van Brinkma0

ondermeer afhankelijk is van de
welwillendheid van de paarse
partijen, is weleven wennen. Tot
nu toe zat het CDA altijd in de
regering en kon het vrij gemak-
kelijk aantrekkelijke baantjes
regelen voor gevallen partijgeno-
ten. Op hangende pootjes moet
Elco nu naar de paarse ministers
om te vragen of er voor hem nog
iets in het vat zit.
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INGELAST BERICHT
Yo^-CfiU 18 Augustus (morgen dus...) openen wij onze
«g-'Cwf tweede vestiging in het centrum van Heerlen.

EEN MODEZAAK MET EEN g&
JOOP! TOTAAL-COLLECTIE! ", Uitzonderlijk goed afgestemd

<&* op de wensen van de man van jM:
cioppa' nu èn daarbij nog sympathiek vil Ék

geprijsd ook! Vrijblijvend \ê
VfcNIUKQ rondkijken is bij ons een must. m
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Unilever begint
prijzenslag

met Omo Power
- Unilever is in

'vuile wasmiddelenoorlog'
rP baar Amerikaanse concur-

Procter & Gamble een prij-, nslag begonnen. Bij aankoopze week van een. pak Omo Po-er of een navulzak kan de con-
ment tien gulden opzijn bank-
girorekening terug krijgen. In|j °te advertenties in dagbladen

gp6? Unilever deze geld-terug-
Ie tic bekend gemaakt. Uni-
h-,er wil hiermee het voorname-JK in Nederland teruggelopen. arktaandeel voor Omo Power

rugwinnen. Het tientje terug
de bank of giro betekent dat

p consument voor een pak Omoower deze week ongeveer ze-n gulden betaalt en voor eenlavulpak zes gulden.

oncurrent Procter & Gamble,
met Ariel marktleider is, hadrder de waskwaliteit van de«rnieuwde Omo Power keihard

Daarna heeft Unile-r het wasmiddel enigszinsaan-
r

past en de consument de ga-ntie gegeven dat textiel bij
p rrnale wasbeurten met Omo
°wer niet beschadigt.

Flinke stijging omzetten
in uitzendbranche

DEN HAAG - Het
herstel van de Ne-
derlandse economie
heeft in het tweede
kwartaal van dit jaar
ook zijn effect gehad
op de uitzendbranc-
he. Na een daling in
de eerste drie maan-
den van 1994 stegen
de omzetten van de
uitzendbureaus in de

maanden april, mei
en juni met 15,7 pro-
cent ten opzichte
van hetzelfde kwar-
taal een jaar eerder.

ln het eerste kwar-
taal daalden de om-
zetten met 0,2 pro-
cent. Het econo-
misch herstel zorgde
daarna echter voor

een flinke omzetstij-
ging in de conjunc-
tuurgevoelige uit-
zendbranche. Per
saldo stegen de om-
zetten in het eerste
half jaar van 1994
met 8,0 procent. Het
aantal door uitzend-
krachten gewerkte
uren steeg in het
tweede kwartaal,
vergeleken met het
tweede kwartaal van
1993, met 15,2 pro-
cent.

Rente VS omhoog
WASHINGTON - De rente in de
Verenigde Staten gaat omhoog. Het
disconto wordt opgetrokken van
3,50 tot 4,00 procent en de zoge-
noemde federal funds rate, het be-
langrijkste tarief in de geldmarkt,
gaat van 4,25 naar 4,75 procent. De
renteverhoging is onmiddellijk in-
gegaan. Het besluit viel gisteren tij-
dens de vergadering van het Fede-
ral Open Market Committee, het
beleidsbepalende comité van de
Amerikaanse centrale banken. Er
was alom al rekening mee gehou-
den dat de Amerikaanse rentetarie-

ven zouden worden verhoogd, al-
leen was de vraag met hoeveel. De
'Fed', het bestuur van de centrale
banken, liet weten dat met het nu
genomen rentebesluit de economie
kan blijven groeien zonder dat het
gevaar voor het opleven van de in-
flatie ontstaat.
De Amerikaanse centrale banken
willen met een hogere rente de op-
leving van de inflatie, die gepaard
gaat aan de sterke groei van de eco-
nomie van de VS, vóór zijn. De in-
flatie staat nu nog op het betrekke-
lijk lage peil van 2,7 procent, maar
alomwordt een stijgingvan dat per-
centage voorzien, vooral in 1995.

beurs

Afwachtend
- De Amsterdamse

gen Was gisteren over het geheel
met

°men Prijshoudend. De graad-
A.Evr.van de aandelenmarkt, de
,_n j/kreeg er bijna twee punten bij
.ati te staan °P 417>07- De obli-norrfS noteerden door de bank ge-aov*en 40 cent hoger.

f 3 9.?^ de een steviSe omzet van
ste j milJard uit de bus. Het groot-
kwa daarvan, f 2,45 miljard,
ties

n
r-op het conto van de obliga-

aan' \^e aandelen kwamen amper
O > de f 800 miljoen. Koninklijkee was goed voor f 116 miljoen.

ko«! P
eVer ging verder omhoog. De

cent .Steeg met f 3-10 ofwel !.6 pro-
f 3 Ltot f 199,50. Heineken steeg
Wij'i °f I>6 Procent tot f 240, ter-sterr^°or de aandelen van de houd-
ing aatschappij Heineken Hol-
.int? °P f 216,40 een waardeverho-
stanriVtn f 540 ofwel 26 Procent tot
ru stie am- Grolsch deed het wat
cent* aan met een stijging van 60. l '°t f 49,60.
_\k?
h0 ging eerst mnk in koers om-
de loo

maar moest van die winst in
afstaan an de dag het merendeel
_en v ,"et chemiefonds sloot met
op f 'fr °etering van drie dubbeltjes
cent lö'80- Philips deed het met 30
ninki in.eer °ï* f 5820, terwijl Ko-
kwij t Jike, °lic en KLM 20 cent
f iqo fokten op respectievelijkaö'W en f 53,20.
De f
en-kelpHClele waarden zochten het
in de ?! dubbeltjes hogerop. Alleen,
ken ,vrddagkreeg de markt te ma-
Bij een KVraag naar Fortis Amev.
Van ~,; buitengewoon grote affaire
beurs ~im 264-400 stukken kende de
prOcen.°uer Amev een f 2,20 of 3
t)e ü ,ilogere waarde van f75 toe.wachti Jaarresultaten en de ver-Woit'^n voor geheel 1994 van
in d

I!> Sluwer vielen bij de beurs
f l&0 ofl3?l^' De uitgeveriJ ging
f 120 ".n l '3 Procent hoger op.^/^O de markt uit.

Hoofdfondsen v.i. sk

ABN Amro Hold. 59,90 60,30
ABNAmroA.inFT 84,40 84,30
ABNAmroL.Gr.F. 182,20 182,10
ABN AmroObl.Grf. 201,40 201,20
Aegon 97,80 98,20
Ahold 46,80 46,70
Akzo Nobel 218,50 218,80
Alrenta 231,50 232,30
BolsWes.c. 40,90 41,40
CSM eert. 67,30 67,70
Dordtsche Petr. 194,10 194,40
DSM 142,70 142,60
Elsevier 171,10 170,50
Fokker eert. 16,30 16,70
FortisAmev eert. 72,80 75,00
Gist-Broc. eert. 49,80 49,70
Heineken 236,30 240,00
Heineken Hold. 211,00 216,40
Hoogovens nrc 81,50 81,70
Hunter Douglas 85,00 83,70
INGc. 79,80 79,40
KLM 53,40 53,20
Kon. KNP BT 49,50 49,90
Kon. Olie 193,30 193,10
KPN 49.80 50,50
Nedlloyd 70,70 71,00
Océ-v.d.Gr. 77,80 78,00
Pakhoed eert. 52,90 53,10
Philips 57,90 f 58,20
Polygram 77,30 76,40
Postb.Beleggf. 59,30 59,30
RG Florente F. 128,90 128,80
Robeco 116,50 117,00
Rodamco 55,10 55,20
Rolinco 119,40 120,10
Rorento 86,00 86,10
Stork 48,90 48,70
Unilever eert. 196,50 199,60
Van Ommeren nrc 53,60 54,60
Ver.BezitVNU 192,90 192,80
Wolters-Kluwer 119,00 120,50

Avondkoorson Amsterdam
Elsevier 170,80(170,50)
KLM 53,70(53,20)
Kon Olie 192,00-192,90(193,10)
Philips 58.20-58,60 (58,20)
Unilever 198,10-199,40 (199,60).

Binn.nl. aandelen
Aalbertslnd 89,00 88,50
ABNAmroHld.prf.c. 6,26 6,26
ABNAmro pref. 59,00 59 00ACF-Holdingc. 38,20 38,50
Ahrend Groepc. 142,00 143,00
AsdOptionsTr. 18,80 19,20
Asd.Rubber 2,90 2,90
Ant. Verff. 401,00 bAtag Hold. eert. 133,00 133,00
AthlonGroep 66,50 66,50
Athlon Groepnrc 66,00
Aut.lnd.R'dam 106.00 105,50aBallast Nedam c. 76,50 76,00
BAM Groep 110,50 110^00

Batenburg 137,70 137,40
Beers 174,90 175^00
Begemann Groep 36,70 37 00
Belindo 281,50 28100
Blydenst.-Will. 33,50 33,50
Boer De Winkel.. 64,90 64.90
Borsumy Wehry 28,60 28,50
Boskaliseert. 42,50 42,20
Braat Beheer 29,00 29,10
Breevast 9,20 9,10
Burgman-Heybroek 1600,00 160o})0
Calvé-Delftpref 850,00 85000
CaJvé-Delfteert. 1347,00 1350,00
CapVolmac 19,10 19,00
CeteeoHold. 40,80 41,00
Cindu Intern. 106,50 106^50

' Claimindo 279,50 279,50
Content Beheer 28,80 2H 80
Credit LBN 42.20 42^50
Crown v.G. eert. 135,00 134 50
CSM 67.70 67,70
DelfUnstrum. 25,00 255)
Dorp-Groep 40,50 a 40,00a
Draka Holding 42.40 42,40
Econosto 24,00 2460
EMBA 201,00
Eriks Holding 114,60 115,00
Flexovit Int. 77,00 b 79,00
Frans Maas eert. 54,20 54,00
Fugrocert. 37.50 37*70
Gamma Holding 99,00 98,50
Gammapref 6,20 6 20
Gar_arellis 10,50
Getronics 49,00 4910
Geveke 34,00 34^00Giessen-de N. 46,50 48^00Goudsmit 27,00 27,00
Grolsch eert. 49,00 4960
GTI-Holding 166,50 166^50
Hagemeyer 138,50 13700
HALTrust B 17,20 1700
HALTrust Unit 17,20 1700
HBG 296,50 297 50
Hesßeheerc. 21,60 21,50
Heijmans 58,30 58,00
Hoek's Mach. 79,40 b 79 70b
Holl.Colours 82,20 8220
Holl.SeaS. 0,42 041
Holl. Ind. Mij 70,00 a 68£0a
HoopEff.bank 9,00 8,90
HunterD.pref. 1,80
IHCCaland 41,00 41,00
InternatMuell. 82,50 8230
ING 7,45 7,50
Kas-Associatie 67,00 67,00
Kempen & Co 13,10
Kiene Holding 140,90 140,90
Kondor Wessels 45,50 46 00
KBB 104,00 103,50
Kon.KNPßTc.pref. 7,71 7,71
Kon.Sphinx 52,90 53^00
Koppelpoort 416,00 416,00
Krasnapolsky 151.00 151,00
Landré&Gl. 50,00 50,00
Macintosh 47,40 47,40
Maxwell Petr. 188,00 188,00
Moeara Emm 1670,00 1675,00
M.EnimOß-cert. 86.60 86,50
Moolen Holding 42,70 42,30

MulderBoskoop 36,90 36,90
Multihouse 2.10a 2,10
Naeff 450,00
NAGRON 85,70 86,20
Nat. Inv. Bank 136,10 136,50
NBM-Amstelland 16.80 16.90
NEDAP 60,60 60,60
Nedcon Groep 34,50 32,50
NKF Holding 207,50 208,50
Ned.Part.Mij 51,80 51,60
Ned.Springst. 6400.00b 6400,00b
Norit 22,30 22,40
Nutncia VB eert 85,40 86,80
Nuv.-TenCate 89,40 88,80
OPG eert. 43,90 45,20
Orco Bank eert. 64,00 64,20
OTRA 304,00 a 303,00a
Philips Electr. d'9s 0,10
PirelliTyre 14,60 14,50
Polynorm 186,00 186,00
Porc. Fles 26,20 26,20
Randstad 80,50 81,50
Reesink 114,30 114,30
Rothmans Int. 3,72 3,74
Roto Smeets Boer 39,50 39,50
Samas Groep 57,50 57,50
Sarakreek 7,50 7,50
Schuitema 1875,00 1885,00
Schuttersveld 42,30 42,30
Smit Intern. 46,00 46,00
St.Bankiers c. 18,80 18,50
Stad Rotterdam e 37,80 37,70
Telegraaf De 177,00 176,50
Textielgr.Twente 75.50 75.50
Tulip Computers 16,50 16,50
Tw.Kabel Holding 192,00 190,50
Übbmk 113,50 114,00
Union 33,00 32,50
Vereenigde Glas 565.00 565,00
Volker Stevin 87,10 87,20
Vredestein 13,00 13,00
Wegener 110,50 110,80
WestlnvestF. 13,50 13,50
West Inv.F.wb 65,00 65,00
Wolters Kluwer 484,00
Wyers 24,70 24,90
Beleggingsinstellingen
ABNAmro Aand.F. 97,30 97,50
ABN Amro Amer.F. 73,10 72,50
ABN Amro Eur. F. 87,00 86,30
ABN Amro Far E.F. 79,30 78,50
ABN Amro Neth.F. 117,50
ABNAmrorent.div 161,00 160,90
Aegon Aandelenf. 47,60 47,00
Aegon Spaarplus 5,00
AldollarßFS 30,70 30,70
Alg.Fondsenbez. 251,00 252,00
Alliance Fund 10,20 10,20
Amvabel 94,80 95,50
Asian Cap.F.S 61,40 61,70
Asian Tigers F. 112,00 112,30
Asian Select.F. 104,60 104,20
AustruHung.F. 7,90 7,90
Bemco RentSel. 63,10 62,90
Bever Holding 4,50 4.60
CL Aandelenfonds 98,20 98,40
CLLaq.Groeifonds 101,80 102,00

CLObl.Dividendf. 104,00 104,00
CLObl.Waardef. 122,00 122,00
Delta Lloyd Inv. 39,20 39,10
Donau Fonds 32,90 33,00
DP America Gr.F. 34,50 34,50
EGFlnvestm. 165,00 165,00
EMF Rentefonds 82,90 82,90
Eng-Holl.Bel.Tr. 21,00 a
Eng-Holl.Bel.Tl 10,60
Envir.Growth F. 43,50 43,50
Esmeralda part. 38,30 38,50
Eur. Ass.Trust 8,30 d
EMS Growth Fund 102,60 102,50
EMS IneomeFund 91,20 91,00
EMSOffsh. Fund 100,80 100,50
EOE Index Fnd 447,00 451,00
EuroGrowth Fund 63,70 64,00
EuroSpain Fund 8,70 8,70
FarEastSel.F. 84.50 84,50
Gim Global 58,40 58,40
Groeigarant 1,36 1,36
Holland Fund 90,80 90,80
Holl. Eur. Fund 61.50 61,50
Holl. Obl.Fonds 133,00 133,00
Holl Pac. Fund 144,00 144,00
Hol! Sol Fond. 98,50 98,00
Hooge HuysHypf. 129,00 129,50
INGBnk Dutch F 62,00 62,20
INGBnkGeldm.F. 60,52 60,52
ING Bnk GlobF. 54,90 55,00
INGBnkOblig.F. 33,20 33,00
INGBnk Spaard.F. 102,82 102,85
INGBnk Rentegr.F 130,00 129,80
ING Bnk Vastg.F. 22,00 22,00
INB BnkVerre Oost. 49,00 49,30
Innovest 65,00 b
Interbonds 500,00 500,00
Intereffekt 500 29,50 29,50
lntereffekt wt 42,90 43.20
Intereffekt Yen Value 89,00 89,00
Investa part 85,50
ISHimal.FundJ 18,20 18,30
JadeFonds 225,00 225,50
JapanFund 20.20
Jap.lnd.AlphaF. 7050,00
Jap.Sect.Rat.Yen 5400,00
Korea Pac.Tr. $ 11,70 13.50
Latin Am.Eg.F. 96,20 96,80
Leveraged Cap 60,50 60,00
Liquirent 54,30 54,30
Mal.Capital F.s 15.70
MeesObl.Div.F. 114,30 114,30
Mexico IneomeF. 20,10 20,10
Mondibel 77,00 V,W
Nat.Res.Fund 75,20 75,30
New Asia Fund 10,40 10,70
Nomura Warr. F. 0,30 b 0,30
Obam, Belegg. 323,00
OAMFRentefonds 11,65 11,50
OrangeFund 27,80 27,90
Pac.Dimensions 115,70 115,70
Pac.Prop.Sec.F. 38,00 37,60
PiersonRente 128,10 128,30
Postb.Aandelenf. 58,40 58,40
Postb.Obl.f. 48.60 48,60
Postb.Verm.gr.f. 59,40 59,40
Rentalent Bel. 168,70 168,70
Rentotaal NV 38,70 38,80
RG Aand.Mixfund 61,30 61,30

RG America F. 136,90 137,00
RGDivirentF 53,50 53,50
RG Europe F. 131,10 131,00
RG Hollands Bezit 98.80 99,00
RG NettorenteF. 104,80 104,80
RGObLMixfund 62,20 62,10
RG Pacific F. 145,30 145,70
RG Rente Mixfund 64,10 64,00
RodamcoRetNed. 98,00 98,30
RodinProp.J 70,00 70,00
Rolincocum.p 90,00
Schrod.lnt.Pr.F 29,10 29,20
ScuTechJ 14,50 14,00
SuezLiq.Grf 199,20 199,30
Technology Fund 16,30 16,30
Tokyo Pac.Hold. 264,00 265,00
Tolsteeg, Beleggmij 348,00 348,00
TransEur.Fund 91,00 91,50
Transpac.F. 375,00 375,00
Uni-Invest 19,50 19,50
UnicoInv.Fund 71,00 71,00
Unifonds DM 33,00
Vaste Waard.Ned 54,50 5450VastNed 108,20 108,20
VIB NV 52,30 52,20
VSBAand.F. 100,50 100,70
VSB Mix Fund 60.10 61,80
VSBObl.Groeif. 108.90 108,90
VSBRente Fonds 100,00 99,80
WBO Intern. 71,30 71,30
Wereldhave NV 108,50 109,50
ZOM Florida F. $ 33,50
Zonnespectrum 8,95a 8,95

Parallelmaritt

ABF 114,40 114,40
ARTU Biolog. 3,80 3,80
ASN Aandelenf. 52,80 52,90
AustriaGlobal 1203,00 1203,00
AXAE&L Belegg. 1 94,40 94,50
AXAE&L Belegg.2 93,40 93,50
AXAE&LBelegg.3 117,00 117,10
AXAE&LBelegg.4 87,20 87,30
AXAE&LKap.Sente 118,70 118,70
Besouw Hold. 34,30 34,40
Biogrond Belegg. 10,40 10,40
Comm.ArgeusF. 89,30
Comm.Benacus F. 91,50
Comm.CeaF. 93,10
De Drie Electr 15,20 15,20
Delta Ll.Dollarf. 54,60 54,80
Delta Lloyd ECU 54,00 53,90
Delta Lloyd Mix 73,40 73,50
Delta LloydRent , 60,60 60 70
EHCOKLM Kleding 34,10 34,50
FreeRecord Shop 29,70 29,70German CityEst. 32,10 32,10
Gouda Vuurvast 70,50 70,50
Groenendijk 30,60 30.60
Helvoet Holding 26,50 26,50
Inter/View Eur. 5,50 5,70
ManagementShare 1,50 1,50
OhraAand.F. 63,90 63,90
OhraLiq.Grf. 54,00 54,00
OhraObl Df. 54,90 54,90
OhraObl.Grf 55,10 55,10
OhraOnr.G.F. 63,60 63,60
OhraTotaal F. 58.60 58,70

Pan Pac. Winkel 3,10 3.10PiCGroep 108,10 108JOPie Medical 4,70 4,70
Pitcher 4500 45^00
Rood Testhouse 4,10 4,20Simac Techniek 13,80 13$)
SuezGr.Fund 50,10 so]lO
VHSOnr.Mij 5,00 5,00
Parallel top-15
Alanheri 37.00 37.10
DICO Intern 70,00 70,00
GeldersePap 73,10 73,10
Grontmg 64,00 64,00
Kühne+Heitz 35,90 35,90
LClComput.Gr. 3,95 3,95
Melle.vannrc 112,40 112,00
NedschroefHold. 74,10 74,10
Neways Electr. 10,80 11,00
Ordina Beheer 21,00 21,20
Shgro Beheer 90,60 90,50
Vilenzo 45,50 45,50
Welna 50,30 50,30
Weweler 35,00 35,00
Wolff, Handelmij 61.30 61,30

Wall Street
15/08 16/08

alhed signal 35'/. 35%
amer.brands 34/2 34v_
amer.tel.tel 53'/. 53%
amoco corp 58% 58%
asarco mc. 28% 28%
bethl. steel 21V_ 11V.
boeing co 45V_ 46V«
can.pacific 15% 16
chevron 41% 42'/s
chiquita 15'/. 15'/.
chrysler «'/_ 47%
citicorp 42. 43%
cons.edison 27% 27%
digitequipm. 21' A 20%
dupontnemours 59'/. 59%
eastman kodak 48% 48%
exxon corp 60 59V_
ford motor 29% 30 V_
gen.electric 48% 48'/.
gen. motors 49% 51
goodyear 34% 34%
hewlett-pack. 79% 87%
int. bus.mach. 64% 64%
int.tel.tel. 85' A 85%
kim airlines 30% 30%
mcdonnell 117 118'/.
merck co. 33 33%
mobiloil 82V. 82
omegafinanc. 26 25%
philips 33% 33/2
royaldutch 110% 110
-ears roebuck 46 46'»
sfe-south.pac. 20 20
texacoinc. 61% 61
travelers 34% 34%
united techn. 62' 4 62%
wesünghouse 12 12.
whitman corp 17% 17
woolworth 15'_ 15%

Advieskoersen
amenk.dollar 1,680 1,800
austr.dollar 1,23 1,35
belg.frankÜOO) 5,29 5.59
canad.dollar 1.190 1.310
deense kroon (100) 26.80 29.30
duitse mark(100) 109,70 113,70
engelse pond 2,56 2.81
finse mark(100) 32.25 34,75
franse frank (100) 31,15 33,90
gneksedr.(lOO) 0,64 0,81
hongkongdlr.ÜOO) 19,00 23.00
iersepond 2,52 2.77
ïtal.lire(10.000) 10.00 11,70
jap.yen(10.000) 170,00 176,00
noorse kroon (100) 24,00 26.50
oost.schiU.(loo) 15,68 16,18
port.esc.do (100) 0,99 1,17
spaanse pes. (100) 1.26 1,42
turksehraOOOi 0,0035 0.0070
zuidafr.rand 0.34 0.49
zweedsekr.l 100) 20.95 23,45
zwits.fr (100) 131.25 135,75

Wisselmarkt
amenk.do.ar 1.74925-1,75175
antill.gulden 0.9700-1.0000
austr dollar 1,2900-1.3000
belg.frank(lOO) 5,4450-5,4500
canad.dollar 1,26375-1.26625
deense kroon (100) 28.255-28.305
duitse mark(100) 112,2650-112,3150
engelse pond 2,6900-2,6950
franse frank (100) 32,695-32,745
gneksedr.(lOO) 0,6925-0,7925
hongk.dollarllOOl 22,4750-22.7250
lerse pond 2,6510-2.6610
ital lire(10.000) 10.965-11.005
jap.yen(10.000) 173,950-174,050
nwzeel dollar 1.0450-1,0550
noorse kroon (100) 25.495-25,545
oostenr.sch.(loo) 15,9590-15,9690
port. escudos (100) 1,0750-1,1150
spaanse pes.(100) 1.3410 1,3510
zweedse kr. (100) 22.395-22,445
zwits.frankÜOO) 133.925-133.975
e.e.u. 2,1315-2.1365

Goud en zilver
Amsterdam - Prijzen van 14.00 uur:
Goud onbewerkt 20.930-21,530, vorige
20,840-21,440,bewerkt 23,130laten, vorige
23,040 laten.
Zilver onbewerkt 250-320. vorige 250-320,
bewerkt 360 laten, vorige 360 laten.

Indexen
cbs koersindex 275,60 276.7.

EOE-index 415,18 417,07

Dow Jones 3784,57 -24.28

Optiebeurs
s*r!e omzet v.k. t.k

KPN c okt 50.00 978 1.30 1,607
KPN c jan 5250 386 1,50 a 1,5fl'abnamrocokt 60,00 258 1,80 2.00-
-ah c okt 47.50 180 1.30 1,58-
-ah c okt 50,00 170 0,60 0.60
bsw c okt 42.50 538 1.10 1,40,,
bsw c okt 45.00 409 0,50 0,60
bsw c okt 50,00 400 0.40 a 0,30-1

bsw cjan 45,00 240 1,10 1,50r*
d/fl c aug 175,00 215 0,70 0.96;,
dïl c scp 180.00 255 0,90 0.90.
Dsm pokt 130,00 185 1.40 14.
eoe caug 400,00 256 15,50 17.50"
coc c aug 410,00 280 6,20 7.60*
coc c aug 415,00 349 2,70 3,8-J
coc c aug 420.00 348 1.00 1,30b.
eoe c scp 420,00 269 5,00 5,70 "coc c scp 425.00 467 3,40 3.30^coc paug 410,00 450 0,90 0.40
coc paug 415.00 878 2.20 1.50■coc p aug 420.00 193 5.30 4.00
f039 paug 90.% 5000 0.85 -»hoog cjan 75.00 329 11,80 11.80
hoog papr 90,00 400 13,50a 13.2ff'
ing c okt 80.00 244 2,00 2,1»-.
nll p aug 100,00 215 2,40 2.00!
nll pnov 98,00 200 2.50 2.20
nut c aug 85.00 181 2.00 a 2.50;
nut c nov 80.00 260 10,90 a 11.50,
nut pnov 80.00 315 4.00 a 3.10 *oüe c okt 210,00 209 1,00 0,90'
pakhoed c nov 50,00 250 4,80 4.50!
phil c aug 55.00 397 2,80 3,30,
phil c aug 57,50 606 0.90 1,00;
phil c okt 55.00 235 4,60 b 4,901
phü c okt 60,00 505 1,90 2.00'phil cjan 60,00 211 3,50 3.60'
phil cjan 65.00 799 1.90 2,00tj
phil c 096 35,00 966 25,10 25.20
phil c 098 45.00 657 19,50 19.70.
phil pjan 55,00 329 2.50 2.50*
phü po9B 45,00 606 4,50 a 4.00'
tops c aug 790,00 206 3,70 4,20 )
umi c aug 195,00 196 2.80 4.80 i
umi c aug 200.00 456 0.80 1,50t
unil c okt 210,00 178 2,10 3,00'"unil c okt 220,00 371 1,00 1,20!
unil c jan 220.00 454 3,00 3.80 'umi p okt 180.00 250 0.90 0.80 i
umi p okt 195,00 222 4,90 3,60 '

a-laten g.bieden«.x.div.
b-bieden h-iaten.-x.div.
c=ex-claim k=gedaan+h
d=ex-dividend kgedaan+g
e_gedaan+.i_den vk-slotkoers vorige dag
f=gedaan. laten sk=slotkoers gisteren

Overslag lading benadert record van begin jaren zeventig

Topjaar Rotterdamse haven
- 1994 belooft een topjaar te worden voor de

Rotterdamse haven. Uitgaande van deresultaten van de eerstees maanden verwacht het Gemeentelijk Havenbedrijf dat er
;*lt jaar zon 295 miljoen ton lading zal worden overgeslagen.
~at is dicht bij de grens van 300 miljoen ton, een hoeveelheid
Je alleen in de eerste helft van de jarenzeventig werd bereikt.

e totale overslag van vorig jaar bedroeg 282 miljoen ton.
E.ó^r?1 vooral groei in containers, rij-
.chrlJ"af ladinS (ro/ro), ertsen en
aBrit?ot' De oversla8 van kolen en
.ronn k (granen en veevoeder-

ndstoffen) liep zoals verwacht
Pes idoor de P°utiek van de Euro-
"nef 'e- Containers blijven het
g0.^n stijging van acht procent
JUn en in de haven. Tot en met11 werden zon 2,2 miljoen twin-

tig-voets containers geteld: bijna
150.000 meer dan in '93.

Er was tevens een flinke groei in
het rij/op/rij-af verkeer: elf procent
(3,9 miljoen ton). Een belangrijke
oorzaak daarvan is de verbetering
die de economie in zowel Duitsland
als Engeland doormaakt. Ook de ca-
paciteitsuitbreiding van de veer-
dienstverbindingen tussen Enge-
land en Rotterdam heeft hierbij
meegespeeld.
Ook in de sector ruwe olie gaat het
crescendo: 49,3 miljoen ton tegen
47,1 miljoen ton (een groei van 4,8
procent). De hoge prijs voor een vat
olie (vooral aan het eind van het
tweede kwartaal) heeft kennelijk
geen nadelige invloed op de olie-
industrie.
Het Gemeentelijk Havenbedrijf van
Amsterdam verwacht dat de totale
overslag in het havengebied Velsen-
Beverwijk-Zaanstad-Amsterdam
dit jaar in de buurt van de 50 mil-
joen ton zal liggen. De betekenis
van de containervaart daarin neemt
toe. De eerste zes maanden van dit
jaar steeg het containerverkeer met
bijna 22 procent tot 620.000 ton. De
overslag van alle goederen samen
bedroeg gedurende deze periode
24,4 miljoen ton, een stijging met
1,9 procent.

economie

Financiën kijkt vooral naar lease-constructies en spaarloon

Belastingvoordeeltjes
onder de loep genomen

Van onze redactie economie

DEN HAAG - Ambtenaren op
net ministerie van financiën be-
studeren mogelijkheden om te
Ver doorgeschoten belasting-
voordelen van het spaarloon envan bepaalde lease-constructies
te beperken. Dat de regelingen
aan banden zouden worden ge-
jogd, werd vrijdag al duidelijk
DiJ de presentatie van het regeer-
akkoord tussen PvdA, VVD enD66.

Berekend is dat het spaarloon,
de (premie)spaarregeling en de
winstdelingsregelingen door
hun daverende succes de Staat
£on 400 miljoen gulden meer
bosten dan aanvankelijk was
Voorzien. De nieuwe regerings-
coalitie vindt dat daarvoor com-

pensatie moet worden gezocht
„binnen de regelingen" zelf.
Welke richting het daarbij uit
moet, wordt nu onderzocht.
Voor de hand ligt een beperking
van de bedragen die belasting-
vrij kunnen blijven als zij niet als
direct loon worden uitgekeerd
maar in een van de spaarregelin-
gen worden vastgelegd. Ander-

zijds wordt gedacht aan een
beperking van het voordeel dat
dergelijke regelingen opleveren.
Dat zou kunnen gebeuren door
er een heffing voor in te voeren.
Omdat zowel werkgevers als
werknemers van de regelingen
financieel voordeel hebben, kan
een dergelijke heffing aan de
werkgevers worden opgelegd of

aan de werknemers. Een combi-
natie van beide behoort ook tot
de mogelijkheden.
Tegelijkertijd bestudeert finan-
ciën welke ingrepen nodig zijn
om paal en perk te stellen aan
lease-constructies zoals de Rabo-
bank die heeft ontwikkeld voor
Philips en Fokker. Beide bedrij-
ven verkochten een deel van hun

technische kennis (onder meer
vastliggend in octrooien en pa-
tenten) aan de bank. Via een
lease-contract kunnen ze er on-
dertussen volop gebruik van blij-
ven maken.
Hoewel de verschillende con-
structies de staat een forse smak
geld kosten, waren CDA-minis-
ter van economische zaken An-
driessen en zijn partijgenoot Van
Amelsvoort, staatssecretaris van
financiën, grote voorstanders
van deze vorm van ondersteu-
ning van de industrie. Hetregee-
rakkoord van de nieuwe coalitie
schrijft echter voor dat er 100
miljoen gulden moet worden ge-
vonden om de techno-lease te
betalen. Tegelijkertijd moet er
echter worden gezocht naar mo-
gelijkheden om dit soort lease-
constructies in de toekomst te
beperken.

KPN sluit fusie met
partners niet uit
Van onze redactie economie

DEN HAAG - PTT Telecom sluit
niet uit dat de samenwerking met
de Zweedse en Zwitserse telecom-
municatiebedrijven op termijn tot
een fusie leidt. „Als je je verlooft, is
een huwelijk natuurlijk nooit uitge-
sloten", aldus een woordvoerster
van Koninklijke PTT Nederland.
Een van de directeuren van de
Zweedse partner Telia, B. Thorn-
gren, verklaarde eerder dat binnen
vijf tot tien jaar een fusie verwacht
zou mogen worden tussen de be-
drijven die samenwerken in Uni-
source.

Unisource is een samenwerking
van de drie telecombedrijven van
Nederland, Zweden en Zwitserland
waarin het internationale telefoon-
verkeer voor grote bedrijven is sa-
mengebracht. Nu de markt voor dat
telefoonverkeer openstaat voor con-
currenten, moeten de telecombe-
drijven hun krachten bundelen om
sterk te staan op deze lucratieve
markt

Het Spaanse telefoonbedrijf Telefo

nica is inmiddels ook tot Unisource
toegetreden. Volgens onbevestigde
berichten zijn ook het Belgische
Belgacom en het lerse Telecom Ei-
rearm in gesprek met Unisource
over toetreding

De KPN-woordvoerster verwach|
niet dat er al op korte termijn ge,
sprekken zullen plaatsvinden over
een mogelijke fusie. „Dat kan oolf
moeilijk, want de telecombedrijven
in Zweden en Zwitserland zijn no|
geheel in handen van de staat. Wij
kunnen daar nog geen aandelenvart
kopen. De Zweden hebben wel
plannen voor privatisering, maar dfZwitsers nog niet".

Een fusie is het logische vervolg oi
de huidige samenwerking erkenj
PTT Telecom. Momenteel brengen
de partners hun internationale I
foonverkeer van grote bedrijven ia
de samenwerking in en worden dt
investeringen voor een wereldorrv
spannend netwerk gezamenlijk bej
taald. Unisource heeft inmiddeli
overeenkomsten gesloten met ee4
Japans telecombedrijf en met het
Amerikaanse AT&T over samer£
werking.

'Broodoorlog' dreigt
HEERLEN - Een aantal super-
marktketens volgt niet het advies
van de Nederlandse Bakkerij Stich-
ting om de broodprijs met 6 cent te
verhogen. De ketens van Dirk van
den Broek, die al eerder een brood-
oorlog startten, zullen het advies in
ieder geval negeren, evenals Edah.
Albert Heijn heeft laten weten de
prijs wel te zullen aanpassen.

De Bakkerij Stichting pleit er overi-
gens voor de minimumprijs voor
brood weer in te voeren, maar
maakt daarop weinig kans. Immers,
pas ruim een jaar geleden zijn de
minimumprijzen voor brood afge-
schaft. ledere bakkerij of super-
markt kan zodoende de prijs zelf
bepalen. Volgens de Bakkerij Stich-
ting zijn de kosten bij de bakkers
sindsdien echter fors gestegen. Met
name de loonkosten en milieumaat-
regelen zouden een gemiddelde
prijsverhoging met zes cent recht-
vaardigen. Er zijn 3.300 bakkerijen
in Nederland, waaronder 3.200 'war-
me bakkers.

Meer winst
Schuitema

DEN HAAG - Supermarktgroot-
handel Schuitema (C 1000, Spar,
Kopak en Casper) heeft een goed
eerste halfjaar achter de rug. De
omzet steeg ruim vijf procent tot
1,64 miljard gulden en de netto-
winst ging vijftien procent omhod|;
tot 18,7 miljoen gulden. De omzet:
stijging lag volgens volgens Schut-
tema boven het gemiddelde in de
branche. Daardoor klom het markt-
aandeel van de Schuitema super-
markten met 0,1 procent tot 10,1
procent. Schuitema verwacht dat
de winstgroei in het tweede halfjaar
zal doorgaan. De stijging van (je
omzet kwam geheel voor rekenirig
van meer verkopen door de aange-
sloten winkeliers.

Meelprijzen
D. van den Broek van het gelijkna-
mige concern is het met de bereke-
ningen van de Stichting niet eens.
„De meelprijzen zijn helemaal niet
gestegen, die staan juist onder
druk." Bovendien wijst de directeur
van de supermarktketen erop dat
het collectief verhogen van de
broodprijs met zes cent haaks staat

op de afschaffing van de verplichte
minimumprijs.

Opnieuw dreigt zodoende een oor-log tussen industriële en warm*
bakkers. Van den Broek adverteer-
de maandag al in de ochtendkrant
ten met de mededeling: „Wij verhol-gen géén broodprijzen." Tot de
ketens van Van den Broek horer/ook regionaal verschillend de win.-
kels van Bas van der Heijden, Jan
Bruijns, Digros en Dirkson.

Benzineprijzen gaan omlaag
ROTTERDAM - De prijs van benzine gaat morgen 2 cent per liter
omlaag. Autogasolie, gasolie en huisbrandolie worden 1,2 cent per li-
ter goedkoper. Dat heeft marktleider Shell Nederland gisteren be-
kendgemaakt. De advies-pompprijs wordt voor super plus loodvrij
1,98 gulden, euro loodvrij 1,92 gulden, superbenzine met lood 2,09
gulden en diesel 131,2 gulden per liter. De verkoopprijzen van gasolie
en huisbrandolievariëren van 61,8 tot 62,6 per liter. De prijsverlaging
is volgens Shell het gevolg van de ontwikkeling van de internationa-
le produktnoteringen.
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Engelengeduld

" Een bejaarde vrouw wacht, bepakt en
gezakt, op het Waterloo-station tevergeefs
op de trein. Het conflict tussen de spoorweg-
bonden en de Britse regering over de ar-

..

beidsvoorwaarden duurt nu al tien weken,
en het einde is nog lang niet in zicht. Voor
volgende week is een nieuwe staking aange-
kondigd. Foto: EPA



Pers.Kont. Klubs
Goedlopende

Privéclub
1 vraagt met spoed 2 leuke

meisjes. Tel 04756-2419.
; MEISJES gevr. voor gezelli-
I je bar La Mirage te Amsten-
| tëide. Voor midd. en avond,

vervoer gratis. a 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.
Club in Geleen vraagt m.

I spoed een GASTVROUW,

! Hst met erv. a 046-742315
! (iet MEISJE gevraagd,J goede condities. Tel. 045--yI 1100 ■

Wij vragen nog 2 leuke
DAMES S 045-429291

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)

Ervaren
vrouwen

40 jaar zoeken 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)

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
Gratis

sexgesprek
voor vrouwen. Dames bel 06-

-4300. Heren bel 06-9667
(100 cpm)

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?
06-320.330.18 (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)

SM kontakt
voor strenge afspraken!

06-320.325.80 (100 cpm)

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

* SM voor 2 *
Snelle SM kontakten!!

06-320.329.99 (75 cpm)
* Griekse sex *
Lisa draait zich om 1 gpm.
06-320.325.55

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

24u.p.d. 100 cpm.

Rijpe vrouwen
zoeken onervaren jongens.

06-9504 (75 cpm)

Anonieme
sexdating

Sexkontakt met eenzame
vrouwen. 06-9706 (100 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)

Gratis telefoon-
sex voor
vrouwen
06-4311
of 4611

Mannen bellen v. ’ 1,-p.m.
Telefoonsex 06-9596

Sex direct 06-9819
Top contact 06-9845
Hete meiden 06-9785

Gay Café
Limburg

06-320.327.55
’l.-p.m.

'Nieuwe rage*
06-96.53

Spreek 'n leuke boodschap
in en luister dan naar die van

andere bellers. Vind jij 'n
leuk iemand of iemand jou

dan wordt je direct live
doorverbonden. 75 cpm.
Vrouwen bellen gratis.

Zij stapt in zijn auto. Zijn
hand kruipt onder haar rokje.
Op een stille landweg laat ze
zijn versnellingspook

trillen...
1 gpm 06-340.340.15

(’ 1,- p.m.) Opeens deed hij
m'n rokje omhoog en m'n
broekje n. beneden. "Maar

meneer toch, wat doet u nu?
06-340.340.30

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

(’ 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?"

06-340.340.21
De Sadist

lachte wreed naar het
vastgebonden meisje

(’l,-p.m.) 06-340.340.90

Kontakten Klubs

Club Merci
De een is zwart, de ander blond, zij hebben één wens,

en die is gezond!
Rijksweg Zuid 241, Geleen. Tel. 046-745814.

CLUB LEVANT
Mooie meisjes aanwezig v. ma.-vr. van 14.00-0.20 uur

Renee weer terug op woensdagavond, Dond. triodag. Te-
vens leuk meisje gevr. Maastrichterstr. 156, Brunssum.

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

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

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

leder leuk meisje kan bij ons GOED verdienen!!

Nieuw te openen privéhuis

"Rendevous"
Openingstijden maandag t/m vrijdag van 11.00 uur

s'morgens tot 01.00 s'nachts. Wij vragen tevens nog
enkele leuke medewerksters. Intern, mogelijk.

S 045-750336
Na 20 uur S 045-754061.

Wij hebben gerenoveerd, en ook nieuwe meisjes. Daarom
weer een AANBIEDING deze maand

Privé Yvonne
De meisjes in ELEGANTE lingerie doen 2x Franse massa-
ge + intiem v. ’85,-. Gezelligh. en drank GRATIS. Hygiëne
op de 1e plaats. 7 dagen geop. ma.-za. 11-24 uur, zond.
15-23 uur. Kapelwg 4, K'rade. 045-425100. Konr'ns kijken.

Villa Liberta
Wo., vrijd. en zat. v.a. 21.00 uur voor paren en alleenstaan-

den. 2e en laatste zaterd. v.d. maand NUDISTENPARTY.
Tolerante paren woensdag en vrijdag voor 21.30 uur gratis
entree. Maaseikerweg 24, Susteren, bandinfo 04499-4928.

Club Merci
Beter op de ifets naar Merci, dan met de auto naar het werk.. Rijksweg Zuid 241, Geleen, 046-745814.

Club & Escort
Mirabelle.

Onze club is open vanaf 22.00 uur tot 05.00 uur.
6 Leuke dames verwennen U.

Burg. Franssenstr. 4, Kerkrade. Tel. 045-427120.

Privé llona
Met nieuwe meisjes aan-

wezig. a 045-708903.

Twilight escort
a 045-275618. Kvk 49356
Tip: Natasha beeldschone
blondine: Gabi lief Thais

meisje en weer terug
Deborah. Sexy blondje +

nog vele andere lieve
collegaatjes bij:

Maastricht
Privé

Jodenstraat 2
043-254183.
Escort all in

g 045-326191
Twenty

045-317032

Buro Venus:
Wij hebben 100% betrouw-
bare privéadressen in ons

fotoboek! 8 04750-28 3 53

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

Keuze uit 7 meisjes!

’ 50,- all-in
Meer dan handmassage.

Te1.045-423608.

volslanke Betty
ontvangt thuis.
a 045-232663.

Mannen
gezocht!!

vrouwen zoeken niet
commercieel sexcontact.

a 046-752333.

Club La Bellle
Wij zijn van vakantie terug

en verwachten u. Yvon Moni
Karin, Biggi, Meggi, Regina,
Anita. Elke dag geop. van

i 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. "

Romantica
S 045-419742
Privé en Escort
5 nwe meisjes
Boys voor boys

escort. a 045-419742.

Club Flamingo
biedt u aan: een leuke sfeer
en gezelschap van lieve da-
mes. Ons adres is Oranjestr.

30, Hoensbroek a 045-
-232961. Tevens escort. U

kunt bij ons terecht v. eroti-
sche massage, trio's en soft

S.M, van 20 tot 4.00 uur.

Boy en Girl
Escort service
striptease m/v

' Tel. 045-257368.

Gratis sex
niet commerciële

sexadressen en nummers
van vrouwen.
a 046-752333.

Angelique privé
en erotische mass. en privé

S 045-311135.

Privé Papillo^
6 leuke meisjes verwen^u. Bij ons is alles mogel').
Ook GRIEKS. 045-3552^

Peggy Privé
Escort ma.-vrij. 11-223"
uur. Wo. tot 19 u. 046'

374393. Wo. triodag ’ I**'
Grieks mog. Tev. m__\^>y

Dragen Escort
045-420775
Alleen boys aanwezig-^
Charmante
gastvrouw

gevraagdvoor onze we*-
do.avond party's

00-32.41810359 PhilipPg^

Amanda
Vanaf 10 uur 045-72175-^

Privé llona
Lesbische trio aanbieding
Meisjes gevr. v. avond-u-
-en zat.dgn. 045-708903^
Kamerverhuur
Voor koppels 045-27519^
Suprise Escort

Ook SM. 045-275900^
Parenclub
"Venus".

Wo. 17 aug. sexorgierï]6
Franse Nimphomane. v°'
18 aug. nudistenavond T*L

20 aug. bodypainting, erz'3 geldprijzen. Zo. 21 aug-.,
open dag voor iedereen, "
de kleding niet verpl. Ent'6*
alleenst. zo. ’ 150,-aIH"-
Paren ’ 50,- all-in. Bij inj»'.'

vering adv. zo. paren ’reductie. Adres: Heinsbejj.
gerweg 70, Posterholt. o<""
Roermond, a 04742-29
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IIpiccolo s
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postbank:lo3sloo
Bank: ABN-AMRO 57.75.35.935
Fax: 045-739204 of 739364

Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met één woord in
hoofdletters. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeter hoogte: ’ 1,40.
Afwijkende tarieven voor rubrieken Proficiat en
Vermist/Gevonden ’ 1,25 per mm, Onroerend Goed en
Bedrijven Transakties ’ 1,90.
Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal één woord in grotere letter (14-punts).
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo's en
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogte per
kolom: ’ 1,90.
Afwijkende tarieven Kontakten/Klubs en 06-lijnen: ’ 2,35.
Advertenties onder nummer: ’ 7,50.
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4,75.

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

Telefonisch opgeven
045-719966
Maandagt/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
regel - tot 12.00 uur daagsvoor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1 e post daags voor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balievan onze kantoren maandagtm vrijdag
8.30-17 00 uur Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldt vrijdag 11.00uur.

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

HetLimburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
bijna 250.000personen van 13 jaaren ouder.
(Bron CetXico SummoScannen D930

____________________________________-___-__-«----------l

Personeel gevraagd
Uzervlechtersbedrijf J. Hellenbrand vraagt MET SPOED
ijzervlechters en maatvoerders

Zonder enige ervaring onnodig te solliciteren.
Telefonische afspraak na 18.00 uur: 045-254058.

Kokkin - huishoudster.
Goed voorkomen, pim. 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.

Met spoed gevraagd
Onderhoudsmonteur

met minimaal 2 jaar ervaring,
opleiding op MBO niveau b.v. MTS-W.

Deze baan biedt uitstekende toekomstperspectieven
Voor meer info kunt U bellen met: g 045-717131.

Spoed!!! Wij zijn op zoek
naar een full-time represen-
tatieve KANTINEMEDE-
WERKER m/v. Leeft vanaf
17 tm 20 jaar Deze baan
biedt goede toekomstpers-
pectieven. Bel voor info: 045-
-710568.

Wij zoeken een enthousias-
te BANKETBAKKER. Wij
bieden: * goede sociale
voorzieningen * goed salaris
" 25 vakantiedagen * 8% va-
kantiegeld * 38-urige werk-
week. Aanmelden na tel. af-
spr. Luxe Bakkerij Peter
Broekmans, 04492-1404.

I Gevraagd SCHOONMAAK-
I STERS 3x 2 uur p.wk , tijder

in overleg. Tel. 046-743654.
Gevr. sporty/FITNESSBE
GELEIDER/STER v. me-
disch sportcentrum (regie
Sitt./Geleen). Voorkeur
praktische aerobic erv. Br.o.
nr. B-05821, Limburgs Dag-
blad, Postbus 2610, 6401
DC Heerlen.
Grill-Center Kohlscheid
sucht nette pflichtbewuste
VERKAUFERIN, 3 bis 4
Mahl wöchentlich Neulinge
werden angelernt. Arbeits-
zeit nach vereinbarung. Tel.
00-49.2407 18833.

Friture Zeswegen vraagt
MEDEWERKSTER met er-
varing v.a. 18 jaar. g 045-
-726764 na 14.00 uur.
Hertel Services vraagt L.L.-
ISOLEERDER isoleerder, 11.
-schilder/schilder, 1.1.-stei-
gerbouwer/steigerbouwer.
Tel. 046-769457.

Junges Expansionsteam
sucht MITARBEITER. Tel.
00-49.24131674/045-
-410988.

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

Met spoed gevr. part-time
TAXI-CHAUFFEURS m/v
evt. WAO^er, dag- en
nachtdienst en weekend-
dienst. Julianastraat 6,
Brunssum. Tel. 045-252444.
Wij zoeken dringend
DAMES voor het showen
van kleding tijdens demon-
straties. Vrijblijvende inlich-
tingen. Tel. 045-228035.
Gevraagd ervaren STRA-
TENMAKERS voor Duits-
land. g 04498-59035.
KLUSJESMAN kan nog
werk aannemen voor be-
hangen en tegelzetten. Te-
leloon: 045-227353.
Gevraagd POETSVROUW
voor 3 uur per week. Telef.
04498-59738.

Onr. goed te koop aangeb./gevr.

TE KOOP AANGEBODEN:

Heerlen, Rennemigstraat 23 A
HALFVRIJSTAANDWOONHUIS MET GARAGE.

Ind: woonkamer, keuken, bijkeuken, serre, 4 slaapkamers,
berging, badkamer, woning voorzien van diverse extra's.

Vraagprijs ’ 235.000,- k.k.
Heerlen, Koraalerf 57

TUSSENWONING MET TUIN
Beg.gr.: woonkamer, keuken, hal, toilet, tuin, berging.

Verd: 3 slaapkamers, badkamer, zolder.
Vraagrpijs ’ 159.000,-k.k.

Janssen b.v. Makelaardij o.g.
Maastricht S 043 - 21 37 91

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. g 046-519644.
VOOROORLOGS woonhuis
te koop gevraagd. Achter-
stallig onderhoud geen be-
zwaar. Telel. 045-724056.

WOONHUIS met spoed te
koop gevraagd. Opknappen
geen bezwaar, g? 040-128897.

■ HEERLEN Bokstraat 54
Goed onderh. tussengel

" woonhuis met mooie tuin, li
ving 40 m2. Eiken aanbouw
keuken, bijkeuken, overdek
terras, plavuizen vloer. Rol
luiken 3 Slaapkamers, bad- kamer met ligbad. Zoldei
met vlizo-trap. Vr.pr.

’ 169.000,-. Direct aan-
vaardbaar. Tel. 00-49.
2406.5088. Na 18.00 uur.
045-233229.

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. g 045-460471.
DIEPVRIES- en koelkastre-
paraties, zonder voorrijkos-
ten. S 046-745230. Service
binnen 24 uur met garantie.

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,- 2V_ mtr.; un-
derlaymentplaten ’ 45,-;
laminaatparket topmerk
LAMET (normaal ’lOO,-)
nu ’4O,- + ’35,- p.m2.; El-
keus ’25,- + ’3O,- p.m2.
Rennemigerveldweg 70 A,
Heerlen. Tel. 045-729710.

Auto's

Autob. Jasper b.v. Munstergeleen
off. Peugeot-dealer

Nazomer-aktie
Zeer jongeLeeuwekeur gebruikte auto's met

supervoordeel, inruil mogelijk, financieringen met
6,9% eff. rente, typen '91, '92, '93 of '94

Merk Van Voor
Peugeot 1.6 XSi veel ace ’ 27.950,-’ 26.950,-
-106 KT rood zeer mooi ’ 22.950,-’ 21.950,-
-106 Trophy lichtmetalen ’ 19.950,-’ 19.250,--. 106XN als nieuw ’ 17.950,-’ 17.250,-
Citroén AX TGE zilvermet ’ 16950,-’ 15.950,-
Fiat Panda 1000 CLrood ’ 9.950,-’ 9.250,-
Fiësta 1 3 Cheers Im-vlg ’ 21.000,-’ 20.750,-
FiëstallooFirerood ’ 18.900,-’ 17.900,-
Fiësta 1100zwart 5-drs ’ 15.900,-’ 14.900,-
-205Accent 1.1 blauwmet ’ 18.900,-’ 17.950,-
-205 GL 5-deurs ’ 14.750,-’ 13.900,-
-306KR 1.6 demo ’ 30 850,-’ 29.750,--. 309 XL diesel schuifdak ’ 19.850,-’ 18.900,-

-1 Opel Astra GT 14rad./cass ’ 24.950,-’ 23.950,-
-405 GRE 1.8 st.bekr. demo ’ 36.500,-’ 35.500,-- 405 GLi 1.6 centr. vergr ’ 29.500,-’ 28.500,-- 405 GRI automaat ’ 28.950,-’ 27.950,-- 405 SR diesel turbo ’ 25.950,-’ 24.950,-

-3 405 GLI autom. schuifdak ’ 28.950,-’ 27.950,--: Ford Siërra combi autom ’ 24.950,-’ 22.500,-
Siërra CLX turbo D schuifd ’ 17.950,-’ 15.950,-

-" NissanPrimera 2.0st.bekr ’ 28.500,-’ 27.500,-
-1Renault 21 GTS groenmet ’ 23.950,-’ 21.950,-

Dit alles alleen bij
Autobedrijf Jasper bv.

t Windraak 29, 6153 AC Munstergeleen. Tel. 046-521944.
1 , '[Te k. PORSCHE 924, bwj.

84, i.z.g.st., pr. ’11.950,-.
Tel. 04754-85847 na 18.00u.

Opel CORSA TS 1.0, 2-drs.,
bwj. '84, APK 7-5-95,
’2.750,-. Tel: 045-323178.

Te k. gevraagd alle type
LADA'S voor export van
1984 t/m 1991. Correcte af-
handeling. Tel. 077-515511.
GTi GTi GTi!!! Golf GTi 16 V
'91 zwart; Golf GTi '89 paars
16 V; GTi rood '88; GTi zilver
'88; GTi Cabrio '88 zwart;
BMW 318 i '90 zwart; 318i
'88 brons; 320 i 3x '85/88;
BMW 323 i '85; BMW 520i
'93 groenmetalic; BMW 318i
'92 zilver; Porsche 911 Ca-
rera Targa '85 zwart; Por-
sche 911 Cabrio '90 zwart;
Porsche 911 SC '82 wit;
Porsche 924/944 3x vanaf
’9.740,-; Merc. 190 2.3 16v
'87 antrac. Merc. 190 '86
rood; 190 E '85 zwart; 300 E
'88 zwart; 230 E '90 blauw;
300 D '86 autom. blauw;
Opel GSi 3x '87/'9O rood;
Omega Combi '91 zilver +
'88 zwart; Cabrio 16i '89 zil-
ver; Audi 80 2x '90/'BB zwart;
Ford Escort XR3i 3x '8790
zwart vanaf ’7.750,-; Es-
cort nieuw type '91 bl.; Es-
cort '88 grijs '86 Broke vanaf
’4.750,-; Kadett 5x '87/'9l
combi voor ’6.750,-; Peu-
geot 205 GTi '88/'B6
’6.750,-; Mazda 323 '91 s-
drs. ’13.750,- 16 V; Fiat
Uno 3x '88 vanaf ’5.750,-;
Tipo 2x '90; Toyota Corolla
'89 rood; Starlett '91 zilver;
Golf Turbo diesel '90; Golf
diesel '88 zilver autom.; Golf
'87 CL-uitv.; Volvo combi
740 GL '90; Honda Civic
CRX '89 zwart; Civic autom.
'85; Seat Ibiza '89; Bus Su-
zuki '86 ’2.750,-; Peugeot
309 '87/'9O vanaf ’6.750,-;
Siërra 4x combi '86/'9l vanaf
’4.750,-; Cabrio Golf '88
zwart leder interieur; Cabrio
Golf '85 koopje! Cabrio Ford
Escort 2x '87/'B9; Cabrio
BMW 320i/325i '91 vanaf

’ 19.750,-; Passat 2x combi
'88/'9l; Veetra 5-drs. 1.8.;
Suzuki Jeep '88 vanaf
’9.700,-. Garantie vanaf 6
mnd. tot 3 jaar. Meeste au-
to's 1e eigenaar. Vele inruil-
auto's aan dumpprijzen, in-
koop direkt a contant, ook bij
betaling. Inr. + inkoop van
motoren, brommers, cara-
vans aan hoogste prijzen!
Alle reparaties + bandenser-
vice. LUCAR Internationaal
Holzstr. 67 Kerkrade. Tel.
045-456963.
Te koop BMW 318 bwj. '79
met APK, in goede orig.
staat, schuif/kanteldak. Telef.
04454-66531.
Te koop HONDA Aerodeck
vr.pr. ’9.750,-. Na 16.00
uur 045-742818.
Suzuki Swift autom. '92; Su-
zuki Swift '88-'9O; Suzuki
Alto autom. '83-'B4-'B5; Su-
zuki Alto '82-83-'B6-'BB-
-'9O; BMW 316 i '89; Merce-
des 230 E '87; Opel Veetra
'91; Toyota Starlet '91; To-
yota Celica '90; Toyota Co-
rolla 1.6 89; VW Golf '89;
Mazda 323 Sedan '89; VW
Passat C.L.V. '89; Volvo 340
'84; Volvo 343 '83; Citroen
Visa '87; Ford Escort 1.3 '88;
Ford Escort '84; Ford Siërra
'85; Honda Accord 2.0 '86;
Honda Civic 1.4 GL '88;
Saab 99 '83; Toyota Tercel
'83; Seat Fura '85; Mitsubi-
shi Pajero Jeep '85. Vakga-
rage Autobedrijf REUB-
SAET, Groenseykerstraat
17, Geleen. Tel. 046-
-757777. Uw adres APK
keuring. Alle auto rep. (Doe
het zelf Car Wash).

Te k. CAMARO Z 28E V8
targa, alle opties, '86, gerev.
motor en bak, g 04459-1848.
CITROEN CX 20 RE bwj.
'85, i.g.st., APK 7-95, pr.
’4.900,-. Tel. 045-413443.
Te koop CITROEN AX 11
TRE kl. grijs, bwj. '88, vr.pr.
’4.900,-. Tel 045-718314.
Johan SCHMIDT autohan-
del heeft diverse auto's in
voorraad van ’ 750,- tot
’6.000,-. Alles met APK.
Tel. 04492-2888. Hommert
24, Vaesrade.

Auto de KROON: Omega 11-;
'87 aut; Diahatsu Cuore '88;
Escort 1.3 '84; Galant '86; I
Kadett combi '84; Siërra 2.0 i
'88; Fiësta 1.3 S '85; Corsa :
1.0 '84; Honda Jazz '85;
Sunny '83; Manta 2.0 '82.
Inruil mog. Anjelierstr. 123A,
Heerlerheide, g 045-213021.
Math KOENEN heeft in
voorraad 150 auto's: Kadett;
Escort; Fiësta; Corsa. V.a.
’750,- tot ’9.000,-. Han-
delsweg 1, Susteren g 5204.
Te koop Fiat RITMO 85S
bwj. '84, APK 1-95, pr.

’ 750,-. Telef. 04746-2797.
Te koop MERCEDES 300 E
bwj. '86, automaat, zeer
mooie auto, i.z.g.st., vraagpr.

’ 16.500,-. 04750-25847.
Mitsubishi TREDIA 4-drs.,
1400 GL, type '84, APK,

’ 1.900,-. Tel. 045-429042.
Nissan MICRA, bwj. sept.
'86, goudmetallic, 1e eig.,
auto techn. 100%, 64.000
km., zien is kopen! Vr.pr.

’ 5.750,-. Inruil mogelijk.
Telef. 045-226869.
Opel ASCONA 1900 auto-
maat, bwj. 80, 1 jr. APK, i.z.
g.st, vr.pr. ’625,-. Haesen-
str. 44, Landgraaf.
Opel KADETT 1.2 S, LPG,
bwj. '84, APK 5-95, met
werk, ’950,-. g 045-316940.
Te koop RENAULT 9 GTL,
groen, 4-drs., met LPG,
APK t/m dcc. '94, vraagprijs

’ 1.150,-. g 045-272711.
Te koop Toyota COROLLA
12 klepper, bwj. '85, APK 4-
95, i.z.g.st, ’ 3.500,-. g 045-
-229357 of 231681
Te koop VW GOLF bwj. '80,
vr.pr. ’1.000,-. Telef. 045-
-719878.
Te koop VW PASSAT 1.8
CL inj. 11-11-'9l, 1e eig.,
boekjes aanw., LPG-Necam,

I trekhaak, 125.000 km, kl.
zilvermet., auto verk. in nw.
st, ’20.950,- mcl. BTW.
Rockmart, Kissel 46, Heer-
len. Tel. 045-723142.
Te k. SCIROCCO 1800 GTi,
verlaagd, alle opties, in per-
fecte st., bwj. '84, vr.pr.

’ 6.500,-. g 045-224225.
Wij kopen alle LADA'S en
ook andere auto's. Telefoon:
045-423973.
Auto KALDEBORN. Wij be-
talen de hoogste prijs voor
uw auto!! 045-411572.
Met bovaggarantie ANWB
gekeurde auto's: Suzuki Sa-
murai cabrio de luxe 89
’15.950,-; Opel Astra 1600
'92 ’23.750,-; Opel Omega
2.0 '87 ’10.750,-; Veetra
2.0 GLS '90 ’23.950,-; Re-
nault 9 '87 ’4.900,-; Opel
Kadett '80 ’1.250,-; Ford
Escort 1300 '84 ’3.250,-;
Opel Veetra 1800 GT '91
’25.950,-; Opel Kadett Se-
dan 1600 '90 ’ 16.950,-;
Veetra I.Bi '90 ’19.950,-;
Opel Corsa 1300 '87
’8.750,-; Kadett GSi 16V
'90 ’24.950,-; Ford Escort
1400 '87 ’8.750,-; VW Golf
'79 ’1.250,-; Ford Siërra
2.0 '84 ’4.250,-. WEBER,

jAutobedrijf, Baanstraat 38, i. Schaesberg. g 045-314175.
Autohandel O.K. CARS: 2x
Opel Kadett stat.car diesel: '87; Kadett '88; Nissan 1.5
'85; Siërra '86; Golf GTD '87;

i Toyota Corolla LB 1.6 '84.

'■ Inruil, financiering, garantie.
Verlengde Lindelaan 23,

' Oirsbeek. Tel. 04492-5782.

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

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

ALFA Romeo Spider 2.0,

■ bwj. '86, kl. zwart, nw. dak,. absoluut roest- en schade-- vrij, lm-vlgn., RDW-gek., km.
i st. 68.000. Tel. 045-232762.
1 AUDI 80, bwj. '84, APK 8-; '95, abs. nw.st., ’3.600,-.1 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. BMW 316iTouring, bwj.
10-91, kl. rood, km.stand
42.000, sportw., ABS, afn.
trekhaak, stuurbekr., ver-
stelb. koplampen, BMW Ba-
varia radio + alarm, centr.
vergr., getint glas, in nieuw-
st, ’31.500,-. g 045-323178.
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.

Caravans
DUIZENDEN guldens voor-
deel op onze ex-verhuur ca-
ravans. Geheel compl. mcl.
voort., res.wiel, opstap enz.
Bartels Caravaning, Hom-
merterweg 256, Amstenrade.
04492-1870.
Voor REPARATIES en
schaderegelingen Bartels
Caravaning, Hommerterweg
256, Amstenrade, 04492-
-1870.
Te k. BÜRSTNER 440 TN
Club, bwj. '85, slaapcab.,
wasr. Alko-kopp., i.z.g.st.
vaste pr. ’8.400,-. Tel.
04451-1969 na 18 uur.
Te koop DETHLEFFS Ron-
do 490T, bwj. '94, 10 dgn.
gebr., geh. compl., nw.pr.

’ 25.500,-. Vr.pr. ’ 22.500,-.
Telefoon: 045-225369.
Te koop CHATEAU 320
Elite met grote voort, en uit-
bouw, i.z.g.st. + gratis stal-
lingv. 1 jr. Tel. 045-221741.
TABBERT Comtesse 530
de Luxe, bwj. mei '93, met
doucheruimte en vaste wc,
ijskast, 2 rondzits, ringverw.,
voortent merk Ambassadeur
Isabella, in nw.st.,

’ 19.500,-. Tel. 045-233561.

(Huis)dieren
De grootste KENNEL van
Limburg. Alle jonge ras-
hondjes. Meer dan 60 ras-
sen plus gar. en tatoeage. Kl.
America, Th.Watsonln 34
Achel(B). 09-3211644489
Zond, open maand, gesl.
Te koop Engelse COCKER-
SPANIËL pups met stam-
boom. Telef. 045-325447.
Te koop jonge Golden RE-
TRIEVERS, met stamboom,
HD vrij, ingeënt en ont-
wormd. g 04118-1826.
Te k. BERNER-SENNEN-
PUPS met stamb. van HD-
vrije ouders, g 08866-2483.

Rijles
Het VERKEER heeft de toe-
komst. Vindt u dit ook? Denk
dan eens goed na over een
beroep als rijinstructeur voor
auto, motor, vrachtauto, bus,
aanhangwagen. Of antislip-
instructeur. Of docent. Of
examinator verkeer en ver-
voer. Opleidingen starten
binnenkort in Amsterdam,
Rotterdam, Zwolle, Utrecht,
!Maastricht en Best. Meer
weten? Bel dan De Kader-
school: 04998-99425 of 043-
-259550 voor een gratis
studiegids.

Sloopauto's
Wij geven U de HOOGSTE
prijs voor Uw auto, sloop- en

| schade-auto. 045-225774.I
Te koop gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
A. Körfer. g 045-229045.
Te koop gevr. schade- en
oude sloopauto's. Tev. pn-
derd. Autosloperij K. KÖR-
FER, 045-227377, Indus-
triestr. 7, Hoensbroek.
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, en verkoop
gebr. auto-onderdelen. Joep
Wolters. Telef. 045-411480.
n _^n___/

Auto onderdelen en accessoires

Carrosseriedelen
origineel - imitatie - overzet.

Alle Europese- en Japanse automobielen

Geevers Nuth
Tel. 045-244242.

In- en verkoop schade-auto's
Autodemontage Deumens
Verkoop gebruikte en nieuwe onderdelen van

alle recente merken auto's. Tevens nieuwe trekhaken.
Haefland 20 (industrieterrein) Brunssum, 045-254482.

Geopend dag, v. 9.00-18.00 uur, zaterdags 9.00-15.00 uur.

Bel de Vakman
NEW LOOK BV Landgraaf.
Gevelreiniging, uitkappen,
voegen, steigerverhuur. Tel.
045-312154. Fax 323452.
SCHILDERS kunnen nog
diverse buiten schilderwerk
aannemen. Tel. 045-210020.
INSTALLATEUR biedt zich
aan voor alle voorkomende
werkzaamheden betreffen-
de gas, water, sanitair evt.
loodgieterswerkzaamheden.
Telef. 046-743252.
Voor uw renovatie of ver-
bouwing bel Correct Karwei
en Klusdienst "CORRECT".
Voor info en prijsopgave 045-
-311258 of 318092 na 18 uur.
Voor SIERBESTRATING,
terras, oprit enz. erkend
Stratenmakersbedrijf Nico
Gerards. Vrijbl. prijsopgave
en advies. Tel. 045-313956.
STUCADOOR kan nog
werkzaamheden aannemen.
g 045-460805.
LOODGIETER voor badka-
mer, keuken, riolering, CV.
Vrijbl. prijsopg. 045-352044.
Ervaren vakman biedt zich
aan voor straatwerk o.a. op-
ritten, sierbestrating. Ook
voor uw gehele tuinaanleg,
zeer SCHERPE prijzen.
Gratis offerte: 045-323178.

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

In/om de tuin
TUINHUISJES, 25 types,

’ 435,- show! Schuurtjes,
hondehokken enz. Vele afm.
reeds vanaf ’195,-. Hout-
bouw Übachs, 50 jaar af fa-
briek aan gebruiker. Kerkra-
de-Vink. Tel. 045-460252.
TUINHUISJES, 25 types,

’ 435,- show! Schuurtjes,
hondehokken enz. Vele afm.
reeds vanaf ’195,-. Hout-
bouw Übachs, 50 jaar af fa-
briek aan gebruiker. Kerkra-
de-Vink. Tel. 045-460252.
TUINHUISJES, 25 types,

’ 435,- show! Schuurtjes,
hondehokken enz. Vele afm.
reeds vanaf ’ 195,-. Hout-
bouw Übachs, 50 jaar af fa-
briek aan gebruiker. Kerkra-
de-Vink. Tel. 045-460252.
BETONBEELDEN voor bin-
nen en buiten. Alles voor uw
vijver! Creugers Beton,
Economiestr. 46, Koumen-
Zuid, Hoensbroek (bij sta-
tion). Te1.045-213877.

Te k. Wolf PYS2, 4 takt, zelf-
rijdende GRASMAAIER, 51
cm. maaibr. met grasvang-
korf, ’500,-. g 045-751756.
Vandaag nog modder en
zand, morgen groen.
GRASZODEN enz. Jawell
Tuincentrum, g 045-256423.

Bedrijfswagens
Te k. MERCEDES 307 D, o-
pen laadb., kieper, klein rij-
bew., bwj. '81. g 045-250238.

IK (Proficiat!^
Vandaag

gaantrouwen
Knutsel en Kriebel

__m''*»

'«"BBL "'" 1,V)
Ralf Fischer, Emily DucK^

Opleidingen^
Erkende

lichaams-
verzorgende
opleidingen

* schoonheidsspecialist i"

* pedicuren m/v
* sportmassage m/v .
* klassieke massage

* voetreflexologie /

Limburgse Academie
voor Lichaamsverzorgen 1^

Beroepen ,
Stationsplein 7-8 Sittaro

g 046-512510
Pal t.o. NS-station

ledere zaterdag
OPEN DAG van 11

SPAANSE les voor "4
ners en gevorderden. JJgroepsverband.
Spaans docente. Info.
222772, Ifst. na 18.00 u_ ✓

Voor Piccolo's
zie verder pagina 12

W^ITT & JONGEN architecten en ingenieurs / j^^.

architectuur Witt & Jongen is een buro met vestigin-
interieurarchitectuur gen in Heerlen, Amsterdam en Berlijn
stedebouw Het werkterrein van de circa 65 mede-
verkeerskunde werkers is gespreid over diverse vakdis- i
landschapsinrichting ciplines.

i civieltechniek
cultuurtechniek In verband met een aangroeiende order-

portefeuille zoeken wij voor de vestiging
in Heerlen voor het vakgebied CIVIEL' _
TECHNIEK (wegenbouw)

(1e) Civieltechnisch
Akerstraat 140 TekenSdT

1 Postbus 2923
6401 DX Heerlen Vereisten:
Tel. 045-740160 - HTS-ww;
Fax 045-740480 - danwei MTS-ww met ervaring;- opleidingsmogelijkheid voor AutoCAD !1 12 en voor RAW-systematiek.

; Nieuwe Herengracht 47 Nadere inlichtingen over deze vacature, 1011 RN Amsterdam zjjn verkrijgbaar bij de heer mr. G. van
Tel. 020-6277140 der By| en de heer p.M.Th.M. Heggen.
Fax 020-6251804 beiden te bereiken onder tel.nr-
| 045-740160.
; Schillerstraße 3 Geïnteresseerde kandidaten worden uit'

10625 Berlin genodigd binnen één week een sollicita-
Tel. 0049-303120885 tiebrief te schrijven aan de directie van

> Fax 0049-303120886 Witt & Jongen in Heerlen.

: : : \ö/7 9rrP. ————— d

;r 8e1045-719966 Piccolo's voor méérfesultaat Bel 045-719966$
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Gastenbetalen mee aan superhoge stookkosten

Griekse eettempel
in Limburgse kerk

DOOR FRANK SEUNTJENS

a *L kerkbezoek mag weliswaar
ker£ eruit hollen, maar bij het
Vaiu e aan de Plenkertstraat in
da» g lo°Pt het °P zater-en zondag altijd storm.

lovi ZlJn aueen geen beminde ge-
zeg ' gebiedt de eerlijkheid te
wf^fnJ doch hongerige- gasten.ant de uit 1891 daterende Ne-
s<=nands Hervormde Kerk, eennepping van de bekende
orTr w

4
meester Pierre Cuypers, is

"getoverd tot een Grieks res-
Ekl nt dat luist-ert naar de naam
fant la' Daar is niet al te veel
is h t o Voor nodig geweest: hetnet Griekse woord voor kerk.

tavrSla 1S een bÜz°nder knus res-
bii ant< dat moet gezegd. Je zitJ stemmig kaarslicht een paar
cc er onder de dakspanten. Op
VerwS°ort zwevende vloer, hal-
Êen e»ge de Prachtige ramen,
ken,* eu^e reserveren in de
j^Ktoren is helaas niet moge-
n„J maar dat komt misschienu°g ooit.

2w gastvrouw met haar rave-
neusT vaar en klassiek gelijnde
Gri„, lrjkt het prototype van een
men Dat bliJkt een volko"
heet Verkeerde inschatting. Ze
en z

gewoon Ingrid Mommers
Vaiw 1S

L
een geboren en getogen

leven .Urgse- Ze is in haar hele
land ielfs nog nooit in Grieken-
besoiPWeest ' biecht ze enigszins
z_n , md 0D- °ok de kelners
kan " aut°chtoon als het maar
keui. ZlJn" Maar beneden in de
2ove^i?taan rasecnte Grieken,
het d f rt de gastvrouw ons in

De v
aart is redelijk uitgebreid,

van d
oraiJes variëren van soep

tomJ. 6 g tot schapekaas metWd!!. 1* de oven' B« de
kozen echten kan w°rden ge-
n-aar .Ult n°gal wat soorten vis,
aard -i(g?grild) vlees voert uiter"
eenm , ventoon- Dat hoort nu
rant Z° in een Grieks restau-

het nst °ndig beraad laten we
schot°} g Vallen 0D de Eklisia-
resta Voor twee Personen. Een"^urant verbindt niet zo maar

zijn naam aan een gerecht, zeg-
gen we tegen elkaar. Dat moet
dus wel in orde zijn.

De Eklisia-schotel bestaat uit
lamskoteletjes, varkenshaas en
gyros en gaat vergezeld van
Griekse salade, macaroni, gepof-
te aardappelen, champignonsaus
en de onvermijdelijke tzaziki.
Persoonlijk vinden we die romi-
ge saus op basis van yoghurt en
knoflook heerlijk, maar het na-
deel is dat je met goed fatsoen
twee dagen lang niet onder de
mensen kunt komen als je dat
spul gegeten hebt.

Opvallend is dat er drie lamsko-
teletjes op de schaal liggen. Bij
een schotel voor twee personen
zou je een even aantal mogen
verwachten. Onderlinge ruzie
blijft gelukkig uit.

Met de gyros - zeg maar Griekse
shoarma - zijn ze bij Eklisia aan-
zienlijk royaler. Het is echt een
hele berg, naar onze smaak zelfs
wat te veel van het goede. Maar
als we daar een opmerking over
maken, kijkt Ingrid Mommers
ons aan of we niet helemaal wijs
zijn. „Andere mensen kunnen er
niet genoeg van krijgen. Het is
een van onze specialiteiten," zegt
ze op een toon die geen tegen-
spraak duldt.

De Eklisia-schotel verdient trou-
wens een ruime voldoende, al
vinden we de prijs aan de hoge
kant: 79 gulden. Tot onze verba-
zing is de gastvrouw het nu roe-
rend met ons eens. Er zijn goed-
kopere Griekse restaurants,

geeft ze toe. We mogen drie keer
raden waarom Eklisia duurder
is, maar we hebben geen flauw
idee.
De oplossing is verbijsterend
simpel: de stookkosten. „Hou

maar eens een kerk warm, dat
vreet stroom."

Dat we daar zelf niet op zijn ge-
komen.
In gepaste stilte gaan we heen...

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Restaurant Eklisia, Plenkert-
straat 45, Valkenburg. Telefoon04406-14141. Dagelijks geopend
tot 22 uur. In het weekeinde is re-
serveren gewenst.

" Restaurant Eklisia: Grieks tafelen in een kerk.

eetlust
InEetlust bericht het
Limburgs Dagblad

wekelijks uit de wereld van
eten en drinken. Culinaire

nieuwtjes, opvallende
trends en bijzondere

eetadressenkomen aan bod.
De redactie zal geregeld

aanschuiven in Limburgse
etablissementenen verslag

doen van haar bevindingen
Coördinatie Mariëtte

Stuijts.

consument

Ondanks vele problemen goede kansen

Schade borstprothesen
uiteindelijk wel vergoed

DOOR MARIEKE DE VRIES

°e medische dossiers zijn
Meestal vernietigd. HetJ^erk van de ingebrachte si-uconen borstimplantaten isvaak niet bekend. Deson-danks hebben vrouwen met
oorstprotheses nu de kans
°m een schadevergoeding
* krijgen. Een aantal grote

f^merikaanse producenten
neeft 2,7 miljard dollar voorschadevergoedingen be-schikbaar gesteld voorgouwen die last hebbenvan hun implantaten.

Wetenschappelijk is niet aange-, nd dat de siliconen borstim-
wantaten de grote boosdoener«Jn. De fabrikanten nemen ech-r net zekere voor het onzekere,

vrouwen zullencci meer geld krijgen dan bui-'=niandse slachtoffers. Onrecht-
vaardig, vindt de Consumenten-
ditr De organisatie probeert1 tijdens een hoorzitting, mor-
den. in het Amerikaanse Alaba-ma. recht te zetten.

do P
c Con sumentenbond heeft«e afgelopen maanden de tele-

sw!/°°dgloeiend eestaan- N°S
w» Dellen verontruste vrou-
vi

en °m informatie. Meer dan'^duizend vrouwen hebben in-middels een informatiepakket
hfikLegen- Ruim 170° van hen
'ebben de Consumentenbond
jjen,weten mee te willen doen
Sn Amerikaanse schadever-soedingsprocedure. De consu-
mentenorganisatie voert namensvrouwen de procedure.

u .Nederland lopen voor zover
me, d ,25-000 vrouwen rond
p l siliconen borstprotheses,en grote groep heeft klachten
n_ ?'j toeschrijft aan de silico-
pm lmPlantaten. Veel genoemde
kia i!ernen z^n reumatische

spier- en huidontste-
en en' extreme vermoeidheid
kia i^eefselverhardmg- Andere
- Cnten zijn borstmisvormin-tit ' sPierafwijkingen en afsto-

„Met de hele siliconenzaakis iets
vreemds aan de hand," zegt P. de
Klerk, jurist bij de Consumen-
tenbond. „In Nederland krijgen
nog steeds vrouwen de bewuste
protheses ingeplant. De overheid
stelt zich op het standpunt dat
zolang onderzoek geen verband
oplevert tussen siliconen borst-
protheses en de schadelijke ge-
volgen voor de gezondheid, de
middelen gewoon gebruikt kun-
nen worden. Tegelijkertijd voe-
len de Amerikaanse fabrikanten
nattigheid. Al zeggen ze over-
tuigd te zijn dat er niets mis is

met hun produkt, ze zijn toch
blijkbaar wel bang dat over een
paar jaar wetenschappelijk on-
derzoek iets anders uitwijst,"
aldus De Klerk.

Hij heeft de indruk dat de fabri-
kanten af willen van de vele indi-
viduele rechtszaken die in de
Verenigde Staten tegen hen wor-
den gevoerd. „Al verliezen ze
niet vaak, toch kost het handen
vol geld. Ze hebben nu een
enorm bedrag op tafel gelegd om
er voor eens en altijd van af te
zijn," zegt De Klerk.

Met de gehele regeling is ruim
vier miljard dollar gemoeid.
Voor de feitelijke schadevergoe-
ding is ongeveer 2,7 miljard dol-
lar beschikbaar. Het gros gaat
naar Amerikaanse vrouwen toe.
Slechts 3 procent is voor slacht-
offers van buiten de Verenigde
Staten. Zij kunnen maximaal 80
miljoen dollar krijgen.

Dit onderdeel van de regeling is
deConsumentenbond in het ver-
keerde keelgat geschoten. Gelij-
ke klachten, gelijke rechten, is
het motto van de bond. Op de

hoorzitting in augustus zullen
advocaten van de organisatie
proberen de regeling in het voor-
deel van de Nederlandse vrou-
wen te verbeteren.
De Consumentenbond vindt het
ook een slechte zaak dat Neder-
landse vrouwen door de fabri-
kanten niet goed zijn geïnfor-
meerd. „In Amerika is, voor
weet ik hoeveel, geld in een
voorlichtingscampagne gesto-
ken. De fabrikanten hadden op
zn minst een grote advertentie-
campagne moeten opzetten en
financieren in Nederland. Te-
meer omdat de regeling een aan-
tal data bevat, waar voor actie
ondernomen moet worden. De
looptijd van de regeling is bij-
voorbeeld dertig jaar, maar al-
leen vrouwen die zich voor 1
december van dit jaar laten re-
gistreren kunnen in de toekomst
smartegeld eisen. Ze hoeven op
dit moment nog geen klachten te
hebben. Dat maakt niet uit," zegt
de jurist.

Op deze punten na, is de Consu-
mentenbond tevreden over de
regeling. Het hoeft geen onover-
komelijk probleem te zijn als de
vrouwen niet weten welk merk
borstprothese ze hebben en ze
hoeven niet zelf te bewijzen dat
hun klachten verband houden
met de implantaten. Er is name-
lijk een lijst opgesteld met zoge-
heten erkende klachten.
De Klerk waarschuwt evenwel
voor te veel optimisme. „Vrou-
wen die denken dat zegauw tien-
duizenden guldens op hun reke-
ning zullen krijgen, komen
bedrogen uit. De procedure gaat
jaren duren. Daarnaast is het vol-
strekt onduidelijk hoeveel geld
er uitgekeerd gaat worden aan
niet-Amerikaanse vrouwen. Het
is een kwestie van lange adem,"
zegt DeKlerk.

„De schadevergoeding is een er-
kenning voor de klachten van de
vrouwen en vaak belangrijker
dan de hoogte van de uitkering.
Vrouwen die jarenlang de deur
bij de dokter hebben platgelo-
pen maar die telkens weer te
horen kregen dat het allemaal
wel meeviel, worden serieus ge-
nomen. Het bevestigt dat je niet
gek bent."

" Voorbeelden van borstprotheses van siliconengel. Foto: gpd

Karbonades van
het varken

DOOR MARTIN VAN HUIJSTEE

De consument wil er liefst zo
min mogelijk aan herinnerd wor-
den dat het malse stukje vlees
dat hij aanschaft, van een levend
dier afkomstig is. Toch at elke
Nederlander, omgerekend, vorig
jaar gemiddeld 44 kg varkens-
vlees.

Een varken dat naar de slachterij
gaat, is tussen de acht en twaalf
weken oud. Ongeveer dertig pro-
cent van het gewicht beschouwt
de slagerij als afval: de beende-
ren, de ingewanden, de huid en
de haren. Toch kan een deel
daarvan industrieel verwerkt
worden. Van de eetbare rest gaat
meer dan de helft naar de vlees-
verwerkende industrie. Wat wij
bij de slager zien als karbonades,
haasjes, schnitzels, stoofvlees en
gehakt, is in feite derest van het
oorspronkelijk dier.

# Het snijdenvan koteletten op devarkensrib. Foto: gpd

Ruggegraat
De zo geliefde karbonades snijdt
en zaagt de slager uit de karbo-
nadestreng, zes van het gewicht
van het varken, ofwel de rugge-
graat met het omringende spier-
weefsel. Ons woord karbonade is
afgeleid van het Franse woord
'charbon', dat houtskool bete-
kent. Vlees dus dat boven
gloeiend houtskoolvuur werd ge-
roosterd. Niet alle karbonades
zijn hetzelfde. De halskarbona-
de, van het stuk ruggegraat dat
het dichtst bij de kop zat, heeft
niet zo heel mals vlees en is bo-
vendien nogal vet. Deze karbo-
nades wegen, met het been, per
stuk omstreeks 150 gram.

Van het stuk karbonadestreng
vlak daarachter maakt de slager
schouderkarbonades. Die heb-
ben wat minder been en het
vlees is iets malser. Ook deze
wegen zon 150 gram.

Nog verder naar achteren liggen
de ribkarbonades. Mals en, zoals
de slager zegt, 'met een stevige
kluif in het vlees.' Deze karbona-
des, die gewoonlijk slechts 120
gram wegen, worden ook wel ko-

teletten genoemd. Het verschil
tussen een karbonade en een ko-
telet is, dat aan de laatste een
stukje ribbeen zit. Blijkbaar
heeft het woord kotelet een wat
deftiger klank dan het een beetje
volkse karbonade. In elk geval
spreekt men in het restaurant
liever over kotelet, en dat doet
men ook nog wel eens als het
opgediende vlees toch echt een
karbonade is.

Wie hals-, schouder- of ribkarbo-
nades in de pan wil bakken heeft
daar 20 tot 25 minuten voor no-
dig; stoven of smoren vraagt 30
tot 40 minuten. Het vlees dient
altijd volledig gaar gemaakt te
worden.

Haaskarbonades
Uit het achterste stuk van de
karbonadestreng komen de
haaskarbonades, ook wel lende-
karbonades genoemd. Stevig,
mals en blank vlees met slechts
weinig been en ook het minste
vet. De duurste karbonade daar-
om, met een gewicht van rond de
120 gram per stuk. Uit het woord
haaskarbonade blijkt al, dat deze
een stukje bevat van het aller-
duurste deel van het varken: de
varkenshaas. Dit malse vleesdeel
is het enigevarkensvlees dat niet
door-en-door gaar gemaakt hoeft
te worden.
Varkenshaas mag van binnen
enigszins roze, en daardoor sap-
piger blijven. Hetzelfde geldt
daarom voor de haaskarbonade.
De baktijd is dan ook slechts 10
minuten. Meestal vinden we het
een beetje zonde om dat malse,
sappige stukje vlees te stoven.

Roosteren
Karbonades kunnen voortreffe-
lijk geroosterd worden, zowel
onder de elektfische grill als op
de barbecue. De roostertijd is
iets langer dan de tijd die nodig
is om ze in de pan te bakken. Wel
geldt dat hoe vetter de karbona-
de, hoe beter geschikt hij is om
te roosteren. De zeer malse en
magere haaskarbonades zullen
we dan ook zelden roosteren of
grilleren.

monsters

DOOR SANTE BRUN

Hazelslag
Op die gedachte waren ze bij
Venz kennelijk nog niet geko-
men, om 'hazelnoot hagelslag'
eenvoudigweg 'hazelslag' te noe-
men. Wij wensen voor deze
vondst wel een pakje te ontvan-
gen. Het lijkt nogal voor de hand
te liggen, want er is al lang hazel-
nootpasta voor de boterham,
waar het jeugdig marktsegment
ook al zeer van ingenomen is.
Dat wisten ze bij Venz ook,
maar: fijngemalen hazelnoot is
zeer kleverig en in die vorm niet
te verwerken tot een strooibaar
produkt als hagelslag. Trots
noemt de fabrikant de nieuwste
ontwikkeling 'een technologi-
sche doorbraak van formaat.
Het produkt is een half om half
mengsel van hazelnoothagel en
melkchocoladehagel en het kost
f3.39 per pakje. " Het pakje van hazelnoot

hagelslag.

Bellen op Preuvenemint
Dachten we toch zeker te weten
dat Preuvenemint in Maastricht
(vanaf 25 augustus) over eten
ging. Maar kennelijk willen heel
veel mensen direct na de maal-
tijd heet van de naald per tele-
foon aan het thuisfront melden
hoe de oesters smaken, want
PTT Telecom heeft gezorgd voor
zestig telefoons en nog eens
twintig portofoons. De telefoons
zyn overigens vooral bedoeld
voor restauranthouders, die voor
een soepele afwikkeling van de
activiteiten contact moeten hou-
den met hun 'thuisbasis'; in
ieder geval is PTT Telecom zeei
opvallend aanwezig. Deze orga-
nisatie heeft kennelijk ook de
indruk dat Preuvenemint bij uit-
stek de gelegenheid is, de bezoe-
kers te wijzen op het gemak van
mobiel bellen via het nieuwe Eu-
ropese GSM-net. Al twintigdui-
zend Nederlanders hebben sinds
1 juligekozen voor gewichtig op
straat lopen telefoneren via dit
nieuwe net. Verder is er opPreu-
venemint een Mobiel Telecenter
ingericht.

" Directeur PTT Telecom
Limburg Theo Westgeest
krijgt, op het terras van
Chateau Neercanne, een
GSM-telefoon geserveerd.

Foto: THEO SCHOLS
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TEL. 045-721781 -727957
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Autoverzekering
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 vri|blijvend de
proef op de som en bel van-
daag nog
GEURTS ASSURANTIËN

Nieuwstraat 22-24
tel 045-211668 221090
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Kern
hptHSet raakte haar kern, zoals ze
ny zelf uitdrukt. Zoals via haar
Va

ook de kern geraakt wordt
W mensen- De Para gnost was
ttiat °°k' die zei dat ze in hoge
Be» F^diamiek begaafd was.
terd fd? Joke Damman beluis-
r_>? net woord met weerzin.daov!fagd door de huidziekte
zon ue slechts: wat moet ik met
st "hoofd? Maar naderhand
held een uitsPraak van een
ne erziende haar, intussen ge-held en wel' tot nadenken: „Jij
daar genezende krachten en zult
K,_i-.mee veel mensen mogennelPen en bljj maken."
F
etl nM; Jaren later geniet ze wijd
Als ufaam als helend medium,
de sv}akel tussen hemel en aar-
Lari gebedsgenezeres. Als
diery,°f the Light voor mens en
tebe yroeger mocht het gemeen-
merprUr van Tiel SraaS Pochen
than PJe van de Betuwe. Maar
bedT 1S de Betuwse plaats een
keer aartsoord geworden. Vijf
matlri

per week veroorzaakt Jo-
onve h

~ °verigens niet altijd tot
nend

F eld genoegen van omwo-
_n d

en ~ een ware volksoploop
hai pplaatselijke Evenementen-
zam* nu is het: komt allen te-
enie v. VOOr de radio- Mensen die
Van Uvast zoeken, een woord
wat HVertroosting, genezing of
terrio

aan ook. „Noem het een al-
Ik d! _Ve kerk' maar is dat erg?
is Fr dat het op zich wel goed
waar moet toch een plaats zyn
Per, ccnheid is. De kerken lo-
den u meer vol. Mensen wor-
foutp bokjes geplaatst. Vind ik
dhkt tenen' moslims, boed-
hanri Jl' Joden moeten elkaar de
één k nen ëeven. Alleen als je
Je u^J11' kun je vrede creëren,
allem iuniek als mens en toch
°Pdrav! gehjk- Dat zie ik ook als
de Tv' vrede creëren op aar-
land beBinnen in Tiel. Neder-
kaart 1S een sPeldeknopje op de
fy /;. maar via deradio en via de

°m Je een heel eind. En ik

heb maar een paar minuten no
dig."

" Jomanda tijdens haar 'radio-spreekuur. Niet zelden wordt ze gebeld als ultieme probleemoplosser wanneer de nood zo hoog gestegen is dat zelfs 06-11
geen uitweg meer garandeert. Foto: ton KASTERMANS

Biograaf
Voor het uurtje zendtijd voor Jo-
manda heeft met name Willem-
Jan van de Wetering zich sterk
gemaakt bij Radio Noordzee Na-
tionaal. De vroegere manager
van het commerciële station had
zich in februari bij Jomanda ei-
genlijk aangediend als haar bio-
graaf.Wat hij links en rechts zoal
vernam over de wondere voor-
vallen rond de persoon-Jomanda
placht Van de Wetering af te
doen met de stereotype reactie:
'het zal allemaal wel. Maar als
fenomeen achtte hij Jomanda in-
teressant genoeg voor het schrij-
ven van een biografie. „Jomanda
zei: kom naar een healing, dan is
die goddelijke wereld er nog en
kunnen we erna praten. Op een
gegeven moment zei ze: ik heb
een radioprogramma bij Radio
Tiel. Ik dacht meteen: dat moet
grootser worden opgezet, Jo-
manda verdient een groter be-
reik."
Na enkele visites aan Tiel heeft
Willem-Jan van de Wetering veel
van zijn reserves ten opzichte
van Jomanda laten varen. Niet
alleen werpt Van de Wetering
zich op als de schrijver van Jo-
manda's boek dat op 1 oktober
uitkomt, als presentator van het
programma is hij ook haar pleit-
bezorger geworden. Luister
maar mee: „Het bijzondere van
dit programma is dat de mensen
niet direct naar Tiel hoeven te
komen en toch iets mee maken.
Aanvankelijk ging het mij erom
een goedradioprogramma te ma-
ken, waar mensen naar luisteren.
Maar afgaande op de vele reac-
ties gebeurt er op zondagavond
van alles in huiskamers."

Filevorming
De telefoon bij Radio Noordzee
Nationaal hield al tijdens de eer-
ste uitzending niet op te rinke-
len. Op de daaropvolgende zon-
dagavonden was het meer regel
dan uitzondering dat de centrale
overbelast raakte. Teneinde file-

vorming in het telefoonverkeer
te voorkomen is er nu een spe-
ciale Jomanda-lijn (06-300405).
Door de bank genomen spreken
per week 7.000 Nederlanders dat
bandje in, in een poging het me-
dium op zondagavond te spre-
ken te krijgen. De redactie is de
hele week doende de binnenge-
komen gesprekken 'uit' te luiste-
ren. Eigenlijk geen beginnen aan
om daaruit twaalf mensen te se-
lecteren, maar meer kan niet.
Getuige ook de post die in Naar-
den wordt bezorgd, zit menigeen
in Nederland met vragen, vragen
en nog eens vragen.
Jomanda: „Ik denk dat nog heel
mensen geholpen moeten wor-
den. En bij een heleboel ont-
breekt nog de durf om hulp te
vragen. Daarom is het goed dat
er eenradioprogramma is. Dat ze
dus in de huiskamer kunnen zit-
ten en hulp krijgen, zonder dat
ze hun mond open hoeven te
doen. Ik heb gehoord dat som-

mige mensen zich met hun ra-
diootje op het toilet terugtrek-
ken. Of in een kamertje. Die
willen voor hun huisgenoten niet
weten dat ze luisteren. Nader-
hand schrijven ze mij daar dan
over. Zon uitzending kan heel
positief zijn voor mens en dier.
Ik hoor altijd van anderen wat er
gebeurd is. Zelf word ik er nooit
op voorbereid. Ben net zo ver-
baasd als het publiek zelf."
Zondagavond, half acht. Met
presentator Willem-Jan van de
Wetering neemt Jomanda in
Hofstede Oud-Bussem in Naar-
den, hoofdkwartier van Radio
Noordzee Nationaal, de post
door. Ze heeft er die dag twee
healings op zitten in Tiel, in to-
taal doet ze er vijf in een week.
Jomanda moe? Welnee! Op He-
melvaartsdag stond ze nog van
tien uur 's ochtends tot tien uur
's avonds op haar benen. Non-
stop, zonder sanitaire stop. Zon-
der eten, alleen nam ze af en toe

wat ingestraald water tot zich
„Als ik aan het werk ben, hoef ik
niet naar de wc. Dat wordt ge-
woon weggenomen, net als bij
de mensen die tijdens een hea-
ling op tafel vastliggen. Daar zor-
gen ze 'boven' allemaal voor. Ik
heb door gekregen dat ik nog
eens 24 uur op de benen moet
staan. Als mens denk je: poeh,
dat is een ruk. Maar zo gauw je
daar staat is er niks meer aan de
hand. Zo om! Mooi, prachtig,
daar geniet ik van. En zij boven
genieten omdat ik ervan geniet."

show

'Dit is de goedkoopste vorm van genezing

Jomanda houdt spreekuur op
Radio Noordzee Nationaal

DOOR GERARD VAN PUTTEN

De techniek van deradio staat vandaag de dagvoor niets,
naar elke uithoek van de wereldkan zonder mankeren een

lijntje worden gelegd. Het wonder van communicatie
vermag door de macht der gewoonte al lang geen

verbazing meerte wekken. Maar het wordt natuurlijk
anders als het even omstreden als onvolprezen medium

Jomanda via het mediumradio zowel in contact treedt met
haar luisteraars als methaar helpers in het bovenaardse.

Hoe al watzich sinds 1 april wetenschappelijk laat
beredeneren op een en dezelfde golflengte samenkomt

met het onverklaarbare. Een uurtje gezwets vanuit de

JAARDEN - Hoe dan ook eenenorneen, Jomanda. Niet zelden
ordt ze aangeroepen als ultie-

"}e Probleemoplosser wanneere. no°d zo hoog gestegen is dat
ra h

geen uitweg meer ga-
randeert. Laatst nogklommen in

et Emmer Noorderdierenparkpor angst opgejaagde mantelba-anen de bomen in om daar ver-regens dagen te blijven zitten,een mens die zelfs maar het
tormoeaen nad wat die apen er-e dreef het hogerop te zoeken;

och minder hoe ze weer veiligP de grond te krijgen. Maar
sodlof meldde uiteindelijk Jo-

anda zich op verzoek van de
edactie van het Radio 3-pro-sramma Breakfast Club. Via te-
loon en radio straalde ze vijf

water in. En ja hoor, naerloop van tijd kwamen de
Pen een voor een naar beneden,

dat de mantelbavia-
la h

uitzicnt over het Drentse
han moe waren> wie weet
J, het ingestraalde water zn
w

er* had gedaan, in elk geval
, aren de apen daar waar ze«oorden.

kj epamman leekvoorbestemd
assiek danseres te worden,j âar het lot beschikte anders,aar levensverhaal duidt op eenUgd tijdens welke ze de last

ziii. een onverklaarbare huid-
de moest dragen. „Toen ik in
s
, vijfde klas van de lagere

zat, begon het. Heeft tot_n negentiende, twintigste ge-
rd jk Werd kaal, ik stonk,

J.0- gaten in mijn hoofd. NaastvVn bed stonden vuilniszakken
d«uet koi*sten. Ik liep tal van
Uil ■ af' niets hielP- Uiteinde-kwam ik bij Gerard Croiset

echt, de paragnost. En die zei
hu H-n wat ac oorzaak van defdziekte was: het gemis van
uJn overleden vader. Moederaa haar verdriet verstopt, dats tijdens de zwangerschap op
J^vrucht geslagen. Ik bleek een. arte lever te hebben en hij zeiaar Wel iets aan te kunnenen. Ik voelde meteen dat die
geh gelijk had- A1het andere dat
jn eurd was, bestralingen en
'smeren met zalf, het was alle-maal verkeerd."

ruimte? Zeker honderdduizend Nederlanders denken
beter te weten en stemmen daarom elke zondagavond om
negen uur trouw af op defrequentie van Radio Noordzee
Nationaal (in Limburg op diverseplaatsen via dekabel te
ontvangen). Afgaande op de vele schriftelijke en
telefonische reacties schijnen zich in talvan Nederlandse
huiskamers raadselachtige dingenvoor te doen.
Bovenaardse helpers doen dan hun werk via haar, zegt
Jomanda. „Dit is de goedkoopste vorm van genezing.
Gewoon de radio aan. Het enige datje moet betalen is
luistergeld en niets anders."

Niet moe
Healings, stervensbegeleiding,
radiowerk, het kan niet op. Jo-
manda zegt op de energie van
boven te teren en daar is ze heel
dankbaar voor. „Een echt me-
dium wordt niet moe. Die treedt
eigenlijk uit, zonder dat het
zichtbaar wordt. Er zijn mensen,
trance-mediums, die treden be-

wust uit en die zie je ook in tran-
ce gaan. Die gaan als het ware
ook naast hun lichaam staan en
die kunnen dan daarna ook weer
gewoon functioneren. Maar ik
heb het geluk dat ik niet in tran-
ce hoef."
Zondagavond, even na negenen.
De Song ofLight wordt de ether
ingestuurd als herkenningsmelo-
die. Gecomponeerd en gezongen
door Jomanda.
We are all together now
to get the power of the light
and to feel the energy
to go inside
let vs all hold hands
and we get into the mood
open up your mmd.
is really good
De eenvoud van het woord op
rijm. Wat heet! Simpeler kan ei-
genlijk niet, maar bij het horen
van het lied schijnt de ontroe-
ring zich van menige luisteraar
meester te maken. Kippevel!
Telefoon voor Jomanda. Een

luisteraar vertelt dat hem de af-
gelopen week iets bijzonders is
overkomen. Meneer was op een
healing in Tiel, deed thuisgeko-
men 's avonds zijn trouwring af
en zag tot zn grote verwonde-
ring dat de ingegraveerde trouw-
datum was verdwenen. Jomanda
stelt de beller in zoverre gerust
dat hij niet onmiddellijk voor
een scheiding moet vrezen.
Reactie van meneer: 1960 is ver-
anderd in 1974. Jomanda krijgt
door dat er in dat jaar toch iets
bijzonders moet zijn gebeurd.
Klopt het dat toen uw vader is
overleden?, vraagt ze. De man
zegt ja,bedankt en hangt op.

Zondagavond half tien. De vaste
luisteraars weten het al, in de
huiskamer staan de flessen wa-
ter klaar. Voor Jomanda de
hoogste tijd om ze in te stralen, 's
Morgens twee slokjes inge-
straald water tot je nemen en 's
avonds nog eens twee slokjes
voor het slapen gaan, op lijf en
geest schijnt het een weldadige
werking te hebben.
Afgaande op tal van meldingen
uit het land, zagen al heel wat
luisteraars het water in de opge-
stelde flessen verkleuren. Op-
eens zwart water in plaats van
kleurloze gemeentepils, hetgeen
er volgens Jomanda op duidt dat
de vertrekken zijn ontdaan van
een spanningsveld, van negatie-
ve energie. En groen water pept
planten op, zo luidde de bood-
schap die Jomanda zegt te heb-
ben doorgekregen van boven.

Frequenties Radio
Noordzee in Limburg

DOOR HARRIE CREMERS

Radio Noordzee Nationaal (RNN) is in Lim-
burg niet overal op de kabel te ontvangen. Voor de plaat-
sen waar dat wèl het geval is, geven wij onderstaand een
lijstje van de frequenties.

BEEK
ECHT
GELEEN
HAELEN
HEEL
HEERLEN
HEYTHUYSEN
MAASBRACHT
MAASTRICHT
MARGRATEN
NEDERWEERT

102.6 NUTH 102.6
104.1 ONDERBANKEN 102.6
102.6 POSTERHOLT 104.1
90.6 SIMPELVELD 102.6
90.6 STEIN 102.6

101.5 SUSTEREN 104.1
104.1 SWALMEN 104.1
104.1 TEGELEN 104.1
104.3 THORN 104.1
102.6 VALKENBURG 104.5
107.9 VOERENDAAL 102.6

(Actuele opgave van gistermiddag, verstrekt door Radio Noorc
zee Nationaal in Naarden).

Geen afgod
Ze wordt aanbeden, zeg maar
geadoreerd. Naar eigen zeggen
zit Jomanda daar niet op te
wachten. „Wat ik heel belangrijk
vind is dat je jezelf niet op de
voorgrond moet plaatsen. In die
zin dat je je niet bewust toe laat
zingen of een mensenschare om
je heen verzamelt, die zich af-
hankelijk van je maakt. Dat je
een soort afgod wordt. Dat is
precies wat ik niet wil. Als er iets
gebeurt, ligt het niet aan mij, al
kun je het niet voor zijn, natuur-
lijk. Niet voor niets zing ik ook
mee met het danklied, ik moet
ook dankbaar zijn. Ik sta altijd
met het hoofd naar beneden. Ik
vind dat ik naar boven toe dank-
baar moet blijven voor wat ik
heb mogen ontvangen. Ik dank
's morgens voor hetgeen ik mag
doen en 's avonds voor hetgeen
ik heb mogen doen. Zelf heb ik
niks te willen."
Telefoon voor Jomanda. Een me-
neer wil iets weten over zijn
zoon. Die is namelijk homo. Jo-
manda antwoordt dat meneer
daar geen probleem van moet
maken en dat ze bovendien niets
door krijgt.
„Ik zie dit als een levenslange
missie, ik heb er nooit een cent
voor gevraagd. De mensen die
naar Tiel komen, betalen tien
gulden entree. Na aftrek van al-
lerlei kosten wordt het geld weg-
gegeven aan goede doelen. Ik
leef van giften en dat blijf ik tot
aan mijn dood doen. Ik hoef niet
zo nodig veel geld te hebben. Ik
zeg altijd maar zo: er wordt altijd
goed voor je gezorgd als je goed
werk doet."

Vijf uur lang Hollandse Hits
Van onze rtv-redactie

HEERLEN - Liefhebbers van
het Nederlandstalige lied komen
vandaag ruimschoots aan hun
trekken via Radio 2. Veronica
zendt tussen 12.00 en 17.00 uur
rechtstreeks het achtste Holland-
se Hits Festival uit. Ongeveer
veertig artiesten treden op tij-
dens het grootste Nederlandsta-
lige openluchtconcert, dat wordt
gehouden in recreatieschap Het
Rutbeek in Enschede.

Harry Slinger zal het podium
bestijgen voor een medley van
het Drukwerk-repertoire. Bertus
Staigerpaip brengt als Bertus
Quo' Staigerpaip oude hits van
Status Quo in het Nederlands
ten gehore. Andere artiesten en
formaties die optreden zijn Nor-
maal, Rowwen Hèze, De Deur-
zakkers, de Havenzangers, Dries
Roelvink, Ruth Jacott, Han Wel-

lerdieck, Henk Wijngaard, Han-
ny, Anita Meijer, New Four, het
Holland Duo, Marianne Weber,
Ronals, Gert en Hermien, BIS,
Nico Landers, Jean-Paul van de
Meij, Van Dik Hout, Pasadena
Dream Band, Corry, Circus Cus-
ters, Willeke Alberti, Sasja, Mar-
co Borsato, Rob Zorn, C'est
Tout, Renée de Haan, Willem
Duyn en het mannenkoor Kar-
respoor.

Gerard Joling en Koos Alberts,
die oorspronkelijk ook hun me-
dewerking hadden toegezegd,
zijn om persoonlijke redenen
verhinderd. „Dat zijn serieuzere-
denen waaraan niets is te doen,
want anders laten zij het niet af-
weten," aldus Veronica. De om-
roep betreurt met name dat het
optreden van Koos Alberts niet
kan doorgaan, omdat Veronica
de gelegenheid wilde aangrijpen
om het 10-jarige artiestenjubi-
leum van de invalide zanger tt

vieren. Daarvoor in de plaats
brengt Hanny samen met Bertus
Staigerpaip het duet Hoofdpijn.

Het merendeel van de optreden-
de artiesten wordt begeleid door
De Theaterband, onder leiding
van Paul Natte. De presentatie is
in handen van Gijs Staverman
en Chielvan Praag.
De ochtendprogramma's van Ve-
ronica op Radio 2, voorafgaand
aan het evenement van vijf uur.
Ook goeiemorgen en Muziek ter-
wijl u werkt, staan eveneens in
het teken van het HollandseHits
Festival. De gebruikelijke pro-
gramma's op woensdagmiddag,
Het hart van twee (12.04 uur) en
Nederland Muziekland (14.04
uur) komen te vervallen.

Veronica toont zondag 28 augus-
tus op televisie een samenvat-
ting van vijftig minuten van het
festival, vanaf 19.50 uur via Ne-
derland 2." Hollandse Hits Festival uit 1993. Chiel van Praag kondigt

De Deurzakkers aan. Foto: VERONICA

Woensdag 17 augustus 19949..
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OPEL^
Opel Bergsteyn
APK-keuringsstation, Rijksweg 61, .
Berg en Terblijt. Tel. 04406-41700.

Garage Sebregts en Co.
Off. APK-keuringsstation 1 en 2,
dealer Iveco bedrijfsauto's. Lindelaufer-
gewande8, Voerendaal. 045-752888.

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

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

VmmKfAmW/
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Automaterialen, APK-keuringen, accu's,
uitlaten. Kampstraat 59, Landgraaf.
Tel. 045-311784. 's Zaterdags gesloten.

anSROUiVETTt-m \\mZWtMtobanden
Alle merkenbanden leverbaar.
Balanceren + uitlijnen. Putweg 49, Klimmen,
tel 04405-1286.

Chris Adams
ANWB-erkende auto- en motorrijschool.
Mirbachstraat 14,6367 CW Voerendaal.
Tel.: 045-751718.

Autoschadecenter Limburg
Schadereparaties aan alle merken.
Topkwaliteit met 2 jaargarantie. Klooster-
raderstraat 100, Kerkrade, tel. 045-453837

m4**^ofm_rW^_mm

Verantwoord slaapcomfort
Heerlen, Bongerd 29.

Tel. 045-717324
Geleen, Raadhuisstraat 8.

Tel. 046-743030.

Groenevelt-Greven-OffSet
Uw partner voor al uw druk- en kopieerwerk,
familie- en handelsdrukwerk, zwart/wit- en
kleurkopiën. Buizerdweg 6,6374 BS
Landgraaf. Tel. 045-312600.
Fax 045-326772.

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

NILFISK
MET 'NNILFISK ZITJENERGENS MEE.

Onderdelendepot Roosen
Brunssum, Rumpenerstraat 157.
Tel. 045-251015(geen koopavond).

Olff-TO
Erkend

Elektrotechnisch
Waar_.rgmstall.te_f

Electro Bemelmans
Aanleg - onderhoud - keuring
electro-installaties.
Snelservice bij storingen.
Unolaan 33, Heerlerheide. 045-212330.

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

/ al_A% HERSTELLENl^. _' GRATIS BELLSHl^ U 06-022668»

Door direkten persoonlijk contact met onze
meldkamer, een snelle en correcte
afhandeling van alle glasschades, ook

I 's nachts, in de weekeinden en op feestda-
gen. '
Houtindustrie Pelzer BV
Emball.-, pallet-, verpakkings- en stophout;

I eike-, beuke- en esse-, plaathout; goedkoop

' stookhout. Rijksweg 36, Wahlwiller.

SpiralßV
Fabf iekstraat 7
5961 PKHorst I1 Telefoon: 04709-84222
Telefax: 04709-64333

SI'IKAL
"uanMMiMiN

Organisatie voor gecontroleerde
huis-aan-huis verspreiding van
drukwerken etc. voor geheelZuid-
Nederland.

■ Ploumen-Peters inlijsterij
Specialisten in al uw inlijstwerk. Van
borduurwerk tot grote schilderijen. Valken-

' burgerweg 79,Voerendaal. Tel.: 045-
-753480.

Kellerhuis keukens Geleen
i Ringovenstr. 1,046-747905. Aanbouw-

keukens + apparatuur, event. met compl.
verbouwingen. Toonaangevend inkeukens.

ÜYfeED
Van ontwerp op maat tot komplete installa-
tie. Tevensrenovatie. Disign-studio.
Glaspaleis, Kerkplein 45, en eiken stijl-
keukens: Eikenderweg 77, Heerlen.
Tel.: 045-717555.

CEMA
Geleen, Burg. Lemmensstr. 216,
046-747575, keukens- badmeubelen -
sanitair - cv.

Kunststof Brunssum
Kunststof ramen en deuren, schuifpuien en
balkonsystemen. Trichterweg 7, Brunssum.
Tel. 045-231045.

scheppers kunststof m&

Zuidlimburgskwaliteitsfabriek
in kunststof ramen, deuren en rolluiken

" af fabriek, duszeer lageprijs

" eigen maatwerk iskwaliteit

" isolatieglas, is geluid- en warmtewerend
Smedestraat 6, Kerkrade, 045-465228.

Naaimachinehandel

VELDMAN B.V.
Heerlen, Nobelstr. 6, tel.: 045-716100.
Geleen, Raadhuisstr. 14, tel.: 046-746480.
Roermond, Neerstraat 62, tel.: 04750-31012.
Rep. alle merken, geen voorrijkosten.

Gaswacht Limburg. 045-227676
Specialisten voor alle soorten gastoestellen.
Ontwerp, onderhoud, installatie en verkoop.
Litscherveldweg 5, Heerlen.

Dé specialist
in massief geborsteld eiken plankenvloeren
- tropische houtsoorten - lamelparket -
laminaat parketvloeren.
Info tel. 04754-82985 Echt.
Fax. 04754-85064.

Wand- en plafondstudio
Plafond bouw Kerkrade b.v.
Hoofdstr. 10c, 6461 CPKerkrade. Tel. 045-
-462606. Fax. 045-463480. Verk. part. Ma.
13.00-18.00 uur, di.t/m vr. 9.00-12.30 uur,
13.30-18.00uur; za. 10.00-17.00uur.
Donderdag koopavond tot 21.00 uur

C. de Wit B.V.
Postzegelhandel, Nobelstraat 41,6411 EK
Heerlen, tel. 045-710571.

LAUMEN
SIMPELVELD

ROLLUIKEN ZONWERING

Beitel 110a, 6422 PB Heerlen, postbus
21099,6369 ZH Simpelveld.
Tel.: 045-423848/442129.
Jago-Kerkrade
Rolluiken en zonweringen. Oók voor
onderdelen en reparaties. Showroom
Schaesbergerstr. 104, Kerkrade,
045-414270.
MICA Zonwering
Rolluiken * jaloezieën* zonneschermen.
Vraag vrijbl. prijsopgave. .
Showroom: Sittarderweg 116, Heerlen.
Tel.: 045-721658.
Mithra-Heroal b.v.
Hetvertrouwde adres voor al uwrolluiken of
onderdelen, kunststof schroten, serviceof
reparaties. Beitel 4,6466 GZ Kerkrade.
Tel.: 045-413049.

Schilderw. Bijsmans Heerlen
* Onderhouds- en utiliteitswerken
*kunststoftoepassingen * betonrep.
* gevelreiniging * graffitibestrijding.
Heerlerbaan 134, tel. 045-425550.

V.S.M. Driessens-Niessen
Schildersbedrijf b.v. Ankerkade 127,6222
NL Maastricht. 043-630353. Voor alle
voorkom, schilderwerken.

Schoonmaakbedrijven B.V.
Hoofdkantoor: De Boelelaan 7, Amsterdam.
Voormeer info, bel 06-0228400. Telex
10526, fax: 020-443454.

___ma—^—m\\m\

Math. Linssen VOF Tel. 045-241587.
Bergerw. 20, Nuth. Onderh. cv. Ontkalk-
waterleid., geiser, boiler, gas-waterinstall-
Erk. schoorsteenveger.

Voor apparaten, auto's,
fietsen, machines, reklame.

LETAS STICKERSERVI_C£
PB. 32016, 6370 JALandgraaf

Tel. 045-312580. Fax 045-325885 J

Daemen Kunststoffen
Verandadakplaten, plexiglas of Lexanther-;
moclear. Hofdwarsweg 7, Geleen.
Tel. 046-753865.

_B_ml___JJi___________ll rnmmm^

SNERKENDE
VERHUIZERS
datpakt altijd goed uit

Stikkelbroek Verhuizingen b>
Laanderstraat 109-111, Heerlen
045-715045.

f~~ uw verhuizer- i e3^
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Vicaf's "Eroland Videotheken"
Gespecialiseerd in verhuur, verkoop van
erotische videofilms. Sittard: Stationsstr- 3I
Maasticht: Via Regia 105, Brusselse Po*" 1,

Heerlen: winkelcentr. Heerlerheide (achfêr
Aldi) 221986.

\mW*}~mmÈ

Stofferen?
Een kwestie van vertrouwen! Keuze uit e 6
grote intern, kollektiestoffen. Vraag om
vrijblijvendeofferte. Kerkstr. 25, Vaals,
04454-61044.

Ha-to. - Spotgoedkoop
Heroal rolluiken in alu. en pvc, zonnescne
men, vertikale jalouzieën.Tel. 045-45822 >Maria Gorettistraat 139, Kerkrade.

I 1Wilt u adverteren op deze pagina,
dan belt u

LimburgsDagblad
045-739380



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

slechthorenden.
17.58 2 Vandaag.
18.00 Journaal.
18.15 Actualiteiten.
18.39 Sportjournaal. Aandacht voor
wielrennen: de WK op de baan (Sici-
lië) en de Ronde van Nederland.

18.47 Hoofdpunten uit het nieuws
gevolgd door het weer.

18.55 Ik weet het beter.
19.23 Straatmuzikanten. Berlijn.
19.53 Gehandicaptensport. 2-delige

serie. Afl. 1.
20.35 Studio Sport. Studiogesprek

met André Bolhuis, chef de mission
van de Nederlandse Olympische
ploeg, over topsport in Nederland.
Verder wielrennen: de WK op de
baan (Scilië) en de Ronde van Ne-
derland.

22.00 Antenne. Dcomentaireserie.
Afl.: Operatie Salomo. Documentaire
over de evacuatie van duizenden Fa-
lasha-joden uit Ethiopië naar Israël.
Herh.

22.31 Vergeving. Documentaire over
ouders die de moordenaar van hun
dochter vergeven.

23.19 Gospel in Europa. Reportage
over de stand van zaken met betrek-
king tot gospelmuziek in Europa tij-
dens de zomermaanden.

23.50 Journaal.

# Bert van Leeuwen, pre-
sentator van het spelpro-
gramma Tk weet het beter'
(Nederland 2-18.55 uur).

Duitsland 1
Os'Jc Landerjournal.
06 on "°»'9enmagazin Sport.
Oa'nJ. "orgenmagazin. Ontbijttv.O?"*» Heute.s'g Da»as- Herh.

Qen oYrob'c - mit Freude bewe-
-10 rw.' Pcntendgymnastiek.
100 Heute-qe3.Alles Sex oder was? Reporta-

-10 4'c _" uit de serie Kontakte. Herh.
Hon ?DF-'nfo Arbeit und Beruf.
1l!o4 ueute> Met beursberichten.
g Hullabaloo over Georgië and

12 j-.mes P'ctures. Speelfilm. Herh.
12 se citer bis ulk'9--13!oq esseschau.
13 ." 'DF-Mittagsmagazin.
Hnn *yirtschafts-Telegramm.
Ho-. la9esschau.Ia9esschau.

30 s?himPf - 19 7 17. Talkshow,
kv ie wunderbare Reise des
Wiin Nils Holgersson mit den

14 è'a9ansen.Tekenfilmserie.
1s!oo ?arbaPaPa-
-15.03 la9«sscha"Ia9«sscha"-

TaM. *'nder«.uatsch mit Michael.
IS3n_l0w voor kinderen. Herh.
16 g" Rey Dad! Comedyserie.

th„__Flie 9e- Talkshow met actuele
I7nr, as Herh-
-17-10 la?esschau-I?4nIa?esschau-
1?4n . sar>t- Boulevardmagazine.
17 50 tRD vor acnt
17'cc .agesschau-Telegramm.
18 50 Achse, serie.
18 S 5 ][agesschau-Telegramm.
'9 57 u'ankenese' serie
20on V-eute aben«l 'm Ersten.20Jf" 'a9esschau.
AC . .ARD-Sport extra. Voetbal:
tiek- r n " Fc Bayern München; Atle-
rich p lden"Four-Meeting vanuit Zü-
9ram 21-15 Tagesthemen-Tele-- 2300 Ta9esthemen.
den c RD"s P°rt extra. Atletiek: Gol-
nen wuür"Mee,ing Zurich; Wielren-

-23 3o IjK °P de baan vanuit Palermo.
SDPoir,nsoners ot honor- EngelseOost im uit 1"1 van Ken Russell.

°1 05 a9esscr>au.
Amp" Down three dark streets.
riek r speelfi|m uit 1954. Met: Brode-

°2 3o 7aw,ord' Ruth Roman e.a.
Narh^USCnauen " Entspannen -
Hon ?enken- Afl-: Menschen in"9kong - Die Mahjong-Spieler.

Duitsland 2
05.00 Zie Duitsland 1
09.03 Ferien-Fieber. Zomervakantie-

programma voor de jeugd.
09.15 Der grosse und der kleine
Klaus. Tsjechische jeugdfilm.

11.00 Heute. Met beursberichten.
11.04 Hullabaloo over Georgië and
Bonnie's pictures. Speelfilm. Herh.

12.25 Heiter bis ulkig.
12.55 Presseschau.
13.00 ZDF-Mittagsmagazin.
13.45 Infotime. Magazine.
14.00 Des Meeres und der Liebe

Wellen. Reportage over scheep-
vaartmusea en museumschepen in
Noord-Duitsland. Herh.

14.30 Ercole e la regina di Lidia. Ita-
liaanse avonturenfilm uit 1958.

15.55 ZDF-Glückstelefon.
16.00 Logo. Jeugdjournaal.
16.08 Heute-Schlagzeilen.
16.09 The flying doctors. Herh.
17.00 Heute, sport en weerbericht.
17.15 Landerjoumal. Aansl.: heute-

Schlagzeilen.
17.55 Der Landarzt. Duitse serie.
18.45 Lotto-trekking A en B. Aansl.:

Guten Abend.
19.00 Heute.
19.20 Weerbericht.
19.25 The new Maverick. Amerikaan-

se speelfilm uit 1978.
21.00 Doppelpunkt vor Ort.
21.45 Heute-journal.
22.15 Der Sportspiegel.
23.00 Derrick. Herh.
00.00 Leben in zwei Weiten - Ju-

gend in Israël. Reportage over de
joodse en palestijnse jeugd in Israël.

00.50 Heute.
00.55-02.25 Der Hut des Brigadiers.

Oostduitse speelfilm uit 1986 van
Horst E. Brandt. Met: Roman Ka-
minski, Peter Sodann, Reiner Heise
e.a. De opstandige bouwvakker Ralf
Reider krijgt van de autoriteiten een
disciplinaire straf en wordt overge-
plaatst naar Berlijn. Op de nieuwe
bouwplaats wordt Ralf wederom ge-
confronteerd met de tekortkomingen
van het bureaucratische manage-
ment. In het weekend reist hij naarzn vrouw en kind in Thüringen, waar
hij eindelijk tot rust kan komen. Wan-
neer Ralf hoort dat zn voorman over-
leden is, besluit hij zich kandidaat te
stellen voor diens vacante positie.

TV FILMS VIDEO
TV FILMS VIDEO

BBC 2
(19^r .UUr " Aces and E'9hts ■

Wüdffl Tim McC°y SDeelt
tUoo Dl" Hickcock, vechtjas en vir-
Mcxl kaartspeler, die een jonge
Wor,!, n,e nulP komt. De jongen
tem Van m°ord verdacht. Wes-

Van Sam Newfield.
Duitsland 1 en 2
gje

°4 uur - Hullabaloo over Geor-
<l97B ril. -?onnie's p'Ctures -
dram ' Traag maar charmant
With Van James ,vory ('Room
Ahieriif View) waarin Bri,se en
orr, Kaar,se handelaren vechten
Pf-n-6e-n kunstverzameling. Met:699y Ashcroft.
BBC2
- ('?q-Iliur" What Price Hollywood?
reqk<r USA> Via een invloedrijk
stanr a kan een serveerster(Con-
totdafh°ennett) opklimmen tot ster,
ratio J aan de drank raakt. Inspi-Cerr'AStaMsßorn'9'e- George Cukor.

Duitsland 2
h -tn

Lidja Uur " Ercole ela Regina di
Pj e.. " (1959-1) Avonturenfilm van

Francisci met ex-Mister

America Steve Reeves als de
krachtpatser Hercules die het op-
neemt tegen een boze koningin om
jonge maagden te redden.

BBC 2
19.00 uur - The Treasure of Panc-
ho Villa - (1955-USA) Rory Cal-
houn en Gilbert Roland beramen
een goudroof om de Mexicaanse
revolutie te financieren. Goede ac-
tie in deze western van George
Sherman.

België/TV2
22.00 uur - Peggy Sue Got Married- (1986-USA) Grootse fantasy van
Francis Ford Coppola waarin Kath-
leen Turner flauw valt en weer te-
rugkeert naar haar tienerjaren rond
1959. Ze kan allesweer over doen.

Duitsland 1
23.30 uur - Prisoners of Honour -
(1991-GB) Degelijk drama van Ken
Russell, gebaseerd op een waar
gebeurd schandaal. Aan het eind
van devorige eeuw wordt (Richard)
Dreyfuss veroordeld wegens land-
verraad, ten onrechte.

België/TV2
23.40 uur - Woodstock (slot) -
(1970-USA) Slot van de in drie de-
len uitgezonden documentaire van
Michael Wadleigh over het legen-
darische, drie dagen durende pop-
concert in 1969. Optredens o.a.
van Jimi Hendrix.

Nederland 3
Vara/RVU
08.53-09.00 en 17.00-17.07 Nieuws

voor doven en slechthorenden.
18.00 Journaal.
18.17 Dieren centraal. Natuurfilmse-
rie over opmerkelijke dieren in die-
rentuinen.

18.31 Flying doctors. Australische
doktersserie. Afl.: Op het nippertje.
De broers Cochrane trekken met de
auto door het land. Als de auto echter
kapot gaat steken ze deze in brand.
Sam Patterson wil vanuit de lucht te
hulp schieten.

19.20 (TT) Lingo. Woordspel.
19.50 (TT) Bureau Kruislaan. Neder-

landse politieserie. Afl. 18: Rumoer
op zondag.
Racistische vandalen zetten een
Turkse braderie op stelten en Lucy
Akkermans staat voor een moreel di-
lemma. Herh.

20.20 (TT) 10 voor taal. Taalstrijd tus-
sen Nederland en Vlaanderen.

21.00 (TT) Kort Amerikaans. Serie
waarin de fascinatie van Nederlan-
ders voor Amerikaanse cultuur cen-
traal staat. Afl. 3: Route 66.
In tien minuten wordt steeds een op-
vallend facet van the 'American Way
of Life' belicht, maar dan gezien door
Nederlandse ogen. Route 66 was in
een nog niet zo ver verleden de be-
langrijkste weg van de Verenigde
Staten. Ze is 3600 km lang, loopt van
Chicago naar Los Angeles, doorkruist
niet minder dan acht staten en vormt
een perfecte dwarsdoorsnede van de
V.S. Officieel bestaat deze weg ech-
ter niet meer. Herh.

21.10 Wordt het Tokio of Timboek-
toe.
Documentaire over de opleiding tot
diplomaat. Herh.

22.00 (TT) Journaal.
22.15 Sportjournaal. Aandacht voor

WK wielrennen op de baan (Sicilië).
22.30 Nova. Actualiteitenprogramma.
23.00 Trekking dagelijkse lotto.
23.01 All along the watchtower. Se-

rie portretten van opmerkelijke mu-
ziekgroepen en solisten.
Vanavond: Townes van Zandt. Herh.

23.31 Nieuws voor doven.

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. Ame-

rikaanse soapserie. Herh.
08.30 Nieuws.
08.35 Santa Barbara. Deel 1. Herh.
09.00 Nieuws & krantenoverzicht.
09.10 Santa Barbara. Deel 2. Herh.
09.30 Yogi Bear. 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 Studs. Amerikaanse datingpro-

gramma.
12.05 Telekids. Kinderprogramma.
13.00 Love boat. Herh.
14.20 Showtime shop.
14.25 As the world turns. Ameri-

kaanse soapserie.
15.10 Rad van fortuin. Herh.
15.40 Santa Barbara. Soap.
16.30 The Oprah Winfrey show.
Amerikaanse talkshow. Herh.

17.20 Wie ben ik? Herh.
18.00 Zes uur nieuws.
18.15 Ooggetuige. Reportages. Herh.
18.30 Rad van fortuin. Herh.
19.00 Full house. Serie. Herh.
19.30 Half acht nieuws.
19.50 Weer.
20.00 The bold & the beautiful.
20.25 Het beste van vier. Terugblik.
21.25 Klasgenoten. Vanavond: Loret-

ta Schrijver. Herh.
22.25 Sightings. Amerikaanse serie

over ufo's.
22.50 Speelfilm overzicht.
23.00 Nieuws en weer.
23.15 Grass roots. 4-delige Ameri-

kaanse miniserie. Afl. 3.
00.10 David Letterman. Amerikaanse

talkshow.
00.55 The Oprah Winfrey show

Amerikaanse talkshow. Herh.
01.40 As the world turns. Ameri-

kaanse soapserie. Herh.
02.25 Nachtprogramma.

Duitsland 3 West
08.15 Tele-Gym. Yoga. 08.30 Zomer-
cursus biochemie. 09.00 Es grünt so
grün. 09.15 WDR Treft 10.00 Wand-
lungen. 10.45 Geschichten im Alltag.
11.15 Insein. 12.00 Vale Tudo - Urn je-
den Preis. 12.25Programma-overzicht.
12.30 1000 Hertz. 13.15 Unternehmen
Freie Presse. 13.45 Vermisst. 14.00
WDR aktuell. 14.05 Hit-Clip. 14.30 Die
Weinmacher. 15.00 WDR aktuell.
15.05 FensterPlatz. 16.00 Köln Kurs
Kopenhagen. 16.30 Zomercursus bio-
chemie. 17.00Kater Mikesch. Poppen-
serie. 17.30 Es war einmal. Amerika.
18.00 NRW - Nachrichten aus Rhein-
land und Westfalen. 18.05 KvK. 18.30
Tele-Praxis. 18.45 Aktuelle Stunde.
19.25 Fensterprogramme der Landes-
studios. 19.45 Mittwochs live. Magazi-
ne. 21.00 WDR aktuell. 21.15 Reiseins
Risiko. Reportage over de (onveilig-
heid van vakantiereizen per touringcar.
22.00 Rückblende. Documentaireserie.
Afl. Vor 55 Jahren: Die Spraydose.
22.15 Ein Stück Himmel. 8-delige se-
rie. Met: Dana Vavrova, Peter Bon-
gartz, Aviva Joel e.a. Afl. 3. 23.15 Ge-
walt gegen Alte oder Die Last der Ple-
ge. 00.00 Kinomagazin. 00.30 Nach-
richten. 00.35-08.15 Nachtprogramme-
ring.

Duitsland 3 SWF
14.00 Glaskasten. 14.30 Das Elend mit
der Sucht. Herh. 14.59 Programma-
overzicht. 15.00 Hallo, wie geht's?
Herh. 15.15 Infomarkt - Marktinfo.
16.00 Sport-Oldies. 16.15 Blickpunkt
Europa. Herh. 17.00 Messer im Kopf.
17.30 Sesamstrasse. 17.58 Der Traurn
vom Clown. Afl. 1. 18.22 Philipp. Herh.
18.25 Unser Sandmann. 18.30 Süd-
west aktuell. 18.35 Hallo, wie geht's?
18.50 Geschichten aus unserem Land.
19.19 Programma-overzicht. 19.20
Landesschau. 19.48 Landesschau ak-
tuell. 20.00 Tagesschau. 20.15 Lander- Menschen - Abenteuer. 21.00 Nach-
richten. 21.15 Schlaglicht. 21.45 Na
und? 22.45 Kulturzeit. 23.30 ■ Grosse
Buster Keaton-Retrospektive: Sport ist
Mord (College). Amer. speelfilm. 00.35
Schlussnachrichten. 00.50 Non-Stop-
Fernsehen.

RTL Television
05.30 Guten Morgen Deutschland.
09.05 Emergency. Herh. 10.00 The
bold and the beautiful. 10.30 Days of
our lives. 11.00 Der Preis ist heiss.
Spelshow. 11.30 Familien Duell. Spel-
programma. 12.00 Punkt 12. Middag-
magazine. 12.30 The guiding light.
13.15 Santa Barbara. 14.10 Murder,
she wrote. Herh. 15.00 llona Christen.
Talkshow. Herh. 16.00 Hans Meiser.
Talkshow. Herh. 17.00 Whos the
boss?. Herh. 17.30 Married with chil-
dren. Herh. 18.00 The bold and the
beautiful. Herh. 18.30 Explosiv - Tele-
gramm. Boulevardnieuws. 18.45 RTL
aktuell. Nieuws. 19.10 Explosiv - Das
Magazin. 19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten. 20.15 Exclusive. Amerikaanse
thriller. 21.05 TV-Tip. 21.10 Exclusive.
Vervolg. 22.05 Stern TV. 23.10 RTL-
Nachtshow. 00.00 RTL-Nachtjournal.
00.30 Married with children. 01.00 Die
Tracey Ullman Show. Herh. 01.30
Whos the boss?. 02.00 Explosiv - Das
Magazin. Herh. 02.30 RTL-Nachtjour-
nal. Herh. 03.00 Hans Meiser. Herh.
04.00 llona Christen. Herh. 05.00 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. Herh.

SAT1
05.30 Deutschland heute morgen.
09.00 Superboy. Herh. 09.30 Love
Boat. Herh. 10.30 Neighbours. 11.00
The young and the restless. 11.55 Ris-
kier' was! Herh. 12.30 Knots landing.
13.30 Love Boat. 14.30 Superboy.
15.05 Bonanza. 16.00 Star Trek: Deep
Space Nine. 17.00 Riskier' was! 17.30
Regionale programma's. 18.00 Geh
aufs Ganze! 19.00 Sat.l Newsmaga-
zin. 19.19 Taglich ran. Voetbalmagazi-
ne. 19.30 Glücksrad. 20.15 The Assisi
underground. Italiaans-Amerikaanse
oorlogsfilm uit 1984 van Alexander Ra-
mati. 22.20 Zur Sache, Kanzler. Inter-
view met Helmut Kohl. Aansl.: Top-
NEWS. 23.40 Der Falke und der
Schneemann. Amerikaanse thriller uit
1984 van John Schlesinger. Met: Ti-
mothy Hutton, Scan Penn e.a. 01.55
Star Trek: Deep Space Nine. Herh.
02.45 Dark justice 11. Herh. 03.35 Bo-
nanza. Aansl.: Programma-overzicht.
Herh. 04.35 Der Bergdoktor. Herh.

BBC 1
00.35 uur - The Shootist -
(1976-USA) Western van Don Sie-
gel waarin John Wayne de revol-
verheld speelt die weet dat hij
spoedig aan kanker zal sterven. Hij
is echter genoodzaakt nog één
keer de wapens op te pakken.

" Kathleen Turner speelt in de dramatische Amerikaanse
komedie 'Peggy Sue got married' de rol van 43-jarige Peg-
gy Sue die geslaagd is in de zaken, maar niet in de liefde.
(BelgièlTV2 - 22.00 uur).

Duitsland 2
00.55 uur - Der Hut des Brigadiers- (1985-DDR) De rebelse arbeider
Reider, Roman Kaminski, wordt
voor straf naar een grote bouwplek
in Berlijn overgeplaatst, waar hij
onverwacht de zaak kan runnen.
Regie: Horst Brandt.

televisie en radio woensdag
Nederland 1

Journaal.£"07 Alles kits."'"3 lJournaal.r^-37 KRO's Tekenfilmfestival."J-" 0 Journaal.52 ,aperclips-"£"2B Journaal.
fta'3l Zo vader zo zoon. Herh.JOO Journaal.,:?7 (TT) 't Was stil op straat. Nos-
in rilscn Programma. Herh.
n?2T°tal work out.

10 ]a Bu'tenechtelijke zaken.u-40 Dynasty. Soapserie.
/f 5 (TT) Veroncia goes Carib-lltn"' 2omerPro9ramma.

12 ,° Magnum P.l. Misdaadserie.
A'ful The new WKRP in Cincinnati.S'ï (TT) Joumaal-

"oB Cinememo. Serie amateurfilms
13 sT de eerste nelft van deze eeuw-
-13 tl Mr Ma9°°- Tekenfilmserie.
IK.». Villa Achterwerk. Herh.
ÏS (Tr) Journaa'-

■"o I love Lucy. Amerikaanse co-

-17 2?
The commisn- Politieserie.«2 Young Indiana Jones. Ameri-

-18 ,pnse Jeugdserie. Afl.: Vienna 1908.
18?q Sesamstraat.
18 sk Familie Knots. Jeugdserie.
rig 6°9gle eyes. Engelse jeugdse-

|2B (TT) Gezicht van Nederland.
Ne over de ontstaansgeschiedenis

1948°n2e 9emeentes- Afl: Soest-Jn'r.« " 02e Panter. Tekenfilmserie.2'S ln) j°""aa'-
fiil e Dlack candle. Engelse tv-

uit 1991 van Roy Battersby.
"e'- Samantha Bond, Nathaniel Par-

-22 15 enholm Elliot ca-
' afe Americain. Amerikaansecomedyserie.
"*3 Charlotte S. Portret van de Am-
'eraamse travestiet Charlotte, diesloot tot een operatie om van ge-

-23 33 te wisselen. Herh.
Il' Montparnasse revisited. 7-de-
-9e serie documentaires over deze
«njse kunstenaarswijk. Afl. 5: Who"as Modigliani? Herh.Journaal.

RTL5
17.20 Tv boetiek.
17.50 C.O.P.S. Cartoon.
18.15 Paradise Beach. Serie.
18.40 Happy days. Comedy.
19.10 Knightrider. Actieserie.
20.00 Sport: Atletiek Zürich. Live
22.45 Nieuws.
23.00 Woodstock diary: The lost

performances 111. 3-delige Ameri-
kaanse documentaire. Afl. 3.

00.00 Noch ein Wünsch. Duitse tv-
film uit 1989 van Thomas Koerier.
Met: Johanna Lier, Matthias Habich,
Jurgen Cziesla, Hannelore Elsner,
Enzo Scanzi e.a. De advocaat Martin
Wettstein heeft het helemaal ge-
maakt: een perfect gezin en alle re-
den om gelukkig te zijn. Ondanks dat
loopt hij wel achter een mooie jonge
vrouw aan. Na een aantal pogingen
om de vrouw te benaderen, moet hij
erkennen dat het waarschijnlijk altijd
een illusie blijft dat hij haar zal krij-
gen.

01.50 Hill Street blues. Politieserie.
02.45 Hei elei, kuck elei aktuell. Lu

xemburgs programma.
03.15 Nachtprogramma.

" Loretta Schrijver, het
middelpunt in 'Klasgeno-
ten'(RTL4-21.25 uur).

België/TV 1
17.55 Tik tak. Animatieserie. Afl. 229.
18.00 Journaal.
18.10 The bold and the beautiful.

Soapserie.
18.30 Black Beauty.
18.55 Samsonclip.
19.00 Hélène et les garcons. Franse

serie.
19.25 Joker- en lottotrekking.
19.30 Journaal, sport en weerbe-
richt.

20.00 Neighbours.
20.25 Forsthaus Falkenau: Ein

neuer Anfang. Duitse film van Wolf-
gang Luderer. Met: Christian Wolff,
Bruni Löbel, Gisela Uhlen e.a. Aansl.:
Winstverdeling van joker en lotto.

21.55 Op de koop toe. Consumenten-
magazine. Vandaag: Eurodisney en
Barbecues en gezondheid.

22.30 Vlaanderen Vakantieland.
Toeristische tips. Aansl.: Paarden-
koersen.

22.40 Vandaag en sport.
23.05 Document: Ghent USA. Docu-

mentaire over een stukje België in de
Midwest van de V.S.

23.55 Coda. Leopold M. van den
Brande leest voor uit eigen werk.
Vandaag: Fatum.

België/TV 2
21.20 Vlaanderen Vakantieland

Toeristische tips.
21.30 Journaal, sport en weerbe-

richt.
22.00 Peggy Sue got married. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1986 van Fran-
cis Ford Coppola. Met: Kathleen Tur-
ner, Nicolas Cage, Barry Miller e.a.
De mooie Peggy Sue Bodell, pas ge-
scheiden van Charlie, gaat alleen
naar de 25e schoolreünie en wordt
uitgeroepen tot koningin van het
feest. Ze krijgt prompt een hartaanval
en raakt bewusteloos. Ze ontwaakt in
1959 en herbeleeft haar jeugd.

23.40-00.35 Woodstock. 3-delige
Amerikaanse muziekdocumentaire
uit 1969 van Michael Wadleigh. Afl.
3: Sunday. Vandaag. Joe Cocker,
Ten Years After, The Band, Crosby
Stills Nash & Young, Jimmy Hen-
drickx e.a.

Radio 1 radioElk heel uur en om 7.30, 8 30,
12.30. 13.30, 16.30, 17.30, 18.30
nieuws
7 07 Vara Radio I woensdageditie
10.05 NL Buitenland reportage
11.05 Michelangelo 12 07 Avro
Radiojournaal 17 07 NCRV's Hier
en nu. 19.04 NCRV's Hier en nu/
Praatradio. 20 04 Langs de lijn,
sport en muziek. 23 07Met het oog
op morgen. 0 04 Voor wie niet sla-
pen kan. 1 02 Zingen in de nacht
2.02 De verandering 3.02 Gospels
van toen 4.02 De ochtendmix
5.02-7.00 Wakker op weg

Radio 2
Elk heel uur nieuws
7.04 Ook goeiemorgen 904 Mu-
ziek terwijl u werkt. 12.04 Het hart
van twee. 14.04 Nederland mu-
ziekland. 17.04 Fileradio. 18.04 Al-
le mensen. 19.04 Country trail.
20.04 Nederland zingt: EO's Sing-
in. 20 30 Nederland zingt: Licht op
jongerenkoren. 21.04 Uit de pla-
tenkoper van. 22.04 Praise op
woensdag. 23.04-24.00 Take it ea-
sy.

Radio 3
Elk heel uur nieuws
6.04 Breaklast-club 904 Arbeids-
vitaminen. 12 04 Denk aan Henk.
14.04 Carola 15.04 The magie

friends 17.04 Rinkeldekinkel.
18.04 De Avondspits. 19.04 Spoor
7. 20.04 Paperclip magazine.
21 04 Villa 65. 0.04 Tros Nacht-
wacht. 2.02 Papa is wakker. 4.02-
-6.00 Pyjama FM.

Radio 4
Om 7.00, 8.00, 13.00, 18.00 en

20 00 nieuws

7.02 Preludium. 8 04 Musica sacra
9.00 Muziek voor miljoenen. 11.00
Ochtendconcert I Bachwoche
Ansbach 1993. Pianomuz ;II
11.40 Historische opnamen van
Pablo Casals 13.04 Stemmen op
vakantie. 1400 Het middagcon-
cert. 16.00 De Nederlanden 17 00
Jacco's keus 18 04 Kleine zaal
19.00 Opera magazine 20 02
Avondconcert: Bernard Haitink diri-
geert 2230 Thema: Het blaas-
kwintet. 23.00 Jazzspectrum. North
Sea Jazz Fetival 1994. 0.00-1 00
Vier na middernacht.

Radio 5
Elk heel uur t/m 18 00 nieuws
6.45-6.50 Mededelingenrubriek
met uitgebreid weerbericht en
scheepvaartberichten. 7.05 NOS
Sportief 730 Vroeg op 5. 855
Waterstanden 9.02 Het gesprek
10.02 Dingen die gebeuren 13.10
Glas in lood 14.02 Montaigne
16.02 De schatkamer. 17 10 Radio
UIT. 18.02 Op verhaal komen
19 00 Waar waren we ook alweer?
19.15 Nieuws en actualiteiten in
het Turks 19.50 Nieuwsen actuali-
teiten in het Marokkaans en Ber-
bers 20.40 Nieuws en actualiteiten
in het Chinees 21 00 Urineverlies
follow up. 21.30 Psychologie van
het gezin. 22 00 TeleScoop.
23.00-24.00 Een Moslims-oog op
morgen.

RTBF/La Une
16.25 Vacaturebank. 16.40 Nouba
nouba. 17.35 Charlie's angels. 18.30
Info première. 18.45 Weerbericht.
18.50 Maguy. 19.15 Joker- en lotto-
trekking. 19.30 Nieuws. 20.05 Le mari
de l'ambassadeur. Aansl.: Lotto- en jo-
ker-uitslagen. 21.50 Les grandes ba-
tailles. 23.10 Nieuws. 23.30 24 H sur
les marchés. Beursberichten.

SPORTS 21
18.47 Les schtroumpfs. 19.12 Info pre-
mière. 19.30 Nieuws. 19.55 Voetbal.
Finale om de Supercup van België:
Anderlecht - F.C. Brugge, aftrap 20.00.
21.50 Atletiek. Golden Four: Zürich.
00.56 Weerbericht. 00.59 24 H sur les
marchés. Beursberichten.

TV 5
06.00 La maison Deschenes. 06.30
Télématin. Met om 7.25 nieuws. 08.00
Nieuwsflits. 08.03 Canadees nieuws.
08.30 Nieuwsflits. 08.35 Paris lumiè-
res. Herh. 09.00 Nieuwsflits. 09.05 Au
nom de la loi. Herh. 10.00 La route des
vacances. 10.30 Magellan. 10.45 Au-
tant savoir. 11.05 C'est tout Coffe.
11.30 Questions pour vn champion.
Herh. 12.00 Nieuwsflits. 12.05 La
chance aux chansons. 12.40 Weerbe-
richt. 12.45 Zwitsers nieuws. 13.05 La
maison Deschenes. Herh. 13.30 De-
main il fera beau. Herh. 14.30 Passé-
moi les jumelles. 15.25 Gourmandises.
15.35 Quelle histoire. 16.00 Nieuws.
16.10 Vision 5. 16.25 40x a l'ombre.
18.30 Nieuws. 18.55 Revue de presse
Africaine. 19.00 Paris lumières. 19.25
La météo des cinq continents. 19.30
Zwitsers nieuws. 20.00 Temps présent.
20.55 La météo des cinq continents.
21.00 Frans nieuws. 21.40 Fort
Boyard. 23.05 Faut pas rever. Herh.
00.00 Nieuws. 00.25 Sortie libre. 01.20
La chance aux chansons. Herh. 01.50
Paris lumières. Herh. 02.05 40x a l'om-
bre. Herh. 04.05 Université de nuit.

RAI UNO
06.00 Euronews. 06.45 Ontbijtshow.
09.35 Cose dell'altrio mondo. 10.00
L'Ombrellone. Speelfilm. 11 .00 Da Na-
poli TGI. 11.40 Verdemattina. 12.25
Che tempo fa. 12.30 TGI Flash. 12.35
La signora in giallo. 13.30Telegiornale.
14.00 Mi ritorni in mente. 14.10 L'Ulti-
ma volta che vidi parigi. Speelfilm.
16.10 Uno per tutti. 18.00 Nieuws.
18.20 Soazio 1999. 19.05 Mi ritorni in
mente. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 TGI sport. 20.40 Gio-
chi senza frontiere 1994. 22.20 Viaggi
d'estate. 22.50 Anteprime di miss Italia
1994. 23.05 TGI. 23.15 TGS Mercole-
di sport. 00.15 TGI notte. 00.20 Che
tempo fa. 00.25 Uno piu'uno. 00.35
DSE sapere. Aansl.: Nachtprogramma.

BBC 2
07.20 Open University. 09.00 Breakfast
news. 09.15 Pinocchio. Herh. 09.40
Babar. Herh. 10.05 ■ Aces and eights.
Amer. speelfilm. 11.05 ■ What price
Hollywood? Amer. speelfilm. 12.30 ■
The Arizona ranger. Amer. western.
13.30 Rediscovery of the world. Na-
tuurfilmserie. 14.20 Forget-me-not
Farm. Herh. 14.35 CountryFile. Herh.
15.00 Nieuws. Aansl.: Untamed fas-
hions. 15.55 Holiday outings. Herh.
16.00 Nieuws. Aansl.: The gun. Herh
16.20 Day out. 16.50 Nieuws 17.00 ■
Suzy. Amer. speelfilm. 18.30 Too
young to care. 19.00 The treasure of
Pancho Villa. Amer. western. 20.30
The salmon run. Natuurserie. 21.00
Doctors to bc. Herh. 21.50 Little Eng-
land. 22.00 Grace under fire. Amer. co-
medyserie. 22.25 Stages: Paradise.
Tv-spel. 23.15 Consequences. Aansl.:
Video nation shorts. 23.30 Newsnight.
00.15 Edinburgh nights. 00.55 Weerbe-
richt. 01.00-01.55 Open University.

Eurosport
08.30 Step aerobics. 09.00 Zeilen.
10.00 Wielrennen. WK op de baan
vanuit Palermo: ploegenachtervolging.
Live. 13.00 Atletiek. EK Helsinki. Hoog-
tepunten. 15.00 Eurofun. 16.00 Inter-
national motorsports. 17.00 Atletiek.
18.00 Mountainbiking. 18.30Autosport.
GP Hongarije Formule-1. Hoogtepun-
ten. 19.30 Eurosportnieuws. 20.00
Wielrennen. WK op de baan: sprint,
achtervolging en tijdrit. Live. 22.00 Mo-
toren 23.00 Boksen. 01.00-01.30 Eu-
rosportnieuws.

NBC
05.30 NBC News. 06.00 Business insi-
ders. 06.30 NBC News. 07.00 ITN
World news. 07.15 US Market wrap.
70.30 Business insiders 08.00 ITN
World news. 08.15 US Market wrap.
08.30 NBC News. 09.00 Super shop.
10.00 Rivera live. 11.00 Videofashionl
11.30 Equal time. 12.00 Today's busi-
ness. 13.00 Today. 13.30 FT Business
today. 14.00 Today. 14.30 The money
wheel. 17.30 FT Business tonight.
18.00 Today. 19.00 ITN World news.
19.30 Sportprogramma, met Golf: Ho-
he Brücke Austrian Open. 20.30 Dateli-
ne. 21.30 Entertainment X-press. 22.00
ITN World news. 22.30 The tonight
show. 23.30 Real personal. 00.00 FT
Business tonight. 00.20 US Market
wrap. 00.30 Nightly news. 01.00 Equal
time. 01.30 Talkin' jazz. 02.30 Video-
fashionl 03.00 Rivera live. 04.00 Talkin'
jazz. 05.00 Videofashionl

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. 20.00 Greatest
hits. 21.00 Most wanted. 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 Alternative na-
tion. 02.00 Marijne van der Vlugt.
03.00-06.00 Night videos.

BBC1
07.00 Business breakfast. 08.00 BBC
Breakfast news. 10.05 Hangar 17.
Herh. 10.30 Artifax. Herh. 11.00
Nieuws. 11.05 Playdays. 11.30 Teddy
trucks. Herh. 11.45Run the risk. Herh.
12.00 Nieuws. 12.05 Quincy. 12.55 Te-
kenfilm. 13.00 Nieuws. 13.05 Pebble
Mill - Summer in the city. 13.55
Nieuws. 14.30 Neighbours. 14.50
Going for gold. 15.15 The Rockford fi-
les. 16.05 Gourmet ireland. 16.35 Ma-
king tracks. 17.05 Tekenfilm. 17.10 Ba-
nanaman. Herh. 17.15 Peter Pan and
the pirates. 17.35 Round the twist.
Herh. 18.00 Newsround. 18.10 Byker
Grove. Herh. 18.35 Neighbours. Herh.

19.00 Nieuws. 20.00 Wipeout. 20.30
Here and now. 21.00 The best of Allo
Allo! 21.50 Points of view. 22.00
Nieuws. 22.30 The human animal.
23.20 BBC proms '94: The first 100
years. 00.35 The shootist. Amer. speel-
film. Met: John Wayne e.a. 02.10
Weerbericht.

CNN
24 uur per dag nieuws. 07.30 Money-
line. 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. 20.00 World busi-
ness today. 21.00 International hour.
22.45 World sport. 23.00 World busi-
ness today update. 23.30 Showbiz to-
day. 00.00 The world today. 01.00 Mo-
neyline. 01.30 Crossfire. 02.00 Prime
news. 03.00 Larry King live. 05.30
Showbiz today. Herh.

Omroep Limburg
Elk heel uur ANP-nieuws

7.00 Limburg Aktueel. 8 00 Radio-
NieuwsCentrale. rubriek met bin-
nen- en buitenlands nieuws 830
Regionaal nieuws 835 Limburg
Aktueel. 9.00 Tussen de bedrijven
door. 11.00 Postbus 94: verzoek-
platen metRia vanGrinsven 12 00
Limburg actueel met 12.30 uur
ANP. 13 00 RadioNieuwsCentrale.
binnen/buitenlandrubnek 13.30
Regionaal nieuws. 13.35 LichtLim-
burgs, op band 15 00 Liefde, tie-
nerprogramma 16.00 Cultuurma-
gazine Festival 17.00-18.00
Limburg Aktueel: nieuws en actua-
liteiten met om 17 30 uur ANP

BRTN/Radio 2
600 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 1008 Reporter zonder
grenzen Een luisteraar kiest tien
platen die hem of haar aanspre-
ken 11 50 Feuilleton Het Koekoek-
snest. 12.00 Radio 2 regionaal.
1300 Nieuws 13.10 Muziek- en
cabaretfragmenten 14.00 Villa Mu-
sica zomereditie. met de elpee van
de week, een spelletje en een cur-
siefje. 17 00 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 23.30-06.00
Nachtradio

België/BRF
Elk heel uur nieuws

605 Radiofruhstuck + Spiel
Gluckstreffer (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 (1230 BRF Ak-
tuell). 13.00 Presseschau 1305
Musikbox. 1605 Popcorn 1800
Nieuws uit de regio 18 05 BRF
Aktuell: Aktuelles vom Tage 18 40
Klassik 20.00-20 05 Nachrichten

Happy RTL Radio
700-1000 Bart van Leeuwen
1000-1200 Jan de Hoop
1200-1600 Jan van de Putte
16 00-20.00 Ron Bisschop 20 00
De Goudmijn 0000-0700 RTL
Nightshift.

WDR 4
Nieuws: tot en met 09.00 elk heel
uur, vanaf 10 00 elke twee uur
4.05 Radiowecker 6.05 Morgen-
melodie (8.05 Zum Tage: 855
Andacht). 905 Musikpavillon
(10 05 tot 1100 verzoekplaten)
12 05 Zur Sache 12 07 Gut aufge-
legt (1300 Mitmenschen, 1405
Stichwort Wirtschatt) 15.00 Café-
Konzert 16.05 Alte und neue Kar-
nevalsheder. 17 00 Der Tag urn
fünf. 1707 Musik-Express (1900
Auf ein Wort: 19 30 Ohrenbar)
20 05 Zwischen Broadway und Ku-
damm 21 00 Musik zum traurnen
2230-0400 ARD Nachtexpress
(elk uur nieuws).
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EUROPEES DENKEN BETEKENT
OOK EUROPEES HANDELEN

Als ondernemer, maar ook als particulier worden u zowel in Nederland als uw Duitse zakenrelatie in de grensregio's of bij het zoeken naar vastgoed of bij
in Duitsland interessante financieel/economische mogelijkheden geboden. financieringen. Door deze nauwe samenwerking kunnen wij uop maat toegesne-
Om deze nieuwe markten te ontdekken en daardoor nieuwe kansen te kun- den adviezen verstrekken. Onze Duitse collega's districtdirecteur Jurgen Krieger,
nen creëren, werken wij in Duitsland samen met een sterke partner: Uta Marx, Gabriela Hammers en Franz-Gerd Bend zijn u gaarne van dienst.

H Q W l_QH>lj£M Q LEI Profiteer dus van het nieuwe Europese denken.

De samenwerking met de Sparkasse Aachen en haar 113 filialen betekent voor u _#*__■_« ■_
nog meer voordeel. Zo kunnen wij via onze Duitse relatie bemiddelen tussen u en 9111_2#D3HK

Wonen Totaal
In- en verkoop 2e HANDS
meubelen en antiek. Tel.
045-724943, Rotterdamstr.
80a, Heerlen. '
In- en verkoop 2e hands
MEUBELEN en antiek, le-
dere dag geopend tot 18.00
uur. Voskuilenweg 91, Heer-
len. Tel. 045-741708.
TOPCLASS. 2-zitsbank van
pim. ’2.700,- nu ’495,-;
clubfat. in mohair van pim.
’1.600,- nu ’395,-; idem in
rundieder van ’ 2.500,- nu

’ 495,-; klasse eethoek
rundleren bekleding van
’4.500,- nu ’995,-; wortel-
noten orgelgebogen zilver-
kast van ’7.000,- nu

’ 2.495,-. Verder: wand-
meubels vanaf ’95,-, dres-
soirs, slaapkamers vanaf
’175,-;. eethoeken diverse
stijlen vanaf ’ 95,-. Enorme
keus in enorme hal. Oude
Maastrichterweg 27, Geleen.
(Deze weg loopt parallel met
de Rijksweg Noord, let op vi-
deotheek De Kijkdoos, daar-
achter is de hal.) Oude meu-
bels worden ingeruild en !
betaling in 6 maanden is
contant.
Te koop licht besch. massi-
ve eiken SLAAPKAMER
met spiraal en matras,
’1.000,-. S 045-211668,
tijdens kantooruren.
Zkt. u 2e hands MEUBELS?
Veel keus, ook antiek. Kou-
venderstr. 208 H'broek.
Te koop massief eiken BAR
mét 3 krukken, pr.n.o.t.k. Tel.
045-310117.
Te koop zeer mooie TIF-
FANY lampen (handwerk),
tegen aantrek. prijzen.
04498-51027.

Personeel aanbod
Dakdekkersbednjf AADAK
kan nog dakwerk aannemen
Bel voor vrijblijvende offerte.
Telef. 045-226688/226377/
06-52606457.
VERDIEN ’ 120.000,- door
verkoop 3 certificaten. Tel.
045-273633.

Kachels/Verwarming
Reker KACHELSPECIAAL-
ZAAK. Ook uw adres voor
dubbelwandige RVS-rook-
kanalen. Kluis 28, Geleen,
telefoon 046-740785.
GASKACHELS/noutkachels.
Zomerprijs! Gratis geplaatst.
De Kachelsmid, Walem 21
Klimmen. Tel. 04459-1638.
OPENHAARDHOUT te k.
’32,-, ’55,- en ’BO,- per
kub, gratis bez. S 04459-1675.
BRANDHOUT, beukenhout,
pim. 15 m 3voor ’550,-.
Aan huis bezorgd. Van
Thoor, Holstr. 33, Margraten.
Tel. 04458-1818.

Watersport
Gestroomlijnde SPEED-
BOOT Sealine, bwj. '92, met
nwe. 60 Pk Johnsonmotor +
nieuwe trim, motor 10 vaar-
uren met rekening ter inzage,
nieuwe trailer + alle toebe-
horen, nieuwprijs ’ 30.000,-,
nu ’14.000,-. Moet weg! S
045-323178

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.

Vlees/AGF
Voor Limburgs LEKKER-
STE gehakt. Slagerij Hout-
vast Schinnen.

Sport & Spel
DUIKFLES, 15 liter te koop,

’ 350,-. Tel. 045-457633.

Kamers
Gemeubileerde STUDEN-
TENKAMERS te huur in
Heerlen. Telef. 045-724862.

Vermist/Gevonden
Vermist: wit/bruine LHASA
APSO (Boemer). Teg bel. t.t.
bez. Telef. 04406-15393.

TV/Vfdeo
KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’65,-. Radio/TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.
Goede KLEUREN-TV'S,
grote soit m. gar. v.a. ’ 95,-.
Meer dan 25 jr. TV-Occa-
sions centrum Geel, Gras-
broekerweg 25, Heerlen.

' 045-724760.

Te koop gevr.
i Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oude METALEN.

i 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!

Literatuur
Te koop HTS-BOEKEN 1e jr.
technische natuurkunde.
Telef. 045-310512.
Te koop gevraagd GE-
SCHIEDENISBOEKEN H.K.
LS. 1e jr. Telef. 045-310512.

Motoren
Te k. HONDA Magna C3O, z.
g.a.nw., kent. '91, ’7.000,-.
Tel. 045-246003.
Te koop Moto GUZZf 1000
Le Mans 11, bouwjaar '87,
’6.250,-. Tel. 045-316940.

Huish. artikelen
IJSK., gasf. ’95,-; wasaut.
’175,-; diepvr. ’175,-;
wasdr. ’ 175,-. 045-725595.

Landbouw
ONDERDELENBANK. Tel
04493-2715.

Diversen
Te koop 4-wielige KOETS,
type jachtwagen, 80 jaar oud.
Tel. 045-228065.

+ A Bloedbank. w Zuid'Limburg
heeft nieuw donoren
nodig! 0438 77778
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De Vitara Cabrio vanaf f 36.995,-*. _^_M_B_-P
Je hebt van die mensen die alleen maar de zonnige van iedere seconde omdat ze in dezeparel rijden? Eén als naast de road. De krachtige 1600 cc motor en het
kanten van het leven zien. En nou is hetrare dat juistdie ding staat vast: met de zeer compleet uitgeruste Vitara complete uitrustingsniveau zorgen ervoor dat u zich
mensen opvallend vaak in een Suzuki Vitara rijden. houdt niets u meer tegen. Want dankzij de inschakel- nergens zorgen over hoeftte maken.Behalve misschien

Of zou het omgekeerd zijn? Genieten die mensen bare vierwielaandrijving rijdt u net zo comfortabel op over deweersverwachting. Wij helpen u graag op weg.

FEEL FREE, FEEL $ SUZUKI
" Prijzen mcl. BTW, excl. kosten njktaar maken. Licht metalen velgen optie.

BRUNSSUM: Auto Heral/Alcars, Haefland 15, 045 - 25 97 97 / 25 22 44. HEERLEN: Autobedrijf Bos Heerlen 8.V.,
Grasbroekerweg 9, 045 - 72 45 45. SITTARD: Suzuki H.LM. 8.V., Rijksweg Zuid 212, 046 - 52 12 15.

ST. JOOST-ECHT: AutobedrijfVossebeld, Hingerderstraat 28, 04754 - 8 19 17 / 8 27 54.



Van onze verslaggever

" 2o ] "' p de conclusie van adviseur
-tatg ' M.ncken van de Raad van

Pa_i< °Ver het omstreden vakantie-
Mejj Van projectontwikkelaar Hans
heu .rs uit Simpelveld. Deze is ver-
konf_a over het advies. „Eindelijk
-e o

er schot in de zaak," zegt hij.
ting Natuurbehoud Strijt-

«n 420' diverse milieu-organisaties
_raaf .burgers uit Heerlen en Land-

ulb IJn fe* teSen de bouw van de
*oüri_. Ws' omdat die de natuur
V°l„en Schaden-
latuii S Veneken zijn de actuele
st°kn aarden van Strijthagen, het
eohtgaardJe van de tegenstanders,
V°orl. minder hoog danzij het doen
H v°men- Hi-> denkt dat de effec"
sajjv an het bungalowpark binnen
kun ardbare grenzen gehouden
&is worden.
vakanten,rnaar: »Na de bouw van de0-itv-:^huisjes is verdere natuur-
den ,keling van het gebied zo
k.lw 1 onmogelijk," geeft Mene-er d toe" "■^)aar staat weer tegen-het 2Q

'k me afvraag in hoeverre; werker i?r Dun_alowpark ook daad-
-0,ltWik. tot een dergelijke natuur-
«ldü.Vi inS zou kunnen komen,"Ub ac adviseur.

SDGRAAF - Strijthagen
_eb ent het PredikaatJ stilte-
Vaj. 1»^ niet- Het groene hart
(Ji c, ligt daarvoor te
<hii een druk bezocht be-
raa Bovendien
ten j "et verkeer aan alle kan-

gS het gebied over de
he doorgaande wegen.

van redenen is de bouw
203 een bungalowpark van
ha„ Vakantiehuisjes in Strijt-

seri aanvaardbaar.

Mecc raakt 'Night
of the Proms' kwijt

De Volkswoning handelt in obligaties

Vrom informeert naar
beleggingen vereniging

~_____Van onze verslaggever
j^EN BOSCH/MAASTRICHT -'r komt geen tweede editie van
?? Night of the Proms in hetf^c in Maastricht. De organisa-
toren van het muziekfestijn

aarin klassiek en pop elkaar
ntirioeten, hebben naast tweeconcerten in Ahoy te Rotterdam

in n en voor de Brabantnallenn Den Bosch voor het derdeL°ncert. stijgen en dat de waardepapieren
met winst verkocht kunnen wor-
den.

„Dat komt mede voort uit de
contacten die Heineken als grote
werkgeverregelmatig met de ge-
meente Den Bosch heeft," aldus
mede-organisator Goof Meijer
van Heineken.in611 om het evenement niet

oals vorig jaar in het Maas-
de s. congrescentrum te hou-
j, n- is volgens organisator
« ank van Hoorn 'de weinig

eX-bele' opstelling van het

hr eisen die de Maastrichtsejandweer bijvoorbeeld stelde,aren buiten proporties. Daar-

De Night of the Proms vindt op
donderdag 13 oktober in Den
Bosch plaats, op 15 en 16 okto-
ber is Ahoy plaats van hande-
ling. Topattractie is de Ameri-
kaanse band Toto, overigens de
eerste groep in de geschiedenis
van de Proms. Voor het pop-

door moesten we de tribunes
heel anders neerzetten dan voor
de juiste sfeer eigenlyk nodig
was. In Den Bosch is de mede-
werking dramatisch anders."
De Brabanthallen en ook het
Bossche gemeentebestuur de-
den bovendien een succesvol
beroep op sponsor Heineken -
die in de stad een grote brouwe-
rij heeft - om in verband met de
vijftigste herdenking van de be-
vrijding van de Brabantse hoofd-
stad dit nïgaar de Proms in Den
Bosch te laten plaatsvinden.

Naast de drie concerten in Ne-
derland gaan de Proms ook naar
België en Duitsland. Bij de oos-
terburen is samenwerking ge-
zocht met Unesco, het kinder-
fonds van de Verenigde Naties.
Daar heten de Proms daarom
'World Gala of the Year'. het pro-
gramma van het concert is ech-
ter in alle drie de landen hetzelf-
de.

Naast het symfonieorkest II No-
vecento, opnieuw onder leiding
van Robert Groslot, treedt de
klassieke gitarist Manuel Barrue-
co op. Vocaal wordt het concert
ondersteund door een 120-kop-
pig koor.

gedeelte van het programma zor-
gen verder John Miles ('Music
was my first love'), Paul Young
en een derde artiest met wie de
Proms-organisatie nog niet hele-
maal rond is.

Politie vindt
koeiekop in vijver
HEERLEN - De politie heeft gister-
middag een koeiekop aan een touw
verwijderd uit de vijver achter Auber-
ge de Rousch aan de Kloosterkens-
weg in Heerlen. Vermoed wordt dat
de kop door visstropers in het water is
gehangen. Door een kop van een
dood dier in het water te hangen kun-
nen palingen worden gevangen. Pa-
lingen zwemmen de kop in om daar
het rottende vlees weg te eten. De
stropers hoeven dan slechts de kop
omhoog te trekken. Deze manier van
vis vangen is een vorm van stropen
en daarom strafbaar. De politie, die
denkt dat de kop enkele dagen in het
water heeft gehangen, heeft een on-
derzoek ingesteld.

HEERLEN - Een woningver-
ening die in staatsobligaties
handelt. Voor enige jaren nog
een ongebruikelijke zaak,
maar ook in Heerlen inmid-
dels een feit. Woningvereni-
ging De Volkswoning heeft
zich dit jaar op het beleggers-
pad begeven.

Bruidsschat
Meij legt het waarom van de beleg-
ging uit. Het rijk neemt in 1995 af-
stand van de corporaties, die meer
vrijheden krijgen. Het ministerie
van Vrom zal niet meer jaarlijkseen
grote pot met geld geven, maar wel
nog een keer een grote bruidsschat.
Daarmee moeten de corporaties
dan aan de lopende verplichtingen
voldoen.Dat leidde tot belangstelling van

het ministerie van Vrom, dat bij De
Volkswoning en 22 andere Neder-
landse corporaties - via de gemeen-
ten - informatie inwon over het
beleggingsgedrag. De Tweede Ka-
mer was ongerust geworden nadat
bleek dat enige tientallen woning-
verenigingen mogelijk geld hadden
verloren met speculeren.

Meij: „Wij hebben uitgerekend dat
we nog voor 45 miljoen gulden aan
leningen hebben uitstaan, terwijl
we in 1995 nog 35 miljoen gulden
van het rijk krijgen. Tien miljoen
gulden moeten we dus nog ot^Jekapitaalmarkt lenen." "'Voor Strijthagen geen

etiketje stiltegebied'

Advies Raad van State: vakantiepark aanvaardbaar

„Bij ons heeft de gemeente Heerlen
geconstateerd dat we een goed be-
leid hebben gevoerd," zegt direc-
teur L. Meij van De Volkswoning.
Zijn woningvereniging heeft zich in
april van dit jaar over elf miljoen
gulden aan staatsobligaties ont-
fermd. De Volkswoningrekent erop
dat de koers van deze obligaties zal

PvdA stelt vragen
over kermisprijzen
MAASTRICHT - De gemeente
Maastricht moet paal en perk stellen
aan de prijzen die gevraagd worden
voor kermisattracties. Dat schrijft de
PvdA-fractie in een brief aan het colle-
ge van burgemeester en wethouders.
.Voor een modaal gezin zijn de eve-
nementen nauwelijks meer te betalen,
dat geldt met name voor de kinderat-
tracties die overigens steeds geringer
in aantal worden," schrijft de partij.
Onderzoek van de socialisten heeft
uitgewezen dat andere gemeenten
met soortgelijke problemen te kam-
pen hebben gehad en daarom met de
kermisexploitanten naar creatieve op-
lossingen hebben gezocht. Daarbij is
onder meer gedacht aan het invoeren
van een vaste ritprijs of het houden
van een familiedag waarop de attrac-
ties dan maximaal een gulden kosten.Heibel op stort Landgraaf

Koerswinst
De Heerlense woningvereniging wil
derentekosten van die lening druk-
ken met de koerswinst op de obliga-
ties. Volgens Meij is het de bedoe-
ling de obligaties volgend jaar te
verkopen als met het rijk moet wor-
den afgerekend. De Volkswoning
heeft volgens de directeur van de
corporatie het risico sterk beperkt
door te bedingen dat de obligaties
ook eerder verkocht kunnen wor-
den als koersverlies dreigt. „Nu zit-
ten we nog op winst, ook als de
kosten van de verzekeringspremie
die we hebben afgesloten worden
meegerekend."

De gemeente en het rijk kunnen
met deze constructie leven, zegt
Meij. „Heerlen zei alleen dat wij het
van tevoren hadden moeten door-
spreken. Waar blijft mijn zelfstan-
digheid als woningvereniging,
vraag ik mij dan wel af."

Vijf jaarvoor
invoer heroïne
MAASTRICHT - De rechtbank in
Maastricht heeft een Iranees en een
Turk die op vliegveld Beek waren ge-
pakt met elk acht kilo heroïne, veroor-
deeld tot elk vijf jaar celstraf. De Offi-
cier van Justitie had veertien dagen
geleden zes jaar tegen het tweetal
gevraagd. Voor het Openbaar Minis-
terie was de preventieve werking van
een forse straf belangrijk, omdat het
koste wat kost wil voorkomen dat
Zuid-Limburg een nieuwe belangrijke
doorvoerhaven voor drugs wordt.

Curatele
Uit het onderzoek van Vrom bleek
dat vijf van de 23 gecontroleerde
woningverenigingen in totaal tien-
tallen miljoenen guldens hebben
verloren. Een daarvan* (in Ensche-
de) werd onder curatele gesteld, de
vier andere kregen een vingerwij-
zing. Nog eens drie corporaties kre-
gen een waarschuwing.

NedCar-mensen
naar software-huis
BORN - NedCar in Bom doet 27 me-
dewerkers over aan het software-huis
BSO/Origin. Het betreft automatise-
rings- en informatica-specialisten van
de NedCar-afdeling System Develop-
ment. De medewerkers blijven volle-
dig voor NedCar werkzaam. BSO, dat
al voor NedCar werkte, zal nu een
deel van de automatiseringsactivitei-
ten overnemen. Volgens een woord-
voerder beoogt de Bornse autoprodu-
cent met de gesloten overeenkomst
de 'kwaliteit en de effectiviteit van
haar informatisering verder te verbe-
teren.

GELEEN - Bij de Geleense politie
wordt vandaag een aanklacht we-
gens discriminatie ingediend tegen
het bestuur van de lokale omroep
Start. De 35-jarige Jan Widdersho-
ven uit Geleen, die vijf jaar als ca-
meraman en regisseur werkzaam is
bij de omroep, zegt geschokt te zijn
over de wijze waarop een bestuurs-
lid diverse keren vrijwilligers heeft
afgesnauwd.

'Bestuur omroep
Start staat

discriminatie toe'

Ontuchtzaak
aangehouden
ROERMOND - De rechtbank in
Roermond heeft gisteren de behande-
ling van de zaak tegen een van on-
tucht verdachte man uit Swalmen
aangehouden tot 13 oktober. Dat ge-
beurde op verzoek van de advocaat
van de verdachte die nog vier getui-
gen wil laten horen door de rechter-
commissaris, onder wie twee van de
drie slachtoffers. De 52-jarige ver-
dachte zou zich schuldig hebben
gemaakt aan ontucht met twee meis-
jes en een jongetje. De man heeft de
misdrijven steeds ontkend.

Het ultimatum, dat Widdershoven
het bestuur stelde om te bewerk-
stelligen dat het betrokken be-
stuurslid zijn excuses zou aanbie-
den, is afgelopen zonder dat het
bestuur reageerde. De Geleende-
naar wil nu dat de officier van justi-
tie het hele bestuur dagvaardt. „Ze
doen niets, dus ze staan discrimina-
tie toe," vindt hij.

'Hij staart uren
naar een stuk ijzer'

Mertens 's avonds laat nog op
het terrein rondloopt.
Mertens beweert echter dat hij
door medewerkers van Afvalver-
werking OZL zelfs regelmatig
wordt getreiterd als hij op de
stortplaats aan het werk is.
„Vooral een bepaalde persoon
heeft er een handje van om spul-
len vanaf de afvalberg naar bene-
den te duwen."

indruk. „Voor ik hier begon met
werken in 1986 woog ik 75 kilo,
nu nog maar 55 kilo. Ik maak
weken van tachtig uur," beweert
hij.

er iets aan te verdienen. Maar ik
doe het ook voor het milieu. Te-
genwoordig wordt zoveel uitge-
geven voor het milieu. Waarom
is er dan op het nieuwe stort
geen plaats voor mijn bedrijf? Ik
vraag niet eens geld om het me-
taal eruit te halen," zegt hij.

LANDGRAAF - „Meneer Mer-
tens zit soms uren te staren naar
een stuk ijzer. Hij is de laatste
tijd een beetje verward. Maar zet
dat maar niet in de krant. Vroe-
ger had hij als schroothandelaar
een welvarend bedrijf, maar nu
gaat het niet meer zo goed. Het
komt erop neer dat wij bang zijn
dat hem op het regionaal stort in
Landgraaf iets overkomt. Daar-
om mag hij er 's avonds niet
meer in." Aan het woord juriste
C. Abels van Afvalverwerking
OZL.

Woordvoerster Abels van Afval-
verwerking erkent dat er wel
eens 'een incident heeft plaatsge-
vonden.' „Kijk, de medewerkers
van het stort moeten het afval
verwerken en hij wil er spullen
uithalen. Dat kan weleens bot-
sen," aldus Abels.

n ziin_clUer tlnd o°rdeel laat Mencken de
Vg van Zuid-Lim-
<le no7at betreft bungalowparken,
<le flnlentiële werkgelegenheid en
Nent n

T
clële belangen van de ge-

meen andSraaf zwaarder wegen.
Bio epS de adviseur is er in dezere-vo0r .?,tekort aan goede lokaties
ien ;<. akantiecomplexen. Strijtha-
Hj). _Z volgens Mencken nadrukke-
Dleist: beeld als toeristische trek-pop i' 2Cker omdat bet rijksbeleid

fer'ebtcbt vakantieparken in
f 6 bon ones- zoals Strijthagen,'arm "Wen om het Zuid-Limburgse
V;£haP ontzien,
op p°sitieve invloed van het park
Men-»e Werkgelegenheid noemt
<*. or>hen ook als argument, evenals
<le gen,rengsten - op termijn - voor
toer ist 6ente Landgraaf, zoals leges,
l '.g wn" en onroerendgoedbelas-
V°°rb_h ncken geeft, ondanks enig
<1_ bou ud- het groene licht voorw van de vakantiehuisjes.
n ziin

f'^atie advies laat hij de politieke
«elijj. , ln Landgraaf zeer nadruk-ger.st.Pi'^en beschouwing. De te-

s van het bungalowpark
i_ ,Slnds de verkiezingen zit-K »i de coalitie.

Wisseling
van de macht

bij Medo

Een vrijwilliger zou een tijd gele-
den, toen hij tijdens het straatthea-
terfestival op de Markt in Geleen
filmopnames maakte in het bijzijn
van vele honderden toeschouwers
uit de mond van een bestuurslid te
horen hebben gekregen: 'Vuile
wao'er en oplichter, sodemieter op.
Eerder al zou hetzelfde bestuurslid
een vrouwelijke vrijwilligster heb-
ben uitgemaakt voor 'vuile jood.

Reeds acht jaar verdient Land-
gravenaar Jacob Mertens de kost
met het verzamelen van metaal
en schroot op het stort in Land-
graaf. De laatste tijd liggen Mer-
tens en Afvalverwerking met
elkaar overhoop. Volgens Mer-
tens wordt hij weggepest. Afval-
verwerking ontkent. Wat dat
verwarde betreft, Jacob Mertens
maakt tijdens het gesprek met
hem in ieder geval een heldere

Onrust over
talrijke Awacs
SCHINNEN - Inwoners van de ge-
meente Schinnen en met name de
kernen Oirsbeek, Doenrade, Amsten-
rade en Schinnen maken zich zorgen
over de steeds vaker voorkomende
'rondvluchten' die Awacstoestellen
boven de gemeente maken. Anita
Roost van de Vemieuwingsgroep '70
heeft dit aangekaart bij wethouder T.
Hendrikx. .Mensen maken zich onge-
rust en een ongeluk is gauw gebeurd,
kijk maar naar de kerosinelozingen,"
aldus Roost. Hendrikx verwijst onge-
ruste Schinnenaren naar een speciaal
telefoonnummer waar men met klach-
ten terecht kan.

Aan het eindvan het jaar valt het
doek voor Mertens. „Op het
nieuwe stort komt het afval ver-
pakt in containers binnen. Daar
zit echt geen ijzer in dat hij eruit
kan halen," zegt zij. Mertens
vreest echter dat Afvalverwer-
king hem kwijt wil en met een
ander recyclingbedrijf in zee wil
gaan. "

Inmiddels heeft Mertens de hulp
ingeroepen van een accountants-
kantoor en een advocaat. Vooral
het gegeven dat hij met ingang
van begin deze maand alleen nog
maar op de officiële openingstij-
den metaal mag sorteren uit het
aangeleverde afval, wekt zijn
woede. Advocaat mr. P. Baur
heeft, zonder succes overigens,
beroep daartegen aangetekend
bij Afvalverwerking. Volgens
Abels is het veel te gevaarlijk dat

Vijftig ton blik per maand, 36 ton
ijzer, acht ton aluminium, tien
kubieke meter nikkeistaai ofwel
een kleine anderhalve ton van
dat goedje per vier weken. Een
greep uit de oogst van het een-
mansbedrijfje van Jacob Mer-
tens. Hij somt de hoeveelheid op
met een blik in de ogen van: kijk
dit zou anders gewoon op de af-
valberg terechtkomen, nu haal ik
het er uit.
Meerdere malen benadrukt Mer-
tens dat het werk dat hij verricht
goed is voor het milieu. „In de
eerste plaats doe ik dit werk om

CDA wil onderzoek naar luchtkwaliteit

ROERMOND - Prof.dr. W. Eijk is
door bisschop Wiertz van Roer-
mond benoemd tot president van
het internationaalacademisch insti-
tuut voor studies over huwelijk en
gezin 'Mater Ecólesiae Domesticae'
(Medo) in Kerkrade. Eijk volgt prof.
dr. J. Ambaum op. In een persbe-
richt over de personele wisseling
wordt met geen woord gerept over
de reden. Ambaum en Eijk waren
niet voor commentaar bereikbaar.

%
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niethangen Coveco sluit
ontslag niet uit
WEERT - De vleescoöperatie Cove-
co in Weert sluit niet uit dat dit jaar
enkele gedwongen ontslagen vallen.
Bij de vestiging in Weert, waar nu 243
banen bestaan, moeten tegen het ein-
devan het jaarnog maar 220 functies
over blijven. Of de 23 te schrappen
banen geheelvia natuurlijk verloop en
een 55-plus-regeling te realiseren
zijn, wilde of kon directeur B. Beniers
van Coveco in Weert gisteren niet
zeggen. .Als er ontslagen vallen, dan
gaat het om hooguit enkelingen." g/2

Medo, in 1990 opgericht door de vo- ,
rige bisschop van Roermond, mgr.
J.M. Gijsen, heeft nooit het ver-
wachte aantal studenten van 100 a
150 behaald. Ambaum schreef dit
vorig jaar in een interview toe aan
de tijdgeest diehet volgens hem ge-
munt heeft op de christelijkereligie
in het algemeen en op het huwelijk
en gezin in het bijzonder. Dit voor- 'jaar telde het instituut 41 studenten.

'^^ iiWaar moet dat k
\ na3r toe als nu
} ook al de baas 8
\ het leger ]|dienstweigeraar

wil worden
--ya^ punaise \

Van onze verslaggever
ROERMOND - Voordat er sprake
kan zijn van de bouw van een afval-
verbrandingsinstallatie (AVI) in
Maasbracht, moet eerst een gede-
gen onderzoek worden verricht
naar de luchtkwaliteit in Midden-
Limburg. Dat geldt voor de AVI
maar ook vuur verdere uitbreiding
van het industrieterrein Heide-

Roerstreek. Dat spreekt uit een mo-
tie die het CDA Midden-Limburg
aan de CDA-fracties in de diverse
Limburgse gemeenten heeft door-
gegeven.
Zonder cijfers te noemen, staat voor
het CDA Midden-Limburg vast dat
de luchtkwaliteit in Midden-Lim-
burg „niet is wat die zijn moet; de
gezondheid van onze Middenlim-
burgse inwoners is in het geding."

Het CDA Midden-Limburg wil eerst
op initiatief van de provincie een
nulpuntmeting laten verrichten. Re-
sultaten zouden vervolgens moeten
worden getoetst aan de normen,
waarna een en ander vertaald moet
worden in extra maatregelen of in
aanpassing van beleid.
Het pleidooi van CDA Midden-Lim-
burg voor een onderzoek naar de
luchtkwaliteit houdt verband met

het ontwerp Streekplan Noord- en
Midden-Limburg. Dat ontwerpplan
moet de ruimte scheppen om een
AVI te kunnen bouwen en om het
industrieterrein Heide-Roerstreek
uit te breiden. Voordat de provincie
enige vergunning afgeeft, moeten
eerst de resultaten van het lucht-
kwaliteitsonderzoek voorhanden
zijn, vindt het CDA-Midden-L_m-
burg.
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Moegestreden, maar dankbaar voor de vele
mooie dingen waarvan hij heeft mogen genie-
ten, is na een leven van hard werken van ons
heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame va-
der, schoonvader, opa, broer, oom en neef

Pieter Scholtes
echtgenootvan

Maria Collaris
Hij overleed in de leeftijd van 83 jaar voorzien
van het h. sacrament der zieken.

Landgraaf: Maria Scholtes-Collaris
Zaltbommel: Jos Scholtes

HeidiScholtes-Huijzendfeld
Nina, Eva

Nieuwenhagen: Marianne van Loo-Scholtes
Wiel van Loo
Mara

Dawson Creek
(Can.): Marlies Claus-Scholtes

Leon Claus
Jill, Jason

Woerden: Pierre Scholtes
Yvonne Scholtes-de Widt
Romina, Stefan, Laura
Familie Scholtes
Familie Collaris

6371 BW Landgraaf, 13 augustus 1994,
Moltweg 50c.
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op vrijdag 19 augustus a.s. om 11.00 uur in
de parochiekerk van de H. Barbara te Land-
graaf - Kakert waarna aansluitend de crematie
zal plaatsvinden in het crematorium te Heerlen
Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, er is geen condoleren.
Avondmis tot intentievan onze dierbare overle-
dene donderdag 18 augustus om 19.00 uur in
voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwka-
pel van de Verpleegkliniek te Heerlen, Henri
Dunantstraat 3, dagelijks van 14.00 tot 16.00uur.
Een speciaal woord van dank aan het verple-
gend personeel van afd. 4 van de Verpleegkli-
niek te Heerlen, voor de goede zorg.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen gelieven deze annonce als zodanig te
willen beschouwen.

t
Na een leven van zorg en aandacht voor allen
die haar dierbaar waren is tot onze grote droef-
heid toch nog onverwacht van ons heengegaan
onze oma, zus, schoonzus, tante en nicht

Eveline Voorjans
weduwe van

Gerrit van de Laar
Zij overleed in de leeftijd van 75 jaar.

Heerlen: Harald van Deurssen
Corina van Deurssen-Erven
Familie Voorjans

Klimmen, 16 augustus 1994.
Mareheiweg 15.
Corr.-adres: Peter Schunckstraat 442,
6418 XN Heerlen.
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden za-
terdag 20 augustus om 11.00 uur in de H. Remi-
giuskerk te Klimmen gevolgd door de begrafe-
nis te Imstenrade.
Samenkomst in de kerk.
Avondwake vrijdag om 19.00 uur in voornoem-
de kerk.
De overledene is opgebaard in Uitvaartcentrum
Dela gelegen aan de Grasbroekerweg 20 te
Heerlen alwaar gelegenheid is tot afscheid ne-
men dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur.
Zij die geen persoonlijke kennisgeving moch-
ten ontvangen gelieven deze annonce als zoda-
nig te beschouwen.

P 1I
Met veel liefde en goede herinneringen denken
wij aan

Paula Hendriks
geboren 16-1-1936 overleden 2-8-1994

In haar geliefde Basel hebben wij in besloten
kring afscheid van haar genomen.
Op zaterdag 20-8-1994 om 19.15 uur gedenken
wij haar in een eucharistieviering in de dekena-
le kerk te Schaesberg.

Broers en zussen
neven en nichten

Corr.-adres: Fr. Erenslaan 73,
6371 GT Landgraaf.

t I
Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tij-
dens zijn leven heeft gegeven delen wij u mede
dat na een liefdevolle verzorging in de verpleeg-
kliniek VKH te Heerlen op 78-jarige leeftijd
toch nog onverwacht van ons is heengegaan,
voorzien van de h. sacramenten der zieken mijn
lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader,
opa, broer, zwager, oom en neef

Bart van Geel
echtgenootvan

Hanna van der Wey
Heerlen: E.J. van Geel-van derWey
Heerlen: Leo en Tiny van Geel-Vernes

Ronnie en Roswitha
Yvonne en Marcel
Suzanne en Pavel
Robert en Tanja

Hoensbroek: Fred enLenie van Geel-Janssen
Igor

Oirsbeek: Ria en Pieter Hahn-van Geel
Joep
Familie van Geel
Familie van der Wey

15 augustus 1994.
Corr.-adres: Eikstraat 172, 6413 RZ Heerlen.
De crematieplechtigheid zal worden gehouden
in het crematorium aan de Imstenraderweg te
Heerlen op vrijdag 19 augustus a.s. om 10.30
uur.
Samenkomst in het crematorium alwaar gele-
genheid is uw naam in het condoléanceregister
te schrijven.
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijks
van 18.00 tot 19.00 uur in Uitvaartcentrum
Brunssum, van H. Peters Begrafenisonderne-
ming Heugerstraat 4a te Brunssum.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen gelieven deze annonce als zodanig te
beschouwen.

Volstrekt enige en
algemene kennisgeving

t
Diep bedroefd hebben wij, toch nog onver-
wacht afscheid moeten nemen van mijn goede
en zorgzame man, onze lieve vader, schoonva-
der, trotse opa, overgrootvader, broer, zwager,
oom en neef

Anna Maria Paulus
Linders
echtgenootvan

Grietje Timmer
Hij overleed te Heerlen, op de leeftijd van
73 jaar.

In dankbare herinnering:
Hoensbroek: G. Linders-Timmer

kinderen
kleinkinderen
achterkleinkind
Familie Linders
Familie Timmer

15 augustus 1994,
Amstenraderweg 17,
6431 EH Hoenbroek.
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
donderdag 18 augustus a.s. om 14.00 uur in de
Kleine St.-Jan aan de Markt te Hoensbroek ge-
volgd door debegrafenis op de centrale begraaf-
plaats aan de Randweg.
Bijeenkomst in de kerk alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
De dierbare overledene zal bijzonder herdacht
worden tijdens de avondwake van hedenavond
om 19.00 uur in bovengenoemde kerk.
U kunt afscheid nemen in een derrouwkamers
van De Universele, Hoofdstraat 100 Hoens-
broek. Bezoekgelegenheid vanavond van 17.30
tot 19.00 uur.
Een woord van dank aan het verplegend perso-
neel in het De Weverziekenhuisvoor de fijne en
liefdevolleverzorging van mijn man en onze va-
der.

t
Tot ons groot verdriet moesten wij heden ge-
heel onverwacht afscheid nemen van mijn lieve
vrouw, zorgzame moeder, schoonmoeder, oma,
onze zuster, schoonzuster, tante en nicht

Trautje Zimmermann
echtgenote van

May Paas
Zij overleed in de leeftijd van 55 jaar.

Heerlen: May Paas
Heerlen: Jos Paas

Mony Paas-Bron
Dewi
Familie Zimmermann
Familie Paas

6412 XN Heerlen, 16 augustus 1994
Schandelerstraat 16
De gebedsdienst zal worden gehouden op vrij-
dag 19 augustus a.s. om 13.30 uur in de aula van
het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10
gevolgd door de begrafenis op de begraafplaats
Imstenrade.
Bijeenkomst in de ontvangkamer van het cre-
matorium om 13.15 uur alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overle-
dene donderdag 18 augustus om 19.00 uur in de
parochiekerk van de H.H. Martelaren van Gor-
cum te Heerlen gelegen aan de Sittarderweg.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwka-
mer van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel
4 te Heerlen dagelijks van 18.30 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen gelieven deze annonce als zodanig te
willen beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Moegestreden, maar dankbaar voor de vele
mooie dingen waarvan zij heeft mogen genie-
ten, is na een leven van hard werken toch nog
onverwacht van ons heengegaan onze lieve
moeder, schoonmoeder, groot- en overgroot-
moeder, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Taetske Krottje
weduwe van

Arnold Minartz
Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Uit aller naam:
Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen
FamilieKrottje
Familie Minartz

Heerlen, 11 augustus 1994
bejaardenverzorgingstehuis De Regenboog
Meezenbroekerweg 13
Corr.adres: Zeswegenlaan 3, 6412 HA Heerlen
De crematieplechtigheid heeft in beslotenkring
plaatsgevonden op dinsdag 16 augustus jl. in
het crematorium te Heerlen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Bedroefd stellen wij u ervan in kennis dat toch
nog onverwacht van ons is heengegaan, op
60-jarige leeftijd mijn dierbare dochter, onze lie-
ve moeder en oma

Thea Derks
Sittard: mevr. C. Derks-Neilen

Limbricht: Corine en Jack
van Dijk-Martens

Sittard: Benno Martens
Sittard, 16 augustus 1994.
Corr.-adres: Schuttestraat 2 k 210
6131 JR Sittard.
De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op
vrijdag 19 augustus a.s. om 11.00 uur in de St.-
Petruskerk (dekenale kerk) te Sittard waarna
aansluitend de crematieplechtigheid zal plaats-
vinden in het crematorium Nedermaas, Vouers-
hof 1 te Geleen.
Samenkomst in de kerk waar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
U kunt persoonlijk van Thea afscheid nemen
dagelijks van 17.30 tot 18.15 uur in het Maas-
landmortuarium gelegen aan de Heinseweg te
Sittard.

Enige en algemene kennisgeving

t
Na een moedig een waardig gedragen lijden heeft in wijsheid de
dood aanvaard en is heden van ons heengegaan op de leeftijd van 60
jaar onze goede en zorgzame vader, schoonvader, opa, broer, zwager,
oom, neef en goede vriend

Pierre Eggen
In dankbare herinnering:

Brunssum: Bianca en Rogér
Robin, Sven

Brunssum: Cindy en Armand
Familie Eggen

Brunssum, 15 augustus 1994
Corr.adres: Marshallstraat 19
6441 JW Brunssum
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op vrijdag 19 augustus
a.s. om 11.00 uur in de kerk van de H. Gregorius de Grote te Bruns-
sum, gevolgd door de begrafenis op de begraafplaats aan de Merkel-
beekerstraat aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot schriftelijk condo-
leren.

Ter kennisgeving van het onverwachte overlijden van

Pierre Eggen
Hij was een echte vriend onder zijn vrienden
en was de laatste die dit verdiende.
Jongen je bent onverwacht van ons heengegaan,
maar jezult in onze gedachten altijd voort blijven bestaan.

Je vrienden

tEertUw Vader en Uw Moeder
Opdat gij lang moogt
leven op aarde.

Uit het boek „Exodus".
Zeer dankbaar dat zij met haar zorg en toewijding een leven lang
naast elk lid van ons gezin gegaan is, geven wij met zeer grote droef-
heid kennis dat toch nog onverwacht van ons is heengegaan mijn
lieve zus, schoonzus, tante en nicht

Marie Pieters
Geboren te Vlissingenop 11-12-1901
Overleden te Heerlen op 15-08-1994

Uit aller naam:
Lies Pieters

15 augustus 1994.
Muzenlaan 210, 6411 AK Heerlen.
De plechtige eucharistieviering gevolgd door de begrafenis te Im-
stenrade zal worden gehouden op vrijdag 19 augustus a.s. om 11.00
uur in de parochiekerk van St.-Franciscus van Assisië aan de Laan-
derstraat te Heerlen.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in de kerk vanaf 10.40
uur.
Vigiliedienst donderdag 18 augustus a.s. om 18.30 uur in voornoemde
kerk, voorafgegaan door het rozenkransgebed om 18.10 uur.
Onze Marietje is opgebaard in de rouwkamer van het Uitvaartcen-
trum v/h Crombach, Oliemolenstraat 30 te Heerlen.
Gelegenheid tot afscheid nemen aldaar, dagelijksvan 17.00 tot 17.30
uur.
Voor vervoer naar de begraafplaats en terug is gezorgd.

Enige en algemene kennisgeving
Na een kort ziekbed is heden geheel onverwacht overleden onze dier-
bare moeder, schoonmoeder en lieve oma

Margaretha Elsina JGreiner j
weduwe van

Gerrit Pieter (Kees) van Pruissen
Zij overleed op 82-jarige leeftijd.

Geleen: Kees van Pruissen
Roos van Pruissen-van Megen
Erik, Susanne

Rotterdam: Rob van Pruissen
Rosalie van Pruissen-Slangen
Evelien

Geleen, 15 augustus 1994.
Groenstraat 120.
Corr.-adres: Koolenstraat 4, 6165 XS Geleen.
De dienst van woord en gebed, voorgegaan door Ds. J.A. Compag-
ner, zal plaatsvinden vrijdag 19 augustus a.s. om 11.00 uur in het cre-
matorium Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen.
Bijeenkomst in het crematorium.
Moeder is opgebaard in de rouwkapel van het Maaslandziekenhuis,
Barbarastraat 1 te Geleen, alwaar gelegenheid tot bezoek dagelijks
van 17.30 tot 18.30 uur.

Dankbetuiging
Voor de vele hartelijke blijken van deelneming, die--- ■"■"■ wij mochten ondervinden na het overlijden en bij de
mis en de begrafenis van onze lieve moeder, schoon-
moeder en (over)grootmoeder

Anna Gertruida Maria
Kisters-Maussen I
betuigen wij u onze hartelijke dank.
Uw aanwezigheid, persoonlijke of schriftelijke condo-
leances en bloemen waren voor ons een grote steun
en teken dat zij door velen werd geliefd en gerespec-
teerd. Hiervoor nogmaals onze dank.

Familie Kisters
Heerlen, augustus 1994
De zeswekendienst zal gehouden worden op zaterdal
20 augustus 1994 om 19.00 uur in de parochiekerk van
O.L. Vrouw van de Berg Carmel te Leenhof-Land-
graaf. .

Dankbetuiging
Hartelijk dank aan allen die in welke vorm dan ook hun medeleven
hebben getoond tijdens de ziekte en het overlijden van

Joop Roukens
Familie Roukens

Geleen, augustus 1994
De zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 20 augustus a.s. om
19.00 uur in de St. Augustinuskerk te Lutterade-Geleen.

lb_______._________________«--_____M----.-^^^^^^^"«^^^^^"i^^^^^^"""^^^^^^i..

Enige en algemene kennisgeving

t
Geheel onverwacht nam God heden tot Zich, in
de leeftijd van 74 jaar, voorzien van de h.h. sa-
cramenten der zieken, mijn dierbare man, mijn
goede vader, schoonvader, opa, broer, schoon-
broer, oom en neef

JeuKicken
echtgenootvan

Annie Weijers
In dankbare herinnering:

Kerkrade: mevr.Annie Kicken-Weijers
Eygelshoven: Marianne Bemelmans-Kicken

Fred Bemelmans
Nadja en Bart
Familie Kicken
Familie Weijers

6462 VC Kerkrade, 15 augustus 1994,
Vroenstraat 235.
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
vrijdag 19 augustus om 11.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Maria Goretti te Bleijerheide-
Kerkrade.
De overledene wordt hierna in alle stilte gecre-
meerd.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren vanaf
10.40 uur in voornoemde parochiekerk.
Donderdag om 19.00 uur zal ter intentie van de
overledene de avondwake worden opgedragen
in voornoemde parochiekerk.
Jeu is opgebaard in het mortuarium van "I g'n
Bende", Dr. Ottenstraat 60 te Simpelveld.
Bezoekuur van 18.00 - 19.00 uur.

Dankbetuiging

tDe leegte en het gemis blijven, maar
uw blijk van medeleven in welke vorm
dan ook na het overlijden en bij de uit-
vaart van

Frits Stijns
waren voor ons allen een grote steun. Wij willen
u van harte bedanken voor uw aandeel hierin.
Moge hij in ons aller herinnering blijven voort-
leven.

Irene Stijns-Harbers
kinderen en kleinkinderen

Brunssum, augustus 1994.
De plechtigezeswekendienst zal worden gehou-
den op zaterdag 20 augustus a.s. om 18.00 uur in
de Fatimakerk te Brunssum.

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van medeleven, ons be-
toond bij het overlijden en de begrafenis van
mijn lieve man, onze vader, schoonvader, opa
en overgrootvader

Johan Esser
betuigen wij onze oprechte dank.

Mevr. M. Esser-Sistermanns
kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Kerkrade, augustus 1994
De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den op zaterdag 20 augustusa.s. om 18.00 uur in
de kerk van O.L. Vrouw van Altijddurende Bij-
stand te Heilust.

-->--M_i_a-_a__H_i-B_^_K_»

Jaardienst
Het is nu een jaar geleden dat de Heer
jeplotseling tot Zich riep.
Nog steeds staan we met lege handen
en in ons hart intens verdriet.
We waren zo gelukkig samen en dan
opeens ben jeer niet meer.
Waarom? Dat kan niemand ons vertellen
maar we missen je elke dag weer.

In dankbare herinnering

Mia Janssen-Franssen
De eerste jaardienst zal plaatsvinden op zater-
dag 20 augustus a.s. om 18.00 uur in de St. Mi-
chaelkerk te Eikske-Landgraaf.
Dank aan allen die het afgelopen jaareen grote
steun en troost voor ons zijn geweest.

Nic. Janssen
Jacqueline, Johan, Dylan
Nachet, Perry

Voor uw blijken van medeleven na het overlij-
den en voor uw aanwezigheid bij de uitvaart-
dienst en begrafenis van onze onvergetelijke
moeder, schoonmoeder, oma en zus

Leonie
Winkens-Debij e

zeggen wij u hartelijk dank.
Door uw warme belangstelling en medeleven is
ons gebleken dat zij door velen buiten ons ge-
liefd en gerespecteerd werd.

Kinderen en kleinkinderen
Tante Fina

Oirsbeek, augustus 1994
De plechtige zeswekendienst zal gehouden wor-
den op zaterdag 20 augustus a.s. om 19.00 uur in
de Sint Lambertuskerk te Oirsbeek.

m———————
______________________________

Dankbetuiging
t

Er valt niets uit te stippelen,
geen dag, geen uur, niet één,
heb geen zorgen, laat je gaan,
ook al weet je niet waarheen.

De sfeervolle mis, de mooie bloemstukken en
de vele condoleances hebbenons diep ontroerd.
Een mooier afscheid van mijn man, onze pap,
schoonvader en opa

Mart Geers
hadden wij ons niet kunnen wensen.
Hiervoor onze oprechte dank.

Betsie Geers-Boers
kinderen enkleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den op zaterdag 20 augustus a.s om 19.00 uur in
de parochiekerk van het H. Hart van Jezus te
Overhoven-Sittard.

4- Jef Clement, 45 jaar, Semarangweg 6, Maas-" tricht. De uitvaartdienst vindt plaats op donder-
dag 18 augustus om 10.30 uur in de parochiekerk
van St. Cornelius te Borgharen-Maastricht.

tLies Beckers, 80 jaar, weduwe van Jef Hensels,
St. Amorsplein 16b, Maastricht. De uitvaart-

dienst vindt plaats op donderdag 18 augustus om
11.00 uur in de basiliek van St. Servaas te Maas-
tricht.

Jaardienst
Eén jaar ging heen,
maar niet verdween
onze troostrijke verbondenheid,
die blijft óók de komende tijd-

Met liefde en vol dankbare herinnering blijv^.
wij denken aan mijn dierbare vrouw, onze Ue
moeder en schoonmoeder, en fijne oma

Agnes (Puk)
Janssen-Hendrickx

Wij eren haar nagedachtenis in de plechtige e
ste jaardienst die zal worden gehouden op zat
dag 20 augustus a.s. om 19.00 uur in de
Dionysiuskerk te Schinnen.

Jan Janssen-HendrickX
Marlou, Math en Joost
Maurice en Mariëtte .

t Marieke Stevens, 86 jaar, weduwe van L"11..
Laenen, bejaardencentrum Campagne, af_i

tricht. De uitvaartdienst vindt plaats op donder»
18 augustus om 14.00 uur in de parochiekerk
de H. Antonius van Padua te Nazareth-Maastric"
tJefVaessen, 62 jaar, echtgenootvan Netty P'°-t.men, Heukelstraat 46, Amby-Maastricht. De u s
vaartdienst vindt plaats op donderdag 18 aug^S 1

om 10.30uur in de parochiekerk van de H. Walk
ga te Amby.

t Mieke Schweitzer, 45 jaar, echtgenotevan J°-t.Segers, Montenakerbank 26, Maastricht. De »'
vaartdienst vindt plaats op vrijdag 19augustus ".
11.00 uur in de parochiekerk van deH.H. Petrus e
Paulus te Wolder-Maastricht.

tFerdinand Geisler, echtgenoot van Suze BeMj(
kers, 73 jaar, Kruisherenstraat 111, 6041 ** .Roermond. De plechtige eucharistieviering

worden gehoudenop vrijdag 19 augustus om D-,euur in de Onze Lieve Vrouwe Munsterkerk
Roermond.

tTheodorus Hubertus Leurs, weduwnaar V*JMaria Agnes Gertrudis Smeets, 89 jaar, EC!V
Corr.adres: T. Leurs, Wilhelminalaan 214, 6101 J£Echt. De plechtige eucharistieviering zal plaatsV
den op vrijdag 19 augustus om 10.30 uur in de P
rochiekerk van de H. Pius X te Echt.

tKmma Jeanne Mathilda Gertruda van DuyßeJ
weduwe van Bartholomeus Petrus Streng. ■jaar, Voorstad St. Jacob 20, 6041 LM Roermoil^De plechtige uitvaartdienst en crematie hebben ov

wens van mam in besloten kring plaatsgehad.

t Cornelia Maria Bohnen, 77 jaar, weduwe va
Johannes Jacobus Rietbroek. Corr.adres: v.j

der Waalstraat 3, 6164 BK Geleen. De plechtige u,Vg
vaartdienst zal gehoudenworden op donderdag 'augustusa.s. om 13.00 uur in de H. Augustinusker
te Geleen-Krawinkel, waarna aansluitend de begr,
fenis zal plaatsvinden op de r.k. begraafplaats &

daar. Schriftelijk condoleren.

tSjo Klein, 81 jaar, weduwnaar van Fie van Ka t'bejaardentehuis Beukeloord, Meerssen. De <-",
vaartdienst vindt plaats op donderdag 18 augus^
om 10.30 uur in de basiliek van het H. Sacramen
te Meerssen.

tjo Langeweg, 70 jaar, weduwnaar van Pet va
Thor, corr.adres: De Hoof 10, Cadier en Keer. V

uitvaartdienst vindt plaats op donderdag 18auii%tvs om 11.00 uur in de parochiekerk van de H- "
Salvator te Daalhof-Maastricht.

tJohanna Petronella (Joke) Adriaansen, 53 jaa
f'echtgenote van Rudolf Henri de la Croix, co>'

adres: Penningruwe 21, Maastricht. De uitvaa'
dienst vindt plaats op donderdag 18 augustus ° ,
11.00 uur in de parochiekerk van de H.H. "V*
Evangelisten te Malberg-Maastricht.

tDicky Johannes Pattiasina, 57 jaar, echtgeno^
van Do Tithalawa, Roemerstraat 23c, Maa gtricht. De uitvaartdienst vindt plaats op donderda

18 augustus om 14.00 uur in de kerk van St. J*'
Vrijthof-Maastricht. .
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Rechtsgevoel
Waarom krijgt een van cor-
ruptie verdachte, 'oneervol'
ontslagen bestuurder toch
tot aan zijn pensionering
wachtgeld? Die vraag dringt
zich op bij het bericht dat de
oud-burgemeester van
Brunssum en oud-gedepu-
teerde Henk Riem (53) tot
aan zijn 65ste levensjaar op
een niet onaanzienlijk

wachtgeld (ongeveer tachtig mille per jaar) mag rekenen.
In die dubbelfunctie schuilt meteen ook het antwoord op de vraag.
Als burgemeester van Brunssum was Riem ambtenaar. Omdat hij
het aanzien van het ambt zou hebben geschaad, heeft de minister
van Binnenlandse Zaken hem 'oneervol' ontslagen en krijgt hij over
de tijd dat hij burgemeester was geen wachtgeld.
In een eerder bestuurlijk leven - van 1978 tot in 1991 - was Riem
evenwel lid van Gedeputeerde Staten van Limburg. En dat is geen
ambtelijke, maar een politieke functie. De bijzondere wachtgeldre-
geling voor 'politieke' bestuurders als wethouders en gedeputeer-
den is in feite een soort levensverzekering. Zij geven immers hun
baan op voor een onzeker bestaan in de politiek, en worden ge-
acht als gekozen ambtsdragers de samenleving te dienen. Voor
het recht op wachtgeld is de reden van het ontslag niet van be-
lang.
Daarom behoudtRiem zijn wachtgeld wèl, en de eveneens oneer-
vol ontslagen Wiel Vossen, die 'enkel' burgemeester is geweest,
niet. Toch komt hier het rechtsgevoel in opstand. Als de beschuldi-
gingen waar zijn, dan heeft Riem toch zijn eigen ondergang be-
werkstelligd? Hij wordt er onder meer van verdacht vertrouwelijke
gegevens van de provincie te hebben doorgesluisd naar bedrijven,
die daardoor werden bevoordeeld.

Vooralsnog moet de rechter eerst beoordelen of de beschuldigin-
gen tegen de oud-provinciebestuurder gegrond zijn. Los daarvan
zou de wetgever zich nu al moeten bezinnen op een aanpassing
van de wachtgeldregeling voor gekozen bestuurders. Ook wet-
houdersen gedeputeerden die in ernstige mate de wet overtreden,
schaden het aanzien van het ambt. Het is volstrekt redelijk dat in
dat geval hun 'levensverzekering' niet wordt uitgekeerd.

TS.

" Pastoor Frans Klein
(links) uit Heerlen en

missionaris Gaston
Jeurissen uit Hasselt met de
briefwaarin deRwandees

JeanBosco Ntigura om hulp
smeekt. Foto: FRANS RADE

Kip i ~~ Volgens pastoor
ra h.

pt "'vist JeanBosco Ntigu-
Van t meeste gevaar van alle leden
blijft kinderkoor- Klein: „Hij ver-
dij., onder erbarmelijke omstan-
eel_i. n als Tutsi in een overwe-
lf do°r Hutu's bevolkt vluchte-
jenkamp. Tot dusverre heeft hij

Voo u°g altiJd kunnen uitgeven
er r, Hutu, maar hij is bang dat ze
r» enter komen dat zijn vader eeniutsj was."
Kl ■e_n vertelt dat de negentien jarige
2ii n

een gemengd huwelijk stamt.
der Vler Jaar geleden overleden va-
,Y Was Tutsi, zijn moeder is Hutu.
kom de mensen daar telt de af-
-ove.l(iVa"deiVa"de vader> ook al is die

Kl ■mi!"1 legt samen met de Belgische
dat 2°naris Gaston Jeurissen uit
een 'J niet de Publiciteit zoeken om,
te 2 feldmzarr.elingsactie op touw
kriip Geld voor reis en verblijf
Het ' Ze welbiJ elkaar- betogen ze.
steu

ls nen te doen om politieke
ftwanH is nodig om de jeugdige
de k aces en zijn zusje en broertje
Ben etlodi§de documenten te bezor-
tijd ?.r°_ naar hier te komen en hier
■toor iT te kunnen blijven. De pas-
Kam heeft gisteren het Tweede
nacje

6
j

d René van der Linden be-
dP,„rd °m zich sterk te maken voor,ueze zaken.

Van onze verslaggever
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Maastrichtse buurt spant drie procedures aan

Tegenstanders
Strijthagen laten

hoofd niet hangen
Introductiepret

Overleg Sint-Pieter
en gemeente begonnenor.U>nter Kosto van Justitie heeft

ver _- . s Voor vier Rwandezen in een
rine Jkbare situatie een uitzonde-
kor.dSemaakt' zegtKlein- Daardoor
Kiei^en zi J naar Den Haag komen.
bere;j "Ik hoop dat hij nogmaals
toes.^ 'S om voor dit speciale geval
om mming te verlenen. Het gaat
Om ven Paspoort en toestemmingVeii"ler te bliJven totdat het weer
staat 1S 'n Rwanda- Het kost de
2ijnkVerder niets, want hij kan met
de roertJe en zusje tijdelijk hier in

pastorie wonen."
&e hreedsï.erlense Pastoor betaalt nu
güra d^ studie van JeanBosco Nti-
tnom Waar van studeren komt

rn er. entcel niets terecht, gezien de
RWar\nterende gebeurtenissen in
ven h Uit de op 27 Juli geschre-

Drief blijkt dat de jongeman

MAASTRICHT - De gemeen-
te Maastricht en het bestuur
van de Vereniging Leefbaar-
heid Sint-Pieter hebben giste-
ren voor de eerste keer een
inhoudelijk overleg gepleegd.
De vereniging heeft inmiddels
drie nieuwe procedures aange-
spannen om de komst van een
junkenopvang naar de buurt
tegen te houden.

onze verslaggever

Duitsers bereid
tot commissie voor
'bruinkooldossier'

Het gesprek, waaraan loco-burge-
meester TheoBovens en wethouder
Veronica Dirksen (PvdA, versla-
vingszorg) deelnamen, ging hoofd-
zakelijk over de maatregelen die
moeten worden genomen als de op-
vang van zwaar verslaafde junks in
de MTB-loods aan de Prins Bis-
schopsingel doorgaat.

d^STRICHT/ERKELENZ - De
tye~?.:aatregering van Noordrijn-
teg- Ualen staat niet onwelwillend
biTr„ Ver het verzoek van het Lim-
afn5s,Pr9vinciebestuur om een on-kvnJ| lkel-ke commissie van des-
gag 'Sen in te stellen die zich moet
dos" Duigen over het 'bruinkool-
der ver- a* neeft een woordvoer-
tig-i an de provincie gisteren beves-
daar "Maar definitieve besluiten
men°mtrent ziJn nog niet geno-

»veel m°urgse provinciebestuur is
ke ng*\ gen aan zon onafhankelij-
Oop derz°ekscommissie met het
ten vP de schadel-ke milieu-effec-
brmn?n de geplande grootschalige
met ko°lwinning in Garzweiler,
bh ij'*:l' van de Nederlandse grens* "^dden-Limburg.
Ongfu
v°lfif> an e^jke specialisten moeten
hoe dns- de Provincie toetsen of en
Ver- eln de concept-ontgrondings-
waarrinin_ gestelde milieu-voor-
bakt^ 1 ook daadwerkelijk in de
Qat IJk kunnen worden nageleefd,
de in T

dt met name ten aanzien van
Van H m°urg zo gevreesde daling
geval e gr°ndwaterstand, die in dat
heeft uiterst negatieve effecten
bied V°°r net Meinweg-natuurge-

Jan Nijsten, voorzitter van de nu al
grootste vereniging van Sint-Pieter,
heeft aan het begin van het gesprek
de collegeleden opgeroepen zich
niet te laten meeslepen door emo-
ties, maar vooral zakelijk te werk te
gaan. Hij herinnerde de gemeente
er voorts nog eens aan dat als de
gemeente oorlog wil krijgen, ze dat
ook kan hebben. „Maar dan wel op
een manier die we in ons land met
elkaar hebben afgesproken," liet hij
nadrukkelijk weten.

LANDGRAAF - Donkere
wolken pakken zich samen
boven Strijthagen. De tegen-
standers van het bungalow-
park in het Landgraafse groe-
ne hart beseffen heel goed dat
het positieve 'deskundigenbe-
richt' van adviseur G. Menc-
ken van de Raad van State
cruciaal kan zijn voor de toe-
kenning van de bouwvergun-
ning van 203 vakantiehuisjes.

Studentenstad wacht
een week van feesten

Volgens Nijsten heeft de gemeente
een lijst van zeventien maatregelen
opgesteld die ze kan uitvoeren. Nij-
sten heeft daar in het gesprek al
kritische kanttekeningen bij ge-
plaatst. „Meer verlichting is een van
de punten. Aan de voorzijde van de
loods zal een felle halogeenlamp ge-
plaatst worden die 's avonds en 's
nachts moet branden. Toen ik vroeg
of zon lamp ook aan de zijkanten
geplaatst kon worden, bleek daar
niet in voorzien," aldus Nijsten.

over de kwestie. „Maar we leggen
ons niet hierbij neer," laat woord-
voerder Marcel van Weerden wel
weten.

Secretaris Volkert Zeijlemaker van
de Stichting Natuurbehoud Strijt-
hagen betreurt het - positieve -advies van Mencken. „Die man is
hier ongeveer een maand geleden
op bezoek geweest, het was toen
behoorlijk druk in en om Strijtha-
gen. Het verbaast me dat hij geen
rekening heeft gehouden met de
uitloopfunctie die Strijthagen heeft
voor de plaatselijke bevolking. Ei-
genlijk was het van meet af aan dui-
delijk dat die man zo zou reageren,
hij woont zelf bij de startbaan van
Schiphol," meent Zeijlemaker.

Hij heeft zijn hoop nu gevestigd op
deLandgraafse coalitie. „In het con-
venant hebben ze zich allemaal uit-
gesproken vóór een stiltegebied en
dus tegen een bungalowpark in
Strijthagen. Voor ons is nu de vraag
hoe sterk de politici in hun schoe-
nen staan."
De gemeente Landgraaf wil niet in-
houdelijk reageren op het advies
van Mencken. Volgens burgemees-
ter Bert Janssen is het rapport nog
te weinig concreet. „Het definitieve
advies verwachten we pas over en-
kele maanden, de kwestie is te be-
langrijk om maar wat te specule-
ren." Hij geeft overigens toe dat het
advies van Mencken zwaarwegend
is. „Ook ik wacht met spanning."

De gemeente Landgraaf moet vrij-
dag verantwoording afleggen over
de gevolgde procedure inzake
Strijthagen. Hans Meijers heeft de
gemeente gedagvaard. Hij wil dui-
delijkheid van de gemeente Land-
graaf, omdat de politieke situatie
sinds de verkiezingen ingrijpend is
veranderd. „Het oude college wilde
het park wel, het nieuwe niet. Ik wil
nu van de gemeente horen dat ze
achter me staat, of dat nu de raad is
of het college dat maakt mij niet
uit."
Volgens Janssen komt Landgraaf
haar verplichtingen nog steeds na,
omdat alle ingezette procedures toj
het einde worden gevolgd.

om elkaar op een heel
ontspannen manier te
leren kennen en wor-
den ze bovendien nog
vertrouwd gemaakt met
de voorzieningen die er
voor studenten in Maas-
tricht zijn."

Solvay krijgt
uitstel GS

Andere maatregelen behelzen bij-
voorbeeld de inzet van twee agen-
ten te voet of op de fiets die de twee
looproutesnaar de loods in de gaten
houden. Voorts wil de gemeente het
werkterrein van de stadswachten
verleggen, zodat ook de omgeving
van de MTB-loods in hun blikveld
komt te liggen.

komen. „Ik weet het
niet," zegt Anette,
„voorlopig vind ik het
alleen nog maar te gek
gezellig." Ze kijkt toch
wel een beetje angstig
als naast haar een stu-
dent een beetje
schreeuwerig krasloten
te koop aanbiedt, in de
rechterhand twee pils-
jes, in de linkerhand
het nummer van de
groep waar hij mentor
bij is. Een muziekband
laat keiharde muziek
dreunen over het plein.
Studentenstad Maas-
tricht maakt zich op
voor een week van fees-
ten. Zoals het studen-
ten betaamt.

De Landgraafse christendemocra-
ten scharen zich nog steeds achter
het vakantiepark. „Een goede invul-
ling voor die plek," vindt Dré Bou-
mans. Het advies is volgens het
oppositie-raadslid een bevestiging
van de zorgvuldigheid waarmee het
vorige college en dus het CDA, be-
paalde zaken tegen elkaar afgewo-
gen hebben. „De moties die sommi-
ge partijen tegen het park hebben
ingediend komen hiermee in een
uiterst bizar daglicht te staan. Ik
heb toen al gezegd: ze zijn volstrekt
onterecht én onverantwoord. Er
heeft steeds een goede afweging
plaatsgevonden."

Raadslid Janny Berg van die fractie
is iets positiever gestemd: „Dit rap-
port is nog maar een advies, de defi-
nitieve uitspraak kan nog afwijken,
die moeten we echt afwachten,"
klinkt het hoopvol. Zij zegt 'wel van
plan te zijn alles op alles te zetten
om de komst van het park te voor-
komen.

„Het is een zwaarwegend advies,
meestal wordt het door de rechter
overgenomen. Dit betekent dat on-
ze bezwaren het niet gehaald heb-
ben, maar we hoeven nu ook niet
meteen het hoofd te laten hangen.
De Raad van State móet er toch re-
kening mee houden dat de meerder-
heid van de burgers het park niet
meer wil," meent P. Braver, raads-
man van de Landgraafse SP-afde-
ling.

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - „Ik
vind het heel erg leuk,"
zegt de 18-jarige Anette
uit Bussurn. Ze heeft
zich net als nieuwe stu-
dente in Maastricht
gemeld bij de twee
mentoren die haar deze
week zullen begeleiden
tijdens de zogeheten In-
kom-feesten. Ongeveer
1500 studenten hebben
ingeschreven voor deze
introductie-feesten.
Straks zullen zeker on-
geveer vierduizend
nieuwe studenten aan
hun studie in Maas-
tricht beginnen.

Op de parkeerplaats
van het hoofdgebouw
van de Universiteit aan
de Tongersestraat vier-
de gistermiddag gezel-
ligheid hoogtij. Midden
op het plein vertelt El-
len, bestuurslid van stu-
dentenvereniging Cir-
cumflex: „De belang-
rijkste functie van deze
feesten is natuurlijk
kennismaking, de nieu-
welingen leren de stad
kennen, daarnaast heb-
ben ze de mogelijkheid

In de hal van het hoofd-
gebouw hangen 1500
plastic zaken, volge-
propt met informatie
voor de nieuwkomers.
De vraag is of ze deze
week nog aan lezen toe-

Milieu Organisatie Landgraaf
(MOL) wil eerst intern overleggenOverval gepland uit wraak

voor verbroken relatie

Procedures
Tegen de komst van het opvangcen-
trum voor de Maastrichtse junks
zijn gisteren drie procedures aange-
spannen. Advocaat Udo probeert
op 23 augustus in een spoedzitting
voor de voorzitter van de sector be-
stuursrecht in Maastricht de vraag
behandeld te krijgen of de opvang
in strijd is met het geldende be-
stemmingsplan.

p_ovLHAAG/ROERMOND - De
ftiie aa e Limburg wil Solvay-che-
tot i : de Schepersweg in Herten
om 0"i" volgend jaar de tijd geven
gevaan de oPslag van giftige en
dichtp i stoffen een vloeistof-
bleek vloer aan te brengen. Dit
bij -> Sisteren in een beroepszaak
van do, ö eung bestuursrechtspraak
Solvav van State-
door ri s^e'de beroep tegen drie
de Provincie Limburg verleen-
drijf j Ueuvergunningen in. Het be-
aanbre lnmiddels begonnen met het
«-ingp.ngen van de vereiste voorzie-
gend _ maar wil tot 1 december vol-
opslacr aiar de üJd krijgen om de
f-n t ëpiaats voor gevaarlijke stof-ie verbeteren.

Voorts is bij de gemeente bezwaar
gemaakt en is tegen het gewonnen
vonnis in kort geding appèl aange-
tekend. Dat laatste is gebeurd om te
voorkomen dat als de bestuursrech-
ter straks zegt dat die vraag toch in
kort geding beantwoord had moe-
ten worden, in die rechtsgang ter-
mijnen voor het instellen van hoger
beroep zijn verlopen.

Auto rijdt met 107
door centrum Born

iti„, ~: ~ Een auto-ïefe is gisterenr^tst' terwijl hij
van ,een snelheidS? 1(" kilometertr?,^Urdoorhetcen-.£m van Bom reed.e pohtie hield gis-X?n°HP d"e Plaat"in de gemeenten

Bom en Susteren
snelheidscontroles.
Daarbij zijn in totaal
310 auto's met een
camera betrapt op te
hard rijden. Op de
Sittarderweg in
Bom paseerden 873
auto's, waarvan er
191 te hard reden.

Op de Brugstraat in
Obbicht reden der-
tien van de 76 auto's
te hard. Op de Oude
Rijksweg Noord in
Susteren gingen 47
van de 212 chauf-
feurs in de fout, met
als hoogst gemeten
snelheid 82 kilome-
ter per uur. Op alle
controleplaatsen
geldt een maximum
snelheid van vijftig
kilometer per uur.

(ADVERTENTIE)

mi ]V[Umi A^^mm^4 f^^fm ' ' ""^
XVm 7/7ï//7/&/V///mmm^ '*0 JÊTm _L__m\___\ ———m-¥M mmw—>m—^ y_J
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verse braadworst héie kiio w*o
verse saucijzen héiekiio i^to
gemengd gehakt heie uio ukeo
Spare-ribS dikbevleesd, helekilo-^5
(ook gemarineerd verkrijgbaar l-hTO) _^^^^P^^F^.

_-—i Nu alles per kilo mÊ[-Mm? _l I B\gS.°P \ in alle slagerijen van M^mm*9^&4 janlinders
't Allerbeste voor 'n vriendelijkeprijs.
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MAASTRICHT - Ter zitting giste-
ren bleef in het midden of mevrouw
H. werkelijk in de drugshandel ac-
tief was geweest. Wel waren er ver-
klaringen waaruit bleek dat B. pis-
sig was omdat devrouw een liefdes-
relatie had verbroken. B. had in een
van zijn verhoren gezegd dat hij
haar had geholpen bij het transpor-
teren van drugs uit Spanje en dat zij
hem daarvoor nooit had beloond.
Ook Rinus van der S. kon of wilde
daarover niets zeggen. Hij ontkende
een rol in de affaire en beweerde
slechts bij toeval getuige te zijn ge-
weest van de vlucht van de twee
overvallers, die na hun daad op een
verjaarsfeestje in zijn woning waren
geweest.
De overval op H. en zijn zoontje
schokte de rechtsorde, zoals de offi-
cier gisteren zei. Ook al omdat het
8-jarige ventje, dat evenals zijn va-

der door Olaf B. en Heiko D. met
tape en een telefoonsnoer werd ge-
kneveld, nog steeds lijdt aan trau-
ma's.
De twee mannen ontkenden giste-
ren voor rechtbankpresident Hui-
nen overmatig geweld te hebben
gebruikt. Behalve een klap bij bin-
nenkomst in de woning, konden zij
zich niets herinneren. De slachtof-
fers spraken van een schop in het
gezicht van vader H. toen hij zijn
zoontje gerust probeerde te stellen.
Raadsman mr. Jos Coumans van de
voortvluchtige B. liet de rechtbank
weten dat hij slechts per fax van de
verblijfsplaats van B. op de hoogte
is gesteld en dat hij inderdaad angst
heeft voor represailles.
Raadsvrouw mr. Thissen van Rinus
van der S. vroeg de rechtbank de
verdachte onmiddellijk in vrijheid
te stellen wegens gebrek aan be-
wijs. „Hij voelt zich erin geluisd. De
twee overvallers hebben zich inder-

tijd vrijwillig gemeld bij de politie
en het is dus heel goed mogelijk dat
zij een sluitende verklaring vooraf
hebben besproken," aldus mr.This-
sen. Van der S. zelf beweerde dat
D. tijdens een oponthoud buiten de
rechtszaal had gezegd dat B. hem
geld had gegeven om Van der S.
erin te luizen.
De rechtbank wees desondanks het
verzoek af.
De raadslieden van de twee voor-
malige Oostduitsers, mr. Marehal
en mr. Ruisink, wezen erop dat de
twee mannen jarenlang in de DDR
gevangen hebben gezeten omdat zij
probeerden hun land te ontvluch-
ten. Zij zijn de koers wat kwijtge-
raakt en hebben zich wat onbezon-
nen voor het karretje laten spannen.
Ook al omdat B. zou hebben gezegd
dat een politie-onderzoek na een
overval niet te vrezen zou zijn, aldus
de raadslieden.
Uitspraak 30 augustus
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I# De introductieweken bieden de nieuwe studenten de kans om eens ongegeneerd uit hun
dak te gaan. Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

'Jean Bosco loopt
het meeste gevaar'

Vervolg van pagina 1 zich slechts met de grootste moeite
in leven kan houden in het vluchte-
lingenkamp Bukavu, gesitueerd bij
het Kivumeer in Zaïre. Het kamp
herbergt naar schatting een half
miljoen vluchtelingen.

Kinderkoor Les Petits Chanteurs
stal een halfjaar geleden de harten
van veel Limburgers tijdens hun
bezoek aan Heerlen. Zij gaven toen
meerdere voorstellingen. Het gezel-
schap werd nog in januari van dit
jaar ontvangen door paus Johannus
Paulus 11.

.. limburg
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W7M VOOR UW TOEKOMST EN/OF HOBBY!

DIPLOMA CAFÉBEDRIJF ’ 255,- ,
__rt'B Handelskennis horecabedrijfH£S Vakbekwaamheid restaurantbedrijf 'Vakbekwaamheid slijtersbedrijf mémmmmmmi. .Xfl^fMl I__T~M Examens o.a. 4 januari 1995 mma^émmié!myS—mw________

Voor deze cursussen is een vooropleiding niet nodig■-1 RIJKSERKENDE VESTIGINGSDIPLOMA'S
H^-fl De opleidingen zijn schriftelijk te volgen of mondeling mo a Beek. Budel. I

Echt, Geleen, Heerlen, Maastricht, Roermond. Sittard, Valkenburg, Venlo, I_H_______l Venray en Weert GRATIS voorlichtingsavond startende ondernemers.

LWÊT-~\
Vraag vri|bh]vend een gratis studiegids aan bh het07 'I Instituut Vakonderwijs, Postbus 1555, 5602 BN Eindhoven

I7fJI Telefoon 040-425526 (ook 's avonds) of 04750-15440 |
\±J^QË Al meer dan 32 jaar Erkend aoor oe Minister van Onoerm/s en Wetenschappen |

SUCCeSVOIIe Opleidingen op grona van ac Wet op de erkende onderwijsinstellingen I

Overname tandartspraktijk
Bocholtz

Met ingang van heden wordt het
praktijkgedeelte van

tandarts J.W.T.M. Köhlen
gevestigd in het Medisch Welzijn Centrum

te Bocholtz voortgezet door

tandarts M.L.J. Gadellaa
Behandeling volgens afspraak,

tel. 045-441236.

Executie
verkoop

Op 18augustus
1994, om 12.00 uur,
vindt een openbare
verkoop plaats.
De verkoopkomt voor
rekening van M.J. van
dereKaap,
Treebeekplein 110 te
Brunssum.

Te koop wordt
aangeboden 0.a.:

Meubilaire en
huishoudelijke zaken.
Kantoorinventaris.

De plaats van
verkoop is Treebeekplein
110 te Brunssum.

De goederenzijn te
bezichtigen op 18
augustus1994, van 11.30
tot 12.00uur aan het
Treebeekplein 110 te
Brunssum.
Alleen contante betaling.
Geen opgeld.

> De verkoop vindt
plaats in opdracht van de
Belastingdienst/Onder-
nemingen te Roermond.

De belasting-
deurwaarder
belast met
executie.

Belastingdienst

LAAT
CARA-

PATIËNTEN
NIET

STIKKEN
Astma"Fonds

Giro55055

Uw huis op dit formaat in
de krant kost meestal
minder daneen maand

hypotheekrente en
verkoopt sneller, want:

Je huis
in dekrant

brengt mensen
over de vloer.

£__ *

mm «Si

Pr "*

Ook u kunt een kind aan een toekomst helpen.
Duizenden kinderen in Sri Lanka hebben letterlijk
niets, zelfs geen thuis waar ze welkom zijn.

Sama Niwasa vangt kinderen op en geeft ze een
liefdevol thuis, medische zorg en een opleiding
voor later.Kortom: een toekomst.

Ook u kunt een kind helpen bouwen aan die
toekomst door Sama Niwasa te steunen.

GIRO 47 88 350

Sama Niwasa
Postbus 43538, 2504AM Den Haag

Uit een exploit van mij,
deurwaarder, de dato 16 au-
gustus 1994 is ten verzoek
van:
1. Hubertina Cornelia
Crombach, wonende te
Heerlen;
2. Josephine Adriana Kat-
harina Hubertina Crom-
bach, wonende te Oost-
zaan:
3. Cornelia Maria demen-
ti na Crombach, wonende
te Zaltbommel;
4. Antonius Hubertus Jo-
seph Crombach, wonende
te Heerlen;
5. Peter Alfons Marie
Crombach, wonende te
Amsterdam;
allen woonplaats kiezende
te Heerlen ten kantore van
procureur mr. S.L.G.M.
Roebroek;
krachtens mondelinge last
van de e.a.h. president van
de arrondissementsrecht-
bank te Maastricht
gedagvaard in kort ge-
ding:
hen die verblijven in de ge-
bouwde onroerende zaak
staande en gelegente Heer-
len aan het adres Dr. Poels-
straat 28/30
om op:
vrydag 19 augustus 1994
des voormiddags om 11.00
uur in persoon danwei ver-
tegenwoordigd door een
procureur te verschijnen

' ter terechtzitting in kort ge-
dingvan de e.a.h. president
van de arrondissements-
rechtbank te Maastricht,
alsdan en aldaar zitting
houdende in het gerechts-
gebouw aan de Minder-
broedersberg no. 4;
met aanzegging:
dat bü verschijning ter te-
rechtzitting een vast recht
zal worden geheven van
’330,-, aan on- en minver-
mogenden kan verminde-
ring worden verleend;
ten einde:
alsdan en aldaar namens ei-
sers te horen eis doen en
concluderen dat ieder der
gedaagden zullen worden
veroordeeld om het onroe-
rende zaak/registergoed ge-

■ legen te Heerlen aan de Dr.
Poelsstraat 28/30 binnen
een termijn van zeven da-
gen na betekening van het
in dezen te wijzen vonnis
geheel leegen ontruimd ter
beschikking te stellen van
eisers en met alle daarin
aanwezige personen en za-
ken te verlaten en te ontrui-
men, met machtiging op
eisers om, indien gedaag-
den na verloop van 1 (een)
week na de betekening van
het in dezen te wijzen von-
nis met de ontruiming in
gebreke blijven, deze zelve
te doen uitvoeren, des-
noods met behulp van de
sterke arm van justitie en
politie, en met de bepaling
dat het in dezen te wijzen
ontruimingsvonnis binnen
de in artikel 438 B Rechts-
vordering genoemde ter-
mijn van 1 (een) jaarook zal
kunnen worden ten uitvoer
gelegd tegen een ieder, die
ten tijde van de tenuitvoer-
leggingzich daar bevindt of
daar binnentreedt en tel-
kens wanneer zich dit voor-
doet, voorts met veroorde-
ling van gedaagden in de
kosten van dit geding.
Afschrift van dit exploit is
verkrijgbaar ten kantore
van de hierna vermelde
deurwaarder.
J.H.L. Sinkiewicz,
tgv-kandidaat-deurwaarder
ten kantore van deurwaar-
der J.L.G. Jeukens
Vlotstraat 15, Heerlen
045-713443

M.V.E PRUSBEWIJS AANBIEDINGEN ZIJN NÜ:
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Heren Dames Kinderen
Body- XL Collectie T-shirts en/of Meisjes en jongens ______^^^^^^^_____
warmers 2v00r49.- leggings 2v00r59.- singlets 2voor 19.- A_féÊ^%S /.k^m
Herenslips 5 voor 10.- Rokken 2 voor 59.- Meisjes en jongens mm. _#^f^ m
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EERST DENKEN, DAN DOEN.

Publicatie aangeboden door dit blad in samenwerking met de Stichting Ideële Reclame. JJIHI-i
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leen de oudste en zwakste bees-
ten tijdens de groots aangekon-
digde uitzending vertoond.
Daarbij hoorde ook de 'stamva-
der' van de groep leeuwen waar
het 28 jaar geleden allemaal mee
begon. „Die leeuw meneer, zou
omgerekend naar mensenleeftijd
zon 120 jaar oud zijn. Daar kan
je niet van verlangen dat hij nog
kwiek in zijn kooi rondspringt.
Dat is hetzelfde als een hoogbe-
jaarde man die zonder krukken
of prothese rondstrompelt. Maar
omdat wij hem uit liefde een na-
tuurlijke dood gunnen en niet
laten afmaken, worden we nu af-
geschilderd als 'slechtste dieren-
tuin van Europa. Terwijl ze niet
eens weten dat we het tandeloze
beest elke dag verzorgen met
vermalen vlees en verse melk.
Nee meneer, dat is pure sensatie
van de tv. Die willen graag
schokkende beelden laten zien,"
fulmineert Marcel Wauters.

De BBC erkende later dat het
nogal suggestief te werk was ge-
gaan en bood een wederhoor aan
in de vorm van een vier uur du-
rend tv-interview. De familie
Wauters wacht nog steeds op de
uitzending ervan. Maar ze ver-
wachten er weinig van. Om maar
te zwijgen van een rechtszaak.
Guido Wauters: „Het zrjn masto-
donten. Ze zijn bijna niet aan te
pakken. Het geld voor de ge-
rechtskosten hebben we niet.
Het leed is al geschied."

bioscopen

LANDGRAAF
Autokino: Speed, do t/m wo
22.15 uur. Intersection, vr en za
00.30 uur.

HEERLEN
Royal: Beverly Hills cop 3, dag.
19 en 21.30 uur, do t/m zo 14.15
en 16.30uur, wo ook 14 uur. The
cliënt, za 24 uur. Rivoli: Four
weddings and a funeral, dag.
18.30en 21 uur, do t/m zo 16 uur.
Duimelyntje, do t/m zo en wo 14
uur. Maxim: Maverick, dag. 21
uur, do t/m zo ook 16 uur. De
aristokatten, dag. 19 uur, do t/m
zo en wo ook 14.30uur. H5: The
Flintstones, dag. 14.30 16.30
18.45 en 21.15 uur, za ook 23.30
uur. De aristokatten, dag. 14.15
en 16.15 uur. The getaway, dag.
18.15 uur. Striking distance, dag.
20.45 uur, za ook 23.30 uur.
Speed dag. 14 18.15 21 uur za
ook 23.30 uur. Blank check dag.
14 en 18.30 uur. My father the
hero, dag. 16.15 21 uur, za ook
23.30 uur. The Beverly Hill Bil-
lies, dag. 14 16.15 18.30en 21 uur,
za ook 23.30 uur.

GELEEN

Mabi: Beverly Hills cop 3, dag.
18.30 en 21.15 uur, do t/m zo en
wo ook 14.30 uur.Maverick, dag.
18.30 en 21.15 uur. Duimelrjntje,
do t/m zo en wo 14.30uur. Angie,
dag. 18.30 en 21.15 uur. De aris-
tokatten, do t/m zo en wo 14.30
uur. Four weddings and a fune-
ral, dag. 18.30 en 21.15 uur. do
t/m zo en wo ook 14.30 uur.
Ciné-K: Damage, dag. 21 uur. Ci-
nema-Palace: Speed. dag. 14.30
18 en 21.15 uur. The flintstones,
dag. 14 16.30 19 en 22 uur. De
aristokatten, dag. 14 en 16 uur.
Striking distance, dag. 18.15 en
21.30 uur. Lumière: Cyrano de
Bergerac, dag. 20.30 uur. Silence
of the lambs, dag. 21.30 uur.

MAASTRICHT

Roxy: Theflintstones en Speed,
dag. 14, 18.45 en 21.00 uur.

SITTARD

ECHT

Forum: Beverly Hill cop 3, do
t/m zo en wo 14 uur, ma en di
ook 20.30 uur. Getaway, dag.
20.30 uur. Duimeüjntje, do t/m
zo en wo 14 uur.

Royal: Beverly Hills cop 3, do
t/m di 14.30en 20.30 uur, wo ook
14.30 uur. Striking distance, do
t/m di 20.30 uur. Duimeüjntje,
dag. 14.30 uur.

ROERMOND
Royal: Speed, dag. 14.30 uur. do
t/m wo 20.30 uur, zo ook 17 uur.
Royaline: The flintstones, dag.
14.30 uur. do 20.30 uur, vr t/m zo
19.30 en 21.30 uur, zo ook 16.30
uur, ma t/m wo 20.30 uur.
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Zoo Zwartberg moet afslanken door financiële problemen

Tijgers in de uitverkoop
Wie binnenkort debedrijfsadvertenties

doorneemt, moet niet verrast zijn als daar
'Tijgers en leeuwen wegens bedrijfssanering' te

koop worden aangeboden. Een dergelijk
uitverkoop staat de Belgische dierentuin in

Zwartberg te wachten. De Limburgse Zoo in de
Kempische mijnstreek staat het water tot aan de

lippen. Maar van sluiting, zoals de Vlaamse
commerciële zender VTM maandagavond
bekendmaakte, is absoluut geen sprake.

Belgische Zoo in Zwartberg gaat doorfinanciële
problemen afslanken

Thermenmuseum, Coriovallumstraat 9
Het gryze verleden. T/m 14/8.

exposities

HEERLEN
Stadsgalerij, Raadhuisplein. (Im)possi-
ble Waltz. T/m 4/9. Open di t/m vr 11-17,
za en zo 14-17 uur.
Galerie 't Wevertje, De Wever Zieken-
huis. Werk van Greetje Notenboom en
Arno Sijben. T/m 14/9.

deelte van de parking werd om-
zoomd met paaltjes zodat de
toegang tot het dierenpark extra
werd bemoeilijkt. Bij Wauters
spuwen ze vuur als de overheid
ter sprake komt. „Honderd mil-
jard franc meneer, is uitgetrok-
ken om deecomomische klap na
de mijnsluitingen op te vangen.

Maar sluiten. Nee,
„We gaan afslanken. De kotten
worden groter gemaakt en er
gaan wat dieren uit. Voorname-
lijk leeuwen, tijgers en beren. We
proberen ze door te verkopen
aan andere dierentuinen, maar
dat zal moeilijk worden. De
meeste Zoo's zitten al overvol."

J^et alleen VTM is de boosdoe-
y, T m de ogen van de familie
"auters. Het vuurtje werd inrs te instantie aangestookt door
gg reportage van de Britse
Vo " en televisiePlo streekn| jaarneer in deKempen en

rd aanvankelijk geweigerd
j"opnames te maken in de Zoo.

we k november, drie dagen voor
wn.l seizoen zouden afsluiten,
rio nze de Zo° filmen. Druile-
ry» weer en weinig ambiance.
En.. maken we niet bepaaldueo-e sier mee, dus dat wilden
g niet. In de zomer zou dat
5r\n Probleem zijn," meent Gui-jj? Wauters.
fiat9/* de BBC was niet voor één
Sch vanSen- Een daë later ver-
dit iT en ze weer aan de kassa»
tvlet eer als 'gewone' toeristen.
de een verborgen camera wer-
Va« tydens dat bezoek beelden
v^stgelegd. Beelden die later een

rnietjgene je uitwerking zou-aen hebben.

werpen niet te winnen. „Antwer-
pen krijgt een bom subsidie. Wij
niets. Zo simpel ligt het. Het is
belachelijk dat de staat zijn ei-
gen burgers op die manier be-
concurreert," meent Wauters jr.
„En dan te bedenken dat wij al
die tijd kosteloos in beslaggeno-
men dieren van het ministerie
van Justitie en Landbouw heb-
ben opgenomen en verzorgd.
Daar nebben wij nooit geen
franc voor gezien."

Concurrentie
De publieke belangstelling voor
de Zoo liep na de uitzending
zienderogen terug. Maar de fami-
lie Wauters is realistisch genoeg
om het niet alleen daar op af te
schuiven. De tropische zomer
heeft eveneens een duit in het
zakje gedaan. Bovendien, zo ver-
zuchten ze, valt de concurrentie
met die andere grote Zoo in Ant-

Bij Wauters voelen ze zich
slachtoffer. Vooral van hun ei-

gen goedheid. Het hele complex
van bijna 16 hectare is betaald
uit eigen zak en er moet altijd
geld bij. De inkomsten van de
entreegelden zijn bij lange na
niet voldoende voor de exploita-
tie. Daarom heeft de Zoo ontel-
bare keren aangeklopt bij de
lokale, regionale en landelijke
overheden. Maar die gaven niet
thuis. Sterker nog, de gemeente
Genk (waartoe Zwartenberg be-
hoort) onteigende grond van
Wauters die hij tot dan had ge-
bruikt als parkeerplaats voor de
bezoekers. Het resterende ge-

„Een ander gedeelte moet wor-
den teruggenomen door de mi-
nisteries. Wat zij ermee aanvan-
gen? Ze krijgen een spuitje,
einde verhaal!"

Er zouden grote toeristische pro-jecten worden opgezet. Welnu,
tachtig miljard is zo in de broek-
zak verdwenen van de heren po-
litici. En de andere twintig zul-len ookwel in dierichting gaan."

KERKRADE
Raadhuis, Markt 1. Werk van Egidius
Knops. Van 13/8 t/m 23/9. Open ma t/m
vr 10-17 uur.
Botanische tuin, Hubertuslaan 74.
Werk van Egidius Knops. Van 13/8 t/m
23/9. Open di t/m vr 9-17 uur, za en zo
13-17 uur.

streeksgewijs
VOERENDAAL

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1. Sme-
den. T/m 30/8, open ma t/m vr 9-12.30
uur, di 13.30-16.30 uur.

vanaf 10 uur aan bod, de A-spe-
lers treden een dag later op het-
zelfde tijdstip in het strijdperk.

HOENSBROEK

" Het spreekuur voor ex-mijn-
werkers vindt plaats op maan-
dag 22 augustus van 14 tot 16 uur
in Ons Huis, St.-Josefstraat 21.

WMC-kampioen
Túfaranka
naar Kerkrade
bIaRKRADE _ Het Tsjechisch
kor?,t orkest Tufaranka uit Savice
den ' oktober voor een optre-
den naar Kerkrade. Dit zeven-
w " Personen tellende ensemble
katvT voris Jaar officieus wereld-
j mpioentijdens het blaaskapel-
ziekn Cours °P het Wereld Mv-K Concours in Kerkrade.

staryoorverkoop voor Tüfaranka
re|v °r? 29 au8ustus, onder ande-
Wa '"? Gemeenschapshuis Heilust
Tsit utevens het optreden met
ziek i

che en Duitse volksmu-
den £}aatsvindt- Entree is 9 gul-
Plaat en het beperkte aantal
len is reservering aanbevo-

BRUNSSUM
Verpleeghuis Schuttershof. Aquarellen
van Marèse Poell-Souren. T/m 15/8.
Gregorius-ziekenhuis. Acrylwerk van
Rosita Botterweck. T/m 12/9.

SITTARD
Maaslandziekenhuis. Werk van Franscz
Witte. T/m 31/8.
Het Domein, Kapittelstraat 6. Werk van
Stan Roukens. T/m 4/9. Portretten en
naakten van Joke van Katwijk. T/m 4/9.
Open di t/m vr 10-17 uur, za en zo 14-17
uur.

" Nonke Buusjke is op 20 en 21
augustus gesloten in verband
met het eeuwfeest van de H. Eli-
giuskerk. Veel attributen en ou-de gereedschappen zijn uitge-
leend om in de historische
optocht gebruikt te worden.

SCHINVELD " Schutterij St.-George uit Sim-
pelveld uit Simpelveld houdt in
het weekeinde van 27 en 28 au-
gustus een Internationaal
Bondsschuttersfeest op een ter-
rein aan de Hennebergstraat. 's
Zaterdags begint het programma
om 13 uur, 's zondags om 12 uur.
De grote optocht vertrekt 's zon-
dags om 15 uur. Om 16 uur be-
ginnen die dag de wedstrijden. GELEEN

Maaslandziekenhuis. Werk van Jenny
Roost. T/m 31/8.

LANDGRAAF

" Vrijwilligers van de Ora-mid-
denzaal Lauradorp houden op
zaterdag 20 augustus een reünie
voor alle (voormalige) bezoekers
van het Oratorium. Begin: 20
uur.

BEEK
Gemeentehuis. Werk van Gerard Het-
tinga. T/m 12/8, open werkdagen
8.30-12.30 uur, ma en do ook 13.30-17.30
uur.

KERKRADE

" Basisschool De Belleboom
houdt zaterdag 20 augustus een
zomerfeest. Op de hoek Papaver-
straat/Lupinestraat zijn vanaf 11
uur de volgende activiteiten: bal-
lonwedstrijd, grimeuse, lucht-
kussen, rommelmarkt, terras,
rad van fortuin, loterij, spellen-
circuit en handtekeningenuurtje
van Roda-speler. De opbrengst is
voor de aanschaf van schoolma-
teriaal.

SIMPELVELD

" Op het sportcomplex van SV
Simpelveld vindt op zaterdag 20
en zondag 21 augustus het Au-
gust Houben-jeugd(voetbal)toer-
nooi voor A- en B-spelers plaats.
De B-spelers komen 's zaterdags

Catherinafestival Holz Kerkrade
KERKRADE - Het Catherinafestival 1994-1995 in Kerkrade wordtkomende zondag ingeluid. De bedoeling van het festival is geld inza-
melen voor een opknapbeurt van de Catherinakerk in de wijk Holz.Om 10 uur wordt de speciale Catherinamis opgevoerd van Ger Heyl-tjes. Hieraan doen mee het dameskoor en het kerkelijk zangkoor,
alsmede Harmonie St.-Pancratius en Fluit- en tamboerkorps Wilhel-
mina Holz.

Om 11 uur is er een gratis ballonnenwedstrijd voor de jeugd op het
Kerkplein. Een uur later wordt het programma voor het komende
jaar gepresenteerd in gemeenschapshuis Holz. Om 14 uur start een
gezinswandeltocht door het Wormgebied en om 15 uur kan er wor-
den gebarbecued in de patio van het gemeenschapshuis. Een van de
actiepunten is de symbolische verkoop van vierkante meters kerk-
muur.

MAASTRICHT
Gallery Bell'Arte, Achter de Comedie
16a. Beelden van Jean en Marianne Bre-
mers. Open do t/m zo 12-17.30 uur.
Galerie Amarna, Rechtstraat 82/84.
Louisa Lilani solo. T/m 27/8, open di t/m
za vanaf 11 uur.
Theater aan het Vrijthof. Foto-exposi-
tie De eerste, de beste. T/m 3/9, open ma
t/m za 11-16 uur.
Tuin verpleegkliniek Klevarie. Beel-
den en installaties van Marjo Boesten
en Paula Knooren. T/m 30/10.
Kamer van Koophandel, Maasboule-
vard 5. Werk van Arjen van Prooien.
T/m 3/10, open tijdens kantooruren.
Gouvernement, Limburglaan 10. Een
stemming, 75 jaar vrouwenkiesrecht in
Nederland. T/m 26/8, open werkdagen
9-17 uur.
Salon Artistiek, St. Amorsplein 10.
Werk van Christell Prints, Wiel Essers
en Charles den Haan. T/m 6/9, open ma
13-18uur, di t/m za 9-18 uur.
Galerie Henn, St. Nicolaasstraat 26c.
Werk van Curt Stenvert. T/m 3/9, open
do t/m za 15-19 uur.
Studio Maastricht, Brusselsestraat 59.
Vlakglas. Maastricht, de mastersen hun
werken. Van 4/9 t/m 25/9, open do t/m zo
13-18uur.

Jongeren uit
Noord-lerland

naarLimburg
en ELRADE - Zeventien lerse
vole oo.rdierse jongeren komen
voor week naar Limburg
bij h ef? werkervaringsproject
Eek ï

ïienk Schramcentrum in
«eirade bij Margraten. Het

tam Z°Wel katholieke als protes-
-17 t^fi ongeren in de leeftijd vantot 22 jaar.

" De fietsacrobaten De Faltiny's zijn volgende week met Circus Renz te zien op Bekker-veld in Heerlen.
Foto: CIRCUS RENZ

een celnemers verblijven eerst
SCn aantal dagen in het Henk
trial. amcentrum, waar ze kennis-
_Wetï met Nederland en de
2.va andse teal- Daarna gaan
sta„ar) 27 augustus tot 21 oktober
t>e o

pen D _ diverse bedrijven.
°h.df. rKanisatie wil de Jongeren
ir. ripurenSen bij een gastgezin
de r.

uurt van hun stageplek in
len „mSeving Maastricht, Heer-en Venlo

Hommelheide
in teken van
vleermuizen
SUSTEREN - Recreatiepark
Hommelheide in Susteren
staat donderdagmiddag in het
teken van vleermuizen. Don-
derdag tussen twee en vier uur
's middags is het vleermuisfes-
tival gepland.

soort fancy fair allerlei zelfge-
maakte spullen verkopen. De
opbrengst is bestemd voor een
natuurproject ter bescherming
van vleermuizen. Ook kan de
jeugd dan een eigen Batman-
masker maken. Bovendien
staat een zogenoemde vleer-
muisexcursie in de avondsche-
mering op het programma.

HEERLEN - Circus Renz
geeft volgende week negen
voorstellingen in zes dagen op
het Bekkerveld in Heerlen. In
een ronde viermast-koepeltent
zijn onder meer de volgende
attracties te zien: acrobaten,
rad des doods, een humane
roofdierenpresentatie zonder
stok of zweep, dans en folklore
uit Zuid-Amerika, clowns,
apen, olifanten, jongleurs, wes-
tern show en paardendressuur.

Ne T
ember komen nog eens

jon i 1lerse en zeven Italiaanse
27 ren ln de leeftijd van 20 tot
de n naar Nederland. Ook voor
hove !?de 30 september tot 24
2inn^ worden nog gastge-

"ien gezocht.

(Non^f« J°ngen of meisje uit
kan , u erland in huis wil halen
Schr aanmelden bij het Henkiramcentrum: 04408-2965.

Het ruim tachtig jaar oude cir-
cus met 45 medewerkers geeft
de eerste voorstelling op dins-
dag 23 augustus 19.30 uur. De
overige zrjn woensdag (15 en
19.30 u), donderdag (16.15 u),
vrijdag (16.15 en 19.30 u), zater-
dag (15 en 19.30 u) en zondag
(15 u).

Eyserheide viert zilveren jubileum
EYS - De buurtvereniging van Eyserheide viert komend
weekeinde het zilveren bestaan. Het feest wordt vrijdag ingezet
met een eucharistieviering, aansluitend is bij de familie Collig-
non een koffietafel. Later op de avond wordt een bezoek ge-
bracht aan de Sterrenwacht bij Schrieversheide. Zaterdag
wordt het feest voortgezet met een feestavond, waaraan onder
meer harmonie Sint Agatha van Eys meewerkt. In atelier Ben
Bonke worden oude foto's van Eyserheide tentoongesteld.

CADIER EN KEER
De Keerder Kunstkamer, Kerkstraat
10. Zomeropstelling en 'Groot in 't klei-ne. T/m 28/8. Open do t/m zo 13-17.30
uur.

De activiteiten van donderdag
zijn geschikt voor alle leeftij-
den.Kinderen kunnen tijdens een

VALKENBURG
Streekmuseum, Grote Straat c3l. Over-
zichtsexpositie Jos Caelen. Van 5/8 t/m
25/9. Gemengde technieken van Yvon
Orbons. Van 5/8 fm 25/9. Open di t/m zo
10-17 uur.

MARGRATEN
Henk Schram Centrum Eckelrade,
Klompenstraat 1. Schilderijen van Hos-
sein Khajehzadeh. Tot eind augustus.
Open ma t/m vr 14 tot 16 uur.

Bruno Gröning
centraal in
De Baandert
SITTARD - Geestelijk genezen
door de leer van Bruno Gröning
is het thema van de informatieve
bijeenkomst die vanavond wordt
gehouden in gemeenschapshuis
De Baandert in Sittard. Aanvang
18 uur. Bruno Gröning leefde

van 1906 tot 1959 en over hem
wordt verteld dat hij duizenden
mensen zou hebben genezen. De
leer die hij heeft achtergelaten,
aldus zijn volgelingen, is dat er
een genezendekracht bestaat die
de mens in zich op kan nemen
als hij zich daarvoor openstelt.
Een kring van artsen controleert
en documenteert de genezingen
die door het opnemen van de
'heilstroom' tot stand zouden
zijn gebracht.

m ■-■■■-*#■■'■■ ''"*■'■■ ' ' m̂^mmmmMmm^^tmmW^^mmWmm^mf^m
limburg

" Marcel Wouters bij de tijgerkooi Foto; FRITg WlDDErshoven

an de 3000 dieren werden al-

regio kort

DOOR FRITS VAN OTTERDIJK

JWARTBERG - Ondanks dat
"e melding van VTM kant noch
"ju raakte, is de ontreddering
Si°ot ten huize van de familie"auters. Vader Marcel en zoon

uido beheren, samen met zo"ngeveer 20 medewerkers de
3nrine"dierentuin die aan ruimuuü beesten onderdak biedt.aereen by de Zoo is boos over
ri K

on Juiste en suggestieve be-
'Chtgeving. Zo vertoonde VTM

tva^ndagavond twee jaar oude
-beelden waarin leeuwen in

h °!fn werden rondgereden en
veV cd voorkomen alsof de uit-
vo.l van de dierentuin al in
Uil... gang was- Maar in werke-JKheid ging het om leeuwen die
ir,!.yds Juist een plekje kregenmdc Zoo.

in hetnieuws

Circus Renz
naar Heerlen
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Hans van Breukelen
verdedigt het doel van SOS-Kinderdorpen!
SOS-Kinderdorpen bouwt dorpen voor baby's, ***, «**il% Als u óók wilt meebouwen aan SOS-Kinderdorpen
kleuters en tieners die hun ouders zijn kwijtge- ■ j» hoeft u zich niet op een keiharde bal te storten
raakt. Door een oorlog, een natuurramp of een * J^W onder een gloeiende zon.
epidemie. Momenteel hebben we al 310 van zulke -3jF U pakt gewoon uw pen en vult de bon in.
dorpen gebouwd in 122 landen. En zo 'S^~W Hij kan nog gratis op de bus ook!
hebben tienduizenden kinderen weer kip . ■_>£ —,
een thuis en dankzij scholmgs- en ’ W* \ HANS' 'K VERDED'G MET JE MEE:

■—__2 "p,m S v p aankruisen wat u wenst:
Opleidingsmogelljkheden een tOe- ~~ yj. S. Ë | D Ik'wil peet worden van een kind voor ’ 60,-per maand,
komst. Want dat iS Ons Uitein- l D Ik wil peet worden van een dorpvoor ’ 40,-per maand,, .... , . '-j^*-C^^-' .i;«M [□ Ik wil vriend worden van SOS-Kinderdorpenvoor ’ 35,- per jaar, jOeiljke aoel. -^~s''^^r~^Mm- l D Ik ontvang graag eerst meer informatie.

Dat doel spreekt steeds meer INJj^ BjESj*"j^ ' — 'mensen aan. Zoals Hans van tT f jH ■ Adres i

Breukelen. Hij gaat naar Peru W*» 'Postcode 'om 'onze' kinderen belange- J&&*m.. ér*i ] ' Deze bon In een <°ngefrankeerde) envelop sturen naar:
IOOS te trainen "'" ___■ __>_■ f ' SOS-Kinderdorpen, Antwoordnummer 46001,1060 VB Amsterdam. ■

W \\W_M ( « .j \JH^^^B^ SOS-Kinderdorpen (#ft|
ijp 'M Beschermvrouwe: H.K.H. Prinses Margriet der Nederlanden.

■ W Postbus 9104, 1006 AC Amsterdam.

Lancia Thema Scuro. Inclusief extra exclusiviteit.
r -Tïïfüf- -jjt jr— | /ü\ I -^
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Voor fl. 9.450,- cadeau bij de Lancia Thema Scuro:
automatisch geregelde airconditioning, lichtmetalen
velgen, extra brede banden en Alcantara® bekleding.
Want voor de beperkt leverbare, in een chique donkere
kleur uitgevoerde. Thema Scuro betaalt u de standaard éf^^m
Thema prijs. Wij nodigen u graag uit vooreen proefrit. LariC-ü WM II GrailtllrisiïlO.

Lancia Thema Scuro 2.0 .... v.a. ft. 55.950,- mcl. HTW/HI'M excl. kusten rijklaar maken. Leaseprijs v.a. fl. 1.450,- per mnd.
exel. BTW, -tfi mnd./20.00i) km. per jaar via Lancia Isase.

al kimihiiki.iikiihijk crevsen b.v., automobielbedrijf kompieh maastrichtb.v., " autobedrijf te höel. b.v.,
Haraei.ei.vih; 34, Gauoenwec 45, Henohikeaan 2-4,

Heerlen, 045-742121. Maastricht, 04:.-6_2547. Roermond, 04750-18170.

A
GULPENER BIERFEESTEN

/^ÜS] _f11 IfciSl^(_____]% e"*e dag '"ve muziek op de Markt, Dorpsstraat en Willem Alexander Plein VC^a *
m 1 tfWfclr WM1 BÉ* vr,lda8 zondag °ft<fo **%PJn

vanaf 20.00 uur live muziek 14.00 - 18.00 uur Oldtimer-Show <&?**?/' j+ &fj-^jK^^*__!r^&:r. __ 22.30 uur groot vuurwerk 09.00 - 17.00 uur De TROS Radio Zomertoer '94 o%l>V~^^^^m^u^-^—^^^T—\ vanaf 13.00 uur live muziek **S /OQyé
zaterdag ■■ ■ ■ __"f^L^s^n^Sp lim * ~,, + D

, alle dagen overal gratis toegangJNSEIo I 1.00 - 13.00 uur Openlucht-Brunch o ö 00 |>_?,**,^*__.
(’ 7,-p.p. - voorverkoop ’ 6,-) „^ f yfi^NfI I 00 I800 uur Berfeest Bradene f fmnff«*/fC I Ixi _^1 Al IxlW ilAl^
vanaf 13 00 uui ve muz ek LllJlDUlüS UügDlClU
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OIRSBEEK - De Oirsbeekse
Adveo heeft■~.e hoop op de bouw van eennieuwe zittribune nog niet latenaren. Hoewel het college van

burgemeester en wethoudersan Schinnen in meerderheido n voorziening op de sportvel-
den afwijst, trok wethouderieun Hendrikx het plan maan-agavond terug voor nader be-raad. ten is vergelijkend fotomateriaal

dat een bestuurslid van Adveo
heeft gemaakt van een identieke
tribune die momenteel in ge-
bruik is bij voetbalvereniging
Schimmert. BTW

vereniging zelf op tafel. Burge-
meester en wethouders vinden
echter dat een dergelijke tribune
de groenvoorziening ter plaatse
te veel aantast. Het dagelijks be-
stuur van Schinnen heeft het
plan vooralsnog afgewezen. „Er
zijn echter nieuwe gegevens be-
kend geworden," liet wethouder
Hendrikx weten.

Het andere argument van de ge-
meente om het plan af te wijzen,
het feit dat de tribune te dicht op
het bestemmingsplan buitenge-
bied zou komen te liggen en dat
daarom geen toestemming kan
worden gegeven, vindt Ferron
ook niet steekhoudend. „In de
afgelopen vijf jaar hebben drie
verenigingen wél mogen bou-
wen in die omgeving, zonder dat
de gemeente hen iets in de weg
legde. Dat waren de schutterij,
de tennisclub en het kinderdag-
verblijf. En waarom krijgen wij
geen toestemming?"

9n_Aieuwe tribune gaat rond de
gulden.Dat bedrag legt de

Adveo wil volgend jaar, als de
lub zeventig jaar bestaat, een
PUnternieuwe staan-zittribunen gebruik nemen. Hiermee zou

tv.
sPortacc°mmodatie ruim

eehonderd plaatsen erbij krij-
„Dat is voor honderd procent de-
zelfde tribune en daar blijkt datzon voorziening perfect in het
landschap is in te passen. Boven-
dien heeft men daar wél goed-Een van dienieuwe gezichtspun-

Onmogelijk
1992 ente Heerlen weigerde in
lenen^11 bouwvergunning te ver-
.°Uu._°mda- het bouwplan stede-
Seme dig niet voldoet. De
wanriei\te eist een gesloten straat--onm^' volgens Hertzdahl is dat

j.
gaan is daar in beroep ge-
-Bemp de weigering van de
Voor nnte vergunning te verlenen
tiori , bouw van een multifunc-

gebouw met winkels, be-
tV] en kantoren aan de Dr.
Mand at' Dat Bebouw is ge-
grond °P een braakliggend stuk
er_d_VUssen het Raadhuispleinue Akerstraat.

Dat
van SurldeK Hertzdahl, directeur
B.V V?lf en Hertzdahl Beheer
Haa„ Maastricht dinsdag bij deda van State in Den Haag.

{^N HAAG/HEERLEN -
ma i

gemeente Heerlen
muu e kouw van een
aar. unctioneel gebouw
j£de Dr. Poelsstraat in
te 6rlen onmogelijk door
gJ^sen dat het gebouw te-
den de naastëelegen Pan-n aangebouwd wordt.

Von onze correspondent

Firma verzet zich tegen Heerlense weigering

Hechter buigt zich over
'onmogelijk' bouwplan Tulpen

O De gemeente Simpelveld laat
een studie verrichten naar de
haalbaarheid van Masterplan
Nijswillerweg en betaalt hier-
voor aan een extern bureau
32.900 gulden exclusief BTW
(38.660 inclusiefBTW). Aan een
ander bureau wordt opdracht
gegeven voor het maken van
een renovatieplan voor het Pa-
tersplein. Kosten 32.900 gulden,
exact hetzelfde bedrag, maar
nu staat tussen haakjes:
38.657,50 inclusief BTW. Laten
we het erop houden dat ze die
ene knaak overmaken op de gi-
ro voor Rwanda.

„Het geheel heeft nu een knusse uit-

Onbekend is nog wanneer rechter
Van der Veen beslist over de vraag
of Heerlen alsnog een bouwvergun-
ning moet verlenen.

gens gemeentewoordvoerder P.
Janssen vormt de garage, die in
1950 werd gebouwd, een eenheid
met de omliggende huizen.

Real wil al vanaf 1990 de oude Ford-
garage waarin de Primarkt zit, ver-
bouwen. Tot nu toe is volstaan met
minimale aanpassingen. Het bedrijf
wil het gebouw iets verkleinen en
moderniseren. Maar ieder voorstel
wordt door de gemeente Heerlen af-
gewezen. De gemeente vindt dat de
aanpassingen die Real voor ogen
heeft botsen met de omgeving. Vol-

Real vindt dat de gemeente haar de
kans had moeten geven om in over-
leg met de Stichting de plannen aan
te passen. De rechter vindt dat de
beleggingsmaatschappij op dit punt
gelijk heeft.
Real beschuldigt de gemeente
Heerlen ervan elke verandering aan
de Primarkt te dwarsbomen. De ge-
meente zou op deze plaats helemaal
geen supermarkt willen hebben,
maar een ambachtelijk bedrijf. De
gemeente Heerlen gaf dit gisteren
tijdens de zitting toe, maar ontkent
dat er kwade opzet in het spel is. De
gemeente wil geen supermarkt op
deze plek omdat er te veel verkeer
is.

DEN HAAG/HEERLEN - Rechter
J. van der Veen van de Raad van
State vindt dat de gemeente Heer-
len de verbouwingsplannen voor de
Primarkt aan de Schandelerboord
niet zonder meer had mogen afwij-
zen. De eigenaar van het pand, be-
leggingsmaatschappij Real, had de
kans moeten krijgen om in overleg
met de welstandscommissie de
plannen voor de supermarkt aan te
passen. De rechter zei dit gisteren
tijdens derechtszaak dieReal bij de
Raad van State heeft aangespannen
tegen de gemeente.

straling. Wanneer de voormalige
garage gemoderniseerd wordt, dan
is dat een verslechtering," aldus
Janssen.
De gemeente heeft de verbouwings-
plannen van Real in het verleden
voorgelegd aan de Stichting het
Limburgs Welstandstoezicht. Die
kwam tot hetzelfde oordeel.

GS: Glaspaleis
zaak van rijk

HEERLEN - De provincie bemoeit
zich momenteel niet actief met het
behoud van het Glaspaleis. Dat
komt omdat het gebouw niet direct
met sloop wordt bedreigd. Daar-
naast is het rijk al een versnelde
procedure gestart die kan leiden tot
erkenning als rijksmonument.

Tulpen 3

# Het lied viel zo goed in de
smaak dat de daar aanwezige
koren uit Tsjechië, Rusland.
Kazachstan en Siberië het ook
in hun repertoire hebben opge-
nomen. Dus niet raar opkijken
als we over enige tijd ergens
Tulpen uit Gorki, Tulpen uit
Alma Ata of Tulpen uit Petro-
pavlowskkamtsjatka horen
klinken.

Tulpen 2

"In de Oostelijke Mijnstreek
zetelt een aantal culturele ver-
enigingen opgericht tientallen
jaren geleden door en voor im-
migranten uit Oost-Europa.
Twee van die verenigingenzijn
onlangs op zoek gegaan naar
hun eigen roots. Wesoly Tulacz
(de vrolijke zwerver) is een
Pools zangkoor dat voor de
vierde keer op concertreis is ge-
weest naar Koszalin, een ha-
venstad aan de Oostzee. Op een
korenfestival brachten de leden
onder meer Tulpen uit Amster-
dam ten gehore (Tulipany z
Amsterdamu?).

Dat schrijven Gedeputeerde Staten
aan de statenfractie van D66. Die
drong eind januari aan op inspan-
ning door de provincie om het ge-
bouw, dat als fraai voorbeeld van
het Moderne Bouwen wordt gezien,
te behouden.

Golfen

GS merken op dat de gemeente
Heerlen voornemens is om de mi-
nister van WVC positief te advise-
ren over de erkenning van het Glas-
paleis als rijksmonument. De pro-
vincie kan daarom volstaan met de
lopende procedures rondom het
Monumenten Inventarisatie Pro-
ject.

"Ook de Sloveense volksdans-
groep Nizozemska is op toernee
geweest. De groep meldt ons dat
het een week van opbouwen, af-breken, wassen, strijken, oefe-nen en optreden is, meestal
onder tropische omstandighe-
den. Maar het plezier stond
voorop. Hier geen tulpen, wel
dansen uit Volendam, Marken,
Staphorst en Zeeland die Nizo-
zemska heeft achtergelaten.
Hoogtepunten waren de ver-
schijning voor de Sloveense tv
en het weerzien met orkestlei-
der Slavko Avsenik. Ondanks
hun naam (nizo = laag) ston-
den de Slovenen te kijken van
het hoge niveau van Nizozems-
ka.

Puinbreker
blijft in
werking

Gedeputeerde Staten willen op dit
moment zelfs geen waarde-oordeel
uitspreken over het gebouw. „We
hebben kennis genomen van terza-
ke kundigen over de architectuur-
historische en cultuur-historische
kwaliteit van het Glaspaleis. Zodra
we een standpunt moeten innemen
in het kader van het provinciale
monumentenbeleid laten we ons
adviseren door de Provinciale Mo-
numentencommissie."

DOOR JOOSPHILIPPENS

Handicapp

" Wijnand Feenstra, Charles Schoenmakers en Piet Loven voor het nieuwe gebouw van de SSOVH. Foto: FRANS rade

'Hier blazen de
NS'ers stoom af

Spuiklep en een deel van de
huur van externe zalen, banen
en velden. Een luxe waar menige
andere club jaloers op zal zijn.
„Maar desnoods zouden we ge-
heel zelfstandig verder kunnen,
de vrijwilligers maken dat moge-
lijk," schetst Feenstra de floris-
sante financiële positie.

DEN HAAG/LANDGRAAF - De
puinbreker bij de nieuwe stort-
plaats in Landgraaf hoeft niet stilge-
legd te worden. Dit heeftrechter M.
van Wolferen van deRaad van State
gisteren beslist.

"Om over na te denken. De
twee belangrijkste eigenschap-
pen voor de nieuwe burgemees-
ter van Brunssum: hij of zij
moet goed kunnen golfen en
palmen.

Ir\g „ ? de gemeente is de weige-
de wit tSeerd °P een advies van
«lat er andsc°mmissie, die stelt
"noet t-Cn goed inpasbaar gebouw
Straatw met een gesloten

Inpasbaar
an hbo Uv/e andere kant staat een ge-

Van de bekende architect
s'Oenf eigendom van het pen-
soneii°nds van het Vliegend Per-
f°lds V£ïn deKLM- Het Pensioen-

n'e* meewerken aan een
~, nde bebouwing, waar-

gesiot mogelijkheid voor een
is. en straatwand van de baan

et n-o llvr, ana' aan de ene kant van de
katie is dan wel van het

de 2j^J.maar daar zitten ramen aan
Sen nt waar toch moeilijk te-
Het u

&n gebouwd kan worden,
aan and ls bovendien verhuurd
hiilll,5en uitzendbureau, die als
aanh ook rechten heeft en de

°Uw zal kunnen blokkeren.

HEERLEN - Bij welkever-
eniging kun je zowel stijl-
dansen, bowlen, fotografe-
ren, computeren, kaarten,
voetballen, fitnessen, carna-
val vieren, tennissen, fiet-
sen, schaken, badminton-
nen, tafeltennissen, muziek
maken, darten als biljarten?

damescomité, jeu de boules, de
motorclub en de hengelsport.
„Je ziet zon sectie vaak instor-
ten als de drijvendekrachten in
het bestuur wegvallen. Gelukkig
is carnaval weer heropgericht.
Die sectie verdween begin jaren
tachtig ineens, nadat ze in de ja-
ren zeventig juist een van popu-
lairste takken was."

„De SSOVH!" zullen de zeven-
honderd leden ongetwijfeld ant-
woorden. Wellicht is de Spoor-
weg Sport- en Ontspanningsver-
eniging Heerlen de grootste club
van de stad, maar in elk geval de
meest gevarieerde.

Straattheater
" Van sommige ouderen horen
we dat het plaatsen van vol-
doende stoelen bij een volgend
straattheaterfestival een oplos-
sing zou zijn voor de lange 'sta-
tijden'. Immers het festival wil
de kleinkunst bij het (oudere)
publiek brengen en dan is zon
maatregel een goede zaak.
Blijft nog een probleem over.
Met het plaatsen van stoelen
ben je er natuurlijk niet. Daar
hoort - helaas - een mannetje
bij. Want de tijd dat jongeren
vanzelf opstonden voor de
oudere medemens is voorbij.
Bovendien zijn de omgangsvor-
men dusdanig verwaterd dat
de kans op een gebroken neus-
been groot is, zo vertrouwde een
krasse knar ons toe.

De term florissant geldt ook voor
de nieuwe Spuiklep. Een mo-
dern, veelzijdig gebouw. Dat is
ook wel nodig, want twaalf van
de zestien secties houden hier
hun activiteiten. „Daarom is na-
drukkelijk rekening gehouden
met hun wensen. De architect is
daar mee aan de slag gegaan. De
vloer moest bijvoorbeeld glad
zijn voor de stijldansers, maar
ook weer niet te glad voor de ta-
feltennissers."

Glad

Rechter Van Wolferen heeft alle be-
zwaren terzijde geschoven. Hij ziet
voorlopig geen reden om de puin-
breker stil te leggen. Wel zal de
Raad van State zich over enige tijd
nog eens over de milieuvergunning
voor de puinbreker buigen. Mocht
daar iets niet mee in orde zijn, dan
kunnen er alsnog maatregelen wor-
den genomen.

De Stichting Leefbaar Abdissen-
bosch en de IVN-afdelingen Übach
over Worms en Oude Landgraaf eis-
ten vorige week in een rechtszaak
bij de Raad van State dat de puin-
breker buiten werking zou worden
gesteld. Zn' vrezen onder meer dat
tussen het bouw- en sloopafval dat
vermalen wordt schadelijke mate-
rialen zitten, zoals asbest, lood en
pvc. Die stoffen zouden in de bo-
dem kunnen komen.

„Als je bij een voetbalclub niet
kunt trainen, sta je er 's zondags
naast," schetst secretaris Wij-
nand Feenstra. „Deze club past
zich juist aan aan de leden die
met verschillende diensten zit-
ten."

De essentie van de SSOVH en
haar zestig zusterverenigingen in
den lande is het sport en ont-
spanning bieden aan NS'ers,
omdat die niet of moeilijk bij re-
guliere clubsterecht kunnen.

De leden van de foto- en fitness-
sectie kunnen via een electroni-
sche kaart op elk gewenst
moment van de dag binnen.
Ideaal voor NS'ers met 'moeilij-
ke' dienstroosters.

Voorzitter
*taad
Vr°eg Vy\State-rechter Van Veen
lU.g 00^ af waarom de aanslui-

o ?e gebouwen per se nodig
te er „?" vond hiJ dat de gemeen-
,laan 2oSS?nien verstandig aange-
jn te U "ebben ook een advies
Weiste^mnen bij het Limburgs
V°or rt T°ezicht als tegenwicht
Cornmi gemeentelijke Welstand-eens «, die in 1992 ook nog

ett»oud Voorgezeten door een

t°°hl^r.lS Zal Wolf en Hertzdahl
|^aken p^er plan moeten gaan
bestem 's namelijk een nieuw
>aarjn 'ngsPlan van kracht
k boy at voorgeschreven dat

°U\v rfnverdieping van nieuw-
st D

°p deZe lokatie woningen

BensPl
d
an van Hertzdahl sloot vol-

aan Q_~* welstandcommissie niet
Hert-.? ?e omliggende gebouwen.
e_n aa vraagt zich af hoe hij
ten _,atnsluitend gebouw moet la-
de ge^w

K
erPen als hij dat gelet opnUurd;;cntvaardigde belangen van

en. ren buur niet mag bou-

Zon vereniging in een houten
gebouw dat haast uiteenvalt van
de rot, dat kan toch niet. Dit ar-
gument, onderbouwd met af-
schrikwekkende foto's, deed de
directie van de Nederlandse
Spoorwegen overstag gaan.
Nieuwbouw voor de SSOVH.
Tijdens een open dag wordt het
gebouw zaterdag trots aan den
volke getoond.
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Heerlen
Hoofdkantoor, In de Cramer 37,

6411 RS Heerlen,
tel: 045-739911,
fax:o4s-739264.

Kerkrade
Rayonkantoor, Markt 42,

6461 ED Kerkrade,
tel: 045-452932,
fax:o4s-455506.

Brunssum
Rayonkantoor, Ru mpenerstraat 81,

6443 CC Brunssum,
tel: 045 - 256363,
fax:o4s-259056.

Rats
Penningmeester Piet Loven is
net als Feenstra en Schoenma-
kers (samen vormen ze het dage-
lijks bestuur) twintig uur per
week bezig met SSOVH. „Maar
de kracht van de vereniging is
dat ook de zeven overige be-
stuursleden en alle sectiebe-
stuurtjes zich enorm voor de
club inzetten."

Spuiklep
Toen de Groene Keet veel te
klein werd, zette de NS in 1976
op het spoorwegemplacement
aan de Parallelweg een houten
gebouw neer, de Spuiklep. Voor-
zitter Charles Schoenmakers:
„Dat is een spoorwegterm. Via
een spuiklep kun je overdruk
weglaten. De NS'ers blazen bij
de SSOVH figuurlijk stoom af,
vandaar de naam."

Slingerend
over straat

HEERLEN - Eén van de veertig
automobilisten die de politie maan-
dagnacht op enkele plaatsen in
Heerlen-Noord heeft gecontroleerd
had te veel gedronken. Hij heeft een
proces-verbaal gekregen. De politie
van basiseenheid Heerlen-Noord
gaat in de komende weken meer al-
coholcontroles houden.

Alcoholcontrole:
één proces-verbaal

Hieraan vooraf ging 47 jaarhisto-
rie. Kort na de oorlog was Heer-
len hét knooppunt van kolen-
transporten. Per stoomtrein
waren twee machinisten nodig,
in totaal liepen er in Heerlen
tweehonderd rond.

Straks worden de hazelaren
langs de Parallelweg gekapt en
staat het gebouw te pronken te-
gen de wijk Eikenderveld aan.
„Maar het mag geen inloophuis
worden voor niet-SSOVH'ers,"
antwoordt het bestuur op de
suggestie er meteen maar een ge-
meenschapshuis van te maken.
Vanwege strijdigheid met de sta-
tuten en vanwege oneerlijke con-
currentie met de reguliere hore-„Door de ontwikkelingen binnen

de NS hoorde je regelmatig ge-
luiden over af- en uitstel. Als we
een paar maanden later waren
geweest met de aanvraag was dit
gebouw er misschien nooit geko-
men."

De NS betaalde de nieuwbouw.
Het daarmee gemoeide bedrag
wordt echter liever niet naar bui-
ten gebracht. „Dat zou verkeerd
kunnen overkomen in een tijd
waarin het bedrijf reorgani-
seert," zegt Feenstra, die erkent
ook best in derats te hebben ge-
zeten.

In de jaren tachtig groeide de
vereniging enorm, ook door ei-
gentijdsere afdelingen, secties
worden die genoemd, als fitness,
computer en tennis. „We krijgen
enorm veel aanvragen om lid te
mogen worden, maar voor niet-
NS'ers hebben we een ledenstop
ingevoerd. We hadden anders ge-
makkelijk het dubbele aantal
leden kunnen hebben," zegt
Feenstra.

HEERLEN - Een 41-jarige automo-
bilist uit Heerlen is maandagavond
in zijn woonplaats aangehouden
met een alcoholpromillage van 1,45.
Hij moest zijn rijbewijs inleveren en
kreeg een proces-verbaal. De politie
had de man aangehouden omdat hij
slingerend over de Sittarderweg
reed.

Hert2dahl nog een extra
sering °mdat de l°katie aan de
Xv°ninoKVeel te rumoerig is voor
Sela i gDOl|w. „Geen bedrijf dat erdie er Wu steken en geen mens
'j- De r willen wonen," vreest

*e_ w..Haad van State doet overweken uitspraak.

In een oud machinistenverblijf
bij het huidige busstation, de be-
faamde Groene Keet, ging de
SSOVH van start met biljarten
en kaarten. Kort daarna werd
ook al gevoetbald, op een veld
waar nu ongeveer het hoofdkan-
toor van het Limburgs Dagblad
staat.

Er naast

Toch is ook wel eens een sectie
opgeheven. Dat geldt voor het

De NS betaalt ook de rekening
voor gas, water en licht in de

Buurtbewoners die het gebouw
van binnen willen zien zijn daar-
om op komende zaterdag aange-
wezen. Dan speelt ook de eigen
blaaskapel van de SSOVH. Hoe
kan het ook anders: de Gleislan-
der.

Von onze verslaggever

Woensdag 17 augustus 199419

Rechter tikt Heerlen
op de vingers over

behandeling Primarkt
Van onze correspondent

Trots op nieuwbouw
Van onze verslaggever

Adveo koestert hoop
op nieuwe zittribune

Oirsbeekse voetbalclub ziet geen obstakels keuring gekregen van de wel-
standscommissie," aldus pen-
ningmeester W. Ferron van
Adveo. De foto's die in Schim-
mert zijn gemaakt wil Adveo nu
voorleggen aan het college in
Schinnen.
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Dieren beschermen is mensen beschaven. Wie
vindt dat dieren ons respect verdienen, doet er
goed aan de Dierenbescherming te steunen. De
enige organisatie dieopkomt voor het lot van alle
dieren. En dat sinds 1864. Voor f 36,- per jaar
helpt uons te werken aan een beter dierenwelzijn.
U ontvangt dan tevens het informatieve, twee-
maandelijkse magazine DIER. Doe het vandaag
nog. Al wast maar om iets terug te
doen voor alles wat dieren u geven!
Want zonder uw bescherming heb-
ben dieren geen leven! I ""**"*—*»

Ja, ik word lid van deDierenbescherming voor f 36,- per jaar.
Ik ontvang dan 6 keer per jaar het blad DIER.
Ik betaal per kalenderjaaren wacht op de acceptgiro.
Naam: m/v
Geboortedatum:
Straat:
Postcode:
Plaats: m unn

Stuur de bon in een envelop naar de Dierenbescherming,
Antwoordnummer 2105, 2508 VD Den Haag. Een postzegel
mag, maar hoeft niet.
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traditionele "grootmoeders recepten". Want zij wisten het al: een perfekte struktuur _^^^Pj Bami/nasivlees 7 Qfl
doornjk aanwezig bouilonvlees, verse knapperige groenten en een kruidige, niet te Jk' A _____ I ___ I9IIËÊIOIü© 1 wf i( perkilo 4_r9o"__ /"' < izure smaak, staan garant voor de lekkerste maaltijdsalade. Bij uitstek geschikt voor L^^^^^__^^^^^_^^^^^^^^^^l_^S
een feestje, maar ook lekker als tussendoortje, bij de mmmlmmmm Koteletto's / QH i
barbecue ofals garnering bij de maaltijd. Een heerlijke .„_... _. i~,tmi~. t -ia- i ■—■ .c■"_ ■ i _. ■ _»._-_ per 8 stuks. , O»', 6" 6 ' _ r Jjl_ j-i ■__"«■ i fÏJÏvt Café Cruz cafemevnie koffie _. , Fristi drinkyoghurt IQQsalade volgens tradrtioneerecept En dat natuurlijk jg^ vacuüm, gemalen, PQQ . Doe mee mrt de rode vruchten, pak I „ter __ .77 Astenhof kipfiletschnittel* 'voor eenhee, aantrekken pnj, paksoogramT^ 5.Ö7 Daverende Spaarakt.e. P

Grand Cru koude schotel *\ _f\_f\ _
IM|

Edah geeft bij elke volle f 10,boodschap- Stegeman gekookte Gelderse 4<hiK 3.70
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SPD BEDRIJFSADMINISTRATIE
hiseptember starten bovenstaandecursussenmei examengarantie. Belvoor gratisprospectus.

BedrijfshogeschoolKutholieke Ijterxangen Tijdens kantooruren 077-520440.
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DIVERSE GOEDEREN EN
MOTORVOERTUIGEN

De directeurDomeinen Roerende Zaken te Apeldoorn, Henri Dunantlaan 6, zal op vrijdag
2 september 1994 v.m. 10.00 uur in het openbaarbij inschrijving verkopendiverse goederen
en motorvoertuigen

Bezichtiging op maandag 22 augustus 1994, vanB.3otot 16.00uurbij onderstaande
adressen.

Aanwezig bijde regio-eenheid Domeinen, Nijverheids/aan 2a teRijen.

Personenauto's w.o. de merken: Opel, Mercedes, Audi, BMW, Fordcapri, Saab, e.a.,
Bedrijfsauto's w.o. de merken: Landrover, Nekaf, Mercedes, Daf, en een trailer voor
lesdoeleinden. Sloopauto's, voertuigen (blustoestel), banden, vorkheftruck, voorbouw-
walsen, etc, etc.

Aanwezig bij VliegveldVolkei, Min. van Defensie, Zeelandsedijk 10,5408 SM Volkel,
telnr. 04132-76370, adjudant H. Scheffer.

Een ontvettings- enreinigingsinstallatie bestaande uit: een dampontvetter, ontkolingsbad,
spoelbad en bijbehorende afzuiging.

Aanwezig bijRijkswaterstaat, Kanaaldijk N-West 125,5707LD Helmond.
Dhr. J. Beckers.

Vlakvandiktebank, cirkelzaagbank, afkortzaagtafel en afzuiginstallatie.

Aanwezig bij Cort Heijligerskazerne, van Heelulaan50, 4624 BN Bergen op Zoom.
Dhr. M. Tek.

Eenpartij divers meubilair.

Aanwezig bijMin. van Landbouw en Visserij,Anadreef2, 4851RC Ulvenhout.
t/o cafe-rest. deFazanterie.

Vlakvandiktebank, slijpmachine,kettingfrees, cirkelzaagbanken twee schaftwagens.

Aanwezigbij Min. van Defensie, DGWT, Zantfort 105,4631 RR Hoogerheide.
Dhr. Roomer.

Een partij ijzerschroot en een Magiriusladder.

AanwezigbijRijkswaterstaat, Dongense Kanaaldijk 9a, 5047 TJ Tilburg.
Dhr. C. deKort.

Een partij ijzerschroot.

Aanwezig bijRijkswaterstaat, Wilhelminalaan 120,4904 TK Oosterhout.
Na telefonische afspraak metdhr. W. Logister, 013-360412.

Eenpartij ijzerschroot.

Aanwezig bijRijkswaterstaat, Scharlo 7, 4165NG Waspik. Dhr. Robbemant. _?■uitsLitend%e°Mgbaa.
de bezichtiging bij op voormelde

Eenzoutstrooier en een sneeuwploeg. lokaties.
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Wan onze sportredactie

Furieus

VENLO - VW zal twee nieuwelin-
gen geruime tijd moeten missen.
Marco de Laat sukkelt met een sle-
pende enkelblessure. Een operatie
lijkt onvermijdelijk. Ook Alfred
Knippenberg is minimaal zes we-
ken uitgeschakeld. Hij heeft een
botscheurtje in het hielbeen overge-
houden aan de confrontatie met
Roda JC, toen Barry van Galen hem
nogal fors had aangetikt.

Blessures
bij VVV

WV speelde gisteravond zyn laat-
ste oefenduel. In Maasbree werd de
plaatselijke vierde klasser MVC'I9
met 6-1 (rust 2-1) geklopt. Trainer
Reynierse wisselde na de eerste
helft zijn complete ploeg. Voor de
Venlose treffers zorgden Gerald Si-
bon (1), Pascal Boer (3) en Bob
Janssen (2). Voor de thuisclub
scoorde Lennart van Reen de ere-
treffer.

PALERMO - Een verschrikking
noemde ze het. Dinsdag 16 augus-
tus beschouwde Ingrid Haringa als
een van de zenuwslopendste uit
haar bijna vierjarige wielerloop-
baan. Ze kwalificeerde zich ogen-
schijnlijk moeiteloos tijdens de WK
op de baan in Palermo voor de
kwartfinales sprint. Het was schijn
bleek achteraf. Het bereiken van de
laatste acht kostte de politieagente
uit Hoofddorp veel zweet, gepaard
met een bijna ondraaglijke span-
ning.

Haringa: 'Gevoel
zwanger te zijn'

Raas jaagt op Abdoesjaparov
Gesprek tussen teambaas en Oezbeek vermoedelijk nog deze week

LONDEN - Nigel Mansell keert te-
rug in de formule 1.De Britse auto-
coureur heeft overeenstemming
bereikt met de Williams-renstal
over een driejarig contract. De we-
reldkampioen van 1992 zal in die
periode 45 miljoen dollarverdienen,
ongeveer 85 miljoen gulden.

EDE - Vanuit de ploegleidersauto van de zogeheten Mix-
ploeg, een allergaartje van Nederlandse renners, spiedt bonds-
coach Gerrie Knetemann deze week de Nederlandse wegen af.
De Kneet heeft nog een half dozijn coureurs nodig, die op de
laatste zondag van augustus de eer van Oranje gaan verdedi-
gen in de mondiale titelstrijd der wielerprofs. Het aantal kan-
didaat-internationals is wel heel dun gezaaid. Maar Knete-
mann is een ras-optimist en bovendien gezegend met een paar
argusogen. Een gegadigde voor een WK-ticket is Danny Nelis-
sen. De Limburger is druk bezig weer zijn draai te vinden tus-
sen de wielen. En ook daarbuiten, want hij heeft nog een
appeltje te schillen de ploegleiding van TVM.

Jongeling
uitgeschakeld
mdlE,?MO ~ Maria Jongeling is
Van h artfinales acntervolging
g-sr-K? baanwielrennen uit-
!oor r?ld- De Rüswijkse ver-
Se }n Palermo het rechtstreek-
Jan; o met de Amerikaanse
de e« lckhoff- Jongeling had na
Voq-rste van driekilometers een
_ohh

pron_ van ruim twee se-
het v Maar Eickhoff maakte
de f, erschil snel ongedaan. Aan
SeconH*. Was het verschil 2>354
fijd^t in net voordeel van de
jj^teruit de Verenigde Staten.
leemWeede Nederlandse deel-
giriP Nrer aan het WK achtervol-
de v Natascha den Ouden, had

°orronden niet overleefd.

als hij het over zijn superieurenBos
(sponsor) en Priem (ploegleider)
heeft.

Ir. Ad Bos, de president-commissa-
ris van het Hoogeveense verzeke-
ringsbedrijf, beticht hij zelfs van
onbeschoft gedrag. Nelissen licht
toe: „Ik heb hem zeker vijfkeer ge-
beld om over de zaak te praten,
maar steeds kwam ik niet verder
dan zijn secretaresse. Die zei dan
weer dat ik dokter Hovinga (ploe-
garts van TVM, red.) maar moest
bellen. Dat is dan een doctorandus,
maar fatsoen heeft-ie blijkbaar niet
geleerd."

Nog altijd kampi hij met de na-
weeën van een vier maanden lange
periode van (gedwongen) non-acti-
viteit. Maar stukje bij beetje komt
de vorm weer terug. Moest hij in de
Ronde van Burgos, een rittenkoers
na de Tour in Spanje, bij elke klim
nog als eerste lossen, vorige week
beëindigde hij de Ronde van Enge-
land als winnaar van het jongeren-
klassement. Daaraan hield hij een
mooie auto over. Nelissen: „Ik hoor-
de op de voorlaatste dag van Maar-
ten de Bakker dat ik wel eens een
auto zou kunnen winnen. Hij herin-
nerde zich dat van vorig jaar. Ik
dacht eerst dat hij een geintje maak-
te, maar 's avonds in de bar van het
hotel werd het bevestigd door twee
rondemissen."

Obreetekent
preotestaan

*i_n S?Mo - Graeme Obree wil
baari^lskwalificatie bij het WK
vecht lrennen juridisch aan-
Pioén n' De Schot. wereldkam-
dag . achtervolging, werd maan-
geno^1 Palermo uit de strijd
Zit v,n Wegens een verkeerde
Meir gens de internationale
ding unie <UCI) was de nou-
regie^.an Obree in strijd met de
.°rst enten' Tussen armen en
dei^j: ?nerz_ds en het stuur an-

h moet ruimte blijven,
gew e race was Obree daarop
V°W n' Tydens de race was
-ie,p}? officials geen licht te
k*a_ri u

e was zich van geen
start? bewust- >.Toen ik aan de
Vaj, J °nd' wist ik niet wat men

"HJ wilde," aldus de Schot.

Eenmaal terug in Nederland kreeg
Nelissen van Knetemann te horen
dat hy in beeld is voor de WK-
ploeg. Op zich een logische keuze,
want de Limburger is in principe
een van de weinige Nederlanders
die op een parcours als in Agrigento
tenminste nog enkele potten moet
kunnen breken. Ware het niet dat
Nelissen nog altijd wordt geremd
door een tekort aan competitie van-
wege de zogenaamde hartaffaire.Maradonamoet

borgsombetalen
dongNoS AIRES - Diego Mara-
7o.QQn een borgsom van
tijr. s gulden betalen. De Argen-
'Uchth m februari met een
listen V^. op een groepje journa-
bij ijc"h^Jf mensen raakten daar-
in sfa

gewond. Maradona werd
steld p..van beschuldiging ge-

sstr f lcan tot een gevange"
ty_r( jat van maximaal een jaar
de .en veroordeeld. Indien hij
vO-rigsom betaalt, blijft hijn°Pig vrij man.

Dat is taal die er niet om liegt. Nelis-
sen is geen man dievan zn hart een
moordkuil maakt. „Ze kunnen heel
ver met me gaan, maar als ze een
bepaalde grens overschrijden, word
ik furieus. Dan sta ik niet voor de
gevolgen in." En furieus is Nelissen.
Voor de start van de de tweede
etappe schoten zijn ogen steeds
meer vuur. Hij voelt zich honds be-
handeld door TVM. Als hetaan hem
had gelegen was die hele 'hartaf-
faire' binnenskamers gebleven.
Maar waar hij zich nog het meest
kwaad over maakt is dat hij zijn sa-
laris over de maanden februari,
maart en april nog steeds niet heeft
ontvangen. „Ik ben het nu beu. Als
er binnen twee weken niet is be-
taald, schakel ik de rechter in. Al
moet ik m'n laatste cent erin steken,
ik wil m'n recht hebben. Al ze voor
september het geld overmaken,
hoeven ze de rente niet te betalen,
daarna wel. Dan ga ik voor alles.
Dan kennen ze Nelissen nog niet,
deze Nelissen geeft nooit op."

" Danny Nelissen wil niet langer aan het lijntje gehouden worden door TVM. Archieffoto: LD

Rentree

Damesbij top
poolbiljart
IaJ^ESTER - De Neder-
ÖOolhf, " mes hebben bij het WK
W.M J?n uitstekend gepres-
te e_ Mjriam Verhaeg werd vijf-
Ve-jj Debby Verboom zesde.
sl.C(..e 8 liep een medaille
t»ai8 mis door een iets slechter
Hw^'ddelde. Bij de heren
Ste» _riiesse Theneux en Peter
geSchaW in de derde ronde uit"

Ter herinnering: op 18 januari j.l.
was de TVM-belofte bezig meer dan
500 watt te trappen op de fietsergo-
meter van Cardiosport in Veldho-
ven, toen de dienstdoende specia-
list een alarmbel liet rinkelen. Het
hartritme van de 'kleineNeel' bleek
niet in orde te zijn. Voor TVM een
reden om de renner met onmiddel-
lijke ingang een werkverbod op te
leggen. Nelissen is echter niet
iemand die zo maar bij de pakken
neerzit. Hij,was niet overtuigd van
de diagnose van Cardiosport en
vocht terug. Hij consulteerde een
van 's werelds beste hartspecialis-
ten en die vond, zelfs na de zwaar-
ste testen, niets verontrustends.
Zijn geval was zelfs onderwerp van
gesprek tijdens een cardiologencon-
gres in het Amerikaanse Nashville
en ook die verzamelde elite liet Ne-
lissen weten dat hij onbekommerd
verder kon fietsen.

Werkverbod

„Ik snap het niet. Zo nerveus heb ik
me nog nooit gevoeld. Het was vre-
selijk. Ik had het gevoel zwanger te
zijn, maar het was gewoon een ver-
velende druk op mijn maag. Boven-
dien heb ik me laten vertellen dat
zwangerschap gepaard gaat met een
goed gevoel", grapte ze na de plaat-
sing voor de kwartfinales. „Ik had
gedacht gemakkelijk met de span-
ning om te kunnen gaan. Ik heb
toch al enige ervaring opgebouwd
en ben toch al dertig jaar."

By TVM vindt men dat de bedrijfs-
vereniging hier maar voor moet
opdraaien. Per slot van rekening, zo
wordt in Hoogeveen gezegd, was
Nelissen niet in staat arbeid te leve-
ren. Nelissen: „Maar dat is de
schuld van TVM. Ik heb nooit wat
gemankeerd, dat is nu wel bewe-
zen." Inmiddels is het tot een - hele
koele - handdruk tussen Bos en Ne-
lissen gekomen, toen de sponsor
even zn neus liet zien in de Ronde
van Nederland. Maar een gesprek
laat nog steeds op zich wachten.
Nelissen: „Dat stoort me ook gewel-
dig. Waarom moet ik er steeds ach-
teraan om te praten? Waarom zoekt
Bos niet eens een keertje contact
met me? Dat lijkt me toch vrij nor-
maal. Aan Priem heb ik niks. Als
we een uur met elkaarbellen, praat
ik vijfenvijftig minuten en hij vijf.

Mansell krijgt
85 miljoen

voor rentree

ULM - Johann Berger, de 58-jarige
vader van de Oostenrijkse formule
1-coureur Gerhard Berger, is gear-
resteerd wegens fraude. Hij blrjft
ten minste tot 23 augustus in voor-
arrest in het Duitse Ulm. Het trans-
portbedrijf van Berger zou Duitse
banken voor circa 30 miljoen gul-
den hebben opgelicht.

Vader van
Gerhard Berger

gearresteerd

De 23-jarige Bogarde, die nog een
contract had in Rotterdam van één
jaar en tevens in de belangstelling
stond van MSV Duisburg, speelde
eerder voor SW en Excelsior. Hij
maakte vorig seizoen elf doelpun-
ten in de eredivisie. Vorige maand
verrekte hij in een wedstrijd tegen „Zijn transfer is in een stroomver

Bogarde is per 15 augustus eigen-
dom van Ajax. Dat is de datum
waarop de Uefa de transfermarkt
sloot. Trainer Van Gaal kan Bogar-
de hierdoor in het Europese voetbal
inzetten. De speler treedt een jaar
eerder in dienst bij Ajax dan door
beide clubs was voorzien. Ajax had
met Sparta de afspraak Bogarde
aan het einde van het komende sei-
zoen over te nemen.

AMSTERDAM - Ajax heeft ander-
halve week voor aanvang van de
competitie in de eredivisie Winston
Bogarde overgenomen van Sparta.
De landskampioen betaalt ongeveer
twee miljoen gulden voor de aanval-
lende linkermiddenvelder, die in
Amsterdam een contract voor drie
seizoenen tekende.

Lausanne de enkelbanden. Van die
blessure is hij vrijwel hersteld. Voor
Ajax was hij de enige 'grote' aan-
koop in de aanloop naar het sei-
zoen.

snelling geraakt door de belangstel-
ling van MSV Duisburg," zei
Sparta-trainer Han Berger dinsdag
voor RadioRijnmond. „Zij maakten
hem helemaal gek. Hij kon daarvier
keer zoveel gaan verdienen als bij
ons. Toen Bogarde leek te gaan te-
kenen voor MSV, hebben wij Ajax
ingeseind. Die heeft er direct werk
van gemaakt."
Sparta wil het verlies van de mid-
denvelder opvangen met een paar
aankopen. „Bogarde is niet door
één man te vervangen," aldus Ber-
ger. „Ik mik op meer spelers zodat
we in de breedte sterker worden."
In beeld bij de Rotterdamse club is
Prince Polley. De Ghanees speelde
vorig jaar bij FC Twente, maar
kwam niet in aanmerking voor con-
tractverlenging. De aanvaller startte
zijn Nederlandse loopbaan bij Spar-
ta.

Ajax haalt Bogarde

In Engeland heb ik hem vorige
week nog met de neus op de feiten
gedrukt. Hij zou het in orde maken.
Nou, ze hebben nog twee weken de
tijd om te reageren."

Er stroomde echter nog heel wat
water door Maas alvorens Nelissen
in juni zijn rentree maakte in de
Ronde van Luxemburg. TVM ver-
trouwde de zaak niet en wenste
gevrijwaard te blijven van eventue-
le netelige toestanden, met alle fi-
nanciële gevolgen vandien. Dat is
de verhouding Nelissen-TVM niet
ten goede gekomen. Weliswaar zegt
de Limburger dat hij geen ruzie
heeft met zijn sponsor, maar hij laat
de kerk bepaald niet in het midden

sport in cijfers
WIELRENNEN

.^_ Cast'Ha en Leon. Derde13-3oóV. Nt: *" Indurain 27 km in. a'n_tri. auri °-44. 3- Gonzalez 0.51, 4.
Nent-OV_0-55. 5- Emonds 0.56. Klas-
*°7, 3'v " Ma"ri 5.21.03, 2. Gonzalez
Ka't_ v 0271Onds °12' 4- Casero 0.26, 5.

fi*n- Sor baan, tweede dag: Man-
n^ins ,' achtste finales: Hill w.v.'1,(H9 pK ■ 80' Hubner w.v. Paris
_°"% w\ ,Ppa wv- Sulpice 11,312, Po-
V'V- Cla« i ,Vass ilopoulos 10,696, Fiedler
c? H 47, u>263, Nothstein w.v. Shelins-

hsky V!rkansinÊ achtste finales: She-)[.2B6 p- Vassilopoulos en Berzins
Z?Mi aris w-v. Sulpice en Clay
5? 11,27n.ï'1,nt kwartfinales: Hill w.v Pa-uhelinSk' ~974 en H.335, Hubner w.v.
b " ChiJ '-096 en H,094, Nothstein
7-v. Pol!appa 10,959 en 11,195, FiedlerHtervï_r"y 10'994 en 10.844-Z*- tW.g'j. g' have finales: Moreau?a« Wv i 4;32.267 en 4.33,073, Board-:bllBl6- Br. J?mann 3-23,163 en 3.23,658,

<V 4'39.30l n wv' Moreau 4-27,742

.!. st* ach, Achtervolging, kwalificatie,

.f'o9B (_» .aar kwartfinales: 1. Clignet
3*6,302 Y8;193 km/u), 2. Samohvalova
k 5°.363' r. J°ngeling 3.48,989, 4. Belluti
h.f3.5i .n.St-lajkina 3.51,237, 6. Eick-2.olat_ 3r„Ua. 7. Longo 3.51,612, 8. Preg-

artfm_i 83' 19-°en Ouden 4.05,996.„55,70liTn; Be«"t' w.v. Stiajkina:v.''n 6 3 4q.3^6-004. Eickhoff w.v. Jon-
"h w-v i „,b39 e" 3.51,893, Samohvalo-2et W.v pngo 3.47,810 en 3.52,615, Clig-
è _"nt kv,. nolato 3.47,181 en 4.00,097.
(R?tste ;: allfIcatie, eerste twaalf naar
h.'392 kr_r a,les: !" Ballanger 11,540
Sna U^'' 2- Ty'er H.^6- 3- Enioek-W'^ssaré, ', 4' Dubnicoff 11,785, 5.JNg ,ar^a 11,811, 6. Haringa 11,838,7.ji-819 ir?50- 8. Grishina 11,874,9. Even
S' 1&0, ,2^'umae 11,996, 11. Passoni

*PrW _;_.reitaS 12.212.N n-lf finales: Ballanger w.v.
iï'4«7 En, '4?°' Wer w.v. PassoniviUbnicoff °ekhina wv. Salumae 12,301,
V. w-v r w-^ Even (onwel), Sloessare-V.9nS 11 tojfhina 12.078, Haringa w.v.
__Vï,.ei,a ,„ print herkansing: Wangreva en 1 12'394' Salumaew.v Slioesen Passoni 11,972.

lucky ten

.»»'18-20e?-1Xnn.dmsdag 16 augustus:
I S-69-7l76

23
7
30

834-35-40-42-44-53 60-65-

DOOR WIEL VERHEESEN andere reeds enkele dagprijzen
veroverd in Parijs-Nice, Drie-
daagse van Panne, Du Pont Tour
in Amerika en deRonde van Ita-
lië.

doesjaparov van zijn verblijf in
ons land een aardige periode.
Sinds hij op 24 juli als winnaar
van het puntenklassement in de
Tour de France vanuit Parijs
naar Nederland kwam, heeft hij
hier vrijwel de complete crite-
riumreeks afwerkt. Een lucratie-
ve bezigheid.

„Eenkeer ben ik tijdens de voor-
bije weken ook nog in Frankrijk
aan de slag geweest en tussen-
tijds kon ik in België een belang-
rijke wedstrijd winnen: de Grote
Prijs Rik van Steenbergen", zei
hy in een mengelmoes van Frans
en Italiaans, nadat hij de Italiaan
Fabio Baldato en de Belg Wil-
fried Nelissen naar de ereplaat-
sen had verwezen.

EDE - Komt het in de loop van
de Ronde van Nederland tot een
afrondend gesprek tussen Jan
Raas en Djamolidine Abdoesja-
parov? De interesse van de
WordPerfect-chef d'equipe voor
de winnaar van de gisteren ver-
reden etappe Nieuwegein-Ede is
groot. Maar de Zeeuw is niet de
enige, die maar wat graag het
sprintkanon uit Oezebekistan
wil aantrekken. Polti, de huidige
werkgevervan 'Abdoe', is er ook
nog. Bovendien schermt het
Franse verzekeringsbedrijf GAN
met een aanbieding van bijna
twee miljoen gulden.

Twee sprinters van formaat de-
den overigens gisteren niet mee
aan het gevecht om de etappe-
winst. Olaf Ludwig en de Itali-
aan Nicola Minali behoorden
namelijk tot de paar onfortuinlij-
ken, die bij het binnenrijden van
de finishplaats - waar nog drie
ronden van vijfkilometer moes-
ten worden afgelegd - door een
valpartij de aansluiting verloren.
Oranjetruidrager Dimitri Kony-
chev kreeg eveneens met tegen-
slag af te werken, maar de lekke
tube wierp de Rus slechts tijde-
lijk achteruit. Met de steun van
enkeleploegmakkers had hij zijn
plaats in het peloton weer snel
teruggevonden.

# Abdoesjaparov was ook gisteren weer de sterkste in de
sprint. , Foto: EPA

Mansell, met vrouw en kinderen
woonachtig in Florida, stapte na
zijn wereldtitel over naar de Indy-
Car in de Verenigde Staten. Vorig
jaar debuteerde hij voor de New-
man/Haas-renstal met het kam-
pioenschap. Dit jaarzijn de Penske-
wagens technisch superieur. Voor
Mansell (41) is een bijrol weggelegd
en dat zint de ambitieuze Brit niet.
Op 3 julimaakte hij al heel even znn
rentree in de formule 1 op het cir-
cuit van Magny-Cours.

„Ik heb nog niets van de Franse
firma gehoord", zegt de 30-jarige
renner. „Met Stanga, mijn baas
bij Polti, is een afspraak vorige
week niet doorgegaan. De reden
weet ik niet. Mijn contract in Ita-
lië loopt in ieder geval af. Ik zie
wel wat het wordt. Of WordPe-
rfect me aanspreekt? Allicht, al-
leen zullen Raas en ik nog met
elkaar moeten praten. Tot dus-
ver is dat nog niet gebeurd".

buitenkant van het peloton met
een snelheid van zeker 65 kilo-
meter per uur bijna pal tegen
Bauer. Het was op het nippertje,
dat ik een val kon vermijden.
Mijn kansen op de overwinning
waren meteen gereduceerd".

Na afsluiting van het IndyCar-sei-
zoen zal Mansell de laatste drie ra-
ces in de formule 1 voor Williams
nog rijden. Gage per race: drie mil-
joen gulden. Vanaf het volgend sei-
zoen is hij de kopman van Williams,
een rol die momenteel vervuld
wordt door Damon Hill.

In afwachting van een eventuele
overstap naar een andere werk-
gever, maakt Djamolidine Ab-

Rob Harmeling en vervolgens
Steve Bauer probeerden de
sprinters nog te verschalken. De
demarrage van Bauer had bijna
catastrofale gevolgen voor Jean-
Paul van Poppel. „Minder dan
twee kilometer vóór de finish
viel de Canadees als het ware
stil", zei 's Nederlands enige
etappewinnaar in de voorbije
Tour de Fance. „Ik vloog aan de

De ontknoping in de Grote Prijs
Rik van Steenbergen kwam pre-
cies eender tot stand als de twee-
de etappe in de Ronde van
Nederland. Het bijna voltallige
peloton presenteerde zich in Ede
aan de eindstreep. Voor Abdoes-
japarov leverde de succesvolle
sprint tevens de eerste plaats op
in het puntenklassement. De
groene trui in de Ronde van
Frankrijk meegerekend was het
bovendien zijn veertiende over-
winning dit seizoen. Voordat hij
naar de Tour trok, had hij onder

Bondscoach Gerrie Knetemann,
die deze week ploegleider is van
een vaderlandse gelegenheids-
formatie waartoe Van Poppel

„Ik kan begrijpen hoe je je nu
nog voelt," aldus Knetemann.
„Het is niet niks als opeens
iemand vlak vóór jou parkeert".
Van Poppel kon lachen om de
opmerking van zijn tijdelijke
baas. Maar de schrik zat er nog
steeds in. „Ik dacht echt, dat ik
zou verongelukken", zei hij te-
gen ploegmakker Erik Breukink.

behoort, luisterde aandachtig
naar het relaas van de sprinter.
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'Als er binnen twee weken niet is betaald, schakel ik de rechter in'

Danny Nelissen klaagt TVM aan
Boardman wint
achtervolging
Boj>a

MO _ De Brit Chris
acht heeft de wereldtitel
sloe olging veroverd- HÜ ver"
(jg _f Sisteravond in Palermo in

male de Fransman Moreau.

Roda JC
praat met
Achterberg

Von onze sportredactie

KERKRADE - Na de mislukte
onderhandelingen met René
Notten is diens vroegere ploeg-
genoot Eddy Achterberg de
belangrijkste gegadigde om als
assistent-trainer bij Roda JC
aan de slag te gaan. Beiden wa-
ren als speler jarenlang actief
voor FC Twente. Bij die club is
Achterberg momenteel nog co-
trainer van Issy ten Donkelaar.

'De Keu', zoals Achterberg ty-
dens zijn voetballoopbaan ook
wel werd genoemd, heeft het
niet meer naar zijn zin bij de
Twentse club. Roda JC hoopt
vandaag tot een akkoord te ko-
men met Achterberg.

Limburas Daablad
sport



Anique Snijders
in tweede ronde

Veel toppers keren
terug in Bundesliga

HAMBURG - De nationale
voetbalploeg van Duitsland
verdween beschaamd van de
wereldtitelstrijd, na de vroege
uitschakeling door Bulgarije.
De topclubs Werder Bremen
en Bayern München zijn al
voor het seizoen goed en wel
is begonnen, uitgeschakeld in
de eerste ronde van het beker-
toernooi; door amateurclubs
nog wel. Toch blijft de Bun-
desliga, komend weekeinde is
de eerste speelronde, in trek.
De penningmeesters melden
records bij de verkoop van sei-
zoenkaarten.

De achttien clubs investeerden on-
geveer 110 miljoen gulden in spe-
lers, waarvan ruim dertig miljoen
werd besteed aan buitenlanders; de
Fransman Papin en de Zwitser Sut-
ter (Bayern München), de Nigeriaan
Amunike en de Zweed Ljung (Duis-
burg) zijn wel de bekendsten. Over
Amunike is overigens een menings-
verschil gaande met Sporting Lissa-
bon, waar de Afrikaan eveneens een
contract tekende.

BAARLO - Ron Kroonder verde-
digt zondag op circuit De Berckt in
Baarlo zijn wereldtitel in de stockar
formule 1. De Vliegende Hollander
uit Assendelft krijgt vooral te ma-
ken met tegenwind uit de Engelse
hoek. Vijftien Britse rijders, onder
wie de ex-wereldkampioenen John
Lund (1990) en Peter Falding (1992),
starten met gebundelde krachten
op de achthonderd meter lange
baan.

Vijftien Britten
jagen op

Kroonder

By de dames is een kwart van de
zestien deelneemsters uit Limburg
afkomstig. Volgens de plaatsting-
slijst moet Janou Savelkoul in de
finale de Limburgse eer hoog hou-
den. Een van haar zwaarste tegen-
standsters is Saskia Bonnen.

Bij het A-afdeiing van het Bruns-
sum-toemooi zijn bij de heren ze-
ven Limburgse tennissers direct tot
het hoofdtoernooi toegelaten. Djal-
mar Sistermans is 'n favoriet voor
de eindzege. Door zijn goede resul-
taten van de afgelopen weken staat
hij als tweede geplaatst. Ook Lim-
burgs kampioen David Hofman is
met zyn zevende plaats op de plaat-
singslijst een van de op papier ster-
kere spelers. Pieter Klinkers en
Maurice van de Donk moesten on-
derling uitvechten wie in het hoofd-
toernooi mocht meedoen. Van de
Donk plaatste zich door een 1-6, 6-1,
6-0 zege.

Den Bosch moet
spelers afstoten
DEN BOSCH - Jan Gösgj^
mag onmiddellijk transfe^;
vertrekken bij FC Den Bo^Het salaris van de zoon van .*;
oud-Rapid JC'er drukt te *%
op de begroting. Ook ex-B°
JC-speler Stefan JansenkanP^|
beren elders onderdak tevin<>
FC Den Bosch verkeert in ern^,
gefinanciële problemen en m
dure spelers afstoten. Als
club er niet in slaagt orde op *
ken te stellen, dreigt ze na^fcentie kwijt te raken. De K^
gaat een onderzoek inste'.
naar de situatie. Volgens Ger
Bouwer, bestuurslid van
bond, 'zal dat er niet direct
leiden dat de FC Den Bosch "mag starten in de competitie

Limburg wordt vertegenwoordigd
door de Wëertenaren Cupens en
Bouwels. Naast het WK wordt een
compleet programma autospeed-
way afgewerkt. Start eerste manche
13.00 uur.

Ron Kroonder die een paar maan-
den geleden tijdens het Europees
kampioenschap in Northampton
door Falding naar de tweede plaats
werd verwezen, is op het lastige
Baarlose in het voordeel. Hij ver-
trekt vanuit pole-position. Op de
tweede rij staat de Westduitse Sabi-
ne Rode, een van de weinige vrou-
wen in de stockcar formule 1.

oefenvoetbal

Stormloop op
kaarten voor

GP België

Foreman bokst
tegen bond
LOS ANGELES - De 46-ja^g
bokser George Foreman w"ij
een rechtbank in Nevada
geannuleerde wereldtitelgevf.i
tegen zijn landgenoot MicPpej
Moorer alsnog afdwingen- .-
confrontatie stond gepland v i-

-5 september, maar de W&.u
Boks Associatie (WBA) bS»U
de wedstrijd van de kaleno.^.0.^.
nadat Foreman een kwalifica 0p
duel tegen Tommy Morrison j

punten had verloren. De b
vond de voormalige wereld" ,"

pioen bovendien te oud voorkei);
titelgevecht en gaf de voor"
aan een duel tussen MoorC^Joe Hipp. De advocaten van .
reman gaan de WBA aank'ag

wegens discriminatie.

vaderland als manager aan de slag
te gaan. Von Heesen en Walter keer-
den terug naar Bielefeld, waar grote
plannen bestaan om de plaatselijke
club Arminia op het hoogste niveau
te doen terugkeren.

De belangrijkste aankopen:
Bayern München: Papin (AC Milan), Sutter
(Nürnberg) en Kahn (Karlsruhe). Borussia
Dortmund: Möller en Julio Cesar (Juven-
tus), Kree (Leverkusen). Bayer Leverku-
sen: Lehnhoff (FC Antwerp). Eintracht
Frankfurt: Köpke (FC Nürnberg), Legat
(Werder Bremen). Karlsruher SC: Knup
(Vfß Stuttgart), Hassler(AS Roma). Werder
Bremen: Bestjastnik (Spartak Moskou).
MSV Duisburg: Amunike (Zamalek), Ljung
(Galatasaray). Borussia Mönchengladbach:
Effenberg (Fiorentina).

het geval Brehme via een omweg
door Spanje. Hetgeen de financieel
moeilijke tijden van de Italiaanse
competitie enigszins weergeeft, als-
mede de slagvaardigheid van de
Duitse clubs. Vooral de geldkist in
Dortmund is goed gevuld. Borussia
is de laatste jaren als geen andere
club actief op de transfermarkt. De
machtigste vereniging uit het Roer-
gebied, vrijwel elke thuisbeurt ver-
zekerd van een vol Westfalensta-
dion en de laatste seizoenen goed
op dreef in Europees verband, haal-
de Möller en de Braziliaan Julio
Cesar van Juventus. Vijf spelers
van Dortmund kregen hun salaris
eerder in lires uitbetaald.

Tegenover derentree van een aantal
vedetten stond het afscheid van
sommige veteranen die de Bundes-
liga jarenlang dienden. Buchwald
en Bein vertrokken naar Japan, de
Noorse libero Bratseth beëindigde
zrjn loopbaan bij Werder om in zijn

prolongeren en lang meedoen in de
prestigieuze Champions League.
„Wij kunnen Barcelona inhalen",
zei Trapattoni, wiens sterrenensem-
ble zondag in het bekertoernooi
werd vernederd door de liefhebbers
van Vestenbergsgreuth. Toch is
Bayern voor de wedkantoren de
grote favoriet voor de titel, gevolgd
door Dortmund, Eintracht Frank-
furt en FC Kaiserslautern.

Van de trainerskeerde Jupp Heync-
kes terug uit Spanje, waar hij bij
Athletic Bilbao werkte. Heynckes,
voormalig spits van de nationale
ploeg, moet Eintracht Frankfurt de
eerste titel in de Bundesliga bezor-
gen. Eintracht speeldevorig seizoen
lange tijd het beste voetbal, maar
zag de koppositie mede door ruzies
verloren gaan.
Door de koopmansgeest wordt
Dortmund gezien als belangrijkste
concurrent van kampioen Bayern
München. Het management van de
Zuidduitsers haalde met Trapattoni
voor het eerst in de geschiedenis
een Italiaanse coach naar Duits-
land. Doel is het kampioenschap

Opvallende trend is de alsmaar
voortgaande terugkeer van Duitse
topvoetballers uit Italië. In dat land
waren na het vorige, gewonnen WK
vrijwel alle internationals actief.
Hassler verliet onlangs AS Roma en
speelt inmiddels voor Karlsruhe,
dat bijna zeven miljoen guldenvoor
hem betaalde. Möller, fel bekriti-
seerd tijdens het WK, mocht weg bij
Juventus en sloot zich aan bij Bo-
russia Dortmund. Stefan Effenbérg,
uit Amerika weggestuurd door
bondscoach Vogts omdat hij een
obsceen gebaar maakte naar de
Duitse fans, mag de gunst van het
volk herwinnen bij zijn vroegere
club Borussia Mönchengladbach.
Een tv-station deed alvast een on-
derzoek naar zijn populariteit en
concludeerde dat een kleine meer-
derheid hem terugwil in de 'Mann-
schaft'. Hij voetbalde twee seizoe-
nen bij Fiorentina.
Eerder keerden toppers als Matt-
haus, Reuter, Berthold, Sammer,
Brehme en Riedle terug uit Italië, in

Blik op Atlanta
SVHeerlen-RKONS 0-3
Kolonia-Waubach 4-0
Spor.c.ub'2s-SV Hulsberg 4-0
Born-DFC 1-2
Keer-Walram 3-1
SCG-Bunde 0-4
SV Meerssen-FC Vinkenslag 3-1
Amicitas-St. Pieter 1-0
Standaard-Scharn 2-1
Polaris-Willem I 0-1
SVM-Adveo 4-1
Wilhelmina'oB-Moesel 6-0
VCH-RKAVC 2-0

Kampioenschap van Heerlen:
Corioval_um*FC Hoensbroek 2-0
Weltania-Passart 2-4
Helios '23-NEC '92 1-6
RKHBS-Heerlen Sport 0-7
KEV-Bekkerveld 2-0
Heksenberg-Eikenderveld 5-0

Land vanRode:
Haanrade-Chevremont 0-4
Miranda-KVC Oranje 7-0
SVK-Heilust 1-3
RKTSV-FC Gracht 1-0

VANDAAG
VKC'B9-Voerendaal 19.00 uur
Abdissenbosch-Sylvia , 19.00uur
Quick'oB-GSV'2B 19.00uur
Almania-Born 19.30uur
RVU-Eysden 19.30 uur
Lindenheuvel-Minor 19.00 uur

" ATLETIEK - Niet Duitsland,
maarRusland eindigdeals eerste
in de medaillerangschikking per
land tijdens de Europese kam-
pioenschappen. Rusland verza-
melde tien gouden, acht zilveren
en zes bronzen plakken. Groot-
Brittannië (6-5-2) werd tweede,
Duitsland derde met 5-4-6.

sportkort

FRANCORCHAMPS - Het succes
van Jos Verstappen in de Grand
Prix van Hongarije heeft, met name
vanuit Limburg, een ware storm-
loop op kaarten voor de Grand Prix
van België tot gevolg. Het reserve-
ringsbureau in Francorchamps
wordt overstelpt met aanvragen
voor entreebewijzen.

De prijzen variëren sterk, maar op
de dag van derace betaalt men voor
de goedkoopste plaats al 2500 Belgi-
sche Frank, ruim 135 gulden. De
duurste zitplaats kost die dag zon
450 gulden. Uiteraard zijn deprijzen
op de trainingsdagen minder duur.
Op vrijdag liggen die tussen 40 en
85 gulden en op zaterdag tussen 85
en 165 gulden.

zeshonderd kilometer,

Verplicht
uitstapje
BERN - Galatasaray is voor f;,,
Europese wedstrijd verbaI*,).
uit zijn eigen stadion in s a
boel. De Uefa legde de straf
omdat supporters van de T1
kampioen de grensrechters
kogelden tijdens het met j(
gewonnen duel tegen Av je
Beggen in de voorronden vi»ll^|
Europacup 1. Galatasaray o|>
zijn eerstvolgende thuisduel v
tenminste driehonderd kil°.et)
ter van Istanboel moeten spe p.
De club koos inmiddels vo°L«f
mir, een uitstapje van onge

Geïnteresseerden kunnen recht-
streeks contact opnemen met het
circuit van Francorchamps:
00-3287275146. In samenwerking
met de fanclub van Jos Verstappen
kunnen ook in Limburg kaarten
worden aangevraagd, eventueel in-
clusief een busreis naar de Grand
Prix. Hiervoor kan men zich wen-
den tot Bernd Konings: 04492-4400.

"Katrin Krabbe wil over twee
jaardeelnemen aan de
Olympische Spelen inAtlanta.
De Duitse atlete zei dat gisteren
in een televisie-interview voor
de WDR. „Vele mensen zeggen
dat ik het nooit zal redden.
Maar ik kan mezelfminimaal
een doel stellen," aldusKrabbe
(24), diewegens het gebruik van
verboden stimulerende
middelen door de
internationale atletiekfederatie
(lAAF) is geschorst. Krabbe
traint geregeld in haar
woonplaats Neubrandenburg.
,Jslaar niet op topsportniveau,"
zegt de sprintster. ,£lechts om
mijn lichaam in conditie te
houden." Indien een terugkeer
tot mislukken gedoemd is, zal ze
niet ten koste van alles
doorzetten. ,£odra ik merk dat
het niet meer gaat, stop ik." Bij
hetzien van de tv-beelden van
deEuropese kampioenschappen
in Helsinki, kreeg Krabbe weer
zin in hardlopen. De winst van
deRussische Irma Privalova op
de 100 en 200 meter volgde ze
met gemengde gevoelens. ,_Het
laatje niet onberoerd als je
weet datje zelfvier jaar
geleden goud won."

Foto: ARCHIEF LD

Ook de vraag naar lidmaatschap
van de fanclub van Jos Verstappen
neemt explosieve vormen aan. Het
duizendste lid wordt een dezer da-
gen verwacht. Voor aanmeldingen
kan men terecht bij Huub Bren-
tjens: 04744-1904.

Voetbaltrainer
beboet zichzelf
DUNDEE - Ivan Golac heeft^voel voor zelfkritiek. De tra?^^-van de Schotse voetbalclub " $
dcc United legde zichzelf tj*^
0-5 tegen Hibernian een ëe^
te op. „Ik heb de verkeerde, 2
dedigende taktiek gekozen, K
Golac toe. Dundee United ke -^zaterdag een catastrofale staf »

de Premier League. De zware j.

derlaag in Edinburgh liet de %t
ner, afkomstig uit Servië, r.f
ongemoeid. De spelers moeSjj
300 gulden boete betalen, j0
deed zelf een even hoge dvi f
het zakje. „Deze straf is ook f

,
aansporing voor mezelf tot
betering," zei Golac.

" WATERPOLO ■■- Zwemclub
Eijsden houdt zaterdag en zon-
dag haar jaarlijkseinternationale
waterpolotoernooi. Eenendertig
verenigingen doen mee. De gra-
tis toegankelijke wedstrijden in
het Eijsdense zwembad begin-
nen op beide dagen om 08.30
uur. Finales zondag om 14.15
uur.

sport op tv

" VOETBAL - De Deense inter-
nationals hebben een akkoord
bereikt met de voetbalbond over
hun salarissen.Aanvoerder Lars
Olsen tekende dinsdag een over-
eenkomst, die geldt tot eind
1995. De spelers dreigden aan-
vankelijk met een staking indien
niet aan hun financiële eisen te-
gemoet zou worden gekomen.

Essers/Belkers-De Zeeuw/Beltgens 6-1,
6-4; 35+: HED: Linders-Gerardu 6-4,
6-3; HDD: Van Gerwen/Winter-Wetzels/
Wiertz 6-4, 7-5; DDD: Driessen/Van
Hest-Baart/De Boer 6-2, 6-4; 45+: HED:
Boekweit-Kempener 6-3, 6-4; HDD: Sol-
berg/Stegemans-Beks/De Vos 6-3, 7-6.

VANDAAG
05.45-06.00 Dld 1: morgenmagazine.
18.39-18.47 Ned 2: Sportjournaal.
19.53-20.35 Ned 2: geharrdicaptensport,
tweedelig programma.
20.15-22.30 Dld 1: voetbal AC Milan-
Bayern München (vriendschappelijk)
en GP atletiek Zürich.
20.35-22.00 Ned 2: Studio Sport.
22.15-22.30 Ned 3: Sportjournaal.
22.15-23.00 Dld 2: Der Sportspiegel.
22.40-23.05 BRT 1: Sport.
23.00-23.30 Dld 1: GP atletiek Zürich.

Caniggia
naar Benfica
LISSABON - De Argentijnse'jj,
ternational Claudio Canté^heeft een eenjarig contract èe.g
kend bij Benfica. De 27-jal'^
aanvaller arriveerde gisteren
Lissabon. De Portugese cornFL
titie begint komend weekeifl
Caniggia beloofde zijn "e\sclub vele doelpunten. „Ben*'
krijgt geen spijt van deze tra i.
fer. Ik zal de club niet teleur s*
len," aldus de langharige sp u
De transfersom is ongeveer 3 „
miljoen gulden. AS Roma K s.
dertien maanden niet over ~n

niggia beschikken. De Argen^j.
werd aan het einde van het s ,
zoen 1992/93 geschorst v/eêe
het gebruik van cocaïne.

en laatste Ludwig 8.10. Algemeen klas-
sement: 1. Konychev 8.29.11, 2. Scinto
0,03, 3. Abdoesjaparov 0.21, 4. Talen
0.27, 5. Baldato 0.29, 6. Nelissen 0.31, 7.
Hincapie, 8. Teutenberg 0.32, 9. Van
Poppel, 10. Brasi 0.34,11. Steels 0.35, 12.
Koerts, 13. Zabel, 14/ Martinello, 15.
Bauer, 16. Veenstra, 19. Akkermans, 26.
Knaven, 27. Mulders, 34. Voskamp, 35.
Harmeling, 37. Nijboer, 39. Cordes, 41.
Meijs, 44. Schurer, 45. Eyk, 48. Breu-
kink, 50. Rooks, 58. Van den Akker, 59.
Arntz, 70. Nelissen, 76. Van Veenendaal,
80. Den Bakker, 83. Dekker, 85. Van
Aert, 88. De Vries, 91. Vermey, 93. Ent-
hoven, 94. Hopmans, 107. en laatste
Ludwig 8.45.
Ronde van de Limousin. Saint-Yrieix-
La-Perche Eerste etappe: 1. Heppner
158,7 km in 3.51.28 (gem. 41,137 km/u),
2. Lebreton, 3. Garel, 4. Roux, ö.Cornil-
let, 6. Teyssier 0.17, 7. Thibout 0.22, 8.
Vanhaecke 0.37. 9. Jemison 0.49, 10.
Vasseur 0.51.
Legnano. Coppa Bernocchi: 1. Ceng-
hialta 209 km in 4.59.51, 2. Casagrande
0.08, 3. Tafi, 4. Pagnin, 5. Lietti, 6. Po-
denzana 0.13.
Heusden. Profronde: 1. Frison 168 km
in 3.54.00, 2. Roosen 0.10, 3. Spaenho-
ven, 4. Blijlevens 0.15, 5. Cornelisse, 6.
Bogaert, 13. De Vos, 15. Van Steen.

Ronde van Nederland. Tweede etappe,
Nieuwegein-Ede: 1. Abdoesjaparov 178
km in 4.19.50, 2. Baldato, 3. Wil'fried Ne-
lissen, 4. Steels, 5. Zabel, 6. Koerts, 7.
Veenstra, 8. Martinello, 9. Bomans, 10.
Konychev, 11. Van Petegem, 12. Teuten-
berg, 13. Akkermans , 14. Zanatta, 15.
Willems, 19. Knaven, 20. Mulders, 27.
Voskamp, 28. Harmeling, 30. Nijboer,
32. Cordes, 34. Meijs, 37. Schurer, 38.
Eyk, 41. Breukink, 43. Rooks, 52. Van
den Akker, 53. Arntz, 67. Danny Nelis-
sen, 69. Van Poppel, 74. Van Veenen-
daal, 78. Den Bakker, 81. Dekker, 83.
Van Aert, 86. De Vries, 90. Vermey, 93.
Enthoven, 95. Hopmans, 101.Talen, 107.

WIELRENNEN
Kotem. Amateurs, 100 km: 1. Dennis
2.21; 3. Kuipers, 4. Van de Donk, 6. Üb-
ben, 7. Linders, 8. Van de Wall, 13.
Wilms, 15. Reinders, 16. Vleugels, 17.
Lotz, 18. Meulenberg.

Montreal. Vrouwen, 1,5 miljoen gulden.
Eerste ronde: Boogert-Keller 6-3 6-1,
Oremans-Symlie 6-2 6-1, Magdalena Ma-
leeva-Kruger 6-4 6-1, Majoli-Frankl 7-6
6-0, Sowamtsu-Herreman 7-5 6-1, Gra-
ham-Wang 6-4 3-6 6-4, Reinach-Radford
7-5 6-4, Testud-Werdel 6-4 6-0, Cacic-
Demongeot 7-6 7-6, Smashnova-Steven
6-3 6-3, Carlsson-Farina 6-3 6-2, De-
chaume-Ballerat-Medvedev 6-0 3-6 6-4,
Stafford-Spirlea 6-1 4-6 6-4, McQuillan-
Makarova 6-2 7-6, Baudone-Jeyaseelan

New Haven. Mannen, 2 miljoen gulden.
Eerste ronde: Siemerink-Caratti 6-3 7-6,
Adams-Eltingh 7-6 4-6 6-1, Roux-Van
Rensburg 5-7 6-3 6-0, Smith-Ho 6-2 6-3,
Philippoussis-Flanagan 3-6 7-6 6-4, Tsje-
snokov-Black 6-4 6-0, Olhovsky-Tebbutt
6-2 4-6 6-3, Weiss-Damm 7-6 7-5, Pesco-
solido-Henman 6-3 6-2, Stafford-Norie-
go 7-6 6-2, Washington-Matsuoka 6-3 5-7
6-2.

Indianapolis. Mannen, 2 miljoen gul-
den. Eerste ronde: Krajicek-Holm 5-7
6-4 6-4, Kinnear-Novacek 7-6 7-5, Krik-
stein-Merklein 6-3 6-3, Shelton-Carlsson
6-1 7-5, Stark-Engel 6-3 7-6, Masur-
Braasch 6-2 6-1, Reneberg-Mrpnz 6-23-6
6-3, Enqvist-Marsh 6-3 6-1, Bates-Yzaga
6-4 6-3.

TENNIS

Brunssum. A-B-C toernooi: HEA, kwal.:
Bachman-Keesman 6-2, 5-7, 7-5; Bok-
horst-Schreurs 6-3, 6-2; Van Dommelen-
de Jong 6-2, 6-4; Klinkers-Rovers 6-1,
6-0; Van de Donk-Wiertz 2- 6, 6-3, 6-0;
Van Oppen-Van de Hoek 6-3, 6-4; Cau-
bergh-Vijn 6-3, 6-4; DEA: kwal: Wetzels-
Krutko 2-6, 1-6; Sambeth- Meijer 7-6,
6-1; Beltgens-Seelen 6-1, 6-2; HEB2:
Bos- Gielkens 6-2, 7-5; Tholen-Camps
3-6, 6-2, 6-3; Oonk-Gerardts 6-1, 6-2; Nel-
lissen-Arnoldussen 6-7, 6-2, 6-1; DEB2:
Kupfer-Isenborghs 6-1, 6-4; HECI:
Wirth-Nelissen 6-4, 6-1; Sikkink-Van
Doorn 6-3, 7-6; Eshuis-Tillmans 2-6, 6-2,
6-2; Martens-Gielkens 7-6, 6-4; Schil-
lings-Roomberg 6-0, 6-2; Determan-
Weng 6-4, 6-4; Engels- Schuurman 6-4,
6-1; Boels- Klerks 6-1, 3-6, 6-4; Paas-
Bloemen 6-2, 6-1; Romkens- Crijns 6-1,
6-2; Wolter-Videier 6-2, 1-6, 6-1; Gom-
mers-Schillings 4-6, 6-0, 6-0; Schlenter-
Philippen 4-6, 6-2, 6-0; Engels-Keu-
laerds 6-2, 6-3; DECI: Demandt-Bolsius

7-6 6-0, Basuki-Hy 7-5 6-4, Meshki-
Nejedley 6-2 6-4.

Geleen. DSM-toernooi: HEDI: De
Zeeuw-Maes 6-3, 6-2; DEDI: Schefman-
Wetzels 6-2, 6-1; HED2: Wals-Gelissen
6-4, 6-0;DED2: Donners-Kruijntjens 2-6,
6-1, 6-3; HDD: Loo/Seegers- Beltgens/
Doppen 6-0, 6-2; DD: Boekweit/Meewis-
Gulikers/Kruüntjens 6-4, 2-6, 6-2; GDD:

Nieuwenhagen. 35+ Schacht toernooi:
finales: HDCI: Urlings/Smeets-Nast/
Schuurbiers 6-2, 6-2; DDCI: Van Erp/
Essers-Philips/Stijns 6-7, 7-5, 7-6; GDCI:
Lutjens/Lutjens-Essers/Gijssen 6-2, 7-5;
HDC2: Boumans/Wetzelaar-Hovens/Sy-
ben 6-4, 6-4; DDC2: Claessen/Stroh-
Classen/Van de Hoven 6-3, 6- 3; GDC2:
Van de Hoven/Vondenhoff-Hendriks/
Geelkerkeh 6-4, 1- 6, 7-6; HDD: Erps/De
Vreede-Peters/Van Ingenbleek 7-6, 6-4;
DDD: Driessen/Gricar-Maas/Ter Stal
6-4, 6-2; GDD: Gricar/De Vreede-Scipio/
Notten 6-4, 6-2.

6-3, 6-1; Dupuis-Heuts 6-2, 6-1; Schols-
Starmans 6-1, 6-2; Nagelhout - Veenma
6-4, 6-2; Dulelsn- Sprngers 6-1, 6-0;
Schreurs-Zimmermans 4-6, 6-1, 6-2; Ha-
genaars-Tulfer 1-6, 6-1, 6-3.
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Van onze correspondent

FAYETTEVILLE - In de kwalifica-
tie van het 25.000 dollar toernooi in
Fayetteville in de Amerikaans staat
Carolina heeft Anique Snijders zich
voor de tweede ronde geplaatst. Ze
begon de kwalificatie met een 6-1,
6-2 zege op Limona Augustini.

ZÜRICH - Carl Lewis doetJjjQ
daag niet mee aan de Grand "

van Zürich. Hij heeft afge#£|
wegens maag- en darmklacn
maar olympisch, wereld- en
ropees kampioen Linford cru^.tic denkt dat het ontbreken
Lewis een andere oorzaak "*%
„Het kan best zijn dat Carl».
is, maar volgens mij is h. rj
woon bang."

Lewis ontloopt
Christie

# Bayern München
hoopt met de
toppers Jean-Pierre
Papin (links) en
Lothar Matthaus
ook in Europees
verband hoge ogen
te gooien.

Foto: REUTER

Alberda dunt
selectie uit
WOERDEN - Bondscoach ifAlberda heeft Mark LenteUn* J,
Robert van Es geschrapt uit ,
selectie van het Nederlands v
leybalteam voor het wereld*2

pioenschap. Alberda laat v?£het toernooi, van 29 septem^
tot en met 8 oktober in GrieK^land, nog één speler valleXÏ\J
groep bestaat voorlopig uU\?J
tien spelers: Misha LatuhuJ"JBrecht Rodenburg, Henk-J*l
Held, Rob Grabert, Guido G<£zen, Bas van de Goor, Mike *Jj
de Goor, Jan Posthuma, o^sZoodsma, Ron Zwerver, u.
van der Meulen, Peter Blange
Martin van der Horst.

Clubs investeren meer dan honderd miljoen in nieuwe spelers
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