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Nepagenten
in Heerlen

aangehouden

gEERLEN - Op de CBS-weg in
"eerlen zijn zondagavond twee
topagenten aangehouden. De
«eerlenaren (18 en 29 jaar) wa-
,?n gestoken in sterk op poli-
Jjeunifbrmen lijkende kleding,
net tweetal dat op de kleding
£>ude) politie-onderscheidings-

droeg, was in het bezitan een scanner met nepmicro-
~or*> handboeien, portofoontas

r* een semafoon. In hun auto
ook een oranje zwaailicht.

f*J verklaarden als signaleur ge-
erkt te hebben bij een wieler-

d£ in Kerkrade. Door het
zo en van de politieuniformen

de mensen hun aanwij-

zingen beter opvolgen. De Heer-
lenaren verklaarden bovendien
dat zij deel uitmakenvan het ac-
tiecomité Zeswegen, dat in de
omgeving van de CBS-weg de
prostitutie-overlast wil beper-
ken. De mannen gaven toe dat
zij zaterdag in de verboden uit-
rusting gesurveilleerd hadden
op de CBS-weg.
De twee nepagenten kregen een

procesverbaal voor het dragen
van onderscheidingstekens en
het verrichten van een daad niet
behorend tot hun taken. Op die
overtreding van het wetboek
staat een maximale gevangenis-
straf van drie maanden of 5000
gulden boete.

Volgens SP-raadslid Riet deWit,
woordvoerster van het actieco-
mité Zeswegen, is de zaak zwaar
overdreven. „Een van hen is lid
van het actiecomité, maar het
tweetal heeft daar zaterdag-
avond niet gepost. De kleding
lijkt niet op een politieuniform.
Van die handboeien weet ik
niets af."
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Hoensbroekse
kon trein niet uit
gSLEEN/HOENSBROEK

Liska uit Hoensbroek is
Sn nd °P de Nederlandse

Poorwegen. Ze kwam afgelo-pen weekeinde per intercity na
<£n vakantie terug uit Amster-
W 1£n wilde °P het station Ge-

uitstappen. Dat kon
>nter niet omdat het rijtuigarm ze zat, stopte waar geen

was. Ze kon met haar ba-
Jk .met uit de voeten-

kde diePte in en tegen
late P?ar sP°orDornen aan- Even
typr t°k de trein langzaam op.e stonden met acht of negen
Star?Sen te wachten om uit te
Zo, Sen en dachten dat de trein»« doorrijden totdat wij ook bij
feedPerron waren-" De intercity
Ai a.echter door. De kennissen
lek t^ opwachtten, zagen An-
tj p Liska weer vertrekken. In
ftorvS ' net eindstation, nam ze
haa dwongen een texi die
{j-r Voor veertig gulden naar
&Th sbroek bracht.fdaL station in Geleen deed ze
v«arop telefonisch haar beklag.
*erf 6riS de Hoensbroekse kreeg
ba?-aar tot naar niet geringe ver-
EeTng te horen dat dit de reizi-
o__Voor Geleen-Oost wel vakeruverkwam.

e eerder pogina 11."NS: 'Ditkomt
>^___*t vaakvoor'

het weer

feELVALLIG
kg -g wordt met een zwak-
Ow 2?'*westelijke stroming
ét ..,ele lucht aangevoerd.
°okïl,n naast wolkenvelden
valt 2onn*Se perioden en er
\yee een enkele regen- of on-
titelS i

'De wina ïs zwak uit
aanlopende richtingen. De

lucht is ook nog
6e k* 1 en ondanks de aanwezi-
Van olking toopt het kwik
«len ldda_ op totrond 24 gra-
ftak "J01 vannacht te dalen
<jT7r 14 graden. De komende
,£*eö blijft het wisselvallig
teftT enkele buien en middag-fl_ilperaturen die geleidelijk-
W tot 20 graden,

Verdere informatie be-
ku„t de het weer in Limburg
/^t u bellen 06-9775.

ïo>AAG:"op: 06.35 onder: 20.45
21.07 onder: 09.09

S_?*GEN:
Uja_>°P: 06.37 onder: 20.43

21.28 onder: 10.17

Vier Nederlanders
onder slachtoffers
vliegtuigongeluk

RABAT - Bij de slachtoffers van
het vliegtuigongeluk in Marokko
zijn zondagavond ook vier Neder-
landers om het leven gekomen. Het
Marokkaanse persbureau MAP
heeft dit gisteravond bevestigd. De
identiteit van de Nederlandse
slachtoffers is nog niet bekend.
Alle 44 inzittenden van het toestel
kwamen om het leven. Het Marok-
kaanse vliegtuig van Royal Air Ma-
roc (RAM) was op weg naar Casa-
blanca toen het tien minuten na de
start 35 kilometer ten noorden van
Agadir neerstortte.
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Vooral bejaarden en modale ambtenaren leveren in

Minder koopkracht
door paars beleid

Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG - Door de paarse
kabinetsplannen zal de koop-
kracht onder grote delen van
de bevolking afnemen. Pre-
mier Kok rekent er echter op
dat de toenemende economi-
sche groei deze achteruitgang
snel zal compenseren. Met
speciale maatregelen wil de
premier de koopkracht voor
de minima zoveel mogelijk
veilig stellen.
Zo krijgen bejaarden die behalve
hun aow ook nog een aanvullend
pensioen hebben van maximaal
10.000 gulden, een belastingaftrek■ van 1000 gulden per jaar. Dit blijkt

J uit de doorrekening die het Cen-
traal planbureau (CPB) heeft ge-
maakt van het paarse regeer-
akkoord.
Ondanks de nieuwe belastingaftrek
zal de betrokken groep bejaarden
de koopkracht zonder nadere maat-
regelen jaarlijks met 0,25 tot 0,75
procent zien dalen. Dat is bedui-
dend minder dan de 'welgestelde'
bejaarden: de groep die behalve
aow nog een aanvullend pensioen
heeft van 10.000 tot 30.000 gulden.
Zij zien hun koopkracht jaarlijks
met 1,25 tot 2 procent afnemen.

De modale ambtenaar is echter nog
slechter af. Op basis van de kabi-
netsplannen zal de koopkracht van
deze groep elk jaarmet 1,75 procent
dalen. Voor alle andere groepen
loopt de teruggang in koopkracht
uiteen van nul tot 0,75 procent per
jaar. De minima gaan er jaarlijks
0,25 tot 0,75 procent op achteruit.
Modaal en drie maal modaal niets.
Premier Kok was er gisterenop zijn
eerste persconferentie als dekippen
bij de koopkrachtcijfers te nuance-
ren. Volgens hem groeit de econo-
mie zo snel dat er financiële meeval-
lers zijn dié zich ook vertalen in de
werkgelegenheid en de koopkracht.
Tot nu toe wordt uitgegaan van een
economische groei van 2,25 procent
per jaar. Volgens Kok wijkt de
praktijk daar 'behoorüjk positief
van af.

Kok wees er verder op dat talrijke
maatregelen niet in hetkoopkracht-
beeld zijn meegerekend. Het gaat
dan om kortingen op de individuele
huursubsidie, beperking toeslagen
aow, minder pensioen voor wedu-
wen en wezen, bezuinigingen bij de
arbeidsvoorwaarden van ambtena-
ren, ingrepen in de kinderbijslag en
de studiefinanciering, minder bij-
stand voor alleenstaanden en meer
steun voor financieel kwetsbare
groepen. Ook is niet gelet op inci-
dentele loonsverhogingen die jaar-
lijks 0,75 procent belopen.
Het kabinet zal zich de komende
acht dagen zetten aan het rondma-
ken van de begroting 1995.

IZieverder pagina 3

" Verdeeld vertrouwen
in paarse coalitie

# Koningin Beatrix heeft
gistermiddag de 14 minis-
ters van het nieuwe kabinet-
Kok beëdigd, nadat de for-
mateur eerst nog zijn eind-
verslag had uitgebracht.
Samen met dekoningin pre-
senteerde de nieuwe minis-
tersploeg zich op het bordes
van paleis Huis ten Bosch.
Daarna werden de twaalf
staatssecretarissen in het
nieuwe kabinet beëdigd.

Foto: ANP

Oud-voorzitter PvdA blijkt weer eens onbereikbaar

Sint loopt post in kabinet mis
Van onze correspondent

AMSTERDAM - Oud-voorzit-
ter Marjanne Sint van de
PvdA is een staatssecretariaat
misgelopen omdat zij vorige
week onbereikbaar was. Na-
dat PvdA-onderhandelaar
Wallage en zijn medewerkers
tevergeefs hadden geprobeerd
in contact te komen met Sint,
benaderden ze donderdag-
avond uiteindelijk burgemees-
ter Anneke van Dok-Van Wele
via de autotelefoon met het
verzoek staatssecretaris van
Economische Zaken te wor-
den. De ambitieuze Van Dok,
aan wiens neus het burger-
meesterschap van Amsterdam
onlangs voorbij ging, zei on-
middellijk ja.

De gang van zaken heeft veel weg
van de wao-affaire uit juli 1991 die
de PvdA volkomen in verwarring
bracht. Toen het kabinet-Lubbers/
Kok op 13 juli de omstreden wao-
ingrepen aankondigde, was PvdA-
voorzitter Sint op fietsvakantie in
Italië. Er brak in de partij paniek uit
door de onaangekondigde maatre-
gelen die tot dan toe in de PvdA
onbespreekbaar waren geweest en
die zelfs door vice-premier Kok al-
tijd openlijk waren afgewezen.

Sint verklaarde na terugkeer tijdens
haar vakantie geen krant te hebben
ingezien en nooit naar de radio te
hebben geluisterd. Daarop bood de
Wereldomroep haar een wereldont-

vanger aan die partijleider Kok op
11 augustus namens Sint weigerde.

De geplaagdevoorzitter, over wie in
en buiten de partij tal van vaak
krenkende grapjes circuleerden
was na haar vakantie niet meer in
staat om de geest in de fles te krij-
gen en trad eind augustus 1993 te-
leurgesteld af. De wao-crisis kostte
de PvdA bijna 3000 leden. Kort
daarna haalde wijlen ministerDales
de econome Sint naar het departe-
ment van Binnenlandse Zaken,
waar zij een leidinggevende functie
kreeg die zij nog altijd bekleedt.

In de partijtop wordt aangenomen
dat Marjanne Sint er na haar ge-
dwongen vertrek als voorzitter niet
meer op gerekend heeft ooit nog
eens als bewindsvrouwe te worden
aangezocht. Het kan zijn dat Sint

niet tot het kabinet wilde toetreden,
maar dat wordt intern niet erg waar-
schijnlijk geacht.
In 1989 had zij al graag minister of
staatssecretaris willen worden,
maar werd zij 'buiten het kabinet
gehouden. De zaken lagen nu ken-
nelijk anders. Marjanne Sint kent
hetministerievan Economische Za-
ken goed, want zij werkte er enige
jaren in een beleidsfunctie.

De benoeming van Anneke van
Dok wordt binnen de PvdA als
noodgreep gezien. Zij kreeg de post
op Economische Zaken uiteindelijk
omdat de econome Annemieke
Roobeek, hoogleraar aan de Univer-
siteit van Amsterdam en Nyenrode
en specialiste op het gebied van
technologie, niet bereid bleek haar
voorspoedige wetenschappelijke
carrière op te geven.

Cubaanse uittocht houdt
aan ondanks politiek VS

Von onze redodie buitenland

MIAMI/WASHINGTON - Honder-
den vluchtende Cubanen hebben
gisteren de Amerikaanse kustwate-
ren bereikt. De uittocht houdt aan
ondanks de nieuwe politiek van
Washington Cubanen niet meer toe
te laten.

Amerika heeft in het kader van het
nieuwe beleid de eerste bootvluch-
telingen naar de Amerikaanse basis
Guantanamo in het zuidoosten van
Cuba getransporteerd. Zij kwamen
daar ontgoocheld aan. Zij blijven
volgens de Amerikaanse minister
van Defensie William Perry 'voor
onbepaaldetijd' op debasis geïnter-
neerd. „We kunnen de opvangkam-
pen zo lang als noodzakelijk open-
houden," aldus Perry.

De afstand tussen het Amerikaanse
Key West en de Cubaanse hoofd-
stad Havana bedraagt ■ circa hon-
derd Kilometer. Zondag werden
1293 vluchtelingen onderschept,
ruim honderd meer dan op zater-
dag. Gistermorgen waren er in Key
West al 625 Cubaanse vluchtelingen

geteld. Dat was voor een officier
van de kustwachtreden te voorspel-
len dat 'dit tot dusverreonze ergste
dag wordt.

President Clinton brak vrijdag met
de 28 jaar oude politiek van de VS
om gevluchte Cubanen vrijwel au-
tomatisch politiek asiel te verlenen.
Washihgton vreest een nieuwe uit-
tocht, zoals die in 1980 toen de Cu-
baanse leider Fidel Castro 125.000
Cubanen het vertrekken.

Perry heeft gisteren gezegd dat een
blokkade van Cubaanse wateren
'een mogelijkheid' is, maar dat deze
optie niet op de agenda staat. Een
woordvoerster van het Witte Huis
zei dat tal van maatregelen onder-
zocht worden maar dat een blokka-
de 'nu niet wordt nagestreefd.

Washington benadert wel andere
naties in het Caribisch gebied om
eventueel Cubanen op te vangen.

Zie verder pagina 5

" Gevestigde Cubaan in
Miamisteunt Clinton

Ondergelopen
kelders en

blikseminslag
door noodweer

KERKRADE - Enige tientallen
ondergelopen kelders in vooral
Kerkrade en Landgraaf, dat was
gisteren aan het begin van de
avond het resultaat van een kort
maar hevig noodweer.

De brandweer van Kerkrade
moest uitrukken om een brand
als gevolg van blikseminslag bij
houthandel Limbach aan de
Kantstraat in Waubach te blus-
sen. Het dak werd grotendeels
vernield en ook het dak van een
buurthuis liep schade op. Verder
zijn machines in de houthandel
nat geworden.

De brandweer moest tevens kel-
ders in vooral Kerkrade-West en
Waubach leegpompen. In Bo-
choltz stonden in een straat meer
dan tien tuinen blank en was wa-
ter met modder ook keukens
binnengestroomd.
Een blikseminslag in Tennishal
Hoensbroek leverde geen noe-
menswaardige schade op.
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Vrouw
De vrouw is bepalend in het werk
van Paul Delvaux. Hij ziet devrouw
meer als een onontkoombaar ver-
schijnsel dan als een eventueel aan-
genaam te bevinden verschijning.
Er is een zweem van erotiek, er is
géén sprake van passie. De poging
tot verbeelding van gratie wordt
nergens door lust geschraagd. Er zit
meer leven in Delvaux' skeletten

dan in zijn jonge vrouwen. 'Des
grandes femmes immobiles',
schreef zyn Parijse vriend Eluard,
maar ook zijn woorden brachten
geen beweging.

In .een groot aantal studies is ge-
tracht het geheim van Delvaux, zijn
drijvende kracht, te ontsluieren.
Die studies komen, sommige met
de hulp van de schilder, tot één- en
dezelfde conclusie: de jongePaul is
veel onthouden. Uit alle regelen
stijgt het beeld van de moeder als
een monument van tyrannie. Ze
had, zonder aan gerichte zelfkritiek
te lijden, niets op met welke vrouw
ook. Vrouwen zouden moeilijk te
bestryden ziekten verspreiden, in-
halig en deswege gevaarlijk zijn.
Paul werd 'heimelijke omgang' en
zelfs het huwelijk tijdens het leven
van Maman verboden. Delvaux ver-
zocht de beschouwers van zijn werk
evenwel nooit naar dit soort bela-
den bedoelingen te zoeken. Hij
koesterde twee werkelijkheidsbeel-
den: dat van zijn werk naast dat van
het leven.

DOOR LOUIS DU MOULIN Parkpop domper voor Earring,
triomf voor 2 Unlimited

Zo gesmeerd als vorig jaar het
dertiende Parkpopfestival ver-
liep, zoveel strubbelingen kende
gisteren aflevering veertien. Eén
geluk: de ongeveer 450.000 be-
zoekers in het Haagse Zuider-
park merkten slechts weinig van
de onvoorziene organisatorische
problemen. De grootste domper,
het uitvallen van Golden Earring
wegens ziekte van zanger-gitarist
George Kooijmans kon evenwel
niet worden gemaskeerd. Tegen-
over deze en andere tegenvallers
stond natuurlijk de amper nog
verwachte medewerking van de
weergoden. Dank zij de magi-
straal stralende zon verkeerde
iedereen bij voorbaat al in de ge-
wenste sfeer.
Het afgelasten van de 'stekkerlo-
ze' sessie van de Earring werd
gecompenseerd met een optre-
den van The Scène, die door de
programmeur van Europa's
grootste gratis popfestijn John
van Vueren nog net op tijd bij el-
kaar kon worden getrommeld.
Voor Golden Earring betekende

het niet doorgaan van de 'thuis-
wedstrijd' een enorme strop. Het
onverwoestbare veteranenkwar-
tet had op Parkpop, waar het al
eens eerder van departij was, zn
nieuwe single 'Hold Me Now'
willen presenteren en meteen
een videospecial willen opne-
men. „Dan maar volgend jaar",
riep drummer Cesar Zuiderwijk,
met bassist Rinus Gerritsen als
gast toch aanwezig, gelaten. Vol-
gens hem zal George Kooijmans,
geveld dooreen virus en een ont-
steking aan zijn luchtwegen,
over een kleine week weer het
ventje kunnen zijn.
Cesar Zuiderwijk had eigenlijk
zo bij Angelique Kidjo kunnen
invallen, want de slagwerkervan
de Afrikaanse funkdiva moest
spelen met een stel gescheurde

enkelbanden als gevolg van een
val van de hoteltrap.

Verjonging
Een spontaan knelpunt dat nog
net kon worden verholpen, dien-
de zich aan tijdens de set van 2
Unlimited. Meer dan ooit tevo-
ren in de Parkpop-geschiedenis
dreigden de dranghekken het te
begeven toen 'Nederlands meest
succesvolle hit-act aller tijden'
haar pakkende techno-house uit
de boxen liet denderen. Alleen
de directe confrontatie met hun
idolen Anita Doth en Ray Slijn-
gaard bleek al voldoende om
menige tiener zn hoofd te doen
verliezen en de EHBO veel over-
werk te bezorgen. Uit 't oogpunt
van publieksverjonging was 2

Unlimited een uitstekende keus.
Qua artistieke presentatie kwam
het wereldvermaarde duo, aan-
gevuld met enkele dansers, he-
laas niet tot verrassend stunt-
werk.
Zodoende schaardehet mateloos
populaire koppel - ook backsta-
ge goed voor een geweldige sa-
menloop - zich in de rij bij de
meeste andere van de in totaal
twaalf acts. Want degelijkheid
voor alles was het devies van zo-
wel de 'openers' Chris Daniels &
The Kings (podium 1) en Mau
Mau (podium 2) als van de 'af-
sluiters' Steve 'Toto' Lukather
(podium 1) en King Sunny Ade
(podium 2).
Hans Dulfer - voor wie een Ja-
panse televisieploeg was overge-
komen - leek halverwege de dag

op meer dan een routineklus uit,
gezien zn verwoede pogingen
om de meute voor zn speel-
plaats in beweging te krijgen,
maar dat lukte niet echt. Hetzelf-
de gold voor de herenigdeUrban
Heroes, de tweede Haagse roek-
troef die met haar uitverkiezing
duidelijk een voorkeursbehan-
deling had gekregen.
De dagprhs ging dit keer naar
Angelique Kidjo, Tina Turners
nichtje uit Benin, waar zoveel
aanstekelijke pit in zit. Goede
tweede op de kwaliteitsladder
werd Jimmy Barnes, deAustrali-
sche brulboei die vorige maand
in Nijmegen als voorprogramma
Bryan Adams reeds veel stof tot
nadenken gaf.
Elli Schelling, de 'peetmoeder'
van Parkpop, was al met al toch
een gelukkig mens. 's Morgens
had ze nog gevreesd voor 'n ma-
tige opkomst wegens het late
tijdstip in het zomerseizoen (in
verband met de Wereldruiterspe-
len, normaal van het festival op
de laatste zondag in juni plaats,
LDM) en voor veel ongenoegen
over de afzegging van Golden
Earring.
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Grafisch oeuvre van Paul Delvaux in Casino

Het zwijgende landschap

DOOR ANDREAS OOSTHOEK

Dinsdag 26 juli werd in
Veurne de oude Paul
Delvaux begraven,
schilder en ereburger,
bewoner van hetRoze
Huis en ere-stationschef,
één van de Honderd
groteWalen, in
Vlaanderen thuisgeraakt.
Delvaux, schilder van het
fantastische, werd 96.
Zijn werkroept zowel
bewondering als
weerstand op. Zijn
Verzoeking van de
Heilige Antonius wekte
in 1946 in New Vork
groot schandaal. Ook
Europa deelde in de
afkeer. De ene partij
achtte zijn naakte joffers
obsceen, de andere partij
had liever wat
gevaarlijker Schoon
gezien.
Het Museum voor
Moderne Kunst in
Brussel presenteert in
1997 de
overzichtstenstoonstel-
ling van deze omstreden
kunstenaar. Nu, tot 19
september, laat het
Casino in Knokke als
voorproef het gehele
grafischeoeuvre van
Delvaux zien: het
Festival van dekoele
Maagden.

Paul Delvaux wordt in de kring van
de surrealisten een late roeping ge-
noemd. Tot op de dag van heden
duurt daar bovendien de discussie
of hij nu een 'echte surrealist of een
gewone 'fantast' was. Hoe het ook
zij, Delvaux schilderde. In zijn
kunst komen het surrealistische en
fantastische van het Land van
Bosch en Brueghel samen. Ruim
vijftig jaar, tot hij met blindheid
werd geslagen, heeft Paul Delvaux
aan zijn wereld gewerkt. Het is de
wereld van een beperkte thematiek,
waarvan de samenstellende elemen-
ten een halve eeuw lang telkens

' werden hernomen en gevarieerd.
De maan van Delvaux bescheen al-
dus weinig nieuws, kwam tot op-
gaan noch verzinken. Zo ontstond,
in zijn kleine kunst van de ver-
vreemding, een onvervreemdbaar
waarmerk: Delvaux bleef Delvaux,
de jaren deden er niet toe.

We kennen hem als de schilder van
de versteende, uitdrukkingsloze
vrouwen. Ze zijn tot staan gekomen
in het landschap van de nacht. Daar
schijnen de maan en de lamp: de
natuur wordt bijgelicht. We zien de
vergezichten van het Zuiden, een
doorkijk op pleinen, omrand met
klassieke gebouwen. We zien de
aankomst van treinen op sombere
perrons, halteplaatsen in onzalige
bossen, stations aan de rand van
oude industriegebieden. Daar, in
het zwijgende landschap van Del-
vaux, stokt elke handeling. Wie kij-
ken kan, kijkt langs de ander en
wacht op niets.

" Paul Delvaux is de schildervan de versteende, uitdrukkingsloze vrouwen. Foto: GPD

kunt

Keurmerk
Delvaux heeft zijn keurmerk laat
gevonden. De jonge kunstenaar
zwalkte jarenlang tussen het neo-
impressionisme en het expressio-
nisme in het België van zijn tijd. Op
die zoektocht vond hij Ensor en
leerde de gedeelde realiteit kennen.
In de vroege jaren '30 werd hij ge-
troffen door het werk van de surrea-
listen. Het werk van De Chirico met
zijn armzalig geschilderd maar
wonderlijk klassiek perspectief,
boeide hem zeer, evenals de verha-
lende kunst van zijn landgenoot
Magritte. Het zijn invloeden, die
zijn nieuwe beeld vormen. Delvaux
vindt zijn thema en bouwt de sa-
menstellende factoren uit. Hij ver-
werpt het automatisme dat enkele
jaren lang de toon heeft aangegeven
en kan zich vinden in de regel dat
de schilderkunsteerst en vooral een
denk-kunst is. Hij houdt het kantje
van de surrealisme, zonder ooit in
de bakermat Parijs of het woelnest
België rechtstreeks bij de groepen
te behoren. André Breton formu-

leert zijn Surrealistisch Manifest in
1924. Twaalf jaar later pas houdt
Delvaux zyn Miroir op. Het bete-
kent geen grandioos welkom in de
Brusselse kring van Mesens, Ma-
gritte, Nougé, Scutenaire en Souris.
Paul Delvaux staat zichzelf, evenals
Labisse, een eigen weg toe. Deze zal
in vijftig jaren die volgen regelma-
tig het pad van zijn geestverwanten
kruisen.

Grafiek
De kunst van Delvaux heeft te ma-
ken met het streven naar een edele
schikking. Hij plaatst figuren en
dingenbuiten hun als normaal erva-
ren werkelijkheid in een nieuw ver-
band. De verhoudingen wijzigen en
de tegenstellingen ontstaan. Daarbij
legt hrj een bijzondere aandacht
voor het detail aan de dag. Uit de
breedte van het werk, de vaak grote
doeken en monumentale wand-
schilderingen, spreekt een sterke
beperking van de motieven en een
bescheiden ontwikkeling van het
palet. De sombere kleuren leggen
het in de loop der jaren af tegen het
toenemende licht, al blijft het colo-
riet in het totaal van dit werk een
eerder zwak gegeven.

Heel anders is dat in het grafisch
oeuvre. Hier versterkt zelfs de ge-
ringste tint het zwart-witte uit-
gangspunt aanzienlijk. De tentoon-
stelling in het Knoks Casino, waar
Delvaux en Magritte dankbaar een
strekkende wand magisch realisme
leverden, omvat de gravures, etsen
in verschillende techniek, steen- en
zijdedrukken. Het is een compleet
overzicht. Gebruiksgrafiek hangt er
naast tientallen vrije bladen, van
klein tot zeer groot: menukaarten,
theaterprogrammas, afffiches en
zelfs het etiket van de Mouton
Rothschild uit het jubeljaar 1985
(nog even bewaren). Het effect van
deverschillende kleuren op eenzelf-
de basis is treffend. 'Dromen op
papier' heet de tentoonstelling. Het
zal, wederom, te maken hebben de
droomgestalten en somnambules
die niet losraken uit de magnetische
velden die Delvaux schept. De titel
staat niet overal voor superbe kwa-
liteit. Grootse grafiek is het niet. De
manier blijft een manier en sluit de
aangename verrassing te vaak uit.

Tentoonstelling: Paul Dejvaux,
Dromen op papier, het grafisch oeu-
vre. Plaats: Casino Knokke-Heist.

Musical Cyrano
een maand verlengd
De musical 'Cyrano' blijft een maand langer in het Amster-
damse Theater Carré draaien dan gepland. Hoofdrolspeler
Bill van Dijk plakt pas op 25 september voor de laatste
keer de Cyrano-neus op zijn gezicht. Oorspronkelijk zou
hij dat eind deze maand doen.
Aanleiding voor de verlenging
zijn de wat tegenvallende be-
zoekersaantallen in de zomer-
maanden. In die periode was er
een zaalbezetting van gemid-
deld 70 procent. „In een vakan-
tieperiode loopt zon voorstel-
ling minder dan daarbuiten,"
aldus een woordvoerder van
producent Joop van denEnde.
„We geven debelangstellenden
een laatste kans om naar 'Cyra-
no' te komen kijken."

dway. Veranderingen die voor
de Amerikaanse versie werden
doorgevoerd, zijn nu ook in de
aangepaste voorstelling in Car-
ré te zien. Zo kreeg Bill van
Dijk er onder meer een solo-
nummer in de tweede akte bij

Volgens de woordvoerder van
Van denEnde is het na 25 sep-
tember definitief gedaan mcl
Cyrano. „Een optie voor een
verlenging met een maand m
Carré stond er vanaf het °e'
gin," zegt hij. 'Cyrano' komt
niet in aanmerking om op ter-
mijn mogelijk 'The Phantom
of the Opera' in het Scheve-
ningse Circustheater te vervan-
gen. Die optie ligt wel voor
'Les Misérables' op tafel.

De huidige Cyranc"voorstel-
ling is de tweede in Nederland.
In het theaterseizoen 1992/1993
trok een reizende produktie al
ruim 200.000 bezoekers. In no-
vember vorig jaar beleefde de
show zijn première op Broa-

puzzel van dedag

Welk winwoord komt er in het balkje?

HORIZONTAAL: 1 wolsoort; 6 rondwaren; 11 vlegel; 13 vertrek; 14
paardekracht; 16 bijb. fig.; 17 godheid; 18 de oudere; 19 inzonder-
heid; 21 samenspanning;23 seconde; 24 plooi; 26 pelsdier; 27 kle-
dingstuk; 28 Eur. gebergte;30 pi. in Brazilië; 31 schoeisel; 32doop-
vader; 34 gomhars; 35 strook; 36 lichaamsdeel; 37 pos. elektrode;
40 wintersport; 43 waterplantje; 44 nieuw (eng.); 46 pi. in Friesl.; 48
jongensnaam;49 pi. in Zweden; 51 slot; 52riv. in Duitsl.; 53 volks-
dans; 55 van de; 56 familielid; 57 wacht; 58 wand; 60 Rijksmark; 61
plant; 62 éénjarig dier; 64 wandplaat; 65 richtingzoeker.

VERTIKAAL: 1 hoofddeksel; 2 Ged. Staten; 3 pers. vnw.; 4getroffen;
5 bijb. fig.; 6 wijnsoort; 7 intrige; 8 handvat; 9 kanon; 10bolgewas;
1.2vertrek; 13buiteling; 15plooi; 18 aanbouw; 20 pijnlijke; 22negen-
oog; 23 riv. in Duitsl.; 25 stramien; 27 visje; 29 pi. in Engeland; 31
onhandig;33 hoefdier; 34goudgewicht; 37 strijdperk; 38 middag; 39
Zuid-Amer. land; 41 watervogel; 42 omlaag; 43 plant; 44 spijten; 45
behaaglijke; 47 volksvermaak; 49kraamverzorgster; 50 bunzing; 53
boodschap; 54 voertuig; 57vrag. vnw.; 59 belemmering;61 Amerika;
63 Rijksplantsoen.

oplossing gisteren

OPLOSSING E 707
HORIZONTAAL: 1 stoppel; 6 obelisk;
12 stom; 13 ikat; 14 RM; 16teek; 18
idem; 19 bi; 20 ccl; 22 slinger; 24
som; 25 lies; 27 teelt; 28 stap; 29
edele; 31 Leo; 32 keuze; 33 munt; 35
nerf; 36 item; 37 Mali; 39 ster; 41 piek;
44 rapen; 46 kat; 48 mulat; 50 Ikon;
51 blaar; 53 sela; 54 net; 55 brutaal;
57 MLX; 58 Sr.; 59 neus; 60 idee; 62
E.K.; 63 lori; 64 ante; 66 secunda; 67
fraseur.

VERTIKAAL: 1 strelen; 2 os; 3 PT*
4 poes; 5 emelt; 7 bidet; 8 eken
lam; 10 it.; 11 krimpen; 15 meid; 'kiel; 18 iglo; 19 Boaz; 21 leem; 't
neef; 24 stuf; 26 sluiten; 28 seriel*30 enten; 32 kelim; 34 ter; 35 nap; Jprinses; 39 spot; 40 laat; 42 klem; *
stakker; 45 aker; 46 klus; 47 taai; *alle; 51 bruid; 52 radar, 55 Bern; *
Lena; 59 nou; 61 ets; 63 l.c; 65 te'

Winwoord: FABRIEKSTERREIN

recept
Sperzieboontjes met spekjes
en champignons
Sperzieboontjes, ook wel prinsessebonen ge-
noemd, worden momenteel in grote hoeveelheden
aangevoerd. Overigens is ook deze groente een van
vele die wij te danken hebben aan de tochten vanColumbus. Hoewel Europa een inheemse bonen-
soort kende die wel enigszins op de huidige boon
lijkt is het veredelde type van de boon die we nu
kennen oorspronkelijk afkomstig uit Zuid-Ameri-ka en wel uit het Argentijnse Andesgebergte om
precies te zijn.

Ingrediënten: 250 gram champignons, 500 gram
sperziebonen, 100 gram spekblokjes, boter, peper
en zout. Bereiding: Maak de champignons schoon,
snijd een plakje van het voetje en snijd de cham-
pignons in vieren. Haal de sperzieboontjes aan bei-
de kanten af en was de groente. Breek lange
exemplaren eventueel doormidden. Kook de sper-
zieboontjes in licht gezouten water gaar in 12-15
minuten. Bak ondertussen de spekblokjes zachtjes
uit in een klontje boter. Neem de spekblokjes uit
de pan, houd ze apart en bak de stukjes champig-
non in het bakvet goudbruin. Kruid met peper en
zout. Giet de sperzieboontjes af. Voeg de spekblok-
jes bij de champignons en schep dit met de boter
uit de pan bij de sperzieboontjes.

Dinsdag 23 augustus 19942

de rechtertokapua toraja



Milosevic weigert opnieuw internationale waarnemers bij grens

Vluchtelingen uit Bihac
zitten vast in Kroatië

Z°n onze redactie buitenland

vb u B ~ ongeveer 23.000betitelingen uit de opstandi-
u enclave Bihac die zondag
le

r net Bosnische regerings-
ben Werd ingenomen, heb-bel! glsteren in door Serviërs
intTerst Kroatisch gebied tot
lat ve activiteit van inter-
kirj olr_*e nulPorëamsaties êe-
jujj, " De Servische president
g^osevic heeft volgens VN-
tion * Akasni opnieuw de sta-
Waaring van internationale
aan Üemers afgewezen die
err;K de grens het Servische
Sej5a„g° tegen de Bosnische

zouden controleren.
Vol-n.e_?ns de Verenigde Naties zijn
«adar'h* 23000 mensen gevlucht
nis„h "et moslim-leger van de Bos-
eind K ,reSering in Sarajevo een
den nad gemaakt aan de elf maan-
S-_ afsplitsing van Bihac. De
de °ers ontvluchtten zondag voor
Uit .Pakkende Bosnische troepen
cjus_et rebellenbolwerk Velika Kla-
geD- 'n de richting van Kroatisch
SchA dat in handen is van Servi-ce troepen.

deUcntelingenkolonnes verstopten
geri lj"aten en vulden inderhaast in-
Zette opvangkampen in het be-
ant . Sebied. Zij mogen van de
mee j eiten in Zagreb Kroatië for-
(j. niet binnengaan omdat daar
viü ?PVangcapaciteit voor nieuwe
Hüln gen 'volledig is uitgeput.
<lak ganisaties trachten onder-
do „,en voedsel te organiseren voore vluchtelingen.
r_e
de ? preven leider van de enclave,
olie nman Fikret Abdic, gooide
gers

0p de golven door zijn aanhan-
naa„ °_p te roepen niet terug tekeren
Ab d hun huizen.VeiiiC' eigenaar van bedrijven in
erg *a Kladusa, was als krijgsheer
wist RUlair onder de inwoners. Hij
r_u r

_ Blhac buiten de Bosnische
vanBer°orlog te houden en maakte
denri2lJn strategisch tussen de strij-
pir..e Partijen gelegen bolwerk een
gepr e!}nest, waar economisch werd
en „ van schimmige handeln smokkel.
Viadrin- h radio rieP de Bosnische rege-
rügl e vluchtelingen op tot een te-
ir,arid

er naar de enclave. De com-
Atif r? n* Van °"e Bosnische troepen,
njgi Uaakovic, garandeerde de te-
Ugb e^enden hun persoonlijke vei-
lengi e leiding in Sarajevo ver-
attine ♦

Voorts net aanbod voor
Verdr e aan de aanhangers van de
hac t

even autonome militie in Bi-
\Ver(j augustus. Voorwaarde
itieiH genoemd dat zij zich vrijwillig
Scr,e 1n Voor dienst in het Bosni-_ger en dat zij geen oorlogs-

daden hebben begaan.

Waarnemers
teg^^sche leider Milosevic blijft
ty^- stander van internationale
ö°sn v! ers die aan de Servisch-
hoUdIScne grens toezicht moeten
do t

en °P het embargo dat Belgra-
heefte*ien de Bosnische Serviërs
CW a,g^k°ndigd. Dit heeft de spe-
gezeoH gezant Akashi gisteren
Servf ,na een ontmoeting met deMilo'Sc President.
datK-evic 'herhaalde het standpunt
d 6 jIJ al eerder ventileerde', aldus
sche D

Panse diplomaat. De Servi-
bej^jj^sident liet de internationale
triaanri, aar Stoltenberg vorige
Van "■* Weten dat de stationering
tyo.cl rnemers zeer slecht zou
Scftg en ontvangen door de Servi-
Vajj °PPositie, die er een schending
*On ,-e nationale soevereiniteit inEjen.

Stempelen

Mexico stemt behoudend

Gorré stapt op

Var^A^ARIBO - De bevelhebber
p urmaamse leger, kolonelne erL_ ré ' wil z^n functie eerder

t\Vee ; dan de voorgenomen
Ver,Jaar- In een brief aan president
Vr0e "aan stelt Gorré dat hij ver-
haken' Vertrek 'bespreekbaar wil
liet ut

e bevelhebber laat zich
ü.kenri-°Ver z'^n beweegredenen.

v,
1S We^ dat de samenwerking

sic Sia *m en minister van Defen-
iegtried Gilds stroef verloopt.

MEXICO STAD - Met een
meerderheid die hij zelf waar-
schijnlijk ook niet had verwacht,
lijken de Mexicanen zondag Er-
nesto Zedillo Ponce de Leon te
hebben gekozen tot nieuwe pre-
sident.

De opkomst was hoog; schattin-
gen liggen boven de 70 procent.
Informatie over grootschalige
ongeregeldheden en onrechtma-
tigheden ontbreken. Dat duidt
erop dat deze overwinning met
zon 47 procent van de stemmen
redelijk weerspiegelt wat de
Mexicanen willen.
Zij kiezen voor de continuering
van de PRI, de InstitutioneleRe-
volutionaire Partij, de langst re-
gerende partij in de wereld. Maar

ook voor de mogelijkheid dat de
PRI de macht zal gaan delen.
Want de 42-jarige carrière-ambte-
naar met een doktersgraad in de
economie heeft beloofd dat hij
gaat samenwerken met andere
partijen.

Of Zedillo deze toezegging zal
nakomen, moet worden afge-
wacht. Het feit dat de verkiezin-
gen redelijk fraudeloos en vreed-
zaam lijken te zijn verlopen, is
een voorbode dat hij woord
houdt. Want over het verkie-
zingsproces had Zedillo gezegd
dat 'ze een nieuwe fase inluiden
en de laatste resten van een ach-
terhaald verleden (lees: fraude
en intimidatie) zouden verwijde-ren.

# Een verkiezingsmedewerker stempelt de duim van een in-
diaanse vrouw uit het zuidelijke district Chiapas die haar stem

heeft uitgebracht tijdens de parlementsverkiezingenin Mexico.
Foto: AFP

Nieuwe ministeries van OCW en VWS

Verdeeld vertrouwen
in paarse coalitie

Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - De kiezers reageren
verdeeld op het gisteren door ko-
ningin Beatrix beëdigde paarse
kabinet Kok. De helft heeft weinig
vertrouwen. lets minder dan de
helft, zon 43 procent, heeft veel ver-
trouwen in de nieuweregering van
PvdA, VVD en D66. Dat blijkt uit
een opiniepeiling van het bureau
Interview, in opdracht van Nova en
ANP. PvdA- en D66-stemmers zijn
enthousiast, VVD'ers reageren ver-
deeld en CDA-kiezers zien weinig
heil in 'paars.

Minister-president Wim Kok wil de
komende jaren proberen het ver-
trouwen te winnen van zoveel mo-
gelijk mensen. Hij zei gisteren tij-
dens zijn eerste persconferentie als
premier 'zich verplicht te voelen
voor alle Nederlanders een minis-
ter-president te zijn. Ook al hebben
ze niet op een van de drie partijen in
de paarse coalitie gestemd.

De nieuwe premier had toen de
constituerende vergadering en de
traditionele foto op het bordes er al
opzitten en was nog 'een beetje dui-
zelig' van zijn nieuwe status. Zijn
dertien ministers hadden zich goed

voorbereid op het beraad 's och-
tends, zo had Kok gemerkt. Ze be-
gonnen meteen de tekst van het
regeerakkoord te nuanceren. Tot
amenderingen kwam het echter
niet, aldus Kok.

Tijdens het beraad is wel besloten
de departementen van Onderwijs
en Wetenschappen en WVC van
naam te veranderen. In Zoetermeer
zetelt voortaan 'Onderwijs, Cultuur
en Wetenschappen', kortweg OCW.
WVC wordt Volksgezondheid, Wel-
zijn en Sport, zodat het belang dat
de regering hecht aan volksgezond-
heid tot uitdrukking komt.

De premier ziet het vooral als zijn
taak de ministersploeg te smeden
tot een team. Hij wil een open hou-
ding ten opzichte van elkaar stimu-

leren, waarbij het mogelijk moet
zijn om over het muurtje van de
buurman heen te kijken. Het is niet
verboden voor de ene minister om
zich te bemoeien met het beleid van
een ander, aldus Kok.

De kritiek op de benoeming van Jo-
zias van Aartsen tot minister van
Landbouw is volgens de minister-
president niet terecht. Dat Van
Aartsen weinig tot niets weet van
zijn vakterrein hoeft geen handicap
te zijn. „Ik haalde anderhalfjaar ge-
leden Wallage naar Sociale Zaken,
in de verwachting dat hij zich snel
de materie eigen zou maken.*' Kok
verwacht dat dit ook bij Aartsen het
geval zal zijn. „Oordeel hem op zijn
daden niet op de veronderstelling
van wat hij wel of niet kan."

Kok erkende gisteren dat voor een
aantal ministersposten verschillen-
de kandidaten zijn gepolst. Dat po-
tentiële ministers bedankten voor
de eer, wijtte hij niet aan een onder-
waardering van wat zij voor het
land overhebben. Behalve financië-
le overwegingen en de huidige posi-
tie van betrokkenen, is er volgens
Kok ook sprake geweest van per-
soonlijke aarzelingen over het eigen
kunnen. „Dan worden ze in de frac-
tie de ideale kandidaat genoemd,
maar twijfelen ze zelf of ze wel kun-
nen aarden in de politieke arena."

Kok had het 'de meest gave start'
gevonden als het kabinet onmiddel-
lijk naar de Tweede Kamer had
kunnen gaan voor het afleggen van
de regeringsverklaring. Zover is de
regeringsploeg echter nog niet. Met
de beëdiging was echter haast gebo-
den omdat de begroting 1995 voor
30 augustus rond moet zijn. Dat be-
tekent dat er nu eerst een dikke
week door de ministers wordt ver-
gaderd, zowel over de regeringsver-
klaring als over de begroting. De
staatssecretarissen wonen de be-
spreking bij, zodra hun beleidster-
rein ermee gemoeid is. Volgende
week woensdag is de regeringsver-
klaring. Een dag later wordt erover
gedebatteerd \a de Tweede Kamer.

binen/buiteland
Medische penisverlenging verrast medici

Van onze correspondent

ÜTRECHT - In het Centraal Mi-
"tair Hospitaal in Utrecht is tot■ rrassing van medici een expe-irnentele penisvergrotende ope-ratie uitgevoerd. Uroloog P. Dikvernchtte de cosmetische in-jrrjP bIJ een patiënt die had
gewaagd over de geringe lengteJ^n zijn penis.
{Je Nederlandse Vereniging vanuroiogle betreurt dat de ingreeplet is doorgesproken met de zie-*enhuisleiding en de ethische

van het hospitaal. Se-
tenri S JW' Hoekstra vanoch-
ev "De Penisvergroting isxPerimenteel en er zal nog veel

onderzoek naar moeten worden
verricht. De kans is nu groot dat
duizenden Nederlanders hun pe-
nis willen laten vergroten en
naar de huisarts stappen, terwijl
we de gevolgen van de operatie
nog niet precies kennen. Zon in-
greep is alleen in extreme geval-
len te overwegen." Hoekstra
noemt zijn vakgenoot Dik overi-
gens een 'zeer kundig uroloog
die zo nu en dan aan de rand
gaat zitten van wat algemeen
aanvaard is.

Dik hielp vorige maand een pa-
tiënt die jarenlang gebukt ging
onder een penis van slechts vier
centimeter. Nadat de basis van
het lid was losgemaakt van het

schaambeen, kwam de penis
naar voren tot acht centimeter.
Gevolg is wel dat het lid insta-
bieler is bij de coïtus, aldus
Hoekstra. „De gevolgen daarvan
kennen we nog niet precies."
De ethische commissie van het
Utrechtse hospitaal reageerde
verrast. Voorzitter R. Beijersber-
gen: „We hadden dit graag van te
voren vernomen."

Dik blijkt niet onder de indruk
van de commotie die over de pe-
nisverlengende operatie is ont-
staan. „Daar was ik min of meer
op voorbereid," liet hij gister-
morgen weten. „Zo is het ook
gegaan toen we in Nederland be-
gonnen met de borstvergrotin-

gen en sterilisatie. Nu wordt er
gezegd dat je niet moet snijden
in gezond weefsel. Maar hoe
vaak wordt dat al niet gedaan?

Ik heb mijn nek uitgestoken en
dan krijg je kritiek. Mijn belang-
rijkste drijfveer is geweest dat er
mannen zijn die een penis heb-
ben van slechts enkele centime-
ters en daar psychisch onder
gebukt gaan. Via een betrekke-
lijk eenvoudige ingreep kunnen
deze mannen geholpen worden.
Moeten ze daarvoor dan naar het
buitenland? Sommige critici heb
ik het afgelopen weekeinde ho-
ren beweren dat een verlengde
penis kan omvallen. Omvallen?
Ik ben toch niet gek?!."

Vluchtelingen mogen slechts beperkt door

Chaos en paniek bij
grens Rwanda-Zaire

Van onze correspondent

NAIROBI - Gisteren was opnieuw
een dag van chaos, paniek en ver-
warring aan de grens tussen Zaire
en Rwanda waar zich tienduizen-
den Hutu's ophouden. Een grens-
overgang 20 kilometer van Bukavu
in Zaire werd eerst opengesteld
voor de vluchtelingen, vervolgens
gesloten en aan het eind van de dag
wederom beperkt opengesteld voor
kleine groepjes Rwandezen. De Zai-
rese autoriteiten hopen hiermee een
meer ordelijke doorstromingvan de
vluchtelingen te bewerkstelligen.
Van de eerste stroom van enkele
duizenden Rwandezen die gister-
morgen bij de als Rizizi.l aangedui-
de grensovergang Zaire binnen-
ging, konden er maar een paar
honderd naar de 15 kilometer ver-
derop gelegen vluchtelingenkam-
pen vervoerd worden. De rest bleef
in het grensgebied bivakkeren, zeer
tegen de zin van de Zairese autori-
teiten die vrezen dat een nieuwe
opeenhoping van vluchtelingen we-
derom voor grote veiligheids-en
gezondheidsproblemen zal leiden.
Vandaar dat de autoriteiten in de

loop van de dag de grens opnieuw
sloten en eisten dat de VN het
grensgebied vrij zouden maken en
de vluchtelingen naar de opvang-
kampen zouden brengen. Vanwege
een groot gebrek aan vrachtwagens
verliep dit uitermate traag. Boven-
dien is een ten noorden van Bukavu
nieuw opgezet kamp dat plaats
moet bieden aan 100.000 Rwande-
zen uitermate moeilijk bereikbaar.
De slechte wegen zijn vanwege aan-
houdende regens in modderpoelen
veranderd.

Uiteindelijk lukte het de vluchtelin-
genorganisatie van de VN
(UNHCR) toch de meeste nieuwko-
mers uit het grensgebied te verwij-
deren, waarna Zaire zich bereid
toonde de grens opnieuwte openen
voor niet meer dan vijftig a zestig
vluchtelingen tegelijk. Die worden
dan onmiddellijk na aankomst in
Zaire op vrachtwagens geladen en
naar de opvangkampen gebracht.

Hemeltergend
Gezien de tienduizenden Hutu's die
zich nog aan de Rwandese kant van
de grens bevinden en de zeker
30.000 Rwandezen dievanuit de vei-
ligheidszone nog onderweg zijn
naar Zaire, kost het volgens de VN
zeker twee weken voordat een der-
gelijketrage operatie is voltooid. De
belangrijkste grensovergang bij Bu-
kavu bhjft ondertussen gesloten,
daar de stad volgens de Zairese
autoriteiten absoluut niet meer
vluchtelingen aankan. De situatie is
hier reeds hemeltergend, met 80.000
Rwandezen in afschuwelijke om-
standigheden levend in de straten
van de stad terwijl 300.000 vluchte-
lingen in naburige kampen verblij-
ven.

Griekenland
dreigt Albanië

met wraakacties
ATHENE/TIRANA - Griekenland
heeft gisteren met wraakacties ge-
dreigd als Albanië optreedt tegen
etnischeGrieken. Tirana protesteer-
de tegelijkertijd tegen de schending
van zijn luchtruim door een Grieks
vliegtuig. Het toestel wierp zondag
boven Albanië pamfletten uit waar-
in stond dat de Albanese president
en premier moeten aftreden.
„Albanië handelt onnadenkend en
zal dit spoedig betreuren," verklaar-
de de Griekse president Constanti-
ne Karamanlis op scherpe toon. De
waarschuwing heeft alles te maken
met het proces in Tirana tegen vijf
leiders van de organisatie Omonia,
die de Griekse minderheid in Alba-
nië vertegenwoordigt. Zij worden
verdacht van banden met de Griek-
se inlichtingendienst. De politiek
en media in Griekenland proteste-
ren heftig tegen het proces.
Premier Papandreou verklaarde on-
omwonden dat zijn land iedere stap
tegen de Griekse minderheid zal
vergelden. Geen van beide Griekse
leiders weidde uit. Maar volgens re-
geringsbronnen in Athene worden
maatregelen voorbereid als het ver-
sterken van de grenscontrole om de
illegale binnenkomst van Albane-
zen te stoppen.
Albanië meent dat Griekenland een
afscheidingsbeweging aanmoedigt
in het zuiden van het land, waar de
meeste Albanezen van Griekse af-
komst wonen.

punt uit
Libanon

Premier Yitzhak Rabin heeft
Libanon voorgesteld dat Israël
binnen negen maanden zijn
troepen terugtrekt uit de grens-
strook die het bezet houdt in
Zuid-Libanon. Hij zei dit in een
interview met de in Beiroet
verschijnende Arabische krant
al-Hayat. Nadere bijzonderhe-
den over het voorstel werden
niet vermeld. Israël is bereid
zich terug te trekken tot aan de
grens die bestond tussen Pales-
tina en Libanon ten tijde van
het Britse mandaat (vóór het
ontstaan van de staat Israël in
1948), aldus Rabin.

Landing
Een Boeing 747 van Pakistan
International Airlines (PIA)
heeft gistermiddag bij een har-
de landing op Schiphol tekam-
pen gekregen met drie ge-
sprongen banden en het begin
van motorbrand. De tweehon-
derd passagiers zijn door de
brandweer uit het toestel ge-
haald en met bussen naar het
stationsgebouw vervoerd.
Geen van de passagiers heeft
bij de harde landing letsel op-
gelopen.

Misdaadwet
Het Amerikaanse Huis van Af-
gevaardigden is zondag met
235 tegen 195 stemmen ak-
koord gegaan met een streng
wetsontwerp ter bestrijding
van de misdaad. Dit wordt be-
schouwd als een grote overwin-
ning voor president Clinton,
nadat het Huis tien dagen eer-
der weigerde de behandeling
van de wet op de agenda te zet-
ten. Naast beperkingen van het
wapenbezit voorziet het pakket
maatregelen in een uitbreiding
van het aantal agenten en in de
bouw van nieuwe gevangenis-
sen. Voor 100.000 nieuwe poli:
tieagenten wordt tot het jaar
2000 meer dan 15 miljard gul-
den gereserveerd, terwijl voor
de bouw van gevangenissen
meer dan 17 miljard gulden
wordt uitgetrokken. Aan de
lijst van strafbare feiten waar-
voor de doodstraf kan worden
opgelegd,worden tientallen de-
licten toegevoegd. Volgens het
bereikte compromis kunnen
jongeren van 13 jaar en ouder
voor sommige delicten als vol-
wassenen worden berecht.

Deng
Deng Xiaoping, die nog steeds
wordt beschouwd als de eerste
man van China, is gisteren 90
jaar geworden. Deng gaf zijn
laatste belangrijke presidentië-
le post in 1990 op.

Solliciteren
Slechts eenderde van de
100.000 werklozen die langer
dan drie jaar werkloos zijn,
zoekt nog actief naar werk. Het
actief en gericht blijven zoeken
naar werk blijkt de kans op een
baan wel te vergroten. Daar-
naast speelt kieskeurigheid bij
het accepteren van werk een
belangrijke rol. Dit bhjkt uit
een onderzoek door het Leidse
bureau Research voor beleid.
De resultaten zyn door demis-
sionair minister De Vries van
Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid aan de Tweede Kamer
aangeboden.

(ADVERTENTIE)

Onze Top 5
van deze week.
O Appelsientje, 0 co2 pakken a 1 liter 23$ ___.Oo

©CflZaanse snijder, wit, bruin J24IÏ of - mvolkoren J255Ï, heel 1.09
©Oh Huzarensalade, 0 -.^

bak 1 kilo J^r _1./9

OCH Bordeaux, - ocrood (5£5Ï of wit 15^51, fles 0.75 liter 4..10

oUit de diepvries: Ola Magnums,
wit, bruin J4£9J, amandel of yi /inpecan 15^91, 3 stuks ®®@© 4.4y

Wegens succesverlengd.
Onze kristalactie is verlengd t/m 8 oktober a.s..

Volle spaarkaarten kunt u inleveren t/m 5 november as.
Deze week krijgt u een extra kristalzegel bij...

★ Kollumer kaas 48+, ncuzper 500 gram ®®©@ $85 l.vO

★ Unox Knaks, - rkrkblikje 10 stuks, 200 gram 3J5 l.yy
Aanbiedingen gelden t/m zaterdag 27 augustus a.s..

's Landsgrootstekruidenier P&\blijft op dekleintjes letten. \A

(ADVERTENTIE)

CURSUS CAFÉBEDRIJFf 295,-
Binnenkort start de cursus Vakbekwaamheid Cafébedrijf o.a. in:
Venray,Venlo, Waart, Roermond, Sittard, Geleen, Heerlen, Maastricht
Deze cursus bestaat uit 10wekelijkse lesavonden en kost in totaal f 295,-.
Menkan zich nog aanmelden. Lagere school als vooropleiding is voldoende.
Het examen is op 4 januari.Oe zeer afwisselende cursus wordt zowel door
vrouwen als mannen uit pure hobby gevolgd. Sommige hebben in hun
achterhoofd de gedachteom ooit nog eens 'n eigen bedrijf(je) te beginnen.
Ook is er thans een groottekort aan vakbekwaam Horecapersoneel.
De lessen worden levendig gebracht met dia's, vrijblijvendwijnproeven etc.
Ook gaat men gezamenlijk naar een Brouwerij. Met het Diploma kan men
zelfstandig een Cafó, Petit-Restaurant, Disco, Kantine, etc. beheren.

/^s_a^ SUBSIDIE TOT 100%MOGELIJK.
/^S_^v\ Voor gratisBrochure ot aanmelden, bel:
Herkend! STICHTING HORECA ONDERWIJS
VLyMiMNt»w**mvjOj

Maastrichts 043-214600
OOKCURSUS HANDELSKENNIS HORECA ofRESTAURANTBEDRIJF
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<3piccolo s
In deCramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postbank:lo3sloo
Bank: ABN-AMRO 57.75.35.935
Fax: 045-739204 of 739364

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

Reuzepiccolo's
Over 1 of 2kolommen, 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 zijnexclusief 17,5% BTW. Betaling contant of
met de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND _ contant en mét
legitimatie.

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag tm vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
regel - tot 12.00 uur daagsvoor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daags voor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balievan onzekantoren maandagt/m vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldt vrijdag 11.00 uur.

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

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

Personeel aangeboden
Dakdekkersbedrijf AADAK
kan nog dakwerk aannemen.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Telef. 045-226688/226377/
06-52606457.

Als u ons voor 12 uur
's morgens belt, staat uw
PICCOLO de volgende dag
al in het Limburgs Dagblad.
Tel. 045-719966.

Personeel gevraagd
—-_-_-—-- ■_______________-___________~_______,,

Adia Personeelsdiensten
heeft per direct werk voor

inpakkers
in verband met toename van de werkzaamheden bij twee
bedrijven in Landgraaf. De werkzaamheden bestaan onder
andere uit/inpakken, stapelen, controleren en snijden van
produkten. Er wordt gewerkt in dag- en ploegendienst.

Deze banen bieden goede toekomstperspectieven.

hulpmonteurs
Voor een van onze relaties, actief in de luchtbehandelings-

techniekbranche. Het betreft montagewerk op diverse
locaties in Duitsland. Omdat er gewerkt wordt op verschil-
lende hoogtes moet jegeen last van hoogtevrees hebben.

Deze banen zijn voor langere duur.
Interesse? Neem dan voor meer informatie contact op met
Lynda Lemmens of Marcel Roumen van onze vestiging in
Heerlen, Dr. Poelsstraat 16, 045-713120, Kouvenderstraat

81, 045-231680 of met een van de andere vestigingen.
Hoensbroek, Kouvenderstraat 81, 045-231680.

Kerkrade, Hoofdstraat 39a, 045-463700

ADIA
PERSONEELSDIENSTEN

Verdien ’ 120.000,-
-met de verkoop van 3 certificaten. Telef. 045-259615.

TÈNCE! Uitzendbureau in Heerlen
zoekt een commerciële

Binnendienst medewerker m/v
met verkoopervaring- voor 3 maanden of langer voor ca. 8 uur per week.

Deze baan kan ook interessant zijn voor herintreedsters.
Voor meer informatie: 045-712121, Caroline Hoogvliets.

Limbo Groep NV vraagt voor direct:
METSELAARS

voor div. projekten in Nederland en Duitsland. Hoog loon.
NL of Duits verzekerd. Aanm. tijdens kantooruren:

046-334514. Na kantooruren: 045-250238.
aevr. MEDEWERKSTER Gevr. WERKSTER voor 1
17-20 jr.), 2 dgn. p.wk. Soll. ochtend p.wk. in Spaubeek.
>t. Gez. lich. 045-352044. 04493-4166, na 18.00 uur.

Met spoed gevr. part-time
TAXI-CHAUFFEURS m/v
evt. WAO-er, dag- en
nachtdienst en weekend-
dienst. Julianastraat 6,
Brunssum. Tel. 045-252444.
COSMETICA-ADVISEUSE.
Behandeling/verkoop. Ook
opleiding. Hoge marge. Bel
Yacana 040-547511.
Voor bedrijfskantine ge-
vraagd MEDEWERKER(S),
flexibele werktijden. Bel na
17.00 uur 045-322805.
Gevr. v. friture in Kerkrade
een ervaren FRITUREHULP
full-time en part-time. Tel.
045-353735 van 10.00-
-12.00 uur.
WERKSTER gevr. voor
ochtenduren, ongeveer 15
uur per week, di. t/m vr. Rest.
Langen, Koninginnestr. 25
Kerkrade. Sollicitatie na telef.
afspraak. _? 045-457287.
Gevraagd zelfstandig wer-
kende HEREN/DAMES-
KAPPER(STER), full-time.
Kapsalon Albertz. Telef.:
043-210917.

Wilt U op een leuke maniei
wat BIJVERDIENEN met de
verkoop van prachtige sie-
raden? Postbus 77Q. 613C
AT Sittard. Tel: 046-527300,
fax: 046-527440.
Valkenburgs Grottenaqua-
rium heeft t/m oktober leuk
VAKANTIE-WERK vooi
jongens/meisjes tot 20 jaar,
Zat. en zon. vrij. Dagelijks
melden aan de kassa var
11.00-16.00 uur.

Ben je 18-24 jaar, ongebon-
den, ambitieus en wil je wer-
ken in DUITSLAND in een
uitmuntend en goedscorend
verkoopteam? Verdiensten
DM 1.000/DM 1.500 p.wk.
Verkooptraining en hotels
worden verzorgd. Info 020-
-6160119 (9.00-18.00 uur).

Te huur gevraagd
Nette jonge dame zoekl
WOONRUIMTE bij ouder
echtpaar of oude dame.
Liefts omg. Heerlen. Br.o.nr.
B-05847, L.D., Postbus
2610, 6401 DC Heerlen.

Onroerend goed be huur aangeboden

Sittard
U zoekt tijdelijk, 1 maand of langer gemeubileerde woon-
ruimte met tuin? Luxe 2-kamer appartem. met alle voorz.,

KTV, was- en droogaut. etc. Op goede stand gelegen nabij
centurm. Huurprijs vanaf ’ 950,- tot ’ 1.150,- p.mnd. all-in.

Info 046-333975.
Te h. GELEEN, Stikkerstr. 2,
halfvr. h., 4 slpk., badk., gar.
en tuin, ’ 1.095,- p.m. 053-
-335195 na 18.00 uur

Heerlen, te h. Sittarderweg/
Grasbroekerweg APPAR-
TEMENT: woonkamer, keu-
ken, douche, 1 slpk., berging.
Huur en servicekosten
’769,-. Inl. 046-743275 van
11.00-14.00 uur.

Te huur land. gelegen ir
gem. Voerendaal WOON-
HUIS (boederij). Beneden
keuken, kamer, wc en kelder.
Boven: 4 slpk., luxe badk.
zolder, cv. Kantoorruimten,
berging, binnenplaats, voor-
en achtertuin, huurprijs
/1.650,- p.mnd. Direct te
aanvaarden. Br.o.nr.
B-05850, L.D., Postbus
2610, 6401 DC Heerlen.

Onr. goed te koop aangeb./gevr.
—-_-_■--——^^^,^_^— ,„■ - ■______■___■■______■________

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

Koopwoning Vastgoed '92 B.V. _? 040-128897.
Te koop tussengelegen woonhuis
Koraalerf/Heerlen

Uitstekende staat van onderhoud
Vraagprijs ’ 165.000,- k.k. Inl. 045-721781 b.g.g. 751189.

Te koop tussengelegen woonhuis
Koraalerf-Heerlen

Uitstekende staat van onderhoud
Vraagprijs ’ 165.000,- k.k. Inl. 045-721781 b.g.g. 751189.

Uw huis verkopen
met behulp van de

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

Geen kosten
Te koop gevr. ouder
WOONHUIS met tuin (op-
knappen geen bezwaar). Tel.
046-753367.
Gezien de enorme vraag
dringend woonh. te koop ge-
vraagd. (Alle prijsklassen).
N.M.W. QUADEN & Zn. Ma-
kelaardij onr. goed. Lid NVM,
M'Geleen. S 046-519644.
HUIZEN gezocht voor bin-
nen- en buitenlandse kandi-
daten. Verkoper betaalt
geen kosten. Wijman &
Partners. 045-728671.
GEVRAAGD met spoed:
woonhuis, liefst met tuin, tot
ca. ’150.000,-. Opknappen
geen bezwaar. 040-114752.
Misschien heeft u het HUIS
dat wij zoeken in Heerlen of
aangrenzende gemeenten
in de prijsklasse tot ca.

’ 175.000,-.-.045-718731.
MAASTRICHT. Te koop
halfvrijst. woonhuis met
open keuken, 3 slpk., ruime
zolder, geh. onderkelderd,
tuin en achterom. Tel. 043-
-623486.

Speelgoed
Te k. gevr. MODELBOUW
treinen met toebeh., alle
merken. Tel. 045-225078.

[PICCOLO'S]\ 045-719966 I

Kamers
GEMEUB. zit/slaapkamer te
huur, liefst alleenst. dame/
meisje. Tel. 045-223970.
Gemeub. kamer te huur in
VALKENBURG v. oudere
heer of dame. 04406-12875.
Gemeubileerde KAMER te
huur voor ouder persoon in
Heerlen. Tel. 045-725053.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.
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 ’ 100,-)
nu ’4O,- + ’35,- p.m2.; B-
keus ’25,- + ’3O,- p.m2.Rennemigerveldweg 70 A,
Heerlen. Tel. 045-729710.
AANNEMERSMATERIAAL
te koop. Betonstutten, ko-
lomkransen, steigerbuis,
koppelingen, profielen, stei-
gerplanken, balkhout etc.
etc. Inl. 046-743275.

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

e Winkel & Kantoor

° Kantoormeubelen
TEGEN FABRIEKSPRIJZEN

NIEUW: grotepartijen kantoor- en directiemeubelen van
i- zeer hoge kwaliteit èn tegen zeer scherpe prijzen o.a.
k brandkasten, dossierkasten, tekentafels, flip-overs, white-
ir borden enz. enz.

NERGENS GOEDKOPER !!!
s Inruil inventaris: palletstelling, magazijnstelling, burokasten,
n burostoelen, buro's enz. enz. Alles tegen kostprijs.

ALLES UIT VOORRAAD !!!
Voor de goedkoopste met de meeste service naar de, grootstevan Zuid-Nederland: Rockmart

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

I Aanbieding>s Kantoorstoelen

I Ing
vb. Rock II Za ’ 165,-

Armleggers ’ 50,-
Steeds 5000 stuks op voor-
raad, tegen fabrieksprijzen

Rockmart
n kantoormeubelen
I- Kissel 46a, Heerlen.

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

Transacties
T.o.v. CAFÉ met pool-,
snookerzaal in Maastrichl
vlakbij AZM. Info 043-
-476065/437203. Zondei
contanten onnodig te reflec-
teren.

Caravans
Weg. omst. te koop CARA-
VELAIR 416 bwj. '92, 5-pers.
met div. access. Oude
Schachtstr. 43, Kerkrade.
Telef. 045-351917.

i:
Geldzaken

!" Geld lenen bij Nivo....
s en nergens anders.

LAGE LASTEN DOORLOPENDKREDIET.
s Kredietlimiet theor. perrente effectieve

loopt, maand per maand rente per. mnd. jaar
’20.000,- 106 ’300,-0,774 % 9,7 %. ’30.000,- 106 ’450,-0,774 %9,7 %
’50.000,- 106 ’ 750,-0,774 %9,7 %
’BO.OOO,- 106 ’1200,-0,774 9,7 %

PERSOONLIJKE LENING.
" kredietsom looptijd per maand effectieve

rente/jaar
’lO.OOO,- 60 mnd ’ 209,-9,7 %
’25.000,- 96 mnd ’ 370,-9,7 %
’45.000,- 120 mnd ’ 578,-9,7 %

-’75.000,- 120 mnd ’ 962,-9,7 %

* Andere bedragen en looptijden mogelijk.
* Geen informatie bij uw werkgever.

* Beschermd lenen mogelijk.
* Toetsing en registratie BKR in Tiel.

Bel nu
038-226935.

(van 8.30 -21.00 u.)
i Emmastraat 7-7A, 8011 AE Zwolle. (Intermediair),
i Of bel anoniem 06-320.324.60 om te weten wat u kunt

lenen. 75 cpm
\ HYPOTHEEKCENTRALE ~.,!

;
i Nederland. Hypotheken tot Bedrijfswagens

135% v.d. ex-waarde. Ook r

' voor 2rverdieners. Rente v. Te koop MERCEDES 407 D
a. annuiteit 6,1%, spaar °Pen laadbak, bwj. '76, APK
6,4%. Uw hypotheek verho- 3"'95. Pr- ’1850,-. Telef.■ gen? _. 073-220300. 045-316940.

Auto's

Op = Op = opruiming
Ford Mondeo 5-drs I.Bi 16V GLX 09-93’ 36.950,-
Alfaßomeo 5-drs 33 1.3 02-'9O/ 12.950,-
Nissan 100NX 1.6i16V+ 08-'9l ’ 25.450,-
CitroënZXl.BiFurio 09-^ 22.950,-
BMW 518i1e eigenaar 05-'B6/ 10.950,-
Mitsubishi Colt 1.3iEXE 10-'9l ’ 18.950,-
Mitsubishi Colt 1.3 GL 08-'B9/ 13.950,-
Hyundai Pony 1.5L11-'87 ’ 8.950,-
Suzuki Switt 1.3 GLautomaat 04-93’ 21.950,-
Ford Escort 3-drs 1.4 04-'B9/ 9.950,-
OpelCalibra 2.0ivele extra's 01-92’ 42.500,-
Opel Frontera 2.0iSport VAN 11-93’ 36.950,-
Opel Astra 5-drs. 1.6iGL+ 08-92’ 25.950,-
OpelAstra 3-drs 1.4iGL 01-92/ 23.450,-
OpelAstra 3-drs I.4iGL 11-91 ’ 19.950,-
OpelKadett 3-drs I,Bi Frisco 03-'9l ’ 18.950,-
OpelVeetra 4-drs I.&GL 01-'9l ’ 23.450,-
OpelVeetra 4-drs I.&GL 05-'B9/ 18.950,-

Inruil en financiering mogelijk

/ OF=>E=L_e

Haefland 2, Brunssum. Telef. 045-257700
PORSCHE 944 S, bwj. '84, Te k. VW PASSAT diesel,
sportw., electr. ramen, ste- bwj. '85, grijsmet., km.st.
rec-install., getint glas, nieu- plusm. 11.000, ANWB keur.
we APK, in st. v. nieuw, rapp., i.z.g.st. Schrijenstr. 48-

-’ 14.500,-. S 045-323178. 2, Sittard. 046-580071.

Te k. gevr. loop-, sloop- en

■ Schadeauto's
Ik betaal de hoogste prijs in
Limburg. Tel. 045-272019.

AUDI 80, bwj. '84, APK 8-
95, abs. nw.st, ’3.600,-.
Tel. 045-426694.
Te koop Ford ESCORT
1100 i.g.st. bwj. '84, km.st.
65.000, pr. ’2.500,-. Telef.
045-227229.
Goede Ford ESCORT, m.
79, met APK, ’750,-. Tel.
045-225913.
Te koop MERCEDES 250 T,- sportvelgen, 16", kl. rood,
bwj. '82, vr.pr. ’3.750,-. Tel.- 045-259427/270109.

'' Mitsubishi TREDIA 4-drs.,
-1400 GL, type '84, APK,-
M ’1.900,-. Tel. 045-426694.
n Te koop RENAULT 9 GTL
'■ '82, groen, 4-drs, met LPG,

APK t/m dcc. '94. Vraagprijs
f ’1.150,-. 045-272711.| Seat TOLEDO 2.0, bwj. '93,

alu. velgen, tornado-rood,
ij ABS, i.z.g.st. interess. pr.
(. Tel. 046-758292, na 18.00 u.
» Te k. Suzuki ALTO autom.,- rood, bwj. '85, plm. 45.000

km., i.z.g.st. g 046-331766.
f F. v. OPHUIZEN autohandel
I biedt aan: Opel Ascona 1.6

S 4-drs. '87; Ford Scorpio

" 2.0 CL '86; BMW 316 LPG
J '85; Renault 11 GTD '86;
~ Opel Kadett 16 D 5-drs. '85;

' Peugeot 205 GE 5-drs. '85;_ Volvo 360 2.0 5-bak '85; Ci-
troen Visa 17 RD 11-'B6;1 Ford Siërra 20 L V 6'83;
Opel Kadett 13 S '83; Fiat
Ritmo 60 L 1e eig. '85; VW
Golf 16S '81; Citroen Axel
'86; Opel Ascona 16S '82;
Fiat 127 1050 '83; Opel
Kadett 1.2 N '80 ’950,-.r Inkoop, verkoop, financ. Div.
inruilers. Akerstr.Nrd. 52C,

', Hoensbroek. _f 045-224425., Geopend van 10-18 uur, zat.
5 10.00-17.00 uur.
3 .i- ■— ■—■ui i i

Te koop VW PASSAT 1.8
CL inj. 11-11-'9l, 1e eig.,
boekjes aanw., LPG-Necam,
trekhaak, veel extra's,
125.000 km, kl. zilvermet.,
auto verk. in nw.st.,
’19.750,- mcl. BTW. Kissel
46, Heerlen. 045-723142.
Te koop VW GOLF GTi, bwj.
'81, i.z.g.st., ’2.650,-. S 045-
-316940.
Auto KALDEBORN. Wij be-
talen de hoogste prijs voor
uw auto!! 045-411572.
SUPERCARS Akerstraat
Noord 20a Hoensbroek
heeft voor U: Kadett 16i bwj.
'88, rood; Kadett 1600 5-drs.,
'85; Golf 1600, '86; Alfa 75
'86 gas; Siërra 2.0 bwj. '83;
Rat Panda '85; Citrën AX
bwj. '88; Escort '84/'B5; Opel
Manta '85; Passat '85; Es-
cort 1400 CL '86; Fiesta '84;
Citroen BK diesel 1900 '85;
Volvo 340 '85; Siërra v.a.'B4
t/m '86; Alfa t. 33 '86

’ 4.900,-; Mitsubishi Lancer
1500 '86; Escort bwj. '83;
Renault 11 bwj. '87; Fiesta
'82; Passat Diesel '85. Nog
diverse andere auto's. Telef.
045-222455 of 231448.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Te k. PORSCHE 924, bwj.
'84, i.z.g.st., pr. ’11.950,-.
Tel. 04754-85847 na 18.00u.
Te k. gevr. alle merken au-
to's. Bet. HOOGSTE prijs!!!
045-416239 tot 21 uur open.
ALFA 33 1.5 Ti, 5-drs., wit,
LPG, '88, Iste eig., vr.pr.
’6.250,-. Tel.: 04459-1758.
Te koop AC Schnitzler
SPORTVELGEN 5-gats
voor BMW met banden, vr.
pr. ’1.500,-. 045-226869.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

VoorPiccolo's
zie verder pagina 6

Hoe bevalt dat Kaartje verscheurt, daaWj"
Rr- niet getreurt. In gedachte"
Ob zijn wij bij

' _■«■ u°rdt 7?Ja?r! , - Piccolo's in het Urnb^Kittie Heinz, Wielie Lies- Dagb|ad zijn 00t in &
beth, kinderen, kleinkinder- SULTAAT! Bel 045-71 "^en en achterkleinkinderen. _ ' f-^*"

.ERVIC6 RUBRIEK
Voor alle typen ,-^n
ZWEMBADEN jö^^^Jp
" opzetbaden

" chemicaliën \\.^® v?»" toebehoren Ctf
naar m. '
HYDRAFLEX/NUTH
KATHAGEN 4. TEL. 045-243131 C^^J

/ Met de herfst in gedachten... \.

' ■% ___.

___. ___________ ___::___r

f
K___É ___?3____.

______<%-■' lfc\m ___■_* '_^_HHb'

■... 'iIL " ■ ;_B^___Eit 1'

''.'. .) 5^ W' -'^fc. _K**?**. Vp l__3__H y__Hk

il__.- _^

5 ** ?W____^ _l * * x
< ~^B X _"

■__ .y_u_i .^ *-: x 4__ -__lE_^PP__| -/ n_r /

Wr X

._ # -_— \ensneL^-~- --<
® Bel 045-719966 Piccolo's voor méérfesultaat Bel 045-719966 ê

Pers.Kont. Klubs

Als je
met liefde wilt

werken
is bij ons je

bedje gespreid!
Kom 's

kennismaken

REGALS
Men's Club

Bel na 8 uur 's avonds

S 04407-3114
Rijksweg 2, Cadier en Keer.
Vij hebben nog plaats voor
en TELEFONISTE, een
scortchauffeur en 2 leuke
ames. 045-429291. .
«et spoed 2 MEISJES ge-
raagd voor gezellige excl.
lub voor middag- en/of
vonduren, prima condities,
iom en overtuig jezelf. Tel.
a 13.00 uur 045-428305.

06-lijnen
100% Wild Live Sex

06-9891
Geen wachttijd! 1 gpm.

Gratis
sexgesprek

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

(100cpri)

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

* 06-9502 *
Homosex voor 2

(’l,-pm.)
Jack Off 06-9735

Telefoonsex 06-9835
Draai eerst 06-320 en dan:

SM voor 2 325.10
Bi-sex 323.36

Travestie 325.09
Breinsex 327.56
Darkroom 324.16

Jongenssex 325.19
Gay Super 329.16

Transsexueel 321.36
'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.

De Sadist
lachte wreed naar het
vastgebonden meisje

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

tegen de knul.
En heb je dit wel 'ns gezien?
Toen trok ze haar slipje uit.
06-340.350.60

Anonieme
sexdating

Sexkontakt met eenzame
vrouwen 06-9706 (100 cpm)

(’l,- p.m.) Nel ligt in bed
met haar nieuwe vriend. "Is

het goed als zij toekijkt?"
06-340.340.55

(’ 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
Homo kontakt
Direkt apart met een hete

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

SM voor 2
snelle SM-kontakten

06-320.329.99 (75 cpm)

Homokontakten
Zoek je 'n hete jongen?
0632033018 (75 cpm)

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

Let op!BLIND DATE via de
telefoon.

Direkt apart
Leuke meiden, bel
06-95.95 ■ 75 cpm.

Telefoonsex
Hete vrouwen bellen gratis!

06-320.330.87 (75 cpm)

Volrijpe
Vrouwen, zoeken anoniem

en niet-commercieel
sexkontakt.

C5-96 56 - 75 cpm.

Eenzame hete
vrouwen zoeken
Anoniem

sexkontakt
Bel nu 06-9511 (75 cpm)

Hete vrouwen willen met jou
Sexgesprek

06-320.322.33 (75 cpm)

Gratis
sexkontakt

voor vrouwen: 06-4909
Mannen bel

06-9604 (75 cpm)

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

Privé telefoonnummers van
hete vrouwen thuis! (75 cpm)

* 06-9605 *
Rijpe vrouwen

zoeken onervaren jongens
06-9504 (75 cpm)

HOMOKONTAKTEN
Zoek je'n lekkere

hete jongen?

Gaydating
06-95.18 75 cpm.

Homo-jongens
Hoor ze heet TEKEER gaan.

06-320-33Q-88 (75 cpm)
NIEUW! Sexdoorschakellijn:

vrouwen willen
Direkt sex

Bel nu: 06-97.50 - 75 cpm.

Hete vrouwen uit deregio
Limburg

06-350.23.047 (100 cpm)

Direct contact
met DAMES uit heel

Nederland. GEHEEL PRIVÉ
thuis doorgeschakeld.

06-96.80
24u./p.d. 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

06-4366 of
4622

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

Sex plezier voor 2 06-9894
Live sex 06-320.325.00
Regiosex 06-320.325.92

Gratis-sex
voor vrouwen: 06-4300,

heren bel: 06-320.330.91
(75 cpm)

Praat nu zelf de heetste
vrouwen jouw (hotel)bed in!

Bel nu! (100 cpm)
06-9664

Pornofoon
06-320.320.54

Zachtjes joh, ze horen je !
(1 gpm.)

Bizar Live
beesten. 06-320.322.72

1 g.p.m. 24 u./p.d.

Erv. vrouwen
40 jaar zoeken sexkontakt.

06-350.290.37 (75 cpm)

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

Discreet
sexkontakt met rijpe meiden!

06-320.330.42 (75 cpm)

Anonieme
sexafspraakjes in Limburg.

06-320.330.79 (75 cpm)

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

Heerlijk discreet
Direkt apart met hete
vrouwen uit Limburg!!

06-320.322.11 (75 cpm)

Rijpe vrouwen
zoeken jongensvoor een

slippertje. AKTIE!
06-97.60 - 75 cpm.

* Griekse sex *
Lisa draait zich om 1 g.p.m.
06-320.325.55

Adressen
Dames geven hun adressen
en telefoonnummer. 1 gpm.

06-96.85
Rijpe vrouwen

willen sexkontakt
(niet commercieel)
06-98.90 - 75 cpm.

Schaamteloos
sexgedrag

1 g.p.m. 06-320.327.26
Zoek je RIJPE vrouwen voor

sexkontakt
(niet commercieel). Bel:
06-350.266.53 -. 1 gpm.

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

Zin in 'n WIP? Bel de gewilli-
ge dames direkt - 75 cpm.

06-9877
■—* . —Kontakten Klubs

LYDIA GIRLS
WIE DOET JE WAT....??

046-749662. Groenstr. 64 Geleen.
leder leuk meisje kan bij ons GOED geld verdienen.

Het was maar behelpen in de caravan
*** Riversideclub ***

A2 afslag Echt, Ohé en Laak. Dijk 2 Ohé en Laak,
100 meter voorbij Camping de Maasterp. Open van

maandag t/m vrijdag van 14.00 tot 02.00 uur. 04755-1854.
Tevens meisjes gevraagd.

Brigitte, Nancy en Grieks
045-254598

’ 50,- all-in
Gratis film en koffie. Geop.
van 9-23 uur. 045-423608.
Nieuw jong meisje, totale
ontsp. massage

045-353489

Angelique Privé
en erotische mas., 5 lieve
meisjes die u verwennen,

’ 100,-all-in. 045-311135.

Gratis sex
niet commerciële

sexadressen en riummers
van vrouwen.
_f 046-752333.

Escort all in
g 045-326191

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

Club La Bellle
Wij zijn van vakantie terug

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

22.00-05.00. Alle credit-
cards geacc. Graverstr.l3
Kerkrade-W. 045-416143.
Ook Escort. Meisjes gevr.

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

Lady Escort
Charmant en discreet

g 045-275262
Sacha's Escort
045-463386 v.a. 17.00 uur.

of bezoek CLUB EDEN
Holzstr.lo3, Kerkrade.

Privé Ilona
Lesbische trio aanbieding.
Meisjes gevr. v. avond-u.
en zat.dgn. 045-708903.

Mannen
gezocht!!

vrouwen zoeken niet
commercieel sexcontact.

_. 046-752333.

Buro Mieke
Discr. Bern. 046-748768

Volslankeknappe
SANDRA,

(

nu trio mog. S 045-27Q3j_t-"
Hrl. privé-damö
9.30-16.30 uur 045-7J4__Z^
volslanke Betty

ontvangt thuis.
S 045-232663.

Wie komt mij helpen?,,-^

Privé Papillon
Leuke meisjes aanwezig-

Ook DD-CUP. Tevens
meisjes gevr. _? 045-3552__>

SM-kontakten
Direkt apart met meester o'

dienaar.
Bel nu 06-95.37 75_cp___-^

RAMONA
Vanaf 10 uur. 045-72175__^

Romantica
045-419742

Privé en escort,
5 nw. meisjes,

van 18-24 jaar,DDD^_E>^
Rene escort

a 045-419742.

Top Class
Escort van 17.00-02.00 u-

Tev. meisjes gevr.
Tel. 04405-3669___^-<

Buro Sittard
met leuke gastvrouw.

S 046-j?3203



DOOR JAAPVAN WESEL 'Castro is de ware schuldige, hij moet snel verdwijnen '

De gevestigde Cubaan in
Miami steunt Clinton

Ja^1 - Jennifer Vichot, 22
drie 0Ud' Staat in Miami met haar
van J,aar ouae zoontje op de hoeka^ de straat achter de politie-
vari hg' wacht op nieuws
Vv0

"aar neven. Vorige week
tje v

nsdag kreeg zij een telefoon-
Hev haar tante in Havana. De
voo^

n hadden een vlot gekocht
We 40 dollar en waren onder-
ste naar Florida- Dat is het laat-
ri°ord

at over nen neeft ge~

ledtenf1"6 dag gaat zij naar het de-
kaan entrum van de Ameri-
hjste e Immigratiedienst waar
vlucht vrijgegeven van
men elingen die zijn aangeko-
ders' v\ eOD zee worclen on"
rrj0

cnePt, gaan naar Guantana-
Cub Amerikaanse basis op
Arnif'-i vluchtehngen die de
te ont aanse kustwacht weten
W k

ken en de Amerikaanse
Kj.- oereiken, gaan naar het
mj »le~kamP, even buiten Mia-
en' aar veel bootjes slaan om
ken t

1 vluchtelingen verdrin-
liiWk .ennifer wil aan die moge-

niet denken.

Frustrades
*_e °h ie neeft de toegangsweg

h
Krome-kamp afgezet,

v°or ri
afgel°Pen dagen is het

tot Poorten van het kamp
mer. Woedeuitbarstingen geko-
den. 1 gefrustreerde wachten-
20' n' r'aarom moet Jennifer met
hoe, nonderd anderen op de
neStafVan de straat oij een benzi-
vand wacnten. Maar ook
niet g staan haar familieleden
SalJ^.oe lijst. Morgenochtend
Andp r weer terugkomen,
de lij

r
ten' diewel familieleden op

een is} "ebben gevonden, mogen
kam- oek brengen aan het
2°ekd Want het is vandaag be-
daß rfg- Totvoor afgelopen vrij-
deri fochten ze dan hun vrien-

h .^amilieleden meenemen
der, t jis' maar dat is nu verle-
linep ,De Cubaanse vluchte-
hartd ,-ygen nu dezelfde be-
ller-; g als andere illegale
en a"§ramen uit Haïti, Mexico
SesW e landen. Zijworden op-
er verri

n totdat beshst wordt wat
Lernar wmet hen gaat geDeuren-
Van h °°ley» een functionaris
'Het " Immigratiedienst komt.«^enige schaarse mededelin-

gen. Er zyn 408 vluchtelingen in
dit kamp, dat tot de vorige week
werd bevolkt door illegale immi-
granten uit een groot aantal an-
dere landen. Die zijn naar andere
kampen in Amerika verhuisd,
om plaats te maken voor de Cu-
banen. Maar hier in Krome kan
de immigratiedienst niet meer
dan 1.000 vluchtelingen herber-
gen.

" Cubaanse vluchtelingen dobberen op een zelf gemaakt vlotje richting VS. Foto: AP

Geen Wiegel
Het lijkt mij niet waarschijnlijk.
Bolkestein zal niet vergeten zijn
dat de WD een hoge prijs heeft
moeten betalen voor die breuk
tussen fractie en ministers: vijf
zetels verlies bij de verkiezingen
van 1989 envijfjaar in de opposi-
tie-bankjes. Dat Bolkestein frac-
tieleider blijft, zal de stabiliteit
van het kabinet eerder verhogen.
Het is een liberale traditie dat de
politieke leider in het parlement
huist. Alleen Wiegel kon het zich
veroorloven daarop tijdens het
eerste kabinet Van Agt een uit-
zondering te maken. Bolkestein
weet dat hij geen Wiegel is, en
dat de fractie makkelijk in han-
den van De Korte of andere te-
genstanders van 'paars' zou val-
len wanneer hy zelf minister zou
worden.
Als fractievoorzitter heeft hij het
beste van twee werelden. Er is
elke donderdagavond overleg
tussen de bewindslieden van een
partij en hun fractievoorzitter
over de agenda van de minister-
raad van de volgende dag. Onder
Lubbers is ook de gewoonte ge-
groeid dat de premier elke
woensdag vergadert met de vice-
premier(s) en de fractieleiders
van de regeringspartijen. Zo
heeft Bolkestein als een onbezol-
digde zesde WD-minister in-
vloed op het kabinetsbeleid
zonder tijdrovende verantwoor-
deüjkheid voor een departe-
ment. Daarnaast is hij als fratie-
voorzitter de onbetwiste poli-

tieke leidervan zijn partij en kan
hij het kabinet beschermen te-
gen de rechtervleugel van de
WD.

Een andere reden waarom veel
commentatoren verwachten dat
het kabinet de rit niet zal uitzit-
ten, is dat het regeerakkoord op
een aantal punten geen definitie-
ve afspraken bevat. Dat zouden
tijdbommen zijn die het kabinet
kunnen doen ontploffen: de Be-
tuwelijn over een half jaar, de
sociale zekerheid over twee jaar,
of defensie als de bezuinigingen
uitvoering van de prioriteitenno-
ta blijken te verhinderen. De
onheilsprofeten vergeten echter
dat ook vroeger regeerakkoor-
den hete hangijzers in de ijskast
plaatsten (kernenergie, euthana-
sie, de kruisraketten) en dat ka-
binetten daarover toch niet vie-
len. Toen het kabinet-Den Uyl in
1973 aantrad, waren de voorspel-
lingen ook somber. Toen, net als
nu, moest een patstelling door-
broken worden om een meerder-
heidskabinet te kunnen vormen.
Er was nauwelijks een regeerak-
koord om de verschillen tussen
de partijprogramma's te over-
bruggen. KVP en ARP leverden
wel ministers, maar wensten het
kabinet slechts van 'gedoog-
steun' te voorzien. Het kabinet
rolde voortdurend vechtend over
straat. Tochheeft tot nu toe geen
kabinet het zo lang uitgehouden

alis juist dat kabinet-Den Uyl
(1.683 dagen).

# Aan de slag.' Het kabinet
rukt in nadat de fotosessie
bij het paleis Huis ten Bosch
erop zit. Foto: GPD

Nieuwe records
„Wij zijn begonnen met de admi-

nistratieve behandeling van de
gedetineerden," zegt dezegsman
vaag. Dat betekent datnamen en
leeftijd worden genoteerd,en dat
zij een medisch onderzoek on-
dergaan. Wat er verder gaat ge-
beuren, hoe lang de vluchtelin-
gen hier blijven, of en wanneer
ze worden vrijgelaten, of ook zij
naar Guantanamo gaan of dat ze
teruggestuurd worden naar Cu-
ba, dat weet hij niet. Want daar-
over is nog geen beslissing geno-
men.
Het is een druk weekend ge-

weest met nieuwe records van
vluchtelingen, ondanks de nieu-
we politiek. Er zijn in de 150 ki-
lometer brede straat van Florida
zeker 300 bootjies met vluchtelin-
gen waargenomen; 1.867 vluch-
telingen zijn op zee opgepikt en
naar detentiekampen gebracht.
De kustwacht kan de stroom bij
lange niet aan en heeft verster-
king nodig.

In Klein Havanna, het Cubaanse
centrum van Mliami, heerst een
opgewonden stemming op straat

tijdens spontane demonstraties.
Een groepje met Cubaanse en
Amerikaanse vlaggen houdt het
verkeer op straat aan en vraagt
mensen een petitie te tekenen.
Een man, heldhaftig gekleed in
militair camouflage-uniform, in-
clusief pet, leest een verklaring
voor: 'De Verenigde Naties en de
Verenigde Staten moeten Castro
verdrijven met behulp van een
multi-nationale legermacht,
waar de Cubaanse vluchtelingen
deel van uit moeten maken.'

Auto's stoppen en claxoneren uit
solidariteit. „Breng ons naar
Guantanamo, en wij zullen het
varkentje wel wassen," zegt een
opgewonden man.

opinie
'Een rubbervlot op de woelige baren blijft altijd drijven'

Voorspelde korte leven
'paars' nogal voorbarig

DOORPROF. DR. R.B. ANDEWEG

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

Wetenschappen verbonden aan
deRijksuniversiteit Leiden.

Gedurende de formatieperiode
Qeeft hij in een wekelijkse columnam mening over devorming van

het kabinet.

PEN HAAG - Het kabinet-Kok
k "et kabinet van de tweede
h-UfH Voor twee van de drie
-^..drolspelers was de paarse
Ij e met hun eerste keus.
link ad uever een centcum-
Bniu kabinet voorgezeten, en"«estein voelde het meest"o* centrum-rechts.

den Valt op dat veel bewindslie-n oorspronkelijk van een an-
p/.e Partij lid waren. Bij de
depkomt nünister Melkert uit
§ , PPR en staatssecretaris
Ü6fi ltz ruilde ooit een

"faadszetel in voor een
ViS^-wethouderschap. Van devu ers wag mimster Voorhoe-

eerder lid van D66, en zijn
£at^Ster auTi en staatssecretaris
öfifi n .weggel°Pen uit de PvdA.
tpc jminister Sorgdrager deser-

uit de WD. Veel be-
kak -Personen zitten dus in het
(jj Dlr»et-Kok namens een party
u niet hun eerste keus was.
Ie i^ belangryker is dat bijna al-
o ministers voor hun partij niet
sloferste keus waren. De aan het
u Van de kabinetsformatie ge-
duingre werkwUze heeft pijnlijk
Bey gemaakt hoeveel aan-
hebhChte kandidaten geweigerd

Va
e belangrijkste weigering is die«n VVD-leider Bolkestein, on-

eri
nks aandringen van Wallage

"Van Mierlo ('Frits, ik kan jejjet meer missen'). Zy hadden
°rnri graag in net kabinet gezien
bin^ at z^ daarvan een sterkere, n-ding van de WD-fractie aan
stp kablnet verwachtten. Bolke-
looft S keuze voor de Kamer be-
ren ,volgens vele commentato-
de *

ook weinig goeds voor.stabiliteit van het nieuwe ka-
-0 et

het eerste gezicht hebben de-
ljj. pessimisten het historisch ge-
rfip aan nun zijde. In onze parle-
yentaire geschiedenis heeft de
tf0 twee keer eerder het ver-
or,CTWen in de eigen ministers

In 1951 kwam het ka-n« Drees-Van Schaik ten val

na een conflict tussen de WD-
fractie en WD-minister Stikker.
Verser in het geheugen ligt de
val van het tweede kabinet-Lub-
bers in 1989 toen de WD-fractie
zich keerde tegen de financie-
ring van de milieuplannen van
de WD-ministers Nijpels en
Smit-Kroes. Zal de geschiedenis
zich gaan herhalen, toen met
Voorhoeve als fractieleider en
Bolkestein als minister van De-
fensie, nu in omgekeerde rolbe-
zetting?

Drankgebruik
De val van een kabinet heeft
meestal heel andere oorzaken
dan nu worden voorspeld. Het
kan een 'bedrijfsongeval' zijn,
zoals in 1960, toen een door
drankgebruik overmoedige
ARP-fraetie in de 'jenever-crisis'
deeigen minister van Volkshuis-
vesting, 'Van Aartsen (de vader
van de nieuwe bewindsman op
Landbouw), naar huis stuurde.
Of zoals in 1989 toen de regie
binnen de WD haperde. In dat
opzicht liggen er nu vooral risi-
co's bij D66 dat ook in eerdere
kabinetten moeite had met de re-
latie tussen ministers en fractie
(Terlouw en Brinkhorst!). Van
Mierlo als minister van Buiten-
landse Zaken zal zo vaak op reis
zijn dat z:ijn taken als vice-pre-
mier en politiek leider van D66
in het gedrang komen. Het risico
wordt vergroot doordat de drie
overige D66-ministers geen en-
kele politieke ervaring hebben,
terwijl fractievoorzitter Wolf-
fensperger zich als kroonprins
moet waarmaken.
Een kabinetscrisis kan ook ont-
staan wanneer één van de rege-
ringspartijen constateert dat het
om redenen van intern partij-
politieke of electorale aard beter
is om een breuk te forceren. Van

Agt bracht in 1977 het kabinet-
Den Uyl kort voor de verkiezin-
gen ten val, ogenschijnlijk van-
wege een conflict over de grond-
politiek. De ware reden was dat
het toen net gevormde CDA
moeilijk zijn eerste verkiezingen
kon ingaan terwijl twee van de
drie fuserende partijen (ARP en
KVP) deelnamen aan een kabi-
net waartegen de derde (CHU)
oppositie voerde. Uit de jaren
vijftig en zestig stamt hetverhaal
dat de KVP tussentijdse verkie-
zingen, met name Statenverkie-
zingen, gebruikte als graadme-
ter: verloor de partij, dan was het
tijd om van coalitie-partner te
wisselen. In dat licht vormen de
Statenverkiezingen van volgend
jaarwellicht een belangrijker ob-
stakel voor het kabinet dan de
hoogte en duur van de uitkerin-
gen.

In ieder geval zyn de voorspel-
lingen van een kortstondig leven
voor het tweede-keus-kabinet
van Kok voorbarig. In 1977 was
het eerste kabinet-Van Agt voor
vrijwel iedereen in politiek Ne-
derland de tweede keus. VanAgt
voorspelde toen: „Ik denk dat
het zo zal kunnen zijn: een rub-
bervlot op de woeüge baren, op
en neer geslingerd door de gol-
ven, maar het blijft drijven. Dat
is het grappige van een rubber-
vlot." En het kabinet bleef de
volle periode in het zadel.

Tirade
De luidruchtige protesten zijn
niet algemeen onder de half mil-
joen Cubanen die in Miami wo-
nen. Er is grote verwarring en er
zijn tegenstrijdige gevoelens. Lo-
kale radiostations zenden om het
half uur boodschappen uit voor
de bevolking van Cuba om toch
in godsnaam thuis te blijven om
daar de strijd tegen Castro te
voeren. De meest gehoorde me-
ning is dat het Cubaanse esta-
blishment in Miami de nieuwe
politiek van president Clinton
steunt.
Nieuwe jongeCubaanse vluchte-
lingen zijn de Cubaanse gemeen-
schap tot last. Zij zullen zich
moeilijk aan de Amerikaanse
omstandigheden kunnen aan-
passen. De misdaad zal toene-
men, en dat zal de reputatie van
de Cubanen als groep schaden.
Maar dat durven de meeste Cu-
baans-Amerikaanse leiders niet
hardop te zeggen.

Het blijft vooralsnog bij algeme-
ne uitspraken dat Castro de ware
boosdoener is en dat niet de
vluchtelingen de schuld mogen
krijgen. Verder moeten natuur-
lijk de vluchtelingen op zee ge-
holpen worden. Cubaanse vluch-
telingenorganisaties huren
daarom vliegtuigen die vluchte-
lingen op zee opsporen en voed-
selpakketten uitwerpen. Maar de
vluchtelingen dienen niet naar
Amerika te komen. Waar ze dan
wel naar toe moeten? Dan volgt
meestal opnieuw een tirade te-
gen Castro, de ware schuldige,
die de arme vluchtelingen overal
de dupe van laat worden.

Scheiden
In de brief van E. Penders (van
16 augustus jl.) stonden gege-
vens waarvan men de juistheid
kan betwijfelen. Uit onderzoek
blykt niet dat relaties van sa-
menwonenden per definitie va-
ker stuklopen dan huwelijken.
Huwelijken van mensen die
eerst samenwoonden blijken
zelfs langer stand te houden dan
huwelijken waarbij de gehuw-
den niet eerst samenwoonden.
En het gaat toch om de trieste
gevolgen van een relatie die stu-
kloopt, niet om de manier waar-
op mensen by elkaar zijn! Gods-
dienst heeft er ook niets mee te
maken. Er scheidenevenveel ge-
lovige als niet-gelovige mensen.
Alleen de mate waarin mensen
eikaars wensen kunnen respec-
teren en het gezamenlijke doel
voor ogen kunnen houden, lijkt
van invloed op het succes van
een relatie. Daarbij scoren gelo-
vigen echter niet hoger dan niet-
gelovigen.
Het verschijnsel van vrouwen
met kinderen van verschillende
mannen, betekent als zodanig
niets. Dergelijke constructies
zijn in andere culturen heel ge-
woon en worden ook niet als
ontwrichtend ervaren. Dat der-
gelijke zaken in onze maatschap-
pij 'geld kosten' heeft te maken
met het feit dat onze cultuur
vrouwen een dubbele moraal
voorhoudt.
We houden vrouwen graag in
een financieel afhankelijke posi-
tie en hemelen de moederrol op.
Maar we willen tegelijkertijd
geen rekening houden met ge-
volgen van een scheiding.
HEERLEN W.Dols

Regeerakkoord
De 'paarse fracties' zijn akkoord
gegaan met het door formateur
Kok geproduceerde ontwerp-
regeerakkoord. Dat dit akkoord
mank gaat aan precies dezelfde
gebreken als zijn eerste ontwerp,
neemt men kennelijk voor hef.
Het staat vol analyses en doel-
stellingen die er op papier mooi
uitzien, maar die, als het op de
uitvoering aankomt, ernstig te-
kortschieten. Er is nauwelijks
sprake van enige vernieuwingen.
Het bezuinigingspakket ziet er
fors uit maar gezien de huidige
omstandigheden, is het te be-
perkt waardoor er te weinig geld
kan worden vrijgemaakt voor de
noodzakelijke lastenverlichting.
De leus van dit kabinet om meer
mensen aan het werk te krijgen,
is ook weer zon papieren tijger.
De komende jaren worstelt dit
kabinet met zoveel interne pro-
blemen dat men aan alle doel-
stellingen voorbij zal schieten.
De bezuinigingen op de arbeids-
voorwaarden en het overheids-
personeel en de vergroting van
de doelmatigheid van bestuur
zullen veel energie opslokken
omdat daar makkelijk gaten in te
schieten zyn.
Volksgezondheid en Defensie
worden zo uitgehold dat ik nu al
voorspel dat dit kabinet veel be-
zuinigingen voor zich uit zal
schuiven naar een volgend kabi-
net. Dat is gewoon vragen om
ellende.
Bolkestein is duidelijk ingepakt
door het duo Kok/Wallage, ter-
wijl Van Mierlo op zijn referen-
dum-lolly zat te sabbelen.
HEERLEN K. van Eijbergen

Tegenwerking
Oud-vakbondsvoorzitter Frie-
drichs is in opspraak gekomen.
Het aktiecomité Ereschuld Mijn-
werkers is opgericht door de
Socialistische Partij, en heeft er-
voor gestreden dat de ex-mijn-
werkers in aanmerking moesten
komen voor de extra uitkering.
Dat is vrij aardig gelukt, maar
nog niet helemaal.
De tegenwerking van Friedrichs
lijkt iets op die van Wallage die
het aantal van 1.700 ex-mijnwer-
kers meer dan genoeg vindt voor
de eenmalige uitkering aan ex-
mijnwerkers. Inmiddels zijn er

4.100 ex-mynwerkers met silico-
se die de aanvraag hebben inge-
diend, en het zou zeer terecht
zijn wanneer ook deze mensen in
aanmerking zouden komen voor
de eenmalige uitkering van
20.000 gulden.
Friedrichs had zich eerder moe-
ten opstellen aan dezijde van de
mijnwerkers toen de tijd daar-
voor rijp was! Hij wist ook dat de
mijnwerkers in dietijd bedrogen
en bestolen werden, en heeft
daartegen niets ondernomen. De
mijnwerkers van toen waren niet
in staat iets' te doen tegen deze
corrupte praktijken. Zy werden
van het kastje naar de muurver-
wezen, terwijl de bonden zich
ten onrechte op de achtergrond
hielden.
Myns inziens gebeurt nu weer
precies hetzelfde. De Stichting
Silicose Oud-mynwerkers van
Friedrichs en Pleumeekers
speelt onder één hoedje met het
ministerie van Sociale Zaken om
het aantal uitkeringen zo laag
mogelijk te houden.
Daarom vind ik het zeer terecht
dat mr. De Wit voor alle ex-mijn-
werkers met silicose, inclusiefde
weduwen, recht wil halen met
deze eenmalige uitkering van
20.000 gulden; ook al moet dat
200 miljoen gulden gaan kosten!
Friedrichs noemt deze eis 'ab-
surd', en wil daar onder geen
beding aan meewerken. Dus
hoort Friedrichs niet thuis in die
stichting.
HEERLEN A.J. Kindermann.
(Door deredactie ingekort)

postbus 3100 '
In deze rubriek neemt de re-
dactie brieven van lezers op.
De redactie hoeft het niet
eens te zijn met de inhoud.
De brieven dienenbetrekking
te hebben op publicaties in
dezekrant en moetenkort en
zakelijk zijn. Te lange brieven
worden ingekort. Een inge-
zonden brief moet voorzien
zijn van correcte naam, adres
en het telefoonnummer, waar
men overdag te bereiken is.
Brieven op rijm, in dichtvorm,
of brieven die oproepen tot
acties of aanzetten tot ge-
weld of andere onwettige
daden, worden niet geplaatst.
Datzelfde geldt ook voor
brieven met onwelvoeglijk
taalgebruik en beledigingen.
Anonieme brieven worden
evenmin geplaatst.

lezers schrijven
Wandelroute

Gaarne wil ik even reageren op
het artikel van Anouk Mommers
in het Limburgs Dagblad van 12
augustus jl.: 'Genieten van Lim-
burgs schoon langs de verkorte
Mergellandroute'.
Ik geloof nameLijk dat het met
dat verkorte nogal meevalt. Ik
heb hier voor me liggen de offi-
ciële kaart van de ANWB van
1979 'Toeristische route nr. 7,
Mergellandroute'.
By de beschryvingvan de ruim-
te op de achterzijdevan dekaart,
staat de lengte van deroute aan-
gegeven, namehjk 130 kilometer.
Als deze nu dus 110kilometer is,
dan is er niet veel ingekort. Ik-
zelf heb de route vroeger reeds
vijf a zesmaal afgelegd, maar de
lengte was ook heus geen 200 ki-
lometer, maar inderdaad 130.
Gaarne bericht hoe het nu eigen-
lijk zit met de 'oude' en 'nieuwe'
afstand van deroute.
HEERLEN, L. Aerts

NASCHRIFT REDACTIE^ Naar
aanleiding van deze brief zijn
wij opnieuw gaan informeren
bij de ANWB in Den Haag. Nu
blijkt dat men ons daar devorige
keer niet goed geïnformeerd
heeft. De route was inderdaad
130 kilometer, en is onlangs ver-
kort tot 110 kilometer.

Faunabeheer
Hoewel éénen ander mij nu toch
echt begint tegen te staan, acht
ik het mijn plicht om wederom
in de pen te klimmen om enig
tegenwicht te geven aan de we-
derom zeer suggestieve briefvan
16 augustus jl. van de secretaris
van Stichting Kritisch Faunabe-
heer Limburg.
Geheel en al op eigen titel stel ik
het volgende:
1. Het enige doel van SKF is het
om zeep helpen van de grootste
groep natuurbeschermers die dit
land rijk is, namelijk de jacht en
in een later stadium ook de
sportvisserij. Eén en ander al-
leen omdat SKF er moeite mee
heeft dat jagers jagen en vissers
vissen. De gedrevenheid die
SKF hierbij aan de dag legt, doet
my zeer sterk denken aan de
frustraties van een afgewezen
minnaar of, zo u wilt, een ver-
smade vrouw.
2. Om het onder 1 genoemde
doel te bereiken, is SKF niets,
maar dan ook echt niets te min.
Zelfs niet het suggereren van be-
langenverstrengeling en/of
ambtsmisbruik van een kanton-
rechter.
3. SKF is van mening, dat jacht
'niet meervan dezetijd is. Ikzelf
ben van mening, dat SKF een
fossiel is uit de tijd dat het 'in'
was om 'anti' te zyn, om het even
anti-wat.
4. Hoe achterhaald SKF eigenlijk
is, zou kunnen blijken uit een
brief van ene meneer Course in
het Nieuwsblad voor de Valkerij
in Engeland (maart 1994). In de-
ze brief geeft Mr. Cours, die der-
tien jaar lang voorzitter en direc-
teur is geweest van LACS (de
Engelse evenknie van SKF), rui-
terlijk toe, dertien jaar lang het
publiek een rad voor de ogen te
hebben gedraaid met zijn anti-
jachtpropaganda. Course heeft
tenminste de moed om dat toe te
geven!
5. Eén van de dingen waarmee
SKF zich voor zover mij bekend
niet bezighoudt, is het daadwer-
kelijk in stand houden van de
Nederlandse fauna. In plaats
daarvan steekt men stokken in
de wielen van diegenen die zich
wel met praktisch natuurbeheer
bezighouden, nl. de jagers.
6. Niettegenstaande alle negatie-
ve publiciteit die de jagerij heeft
gekregen, zyn er steeds meer
stemmen te beluisteren, die ver-
kondigen dat het zonder jachten
jagers met de fauna zeer slecht
gesteld zal zijn.
Leve het gezonde verstand!
SITTARD P. Tummers

Dinsdag 23 augustus 19945pimburg. dogbl-dl
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Sloopauto's
Te koop gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
A. Korter. S 045-229045.
Te koop gevr. schade- en
oude sloopauto's. Tev. pn-
derd. Autosloperij K. KÖR-
FER, 045-227377, Indus-
triestr. 7, Hoensbroek.

(Brom)fietsen
CANNONDALE Super V
1000 nu ’4.500,-; Connon-
dale Super V 2000 nu

’ 5.400,-; Trek 9200
’4.500,-. Nu ook div. aan-
biedingen Proflex ATB'S.
Tweewielers Math Salden,
Limbricht-Sittard.
Jeantex REGENKLEDING,
lange jassen, kinderkleding
nu 50% korting. Tweewie-
lers Math Salden, Sittard.

In/om detuin
Dautzenberg GRASZODEN
1e kwaliteit, bezorgd door
geheel Z-Limburg en aanleg.
Telef. 04450-2131.

Bel de Vakman
NEW LOOK BV Landgraaf.
Gevelreiniging, uitkappen,
voegen, steigerverhuur. Tel.
045-312154. Fax 323452.
Riet- en BIEZENSTOELEN,
vernieuwen ’ 50,- per stuk,
met garantie. Telefoon 043-
-435761 b.g.g. 646919.
Gaat U VERHUIZEN. Bel
046-377122, wij verhuizen
U tegen een betaalbare prijs.
Ervaren vakman biedt zich
aan voor straatwerk o.a. op-
ritten, sierbestrating. Ook
voor uw gehele tuinaanleg,
zeer SCHERPE prijzen.
Gratis offerte: 045-323178.

(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.
HONDEN-, kippen- en ko-
nijnenhokken v.a. ’ 195,-.
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, 6464 GA
Kerkrade. Tel. 045-460252.
PAARDENSTALLING te
huur aangeboden. Telefoon:
04405-2543.
Te k. BASTAARDHONDJE,
zeer mooi. Tevens 2 jarig
teefje en poesjes gratis af te
halen. Valkenburgerweg 25,
Wylre, na 11.00 uur.

TV/Video
Goede KLEUREN-TV'S,
grote sort. m. gar. v.a. ’95,-.
Meer dan 25 jr. TV-Occa-
sions centrum Geel, Gras-
broekerweg 25, Heerlen.
045-724760.

Kachels/Verwarming
GASKACHELS/houtkachels.
Zomerprijs! Gratis geplaatst.
De Kachelsmid, Walem 21
Klimmen. Tel. 04459-1638.
OPENHAARDHOUT te k.
’32,-, ’55,- en ’BO,- per
kub, gratis bez. g 04459-1675.

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

Computers
"KFB-AII in" Professioneel DOS programma van ’ 998,-

TIJDELIJK voor ’ 98,- excl. Boekhouden, factureren,
afleveringsbonnen, contantnota's, toegoedbonnen,

deelbetalingen, voorraadbeheer, etiketten en barcodes
HollandSoft Zwolle

Tel. 038-217984, fax 213510.
Te koop Super Nintendo
COPYBOX. Telefoon: 045-
-414203

Vakantie
St" MAARTENSZEE, bung.,
strand, zwemparadijs. Ook
w'kend/midw. 02246-3109.

Watersport
MAKREELVISSEN, daö aT
vaart, buitenhaven Stellen-
dam. MS Mijntje. Telef.
01879-3359.
Te koop polyester KAJUIT/
tourspeedboot, 6-pers.,
merk Beekman, 15 pk b.b.,
geen vaarbew. nodig, vr.pr.

’ 6.250,-. Tel. 04743-1622.
Te koop gevr.

Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oude METALEN.
Gebr. Swinkels, Beitel 74,
Heerlen. 045-422025.
Voor heel Limburg geldt,
snel gebeld, vlug gehaald,
goed betaald. Wij kopen alle
SEXBOEKJES: Candy, Se-
venteen, Tuk en vooral
duurdere en bijzondere bla-
den. Nozle Boek, Beemder-
laan 8 (achteringang), Vaals
04454-68409. Bel nu even!
Gevraagd KLEUREN TVS,
video's, ladendiepvries,
stofzuiger, stereotorens en
videocamera, a 04406-12875.
Te koop gevr. 1e jaars stu-
dieboeken FYSIOTHERA-
PIE. Telef. 04747-3444.

Baby en Kleuter
Te koop BABYKAMER, box,
kinderstoel, z.g.a.nw. Telef.
045-464102 na 18.00 uur.

Telecommunicatie
Te koop 2 nummerieke
SEMAFOONS, type Sema
Digit 550, nieuwpr. ’660,-
-per stuk, vraagpr. ’350,-
-per stuk. Tel. 045-708212.
'

Wonen Totaal
In- en verkoop 2e hands
MEUBELEN en antiek, le-
dere dag geopend tot 18.00
uur. Voskuilenweg 91, Heer-
len. Tel. 045-741708.
Zkt. u 2e hands MEUBELS?
Veel keus, ook antiek. Kou-
venderstr. 208 H'broek.

Huish. artikelen
USK., gast. ’95,-; wasaut.
’175,-; diepvr. ’175,-;
wasdr. ’ 175,-. 045-725595.

Reageren op
advertenties onder

BRIEFNUMMER
Stuur uw brief (voldoende

gefrankeerd) naar het
Limburgs Dagblad,

postbus 2610, 6401 DC
Heerlen en vergeet niet links
onder op de enveloppehet
nummer uit de advertentie

te vermelden.

WAT DE SPIEGEL U NIETVERTELT
MAAR DE ADVISEUSES WEL

Hoe maakt Lancöme uw huid weer heerlijk zacht en soepel?
Wat zijn de nieuwste kleurcombinaties voor uw oogmake-up?
WeJke lipstick maakt u onweerstaanbaar? Vragen die onze advi-
seuses met veel plezier en zoveel mogelijk in de praktijk beant-

y-J v woorden. Interesse? Maakt u
t^ÉÈg^ÊËÊmMm ] dan nu meteen een afspraak.

JË Voor uw persoonlijk advies
¥m moet u ongeveer een half uur

reserveren. Wij zijn er zekeri^ 1 van dat u veel plezier zult
hebben van de kennis die u

e_^ __y opdoet en de tips die u krijgt.
JLt Bovendien ontvangt u bij uw

advies een mini tasje met reini-
gingsprodukten cadeau.

ledere Lancöme-klant ontvangt
_***_. C%; een prachtig geschenk.

<_ '^l 3 viê4__^ ent van ausustus
*_L %"ïjt 'T i -***

tot september van harte

1 N11.1M11.1.1111. ■

Promenade 29 ♦ 6411 jB Heerlen - Tel. 045-716952

1»

Opleidingen, ■
Dag- en Avondcursussen:
* schoonheidsspecialiste
* pedicure * nagelstyliste

Erkende
lichaams-

verzorgende
opleidingen

* schoonheidsspecialist m/v
* pedicuren m/v

* sportmassage m/v
* klassieke massage

* voetreflexologie

Mm
Limburgse Academie

voor Lichaamsverzorgende
Beroepen

Stationsplein 7-8 Sittard
S 046-512510

Pal t.o. NS-station

ledere zaterdag
OPEN DAG van 11-13 uur.

2-jarige cursus
Makelaar o.g.

te Sittard/Maastricht.
Rijkskerkend/Praktijkgericht

IVP: 06-52613822.
CHAUFFEURSCURSUS
CCV-B startdatum 17-9-
-1994 met garantie. Inlich-
tingen: Verkeersschool Leo
Crème rs, Reeweg 139,
Landgraaf. 045-312558.
Start kursus CHAUF-
FEURSDIPLOMA op 27-08- -'94. Start kursus Gevaarlijke
Stoffen 17-09-94. Ver-
keersschool Wischmann &
Zn. Tel. 045-321721. Euro-
paweg Zuid 340, Landgraaf.
Te koop CURSUS Italiaans,
64 lessen mcl. cassettes,
nieuwprijs aantoonbaar plm.
’BOO,-. Vaste prijs ’275,-.
Tel. 045-708212.

\PICCOLO'S\{045.719966 1
25 AUGUSTUS OPENING
CHRISTELIJKE BOEKHANDEL
MMM BOEKEN E:N MUZIEK
HLHUIL Christelijke I.ektuurCentra

M—B wxxtieen £LXBoeKshops

IN HOENSBROEK
AAN DE KOUVENDERSTRAAT 160
Veel feestaanbiedingen.
Wij bieden een ruime sortering in:

- Bijbels - CD's en MC's - Chr. boeken
- Video's - Kinderbijbels / boeken

Gratis boekje af te halen in de winkel. 3 dagen open huis.
De koffie staat klaar

Operators m/v
voor een bedrijf in Roermond. Na een degelijke
inwerkperiode op de produktie-afdeling, zodat u het
produktie-proces leert kennen, begint u - bij gebleken
geschiktheid - aan de training-on-the-job. U gaat dan
machines bedienen, kwaliteitscontroles uitvoeren en
storingen verhelpen. Hiervoor hebt u een opleiding
of diploma MTS-E/-W. Deze interessante baan duur tot
eind december '94. Bent u bereid onderaan te starten?
Neem dan snel contact op.
Informatie: 04750 - 3 36 49, DaniëlieKlok
Roermond, Wilhelminaplein 10

Calculator m/v
voor een bedrijf in Kerkrade. U doet werkzaamheden
voor de jnterieurbouw zoals projecten begroten en
uitwerken met ondermeer een calculatie-programma.
Hiervoor hebt u een diploma MTS-Bouwkunde of
gerichte werkervaring. Verder is aanleg voor ditwerk
belangrijk evenals inzicht.
Informatie: 045 - 46 56 56, Simone Sporken
Kerkrade, Grupellostraat 35

tempo-team uitzendbureau

Bij vonnis van de rechtbank te Maastricht o-. 18-8-1994 is het volgende faillissement
UITGESPROKEN:
H.M.J. van Krevel, Terveurdtweg 16, 6431 »
Hoensbroek, h.o.d.n. Valco Hout, Punterweg \
6222 NW Maastricht. Rechter-commissaris: mr J^Groen. Curator: mr. C. de Blaey, WilhelminasifV'
100, 6221 BL Maastricht, tel. 043-254560 l 1""'

14451). i

+ A Bloedbank
W Zuid-Limburi

heeft nieuw donoren
nodig! 043-877778

ALLEEN HIERMEE
REDDEN WE HET NIET

-

*kT <- ___*iË_______P*'C Bn__?s*fc_. ' ____PP^_M__H _P^E - A__lÉi^__il______ir^v »y*\
;. -f^ÉÊr ___tii''l'__S_____Hß^AVl*i^i!A* \____i■ _Ët^ __é^*^~^___J mwmw J\ \\ \ \ j___l _ir '

;'Ü^_______l

Jaarlijks komen we met 180 reddingsbrigades duizenden keren in aktic. Nu hebben we uw hulp nodig. /—>.
Help ons aan een nationaal opleidingscentrum. Want met alleen goed materiaal redden we het niet. ufflü
EEN NATIONAAL OPLEIDINGSCENTRUM VOOR DE REDDINGSBRIGADES " GIRO 8035 "^L_

Voofr uw privacy en 'n korrekte lening 1
| Bel: 043-636200 I

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

DOORLOPENDE KREDIETEN MET EEN AFLOSSING VAN I,j^|

JJPIIIIJII^^ | PERSOONLIJKE LENINGEN A

_„,♦--, -~_. ._n-J m_f --,_ DOORLOPEND KREDIETEN ZONDERKortom maak kennis met onze deskundige ___,__«
behandeling van al uw krledietwensen, voor u geheel | AFLOSSING IN HET EERSTE JAAR | f\A^% d*WCl^(\(\

KOSTELOOS |N VRIJBLIJVEND MHH^H^^_____!____! ___________________! W ■*_* wJWfcWW
"7" HBI Siill SS_S OF NOG SNELLER PER FAX: 043-63622^Financieringskantoor

llj__l____Jß_________j __E__-__ll _______■________■ Geopend van ma. t/m vrij.
~\ f~ M M "V |—'"\ van 8.30-21.00 uur,

\\JA ■ ■ y] pU yj SB za. van 9.00-16.00 uur
UuU^__^^^UYll_____]UYl llHlll^^^^m^^l ScharnerwegloB

30 jaarfinaijcieringservaring H fSÊ 6224 JJ MaaStNcht i

' " SB BB BB BB " _______________

Dinsdag 23 augustus 19946



Consument
krijgt weer
Vertrouwen

J^nonzeredactie economie

B^n_ ir ~~ De langzaam °P
eCon °.mende opleving van de
tr^norrue heeft er in augustus
Var, fe dat net vertrouwen
ir, vi

e c°nsument voor het eerst
büjkt

er J^r weer positief is. Dat
eijfp "rt gisteren gepubliceerde
Vont „ Van het Centraal Bureauor de Statistiek (CBS).

con5ogenoemde index voor het
rw mentenvertrouwen is sa-
vjSj

gesteld uit twee factoren: de
°Itur k.n de consument °P de
en dReling van de economie
finarf beoordeling van de eigen

situatie, die tot uit-
reidh -g komt in de kooPbe"

et Vertrouwen in de ontwik-
Cgg g Var» de economie kijkt het
nwt

naar het oordeel van consu-
°Ver de afgelopen twaalf

v Oor Kn en nun verwachting
staflt

net komende jaar.De index
opplus vijf. Datek* dat meer mensen opti-

°verH dan Pessimistisch zijn
s'Uiat 61116116 economische
iririo bÜ een evenwicht is de
Wr* nvÜ)- Sinds mei J"° is het
geu, oUwen niet meer zo groot

schp°Sitieve kÜk °P de economi-
l.id .Sltuatie heeft (nog) niet ge-
van een optimistischer kijk
fir lanConsumenten op hun eigen
r_idh Cl_le situatie. „De koopbe-
bZrtyeid hobbelt er altijd een
Wk ,achteraan," aldus drs. P.
toe _j et van het CBS- „Tot nu
r4 eijjre ->e de sprong in de beoor-
s^ed^ Van eigen situatie
Jaar"S na onBeveer een half

beurs
Ongeanineerd

*as <£ERDAM - Gist-brocades
cc fet»eten hond op een ongee-

st H0 f" afwachtend Beurspleinvar, 9o el «et bedrijfeen winstgroei
ste halfProcent liet zien in het eer"
V°°. d âr en de top niet bang was
Sers af. helft, namen beleg-;[l een h

eid van Gist
bod ha^nne markt kwam het aan-;
<ie vlot aan- Gist-brocades verliet
?«n v*H-2waar gehavend op f 47,30,

Van f 1,7°- Volgens een
log h 0 hadden de beleggers een
"Met _fCQe winststijging verwacht:!

es aan.?'9 procent zat Gist-broca-:
onderkant van de ver-

°P rnaa jn-" Door net koersverlies
kll er_f ag nadert de antibiotica-

-1 laa_ymenpr°ducent langzaam
bet f 4<t a punt van het Jaar' dat

" egin i in Juni werd behaald.
J>aaiTer.ianuari stond Gist op een,H«t rn

d Van f 58>B°-
rfn mo ndeel van de hoofdfond-:
?e Wpr een verhes accepteren/
2e lanele dollar en de stijging van
?6r dr_b.r?nte zetten de markt on-. es liet e Amsterdamse obliga-
t h enkele dubbeltjes liggen,
fanden beurzen in Frankfurt,
i,e2en =>

6n New Vork eveneens ver-Het IJ accepteerden.
, alSaaSn van de ërote briJ met

achter?H s maakte de markt af-en KpM " De financiële waarden
6en hun publlceren over enkele da-
|6h- over f-egevens- De verwachtin-

?N z^n hooggespannen.
Tinst v denken aan een netto-n on,"1? ongeveer f 935 miljoen
2*«elfd_.Chte van f 873 miljoen in
k°^rni_ pen°de van vorig jaar.
,°Sere k fusten zien zelfs nog
„chiet ,:"jaarcijfers in het ver-
_** te3en- KNP ging op maan-
; vfn

*
stro°m in met eenlUl«WerHnJ °'30 °P f 51-30- °P 131

S? . et f°nds geïntroduceerd
f Sevier hGrs, van f 49-75--1,?6 ni f■ de ziJn exdividend van
. 7 '40 Df ln en zakte weg op f
1 4- W^ifr saJdo een verlies van fJl7- VNtt fS K1"wer gafflaf op fu moest f 040 achteruit op

Hoofdfondsen v.k. sk
ABN Amro Hold. 60,70 60,60"
ABNAmroA.inF. 84,30 84,20
ABN AmroL.Gr.F. 182,20 182,20
ABN AmroObl.Grf. 201,00 200,80
Aegon 99,00 99,40
Ahold 46,00 45,90
Akzo Nobel 216,60 213,30
Alrenta 230,40 230,40
BolsWes.c. 41,70 41,60
CSM eert. 69,90 70,10
DordtschePetr. 190,70 189,50
DSM 142,80 141,20
Elsevier 171,50 167,40 d
Fokkereert. 15,90 16,20
FortisAmevcert. 72,60 71,10
Gist-Broc. eert. 49,00 47,30
Heineken 241,50 240,00
HeinekenHold. 215,50 215,50
Hoogovens nrc 79,70 .79,90
Hunter Douglas 84,00 8430INGc. 77,50 77,40
KLM 52,60 52,00
Kon.KNP BT 49,40 48,40Kon. OUe 189,10 187,60
KPN 51,00 51,30NedUoyd 63,70 62,60
Océ-v.d.Gr. 77,30 77,50
Pakhoed eert. 50,90 50,20
Philips 57,30 56,80
Polygram 75,80 75,50
Postb.Beleggf. 59,30 59,30RGFlorenteF. 128,90 128,90

Robeco 116,20 114,50
Rodamco 54,30 54,30
Rolinco 119,10 118,10
Rorento 85,70 85,30
Stork 48,20 47,90
Unilevercert. 195,90 195,20
Van Ommerennrc 50,50 50,00 d
Ver.BezitVNU 188,40 188,00
Wolters-Kluwer 118,00 117,00

Avondkoersen Amsterdam
Kon OUe 187,20-187,60(187,60)
Philips 56,70-56,90(56,80)
Unüever 195,20(195,20)

Binnenl. aandelen

Aalbertslnd 88,50 88,50
ABN AmroHld.prf.c. 6,18 6,20
ABN Amro pref. 59,20 58,30
ACF-Holdingc. 39,10 39,10Ahrend Groep c. 150,00 b 151,00 bAsdOptionsTr. 19,00 19,00
Asd.Rubber 2,90 a
An. Verff. 401,00 b
Atag Hold. eert. 130,00 129,50
Athlon Groep 66,50 66,50
AthlonGroepnrc 66,00 66,00

AuLlnd.R'dam 104,50 104,50
Ballast Nedamc. 75,10 7530
BAMGroep 111,00 H2,'00
Batenburg 142,00 14400
Beers 174,90 174,90
Begemann Groep 38,00 37,50
Belindo 281,00 28100
Blydenst.-Will. 31,00 30*10
BoerDeWinkelb. 64,80 64^80BorsumyWehry 28,90 28^60
Boskalis eert. 42,00 4200
Braat Beheer 28,80 2830Breevast 9,30 930
Burgman-Heybroek 1600,00
Calvé-Delftpref 850,00 85000
Calvé-Delftcert 1335,00 1337,00
CapVolmac 20,00 20 00
CetecoHold. 41,40 4150
Cindu Intern. 106,50
Claimindo 279,40 27940
Contentßeheer 29,20 2850
CreditLBN 42,00 42'rjo
Crown v.G. eert 134,50 134*50
CSM 6950 7020
Delft lustrum. 25,30 25^10Dorr>Groep 40,00 a 4o|ooa.
Draka Holding 41,50 41,50
Econosto 24,90 245)
EMBA "01,00
Eriks Holding 115,50 H4BO
Flexovitlnt. 78,00 78^)0
Frans Maas eert. 52,50a 52^20Fugrocert. 33,60 33jo
Gamma Holding 97,00 97,00
Gammapref. 6,20 6 00Garzarelli $ 10,50
Getronics 52,00 52,20
Geveke 33,00 33,00
Giessen-deN. 49,40 f 49,00
Goudsmit 28,20 28,50
Grolschcert 48,10 4850
GTI-Holding 170,00 170,'ö0
Hagemeyer 136,00 136,00
HALTrustB 16,60 16,40
HALTrust Unit 16,90 1640
HBG 297,00 297,00
Hes Beheer c. 22,20 22,20
Herjmans 58,30 58,20
Hoek'sMach. 80,00 80,00
HoU. Colour. 82,50 82 50
HolLSeaS. 0,41 041
HoU.lnd.Mjj 68,50
HoopEff. bank 8,70 . 870
Hunter D.pref. 1,80
IHCCaland 40,30 40,20
Intemat.MueU. 81,20 8100
ING 7,60 7,60
Kas-Associatie 66,50 66,00
Kempen _Co 13,00 13^00Kiene Holding 140,90 140,90
KondorWessels 47,,50 4750
KBB 104,00 103,50
Kon.KNPßTc.pref. 7,70 7,72
Kon. Sphinx 52,50 52,00
Koppelpoort 416,00 416,00
Krasnapolsky 151,00 151,00
Landré _Gl. 50,00 50,00
Macintosh 46,50 47,00
MaxwellPetr. 182,00 184,00

Moeara Enim 1645,00 1620,00
MEnim 08-cert. 84,50 84,20
Moolen Holding 42,20 42,20
MulderBoskoop 36,50 36,40
Multihouse 2,10
Naeff 450,00 435,00 e
NAGRON 86,70 86,70
Nat Inv.Bank 135,50 135,50
NBM-Amstelland 16,90 17,10
NEDAP 61,20 60,60
Nedcon Groep '" 31,00 30,00
NKFHolding 210,00 210,00
Ned.PartMij 51,90 51,90
Ned.Springst 6400,00 6400,00
Norit 21,10 21,00
Nutricia VB eert 87,20 87,50
Nijv.-TenCate - 88,00 87,50
OPGcert. 44,60 44,90
OrcoBank eert. 63,20 63,20
OTRA 300,00 298,00
Philips Electr. d'9s 0,10
PirelliTyre 15,00 14,50
Polynorm 186,00 189,00
Porc. Fles 26,20 26,20
Randstad 83,00 83,00
Reesink 114,50 113,00
Rothmans Int. 4,01 3,90
RotoSmeets Boer 38,80 38,80
Samas Groep 58,00 58,00
Sarakreek 7,40 6,80
Schuitema 1900,00 1900,00
Schuttersveld 42,10 42,10
Smit Intern. 45,80 45,80
St.Bankiers e 18,80 18,80
Stad Rotterdam e. 37,90 37,70
TelegraafDe 177,50 177,50
Textielgr.Twente 74,00 a 74,00 aTulip Computers 16,00 16,60
Tw.Kabel Holding 190,00 187,50
Übbink 115,00 115,00
Union 32,10 32,20
Vereenigde Glas 565,00 565,00
VolkerStevin 86,50 86,00
Vredestein 13,40 13,40
Wegener 111,00 111,00
West InvestF. 13,50 12,50
West Inv.F. wb 65,00 65,00
WoltersKluwer 484,00
Wyers 25,00 24,90

Beleggingsinstellingen
ABN AmroAand.F. 97,50 97,40
ABNAmroAmerJ. 71,90 72,70
ABN AmroEur. F. 87,20 87,20
ABN AmroFar E.F. 79,80 79,50
ABN AmroNeth.F. 116,70 117,50
ABNAmrorentdiv 160,90 160,90
Aegon Aandelenf. 47,00 46,10
Aegon Spaarplus 5,00
AldollarßFs 30,90 30,90
Alg.Fondsenbez. 251,00 250,00
AUianceFund 10,20
Amvabel 94,80 94,50
Asian Cap.F.s 61,90 61,60
AsianTigersF. 112,00 110,70
AsianSelect. F. 104,00 103,70
AustroHung.F. 7,80 7,80
BemcoRentSel. 62,90 62,70
Bever Holding 4,50 4,50

CL Aandelenfonds 98,20 98,10
CLLiq.Groeifonds 102,00 101,90
CLObl.Dividendf. 103,30 103,30
CLObl.Waardef. 121,60 121,60
Delta Lloyd Inv. 38,90 38,70
DonauFonds 33,40 33,40
DPAmericaGr.F. 34,20 34,20
EGFlnvestm. 165,00 165,00
EMFRentefonds 82,90 82,70
Eng-Holl.Bel.Tr. 21,00 a
Eng-Holl.Bel.Tl 10,60
Envir.Growth F. 43,50 43,50
Esmeralda part. ' 38,70 38,50
EurAss. Trust 8,30 8,30
EMS GrowthFund 102,30 102,30
EMS IncomeFund 90,80 90,80
EMS Offsh. Fund 100,00 100*00
EOE IndexFnd 445,00 440,00
Euro GrowthFund 64,00 64,00
Euro SpainFund 8,70 8,70
FarEastSel.F. 84,50 84,50
Gim Global 58,70 58,10Groeigarant 1,36 1,36
Holland Fund 90,80 89,80
HoU. Eur. Fund 61,00 61,00
HoU. Obl.Fonds 132,00 132,00
HoU.Pac. Fund 145,00 144,00
HoU. SeLFonds 97,70 98,40
Hooge Huys Hypf. 129,50 129,50
INGBnkDutchF. 62,10 62,00
ING BnkGeldm.F. 60,55 60,57
INGBnkGIob.F. 54,50 54,30
INGBnkObhg.F. 32,70 32,70
INGBnkSpaard.F. 102,89 102,93
INGBnkßentegr.F 128,50 128,50
INGBnk Vastg.F. 22,00
INBBnkVerre Oost. 48,70 48,70
Interbonds 496,00
Intereffektsoo 29,40 28,90
Intereffektwt 41,80 40,80
IntereffektYenValue 89,00 88,00
Investa part. 85,00 85,00
IS Himal.Fund $ 18,00 18,00
Jade Fonds 226,50 222,00
JapanFund 20,00 20,20
Jap.lnd.Alpha F. 7050,00
Jap.SectßatYen 5400,00
Korea Pac.Tr.s 13,50 13,50
LatmAm.Eq.F. 99,80 100,40
Leveraged Cap 60,50 60,50
Liquirent 54,30 54,30
Mal.CapitalF.s 15,70 15,90
Mees Obl.Div.F. 113,90 113,90
Mexico IncomeF. 20,10 20,10
Mondibel 76,70 76,70
Nat.Res.Fund 74,80 74,80
NewAsia Fund 10,50 10,70
Nomura Warr.F. 0,29 0,28
Obam, Belegg. 324,50 323,00
OAMFRentefonds 11,20 11,20
Orange Fund 27,90 . 28,00
Pac.Dimensions 29,00 d 30,00 bPac.Prop.Sec.F. 38,00 38,00 aPierson Rente 128,50 128,50
Postb.Aandelenf. 58,50 58,30Postb.Obl.f. 48,30 48*30
Postb.Verm.gr.f. 59,20 59,20
Rentalent Bel. 168,70 168,70
RentotaalNV 38,70 38.70

RG Aand.Mixfund 61,10 61,00
RGAmericaF. 137,70 138*40
RGDivirentF. 53,50 53,60
RGEuropeF. 131,30 130,50
RG Hollands Bezit 98,70 98,30
RG NettorenteF. 104,80 104,80
RGObLMixfund 62,00 62,00RGPacificF. 145,70 143,80
RG Rente Mixfund 63,90 63,90
Rodamco RetNed. 98,00 98,20
Rodin Prop.s 70,00
Rolinco cum.p 90,00
Schrod.lntPr.F 2930 29,00
Sc-Techs 13,20 14,20
SuezLiq.Grf. 199,40 199,40
Technology Fund 16,30
TokyoPaclbld. 265,00 267,00
Tolsteeg, Beleggmij 348,00 348,00
Trans Eur.Fund 91,00 90,80
TranspacF. 377,00 373,00
Uni-Invest 19,50 19,50Umco Inv.Fund 71,00 69,40
UnifondsDM 33,50
Vaste WaariNed 55,00 a 55,00
VastNed 108,00 108,00
VIBNV 52,00 50,10
VSBAand.F. 101,40 101,00
VSB MixFund 61,80 61,50
VSBObl.Groeif. 108,40 108,50
VSB RenteFonds 100,70 100,80
WBO Intern. 71,70 71,20
Wereldhave NV 109,00 109 30
ZOMFloridaF.s 33,50
Zonnespectrum 9,00 a 9,00a
Parallelmarkt
ABF 114,40 114,40
ARTUBiolog. 3,70 3,60
ASN Aandelenf. 53,30 53,20
AustriaGlobal 1203,00 1203,00
AXAE&LBelegg.l 94,50 94,10
AXAE_LBelegg.2 93,60 93,30
AXAE&LBelegg.3 117,10 117,10
AXAE_LBelegg.4 -87,30 87$)
AXAE&LKap.Kente 118,70 118,60
BesouwHold. 34,40 34,40
Biogrond Belegg. 10,70 10*.30Commj_geusF. 88,00 87,40
Comm.Benacus F. 90,50 89,90
Comm.Cea F. 92,50 92,30
De Drie Electr. 15,20 15,20
Delta Ll.Dollarf. 54,70 54,40
Delta Lloyd ECU 53,50 53,60
DeltaLloyd Mix 73,50 73,20
Delta Lloyd Rent 60,70 5950
EHCO KLM Kleding 34,50 34,50
FreeRecord Shop 29,50 29,60
German City Est 32,10 32,00
Gouda Vuurvast 71,20 73,00
Groenendijk 30,60 30,60
Heivoet Holding 26,60 28,00 bInter/ViewEur. 5,90 5,90
ManagementShare 1,45 1,45
OhraAand.F. 63,90 63,70
OhraLiq.Grf. 54,00 54,00
OhraObl.Df. 54,90 54,80
OhraObl.Grf 55,30 55,20
OhraOnr.G.F. 63,70 63,40
Ohra TotaalF. 58,70 58,50

Pan Pac. Winkel 3,10 3,00
P_CGroep 108,10 108,10
PieMedical 4,70 4,70
Pitcher 45,00 45,00
RoodTesthouse 4,00 4,00
Simac Techniek 13,60 13,50
SuezGr.Fund 50,10 50,10
VHS Onr. Mij 4,80 4,80
Parallel top-15
Alanheri " 37,10 37,10
DICO Intern 70,50 70,50
Gelderse Pap. 72,60 72,30a
Grontmij 64,60 64,00
Kühne^Heitz 35,60 35,60
LCI Comput.Gr. 3,75 3,65
Melle.vannrc 112,30 112,30
NedschroefHold. 74,20 73,80
NewaysElectr.' 11,20 11,20
Ordina Beheer 22,50 22,40
Shgro Beheer 90,50 90,50
Vilenzo 45,80 45,50
Welna 50,30" 50,00
Weweler 34,40 34,10
Wolff.Handelmjj 61,30 61,10

Wall Streel
alliedsignal 34% 34%
amer.brands 34% 34V4
amer.teLtel 53 Vs 53
amococorp 57% 57 5/a
asarcoinc. 27% 28'A
bethl. steel 20% 20%
boeingco 45 44%
can.pacific 16% 16%
chevron 42% 42%chiquita 14% 14%chrysler 47% 46%citicorp 43% 44%
cons.edison 27% 27%
digitequipm. 22% 23%dupontnemours 58% 58%
eastmankodak 47% 48'/i
exxqn corp 59% 59%
ford motor 29% 29%
gen. electric 47% 47%
gen. motors 49% 48%
goodyear 33% 33y,
hewlett-pack 87% 87%
int bus.mach. 68% 67%inttel.teL 83 82%
klmairlines 30% 30%
mcdonnell 115% 112%.
merckco. 34 33%mobüoil 81% 81%
omega financ. 25% 25V»
Philips 33% 33%
royaldutch 109% 109Va
searsroebuck 45% 46%
sfe-south.pac. 19% 19%
texaco mc. 60% 60%
travelers 34% 34%
unitedtechn. 61% 60%
wesünghouse 12% 12%
whitmancorp 17% 17
woolworth 15% 15%

Advieskoersen
amerik.doUar 1,655 1,775
austr.dollar 1,20 132belg.frank(lOO) 5.28 5,58
canad.dollar 1,190 1,310
deensekroon (100) 26,80 29,30
duitsemark (100) 109,65 113,65
engelse pond 2,53 278
finse mark(100) 32,85 3535
franse frank (100) 31,10 33,85
grieksedr.(lOO) 0,64 0,81
hongkongdlr.(lOO) 19,00 23,00
iersepond 2,52 2,77
itaUire(10.000) 10,00 11,70
jap.yen(10.000) 172,00 178,00
noorsekroon(100) 24,00 26,50
oostschiU.(100) 15,68 16,18
portescudo(lOO) 0,99 1,17
spaanse pes. (100) 1,25 1,41
turkse lira (100) 0,0035 0,0070
zuid.afr.rand 0,34 0,49
zweedsekr. (100) 21,10 23,60
zwits.fr. (100) 130,50 135,00

Wisselmarkt
amerikdoUar 1,72175-1,72425
antiU.gulden 0,9470-0,9770
austr.dollar 1,2630-1,2730
belg.frankUOO) 5,43955,4445
canad.dollar 1.25175-1,25425
deensekroon (100) 28,335-28,385
duitsemark(100) 112,2350-112,2850
engelse pond 2,6655-2,6705
franse frank (100) 32.705-32,755
gnekse dr.(100) 0,6900-0,7900
hongkdoUar(lOO) 22,1750-22,4250
ierse pond 2,6265-2,6365
itaUire(10.000) 10,975-11,025
jap.yen(10.000) 175,600-175,700
nwzeel.dollar 1,0290-1,0390
noorsekroon (100) 25,485-25,535
oostenr.sch.(loo) 15,9525-15,9625
port escudos (100) 1,0740-1,1140
spaanse pes.(100) 1,3330-1,3430
zweedse kr. (100) 22,775-22,825
zwits.frank(lOO) 133,175-133,225
e-cu. 2,1295-2.1345

Goud en zilver
Goud onbewerkt 20,880-21,480, vonge
20,850-21,450,bewerkt 23,080 laten, vorige
23,050 laten. ZUver onbewerkt 250-320,
vorige 250-320, bewerkt 360 laten, vorige
360 laten.

Indexen
cbs koersindex 273,50 271,90

EOE-index 412,45 409,33
DowJones 375132 -3,89

Optiebeurs
serie omzet v.k. s.k

KPN /okt 50,00 559 1,90 100
KPN pokt 4750 293 o,Boa 0,40
abnamrocsep 60,00 311 - 130abnamro c okt 60,00 417 2,00 1,80
abnamropsep 60,00 278 - 1,80
abnamro pokt 60,00 427 2.50 250
aegn c 096 90,00 308 1630 1530aegn p 096 90,00 332 6,00 a 630a
ah c okt 4730 175 130 a 130bsw capr 45,00 170 1,80 230
d/fl psep 170,00 138 1,00 1,40
dm pokt 165,00 358 1,00 1,00
els c okt 180,00 162 160 230coc csep 380,00 262 31,70 2830
coc c scp 400,00 396 1330 10,80
coc c scp 410,00 638 730 5,10
coc c scp 415.00 288 4.80 330coc csep 420,00 597 3,20 2,00
coc c okt 430,00 306 4,00 230coc cjan 410,00 186 20,00 b 1730
coc cjan 440,00 311 7,50 630
coc psep 395,00 801 1,90 230coc psep 400,00 249 290 3.60
coc psep 405,00 461 4.50 530coc psep 410,00 610 630 7,40
coc psep 415,00 681 8.60 b 10,50
coc psep 420,00 263 11,70 14,00
coc pjan 400.00 312 9,00 10,00b
gist c okt 50,00 1001 1,90 o,Bob
ing c scp 80.00 243 - 0.60mg c okt 80,00 688 130 1,40a
kpbt cjan 50,00 366 3.90 3,10
nedl pokt 70,00 162 830 730b
nedl pokt 80.00 150 1630 a 1630b
olie c okt 190,00 189 4,30 330olie c okt 200,00 221 1,60 1,40
ohe c okt 210,00 162 0,60 0.60
ohe c okt 220,00 150 0,40 0,30
olie cjan 190.00 237 8,80 7,80
phil csep 5730 355 1,70 130
phil c okt 55,00 231 430 a 3,70
phil psep ' 55,00 215 0,70 030phil psep 5730 335 1,60 1,70
phil pokt 55,00 498 1,40 1,50
sto c nov 50,00 156 1,40 1,10
tops csep 790,00 137 8,40 530
tops psep 770,00 183 9,50 1130
unil c okt 200,00 160 5.10 430unil psep 195,00 168 330 330
unil pokt 180,00 156 I.oob 1,00

s=laten g=bieden+ex.div.
b=_ie_en h_laten-f_x div.
c=ex-claim k=gedaan+h
d=ex-dividend l=ge__an+g
e=ged_an+_ieden vk=slotkoert vorige dag
tsgedaan+laten »k=slotkoers gisteren

Rijkdom vooral te danken aan spaarzin

Nederlanders zijn
vermogend volkje

Van onze redactie economie

HEERLEN - De minister van
Financiën moet er likkebaar-
dend naar kijken, naar de privé-
vermogens van de Nederlanders.
Per persoon staan dezestien mil-
joenlandgenoten genoteerdvoor
168.000 gulden vermogen. In to-
taal beloopt het privé-vermogen
in Nederland naar schatting zon
2.689 müjard gulden. Het bedrag
is berekend door het FEM, het
Financieel Economisch Magazi-
ne.

Eén van de belangrijkste rede-
nen voor de rijkdom van de Ne-
derlanders is hun spaarzin. Voor-
al voor het pensioen wordt ijve-
rig gespaard: naar schatting een
kleine 800 mihard gulden wordt
door pensioenfondsen en verze-
keraars beheerd voor de oude
dag. Daarnaast spaart de Neder-
lander bij de bank voor 213 mil-
jard gulden en is er zon 92 mil-

jard gulden aan contant geld en
op de rekening courant beschik-
baar. Wie dan nog niet door zijn
geld heen is, stopt het in obliga-
ties en aandelen. Via de beurs
werdvoor 300 miljard gulden be-
legd door de particulieren.

Er is ook veel stille rijkdom.
Naar schatting is de waarde van
de priyé-bedrijven in Nederland
419 miljard gulden. Eigenaren
diehun bedrijfverkopen hebben
veelal de neiging met hun geld
over de grens naar België te ver-

huizen. De gemeente Brasschaat
bij Antwerpen kan dus vast be-
ginnen met het bouwrijp maken
van nieuwe grond.

Uitgaande van de gemiddelde
prijs voor een woning van
231.000 gulden, zijn de 2,9 mil-
joen koopwoningen in Neder-
land goed voor een totaalbedrag
van 665 miljard gulden. De in-
boedel van de huizen wordt ge-
schat op 240 miljard gulden.
Bovendien is een huis niet com-
pleet zonder auto. In Nederland

rijdt voor 57 miljard gulden aan
blik rond.
Dat niet elke Nederlander over
168.000 gulden beschikt, moge
duidelijk zijn. De rijkste 16.000
Nederlanders zijn naar schatting
goed voor 672 miljard gulden,
per persoon zon 42 miljoen gul-
den. Daarbij horen ook de 25
miljardairs die Nederland telt.
Gemiddeld heeft de rijkste vijf
procent per persoon vijftien mil-
joen gulden te besteden.
Het lijkt er dus op dat ondanks
alle klaagzangen de nivellering
van de inkomens niet erg hard
heeft toegeslagen. Toch is de
verdeling van de rijkdom in de
loop van de jaren wel iets gelij-
ker geworden. Aan het beginvan
de eeuw was driekwart van het
totale privé-vermogen in handen
van één procent van de bevol-
king. In 1994 hebben de allerrijk-
sten - deze 103.625 bezitten
meer dan een miljoen - nog
maar een kwart van het totale
vermogen in handen.

Aardappeloogst

Lagere oogst voor akkerbouw
DEN HAAG - De oogst van gra-
nen en peulvruchten zal in 1994
ongeveer vijf procent onder de
oogst van 1993 liggen. De oogst
aan .ïandelsgewassen, kool-, kar-
wij- en maanzaad en dergelijke,

zal zon twintig procent hoger uit-
komen. In totaal halen de Neder-
landse boeren dit jaar naar schat-
ting 2,57 miljoen ton aan akker-
bouwprodukten binnen, tegen
2,71 miljoen ton in 1993. Dit blijkt

uit de voorlopige oogstramingen
van het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS).
In de categorie granen komt de
oogst gemiddeld vijf procent la-
ger uit op ruim 2,5 miljoen ton.
Vergeleken met de periode
1989-1993 wordt 1994 een gemid-
deld oogstjaar, zo verwacht het
CBS.

" Bergen aardappels liggenklaar voor verwerking bij Avébe in TerApelkanaal. Foto: ANpI

economie
Pensioenfonds aast op geld en goed van investeerders

Beleggingsfondsen ABP
Voor winkels en kantoren

Van onze redactie economie

ripj^LEN - Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP)
geb cc beleggingsfondsen op om zijn Nederlandse winkel-
°ok°UWen en kantoorpanden onder te brengen. Het fonds wil
foe grote beleggers interesseren, om daar geld of on-
het ar g°ed in te steken- Het 'Winkelfonds Nederland' van
6en k zal biJ de start zon I>s1 >5 miljard gulden aan beleggin-

Devatten, het 'Kantoorfonds' 1,5 tot 2 miljard.

WarmlP^? van de sluier van deze
v^ hef.^htte drs. R. Hogenboom
confer gisteren op tijdens een
Wetl ~ntle over beleggen in gebou-
w-de overstaan van een door-
gOedir,^'an °^e Nederlandse vast-end h*"6 maakte de ABP'er

u ■ e f°na,sen geen beurs-enu?krijgen en ook niet toegan-
,__ n voor particulieren.

Volgende maand worden de ABP-
plannen in hun definitievevorm ge-
presenteerd. „Om verantwoord in
vastgoed te beleggen moet je een
portefeuille van enige omvang heb-
ben. Wij hopen dat kleinere beleg-
gers en pensioenfondsen - naast de
grote, institutionele beleggers - die
een paar honderd miljoen in vast-
goed hebben dat in deze fondsen
onderbrengen," aldus lichtte Ho-
genboom van ABP's Directie On-
roerend Goed de motieven gisteren
toe.

Belangen in buitenlandse kantoren
en winkelpanden blijven buiten de
plannen. Voor dat doel heeft het
ABP enkele jaren terug 2,5 miljard
gulden in Rodamco gestoken, het
vastgoedfonds van de Robeco
Groep. Sinds die tijd heeft het 180
miljard gulden bevattende ABP,
hèt pensioenfonds voor ambtena-
ren, vrijwel geen geld rechtstreeks
in buitenlands vastgoed gestoken.

De ongeveer 63.000 woningen van
het ABP, met een gezamenlijke
waarde van ongeveer 6 miljard gul-
den, komen niet in een apart fonds,
maar blijvenvoorlopig in beheer bij
de Directie Beleggingen. Aan com-
mercieel vastgoed bezit het pen-
sioenfonds momenteel zon 1,4 mil-
joen vierkante meter. De totale
beleggingen in onroerend goed be-
lopen, inclusief vastgoedfondsen en
buitenlandsebeleggingen, ongeveer
16 miljard gulden.

Man koopt meer
in supermarkt

DEN HAAG - Mannen besteden
in supermarkten doorgaans
meer dan vrouwen en zijn min-
der prijsbewust. Dit blijkt uit
een onderzoek onder 125 winke-
liers door het vakblad Distri-
food.
Supermarktondernemers zien de
man graag achter de winkelwa-
gen, omdat deze sneller door de
winkel gaat, nonchalanter koopt
en meer geneigd is lekkere din-
gen te kopen zonder aan het

budget te denken. Verder menen
de ondernemers dat mannen
minder lastig zijn en rustiger
winkelen. Sommige mannen zijn
echter net zo kritisch als vrou-
wen: ze winkelen -in opdracht
van de vrouw en durven nietvan
het boodschappenlijstje af te wij-
ken.
Het onderzoek wijst verder uit
dat mannen steeds meer de
boodschappen doen. In sommi-
ge supermarkten ligt het percen-
tage mannen al op 50 procent,
maar er zijn ook nog zeer tradi-
tionele winkels waar nauwelijks
winkelende mannen zijn te be-
speuren.

Vermoeide
topman neemt

sabbatsjaar
ROTTERDAM - Het gebeurt niet
vaak dat een algemeen directeur
van een middelgrote onderneming
een jaartje vrij neemt om de accu
opnieuw op te laden. Maar Klaas
Groenendijk van 'Groenendijk Yel-
lowcabin' (57 miljoen omzet, 176
werknemers) neemt per 1 oktober
een sabbatsjaar.

In dat jaar neemt zijn broer Fleur
Groenendijk, thans president-com-
missaris van het bedrijf, de dage-
lijkse leiding over. De functie van
voorzitter van de raad van commis-
sarissen zal gedurende dat jaar wor-
den overgenomen door een andere
commissaris, Hans van den Berg.
Na het 'sabbatical year' gaan allen
weer terug in de oude functies.
Groenendijk Yellowcabinzal deze -in het Nederlandse bedrijfsleven
nogal unieke - 'stoelendans', op 13
september nog wel voorleggen aan
de aandeelhouders. Groenendijk
staat genoteerd aan de Amsterdam-
se effectenbeurs.

Geen overtollig
NS-personeel door

deeltijdregeling
UTRECHT - Zó veel machinisten en
conducteurs van de Nederlandse
Spoorwegen hebben zich gemeld
voor de vrijwillige deeltijdregeling
dat er waarschijnlijk helemaal geen
boventalligen zullen overblijven.

In junivoerden de vakbonden actie
tegen de reorganisatieplannen van
NS, waarin het werk van 470 machi-
nisten en conducteurs op het spel
werd gezet. Mede onder druk van
enkele stakingen werd het aantal
conducteurs en machinisten dat naar
het interne arbeidsbureau zou moe-
ten na overleg met de NS-directie
beperkt tot 126.
Gistermiddag het Elise Merlijn van
de Vervoersbond FNV trots weten
dat 378 conducteurs en 356 machinis-
ten zich hebben gemeld voor de vrij-
willige deeltijdregeling, die inhoudt
dat zij gedurendevier jaar 80 procent
(vier dagen) werken tegen 92 procent
loon. Dat is ruim voldoende om de 50
machinisten en 76 conducteurs die
uit de boot dreigden te vallen, bin-
nen de sterkte te houden.

„In de praktijk geeft dat geen enkel
probleem," aldus Merlijn. „Machinis-
ten en conducteurs rijden op rooster.
Je moet je voorstellen dat vijf colle-
ga's 20 procent minder werken,
waardoor een zesde in de aldus ge-
creëerde baan kan stappen. Welis-
waar geldt de regeling slechts vier
jaar, maar ik verwacht dat er tegen
die tijd door natuurlijk verloop vol-
doenderuimte is ontstaan.

munt uit

Wavin
Het kunststofconcern Wavin
heeft in de eerste zes maanden
van dit jaar fors beter geboerd
dan in de eerste helft van 1993.
De nettowinst vervijfvoudigde
van 2,1 miljoen gulden vorig
jaar naar 10,5 miljoen nu. Op-
vallend is dat de winstgroei
werd gerealiseerd ondanks een
lagere halfjaar-omzet: in de eer-
ste zes maanden van vorig jaar
nog 997 miljoen en nu 60 mil-
joen lager. Wavin legt zich toe
op de produktie van onder
meer vuilniszakken, landbouw-
folie, rioleringsbuizen, verpak-
kingen voor voedingsmidde-
len, wandpanelen, raam- en
deursystemen.

Zeepoorlog
Gist-brocades, producent van
onder meer penicilline en stof-
fen voor wasmiddelen, heeft
last gehad van de zeepoorlog
tussen Unilever en Procter &
Gamble. Bh' de afdeling die en-
zymen voor de waspoeders
maakt, stond de winstgevend-
heid onder druk. De zeepfabri-
kanten probeerden hun winst-
marges overeind te houden
door te bezuinigen op de in-
koopkosten. Hoe sterk de
winstdaling is bij de enzymen-
tak voor de wasmiddelindus-
trie, wil Gist-brocades niet be-
kendmaken.

Wet
De achterhaalde Wet arbeids-
voorwaardenontwikkeling ge-
premieerde en gesubsidieerde
sector (Waggs) wordt ingetrok-
ken. Demissionair minister De
Vries van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid heeft daar-
voor gisteren op de valreep een
wetsvoorstel ingediend bij de
Tweede Kamer. De Waggs
geeft de minister de mogelijk-
heid in te grijpen in de loon-
kostenontwikkeling in de col-
lectieve sector. De afgelopen
jaren is het aantal werknemers
dat onder de Waggs valt echter
sterk verminderd.

Engeland
Het bruto binnenlands produkt
(bbp) van Groot-Brittannië is in
het tweede kwartaal van dit
jaar 1,0 procent groter geweest
dan in de eerste drie maanden.
Dit blijkt uit voorlopige cijfers
van het Britse bureau voor de
statistiek die zijn gecorrigeerd
voor seizoensinvloeden. In ver-
gelijkingmet het tweede kwar-
taal van 1993 liet het bbp een
groei zien van 3,7 procent.

Olie
De produktie van ruwe ohe in
Rusland is in de eerste zeven
maanden van dit jaar met 14
procent afgenomen tot 175,3
miljoen ton, wat overeenkomt
met 6,1 miljoen vaten (van 159
liter) per dag. Over geheel 1993
was er al een vermindering met
12 procent tot 355 miljoen ton.
Het Russische ministerie van
Energie verwacht dat de pro-
duktie in 1995 voor het eerst
sinds de jaren zeventig onder
de 300 mihoen ton zal komen.
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Duitsland 1
05.15 Brisant. Boulevardmagazine.
05.45 Morgenmagazin Sport extra.
06.00 Morgenmagazin. Ontbijttv.
09.00 Tagesschau.
09.03 Ferien-Fieber. Tekenfilmserie.
09.15 Vuk - der Fuchs. Tekenfilm.
10.40 Inschallah. Duitse jeugdfilm.
11.00 Tagesschau.
11.04 Alles Glück dieser Erde. Herh.
11.55 Die Erfolgsstory: Frank Farian- von Boney M. bis Milli Vanilli. Por-

tret. Herh.
12.40 Urnschau.
12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau.
13.05 ARD-Mittagsmagazin.
13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau.
14.03 Schimpt - 19 7 17. Talkshow.
14.30 Die wunderbare Reise des
kleinen Nils Holgersson mit den
Wildgansen. Tekenfilmserie.

14.55 Barbapapa. Tekenfilmserie.
15.00 Tagesschau.
15.03 Kinderquatsch mit Michael.

Talkshow voor kinderen. Herh.
15.30 Hey Dad! Comedyserie.
16.00 Tagesschau.
16.03 Fliege. Talkshow. Herh.
17.00 Tagesschau.
17.10 Brisant. Boulevardmagazine.
17.40 ARD vor acht.
17.50 Tagesschau-Telegramm.
17.55 Dingsda, spelprogramma.
18.25 Marienhof, serie.
18.50 Tagesschau-Telegramm.
18.55 Blank Meier Jensen, serie.
19.57 Heute abend im Ersten.
20.00 Tagesschau.
20.15 Die Gerichtsreporterin. Mis-

daadserie.
21.04 Tagesthemen-Telegramm.
21.05 Sketchup. Sketches met Iris

Berben en Diether Krebs. Herh.
21.30 Globus. Populair-wetenschap-

pelijk magazine.
22.05 Golden girls.
22.30 Tagesthemen.
23.00 Boulevard Bio. Herh.
00.00 In the heat of the night.
00.45 Tagesschau.
'00.55 Dark victory (1976). Ameri-

kaanse speelfilm uit 1976 van Robert
Butler. Met: Elizabeth Montgomery,
Anthony Hopkins, Michele Lee e.a.

03.10 Zuschauen - Entspannen -
Nachdenken.

TV FILMS VIDEO
BBC 2
12.00 Dancing Lady (1933-USA).
Licht verteerbare romantische mu-
sical van Robert Z. Leonard met
Joan Crawford en Clark Gable.
Danseres droomt van het succes
en kan ondertussen maar niet kie-
zen uit haar twee aanbidders.

Duitsland 2
14.00 You're Never Too Young
(1955-USA). Superkluns Jerry Le-
wis vermomt zich als kind als een
bende juwelendieven achter hem
aan zit. Remake van 'The Major
and the Minor' door Norman Tau-
rog.

BBC 1
15.15 Artists and Models
(1955-USA). Striptekenaar Dean
Martin ontvangt telepatisch de dro-
men van de sukkel Jerry Lewis.
Inspiratie genoeg. Aardige, maar
iets te lange komedie van Frank
Tashlin.

BBC 2
17.00 The Joy of Living
(1938-USA). Muzikale komedie
waarin Irene Dunne een succesvol-

le, maar ongelukkige Broadway-
ster is. Douglas Faibanks is smoor-
verliefd op haar en wil haar opvrolij-
ken. Rgeie: Tay Garnett.

" NicoleKidman in 'Emerald City. (RTL4- 20.25 uur).

BBC 2
19.00 The Adventures of Quentin
Durward (1955-GB). Robert Taylor
mengt zich in een dodelijke vete.
Flitsende avonturenfilm van Ri-
chard Thorpe met spetterende de-
gengevechten en de mooie Kay
Kendall.

Nederland 2
VeronicaNOS
13.00-13.07 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.58-19.00 2 vandaag. Met om:
18.00 Journaal.
18.15 Actualiteiten. Presentatie: Riek

Nieman.
18.39 Sportjournaal.
18.47 Hoofdpunten uit het nieuws

gevolgd door het weer.
19.00 (TT) Onderweg naar morgen.

Nederlandse soapserie.
19.30 Empty nest. Amerikaanse co-

medyserie. Afl.: Superbaby. Carol is
ervan overtuigd dat haar zoontje
Scotty een genie is. Harry verzekert
haar dat iedere ouder dat van zijn
kind denkt, maar Carol is niet op an-
dere gedachten te krijgen. Wanneer
Scotty Beethoven zingt, weet Carol
zeker dat hij in het ziekenhuis verwis-
seld is.

20.00 Starsky and Hutch. Ameri-
kaanse misdaadserie. Afl.: Geheim
agente. De ex-vriendin van Starsky
wordt drie maanden nadat ze het po-
litiekorps verlaten heeft dood aange-
troffen. Kort na deze moord volgen
nog andere moorden die duiden op
het werk van een geesteszieke moor-
denaar.

20.55 Back to the seventies. Serie
programma's met muziekclips en ar-
chiefbeelden uit de jaren '70.

21.25 (TT) Veronica goes Carib-
bean. Gevarieerd zomerprogramma
vanuit het Caribisch gebied. Van-
daag: Gert Berg in Grenada en Musti-
que.

21.55 Hardcore. Amerikaanse speel-
film uit 1979 van Paul Schrader. Met:
George C. Scott, Peter Boyle, Sea-
son Hubley e.a. De streng gelovige
Jake vanDorn huurt een privé-detec-
tive in wanneer zijn dochter op een
jeugdkamp spoorloos verdwijnt. Ze
blijkt in het pornocircuit te zijn terecht
gekomen. De radeloze vader gaat
gesteund door ene Niki die haar weg
weet in dit wereldje op zoek naar zijn
verdwenen dochter.

23.30 De geheimen van het DNA. In-
formatie.

23.35 Journaal.

Duitsland 2
05.15 Zie Duitsland 1
09.00 Tagesschau.
09.03 Dallas. Amerikaanse serie. Afl.:

Die Rache ist unser. Herh.
09.45 Let's move.
10.00 Tagesschau.
10.03 Auslandsjoumal.
10.45 ZDF-info Gesundheit.
11.00 Tagesschau.
11.04 Alles Glück dieserErde. Serie.

Herh.
11.55 Die Erfolgsstory: Frank Farian- von Boney M. bis Milli Vanilli.
Reportage. Herh.

12.40 Urnschau.
12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau.
13.05 ARD-Mittagsmagazin.
13.45 Beruf aktuell. Met studie- en

beroepenvoorlichting voor jongeren. "14.00 Jerry Lewis-cyclus: You're
never too young. Amerikaanse ko-
medie uit 1955 van Norman Taurog.
Met: Jerry Lewis, Dean Martin e.a.

15.40 ZDF Sport extra. Wielrennen:
WK op de weg voor dames en ama-
teurs vanuit Capo d'Orlando (Italië).

17.15 Heute, sport en weerbericht.
17.30 Landerjoumal.
18.00 Der Millionenerbe. 12-delige

Duitse serie. Aansl.: Guten Abend.
19.00 Heute.
19.20 Weerbericht.
19.25 Hagedoms Tochter. Serie.
20.15 Manche mögen's weit. Van-

daag: Zanzibar.
21.00 Frontal. Magazine.
21.45 Heute-journal.
22.15 Eugen Drewermann und Otto

Dix 'Flandem'. Kunstbeschouwing
door theoloog Eugen Drewermann.

22.25 Sex, Religion und Moral. 4-de-
lige reportageserie over de omgang
met seksualiteit.

22.55 ZDF Sport extra. Sportpro-
gramma. Met Bundesliga-voetbal en
WK wielrennen vanuit Palermo.

23.30 Tücken des Alltags. Serie.
00.00 Das kleine Fernsehspiel: Letz-

ter Abschied UdSSR. Documentaire
over de terugtrekking van de Russi-
sche troepen uit de voormalige DDR.

00.55 Heute.
01.00-02.30 Tsjp rajonnogo massjj-

taba. Russische speelfilm uit 1989
van Sergei Snesjkin. Met: Igor Botsj-
kin, Jelena Anissimova e.a.

RTL4
20.25 Emerald City (1988-AUS).
Aardige, maar niet erg originele ko-
medie van Michael Jenkins over
een stel dat succes heeft en niet al
te sterke benen om dat te dragen.
Met: Nicole Kidman en Robyn Ne-
vin.
Nederland 2
21.55 Hardcore (1979-USA). On-
derschat meesterwerk van Paul
Schrader (scenarioschrijver van
Taxi Driver) waarin George C.

Scott een ware Odyssee door de
pornowreld maakt om de dochter
van een zakenman te vinden.

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

slechthorenden.
09.30-12.00 (TT) WK Wielrennen.

Rechtstreeks verslag van het WK
Wielrennen op Sicilië.

13.00 (TT) WK Wielrennen. Recht-
streeks verslag van het WK Wielren-
nen op Sicilië.

17.23 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

17.30 Villa Achterwerk. Van heinde
en ver. Documentaireserie over kin-
deren in verschillende landen. Van-
daag: Shiho uit Shanghai.

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

ly. Amerikaanse comedyserie.
18.49 Comedy op 3: Een schone

heks (Bewitched). Amerikaanse co-
medyserie. Afl.: Ancient Macedonian
Dodo Birds. Endora verliest haar ma-
gische krachten, die onverwachts
overgaan naar tante Clara. Tabatha
komt met een oplossing.

19.20 Van gewest tot gewest. Regio-
naal magazine.

19.55 2 meter sessies. Muziekpro-
gramma. Vanavond wordt terugge-
blikt op de sessievan Suzanne Vega.
Presentatie: Jan Douwe Kroeske.

20.29 Wachten op God (Waiting for
God). Engelse serie. Afl. 7. De lucht-
foto's die Diana vanuit een helikopter
heeft gemaakt blijken goed van pas
te komen als een lokalepoliticus haar
vraagt hem te helpen met zijn verkie-
zingscampagne.

21.03 Boy next door. Muziekspecial
over het fenomeen Boy George,
voorheen van Culture Club.

22.00 (TT) Journaal.
22.15 Sportjournaal.
22.30 Nova. Actualiteitenprogramma.

Presentatie: Charles Groenhuijsen.
23.00 Trekking dagelijkse lotto.
23.06 Gente di Mare. Zwitserse docu-

mentaire over een Italiaans bejaar-
dentehuis, waar oude zeelieden hun
laatste dagen slijten en herinneringen
ophalen aan hun gloriedagen op zee.

00.19 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

Duitsland 3 West
08.15 Tele-Gym. 08.30 Cursus wiskun-
de. Afl. 10. 09.00 Aktuelles aus dem
Videotext. 09.05 ARD-Morgenmagazin.
10.00 Schooltelevisie. 12.00 Vale Tudo- Urn jeden Preis. 12.25 Programma-
overzicht. 12.30 Report. 13.15 Quer-
pass. 14.00 WDR aktuell. 14.05 Hit-
Clip. 14.30 Naturwissenschaftliche
Weltbilder. 15.00 WDR aktuell. 15.05
FensterPlatz. 16.00 Markt. 16.30 Cur-
sus wiskunde. Afl. 10. 17.00 Hallo
Spencer. Animatieserie. 17.30 Aben-
teuer in der Wüste. 7-delige jeugdserie.
Afl. 6. 18.00 Nachrichten aus Rhein-
land und Westfalen. 18.05KvK. Geva-
rieerd magazine. 18.30 Vermisst. 18.45
Aktuelle Stunde. Regionaal magazine
met sport. 19.25 Fensterprogramme
der Landesstudios. 19.45 Pssst. Spel-
programma. 20.15 1000 Hertz. Live
magazine. 21.00 WDR aktuell. 21.15
Reporter. Afl.: Viva Zapata! Reportage
over de strijd van de Mexicaanse india-
nen. 21.45 Der Sinnstifter. Portret van
Wolfgang Schauble. 22.30 Über die
Wupper. Reisreportage over de rivier
de Wupper en het Bergisches Land.
23.00 ■ De Mayerling è Sarajewo.
Franse speelfilm. 00.30 Nachrichten.
00.35-08.15 Nachtprogrammering.

RTL4
06.30 Hei elei kuck elei.
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.
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. Herh.
10.50 Showtime shop.
10.55 As the world turns. Herh.
11.40 Telekids. Kinderprogramma.
12.30 Sport: Futbal mundial. Herh.
13.00 Sport: Major League baseball.

Herh.
13.40 The upper hand. Herh.
14.10 Showtime shop.
14.15 As the world turns.
15.00 Rad van fortuin. Herh.
15.30 Santa Barbara.
16.20 The Oprah Winfrey show.

Amerikaanse talkshow. Herh.
17.10 Wie ben ik? Herh.
18.00 Zes uur nieuws,
18.15 Ooggetuige. Reportages. Herh.
18.30 Rad van fortuin. Herh.
19.00 Full house. Comedy. Herh.
19.30 Half acht nieuws.
19.50 Weer.
20.00 The bold & the beautiful.
20.25 Emerald City. Amerikaanse co-

medy uit 1989 van Michael Jenskins.
Met: Robyn Nevin, Chris Haywood,
Nicole Kidman, Ruth Cracknell, John
Hargreaves e.a. De succesvolle sce-
narioschrijver Colin verhuist met zijn
vrouw Kate, een uitgever, naar Syd-
ney. De glitter en glamour van de
filmwereld hebben al snel effect op
het idealistische koppel. Colin wordt
verleid door het grote geld en door de
sensuele Helen.

22.10 Medische missers. Herh.
23.00 Nieuws en weer.
23.15 In a child's name. 4-delige

Amerikaanse miniserie. Afl. 2
00.00 David Letterman. Talkshow.
00.45 The Oprah Winfrey show.
01.30 As the world turns. Herh.
02.15 Nachtprogramma.

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 Der Berg-
doktor. 21.15 Dark justice 11. Aansl.:
TopNEWS. 22.15 Ran. Voetbalmagazi-
ne. 23.10 Spiegel TV-Reportage.
Aansl.: TopNEWS. 23.45 Mother, jugs
and speed. Amer. komedie. Met: Bill
Cosby, Raquel Welch, Harvey Keitel
e.a. 01.30 Star Trek: Deep Space Ni-
ne. Herh. 02.20 Mann-o-Mann. Spel-
show. Herh. 03.10 Bonanza. Herh.
04.00 Neighbours.Aansl.: Programma-
overzicht. Herh. 04.35 Hallo Onkel
Doe! Herh.

Duitsland 3 SWF
14.00Kulturspiegel. Herh. 14.30 Tatort
Umwelt. Milieumagazine. 14.59 Pro-
gramma-overzicht. 15.00 Hallo, wie
geht's? Herh. 15.15 Die sechs Siebeng
'scheiten. Spelprogramma. Herh. 15.45
Teleglobus. Herh. 16.15 MuM Wirt-
schaftsmagazin. Herh. 17.00 Nachtge-
danken unter Brücken. Reportage over
daklozen. Herh. 17.30 Sesamstrasse.
17.58 Die Campbells. 18.22 Philipp.
Herh. 18.25 Unser Sandmann. 18.30
Südwest aktuell. 18.35 Hallo, wie
geht's? 18.50 Alles Kleber. Herh. 19.15
Herrchen/Frauchen gesucht. 19.19
Programma-overzicht. 19.20 Landes-
schau. 19.48 Landesschau aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Blickpunkt
Europa. 21.00 Nachrichten. 21.15 Stim
et Stern. Franse speelfilm. 22.50 ■
Kansas City confidential. Amer. speel-
film. 00.25 Schlussnachrichten. 00.40
Non-Stop-Fernsehen.

België/TV 2
22.00 Vaya Con Dios (1991-USA).
Een eenvoudige rodeo-cowboy
droomt er van te trouwen met zijn
jeugdliefde. Dan doet haar valse
vader hem een eenmalige huwelijk-
saanbieding. Komedie van John
Lee Hancock met Leon Rippy.

RTL5
22.00 Stacy's Knights (1983-USA).
Andra Millian speelt een verslaafde
gokker die wraak neemt als haar
leermeester Kevin Costner ver-
moord wordt. Drama van Jom Wil-
son dat een summier beeld van de
gokwreld geeft.

Duitsland 3 West
23.00 De Mayerling a Sarajewo
(1939-F). Laatste Franse film van
Max Ophüls voor hij naar Holly-
wood vertrok. De Oostenrijkse
kroonprins is verliefd op Sophie en
hij laat zich door niets van de wijs
brengen.

Duitsland 2
1.00 Tsjp Rajonnogo Massjtaba
(1989-SU). Openhartige en scher-
pe debuutfilm van Sergej Snesjkin.
Als kwajongens een buste van Le-
nin vernielen ontstaat er een poli-
tieke rel. Met: Igor Botsjkin en Jele-
na Anissimova.

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 Denktank. Quiz.
20.30 Quantum leap. Serie.
21.25 Weer.
21.30 Half tien nieuws.
21.45 Sportnieuws.
22.00 Stacy's knights. Amerikaanse

filmkomedie uit 1983 van Jim Wilson.
Met: Andra Millian, Kevin Costner, Ed
Semenza, Eve Lilith, Mike Reynolds
e.a. Stacy is een teruggetrokken ver-
legen meisje met één groot talent: ze
blinkt uit in blackjack. Samen met Will
vormt zij een ijzersterk duo dat flink
wat winst maakt in de casino's. De
leiding van de gokpaleizen zet alle
zeilen bij en laat het spel uitkomen
tegen de beste spelers van de regio.
Maar ook dat mag niet baten. Dan
komt The Kid in hun leven. Hij leert
Stacy waar haar echte talenten in het
gokspel liggen en al spoedig zijn zij
en Will onverslaanbaar.

23.45 Hill Street blues.
00.40 Hei elei, kuck elei aktuell.
01.10 Nachtprogramma.

" Scène uit de film 'Stacy's
knights' (RTLS - 22.00 uur).

RTL Television
05.30 Ontbijttelevisie. 09.05 Emergen-
cy. Herh. 10.00The bold and the beau-
tiful. 10.30 Days of our lives. 11.00 Der
Preis ist heiss. 11.30 Familien Duell.
12.00 Punkt 12. 12.30 The guiding
light. 13.15 Santa Barbara. 14.10 Mur-
der, she wrote. Herh. 15.00 Ilona
Christen. Talkshow. 16.00 Hans Mei-
ser. Talkshow. 17.00 Whos the boss?.
Herh. 17.30 Married with children.
Herh. 18.00The bold and the beautiful.
Herh. 18.30 Explosiv - Telegramm.
18.45 RTL aktuell. 19.10 Explosiv -
Das Magazin. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Columbo:
Troubled waters. Amer. misdaadfilm.
Met: Peter Falk. Herh. 22.10 Quincy
Misdaadserie. 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-Nachtjournal. Nieuwsmaga-
zine. Herh. 03.00 Hans Meiser. Talk-
show. Herh. 04.00 Ilona Christen. Talk-
show. Herh. 05.00 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. Duitse familieserie.
Herh. .

Radio 1 radioElk heel uur en om 7.30, 8.30,
12.30, 13.30, 17.30 en 18.30
nieuws.
7.07 Echo. 9.05 Dingen die gebeu-
ren (MA/). 12.07 NCRVs Hier en
nu (12.45 Agrarische actualiteiten).
14.05 Veronica nieuwsradio. 17.07
Veronica nieuwsradio. 19.04 Tros
Interaktief. 20.04 .TROS Klanten-
service. 22.04Veronica Sportradio.
23.07 Met het oog op morgen. 0.04
For the record. 2.02 Geen tijd.
5.02-7.00 Ochtendhumeur.
Radio 2
Elk heel uur nieuws.
7.04 Sugar in the morning. 9 04
Arbeidsvitaminen op 2. 12.04 Het
hart van twee. 14.04 Dartell op
dinsdag. 17.04 Fileradio. 18.04 Alle
mensen. 19.04 De gouden greep.
20.04 CD wijzer. 2104 Toppers
van toen. 22.04 Andermans veren.
23.04-24.00 Wat zegt ze.
Radio 3
Elk heel uur nieuws.
6.04 Breakfast-club. 9.04 Arbeids-
vitaminen. 12.04 Denk aan Henk.
14.04 Carola. 15.04 The magie

friends. 17.04 Rinkeldekinkel.
18.04 De Vakantiespits. 19.04
Spoor 7. 20.04 Forza. 21 04 Villa
65. 0.04 TROS Nachtwacht. 2.02
Papa is wakker. AKN: 4.02-6.00
Pyjama FM.
Radio 4
Om 7.00, 8.00, 13.00, 18.00 en
20.00 nieuws.
7.02 Een goede morgen met Maxi-
me Vengerov, violist. 9.00 Muziek
voor miljoenen. 11.00Ochtendcon-
cert. 1. Deutsches Symph. Orch.
Berlin met viool: 12.00 11. L'archibu-
delli met klarinet en fortepia-
no..l3.o4 Nieuwe klassieke cd's/
De klassieke top 10. 14.00 Middag-
concert. Don Carlos, opera van

Verdi. Koor en Ork. van de Scala
di Milano 0.1.v. Riccardo Muti met
sol. 16.00 De Nederlanden. Stad
der opbouwers. 17.00 Leger des
Heilskwartier. 17.15 Muziek in vrije
tijd. 18.04 Geloven in muziek.
18.45Orgelconcert. 19.15Klassiek
in vogelvlucht. 20.02 Avondcon-
cert. I. Radiosymf. Ork. Berlijn met
doedelzakspeler; 21.30 11. Werken
van componisten uit de V.S. 22.30
Orgelbespeling. 23.00 Het Duitse
oratorium. 23.30 Songs of praise
0.00-1.00 Vier na middernacht.

televisie en radio dinsdag

Nederland 1
Avro/NCRV
07.00 Journaal.
07.05 Alles kits: David de kabouter.
07.30 Journaal.
07.35 KRO's Tekenfilmfestival.
08.00 Journaal.
08.05 Paperclips. Muziekprogramma.
08.30 Journaal.
08.35 Zo vader zo zoon. Herh.
09.00 Journaal.
09.05 Uit het plakboek van derevue.

Afl. 5.
10.00 Total work out.
10.16 De familie Keuzekamp.
10.17 Buitenechtelijke zaken.
10.41 Dat zeg ik niet.
11.08 Tros TV show op reis.
11.58 Bereboot. Poppenserie.
12.09 TROS Telearchief. Afl. 7.
12.33 2 Vandaag. Actualiteiten.
13.00 (TT) Journaal.
13.08 Hotel antonaal. 3-delige docu-

mentaireserie over dichters die kort
na de bevrijding de poëzie een nieuw
elan wilden geven. Afl. 3. Herh.

14.10 De ondergang van de Onan.
Toneelstuk. Herh.

16.00 (TT) Journaal.
16.08 Sterrenslag. Herh.
17.20 (TT) Waku waku. Herh.
17.51 ■ Charlie Chapiin. Slapstick.
18.15 Sesamstraat.
18.30 Ko de Boswachter.
19.00 (TT) 't Was stil op straat.
20.00 (TT) Journaal.
20.25 Red Fox. 3-delige Engelse mini-

serie. Afl. 3. Er bloeit iets moois op
tussen Carpenter en Harrisons vrouw
Violet, maar Violet vlucht in de armen
van een bootwerker met minder goe-
de bedoelingen.

21.25 Televizier-zomerspecial.
21.55 Rondon tien. Praatprogramma.

Afl.: Straatverboden.
22.45 L.A. Law. Amerikaanse advoca-

tenserie. Afl.: Tunnel of love. Hoewel
Becker ontdekt dat Belinda Fox on-
voorspelbare en bezitterige trekjes
vertoont, wordt de relatie tussen hen
toch steeds intenser. Flanagan verte-
genwoordigt een tandarts die veel
patiënten verliest door zwartmake-
rijen van een collega.

23.30 Journaal.

België/TV 1
17.55 Tik tak. Animatieserie. Afl. 235.
18.00 Journaal.
18.10 The bold and the beautiful.
18.35 Black Beauty.
19.00 Samsonclip.
19.05 Hélène et les garcons.
19.30 Journaal.
20.00 Neighbours.
20.25 Margriet. Talkshow vanuifhet

casino van Middelkerke.
21.45 Married with children. Ameri-

kaanse comedyserie. Afl. 109:Chee-
se, cues and blood. Kelly wil hogerop
in het leven.

22.15 Kijk uit! Verkeerstips.
22.20 Vlaanderen Vakantieland.

Toeristische tips.
22.30 Vandaag en sport.
22.55-23.20 Programma van de

Christen-Democratische Omroep.

België/TV 2
15.30 Sport extra: Wielrennen.
Rechtstreeks verslag van de WK
wielrennen op de weg voor amateurs
in Capo d'Orlando, Sicilië.

17.30-17.45 Sport extra: Offshore.
Vooruitblik op de Belgian Grand Prix
Formule 1 speedbootraces in Oos-
tende op 11 September.

21.20 Vlaanderen Vakantieland.
Toeristische tips.

21.30 Journaal.
22.00-23.23 Vaya con Dios. Ameri-

kaans komedie uit 1991 van John
Lee Hancock. Met: Leon Rippy, Torn
Everett, Mariska Hargitay e.a. Hugh
Dean Simpson is een eenvoudige
ziel die in Mexico als tweederangs
cowboy aan de kost komt. Hij droomt
ervan terug te keren naar Texas en te
trouwen met Betty Palmer, zijn jeugd-
liefde en moeder van zijn 6-jarige
zoontje. Betty's vader Stinky, een
echte griezel, heeft een huwelijk ech-
ter steeds geweigerd en Hughs jaar-
lijke aanzoek steeds beantwoord met
een lading hagel. Nu zijn dochter
evenwel zwanger is van de een of
andere nietsnut, wordt hij Hugh
ineens gunstig gezid. Zijn schoon-
zoon in spé is verrukt, maar diens
rodeo-collega Elroy wil zijn vriend
niet kwijt.

Radio 5
Elk heel uur t/m 18.00 en 23.00
nieuws.
6.45-6.50 Mededelingenrubriek
met uitgebreid weerbericht en
scheepvaartberichten. 7.05 NOS
sportief 7.30 Vroeg op 5. 8.50
Snippers. 8.55 Waterstanden. 9.02
VPRO's dinsdag op 5, met om 9.02
Het gesprek; 9.45 Instituut Schreu-
ders; 10.02 Gied Jaspars vertelt;
10.42 De jazz van Pete Felleman;
11 02 Stenen desaanstoots; 11.30

De vrolijke wetenschap; 11.55Vrije
geluiden; 12.02 Het debat: De om-, gekeerde wereld; 12.50 Het Niek
Stein-archief; 13.10 De documen-
taire: Aardse zaken; 14.02 Passa-
ges passanten; 15.02 Boeken;
16.02 Kunstwacht. 17.10 Radio
UIT. 18.02 Tot uw dienst. 19.00
Waar waren we ook alweer? 19.15
Nieuws en actualiteiten in het
Turks. 19.50 Nieuws en actualitei-
ten in het Marokkaans en Berbers.
20.40 Nieuws en actualiteiten in
het Chinees. 21.00 Graven voor de
farao. 21.30Architectuur. 22.00 Op
reis met Van Lennep. 23.07-24.00
Met het 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.
18.55 Maguy. 19.30 Nieuws. 20.05 In-
ternement arbitraire. Tv-film. 21.00 Pla-
nète des hommes: Jeux de röles.
22.00 Acapulco H.E.A.T.. 22.45
Nieuws. 23.05 24 H sur les marchés.

SPORTS 21
13.00-17.30 Wielrennen. WK op de
weg vanuit Sicilië. Live. 18.49 Les
schtroumpfs. 19.12 Info première.
19.30 Zie La Une. 19.58 Weerbericht.
20.01 Le voyage infini. Herh. 20.59
Nieuws. 21.30 24 H sur les marchés +
Dow Jones. 21.34-22.28 Musique: Les
voix d l'été.

TV 5
06.00 La maison Deschenes. 06.30
Télématin. 08.00 Nieuwsflits. 08.03 Ca-
nadees nieuws. 08.30 Nieuwsflits.
08.35 Paris lumières. Herh. 09.00
Nieuwsflits. 09.05 Le match de la vie.
Herh. 10.00 7 jours en Afrique. Herh.
10.10 Géopolis. Herh. 11.00 C'est tout
Coffe. 11.35 Questions pour vn cham-
pion. 12.00 Nieuwsflits. 12.05La chan-
ce aux chansons. 12.40 Weerbericht.
12.45 Nieuws. 13.05 La maison De-
schenes. Herh. 13.30Le vaudou. Herh.
14-30 Pégase. 15.25 Gourmandises.
15.35 Quelle histoire. 16.00 Nieuws.
16.10 Vision 5. 16.25 40x a l'ombre.
18.30 Nieuws. 19.00 Paris lumières.
19.25 La météo dés cinq continents.
19.30 Zwitsers nieuws. 20.00 Faut pas
rever. 20.55 La météo des cinq conti-
nents. 21.00 Nieuws. 21.40 Envoyé
spécial. 23.05 Cheb. Tv-film. Herh.
00.30 Nieuws. 00.50 Tete a tete. 01.35
La chance aux chansons. Herh. 02.10
Paris Lumières. 02.35 40x è l'ombre.
Herh. 04.30 C'est tout Coffe. Herh.
05.00 Pégase. Herh.

RAI UNO
06.00 Euronews. 06.45 Unomattina es-
tate. 09.35 Cose dell' atlro mondo.
10.00 Un marziano sulla terra. Speel-
film. 11.00 Nieuws. 11.25 Verdematti-
na. 12.25 Weerbericht. 12.30 Nieuws-
flits. 12.35 La signora in giallo. 13.30
Nieuws. 14.00 WK Wielrennen. 16.20
Uno per tutti. 18.00 Nieuws. Aansl.:
Appuntamento al cinema. 18.20 Spazio
1999. 19.05 Mi ritorni in mente. Varié-
téprogramma. 19.50 Weerbericht.
20.00 Nieuws. 20.30 Sport. 20.40
Quark speciale. 21.40 In viaggio nel
tempo. 22.30 Nieuws. 22.40 Androme-
da. Speelfilm. 00.05 Nieuws. 00.10
Weerbericht. 00.15 Andromeda. Ver-
volg. 00.40 DSE Sapere. Aansl.:
Nachtporgrammering.

BBC 2
07.45 Open University. 08.30 &P
monwealth Games. O.a. atletiek: 1W
en 11Om horden voor heren; Zw«.
men: 200 mborstcrawl finale. 10,

(

Thundercats. 10.30 Why don't you".'
11.00 Anytime tales. 11.05 PW°%11.30 Get your own back. 11.45 i
O-zone. 12.00 ■ Dancing lady. An*
film. 13.30 Rediscovery of the wC"J14.20 Joshua Jones. 14.30 Orville »
Cuddles. 14.35 Cursus golfen. I*^Nieuws. Aansl.: Kamikaze - Missen
death. 15.30 Sec hear! 16.00 Nie^Aansl.: ■ A week to remember. 1^(
Summer praise. 16.50Nieuws. I^j,
The joy of living. Amer. film. 18-25 -
Avery. 18.35 Gardeners' world. 19'
The adventures of Quentin DurW**.
Film. 20.40 Sadhus - India's holy &,

21.30 Floyd on Italy. 22.00 The «J*McCoy. 22.30 The people's die»'",
23.20 Malcolm McLaren's sounds
Paris. Aansl.: Video Nation shon»
23.30 Newsnight. 00.15 Over the eor
00.45 Le chambre. 00.55 Weerbenc1

01.00-01.30 Open University.

Eurosport
08.30 Ochtendgymnastiek. o9„

Mountainbike. Wereldbeker afdaling
manche vanuit Kaprun, Oostew.
09.30 Wielrennen. WK op de weg "*uit Sicilië: Wegwedstrijd voor vrou*e^Live. 12.00 Eurogoals. Herh. 1^Wielrennen. WK op de weg vanuit 5'
lië: wegwedstrijd voor amateurs. U
17.30 Speedworld.. 18.30 Eurogo3'
Herh. 19.30 Eurosportnieuws. &\.
Eurotennis. 21.00 Atletiek. 22.00 &>,
sen. 23.00 Voetbal. Europees voe"^om de Europese bekers. 01.00-01 "Eurosportnieuws.

NBC
05.30 NBC News. 06.00 Business ij1!
ders. 06.30 NBC News. 07.00 *'World news. 07.15 US Market *"%
07.30 Busmes insiders. 08.00 ''World news. 08.15 US Market *<®
08.30 NBC News. 09.00 Super slw
10.00 Rivera live. 11.00 Disaster <*<"
nicles. 11.30Equal time. 12.00 Today.
business. 13.00 Today. 13.30 FT BJPness today. 14.00 Today. 14.30 *'money wheel. 17.30 FT Business^night. 18.00 Today. 19.00 ITN Wf*
news. 19.30 Ushuaia. 20.30 Date'i'L
21.30 Executive lifestyles. 22.00
World news. 22.30 The tonight sW
23.30 Real personal. 00.00 FT 0"»
ness tonight. 00.20 US Market **00.30 Nightly news. 01.00 Equal
01.30 The golden age of rock 'n'f
02.30 Holiday destinations. 03.00 P^ra live. 04.00 The golden age of rot*
roll. 05.00 Holiday destinations.

MTV
06.00 Awake on the wild side. &■ j

Ingo. 11.30 The pulse. 12.00 The s»
of MTV. 13.00 Greatest hits.
mone. 16.30 The report. 16.45 At %
movies. 17.00 News at night. tf* #from 1. 17.30 Dial MTV. 18.00 MiJ*,
non-stop. 19.30Sports. 20.00 Grea'e j
hits. 21.00 Special. 22.30 Beatf'S (
Butt-head. 23.00 The report. 23.1'^the movies. 23.30 News at night. 23-
-3 from 1. 00.00 Rock block. 02.00 " ,
rijne van der Vlugt. 03.00-06.00 NS
videos.

BBC 1

07.00 Business breakfast. 08.00 BBC
Breakfast news. 10.05 Commonwealth
Games. Turnen: finales heren en da-
mes. Om 11.00 nieuws. 12.00Nieuws.
12.05 Remington Steele. 12.50 Red
and blue. 13.00 Nieuws. 13.05 Big day
out. 13.55 Nieuws. 14.30 Neighbours.
14.50 Going tor gold. 15.15 Artists and
models. Film. 17.00 Warner Bros car-
toon. 17.10 Bananman. 17.15Run the
risk. 17.35 The Addams family. 18.00
Newsround. 18.10Ship to shore. 18.35
Neighbours. 19.00 Nieuws. 20.00
Commonwealth Games Grandstand.
Live. Atletiek: 110mhorden heren, fina-
le. 100 mheren, halve finale. 100m
dames, halve finale en 800m dames,
halve finale. 21.00 EastErtders. 21.30
Commonwealth Games Grandstand.
Live. Atletiek: 110mhorden heren, fina-
le. 800 mheren en dames, series.

22.00 Nieuws. 22.30 Commonwe»
Games. Live. Atletiek: 100mheren.'
nale. 400mheren, finale. 3.000m»
mes, finale en Zwemmen. 02.30-0»
Weer. 03.45-04.15 BBC Select.

CNN
24 uur per dag nieuws. 07.30 Mo"
line. Herh. 08.30 World report. 09_.
CNN Newsroom. 11.30 World reP<\
12.15 World sport. 12.30 Busin^morning. 13.30 Business day. A'e,Business Asia. 15.00 Larry King l*^Herh. 16.45 World sport. Herh. I'-^Business Asia. Herh. 23 uur V& ?[m.
nieuws, met om: 18.00 Business Af
Vervolg. 20.00 World business tod«j
21.00 International hour. 22.45 W°'
sport. 23.00 World business today l^date. 23.30 Showbiz today. 00.00 '^world today. 01.00 Moneyline. °''tf)
Crossfire. 02.00 Prime news. 03-
Larry King live. 05.30 Showbiz to0<"
Herh.

Omroep Limburg
Elk heel uur ANP-nieuws.
7.00 Limburg Aktueel met om 7.30
ANP-nieuws. 800 RadioNieuws-
Centrale, rubriek met binnen- en
buitenlands nieuws. 8.30 Regio-
naal nieuws. 8.35Limburg Aktueel.
9.00 Tussen de bedrijven door.
11.00 Ruilbeurs met Hubert van
Hoof. 12.00 Limburg actueel met
om 12.30 ANP. 13.00 Radio-
NieuwsCentrale, binnen/buiten-
landrubriek. 13.30 Regionaal
nieuws. 13.35 Licht Limburgs
15.00 Groene Golf, natuur en mili-
eu. 16.00 Cultuurmagazine Festi-
val. 17.00-18.00 Limburg Aktueel:
nieuws en actualiteiten met om
17.30uur ANP-nieuws.
BRTN/Radio 2
6.00 Nieuws. 6 05 Radio 2 regio-
naal (6.30, 7.00, 7.30 nieuws). 8.00
Nieuws. 8.10 Soes. Kalorie-arme
en vezelblije gezelligheid met ad-
vertenties van de luisteraars. 10.00
Nieuws. 10.03 Antilope. Open blik
op het dagelijks leven. 11.50 Het
Koekoeksnest, radiofeuilleton.
12.00 Radio 2 regionaal met Lim-

burg Vandaag. 13.00 Nieuws.
13.10 Golfbreker. 14.00 De gewa-
pende man. Namiddag rond Belgi-
sche muziek en studiogasten.
17.00 Radio 2 regionaal. 18.00
Nieuws. 18.10 CoKoen. Met Coen
Crucke. 20.00 Lukraak. Easy-liste-
ning muziek. 22.00 Nieuws. 22.05
Nachtwacht. Sfeervol avondpro-
gramma rond vreemde verschijn-
selen. 23.30-06.00 Nachtradio (elk
heel uur nieuws).

België/BRF
Elk heel uur nieuws.
6.05 Radiofrühstück + Spiel

Glückstreffer (6.15 Wort m a
Tag; 6.30 nieuws; 6.45verzoek?< .
ten; 7.15 agenda; 7.30 regio"*,,
nieuws; 8.30 persoverzicht; 9 0"JjDsde regio). 9.10 GutAufgelegt, ' feund Themen am Vormittag. I'^.Musik _ la carte (12.30 BtV/nS
tuell). 13.00 Presseschau. '^Musikbox. 16.05 Popcorn I°pf
Nieuws uit de regio. 18.05 °^Aktuell: Aktuelles vom Tage. lö.
Klassik. 20.00-20.05 Nachrichte'

WDR 4
Nieuws: tot en met 09.00 elk I*8

uur; vanaf 10.00 elke tweeuur.
4.05 Radiowecker. 6.05 M°'Tc,b
melodic (8.05 Zum Tage; ö: n
Andacht). 9.05 Musikpa*'" .
(10.05 tot 11.00 verzoekplat '12.05Zur Sache. 12.07Gut au'9_s
legt (13.00 Mitmenschen, J,4 ,*.

Stichwort Wirtschaft). 1500 ca
Konzert. 16.05 Alte und neve *nevalslieder. 17.00 Der Ta9 Q(iÓ
fünf. 17.07 Musik-Express ('*. >
Auf em Wort; 19.30 Ohrenj*'.
20.05 Zwischen Broadway und i\
damm. 21.00 Musik zum traorr»
22.30-04.00 ARD Nachtexpr"
(elk uur nieuws).

HappyRTL Radio
7.00 Elk heel uur nieuws „fl
5.00 Dauwtrappen. 7.00 De s'^met Bart, Bart van Leeuwen: 10 _p
Kotliekringen, Jan de Hoop '*jg.Goedemiddag Nederland, Mare
cobs. 14.00 De Goudmijn met J

van de Putte. 16.00 Vrijheid » 'heid, Ron Bisschop. 19.00 De *,

ven Uur Show. 22.00 De Gou"
mijn. 24.00-05.00 RTL Nightsni"
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Von onze verslaggeve

Van onze verslaggever

omdat hij meer dan tien jaar lid
was van het dagelijks bestuur
van de provincie, maar meldde
zich kort voor zijn ontslag ziek. ■
Dat betekent datBrunssum toch
maximaal anderhalfjaar zieken-
geld moet doorbetalen aan haar

Het college van Brunssum heeft
eerder al geprobeerd een deel
van de dubbele burgemeesters-
kosten terug te krijgen. By afwe-
zigheid van Riem zijn namelijk
twee waarnemers aangesteld, Jo
Matti en Janvan 't Hooft.
In deBrunssumse politiek wordt
het als onrechtvaardig ervaren
dat de gemeente moet opdraaien
voor zaken waar ze niet verant-
woordelijk voor is en die hun
grondslag vinden in de tijd dat
Riem gedeputeerde was. Boven-
dien was Riem niet de eerste
keus van de vertrouwenscom-
missie uit de gemeenteraad toen
er in 1991 een opvolgervoor oud-
burgemeester Hoogland moest
komen.

Brunssum wil deel
ziekengeld Riem
van rijk terugzien

oud-burgemeester.
De gemeentevindt het niet rede-
lijk daarvoor helemaal op te
moeten draaien, zegt een woord-
voerder. „We willen daarom en-
kele rechtspositionele zaken
onderzoeken en proberen of we
niet in ieder geval een deel van

BRUNSSUM - De gemeenterunssum vindt het niet redelijk
voL u helemaal op moet komenuor het ziekengeld van oud-bur-P.m,fSter Henk Riem- Via de
ofVl Cic zal worden nagegaan
rekt el van die kosten voor
den ug van het r«k kan wor"£e« gebracht.

e van corruptie verdachterrjks-
aUe,,!tnaa_ Riem werd begin
Bin" , door het ministerievan
onÏÏenlandse Zaken 'oneervol'
wan^ee"' zonder recht op
buri"geld over de tijd dat hij
Rie^ester was (vanaf 1991).
tot a kan nu weliswaar toch,
sDra afn zi Jn Pensionering aan-

dK maken op wachtgeld

Sint—Pieter en gemeente
vrijdag voor rechter

Maastricht wil grens verlagen van drie naar één lon

Openbaar aanbesteden
levert miljoenen op

MAASTRICHT - De vereniging
Leefbaarheid Sint-Pieter en de ge-
meente Maastricht staan aanstaan-
de vrrjdag weer voor de rechter. De
vereniging wil via een bestuurs-
rechtelijk kort geding voorkomen
dat in een voormalige gemeente-
loods in de wijk een dagopvang
voor zestig zwaar verslaafde junks
wordt gevestigd. Maastricht wil die
opvang 1 september openen.

Behalve de vereniging, die zich laat
vertegenwoordigen door advocaat
mr. F. Udo, is ook de buurman van
de loods, drukker H. Wyntjens,
weer partij. Zyn advocaat is mr. R.
Wagemans.
Advocaat Udo zal de rechter vragen
het besluit van de gemeente om in
Sint-Pieter de opvang te vestigen te
schorsen tot zes weken nadat op het
inmiddels ook al bij de gemeente
ingediende bezwaarschrift i§ be-
slist. Volgens Udo is het besluit in
stry'd met het geldend bestem-
mingsplan uit 1954 en met de leef-
milieuverordening. „Maar we zullen
meer aspecten aan de orde brengen,
zoals de manier waarop Maastricht
bestuurt. Een gemeente moet, voor
ze een beslissing neemt, eerst alle
relevante informatie verzamelen.

ROERMOND - De 28-jarigeLet E.K.
die zondag uit het Huis van Bewarinc
in Roermond wist te onsnappen is
nog steeds voortvluchtig. Ondank,
een intensivering van het aantal pa-
trouilles in Roermond en omgeving
heeft de politie nog geen enkel spoot
te pakken van de gevluchte gedeti-
neerde. E.K. zat vast in Roermonc
wegens verboden wapenbezit. Bo-
vendien werd zijn uitlevering dooi
Duitsland gevraagd omdat hij in de
grensstreek met Zuid-Limburg meer-
dere roofovervallen heeft gepleegd.
Het uitleveringsverzoek zou op 30 au-
gustus worden behandeld door de
rechtbank in Maastricht. De Let deed
zijn geslaagde ontsnappingspoging
rond vier uur 's middags tijdens hel
luchten aan de achterzijde van het
Huis van Bewaring. Met behulp van
een haak en aan elkaar geknoopte la-
kens wilde de man over de gevange-
nismuur klimmen. Een bewaarder die
dit opmerkte, probeerde de ontsnap-
pingspoging te verhinderen door aan
de benen van de Let te gaan hangen.
Een tweede gedetineerdetrok daarop
op zijn beurt zo hard aan de benen
van de bewaarder dat deze los moest
laten. Door de hulp van de mede-
gedetineerde wist E.K. toch over de
gevangenismuur te klimmen.

Ontsnapte Let
is spoorloos

Van onze verslaggever

Pijlsnelle brandmelders

Daarna moet er een behoorlijke af-
weging van belangen plaatsvinden
en vervolgens moet het besluit goed
worden gemotiveerd. Daar is in dit
geval geen sprake van geweest."

Om aan te tonen dat er sprake is
van onbehoorlijk bestuur, heeft
Udo ook de correspondentie over
de alternatieve locaties bij de stuk-
ken gevoegd. De gemeente, die
onder druk van een eerdere uit-
spraak in kort geding en onder druk
van de publieke opinie gedwongen
werd overleg te voeren met de ver-
ening, is dat laatste in het verkeerde
keelgat geschoten. Maastricht, in
het eerste kort geding onder meer
terecht gewezen voor het niet voe-
ren van overleg, heeft het overleg
over alternatieve locaties daarom
opgeschort.

Woordvoerder Pieter Beek van de
gemeente: „De dienst Stadsontwik-
keling en grondzaken zou gisteren
zyn visie geven over vijf ingediende
alternatieve locaties. Nu blijkt dat
de vereniging echter de rechter
vraagt die locaties te toetsen, vin-
den de juristen van de gemeente het
niet gepast om daaraan vooraf-
gaand in het informele overleg nog
uitlatingen te doen. De gemeente
heeft nu ook besloten haar stand-
punt over andere locaties aan de
rechter voor te leggen."

Voorzitter drs. Jan Nijsten van de
vereniging over het opschorten van
het overleg: „Er is maar één conclu-
sie te trekken. De gemeente was
kennelyk bang dat de alternatieve
locaties door de onafhankelijke
rechter worden getoetst. Wij heb-
ben steeds gezegd aantoonbaar be-
tere alternatieve locaties naar voren
te brengen."

Het overleg over de maatregelen die
genomen moeten worden als de op-
vang toch doorgaat in Sint-Pieter,
ging gistermiddag wel door. Nijsten
vóór het gesprek: „Nu vindt er nog
overleg plaats over te nemen maat-
regelen met betrekking tot veilig-
heid en openbare orde. Deze week
krijgt de vereniging nog adviezen
van deskundigen." De gemeente
Maastricht is gisteren overigens be-
gonnen met de reparatie van de
loods.

NIJSWILLER - Pastoor Franz van
Ray verlaat half september de paro-
chie Wahl- en Nijswiller. De pastoor
zal zijn werkzaamheden verder voort-
zetten in een klooster van de Bene-
dictijnen. Van Ray was twee jaar
werkzaam in Wahl- en Nijswiller. Het
werd een weinig succesvolle periode
waarin ernstige conflicten met de
kerkbesturen van beide parochies
aan de oppervlakte kwamen. Dat leid-
deertoe dat in Nijswiller in januari van
dit jaar het complete kerkbestuur af-
trad. Ook in Wahlwiller gaven enkele
kerkmeesters de pijp aan Maarten.
Toch hebben de gerezen problemen
volgens Van Ray niets te maken met
zijn vertrek. .De wens om Benedictijn
te worden dateert al vanaf de oorlogs-
jaren." Voor de opvolging zijn inmid-
dels de normale procedures gestart
bij het bisdom. Of de ontwikkelingen
ook gevolgen hebben voor een even-
tuele terugkeer van het kerkbestuur is
op dit moment nog niet bekend.

Omstreden pastoor
wordt Benedictijn

DOOR HANS ROOIJAKKERS

MAASTRICHT - Om geld bijeen te
brengen ten bate van dekindervakan-
tiekampen van de VerenigingVluchte-
lingenwerk Nederland wandelen zes-
tig jonge mensen van 20 tot en met
24 september de 485 kilometer tus-
sen het Groningse Pieterburen en de
Sint Pietersberg in Maastricht. De
sponsortocht, een initiatief van de
stichting 'Het langste Eind', eindigt 24
september met een manifestatie op
het Vrijthof in Maastricht, waarbij on-
der andere Jan Nico Scholten, voor-
zitter van Vluchtelingenwerk Neder-
land, aanwezig zal zijn. Onder de
wandelaars bevinden zich ook twintig
vluchtelingen.

Wandeltocht voor
vakantiekampen

Man uit Susteren
eerste motorvlieger

met bekeuring

'Kerkrade aan ramp ontsnapt' " De vier Kerkraadse kinde-
ren, die de brand in de Wijn-
grachtpassage zondagmorgen
Ontdekten. Foto: DRIES linssen

SUSTEREN - De man uit het Sus-
terse kerkdorp Dicteren, die afgelo-
pen weekeindewerd geverbaliseerd
omdat hij aan een motorisch aange-
dreven parachute hing, is de eerste
die in Nederland op een dergelyke
overtreding is betrapt. De lucht-
vaartpolitie in Hoofddorp, die de
man in Susteren verhoorde, houdt
er rekening mee dat het tot een
proefproces komt.

De Dieterdenaar heeft formeel de
Luchtvaartwet overtreden. Hij ge-
bruikte de motor om de lucht in te
komen. Aan toestemming voor vlie-
gen in Nederland zijn allerlei voor-
waarden verbonden, die zijn vastge-
legd in deze wet. De Luchtvaartwet
kent echter het 'toestel' van de Die-
terdenaar niet. De een noemt het
een 'motorshut', de ander een 'para-
pente' (afgeleid van de Franse bena-
ming voor een 'hangglider'. „Wij
noemen het een Tnicro-light, maar
volgens de wet bestaat dit niet. En
dan is vliegen in Nederland verbo-
den," legt een woordvoerder van de
luchtvaartpolitie uit.

De politie van Susteren kwam in
actie tegen de ongewenste vlieger,
toen deze het ballonfestival bij re-
creatieoord Hommelheide verstoor-'
de. Een patrouille volgde de para-
chutist, die naar verluidt wel vaker
met zijn micro-light op stap is.
„Het is voor zover ons bekend de
eerste keer in Nederland dat we in
zon geval iemand hebben kunnen
betrappen. Daar is nog geen juris-
prudentie over," aldus de lucht-
vaartpolitie die welvaker motorisch
aangedreven parachutisten signa-
leert.

KERKRADE - Ontsnapt aan een
ramp. Dat is de voornaamste con-
clusie van de vier Kerkraadse kin-
deren die zondagmorgen om twin-
tig over elf pijlsnel reageerden na
het zien van een enorme rookont-i
wikkeling en vuur in deWijngracht-
passage in Kerkrade.
Femke Frohn (11), Corine Krousen
(12), Torn (11) en zijn twee jaar
oudere broer Koen Rutten, die op

weg waren naar zwembad Dr Pool,
renden als hazen naar de portier
van het Sint-Jozefziekenhuis. Bin-
nen vier minuten was de brandweer
ter plekke. Dat snelle handelen en
de werking van de sprinklerinstalla-
tie voorkwamen een ramp, die wel-
licht niet beperkt was gebleven tot
de materiële schade van ruim een
miyoen gulden.

„Ik mag er niet aan denken indien
de brand was doorgedrongen tot de
flatwoningen boven de passage.

HEERLEN - Als coalitiepartner in het
paarse kabinet moet de WD zich
sterk maken voor een snelle vol-
tooiing van de A73, de aanleg van
een stadstraverse in de A2in Maas-
tricht, elektrificatie van de spoorlijn
Roermond-Venlo-Nijmegen, spoedige
uitbreiding van Maastricht Airport met
deOost-westbaan en maatregelen te-
gen overstroming van de Maas. Dat
schrijft de afdeling Limburg van de
WD in een motie die afgelopen zater-
dag is aangenomen. De provinciale
afdeling roept de WD op 'regerings-
beleid te verheffen boven randstadbe-
leid en aldus ook aan de regio Lim-
burg vruchten van gezond beleid toe
te delen.

VVD-wensen
naar kabinet

WEERT - Een 25-jarige man uit
Eindhoven is zondagavond in een uit-
gaansgelegenheid aan het Kasteel-
plein in Weert aangehouden wegens
het bezit van 29 xtc-tabletten en zes-
tien zakjes met vermoedelijk cocaïne
De man werd overgebracht naar het
politiebureau, waar hij werd voorge-
leid en ingesloten.

Man met xtc en
cocaïne gepakt

Zie verder pagina 11

" Parachutistkrijgt
uitrusting terug

lichtbak, die door kortsluiting vlam
heeft gevat. Hij begrijpt niet dat er
melding is gemaakt van één miyoen
gulden schade.
Richard Kalsbeek, filiaalleider van
Bartels Woondecoratie, heeft die
reactie ('Valt wel mee hè') gisteren
vaker gehoord. „Er is nauwelijks
iets te zien, maar de verdekte scha-
de is enorm. Ik moet de hele voor-
raad gordijnstoffen en behang voor
spotprijsjes gaan verkopen. De
brandlucht zit erin en gaat er niet
meer uit. De vloerbedekking laat
los door deenorme hoeveelheid wa-
ter dienaar binnen is gestroomd en
de winkelpui moet vernieuwd wor-
den. De schade is alleen hier al een
kwart miyoen gulden."
Ook by tal van andere zaken is de
rook- en waterschade enorm. In de
zaak van TVC Weyden bereikte het
waterpeil een hoogte van dertig
centimeter. De complete winkel-
voorraad wordt met kortingen tot
30 procent van de hand gedaan. Hij
schat de schade op ruim drie ton.
De Kaasshop heeft na overleg met
de schade-experts en TNO de hele
winkelvooraad kaas en vers vlees
moeten vernietigen.

Daar wonen voornamelijk oudere
mensen, waarvan een aantal in een
rolstoel zit. Zeker die mensen had-
den het pand nooit op tijd kunnen
verlaten. Een ramp."
Aan het woord is Corine Krousen,
een van de vier tipgevers. „Femke,
Torn, Koen en ik wilden gaan
zwemmen in Dr Pool. Daar liepen
wy via de Wijngrachtpassage naar
toe. De grote schuifdeur was echter
gesloten. Door deramen was alleen
rook te zien. Door de spiegelingvan
de ruiten dachten wy eerst dat de
verf- en behangzaak van Bartels in
brand stond. Koen Rutten kwam
toen op het idee naar de portier van
het ziekenhuis te rennen. Maar eerst
had hy zijn jongere broer Torn flink
aan zijn shirt moeten trekken, want
die wilde de brand nog wat beter
gaan bekijken..." Corine had het
hoe en wat gistermorgen al tien
maal verteld aan haarklasgenootjes
van De Veldblom, de nieuwe naam
van de onlangs gefuseerde basis-
scholen Zon en Blijde Boodschap.

„Is dat alles?", merkt een voorbij-
ganger op. Hy staat voor de hoofd-
ingang van het Wyngrachttheater
en kijkt naar het zwartgeblakerd
stukje plafond en de verwoeste

(ADVERTENTIE)

#ISUW DKHSEN EEN RAMP l
WW HMW MGEMKAMP!

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

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

D66: Uitstel bouw afvaloven

b^STRICHT - Het open-
teeu ,aanbesteden van civiel-nnische werken (onder

s^ AyrWegenbouw) levert de
.Ulri astricht vele miljoenen
ber iq

S op- Sinds in septem-
werd bepaald dat

°Penhn boven de drie ton
best ar moeten worden aan-
roer. 6 ' ziJn de aanneemsom-
26 " gedaald met gemiddeld
Werd ent Alleen al in 1993
de °P dertig werken, doorgemeente begroot op dertig
guA°en> in totaal 7,5 miljoen

°en bespaard.
de o„HrgeliJking: de besparing bij
28 wnderhandse aanbesteding van
lestig nin 1991 bedroeg slechts
te be mille °P een door de gemeen-
-BUl_Jgroot bedrag van tien miljoen
6,1 and' °'6.Procent derhalve. Een
hetni uit een evaluatievan
"^astr" h 6 beleid door de gemeente
4ls u

Sche- n*sriJkse oorzaken voor de
Maas? pdaalde offertes noemt
l^jlt /richt een 'hoogstwaarschijn-'
Tiend appe markt' en 'een toene-
ero_ concurrentie'. Voorts wordt
Var, d

gewezen dat het afschaffen
tiru.u rekenvergoedingen prijs-der**end werkt.
Maa,,5gUmenten waarmee politiek
l^iricht lange tijd het onder-
_U-Sti aanbesteden verdedigde,
genhpj Voor regionale werkgele-
eelden en kwaliteit, blijken niet te
heert " Openbare aanbesteding

I}l6l geleid tot de verwachte
\verjj '°ename van de gunning van
de r

n aan aannemers van buiten
\ver( j " In de Periode 1991-1993
gUld °P een bedrag van 57 miyoen
Weg. v°or werken in de grond-,
V°°- 7

e*" waterbouwkundige sector
rtiers milJoen gegund aan aanne-
°ok rtn buiten Zuid-Limburg.
Werrj kwaliteit heeft, zoals lang
het ngedacht, niet te lijden onder
'Op dj'[euwe aanbestedingsregiem.
1-n j' m°rnent zijn er geen signa-
al! le,j deze aanbestedingsvorm

n *°* een n'e^ aanvaardbare
Waarw,eit" ®m de nodige kwaliteit te
tieer t

°rgen dient de gemeente wel
der,. Q zicht op de werken te hou-
ïiehju aarvoor moet een extra toe-sta^. .°uder worden aangetrokken,'
Oelet evaluatie.
triCnt 8P die ervaringen wil Maas-
baar a * bedrag waarboven opne-
lagetl anbesteed moet worden ver-
<liversVan drie naar éen ton- Omdat
Hog 9 andere overheden echter

zo ver zijn met openbaar
log steden, wil de gemeente daar

6? mee wachten. Wel gaat
Van d ' " a^ meer gebruik maken
k_n bp uitzonderingsregel om wer-
baar .. eden de drie ton toch open-
fcij d

aan te besteden.
V°°r u onderhandse aanbesteding,
3°°-o_o rken tussen de vijftig en
"j^n „ §ulden, heeft de gemeeente
u^ld vmiddeld prijsvoordeel be-
eis vier Procent. Of hier spra-

_nbeifVan een trendbreuk, is nog
Maastfu is dat
k^tWikw1 inzicbt wil krijgen in de

e'd p clin_en in de bouwnyver-
dienri- de marksituatie. Daartoe
tfingp- y onderhandse aanbeste-
W.J.J °ok inschrijvers betrokkenL^geif *"^e openbare aanbeste-
den in Concurrerende offertes heb-lngediend.

DOOR LAURENS SCHELLEN

nQerlense aanpak: k
) junks jagen
{ "© mensen die hun
S n,et aanstaangewoon de stad uit J
!&££, punaises

Meer radarcontroles
Noordrijn-Westfalen
AKEN - De deelstaat Noordrijn-
Westfalen heeft de jacht geopend op
snelheidsduivels. Langs alle wegen,
zullen voortaan met de regelmaat van
de klok radarcontroles worden gehou-
den. De deelregering besloot tot in-
tensievere snelheidscontroles omdat
het aantal verkeersdoden in Noord-
rijn-Westfalen het afgelopen jaarweer
behoorlijk is toegenomen: 638. Dat
waren er 51 meer dan in 1992.

o/z

(ADVERTENTIE)

m OPEN HUIS ~&~
ü _^w Vn

j^J^^l^fe^* BRUNSSUM
KERKRADE Gemeenschaps-
Nieuwstraat 140 *==~^^>y4-^^^__ huisConcordia
045-455609 __^ 045-327610

LANDGRAAF (Brandpoort) SCHIN OP GEUL
Morenhoek 2 Gagarinstr. 2 ÏÏÏÏÏÏT
045-711800 045-327610 Q4459-1930

MAASTRICHT - Dc D66-fractie in
dc Tweede Kamer gaat dc minister
van milieu, Margreet dc Boer, op
zeer korte termijn verzoeken om dc
verdere besluitvorming rond dc ge-
plande afvalverbrandingsinstallatie
in Maasbracht met minstens een
jaaruit te stellen. Met het oog op dc
talrijke vragen en onzekerheden
rond zowel dc noodzaak als het
functioneren van nieuwe afvalo-
vens in Nederland, moet er volgens

dc Democraten een 'standstill-
periode' worden ingelast. Die moet
in dc eerste plaats worden benut
voor nader wetenschappelijkonder-
zoek.
Pas wanneer dc uitkomsten daar-
van ondubbelzinnig op tafel liggen,
kunnen Provinciale Staten van
Limburg zich op een verantwoorde
wijze over deze politiek en maat-
schappelijk beladen kwestie uit-
spreken. Het verzoek aan het adres
van dc nieuwe milieu-minister is
een initiatief van dc D66-fractie in
dc Limburgse Staten. Fractiespe-

cialist Clemens Degenaar bena-
drukte gisteren dat uitstel van dc
verdere besluitvorming over dc
bouw van dcAVI praktisch gespro-
ken onvermijdelijk is. Degenaar
somt daarvoor een tiental redenen
op, die in zijn ogen stuk voor stuk:
een bewijs vormen van dc grote on-
zekerheid, onduidelijkheid en twij-
fels rond dc Limburgse afvaloven.

Zie verder pagina 12

" Staten nog ver weg van
besluit afvalverbrander

Limburas Dagblad Regionaal
Dinsdag 23 augustus 1994
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In memoriam
t

Geheel onverwacht is hij die ons dierbaar was
van ons heengegaan

Frans Baburek
* 21-12-1936 t 20-8-1994

Wy hopen dat Frans rust in vrede.
Jeanne Wintjens en Barbara
Chantalle en Hub
Familie Baburek
Familie Wintjens

Voerendaal, 20 augustus 1994
Corr.adres: Spekhouwerstraat 75
6367 TT Voerendaal
De plechtige eucharistieviering, waarvoor wy u
beleefd uitnodigen, zal worden gehouden op
donderdag 25 augustus a.s. in de parochiekerk
Christus Koning te Heerlen (Nieuw-Einde) om
10.30 uur, waarna aansluitend de begrafenis op
de algemene begraafplaats aldaar.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelyk condoleren vanaf 10.00 uur.
Vooravondmis ter intentie van de overledene
woensdagavond om 19.00 uur in voornoemde
kerk.
Zy die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

■ 1.

€ t
Met grote verslagenheid geven wy u kennis dat,
geheel onverwacht en naar menselijke maatsta-
ven veel te vroeg, van ons is heertgegaan onze
geliefde broer, zwager, oom en neef

Frans Baburek
Martin enWilly
t Albert en Tiny
tKarel en Rosie
Annie en Theo
Hein
Jozefen Cora
Agnes
Christine en t Hans
Hub en Willy
Wiel
Maria en Math
Rudy
Zijnneven en nichten

Heerlen, 20 augustus 1994

t
Bedroefd delen wy u mede, dat na een noodlot-
tig ongeval is overleden, in de leeftyd van 34
jaar, myn lieve papa, mijn vriend, onze zoon,
broer, zwager en oom

Peter Gelissen
papa van

Denny
vriend van

Adelé Kathagen
In dankbare herinnering:

Beek: Denny Gelissen
Berg a/d Maas: AdeléKathagen

Maurice en Nicole
Beek: GèrenMia

Gelissen-Hanssen
Beek: Mary en Jan

Beckers-Gelissen
Mariëlle

Beek: Jan en Bertie
Gelissen-Timmers
Tim en Nicole

Beek: Nico en Adrie
Gelissen-v.d. Eertwegh
Jolanda en Yvonne

Elsloo: Jack enKien
Gelissen-Speetjens

6191 JP Beek, 21 augustus 1994
Nieuwstraat 30
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op donderdag 25 augustus om 9.45 uur in
de parochiekerk van de H. Martinus te Beek,
waarna aansluitend decrematieplechtigheid zal
plaatsvinden in het crematorium Nedermaas,
Vouershofte Geleen.
Samenkomst in de kerk, waar tevens gelegen-
heid is tot schriftelyk condoleren.
Heden dinsdagavond om 18.40 uur wordt de ro-
zenkrans gebedenen aansluitend de h. mis gele-
zen in voornoemde kerk.
Peter is opgebaard in de rouwkamer van Uit-
vaartcentrum Daemen, Prins Mauritslaan 5 te
Beek. Bezoek woensdag van 18.15 tot 19.00uur.
Zy die geen kennisgeving mochten ontvangen,
geheven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

Met diepe verslagenheid hebben wy kennisge-
nomen van het overlydenvan onze zeer gewaar-
deerde medewerker, de heer

Peter Gelissen
Gedurende 17 jaarwas hij werkzaam bij ons be-
dryf.
Wij verhezen in hem niet alleen een all-round
vakman, maar ook een fijne collega waar we al-
tijd een beroep op konden doen.
Met dankbaarheid en respect gedenken wy zijn
inzet voor onze onderneming.
Wy zullen hem ten zeerste missen en wensen
zijn familie heel veel sterkte toe om dit grote
verlies te dragen.

Directie en medewerkers van
Marton Nederland B.V.

Dankbetuiging
t

By deze willen wij iedereen bedanken die op
welke manier dan ook blijk heeft gegeven van
medeleven by het overlyden en de begrafenis
van myn onvergetelijke echtgenoot, onze lieve
vader en opa

Frans Knoors
Hieruit bleek dat hy door zeer velen werd ge-
liefd en gerespecteerd.
Dit was voor ons een grote steun.

Marie-Rose Knoors-Tombeur
kinderen enkleinkinderen

Bom, augustus 1994
De zeswekendienst zal worden gehouden op za-
terdag 27 augustus in de parochiekerk van de
H. Martinus te Bom om 19.00uur.

I ~
In dankbare herinnering aan wat hy voor ons
betekende hebben wij, na een kortstondig ziek-
bed, toch nog onverwacht afscheid genomen
van mijn lieve man, pap en opa, broer, schoon-
broer, oom en neef

Willem Willems
echtgenootvan

Nelly van Mulken
Hy overleed in de leeftyd van 69 jaar, voorzien
van de h. sacramenten.

Geleen: Nelly Willems-van Mulken
Bemmel: Marjo en Luc

Claessens-Willems
Mark en Lieke

Geleen: Resie Willems t
Familie Willems
Familie van Mulken

6165 AK Geleen, 20 augustus 1994
Vermeerstraat 4
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
donderdag 25 augustus om 11.00 uur in de Ver-
rijzeniskerk aan de Potterstraat te Geleen, ge-
volgd door de begrafenis op de begraafplaats
Vouersveld.
Gelegenheid tot schriftelyk condoleren.
Woensdagavond om 19.00 uur vindt de avond-
wake plaats in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het mortuarium
van het ziekenhuis te Sittard. Bezoek dageüjks
van 17.30 tot 18.15 uur.
Zy' die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te
beschouwen.

*Bedankt

lieve opa
Mark enLieke

I t
De zon scheen
de bloemen bloeiden nog,
de vogels floten
en toen werd het stil.

Bedroefd, maar in grote dankbaarheidvoor dat-
gene wat zij met haar liefdevolle zorg, haar inne-
mende goedheid en voorbeeldige levenswandel
voor ons heeft betekend, geven wy u kennis dat
God tot Zich heeft geroepen mijn innig geliefde
vrouw, onze lieve moeder, schoonmoeder, oma,
schoondochter en schoonzus

Tiny Pluijmen
echtgenote van

Wil Bremen
Zij overleed op de leeftijd van 54 jaar, in het St.
Jozefziekenhuis te Kerkrade.

Kerkrade-West: Wil Bremen
Eygelshoven: Jozé Schoormans-Bremen

Peter Schoormans
Kerkrade-West: RiaLochner-Bremen

GuidoLochner
Alissa

Kerkrade-West: J. Bremen
6466 GK Kerkrade, 22 augustus 1994
Drievogelstraat 131
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatsvinden op vrydag 26 au-
gustus a.s. om 10.00 uur in de parochiekerk van
de H. Martinus te Kerkrade-Spekholzerheide,
gelegen aan de Kerkstraat.
Byeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondmis donderdag 25 augustus a.s. om 19.00
uur in de parochiekerk.
Onze dierbare overledene is opgebaard in het
mortuarium Schifferheide van Lindeman Uit-
vaartcentra, Schifferheiderstraat 7 te Kerkrade-
West, alwaar gelegenheid is tot afscheidnemen
dagelijksvan 18.00 tot 19.30 uur.
Zy die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als,zodanig te willen be-
schouwen.

I ï
Bedroefd, maar dankbaarvoor alles wat hij voor
ons betekend heeft, geven wy kennis dat geheel
onverwacht van ons is heengegaan mijn lieve
vader, schoonvader, zoon, onze broer, zwager,
oom en neef

Jan Noé
weduwnaar van

Els Nanninga
in vriendschap verbonden met

Corry Vinken
Hy overleed in de leeftijd van 64 jaar.

Landgraaf: Herman Noé
Nora Noé-Gerritse

Kerkrade: Corry Vinken
kinderen enkleinkinderen
Familie Noé
Familie Nanninga
Familie Vinken

Kerkrade, 19 augustus 1994
Schoutstraat 28
Corr.adres: Heistraat 63, 6372 XV Landgraaf
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op vrydag 26 augustus a.s. om 10.30 uur in
de parochiekerk van St. Petrus-Maria ten He-
melopneming te Kerkrade-Chevremont, gele-
gen aan de Nassaustraat, waarna aansluitend de
crematie zal plaatsvinden in het crematorium te
Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelyk condoleren.
Avondmis tot intentievan onze dierbare overle-
dene woensdag 24 augustus om 19.00 uur in de
dagkapel van voornoemde parochiekerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer
van het mortuarium Schifferheide van Linde-
man Uitvaartcentra, Schifferheiderstraat 7 te
Kerkrade-West. Gelegenheid tot afscheidnemen
aldaar, dageüjks van 18.00 tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd.
Zy die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Toch nog onverwacht moesten wy afscheidne-
men van ons trouw lid en vriend

Theo Boerboom
Wij wensen Tiny en de kinderen veel sterkte.

Gemengd koor St. JozefEygelshoven
Bestuur, dirigenten leden

r~7 t
Na een leven van zorg en aandacht voor allen die hem dierbaar wa-
ren, is tot onze grote droefheid, geheel onverwacht van ons heenge-
gaan mijn zorgzame man, onze vader, schoonvader, grootvader,
overgrootvader, broer, schoonbroer, oom en neef

Wiel Hanssen
echtgenootvan

Troutje Heidstra
Hy overleed in de leeftyd van 78 jaar.

Waubach: Troutje Hanssen-Heidstra
Nieuwenhagen: Lies Hanssen

JoepMeerten
Pascal en Claudia
Jack

Bisschofsmais: SophiaSchmidt-Hanssen
Peter Schmidt
Roland en Marion, Saskia

Waubach: Marianne Snijders-Hanssen
Frans Snijders
Nadine
Manon

Utrecht: Marleen Hanssen
Jos Simons
Max
Familie Hanssen
Familie Heidstra

6374 GS Landgraaf, 22 augustus 1994
Sloterstraat 36
De plechtige uitvaartdienstzal plaatsvinden zaterdag 27 augustus om
10.30 uur in de St. Josephkerk te Waubach, gevolgd door de begrafe-
nis aldaar. .
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot schriftelyk condole-
ren.
Rozenkransgebed, waarna aansluitend de avondmis, vrijdag om
18.40 uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het mortuarium, gelegen aan de Beu-
teweg 5 te Landgraaf, alwaar gelegenheid is tot afscheidnemen dage-
lijks van 18.30 tot 18.45 uur.
Zy die geen persoonlijkekennisgeving mochten ontvangen, geheven
deze annonce als zodanig te beschouwen.

Met droefheid moesten wij kennis nemen van het overlijden van

Hub Zeelen
Met veel persoonlyke inzet en toewyding heeft hy jarenlang gestalte
gegeven aan het weekblad de Anselbode.
Hub, wij zijn jeveel dank verschuldigd.
Ellie en de kinderen wensen wij veel sterkte toe.

Bestuur stichting de Anselbode

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden
van

Hub Zeelen
Hub, bedankt voor het vele goede werk dat je in de afgelopen jaren
verrichtte voor de Eygelshovense organisatie van zelfstandige onder-
nemers.
Wij wensen Ellie en de kinderen veel sterkte.

Bestuur en ledenE.0.Z.0.

Dankbetuiging
Voor de vele blyken van medeleven, ons betoond bij het overlyden
en begrafenis van myn lieve man, onze vader, schoonvaderen opa

Harie Marx
betuigen wy onze oprechte dank. Een bijzonder woord van dank aan
dr. Otte, doktoren en verplegend personeel van Schuttershof afd. 'de
Berk.

Mevr. H. Marx-Palmen, kinderen en kleinkinderen
Schinveld, augustus 1994
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op zaterdag 27
augustus a.s. om 19.00 uur in de Eligiuskerk te Schinveld.

Diepbedroefd, maar dankbaar voor het jaar dat hem
nog gegeven werd, geven wij u kennis dat temidden— " van zijn gezin in zijn eigen vertrouwde omgeving van
ons is heengegaan

Nicolaas Antonius
Marie Huijsmans
echtgenoot van

Catharina Ludovica
vanEgeraat ;

Gesterkt doorhet h. sacrament der zieken overleedhi)
op 70-jarige leeftyd.

Geleen: CL. Huijsmans-van Egeraat
Geleen: Ton en Mia Huijsmans-Hermans

Bram, Stan,Thijs- Beek: Hans en Marie-Louise
Huijsmans-Bindels
Carlijn,Eefje

Geleen: Marijke Huijsmans t
Geleen: Els enPaul Wouters-Huijsmans

Christian
Geleen: Paul en Lilian

Huijsmans-van Dinteren
Koen, Bart, Gijs

Amersfoort: Nicole Hui jsmans en Herbert Stokman
Familie Huijsmans
Familie van Egeraat

6165 EK Geleen, 20 augustus 1994
Guido Gezellelaan 32
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
woensdag 24 augustus a.s. om 12.00 uur in de paro-,:
chiekerk Christus Koning, Kluis Geleen, gevolg"
door de begrafenis op de algemene begraafplaats
Vouersveld.
Bijeenkomst in dekerk, alwaar gelegenheidtot schrif-
telijk condoleren vanaf 11.30 uur.
Mede tot intentie van de dierbare overledene zal een
avondmis worden opgedragen heden dinsdagavond
om 19.00 uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in derouwkapel van het
Maaslandziekenhuis, Barbarastraat 1 te Geleen, al-
waar gelegenheid tot bezoek dagelijks van 17.30 tot
18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelie-
ven deze annonce als zodanig te beschouwen.

—I— Opa
je was geweldig!

Bram, Stan, Thijs, Carlijn, Eefje, Koen,
Bart, Gijs, Christian

Dankbetuiging
De sfeervolle mis en devele condoleances hebben m_

""— —"* diep ontroerd. Een mooier afscheid van myn broer

pastoor
Ch.H.E. Hoenen
was niet mogelyk. Hierbij betuig ik u allen myn op-
rechte dank.

Mevr. Feron-Hoenen
Sittard, augustus 1994
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op
zondag 28 augustus om 10.00 uur in de kapel van Hui-
ze DeKollenberg te Sittard.

Vervolg
familieberichten
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t
Na een intens en welbesteed leven van zorg en
liefde delen wij u mede dat heden van ons is
heengegaan, voorzienvan de h. sacramenten, op
de leeftyd van 79 jaarmijn lieve man, onze goe-
de en zorgzame vader, schoonvader, groot- en
overgrootvader, broer, zwager, oom en neef

JanBaggen
echtgenoot van

Mia Leunissen
In dankbare herinnering:

Amstenrade: M.W. Baggen-Leunissen
Brunssum: Alice en Rinus

Notenboom-Baggen
Amstenrade: Harry en Nanky

Baggen-Hoekstra
Amstenrade: Jacques en Alie

Baggeh-Mulder
zijn kleinkinderen
en achterkleinkind
Familie Baggen
Familie Leunissen

21 augustus 1994
De Gyselaar 4 F
6436 AV Amstenrade
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
donderdag 25 augustus a.s. om 11.00 uur in de
parochiekerk van O.L. Vrouw Onbevlekt Ont-
vangen te Amstenrade, gevolgd door de begra-
fenis op de begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelyk condoleren.
De dierbare overledene zal bijzonder herdacht
worden tijdens de avondwake van heden dins-
dag 23 augustus om 19.00 uur in de kapel van
huize Elvira, De Gyselaar 10 te Amstenrade.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het Maas-
landmortuariumWauben, Heinseweg te Sittard,
dagelijks van 17.30 tot 18.15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

Dankbetuiging
Bij deze willen wy iedereen bedankenvoor het
medeleven getoond bij het overlyden en de be-
grafenis van myn lieve vrouw en moeder

Rensina Snippe
Uw warme belangstelling is voor ons een steun
bij het verwerken van het verdriet en het aan-
vaarden van de leegte die zy achterlaat.

Familie Hendriks en Arnold

" t
Dankbaar dat hem verder lijden bespaard is ge-
bleven, maar intens verdrietig dat wy hem moe-
ten missen, delen wij u mede, dat na een lang-
durige ziekte toch nog onverwacht van ons is
heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame va-
der, schoonvader, broer, zwager, oom en neef

Johan Frings
echtgenootvan

Nobbina Büscher
Hy overleed in de leeftyd van 71 jaar, voorzien
van het h. sacrament der zieken.

Landgraaf: N.Ch. Frings-Büscher
Maastricht: Emmy Frings

Eygelshoven: Nico Frings
letjeFrings-Benders

Heerlen: GerFrings
Rosita Frings-van deKleut
Familie Frings
Familie Büscher

6271 LJ Landgraaf, 20 augustus 1994
Paganinipassage 48
De crematieplechtigheid zal gehouden worden
op donderdag 25 augustus a.s. om 13.30 uur in
de aula van het crematorium te Heerlen, Im-
stenraderweg 10.
Bijeenkomst in de ontvangkamer van het cre-
matorium om 13.15 uur, alwaar gelegenheid is
tot schriftelyk condoleren.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwka-
pel van het De Weverziekenhuis te Heerlen,
dagelijks van 16.00 tot 17.00 uur.
Zy die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

' S ' Het gemis en verdriet
zullen altijd blijven.

Gaarne wil ik u allen oprecht bedanken voor de
blyken van medeleven na het overlyden van
myn lieve man

Alfons van Leeuwen
Uw aanwezigheid, de vele condoleances, troos-
tende woorden, brieven, bloemen en heilige
missen heb ik zeer gewaardeerd.

Mevr. v. Leeuwen-Bosch
Brunssum, augustus 1994
De zeswekendienst zal gehouden worden op za-
terdag 27 augustus a.s. om 19.00 uur in de deke-
nale kerk van de Heilige Gregorius de Grote te
Brunssum.

Enige en algemene kennisgeving
t

Met grote droefheid geven wij u kennis, dj*
toch nog onverwacht van ons werd weggen<\
men mijn lieve man, onze zorgzame vade >schoonvader en trotse opa

May Hoesen
echtgenootvan

Troutje van Dijk
Hy overleed op 74-jarige leeftyd.

Schaesberg: B.G. Hoesen-van Dijk
Landgraaf: Betsy Dirven-Hoesen

MarijnDirven
Kerkrade: Ben Hoesen

Cisca Hoesen-Waterfort
Eveline
Stephanie
Erwin
Familie Hoesen
Familie van Dijk

6372 BE Landgraaf, 21 augustus 1994
Briandstraat 38
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wo "

den op donderdag 25 augustus a.s. om 11.30 uu
in de parochiekerk van de H. H. Petrus en Pal*
lus te Schaesberg, gelegen aan de Hoofdstraa >waarna aansluitend de crematie zal plaatsvu»*
den in het crematorium te Heerlen, ImsterU-3

derweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid *
tot schriftelyk condoleren.
Rozenkransgebed tot intentievan onze dierbal*
overledene woensdag 24 augustus om 18.40 uU£aansluitend avondmis in voornoemde paroclu
kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwk 3'

pel van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg ;>
te Nieuwenhagen, dagelijks van 18.15 tot 18'5
uur.

Enige en algemene kennisgeving
t

Na een moedige strijd is veel te vroeg van oflS.
heengegaan mijn lieve zoon, onze vader, opa'
broer en zwager

Antonius
Johannes Kokol

in de leeftijd van 62 jaar.
We zullen hem nooit vergeten.

18 augustus 1994 ,
Am Forsterhaus 21, Gravensbruch
Neu-Isenburg, 63263
Corr.adres: mevr. E. Kokol,
Mariabad 70, 6401 MC Heerlen
De crematie vindt plaats heden, 23 augustus
1994, om 13.30 uur Waldfriedhof Neu-Isen-
burg (D).
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Scherfwerend vest DSM
op defensiebeurs Athene

Van onze redactie economie Het Dyneema Fraglight-vest is vol-
gens DSM zeer flexibel, waardoor
het uiterst comfortabel draagt, ook
al omdat het geen vocht opneemt
Doordat het zo licht is, kan men het
onder alle omstandigheden blijven
dragen. Hierdoor biedt het vest ook
bescherming wanneer er sprake is
van onverwacht gevaar. De vesten
van Dyneema worden ook gemaakt
met extra zakken op voor- en ach-
terkant. Door in die zakken platen
Dyneema te schuiven kan extra be-
scherming worden verkregen, bij-
voorbeeld tegen kogels van sluip-
schutters.

HEERLEN - Het chemieconcern
DSM presenteert op de defensie-
beurs Defendory 94 in Athene een
scherfwerendvest dat nog geenkilo
zwaar is. Het kan volgens DSM ge-
dragen worden als een normaal kle-
dingstuk. Een traditioneel militair
scherfvest weegt gauw rond de
twee kilo en beperkt de bewegings-
vrijheid aar__ienlyk.

Vorig jaar liep DSM een order voor
achttienduizend vesten van het mi-
nisterie van Defensie mis, omdat
gekozen werd voor het soortgelijke
produkt van Dupont. DSM reageer-
de destijds verontwaardigd op de
gangvan zaken.
Voor het nieuwe vest wordt de su-
persterke Dyneema-vezel gebruikt
die DSM High Performance Fibers
(een dochteronderneming van
DSM) enige jaren geleden heeft ont-
wikkeld. De vezel wordt voor het
nieuwe vest niet geweven, maar tot
een soort vilt gevormd. Daarmee
kan een half zo zwaar vest worden
gemaakt. Het beschermt tegen
scherven van exploderende grana-
ten en bommen.

De Dyneema-vezel wordt geprodu-
ceerd via een proces dat bij DSM is
uitgevonden. Het is verder ontwik-
keld samen met het Japanse bedrijf
Toyobo. De vezel wordt in de
scheepvaart gebruikt voor de ver-
vaardiging van vislijnen, visnetten,
trossen en andere kabels en tou-
wen, voor zeilen, tennisrackets,
hockeysticks, ski's, kano's, en voor
artikelen als beschermende kleding
voor schermers, helmen, lichte
pantserplaten voor auto's en veilig-
heidshandschoenen. Ook de ge-
neeskunde maakt er in toenemende
mate gebruik van.

Goede resultaten
anti-rookproject

Van onze verslaggever

Vervolg van pagina 9

Vervolg vari pagina 1

Van onze verslaggever

wonen. De klassieke opvatting
steeds meer bedden te bouwen past
niet meer in deze, tijd," vindt Schat-
teman. „'Zorg op Maat' getuigt van
herbezinning op de inzet van mid-
delen."

De ervaringen die Vyverdal tot nu
toe op kleine schaal heeft met het
bieden van gespecialiseerde ver-
pleegzorg buiten het verpleeghuis,
noemt Schatteman positief. „'Zorg
op Maat' houdt in dat je in een
vroeg stadium mensen hulp kunt
bieden. Vaak blykt korter- of lang-
durende interventie thuis of in een
bejaarden- of verzorgingstehuis vol-
doende om vastgelopen situaties
weer vlot te trekken." Door ook fa-
milie, Groene Kruis, gezins- of be-
jaardenverzorgers te ondersteunen,
kan zo opname in een verpleeghuis
vaak worden uitgesteld of worden
voorkomen.

2j J1?. 1 Project is een bedrag vanMiyoen gulden gemoeid en het
füeu e vÜftien en achttien
bicd!v,^ banen opleveren. In totaal
eiUw °rg op Maat' werk aan vyf-
ver j',lnt'B mensen, variërend van
j?r Pleeghuisarts tot begeleiders.
WaTctleider D. Schatteman ver-
toez "? at met het door de provincie
bei» bedraS zestig tot tachtig
gaarden in de regio Maastricht
üiui p^n verpleeghuis-indicatie,
Sin/tu n een beJaarden-of verzor-
kurf S professioneel begeleid
Virie1611 Worden- Het door de Pr°-
oVer

le preserveerde bedrag komt
Ver-^11 met een uitbreiding van de
t^dd huiszorg met dertië extra
>H fll-- Ject anticipeert op de toe-kjn"ende vergrijzing van de bevol-
dat^en sluit aan bij de opvatting
2_

net beter is voor de mensen omo^ng mogelijk thuis te blijven

y^^ASTRICHT - Het psychomedisch centrum Vijver-, 3j in Maastricht gaat ook buiten de muren van het bij
centrum behorende verpleeghuis gespecialiseerde,org bieden aan hulpbehoevende bejaarden. WVC heeft

tw pr°Jeet 'Zorg °P Maat' goedgekeurd. Het gaat overcc maanden van start.

ren 1 __~ **et staat pas tussen de ja-
de r** 8 en 2000 te gebeuren, maar
de JJadsfractie van de Groenen in
al Zemeenteraadvan Aken heeft nu
tranT noodklok geluid: het trein-
Vai t?Po£ van 80.000 liter atoomaf-
j_ele?niKarlsruhe viaAken naar het
Weke "^Iol mag vol6ens de Poli"
Baan Part^ onder geen beding door-
*let' _■
der at om nucleair afval dat on-teer plutonium en uraan bevat

Groenen Aken tegen
stoomtreinen naar Mol

Dertig transporten tussen 1998 en 2000

" De man uit Dicteren in actie. Foto: PETER roozenl

HORN - Het in mei begonnenLim-
burgse deel van het Europese, we-
tenschappelijke anti-rookproject
'Cease' verloopt beter dan was ver-
wacht. Na vier maanden houden
nog 58 van de oorspronkelijke hon-
derd Limburgse deelnemers het
niet-roken vol. Volgens de statistie-
ken zouden dat normaal gesproken
35 mensen zyn.

rookt en hoeveel. Bij een klein
medisch onderzoek wordt bloed ge-
prikt en het koolmonoxidegehalte
in de longen gemeten. „Hoewel de
deelname geheel vrijwillig is,
schept een dergelijke begeleiding
toch verplichtingen," zegt directie-
secretaris M. Graat van Homerheid-
e.
Een andere reden waarom de resul-
taten van Homerheide relatief gun-
stig bij de statistieken afsteken, is
dat de respons in zuidelijke landen
achterblijft. „In landen als Italië en
Spanje heeft roken een minder ne-
gatief imago. Daar is het vaak nog
macho om te roken en dus moeilij-
ker om te stoppen," zegt Graat.
Volgens het centrum is het nog te
vroeg om nu reeds uitspraken te
doen over de vraag of de mensen
die afhaken, ten opzichte van de
'doorzetters' een langer of intensie-
ver rookverleden hebben. By aan-
vang van het initiatief zijn in elk
geval uitsluitend deelnemers gese-
lecteerd die meer dan vijftien siga-
retten per dagrookten en tenminste
een keer hadden geprobeerd te
stoppen.

Directiesecretaris Graat weet dat in
deresterende twee maanden waarin
met nicotinepleisters wordt ge-
werkt, nog enkele deelnemers zul-
len afvallen. „In de statistieken
blijft na zes maanden nog dertig
procent van de deelnemers over.
Zelfs als van onze 58 resterende
deelnemers nog mensen afhaken»
blijven wij dus ruimschoots boven
dit percentage zitten." Hy vertelt
dat de afgelopen vakantiemaanden
overigens het aantal afvallers rela-
tief iets hoger lag dan gebruikelijk.
„Blijkbaar is hetvoor mensen in de
vakantie, als zy stilzitten, moeilyker
om van sigaretten af te blijven, dan
wanneer zij de afleiding hebben van
hun werk en een drukke agenda."

DIETEREN - De vluchtapparatuur
met een waarde van ongeveer tien-
duizend gulden is aan devlieger uit
Dicteren teruggegeven. De Bornse
politiechef L. Plum laat weten dat
de man een volgende keer op inbe-
slagname van de materialen kan
rekenen. Nu is niet tot een dergelij-

Parachutist krijgt
uitrusting terug

ke maatregel besloten, omdat het de
eerste keer was dat de Dieterdenaar
voor deze overtreding was gepakt.
Twee andere gemotoriseerde vlie-
gers die zondagavond bij het Sus-
terse ballonfestival opdoken, kwa-

men vermoedelyk uit Duitsland. Zij
waren uitgerust met Delta-vliegers.
Een maakte volgens politiechef
Plum meteen rechtsomkeert, de an-
der is vermoedelijk niet in de buurt
van Susteren geland. De officier
van justitie in Maastricht zal beslis-
sen wat er met het proces-verbaal
tegen de Dieterdenaar gebeurt. De
hoogte van de boete die de man te
wachten staat, is nog niet bekend.

NS: 'Dit komt
niet vaak voor'

De Groenen pleiten er daarom voor
het atoomafval in Karslruhe te ver-
werken. Volgens de autoriteiten is
dat te duur. Daarmee zou een be-
drag van zeker vyf miyard mark
gemoeid zyn. Het transport naar
België kost 'slechts' twee miyard.

Volgens de Groenen zijn aan het
transport enorme risico's verbon-
den. „Een ongelukje zit in een klein
hoekje. Bij brand of een ongeval is
de ramp niet te overzien. Hele re-
gio's zullen binnen een paar uur
moeten worden geëvacueerd en zul-
len vele jaren onbewoonbaar zijn,"
aldus de partij.

De Duitse autoriteiten weigeren be-
kend te maken via welke route de
'atoomtreinen' naar Mol zullen rij-
den. Maar de Groenen zijn ervan
overtuigd dat het transport ook
door Aken zal gaan. Aken was im-
mers ook al overlaadstation van
nucleair afval toen de opwerkings-
fabriek in Karlsruhe nog in bedrijf
was. De radio-actieve lading werd
vanuit Mol met vrachtwagens via de
grensovergang Lichtenbusch naar
station Aken-West vervoerd en van
daaruit per trein naar Karslruhe ge-
bracht.

en afkomstig is uit de inmiddels ge-
sloten opwerkingsfabriek in Karls-
ruhe. Het atoomafval zou in de
kerncentrale in Mol onschadelijk
moeten worden gemaakt. Om het
afval naar België te brengen, zyn
ongeveer dertig transporten nodig.
Het is de bedoeling dat met de ope-
ratie, die twee jaar in beslag zal
nemen, in 1998 wordt begonnen.

Astmacentrum Homerheide schrijft
een deel van het succes van het pro-
ject op eigen conto. De goederesul-
taten zouden te maken hebben met
de kwaliteit van de begeleiding die
het centrum biedt. In het eerste half
jaarmoeten de deelnemers zes maal
voor onderzoek naar Homerheide
komen. Op vragenlijsten vullen zij
dan onder meer in of zij onthou-
dingsverschijnselen ondervinden
zoals slaapproblemen of toename
van lichaamsgewicht. Ook krijgen
zij de vraag of ze toch hebben ge-

Dit optimistische geluid laat het
Astmacentrum Homerheide in
Hom horen. Het centrum is samen
met het Academisch Ziekenhuis
Maastricht voor hetLimburgse deel
van het onderzoek verantwoorde-
lijk. De deelnemers aan het project
proberen met behulp van nicotine-
pleisters van hun verslaving af te
komen. Gedurende het eerste half
jaar plakken zij dagelijks een pleis-
ter met nicotine op hun lichaam. De
daarop volgende anderhalf jaar
wordt nagegaan of de deelnemers
geheel op eigen kracht van rookarti-
kelen afblijven. Het gesponsorde
initiatief loopt in zeventien Europe-
se landen.

Limburgs Landschap
wil vakantiehuis in

Van Tienhovenmolen

Maastrichtse
VN-soldaat
weer thuis

Het Limburgs Landschap stelt als
uitdrukkelijke voorwaarde bij een
eventuele verbouwing dat de bui-
tenkant van het monumentale
bouwwerk ongewijzigd blijft. Ook
het deel van het mechanisch bin-
nenwerk dat nu nog aanwezig is en
het mogelijk maakt dat de wieken
van de molen kunnen draaien, mag
niet -vorden aangetast. Staal: „Voor
het behoud van de molen is het be-
langrijk dat hij regelmatig draait.
Bijvoorbeeld om te voorkomen dat
insekten in het hout gaan zitten."

Bij een verbouwing gaat het om het
scheppen van niet meer dan één ap-
partement. „Zo groot is de molen
ook weer niet. Met eenkeuken, bad-
kamer, zitkamer en twee slaapka-
mers is hij vol. Bovendien gaan wy
uit van rustige, bescheiden recrea-
tie die past bij de sfeer van het
monument," zegt Staal.

Het Limburgs Landschap heeft ho-
ge verwachtingen van de aantrek-
kingskracht die de molen op vakan-
tiegangers kan uitoefenen. „Het
gaat om de enige molen van mergel-
steen in Nederland.Bovendien loop
je zo vanuit de molen over onver-
harde wegen het landschap in. Voor
wandelaars en fietsers is de lokatie
uniek."

De Van Tienhovenmolen stamt uit
1885. Het Limburgs Landschap is
sinds 1956 eigenaar van de molen.
Eind jaren zestig werd de molen al
eens een aantal jarenvoor vakanties
gebruikt door een stichtingvoor va-
kanties van gemeentepersoneel uit
Beverwijk. De Van Tienhovenmo-

Valkenburg: niets
bijzonders aan

toelagen Nuytens

W-^EN/HOENSBROEK - NS-
de koerster E. von Jessen doet
„öh , eurtenis af als een incident.
Ron .K°rnt niet vaak voor. Het per-
v°or h leen-Oost is lang genoeg
het m .intercity-trein, ook als die
k-kt nCimum van twaalf rijtuigen
rekent >"? 'n^rasl;ructuur is erop be-geer
Gew Van diï soort klachten over
nieJvn-Oost zijn de NS-zegsvrouwe
ruet Dekend. „Het is op dit moment
heef/1? te gaan, hoe het deze keer
bij kl>nnen gebeuren." Navraag
Uskp -lokettist leert dat Anneke
hetp beslist niet de enige is die
beaa^el van Geleen-Oostkent. Hijbw"11, volmondig dat het pro-
sPeeh de NS bekend is. „Dit
de * al.Jaren. Het is in Utrecht in
ker,» bespro-
Vr0" Probleem is dat Geleen-Oost
" kl ■ alleen als haltplaats voor de
statio nere ~ stoptrein diende. Het
k»n.<_ n Zou niet berekend zijn op deArme*Le lntercity's-
Zittgn laat het er niet bij
Vaj- ,- 2ij zegt dat medewerkers
fn 0e ."? in Geleen haar zelfs aan-een n:err om actie te onderne-
niee t neem hier geen genoegen
trein ,e m°et toch fatsoenlijk uit de
Ik v,:, Unnen. Dit is onvergeeflijk.
Verg" °°k de taxikosten van de NS

hebben." De spoorwegen
ke 4ja\binnenkort een schriftelij-
Wacht^ Van de Hoensbroekse ver-

VALKENBURG - De gemeente
Valkenburg ontkent dat burge-
meester Constant Nuytens een bui-
tensporige onkostenvergoeding
krijgt. Een onderzoekcommissie
van de Valkenburgse raad ontdekte
dat Nuytens bovenop zijn burge-
meesterssalaris jaarlijks dertigdui-
zend gulden krijgt aan toelagen en
onkostenvergoedingen.

De dertigduizend gulden betreffen
volgens de gemeente Valkenburg
vergoedingen voor gemaakte kos-
ten. „Dus géén extra toeslag boven-
op het salaris." Volgens Valkenburg
is het bedrag van 7620 een normale
ambtstoeslag diewettelijk is vastge-
steld voor iedere burgemeester ter
vergoeding van bijvoorbeeld repre-
sentatiekosten. De hoogte van het
bedrag hangt af van het aantal in-
woners dat een gemeente heeft.
Datzelfde zou gelden voor het be-
drag van circa vijfduizend gulden
voor reizen binnen de eigen ge-
meente. De reis- en verblijfkosten
van circa twaalfduizend gulden be-
treffen de werkelijk gemaakte kos-
ten buiten de gemeente. Ook de
vergoeding van vijfduizend gulden
telefoonkosten zyn volgens Valken-
burg de werkelijk gemaakte kosten.
In een toelichting merkt de ge-
meente Valkenburg op dat een bur-
gemeester eenrepresentatieve func-
tie heeft, veel moet reizen en overal
en altijd bereikbaar moet zijn. „Dat
kost nu eenmaal geld."

MAASTRICHT/UTRECHT - VN-.
militairMarcel Jacobs (24) uit Maas-
tricht, die vorige week woensdag iri
Bosnië gewond raakte toen hij op
een landmijn trapte, is in Nederland
gearriveerd. De beroepssoldaat ligt
nu in het centraal militair hospitaal
in Utrecht, waar hij verder wordt
behandeld aan de verwondingen,
aan zyn scheenbeen en arm.
Jacobs mag voorlopig alleen bezoek
van familie ontvangen. Het is de be-.
doeling dat de Maastrichtenaar over
enige tijd wordt overgebracht naar
het academisch ziekenhuis in zijn
woonplaats voor het ondergaan van
een aantal huidoperaties. Volgens
een Defensie-woordvoerder gaat
het met Jacobs redelijk goed. De;
Maastrichtse VN-militair is de eer-
ste Nederlander die gewond raakte
sinds de Dutchbat-eenheid in fe-
bruari in Bosnië werd ingezet. Dat
gebeurde tijdens een patrouille ten
noorden van de moslim-enclave
Srebrenica. Een dag later liep ook
een andere Nederlandse soldaat
ernstige verwondingen op toen hij
op een mijn trapte. Hij moet een
been missen. Hij werd samen met
Jacobs overgevlogen naar Neder-
land. Ook hij is opgenomen in het
militair hospitaal in Utrecht.

Over wie het onderzoek uitvoert,
wil woordvoerder Staal niet meer
kwijt dan dat het gaat om 'contac-
ten binnen derecreatieve wereld.

steden. Het Limburgs Landschap
wil de molen het liefst ook buiten
het echte vakantieseizoen aan toe-
risten verhuren.

HEERLEN - Stichting het Lim-
burgs Landschap laat onderzoeken
of de Van Tienhovenmolen in Be-
melen is te verhuren als vakantie-
appartement. De molen staat sinds
eind juni leeg, doordat de Milieu-
federatie Limburg verhuisde naar
Sittard.

Het Limburgs Landschap, eigenaar
van de molen, heeft de vakantiebe-
stemming verkozen boven perma-
nente particuliere bewoning of her-
inrichting tot een molen die weer
graan verwerkt. „Bij permanente
bewoning houdt het Limburgs
Landschap te weinig grip op wat
met de molen gebeurt," zegt woord-
voerder E. Staal. „Het weer geschikt
maken van de molen voor graanver-
werking is financieel niet haalbaar.
Het onderhoud van de molen is prij-
zig, dus daar moeten inkomsten
tegenover staan. De afzet van meel
vormt geen vetpot."
Inkomsten denkt de stichtingwel te
kunnen verwerven via vakantiever-
huur. Onderzoek moet duidelijk
maken wat een haalbare huurprijs
is, mede gelet op de vereiste inves-
teringen. Ook moet blyken of het
verstandiger is de molen in eigen
beheer te verhuren, of dit uit te be-

len is in 1982 geheel gerestaureerd.
De Stichting het Limburgs Land-
schap ziet het liefst dat de molen
nog voor het nieuwe vakantiesei-
zoen zijn nieuwe bestemming
krijgt, maar benadrukt tegelijk dat
ze geen overhaaste beslissing wil
nemen.

" Het Limburgs Landschap
verwacht dat de Van Tienho-
venmolen een bijzonder aan-
trekkelijke onderkomen is voor
vakantiegangers.

Archieffoto:
FRITS WIDDERSHOVEN
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Van onze verslaggeefster

Parachute met motor

Hulp bejaarden zonder
opname in kliniek

Twee miljoen van provincie voor project Vijverdal

Tegen de man was dinsdag driejaar
gevangenisstraf geëist, omdat hy
twee plaatsgenoten zou hebben uit-
gelokt een overval te plegen. De
rechtbank acht niet bewezen dat
Van der S. de twee plaatsgenoten,
die elk vier jaarcelstraf hoorden ei-
sen, nauwkeurige informatie heeft
verschaft voor de overval op een in-
woner van Urmond en zijn 8-jarig
zoontje. De informatie zou met na-

Van der S. heeft zelf steeds volge-
houden dat hij onschuldig is en dat
hy door de inmiddels in Amerika
verblijvende René B. (45) uit Gre-
venbicht 'erby was gelapt. Die
beweringen zijn verder niet onder-
zocht.

me enorme geldbedragen die in de
woning zouden liggen hebben be-
troffen. De overvallers vonden
slechts wat sigaretten en een auto-
radio, maar geen geld.

MAASTRICHT/URMOND - De
rechtbank in Maastricht heeft de
van het uitlokken van een overval
verdachte 24-jarige Rinus van der
S. uit Sittard onmiddellijk in vrij-
heid gesteld. Van der S. zat sinds
begin mei in hechtenis.

Volgens Van der S. heeft ook een
der overvallers tijdens een kort op-
onthoud in de catacomben van de
rechtbank toegegeven dat hy door
B. was betaald om Van der S. de
schuld in de schoenen te schuiven.
De familie van B. heeft ontkend dat
de 45-jarige man zou zijn gevlucht
om zijn berechting te ontlopen. Hy
zou in de VS een zieke zwager bij-
staan en spoedig weer terugkeren
naar Nederland.

De rechtbank heeft inmiddels de
dagvaarding nietig verklaard, om-
dat die niet in persoon kon worden
uitgereikt. Het openbaar ministerie
zal B. daarom opnieuw moeten dag-
vaarden.

Rechtbank laat
verdachte overval
in Urmond gaan
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Huisvuil begint
een tweede leven

De karrevTachten huisvuil, puin- en sloopafval
behoren weldra tot het verledenvoor het - oude -

stort in Übach over Worms. De vuilnisbelt is
helemaal vol. Zó vol zelfs, datonlangs oude lagen

vuilnis afgegraven moesten worden omdat het stort
opplaatsen hoger dreigde te worden dan de

maximale 28 meter. Daarbij kwam een ondraaglijke
stank vrij. Voor de omwonenden was die

rottingslucht bijzonder onprettig, maar Mega
Limburg is er 'blij' mee. Die lucht duidt namelijk op
de ontwikkeling van biogas of stortgas: een tweede

leven voor het Landgraafse huisvuil.

ROERMOND
Royal: Speed, do t/m wo 20.30
uur, za zo en wo 14.30 uur, z0
ook 17 uur. Royaline: The flin^"tones, do ma t/m wo 20.30 uur,vx
t/m zo 19.30 en 21.30 uur, za z°
en wo ook 14.30 uur.

Royal: Thecliënt, do t/m di 20.30
uur. Beverly Hills cop 3, do t/rn
di 20.30 uur, za zo en wo H-5"
uur. Duimebjntje, za zo en *14.30 uur.

Forum: The cliënt, dag- 20.30
uur. Beverly Hill cop 3, dag-
-20.30 uur. Duimeüjntje, za zo en
wo 14 uur.

ECHT

Roxy: The flintstones, dag. 20-30
uur. Speed, dag. 20.30 uur. «-*
aristokatten, za zo en wo 14 uur-

SITTARD

GELEEN

LANDGRAAF

MAASTRICHT

Autokino: Speed, do t/m *°22.15 uur. The Beverly HUlbu-
lies, vr en za 00.30 uur.

Mabi: The cliënt, dag. 18.301 en
21.15 uur, za zo en wo ook U-*
uur. Maverick, dag. 18.30 en
21.15 uur. de aristokatten, za s»
en wo 14.30 uur. Beverly Hu»
cop 3, dag. 18.30 en 21.15 uur, »
zo en wo ook 14.30 uur. Duime-
lijntje, za zo en wo 14.30 uur-
Four weddings and a funeral.
dag. 18.30 en 21.15 uur. Ciné-*-
Love and numan remains, dag-
-21 uur. Cinema-Palace: Speel-
dag. 14.30 18 en 21.15 uur. Tne
flintstones, dag. 14 19 en 21-**
uur, za zo ook 16.30 uur. De aris-
tokatten, dag. 14 uur, za zo oo*
16 uur. Striking distance, dag-

-18.30 en 21.30 uur. Lumiere-
Dracula, dag. 20.30 uur. Manhai-
ten murder mystery, dag- 21.»
uur.

bioscopen

HEERLEN
Royal: Beverly Hills cop 3, dag-
-19 en 21.30 uur, za zo ook H-1'
en 16.30 uur, wo ook 14 uur. **'voli: The cliënt, dag. 18.30 en

’»uur, za zo ook 16uur. DuimeU)n;
(je, za zo en wo 14 uur. MaK"0,

Fout weddings and a funeral.
dag. 18.30en 21 uur, za zo ook 1«
uur. De aristokatten, za zo en*’ook 14.30 uur. H5: Speed, dag-
-14.30 18 en 20.45 uur, za oo»
23.30 uur. 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-
The flintstones, dag. 14 16.15 en
18.30 21 uur, za ook 23.30 uur-
Blank check, dag. 14 en ÏB-*
uur. My father the hero, dag-
-16.15 en 21 uur, za ook 23.30 uur-
The Beverly Hillbillies, dag- »*
16.15 en 18.30 21 uur, za ook
23.30 uur.

# De omgeving
van het oude stort
biedt een desolate
aanblik.
Foto: KLAUS TUMMERS

exposities
HEERLEN

Stadsgalerij, Raadhuisplein. (Im)P^ ji,
ble Waltz. T/m 4/9. Open di t/mvr"
za en zo 14-17 uur. ~eiï
Galerie 't Wevertje, De Wever Zie» e|,
huis. Werk van Greetje Notenboom
Arno Sijben. T/m 14/9.

KERKRADE
Raadhuis, Markt 1; Werk van Egi
Knops. Van 13/8t/m 23/9. Open m»
vr 10-17 uur. 74.
Botanische tuin, Hubertuslaan
Werk van Egidius Knops. Van 13'B jo
23/9. Open di t/m vr 9-17 uur, za &
13-17 uur.

DOOR MONIQUEPARREN

LANDGRAAF - De regionale
vuilnisbelt in Landgraaf roept
onherroepelijk de vergelijking
op met een maanlandschap: for-
se bergen, afgewisseld met 'kra-
ters. Het enige verschil met de
maan is dat er vrachtauto's af en
aan rijden over de enorme sta-
pels huisvuil. Het personeel is op
dit moment druk bezig met de
eindafwerking van het stort. Dit
najaar gaat namelijk op nog geen
steenworp afstand de nieuwe, ul-
tra-moderne Afval Verwerkings
Inrichting Landgraaf (Avil)
open. De uit zijn voegen puilen-
de oudevuilnisbelt wordt weldra
keurig afgedicht met lagen
grond en speciale folie.

Als het echter daarbij blijft, staat
de nabij gelegen wijk Abdissen-
bosch een nieuweramp te wach-
ten: een afvalberg die letterlijk
'scheten' produceert in de vorm
van kleine gasontploffingen.
Want in het binnenste van die
enorme berg troep woedt een
'biologische oorlog. Vetten .en
eiwitten in het organisch afval
worden tijdens dat proces eerst
omgezet in glycerine en amino-
zuren en vervolgens in ammo-
niak, kooldioxyde en koolwater-
stof. Het eindprodukt is biogas
of stortgas.

Dit gas zoekt zich na verloop van
tijd een weg naar buiten. Het
fraai geconserveerde stort veran-
dert zonder tussenkomst van de
mens in een hoestende en proes-
tende berg. Het vrijgekomen
stortgas tast bovendien bomen
en planten aan tot in de wyde
omtrek.

„Het gas gaat migreren, zeg maar
bewegen, omdat gas lichter is
dan lucht. Er ontstaan dan mini-
ontploffingen. Hetkan ookvoor-
komen dat het gas zich een weg
zoekt door de bodem, naar bij-
voorbeeld woningen in de buurt.

Het blyft daar meestal in krui-
pruimten hangen. Als de bewo-
ner dan een sigaretje opsteekt is
het 'ploef, zegt Hub Heygele van
MegaLimburg in Maastricht. „In

het Engelse Manchester hebben
zich van die ontploffingen voor-
gedaan in de buurt van een
stort."
Om dit omheil te voorkomen
bouwt Mega dit najaar een gas-
station op het oude stort, in na-
volging van Linne/Montfort in
Midden-Limburg. Ook in Land-
graaf wordt het huisvuil op die
manier hergebruikt.

„In de vuilnisbelt worden van
boven naar beneden pijpen ge-
slagen, die pijpen sluiten weer
aan op een gasleiding. Een com-
pressor, zeg maar een soort ven-
tilator, zuigt het stortgas aan en
leidt het vervolgens naar de gas-
motoren," vertelt Heygele.
Het stortgas bestaat uit methaan
(60%) en zuurstof (40%). Gewoon
aardgas heeft meestal een met-
haangehalte van zon 82% en is
dus wel beter van kwaliteit. De
Mega gebruikt het Waubachse
stortgas daarom als elektriciteit.
„Het opwerken tot aardgas, zoals
wy dat noemen, is te kostbaar,"
verklaart Heygele.

Het stort in Übach over Worms
heeft volgens deMega-medewer-
ker 'een aardige capaciteit. „De
vuilnisbelt is ruwweg goed voor
zon zeven miljoen kilowatt uren.
Een normaal huishouden van
vier personen verbruikt onge-
veer 3000 kwu per jaar. Je kunt
dus een leuke woonwijk van
'prik' voorzien."

Mega koopt het stortgas van de
exploitant van de vuilnisbelt, in
dit geval het Streekgewest Oos-
telijk Zuid-Limburg. Mega be-
taalt drie cent per kubieke me-
ter. „Die prijs is niet hoog in
vergelijking met het buitenland,
maar wij kopen natuurlijk ook
alle rotzooi die in het stort is te-
recht gekomen. Soms zitten er
spoorelementen van chloor en
fluor in het gas en dan is het on-
bruikbaar."
Het vermogen dat in Übach over
Worms wordt opgewekt stopt de
Mega in het reguliere net.
Heygele: „Het is jammer genoeg
niet zo dat we dit exclusiefkun-
nen reserveren voor bijvoor-
beeld de wyk Abdissenbosch of
Übach over Worms."

" Een
schematische
weergavevan de
winning van
stortgas.
Infographic:
KAREL GERRITS VOERENDAAL

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1- ?«$
den. T/m 30/8, open ma t/m vr 9-' 'uur, di 13.30-16.30 uur.

" SITTARD
Maaslandziekenhuis. Werk van Fran^
Witte. T/m 31/8. val>
Het Domein, Kapittelstraat 6. Werf
Stan Roukens. T/m 4/9. Portretten^,
naakten van Joke van Katwijk. T'n?i.ilOpen di t/m vr 10-17 uur, za en zo
uur.

BRUNSSUM
Gregorius-ziekenhuis. AcrylwerK
Rosita Botterweck. T/m 12/9.

Spanning blijft over
visie van Hoge Raad

op ambtsmisbruik

D66-fractie: dikke mist maakt uitstel onvermijdelijk

Staten nog ver weg van
besluit afvalverbrander

de ogen van Degenaar reden temeer
voor uitstel ten behoeve van uitge-
breid wetenschappelijk onderzoek.
Daarnaast, zo beklemtoont de frac-
tiespecialist, heeft ook het door het
CDA geëiste aanvullend onderzoek
naar de luchtkwaliteit in Midden-
Limburg nog altijd niet plaatsge-
vonden. Voorts blyft het wachten
op het nieuwe, beleidsbepalende
tienjarenplan van het overkoepelen-
de Afval Overleg Orgaan (AOO).

DOORROB PETERS

Vervolg van pagina 9

GELEEN
Maaslandziekenhuis. Werk van Je
Roost. T/m 31/8.MAASTRICHT/DEN BOSCH

Het is geen geheim dat het arrest
van het hof in Den Bosch in de
corruptiezaak Vossen bij het
Openbaar Ministerie in Maas-
tricht met instemming is be-
groet. Tevredenheid, maar niet
op de eerste plaats vanwege de
straf die in hoger beroep werd
uitgesproken. Zoals bekend ver-
dubbelden de raadsheren in Den
Bosch de straf, zoals die in eerste
aanleg door de rechtbank in
Maastricht aan de gewezen bur-
gemeestervan Gulpen was opge-
legd.

De verplichte regionalisering van
het afvalbeleid in Nederland - zo
zijn de provincies Limburg, Bra-
bant en Zeeland verplicht om op dit
terrein samen te werken - kan vol-
gens D66-Statenfractie leiden tot
een onverantwoorde en geldverslin-
dende overcapaciteit aan verbran-
dingsovens. Degenaar over zijn
achtste stelling: „Die regionale self-
support ten aanzien van de afvalver-
werking mag onder geen beding
leiden tot een inefficiënt gebruik
van de verbrandingscapaciteit.
Daarom zal nu eerst onderzocht
moeten worden of niet de regionale,
maar de totale nationale verbran-
dingscapaciteit het beleidsuitgangs-
punt moet worden. Let wel, dat
hoeft zeker niet te impliceren dat
daarmee ook die regionale afval-
autonomie komt te vervallen."

# Clemens Degenaar, milieu-
specialist van de D66-fractie
in de Provinciale Staten.

Degenaar, die een reputatie heeft
hoog te houden in het voeren van
venijnige debatten met PvdA-gede-
puteerde Jan Tindemans, vuurt zijn
'tien stelüngen' één voor één af.
Waarbij de volgorde overigens niet
de mate van belangrijkheid aan-
duidt.
„GS hebben de Staten nog dit jaar
concreet inzichtbeloofd in het volu-
me van de verschillende afvalstro-
men in Limburg en de andere Zuid-
nederlandse provincies. Van crucia-
le betekenis uiteraard voor de
capaciteit van de te bouwen ver-
brander. Maar het is onderhand al
byna september en de bewuste ge-
gevens liggen er nog steeds niet."
Van hetzelfde laken een pak is vol-
gens Degenaar het eveneens nog dit
jaar op te zetten registratiesysteem
voor het Limburgs afval en het
eveneens toegezegde provinciaal
plan voor preventie en hergebruik
van het vuilnis. De eerste drie stel-
lingen liggen ondertussen dus op
tafel.

Zijn vierde motief voor uitstel
spreekt de D66-fractiewoordvoer-
der met grote nadruk uit: de haal-
baarheid van de strenge milieu-nor-
men waaraan de verbrandingsin-
stallatie in Maasbracht zal moeten
voldoen. Degenaar laat geen mis-
verstand bestaan over zyn ernstige
twijfels daaromtrent. „De grote pro-
blemen waarmee de nieuwste vuil-
verbrander in de Randstad (AVI
West, red.) worstelt, doen het ergste
vrezen." Overigens moet worden
aangetekend dat de D66-fractie in
Provinciale Staten, als het niet an-
ders kan en onder een aantal stren-
ge condities, nog steeds voorstan-
der van de bouwvan de afvaloven.

Grote vraagtekens plaatst Degenaar
echter bij de (bestuurlijke en juridi-
sche) status van de bezwerende

MAASTRICHT - Het definitieve
besluit van Provinciale Staten over
de omstreden bouw van één van 's
werelds grootste afvalverbrandings-
installaties in Maasbracht moet op
zyn minst met een jaarworden uit-
gesteld. Talloze prangende en cru-
ciale vragen over de geplande afva-
loven (AVI) wachten nog steeds op
antwoord. En omdat het zo goed als
vast staat dat deze knagende onze-
kerheid nog geruime tijd zal voort-
duren, moet het voor de bouw van
de AVI doorslaggevende Statende-
bat - dat komend voorjaar al op de
rol staat - tot nader order worden
afgelast.

Dat heeft in elk geval tot gevolg dat
deverdere politieke besluitvorming
over de vuilverbrander pas (ver) na
de provinciale verkiezingen van
maart 1995 aan de orde komt.
Tot die politiek belangwekkende
conclusie komt de D66-fractie in
.Provinciale Staten van Limburg.
De grootste oppositiepartij in de
Limburgse Staten zal haar verzoek
tot uitstel van verdere besluitvor-
ming rond deAVI in Maasbracht op
tafel leggen van zowel Gedeputeer-
de Staten als van de nieuwe minis-
ter van milieu, Margreet de Boer
(PvdA). De D66-regeringsfractie in
de TweedeKamer zal haar daarover
op zeer korte termijn schriftelijke
vragen stellen.

Clemens Degenaar, milieuspecialist
van de D66-fractie in de Limburgse
Staten, voert maar liefst tien zwaar-
wegende redenen aan om het door
zijn partij verlangde uitstel te on-
derbouwen. Tien kort en bondige
stellingen, waarmee de Limburgse
Democraten willen bewijzen dat er
ten aanzien van de fel omstreden
mammoet-oven slechts één ding
duidelijk is: en dat is de grote on-
duidelijkheid. Politiek-bestuurlijk
te vertalen als: knagende onzeker-
heden, die een definitieve investe-

ringsbeslissing (inclusief grondver-
werving gaat dc AVI in Maasbracht
zon miljard gulden kosten) nog lan-
ge tijd onmogelyk maken.

achtergrond

De vreugde bij de erkende frau-
dejagers in Maastricht komt
meer voort uit de wetenschap
dat het hof opnieuw, zoals eerder
in de zaken tegen provincie-
ambtenaar Dohmen en wethou-
der Craenen van Echt, geen
nauwkeurige causaliteitseisen
aan de bewijsvoering heeft ge-
steld.

MAASTRICHT
Gallery Bell'Arte, Achter de Comf^.16a. Beelden van Jean en Marianne
mers. Open do t/m zo 12-17.30 uur-
Galerie Amarna, Rechtstraat *Louisa Lilani solo. T/m 27/8, open <"
za vanaf 11 uur. „si-
Theater aan het Vrijthof. Foto-exP^tic De eerste, de beste. T/m 3/9, ope"
t/m za 11-16 uur. g^l-
Tuin verpleegkliniek Klevarie.
den en installaties van Marjo Boe
en Paula Knooren. T/m 30/10.
Kamer van Koophandel, Maasbo ,
yard 5. Werk van Aijen van Ptoov
T/m 3/10, open tijdens kantooruren-^Gouvernement, Limburglaan 1"- t jji
stemming, 75 jaar vrouwenkiesrecn -
Nederland. T/m 26/8, open werkdae
9-17 uur. i-Salon Artistiek, St. Amorsplej0
Werk van Christell Prints, Wiel B-5 5 a
en Charles den Haan. T/m 6/9, open
13-18 uur, di t/m za 9-18 uur. nu.
Galerie Henn, St. Nicolaasstraat „
Werk van Curt Stenvert. T/m 3/9, °^do t/m za 15-19 uur. . s-Studio Maastricht, Brusselsestraat „
Vlakglas. Maastricht, de masters en %0
werken. Van 4/9 t/m 25/9, open do t/n
13-18 uur. hee-
Galerie Dis, Tafelstraat 28. Bep s jjen-ren, werken op papier en schilderij
Van 3/9 t/m 28/10. Open wo t/m z°
13 tot 17 uur.

CADIER EN KEER
De Keerder Kunstkamer, Kerkse y
10. Zomeropstelling en 'Groot in t *?$
ne'. T/m 28/8. Open do t/m zo 13-' ' (
uur.

VALKENBURG
Streekmuseum, Grote Straat c3l- "x j/pi
zichtsexpositie Jos Caelen. Van sf,^ofl0fl25/9. Gemengde technieken van ' j.
Orbons. Van 5/8t/m 25/9. Open di t"1

10-17 uur.

Het hof daarentegen deelde van
ganser harte de visie van advo-
caat-generaal mr. A. Franken dat
veroordeling wegens ambtsmis-
bruik niet staat of valt met het
aantonen van de tegenprestatie
voor een ontvangen gift ofbelof-
te.
En verwees daarmee verweren
van de raadslieden Hilkens en
Hiddema en nu Joseph Gou-
mans, dat te weinig duidelijk is
geworden waarom de verdach-
ten een voordeeltje binnenhaal-
den, naar de prullebak.

Een opvallend arrest, omdat de
spaarzame jurisprudentie op dit
vlak eigenlijk weinig houvast
geeft en op verschillende manie-
ren geïnterpreteerd kan worden,
zoals de advocaat-generaal ook
wel toegeeft.

Zelfs in kringen van het open-
baar ministerie wordt er trou-

MARGRATEN
Henk Schram Centrum EckeK* s.
Klompenstraat 1. Schilderijen van »VS.
sein Khiyehzadeh. Tot eind augu*
Open ma t/m vr 14 tot 16 uur.

ROERMOND
Gemeentemuseum Roermond, An

iaivsonweg 4. Passie en idolen van Ma^te-ne Aartsen. T/m 21/8. Groninger kv ~l7naars. T/m 22/8. Open di t/m vr »*uur, za en zo 14-17 uur.

wens verschillend gedacht. Zo
twijfelt de toch door alle opspo-
ringswateren gewassen officier
van justitie mr. Jo Laumen van
het parket in Maastricht sterk
aan de houdbaarheid van het ar-
rest van het hof. Hij denkt op
basis van jarenlange studie en
zijn ervaringen in het bekende
ABP-proces dat er wel degelijk
een samenhang moet worden
aangetoond tussen het ontvan-
gen van een gift en een te leve-
ren tegenprestatie.
De advocaat-generaal mevrouw
Franken en met haar het hof on-
der voorzitterschap van mr. P.
Hendriks vinden al voldoende
dat de functie van de ontvanger
van de gift of belofte van door-
slaggevende betekenis omdat de
man of vrouw in die openbare
positie opzijn vingers kan natel-
len dat er ooit 'een tegenpresta-
tie zal worden gevraagd'voor het
genoten voordeel.
Mr. Laumen kan zich echter op
basis van die jarenlange studie
en zijn ervaring niet voorstellen
dat de wetgever artikel 363 van
het wetboek van strafrecht zo
heeft bedoeld.

De arresten in de zakenDohmen
en Craenen liggen inmiddels by
de Hoge Raad voor cassatie. By'
die testcases moet spoedig ook
het arrest in de affaire Vossen
worden gevoegd om, zo vinden
strafrechtdeskundigen al lang,
eindelijk meer duidelijkheid te
krijgen.

Wanneer de Hoge Raad in cassa-
tie de arresten van het hof zou
vernietigen, omdat naar naar me-
ning artikel 363 verkeerd is geïn-
terpreteerd , volgt niet alleen
terugverwijzing naar een lager
rechtscollege maar zal dat ook
van invloed zijn op lopende en
toekomstige fraudezaken. Er zal
immers meer gevraagd worden
van opsporingsinstanties om
rechters te overtuigen. De ogen-
schijnlijk toch al wat tanende
interesse om nog aan tijdroven-
de onderzoeken te beginnen, zal
dan zeker nog meer afnemen.

Stelling 9 is vooral politiek van be-
lang, vindt Degenaar. „Al te star en
rigide blijven vasthouden aan het
door GS vastgestelde tijdsscenario
kan achteraf wel eens dramatisch
uitpakken. En dan doel ik in dit ver-
band met name op het financiële
plaatje." De meest voor de hand lig-
gende stelling bewaart Degenaar
opvallend genoeg voor het laatst.
„Maar ze is misschien wel de be-
langrijkste van allemaal. Want op
dit moment is het draagvlak voor
zon afvalverbrander bij de Lim-
burgse bevolking minimaal. Nog
maar even afgezien van de al aange-
kondigde juridische procedures.
Kijk, het kersverse paarse regeerak-
koord hamert juist met alle kracht
op een zo groot mogelijk draagvlak
voor belangrijke politieke beslissin-
gen. Dus zeggen wij als fractie: trek
nu eerst alle noodzakelijke tijd uit
voor grondig en gedegenonderzoek
.naar die lange reeks vragen, twijfels
en onzekerheden. Pas daarna, en
niet eerder, kun je een zinnig poli-
tiek debat voeren. En wijzen die
onafhankelijke onderzoeken on-
dubbelzinnig uit dat zon vuilver-
brander, in welke omvang dan ook,
er hoe dan ook moetkomen, dan zal
D66 zonder aarzeling dat besluit ne-
men. Maar zover is het nog lang
niet."

woorden van milieugedeputeerde
Tindemans in het beladen Staten-
debat van begin dit jaar. Toen ver-
zekerde de deputé, onder druk van
vrijwel allefracties, dat de afvalver-
brander niet gebouwd zal worden
wanneer op voorhand duidelyk is
dat de gesteldeemissie-normen niet
worden gehaald. Bovendien zal de
eenmaal in gebruik genomen instal-
latie onmiddellijk worden stilge-
legd wanneer de vastgestelde nor-
men worden overschreden. Opmer-
kelijk genoeg heeft de provincie
afgelopen maand echter laten we-
ten dat de politieke beraadslagin-
gen geen deel uitmaken van het
officiële Statenbesluit over de AVI.
Ook de recente reeks onderzoeks-
rapporten van dehand van een aan-
tal onafhankelijke advies- en inge-
nieursbureaus heeft de twijfels en
meningsverschillen over de nood-
zaak van nieuwe afvalverbranders
hoog doen oplaaien. Deze maand
nog concludeerde een Haags inge-
nieursbureau dat vergisting van
huishoudelijk afval milieuvriende-
lijker, flexibiler en zeker niet duur-
der is dan integrale verbranding. In

Landgraafs stort kan woonwijk van elektriciteit voorzien
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Rijbaan afgesloten}j f^SSUM - Ziekte van voorzitter Jo Cuijpers van
fiks tlonale Feestcomité in Brunssum heeft geleid tot
feett Proklemen bij de organisatie van het bevrijdings-
niet m die plaats- Door zijn afwezigheid is het comité
Uit t

n Staat de beoogde coördinatie adequaat
Hm Voer^n" e activiteiten rondom de bevrijding van
otm SSUm in september zijn daardoor bescheidener van

ivang dan aanvankelijk de bedoeling was.

tien mille. De commissie middelen
buigt zich donderdag over het voor-
stel.

Oor l

"%at " e aan een ervaren coör-tionaiJ p
de gelederen van het Na-

Uiet h *eestc°mité heeft overleg
Veren?6- verschiHende partyen en
aan h ♦ ugen die mee zouden doen
lijk 'n bevriJdingsfeest aanvanke-
„DaarHgenoeg niet Plaatsgevonden.
eindpi b°r zijn vele initiatieven uit'
liet r!^ Iïlet verder ontplooid of
het eoll

r S afgestemd," zo stelt

Sociale dienst
Heerlen krijgt

een andere naam
Van onze verslaggever

Spreekuur
9 Jan Bergsma uit Kerkrade
heeft tijdens het visseizoen, dat
loopt van april tot oktober,
twee beroepen. Naast verkoper
van allerlei hengelsportattribu-
ten is hij 'uisarts'. Dagelijks
komen gemiddeld zon twintig
vijverliefhebbers op 'spreekuur'
met een zieke vis of bieden een
bakje eigenviswater ter contro-
le aan. De een heeft een goud-
visje in een jampotje, de ander
een grote winde in een wasteil.
Eén blik van de heelmeester is
meestal voldoende om de diag-
nose te stellen: schimmel, stip,
of vinrot. Al die kwaaltjes zijn
volgens Bergsma gemakkelijk
te verhelpen. lets meer tijd tot
herstel heeft een diertje met vis-
tbc nodig. Net als de mens
wordt zon vis antibiotica voor-
geschreven.

Spreekuur 2
" Ernstig 'geblesseerde' vissen
worden meestal bij de visarts
achtergelaten. De eigenaar wil
de doodzieke vis meestal niet
langer bij zijn gezonde maatjes
in de vijver zetten, omdat kans
op besmetting groot is. Gister-
middag kwam een vrouw op
het vis-spreekuur met een leeu-
wekop. Niet schrikken, een leeu-
wekop is een vissoort die thuis-
hoort in een aquarium. De
vrouw had de vis echter uilge-
zet in een vijver. En dat is zelfs
voor een leeuwekop, die zeer ge-
voelig is voor ziektes, bijnafa-
taal. Toch wordt geprobeerd de
vis in de quarantainebak weer
'aan de praat' te krijgen. En
evenals bij de huisarts, die wel
eens uw plasje nakijkt, ver-
dient het aanbeveling zeker
maandelijks het vijverwater te
controleren. Beter voorkomen
dan genezen.

Honden
" Van de vis naar de hond.
Een Heerlenaar die ook na een
bevel van de politie verzuimde
om zijn twee honden beter te
verzorgen, heeft vrijdag een
proces-verbaal gekregen. De
hondenzijn hem afgenomen. De
politie trof dinsdag op de
Spoordijkstraat twee honden
aan die helemaal onder de
vlooien zaten. Ook hun vacht
zag er ernstig verwaarloosd
uit. De 74-jarige eigenaar kreeg
van de agenten de kans om zijn
honden beter te verzorgen. De
politie kondigde aan een paar
dagen later opnieuw te komen
kijken. Maar vrijdag bleek dat
de dieren er nog vrijwel even
verwaarloosd aan toe waren.
De man is in het verleden al
eerder bekeurd wegens het ver-
waarlozen van dieren. Toch
niet iemand die echt het predi-
kaat dierenvriend verdient.

Fotosessie
"Shirtjes mooi gaaf. Haar in
de plooi. Net pak aan. ledereen
is klaar voor defoto. SV Tree-
beek presenteert de nieuwe
sponsor: Super uit Brunssum.
Diverse kiekjes worden gescho-
ten. Wat blijkt echter achteraf?
Er zit geen rolletje in het foto-
toestel. Er zit dus niets anders
op dan weer het beste kloffie uit
de kleerkast te halen. Maar nog
belangrijker: denk aan een fo-
torolletje én aan het toestel...

Fotosessie 2
" Het komt in de beste familiesvoor. Dat pa de camera tijdens
devakantie van zolder haalt en
eenmaal in het buitenland alles
'knipt' wat los en vast zit. En
dan in zijn enthousiasme ver-
geet het zwarte dopje van de
cameralens af te halen.
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rnité ter.CluJPers van hetFeestco-
fcrurU as gemeentesecretaris van
k WnrÜlm van valsheid in geschrif-
t*id Z*T verdacht, verblijft al enige
heeft „gens. ziekte thuis. Cuijpers
lifter ? z^n activiteiten als voor-

-0681101111116

HEERLEN - Mensen die in Heer-
len een bijstandsuitkering aanvra-
gen, zullen vanaf volgende maand
aan moeten kloppen bij een van de
drie 'klantenbureaus'van de sociale
dienst. Totnutoe kwamen zij bij één
centrale balie terecht. Dit is een ge-
volg van de reorganisatie van de
Heerlense sociale dienst, die zelf
een andere naam krygt.

'Afdeling Werkgelegenheid en So-
ciale Zaken', heet de dienstnu. Die
naam moet ook weergeven dat de
nieuwe afdeling een breder werk-
terrein krijgt. Er zal meer begelei-
ding worden gegeven bij het zoeken
naar mogelijkheden om weer van
de uitkering af te komen.

By de nieuwe werkwijze moet vol-
gens de gemeente de klant centraal
staan, al kan men voor het aanvra-
gen van de uitkering uit efficiency-
overwegingen alleen nog in Heer-
len, niet meer in Hoensbroek te-
recht. In Hoensbroek kunnen de
mensen wel nog terecht voor alge-
mene informatie en het inleveren
van de inkomstenbriefjes.

Ook de afhandeling van aanvragen
geschiedt in Heerlen bij een van de
drie 'klantenbureaus. Indeling van
de 'klanten' geschiedt volgens alfa-
bet. De aanvraag moet snelen effec-
tief worden afgehandeld, volgens
de wet binnenvier weken.

Het streven wordt dus de klant
weer zo snel mogelijk van zijn uit-
kering af te helpen. Er wordt gecon-
troleerd ofdeuitkeringsgerechtigde
wel voldoende solliciteert, maar
ook wat de Oorzaken van de blijven-
de werkloosheid zijn.

Zyn die oorzaken duidelyk, dan
moet bekeken worden welke oplos-
sing mogelijk is. Ook op dit gebied
wordt de wetgeving verscherpt: zo-
wel gemeente als betrokkene moe-
ten meer doen een einde aan de
uitkering te maken. De sociale
dienst wil hierbij zoveel mogelyk
andere instanties inschakelen.

De reorganisatie van de sociale
dienst hangt mede samen met kri-
tiek van het Ryksconsulentschap
Sociale Zekerheid. Die vindt dat de
Heerlense sociale dienst in de afge-
lopen jaren onvoldoende heeft ge-
controleerd of uitkeringen wel te-
recht werden uitgekeerd. Heerlen
hangt hierdoor als gevolg van straf-
maatregelen een miljoenenverlies
boven het hoofd.

Jarie y?00* te zorgen dat het vijftig-enJr^dingsfeest in Brunssum
met n6 zou worden, hebben

6 de overkoepelende mu-
sum jpnisatie Femuza in Bruns-

-6 gemeente en de plaatselijke
laat_t groeP Straatbeelden op het
sk_en moment de handen ineenge-

Snowboarders boos op
Skicentrum Landgraaf

et c°Uege is voor de ver-
"^edipt _activiteiten een apart

ei nodig van een kleine acht-

eincJe^ Programma in het week-
17 en zondag 18

Van Jr ls nu wel bescheidener
Wt7^ geworden dan oor-

V» de bedoeling was. Op
Ko_w g V septembervindt op het

Ve d de tePtoe 'Brunssum
een o? iPlaats- Een dag later wordt
vens gsmonument onthuld. Te-
septe g?ven Plaatselijke koren 18

een bevrijdingsconcert
"r Bnkke Oave.

LANDGRAAF - Een groep van on-
geveer twintig snowboarders is
boos op JohnLouvenberg, de nieu-
we directeur van Skicentrum Land-
graaf. De snowboarders vinden het
onredelijk dat ze voortaan alleen
nog zaterdags na sluitingstijd ge-
bruik mogen maken van de borstel-
piste aan de Hofstraat. Onervaren
snowboarders worden in de toe-

" Met man en macht werd gistermorgenna een ongeval op
de stadsautoweg in Heerlen gewerkt om de rijbaan weer
vrij te krijgen. Foto: dries linssen

Ongeluk zorgt
voor file op

stadsautoweg
HEERLEN - Door een ongeval
gistermorgen op de stadsauto-
weg richting Nuth moest de
autobaan tussen de op- en afrit

In de Cramer drie uur worden
afgesloten. Dat zorgde voor een
flinke file. De weg werd afgeslo-
ten nadat een auto-ambulance
samen met de daarop vervoerde
wagen over de kop sloeg.
De auto-ambulance begon even,
voor de woonboulevard te slin-
geren,waarschijnlijk doordat het
voertuig verkeerd beladen was.
Persoonlijke ongelukken deden
zich niet voor.

Heerlens kerkhof
beter toegankelijk

Motorrijder
gewond

Kampstraat. Rolstoelgebruikers
'moeten twee trapjes nemen en
zich vervolgens zig-zaggend door
de paaltjes een weg banen naar
de plaats van bestemming,'
schreef Vrolings. Bovendien
zouden rolstoelen met motortje
helemaal niet op de begraaf-
plaats kunnen komen.

Volgens de Stadspartij zou aan
de linkerzijde van de inrit van de
begraafplaats een aparte ingang
gemaakt moeten worden. Vol-
gens een woordvoerder van de
gemeente is dat echter te duur
en onnodig. Volgens de gemeen-
te is het probleem dat het kleine

HEERLEN - Het kerkhof van
Heerlerheide wordt beter toe-
gankelijk voor rolstoelgebrui-
kers en blijft mogelijk ook een
uur langer open. Dat heeft het
college van burgemeester en
wethouders besloten na kritiek
van de Stadspartij Heerlen
Noord.
Het raadslid Thei Vrolings had
voor de zomer in een brief aan
het college geklaagd over de
slechte toegankelijkheid van de
algemene begraafplaats aan de

Ijder "V tN_T Een 39-Jarige motor-
nacht raakte zondag-
en orm ZUn wo°nplaats gewond bij
hij te hgey,al- Waarschijnlijk doordat
Van rip reed ging de bestuurder
onden.?lo^01" aan de Heideveldweg
w °nina _ gen de muur van een
fnoest

g kwam bij tot stilstand. Hij
2iekennW,?rden opgenomen in het

Caféruit sneuveltbij vechtpartij
de Sitta? ~ BÜ een vechtpartij op

cafe
6 markt is gisterennacht«encafé* aan diggelengegaan. In

rond o? raakten drie jongemannen
Ss pUUr om onbekende reden
d-or d„ en yan hen werd direct
t\ve_ anH P°litie meegenomen. De

cafe ren werden even later in
6n het o

aangehouden. Na verhoor
*_n derP" aken van proces-verbaal
steld le Weer op vrije voeten ge-

zijpoortje waardoor mensen op
de begraafplaats komen, voor
sommige rolstoelen te smal is.

Het is nu de bedoeling om de
grote poort, die normaal gesloten
is, halfte openen. Daardoor kun-
nen alle rolstoelgebruikers de
begraafplaats op, maar kunnen
geen auto's naar binnen rijden.

Er is ook geklaagd over het vroe-
ge sluitingsuur van de begraaf-
plaats. Volgens de woordvoerder
van de gemeente zijn die echter
overal in Heerlen gelijk. Toch
heeft het college tot een experi-
ment besloten. In juli was de
begraafplaats in Heerlerheide
een uur langer open en dat zal
nog tot het eind van deze maand
het geval zijn. Als blijkt dat vol-
doende mensen van de verleng-
de openstelling gebruik hebben
gemaakt, blijft de begraafplaats
tot 17 uur (was 16 uur) toeganke-
lijk.
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komst geweerd.

Louvenberg zegt dat hij de maatre-
gel heeft genomen om te voorko-
men dat de snowboarders de gloed-
nieuwe skimatten beschadigen.
Volgens de exploitant ondervinden
met name onervaren skiërs boven-
dien veel hinder van de snelle
snowboarders.
Mark Schaffrath, de woordvoerder
van de snowboarders, geeft wel toe
dat skiërs en snowboarders geen
ideale combinatie zijn.
„Maar rooster ons dan elke dag in
op een rustig uurtje, die zaterdag
dat is niks."
Volgens de exploitant is de nieuwe
tijd juistbij uitstek geschikt voor de
snowboarders. „Ze hebben na slui-
tingstijd de hele baan voor zich al-
leen en hoeven met niemand reke-
ning te houden. Met vijftienmensen
kun je dan aardig uit de voeten, bo-
vendien reken ik een alleszins rede-
lijk tarief."
Onervaren snowboarders fiat Lou-
venberg inderdaad liever niet meer
op zijn piste. „Beginners trekken zo
de hele matten stuk met zon board
en ik heb de hele berg pas opnieuw
laten bekleden. Ik ben toch geen
verstandig ondernemer als ik mijn
nieuwe investering niet een beetje
bescherm."
Louvenberg heeft de skiberg naast
de Draf- en renbaan onlangs ge-
kocht van Sigi Moser, die failliet
ging. In krap twee maanden tijd is
de skibaan voorzien van nieuwe
kunststof matten en zijn de kantine
en verblijfsruimten grondig gereno-
veerd. De officiële opening vindt,zaterdagavond plaats.

Pool gewond
na beroving

By fouillering werden in hun kle
ding nog enkele gereedschappei
alsmede twee busjes traangas ge
vonden. De politie was getipt doo
een getuige.

een zogeheten slotentrekker die zij
by dekomst van de politie snel had-
den verstopt.

VALKENBURG/HEERLEN - Eer
22-jarige Heerlenaar en een acht
tienjarige inwoner van Spaubeel
werden in de nacht van zondag or.
maandag omstreeks kwart ovej
twaalf op heterdaad betrapt bij eer
poging om een motorrijwiel te ste
len. Het sloUvan de motor, die ge
parkeerd stond in de Walraven
straat, hadden zij al verbroken me

Motordieven op
heterdaad betrapt

Kerkrade steunt initiatief

Kung-fuclub
ruimt vuil op
derd RADE """ Maximaal hon-
j?re^ mensen, wonend aan de
eh l h 1"agracht in Kerkrade
fuvPr

n van 'z«n' eiSen kung"
verw uglng Nggo-Mbie-Paei,
sta_riH° Ger van oiJen aan_
te n

de zaterdag voor een gro-
ajipP^imbeurt. Van Oijen wil
door VUil dat de laatste Jaren
in d

mensen uit de omgeving
WeJr Baneberg is gegooid,

***** verwijderen.

1^161 is vlakbij de ijzeren*_r&g bij De Locht in
g°oid fv6 naar beneden ge-
j°enpni-aar waar ooit het Mil-
v°wyise reed ' uggen nu
?°hnew an oiJen ijskasten,
ken PtTenmgen en vuilniszak-
Van "fV- rhande ander vuil.UlJen * ..Het begon met

tuinafval dat wel eens naar be-
neden werd gegooid, maar
inmiddels ligt er wel een paar
ton vuil."

Een doorn in het oog van de
Kerkradenaar, die in het verle-
den wel vaker bij milieu-acties
betrokken was.

Nu gaat het dus om een grotere
operatie. De aanleiding hier-
voor is ietwat merkwaardig.
„Zelf bracht ik schone modder
uit de tuin naar de Baneberg
en dekte daarmee afval af. De
milieu-politie wist daar echter
niet van en heeft me op een ge-
geven moment gezegd dat dat
nietzomaar kon. Ik ergerde me
groen en geel eraan dat mijn
goede bedoelingen verkeerd
werden opgevat en besloot de
zaken nu maar eens grootscha-
lig aan te pakken."

HEERLEN - Een 23-jarige Pool
raakte zondagavond lichtgewond
bij een roofoverval. De daders gin-
gen aan de haal met een beurs met
daarin 1500 Duitse mark.
Pc man werd aan de Oliemolen-
straat plotseling door enkele man-
nen vastgepakt en tegen de grond
gewerkt. De overvallers sneden
hem waarschijnlijk met een scheer-,
mesje in een wang en hand.

Circa honderd mensen, waar-
onder veel kinderen en leden
van de kung-fuclub waar hij
voorzitter van is verwacht Van
Oijen zaterdag. Mét kruiwagen

en zetten we daarna een afras-
tering zodat er geen afval meer
kan worden gestort, heb ik van
de gemeente te horen gekre-
gen."

en schop als het even kan. Ook
de gemeentezal helpen. „Als jij
ervoor zorgt dat de boel wordt
schoongemaakt, komen wij het
vuil met een hijskraan ophalen

" Ger van Oijen wil de leden van zijn kungfu-vereniging inzetten voor het opruimen vangedumpt afval. Foto: frans rade

Brandweerwagen
Brunssum voor
Poolse collega's

BRUNSSUM - De brandweer
van de Poolse plaats Makow
Podhalanski krijgt binnenkort
de beschikking over een
brandweerwagen uit Bruns-
sum. De tankautospuit is acht-
tien jaar oud en wordt volgens
de Nederlandse normen als af-
geschreven beschouwd. Het
college van B en W stellen de
raad voor de wagen aan de Po-

len te schenken.
De Poolse collega's kunnen de
oude wagen echter goed ge-
bruiken. Dat is het collegevan
B en W gebleken uit informele
contacten met de autoriteiten
in Makow Podhalanski.
Het Brunssumse brandweer-
korps heeft onlangs een nieuw
blusvoertuig in gebruik geno-
men.

Brunssum onderhoudt al vele
jaren contacten met mensen in
Makow Podhalanski, vooral op
het gebied van hulpverlening
en gezondheidszorg.

Afgeslankte herdenking
door ziekte Cuijpers

Afwezigheid voorzitter treft bevrijdingsfeest Brunssum

Van onze verslaggever
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Enige en algemene kennisgeving

t
Heden is zacht en kalm van ons heengegaan on-
ze lieve tante

Johanna Hofland
weduwevan

Antoon Meester
Zy' overleed in de leeftyd van 81 jaar, voorzien
van het h. sacrament derzieken.

Uit aller naam:
Familie Braakman
Familie Hofland
Familie Meester

Amstenrade, 21 augustus 1994
bejaardenverzorgingstehuis Elvira, Gyselaar 10
Corr.adres: Zonnestraat 10, 6446 TE Brunssum
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op donderdag 25 augustus a.s. om 10.30 uur
in de parochiekerk van de H. Barbara te Bruns-
sum-Treebeek, gelegen aan de Schildstraat,
waarna aansluitend de crematie zal plaatsvin-
den in het crematorium te Heerlen, Imstenra-
derweg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.

tTheodorus Martinus (Dick) van Schaik, 75 jaar,
echtgenoot van C. van Lint, Majolicastraat 11b,

Maastricht. De uitvaartdienst vindt plaats heden
dinsdag 23 augustus, om 13.00 uur in de parochie-
kerk van Cristus Hemelvaart te Maastricht-Potten-
berg

tLucia Serpentie, 76 jaar, echtgenote van Piet
Aan Den Boom, Arenborghoeve 22b, Amby-

Maastncht. De uitvaartdienst vindt plaats op
woensdag 24 augustus om 10.30uur in de parochie-
kerk van deH. Walburga te Amby-Maastricht.

tOick (Jan) Walravens, 76 jaar, echtgenoot van
Liza Geraets, Fatimaplein 88, Maastricht. De uit-

vaartdienst vindt plaats op woensdag 24 augustus
om 13.00uur in de parochiekerk van hetOnbevlekt
Hart van Maria te Maastricht-Mariaberg.

tJef Bonfrère, 79 jaar, weduwnaar van Helena
Bartels, Verpleegkliniek Klevarie, Maastricht.

De uitvaartdienst vindt plaats heden, dinsdag 23
augustus om 11.00 uur in de parochiekerk van de
H. Familie te Wyckerveld-Maastricht.

t Albert (Pa) van Ochten, 75 jaar, echtgenoot van
Maria Creemers, Petrus Gaginistraat 1, Maas-

tricht. De uitvaartdienst vindt plaats op donderdag
25 augustus om 11.30 uur in de parochiekerk van
St Christoffel te Maastricht-Caberg.

tLieske Servaes, 82 jaar, weduwe van Leo San-
ders, corr.adres: Dukaatplein 15, Maastricht. De

uitvaartdienst vindt plaats op donderdag 25 augus-
tus om 10.00 uur in de parochiekerk van de H.H.
Vier Evangelisten te Maastricht-Caberg.

tAnnie Tonnaer, 64 jaar, echtgenote van Victor
Smeets, Brusselseweg 391, Maastricht. De uit-

vaartdienst vindt plaats op woensdag 24 augustus
om 12.30 uur in de kerk van het H. Hart van Jezus
te Maastricht-Oud Caberg.

tSjoerd Hoeringa, 73 jaar, echtgenoot van Euge-
nia de Kort, Vroenhofstraat 48, 6191 HE Neer-

beek. De crematieplechtigheid zal gehouden wor-
den op woensdag 24 augustus a.s. om 11.00 uur in
de aulavan het crematorium Nedermaas te Geleen,
gelegen aan de Vouershof 1.

I* *
~

Dankbaar voor het vele goede datzij ons tijdens
haar leven heeft gegeven, hebben wy afscheid
moeten nemen van onze lieve moeder, schoon-
moeder, grootmoeder, zuster, schoonzuster en
tante

Agnes M.P.
van de Donk

weduwevan

John M. Stuyts
Zij overleed in de leeftyd van 65 jaar, voorzien
van het h. sacrament der zieken.

Victor Stuyts en Mirjam Snoeks
Patrick en Els Stuyts-Hermans
Marie-Jean, Angeline, John
Myranda en Mike Ton-Stuyts
Michelle, Roderick, Cedric, Patrick
Benjamin Stuyts
Familie van de Donk
Familie Stuyts

Heerlen, 22 augustus 1994
Corr.adres: Boul. Evertsen 18
4382 AD Vüssingen
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op vrydag 26 augustus a.s. om 11.00 uur in
de dekenale kerk St. Pancratius te Heerlen,
waarna aansluitend crematie in het cremato-
rium te Imstenrade, Heerlen.
Gelegenheid tot schriftelyk condoleren achter
in de kerk.
De overledene is opgebaard in het mortuarium
van het De Weverziekenhuis te Heerlen. Gele-
genheid tot afscheidnemen aldaar, dagelijks
van 16.00 tot 17.00 uur.
Zy die geen kennisgeving ontvingen, geheven
deze advertentie als zodanig te willen beschou-
wen.

tPiet van Gorp, echtgenootvanAnnie Coolen, 66
jaar, Julianastraat 19, 6097 BV Heel. De plechti-

ge uitvaartdienst wordt gehouden donderdag 25
augustus om 10.30 uur in de parochiekerk van de
H. Stephanus te Heel.

tCelia van den Boogert, echtgenote van Jan
Schut, 73 jaar, Roermond. Corr.adres: Postbus

662, 6040 AR Roermond. De dienstter ere van God
zal worden gehouden op donderdag 25 augustus
om 14.00 uur in deMunsterkerk te Roermond.

tMia Geelen, echtgenote van Tjeu Geuijen, 72
jaar, Ophoven 13, 6088 AC Roggel. De plechtige

uitvaartdienst wordt gehouden op woensdag 24
augustus om 10.30 uur in de parochiekerk van de
H. Petrus te Roggel.

tMieke Theunissen, weduwe van Pierre Seve-
nich, 66 jaar, Arubastraat 4, 6045 VE Roermond.

De uitvaartdienst zal worden gehouden op woens-
dag 24 augustus om 11.00uur in deH. Jozefkerk te
Roermond.

tLeonardus Maas, echtgenoot van Corry Teu-
wen, 86 jaar, Beemdenlaan 19, 6041 NL Roer-

mond. De plechtige eucharistieviering zal worden
gehouden op woensdag 24 augustus om 14.00 uur
in de Onze Lieve Vrouwe Munsterkerk te Roer-
mond.

t Minus Bremmers, Roermond. De dienst heeft
plaats op woensdag 24 augustusom 18.30 uur in

de dagkapel van de H. Hartkerk te Roermond.

tMia Keersmaekers, echtgenote van Pierre I
Wulms, 80 jaar, St. Louis 219, 6001 JK Weert. De

plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben heden
dinsdag 23 augustus om 11.00 uur in de dekenale
kerk van de H. Martinus te Weert.

t Jozefvan Eek, echtgenoot van Cornelia Smeets,
75 jaar, Neptunusstraat 24, 6043 TX Roermond.

De uitvaartdienst zal worden gehoudenop donder-
dag 25 augustus om 11.00 uur in dekapel van Onze
Lieve Vrouw in 't Zand te Roermond.

tEmanuel Nissen, echtgenoot van Helene Evers,
73 jaar, Molenweg 37, 6051 HH Maasbracht. De

plechtige eucharistieviering zal worden gehouden
op woensdag 24 augustus om 11.00uur in de paro-
chiekerk van de H. Gertrudis te Maasbracht.

tTjeu Ramakers, echtgenoot van Mia Smets, 63
jaar, Akkerwal 3, 6017 AW Thorn. De plechtige

eucharistievieringvindt plaats op woensdag 24 au-
gustus om 10.30 uur in de parochiekerk van de H.
Michael te Thorn.

tMarinus Johannes Dam, echtgenoot van Theo-
dora Maria Paulissen. Hij overleed 20 augustus

op 70-jarige leeftyd. De uitvaartdienst wordt ge-
houden op woensdag 24 augustus om 11.00 uur in
de parochiekerk te Buchten.

GELD NODIG?
JORISSEN FINANCIERINGEN

PERSOONLIJKE LENINGEN
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DOORLOPEND KREDIET 1.5 % AFLOSSING |

" Elk bedrag tot 200.000,-en " Geen informatie bij
andere looptijd mogelijk. werkgever;

" Overlijdensrisico meestal gedekt, toetsing bij BKR-Tiel.
" Indien gewenst vrijstelling " Geen bijkomende kosten

van aflossing bij ziekte, " Gevolmachtigd
ongeval, invaliditeit intermediair; lid Ned. Ver.
(mits dit verzekerd wordt). Financieringsadviseurs.

TEL. 045-721781 -727957| SCHELSBERG 54, HEERLEN
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Autoverzeker i ng
Waarom
betaalt
u nog

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

Nieuwstraat 22-24
tel. 045-211668/221090

HOENSBROEK

Dieren beschermen is mensen
beschaven. Wie vindt dat dieren
ons respect verdienen, doet er
goedaan deDierenbescherming te
steunen. De enige organisatie die
opkomt voor het lot van alle die-
ren. En dat sinds 1864.Voor f 36,-
-per jaar helpt u ons te werken aan
een beter dierenwelzijn. U ont-
vangt dan6keer per jaarhet infor-
matieve magazine DIER. Doe het
vandaag nog. Al was het maar
om iets terug te doen voor alles
wat dieren u geven!
Want zonder uw be-
scherming hebben W_J__V
dieren geen leven. I *"———*' |

070 ■3423423
Postbu£Bs9Bo,2soB CR Den Haag

OPRUIMING BU
KULOWANY
VANAF 23-8

I ZITMEUBELEN ZJ
O.A. VAN V00«
SWISS SEATS:
Cosmos 2x 2-zits in leder Diamond Saphir ’21950,- /]Sj,-
Compos 3-2-1 in leder Smart Purp ’ 19430,- 7 ]2jj-
lampa 3-2-zits in leder Diamond Lava ’ 22775,- / "Clipper 3-zits + fauteuil in leder .«jA-
Diamond Lava ’ 17060,- 7 ]fU-
Credo 2-zits + ass. + fauteuil f 20625,- f ]%jj,
Espirit 3-zits Chaise Longe in leder valoragroen ’ 15715,- / ].<£
Luxor 2V.-2-zitsfauteuil in Valora Turaco ’ 23460,- ’ ]Lf,
Flint 3-zits + 2 fauteuils in leder smartLilac' ’ 20260,- 7u~
ARTA NOVA: ~*"Eratos 3-2V4 + fauteuil in alcantararood ’ 16691,- /'l
OPUS: . 09);
2x fauteuil Tronton in stoF violet p.st. - ’ 1615,- 7 .«jj,-
-2x fauteuil Cella in stofzalm p.st. ’ 2140,- /
JORI:
1xfauteuil 14501 in plexi, leder Purp ’ 6100,-7*^
F.S.M.: . l95o»,
Box 3-2-zits in combinatie leder bruin/zwart ’ 25260,- 7 'ijj),-
-2x fauteuil Juliain leder nubukblauw ’ 17800,- f 'S-
-1x 3-zits bankAptus in leder bordeaux ’13085,- / iggS-'
1xrelaxfauteuil Unus in leder nubukpaars ’ 9055,- f!|<
2x 2-zits Pool in leder P.BB blauw ' ’22705,- 7'~^
SLUMBERUND: 3575.1x 3-zits in stof groen ’ 5625,- f J^-1x 3-zits in stof blauw ’ 6100,- 7 J

WITTMANN:
Atlantis Chaise longe in stof velours gedessi- .«jjl
neerd + fauteuil hochlehner in leder blauw ’ 15565,- f 'ÏJJJ,-
Cassitta 2-zits.+ 2x fauteuil Hop in stof Prisma ’10260,- f '$:
Hochbaret in lederVachette Birne 2- zits ’ 7235,- f M
Hochbaret in leder Vachette Grenadil 2-zits ’ 7235,- f
Hop 2V_-zits + fauteuil + hochlehner + ..$;
hokker in leder zwart/rood ’22845,- 'M
Living 2V_-zits + fauteuil in stof katoen gedess. ’10515,- > .*s;
Step hoekbankstel in stof bont ’ 15380,- f ' '10(;Fauteuil Senta in stof paars ’ 2885.- / Jjj,-
Fauteuil Alta in leder Vachette Grenadil ’ 4850,- 7
Era 2 1/_-zits + fauteuil + hochlehner in stof ggl.'katoen gedessineerd paars/rood ’11450,-/
Roma fauteuil verstelbaar + hokker in leder ejjs.
brushgroen ’ 8589,- f *$:
Hoekbankstel Havanna in stof gedessineerd ’13226,- 7 .^s:2x fauteuil Contur in leder rood/ stof gedess. ’ 10300,- 7

I KARPEnEN/TAPIJT ____>
1XFan handgeknoopt 300x246 ’ 3875,- 7 %jj,-
IxOhio Star 207x295 handgeknoopt ’ 3203,- f \s;
IxStones 298x255 zwart/geel/paars/grijs ’ 3990,- f \s;
IxFourPatch 243x168 ’ 2140,- f \U;
IxFourPatch 245x198 ’ 2545,- f '1x Parnasse Special blauw met zalm _i4s,'
streep overtuft 345x355 ’ 7466,- f Th;
IxTjardas 25 mm rood/bruin 355x355 ’ 8946,- / rTjj'
1x Savanne 11 200x200 ’ 2320,- 7 Ik-
1x Savanne 11 250x250 ’ 3625,- 7 ta;
1x Savanne 20 250x265 ’ 4707,- ’ 'k-
-1x Parnasse 265x290 ’ 4690,- 7 Sjpy
1x Savanne 11 315x450 ’ 8650,- ’v. Besouw partij tapijt 7802 groen/blauw jgl,-per strekkende meter 4 m breed ’ 569,- 7
1x karpet Savanne 11 195x190 in .390/speciale kleur ’ 2257,- 7 ,595,'
1xkarpet landschappen 245x175 ’ 3595,- 7 fjji;
1x karpet Pinwheel 245x202 handgeknoopt ’ 2598,- 7 Jk;
1x karpet Lilian 360x365 ’ 9460,- / **.

I VERLICHTING _Z<'
2x hanglamp T. Grau in chroom p.st. ’ 2100,-7
2x Panthella hanglamp zwart, 1$;
verstelbaar p.st. ’ 1085,- / itd;
Eidos staand ’ 1695,- / 'Mazzegga staand glas agj
groen/zwart/marmer voet ’ 1470,- /
Nike staand aluminium/glas gesatineerd ’ 1325,- / ,95/
Belux leeslamp zwart ’ 750,- / jjO,-Gi design leeslamp Pisa ’ 1095,- / $;
2x tafel/vloerlamp Lilly brons/kap zalm p.st. ’ 995,- / jjj,-
Tre ce Luce Aliën tafellamp wit groot ’ 1010,- ’ jafl,'
Tre ce Luce Aliën tafellamp klein wit ’ 799,- / 0;
1x hanglampSothis zwart/zwart glas ’ 1468,- /
1x staande halogeen Corner ’ 998,- f .*s;
1xEidos staand ’ 1695,- / M^,-
IxDaruma ’ _569,- / ,75,'
2xJukerlampp.st. ’ 495,- / '
1 EETKAMERTAFELS/STOELEN _SJ
2x fauteuil D. Knol in kersen/ stof p.st. ’ 2832,- 7 rjrt,'
6x eetkamerstoel D. Knol ’11724,- ’ "»#,■
Metaform tafel Magie essen zwart ’ 4940,- /
Metaform tafel E. M.B.H, in stardustgrijs .«jj,*
+4x cirkelstoel ’ 6590,- ’ *Xgfl.'
Ambiënte eetkamertafel 0 130 blauw essen ’ 6950,- / 'Lasko eetkamertafel uitklapbaar in stardust
rood/bruin + 4x stoel Pasqualina in ..s,■
tuiglederrood/bruin ’ 7555,- /
Willmann 4x eetkamerfauteuil hop in „wjfl/
leder rood/zwart ’13185,- f 9V'F. Fertig stoelDeco zwart/essen grijs ’ 1350,-/ jS,-
Tonon stoel in hoogglans zwart ’ 673,- /
Galllotti eetkamertafel 132 cm 0 -_qfl,-glas met facetrand ’ 6370,- ’ v
Team eethoek ovaal uittrekbaar in ahorn .ss;
zalm + 4x fauteuil in lederDiamond Saphir ’ 25220,- / '3
4x eetkamerfauteuil Leader in leder 0;Diamond - Flamenco- orange/rood ’ 16780,- f 'ZiSj;
4x stoel Porada Anxie kersen/ stof rost ’ 5520,- / *Ijj,-
Metaform 4x stoel Arena in stof petrol ’ 2900,- / ! 7 j5,-
-2x fauteuil Die collection in stof paars ’ 2900,- f ]La;
Gallotti bistrotafel 0100 glas ’ 2570,- / IJS),-
-4x stoel Savoy Lloyd Loom zwart ’ 4780,- / *?%,■
2x stoel Wing Lloyd Loom p.st. ’ 1480,- / u

I DIVERSEN _^
Tagliabeu TV-kast in hoogglans zwart, ..,45,-
-front en erables hoogglans groen ’ 9455,- ’ *«gj,-
Pillininni hoekkast TV audio in erables grijs ’ 4705,- / *Team dressoir Rippiano in lak zwart, ,gog,-
afdekblad in gezandstraald glas ’ 8298,- f
Scheidingswand Volo blauw/antraciet ’ 3750,- / "?£;
Gallinna salontafel 100x100 in Imperial red ’ 1940,- / ]V-
Metaform E.M.B.H. 100x100 salontafel ’ 1895,- / 'JJjfl,-
Bistro tafel Tagliabeu hoogglans/lntarsia ’ 3515,- / 'Möller serveerwagen zwart/chroom .«j,-
verstelbaar ’ 1030,- / Tjo,-
Bellatto salontafel zwart verstelbaar ’ 1795,- / 'Iflr..'Belgo chroom piedestalles glas messing ’ 630,- ’ „■s:
Bacher salontafel zwart/hoogglans paars ’ 3044,- / !?jj,-
K. Design hangdressoir in lak Ecrise ’ 5950,- / J-j5,-
Pillinini barelement 060 cm erables grijs ’ 1840,- / l^j,-
Pillinini dressoir schuifdeuren lak orange ’ 5450,- / Jjjfl,-
Ladenkast Luneria roze/paars ’ 3325,- / £-jjj,-
Bijzettafels set compleet glas/gesatineerd ’ 3386,- ’ z
Go design salontafel glas doorgebogen „«j,-
-130x70 ’ 1845,- / ]ï^,-
Go design mimiset compleet 3 st. ’ 2050,- ’ ]i«5,-
Salontafel Rimadesio 3-hoek ’ 1695,- f *"*

LEVERING AF ZAAK
Openingstijden dinsdag t/m vrijdag 9.00-18.00 uur

donderdag tot 20.00 uur koopavond
I zaterdag 9 00-17.00 uur. _^

! ' ~ "TNTERIEURARCHItEKTULIP
i|§Kulowony

Kouvenderstraat 172
Hoensbroek-Heerlen-Tel. 045-212370

Dinsdag 23 augustus 1994 14Limburgs Dagblad



Voetbal staat er gekleurd op
Aangescherpte regels veroorzaken lawine van rode en gele kaarten

Uur van de waarheidI de v H
~ 'rwaalfrode en achtenvijftig gele kaarten trokken

*" ste r
a r^andse arbiters het afgelopen weekeinde in de eer-

£de v
ee +KVan viJfentwintig (beker)wedstrijden in het betaal-

l stort°i 'de striJd om de Supercup meegerekend. De

*' regei\a^ aan Prenten is een gevolg van de aangescherpte

* toen!f ■ dit seizoen in het Nederlandse profvoetbal van
ge Passing zijn. De scheidsrechter kregen bij de start stren-

ï fiel ,ructies mee aangaande de aangepaste buitenspelre-* *ei> tijdrekken en de tackle.

De spelers moeten daar kennehjk
nog aan wennen. „Maar voorzover
ik het kan beoordelen, zijn alle rode
kaarten terecht geweest. Het ging
stuk voor stuk om smerige overtre-
dingen. Dat er nu zoveel kaarten
gevallen zijn, heeft volgens mij ook
te maken met het grote aantal
streekduels in de bekercompetitie.
Kijk maar naar de wedstrijd Veen-
dam-FC Groningen. Dat is een wed-
strijd waar de sentimenten vanaf
druipen. En dan wil het helaas nog
wel eens gebeuren, dat een speler
zijn hoofd verliest."

Feyenoord-aanvoerder John de
Wolf is van mening dat de uitvin-
ders van de nieuwe spelregels niet
genoeg stil hebben gestaan bij het
feit dat een groot aantal voetballers
financieel zal lijden onder de vele
schorsingen, die weer het gevolg
zullen zrjn van de stroom van gele
en rode kaarten.

Wennen

„Het is in myn ogen allemaal heel
simpel. Verschillende spelers heb-
ben de boodschap van het WK in
Amerika dus duidelijk niet begre-
pen. De regels zijn toen wat aange-
scherpt en er werd wat korter geflo-
ten door de arbiters. Dat gaat nu in
Nederland ook gebeuren."

1 V

* Enr Leo van derKroft- üd van

* e„°pe?e scheidsrechterscom-

' Scheid^ van de landelijke
i*' regen :: ec.nterscommissie, heeft de

°P zekt *aarten echter slechts tot
!" h?°gte te maken met de
E' ""«euw* fefels voor de arbiters. „De

sPelre_«.i , rpretatie van de buiten-
geka_l ert sowieso nooit een-rsttn °P- En ik kan me ook niet

\' zto bpu ' at er scheidsrechters■ bl«leest ?ie wat oponthoud bij
f^nt i_ SUl*ebehandeling met een

l darten -raft hebben- Al die rode

' geVaariiiL.yn gegeven voor forse enJ -««"üjke overtredingen."

Terecht
' _'eekeilnrH"Kroft was het afgelopen■ ? et bpkl Ü Persoonüjk getuige van■ lVeht Uel tussen Telstar en FC
!' £*■■> de TTWaarin Hugo Luij-

Pc Jon» trecht-spelers Vierklau endarten het veld stuurde. „Diewaren volkomen terecht.

Van onze sportredactie

Sliding

Romario zet koers naar Barcelonabt?cheidsrechter Jaap Uilen-
bocji* >Pc spelers hebben de
n»etb p' van het WK n°9

RIO DE JANEIRO - Romario is
onderweg naar Barcelona. Hij heeft
althans gistermorgen laten weten
dat hrj 'van plan was maandag in
het vliegtuig naar Spairje te stap-pen. Terwijl zijn ploeggenoten al
sinds 2 augustus in training zijn,
vierde de Brazilaan tot ergenis van
zijn trainer Cruijff en zijn medespe-
lers vakantie op het strand in Rio de
Janeiro. „Ik weet dat het op zich
niet goed is dat ik langer ben weg-

gebleven, maar na het behalen van
de wereldtitel vond ik dat ik recht
had op een langere vakantie."
De spits is niet bang voor maatrege-
len van Cruijffof het bestuur van de
Spaanse club. „Als ik begin te sco-
ren, zal alles vergeven en vergeten
zijn."
Zijn collega-international Bebeto is
gisteren in Spanje teruggekeerd.
Ook de spits van Deportivo la Coru-
na verlengde zyn verblijf in Brazi-

lië. „Ik heb vier jaar geen vakantie
gehad. Aan het einde van het sei-
zoen heb ik tegen het bestuur ge-
zegd dat ik een maand rust wilde
hebben en die heb ik genomen."
De Spaanse vice-kampioen legde de
Braziliaan een boete op van 40.000
gulden voor elke dag dat hij te laat
of helemaal niet op de training ver-
scheen. Bebeto weigert het bedrag,
dat inmiddels is opgelopen tot ruim
een half miljoen gulden, te betalen.

# Miguel Indurain zet
zich schrap voor het na-
derende uur van de
waarheid. De Span-
jaard test op de piste
van Bordeaux zijn nieu-
we fiets voor het grote
doel van volgende
maand: verovering van
het werelduurrecord.

Foto: EPA

olgenLmiiz^n veel spelers iets te
?°lnen ai

het nieuwe seizoen be-
*N vteT8* dat maken we ook elkers wni mee- Sommige voetbal-na«Ww_ir-,2lch misschien iets te
ï* _v3k , manifesteren omdatvan éen K

eeld n°g niet zeker zijn
lrh%d__Hasisplaats-En dan gaat er

Wel eens eentje over de

Vftn dÜ^Pakl Kr^ ft heeft de strengere
r^g hZ de arbiters met instem-Vf „Want hier in Europa
6efloten 't5? 111,3 toch iets te coulant
£ scheiH ar_heb ik de Nederland-
etls difrlrechters vorige week tij.p attent eenkomst in Zeist ook

Tijd gemaakt."
jfderlS- h,?t WK in Amerika heeft

al. .Kunnen zien wat er ge-
?Ptreden _Tbiters wat stringenter
f&Ortipf " »Er is daar bijzonder
Nün „f^etbald. Dat is de nieu-
keri Worn e moet ook doorgetrok-

et allemen, ln Europa. Daar zijn we'naai gelukkig over eens."

NetdaneChter JaaP Uilenberg
r°^ken "u ?Pwmding zwaar over-. korru-n y hoefde zelf nietin actie
rt* 3l*oenvaA ,Tlaar heeft °P televisie de

Uelsn_; angen van een aantalNauwgezet gevolgd.

Fortuna neemt
geen risico's

Adri van Tiggelen, die dit seizoen
zijn brood verdient bij Dordrecht'9o
en al zon achttien jaarrondloopt in
het betaalde voetbal, vindt dat het
aanscherpen van de spelregels lang-
zamerhand het leven van verdedi-
gers ondraaglijk maakt. „Dit wordt
echt te gek. Verdedigers mogen he-
lemaal niets meer doen. De aanval-
lers worden op dit moment tot in
het extreme in bescherming geno-
men. Maar we zijn toch niet met
vrouwenvoetbal bezig?"

Te gek

De Wolf: „Je voetbalt voor je brood.
De een maakt vaker een sliding dan
de ander. Als je nu bij elke sliding
van de zijkant een gele kaart krijgt,
hoef je maar drie keer iets te doen
en je zit langs de kant. Ik voorspel
dat er heel wat spelers dit seizoen
op de tribune zullen zitten. Maar die
schieten daar financieel gezien dus
behoorlijk bij in."

De Wolf zou het daarom gepast vin-
den als de KNVB besluit spelers
pas na vijf gele kaarten en niet na
drie, zoals nu, te schorsen. „Anders
krijg je gegarandeerd een chaos. De
gele kaartenregel in Nederland is
nu aleen puinhoop."

De Wolf vreest dat er in de eerste
maanden tevens sprake zal zijn van
willekeur. „De ene scheidsrechter is
fanatieker dan de andere bij het toe-
passen van nieuweregels. Hetzelfde
geldt voor de grensrechters. Som-
migen zullen niet vlaggen voor
grensgevallen bij buitenspel, ande-
ren blijven vlaggen zoals ze altijd
hebben gedaan. Ik blijf het raar vin-
den dat de heren bij de Fifa elk jaar
maar dingen willen veranderen. Elk
seizoen zien we grote wijzigingen.
Voor de huidige veranderingen
houd ik mijn hart vast." i

Vergoossen op
bekend terrein

Van der Donk
naar Groenewoud
BUCHTEN - Amateurwielren-
ner Robert van der Donk die dit'
seizoen voor de formatie Euro-
polis uitkomt, maarvan ploegled
der Frits Schür te horen kreeg
dat er volgend jaar geen plaats
meer voor hem is, heeft meteen
een nieuwe ploeg gevonden. De;25-jarige coureur uitBuchten be-*
reikte overeenstemming met
RTC Groenewoud.

Jeroen Piket kan
ook winnen
AMSTERDAM - Na drie remi-
ses heeft JeroenPiket zijn eerste
overwinning behaald in de Don-
ner Memorial. Hij versloeg Eric
Lobron. Door zijn zege rukte Pi-
ket op naar de met Adams er»
Van de Sterren gedeelde tweede;
plaats achter leider Joesoepov. I

Van 't Hek coach
hockeysters
BUNNIK - De hockeybondt
heeft record-international Tornt
van 't Hek, zoals verwacht, bc-,
noemd tot coach van de nationa-
le vrouwenploeg. De 36-jarige]
huisarts is opvolger van Bert
Wentink die na het teleurstel-'
lend verlopen WK in Dublin op-jj
stapte. Over de lengte van het
dienstverbandmoeten beide par-;
tijen nog onderhandelen.

Robert Smeets
onder het mes
MEERSSEN - Een afwrjkenda
inschatting van zijn euvel in het".
AZM te Maastricht kost Rober^Smeets van SV Meerssen het
eerste deel van het seizoen. De
middenvelder die in de laatste
wedstrijd om het kampioen-^
schap van Nederland een enkel-1
blessure opliep, kreeg in dat
ziekenhuis het advies verder tè*-
voetballen met een bandage. De
klachten verminderden echter*'
niet. Een bezoek aan het zieken-i
huis in Sittard, na een tip van.
Fortuna Sittard, bracht aan het
licht dat de enkelband was afge-
scheurd. Volgendeweek dinsdag
wordt hij geopereerd. Hij zal pas
half oktober de training kunnen
hervatten. Robert Smeets: „Jam-
mer, er is veel kostbare tijd ver-
loren gegaan, maar gelukkig
weet ik nu wel waar ik aan toe,
ben."

Peeters vierde
in driedaagse
STEENBERGEN - Jacques
Peeters eindigde als vierde in
het eindklassement van de Pijl
van West-Brabant, een interna-
tionale driedaagse voor junioren.
De wielrenner uit Echt won de
tijdrit over 7,2 kilometer. Daarbij
het hij zijn naaste belagers Wim
Bos en Peter Schep dertien se-
conden achter zich.

Groenendijk wil
niet naar Sparta
ROTTERDAM - De transfer van
Alfons Groenendijk van Man-
chester City naar Sparta is afge-
ketst. De twee clubs waren het
eens over de transfersom. De ex-
Ajacied voelde zelfs niets voor
een terugkeer naar Nederland.
Hij zal zijn contract, dat eind van
dit seizoen afloopt, bij de Engel-
se vereniging uitdienen.

Vaesrade toch
op eigen veld
VAESRADE - De amateurvoet-ballers van Vaesrade kunnen
hun bekerduel tegen MW 2,
vanavond om 18.30 uur, toch op
het eigen terrein afwerken. Dei
gemeente heeft de velden van de
derdeklasser alsnog bespeelbaar
verklaard. De bekerwedstrijd
Schimmert-RVU, in eerste in-
stantie vastgesteld voor vandaag,
is verschoven naar donderdag
(18.30 uur).

MAASTRICHT - Sef Vergoossen
reist vanmiddag met zijn MW naar
bekend terrein. Elf jaar was de
coach werkzaam in deKoel en van-
avond is het aan hem zijn spelers
dusdanig voor de dag te laten ko-
men dat de volgende bekerronde
een feit is. Tijdens de Limburgcup
was VW met 3-2 het best bij de les.
„Maar de Limburgcup is iets anders
clan deze bekerronde," vult Sef Ver-
goossen meteen aan. „Toen werd er
gevoetbald en aangevallen zonder
dat men zich al te zeer bekommerde
om de taken zonder balbezit of bij
balverhes. Dat zal nu anders zijn."

Dat neemt niet weg dat Vergoossen
er vanuit gaat dat voetbal nu ook
weer voorop zal staan in de Koel.
„Ik heb jaren met Remy Reynierse
gewerkt. Hij zal altijd kiezen voor
voetballende oplossingen." Wat dat
betreft kan het dus leuk worden in
Venlo, waar Vergoossen nog geen
beroep kan doen op Benneker, Van
Duijnhoven en Knarren. Daarente-
gen maakt Haeldermans wel weer
deel uit van de selectie.

Remy Reynierse brengt tenminste
één verandering aan in het team
van VW. Op de rechterflank van
de defensie moet Janfada zijn plaats
afstaan aan Werner Smits die zijn
schorsing uit de vorige competitie
er op heeft zitten.

Vraagtekens bij Roda
" Huub Stevens wikt en weegt. Foto: DRIES linssen

ROME - Inter Milan heeft zich zon-
derDennisBergkamp en Wim Jonk
geplaatst voor de tweede ronde van
de Italiaanse beker. Beide interna-
tionals bleven aan de kant met bles-
sures. De winnaar van de Uefabe-
ker, die zich met de slechte rang-
schikking van vorig seizoen niet

Inter zonder duo
Bergkamp/Jonk

naar tweede ronde

Verb^D ~ Fortunatrainer Pim
l9-0n i

neemt vanavond om
de a "ur m het bekerduel met
Seen ateurs van Nieuw-WoenselWen C0s' Verbeek heeft ge-
Il>ans .,yo<_r de kopsterke twee-

o_hoede0_hoede Roland Vroo-Wp^ ert van der Weert, een
frêle A«lf ten koste gaat van de

van der Zander.

Nerf<fii: '!Ik ga er van uit dat
h°Udi^i ach tegen °ns terug-
gen d zal opstellen. Dan kun-weer v? de k°Pkracht van de
Soeri „_Lrstelde Van der Weert

** een f lken- Van der Zander
W°nSen die toch wat meer>e wl nodlg heeft, en die zullenWe ku arschiJnlijk niet krijgen.

1 het °ns niet permit-
~!?s door Nieuw-Woensel ten verrassen."

tvveed« neemt Verbeek naastMe doelman Job van Lier

nog vijfreserves mee. „We laten
niets aan het toeval over."

Aanvoerder René Maessen
neemt opnieuw plaats op de
bank. Fernando Ricksen is weer
Verbeeks eerste keuze voor de
rechtsbackpositie.
„Ik hoop datRené zo positiefbe-
zig blijft als de laatste dagen. Hij
stimuleert en coacht de jongeren
perfect. Hij baalt natuurlijk van
zijn positie op de bank, maar hij
blijft knokken op de trainingen.
Het seizoen is nog lang, we zul-
len hem nog hard nodig heb-
ben," aldus Verbeek.

Verbeek moet de geblesseerden
Maurice Rayer (hes) en Urvin
Lee (knie) nog steeds missen, al
hoopt de oefenmeester Rayer za-
terdag tegen Heracles - het ope-
ningsduel voor Fortuna in de
competitie - weer in te kunnen
zetten.

automatisch voor de tweede ronde
plaatste, won met 3-0 van de derde
divisieclub Lodigiani uit Rome. De
doelpunten kwamen op naam van
Ruben Sosa, Darko Pancev en Ni-
cola Berti.

In Nottingham speelde Nottingham
Forest met 1-1 gelijk tegen Maches-
ter United. De landskampioen nam
in de 22e minuut de leiding door de
Rus Kanchelkis. Vier minuten later
maakte Collymore de gelijkmaker.
Brian Roy liep tegen een gele kaart
op-

" VOETBAL - Michael Dikken
verruilt Heracles voor NEC. De ver-
dediger tekende een eenjarig con-
tract bij de Nijmeegse club.

" TENNIS - Het ATP-Masterstoer-
nooi verhuist in 1996 naar Berlijn.
Dat is de intentie van manager lon
Tiriac, die met de Duitse hoofdstad
onderhandelt. Tot 1996 blijft Frank-
furt de Masters huisvesten.

Van onze sportredactie

KERKRADE - Daags voor de be-
langrijke bekerwedstrijd tegen W
Eindhoven (vanavond 20.00 uur)
winnen de vraagtekens het van de
zekerheden op Kaalheide. Terwijl
Huub Stevens wikt en weegt met de
vijftien namen op hetRoda-selectie-
lijstje, worstelen elders in het land
de bestuurderen met de crisis rond
de transfer c.g. ruil Nascimento/De.Koek. „Ik hoop dat we er deze
nacht of vroeg in de morgen uitko-
men, zodat ik Johan nogkan opstel-
len." i

De Roda-trainer is blij met elke
strohalm waaraan hij zich kan vast-
klampen met betrekking tot de per-
sonele situatie. De Koek, Iwan,
Babangida, belangrijke spelers die
ontbreken of nog niet speelklaar
zyn. „Babangida heeft nu de reactie
van de trainingen. Misschien dat hy
tegen Eindhoven wel een gedeelte
van de wedstrijd kan spelen."
Wie zeer waarschijnlijk niet van de
partij zal zijn, is Maurice Graef. Hij
liep tijdens de training een enkel-
blessure op. „Graef zal het vlakvoor
de wedstrijd nog eens proberen,
maar ik heb er een hard hoofd in,"

meent Stevens. Inmiddels zijn Er-
win Vanderbroeck en René Trost
wel weer met detrainingen gestart.

Huub Stevens: „Los van alle perso-
nele zaken, vind ik dat we watrecht
te zetten hebben na de nederlaag bij
Fortuna. Dat zal moeilijk genoeg
zijn, want wat ik van Eindhoven
heb gezien, was niet mis. Een ploeg
met veel routine en een gevaarlijke
spits. Met Deckers, Driessen en
Winkelmolen spelen er Limburgers
in dat elftal. Ze zijn er op gebrand
voor het publiek in Kerkrade iets
neer te zetten."
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Klucht rond Abdellaoui

Iedereen mist Leontien
Van Moorsel en de keerzijde van de medaille

SITTARD - Torn Nijssen d<*
niet mee aan de kwalificatie v*;
het enkelspel voor de US-Op^j
De Sittardenaar is op een nol.
merkwaardige wijze geblesse*
geraakt. Na een gewonnen *"*"strijd met zijn competitiete3

werd hij door zijn supporters 'een wat al te uitbundige MJ
gehuldigd met als ongewenst i
volg een geblesseerde tuss«
ribspier. De tennisser zal he* JL
evenrustig aan moeten doen- nj
start tijdens het US Open wel'
de dubbels. ,tFrauke Joosten bereikte
tweede ronde van het toernooi
Haifa. In haar eerste partij
sloeg ze de Israëlische Shiri N
met 4-6, 6-0, 6-1. rMare Merry zal zich in het Tn
RW-toernooi in Den Haag via o
kwalificatie moeten zien te pj3."
sen. Hij was te laat met insein
ven, zodat hij niet rechtstree
toegelaten is. Toch is hij al al*edig op weg. Na een bye in
eerste ronde won hij in de twe\
de met 6-1, 6-0 van de Belg T°B

Vaes.

De eerste dagvan hetKlankst?
toernooi in Kerkrade is in I 1
water gevallen. In het begin v,

£de avond zette een noodweer
banen volledig blank.

oefenvoetb
Chrit Baetsentoernooi:
ZVB Graus-Bouw - ZW Haantjes
Fermont Boys-ZVK Hasselt
ZW H. Meyers-ZWBouwfonds

p*f*i
Zaalvoetbaltoernooi ZW Dousber. ' jJ
't Flaterke-Quadvlieg
Dousberg Parc-Kaanen Meubel
Erka Parket-Dousberg Pare 2

VANDAAG orté
Schinveld-EHC/Norad 1W

sport optv

Torn Nijssen
geblesseerd

bij huldiging

Aan de vooravond van het WK voor
vrouwen deed vrouwencoach Frans
van Diepen, vorig jaar royaal mee-
genietend van haar regenboogtrui
in Oslo, nog een voorzichtige po-
ging de afwezigheid van zijn prima
donna te ontleden.

Verlies
„Het is natuurlijk heel anders zon-
der haar. Een geweldig verlies,"
treurt Van Diepen. „De andere mei-
den trokken zich altijd aan haar op
en die missen nu de leidster. Ze zijn
stukken moeilijker te motiveren,
maar het was Leontiens goed recht
zich een poosje terug te trekken."
Het einde is trouwens in zicht. „In
oktober gaan we met haar praten,
met een sportpsycholoog erbij."

Van Diepen heeft een andererelatie
met Van Moorsel dan Piet Hoek-
stra, de huidige KNWU-amateur
coördinator, en zes jaar lang coach
van de vrouwen. Van Diepen kreeg
een kant-en-klare Van Moorsel,
waar Hoekstra jaren aan had ge-
bouwd, geschaafd en gepolijst.
Hoekstra komt danook verder in de
analyse van de problemen van
Neerlands 'first lady.

wordt gekaatst, dan is dat een ver-
domd moeilijk periode in je leven."

Hemel
Geen schande, geen ramp, maar het
gebeurt, zoals iedereen het eenkeer
overkomt. „Leontien was wereld-
kampioene achtervolging, ze was
het op de weg, ze had de Tour de
France gewonnen en toen ging ze
denken dat er nog meer was. Maar
dat is niet zo. Dan ben je namelijk
al in de hemel."

Volgens Hoekstra, werd Van Moor-
sel 'plotseling overvallen door een
heleboel andere dingen. Van het
ene moment op het andere was ze
de fiets spuugzat. „Ze werd gecon-
fronteerd met de keerzijde van de
medaille. De grote vedette kreeg het
steeds moeilijkermet allerlei lastige
vragen. 'Laat me toch alsjeblieft
even alleen,' dacht ze. Ik kan dat
begrijpen."

Hoekstra heeft altijd een goede
band met Leontien gehad. „Ik heb
tegen haar gezegd: trek jeeen tijdje
terug, zet de fiets een poos aan de
kant. Ze zal eerst moeten proberen
het plezier in het leven terug te krij-
gen. Daarna praten we verder."

GIOIOSA MAREA - Vier jaar lang heeft het Nederlandse
vrouwenwielrennen in het teken gestaan van Leontien van
Moorsel, maar dit seizoen gebeurt het allemaal zonder haar.
Geen Tour Féminin, geen prolongatie van de wereldtitel van-
daag in Capo d'Orlando, aan de noordkust van Sicilië. Van
Moorsel, de strijdbare 24-jarige Boekelse, worstelt zich door
het moeilijkste deel van haar rijke sportieve carrière. Ze heeft
een paar koersjes gereden, medio april/mei, maar elke trap die
ze gaf, was ondermaats. Prestaties konden er eigenlijk ook niet
zijn, want 'Tinus' was de fiets moe.

sportkortNiveau

" HANDBAL - De herenteams van
Sittardia en Noav oefenen vandaag
tegen elkaar in de Sittardse Stads-
sporthal (18.45 uur). Morgen zijn de
oefenwedstrijden lason-Melveren
(dames, Valkenburg 20.00 uur), Has-
selt-SVM (dames, Hasselt 19.30 uur)
en Blauw Wit-Hechtel (heren, Beek
20.30 uur).

" VOETBAL - De tuchtcommissie
van de KNVB heeft Alberts (Veen-
dam), Coremans (RBC) en De Jong
(FC Utrecht) voor een wedstrijd ge-
schorst. Voorlopig uitgesloten zijn
Vierklau (FC Utrecht), Crüden
(NEC) en Gall (Groningen).

sportprijsvragen
Lotto 33. Eerste prijs: 1 winnaar bruto

’ 1.200.000. Tweede prijs: vijf winnaars
ieder bruto ’ 12.474,20. Derde prijs: 240
winnaars ’ 389,80. Vierde prijs: 7.781 win-
naars ’ 12. Vijfde prijs: 84.395 winnaars

’ 5.
Cijferspel. Eerste prijs: geen winnaar.
Tweede prijs: 1 winnaar. Derde prijs: 21
winnaars. Vierde prijs: 225 winnaars. Vijfde
prijs: 2280 winnaars.
Lucky Ten van gisteren: 4-6-17-22-30-34
-36-45 -48-49-52-54-60-62-65-68-69-70-71-77.

bantse krant De Stem met stellig-
heid.
Bron van de verslaggever was een
lek in Bredase bestuurskringen,
want de clausule was oorspronke-
lijk een geheim. Ook als vroegtijdig
zou uitlekken dat hij verkocht was
in plaatsvan verhuurd, diende NAC
dat bedrag te betalen. Willem II was
waarschijnlijk bang voor een weg-
gestuurde speler die zou uitblinken
tegen zijn oude club.

NAC is in verlegenheid gebracht. Of
eigenlijk: zegt dat de journalist ver-
zinsels opschreef. Voorzitter Peek:
„Dat hele verhaal over die geheim-
zinnige clausule is onzin." Wel geeft
hij toe dat Abdellaoui is gekocht,
maar van een eerder leugentje wil
hij niet spreken.
Destijds vertelde hij immers dat
NAC zo spoedig mogelijk tot defini-
tieve overname zou overgaan. „Hij
is pas afgelopen vrijdag gekocht.
Het is de vraag of we dan alle pers-
instanties op de hoogte moeten

Oorzaak
Problemen overigens, die niet tot
één oorzaak zijn terug te brengen.
Ook nooit echt aan openbaarheid
zijn prijsgegeven, omdat ze (soms)
te veel privé zijn. Vader (opnieuw)
ziek, manager Harry Jansen hartin-
farct, een goeie bekende getroffen
door een ongeneeslijke ziekte, zelf
begonnen aan een ontluikende lief-
de, in de wielersport in feite alles
gewonnen wat er te winnen was.

En ook: geprobeerd haar wereldti-
tels te gelde te maken, aan de basis
gestaan van een eigen ploeg, die de
KNWU qua sponsoring in verlegen-
heid bracht, maar op het laatste
moment toch weer terug naar de
schoot van de wielerunie.

Hoekstra: „Er kwamen op haar pad
overal sporen te liggen, die niet
meer op elkaar aansloten. Als je dan
vier, vijfjaar lang alles voor je sport
hebt overgehad, als een non hebt
geleefd, nooit een moment van rust
hebt gekend, nog even bezeten bent
als altijd, maar naar alle kanten

Dat gebeurt in oktober. „Met een
psycholoog die de geest van de top-
sporter begrijpt, erbij. Daar zit niets
vreemds achter. Ellen van Langen
kan het ook niet alleen. Leontien is
nu een seizoen kwijt, maar ze kan
straks zeker nog vier jaar mee op
topniveau."

Leontien van Moorsel moet het na-
tuurlijk welzelf willen. „Als ze kiest
voor huisje-boompje-beestje, dan is
dat ook prima. Dan heeft ze een
pracht van een sporttijd gehad,
maar dan kan ze beter kappen in
plaats van blijven aanmodderen.
Dat zou zonde zijn, daar heeft ze
een veel te grote naam voor opge-
bouwd."

De Nederlandsevrouwenplopeg die
het vanmorgen in de 87 kilometer
lange WK-race zonder Leontien van
Moorsel moet zien te klaren, bestaat
uit Yvonne Brunen, Ingrid Haringa,
Edith Klep, Marion Borst, Daniëlle
Overgaag en Elsbeth Vink.

TILBURG - Yassine Abdellaoui,
19 jaarnog maar, is de inzet van een
Brabantse klucht. Het waarschijn-
lijk laatste deel van de opvoering is
zondag in Tilburg, als zijn oude
club Willem II de nieuwe werkge-
ver NAC ontvangt. Met of zonder
AbdeUaoui. Eerst luidde het bericht
dat de Marokkaan door Willem II
was verhuurd aan rivaal NAC, dat
de liquide middelen ontbeerde om
hem te kopen. Nu is hij opeens toch
verkocht. Daarbij is er sprake van
een mysterieuze clausule die zou
bepalen dat hij... niet mag meedoen
tegen Willem 11.

NAC en Willem II stelden onlangs
een contract op over de overstap
van de talentvolle, maar koppige
linksbuitenvan Tilburg naar Breda.
Op verzoek van Willem II bepaal-
den beide clubs dat Abdellaoui zon-
dag aan de kant moet blijven op
straffe van een ton, te betalen door
NAC. Althans, dat beweert de Bra-

brengen. We hadden gewoon een
paar zakelijke meevallers, vandaar
dat we opeens tot actie konden
overgaan." De KNVB, die toestem-
ming moet geven voor elke over-
gang, bevestigt de transactie.

De positie van de Marokkaan, die
constant in conflict was met trainer
Reker, was onhoudbaar in Tilburg.
Bij Willem II had de leiding genoeg
van de linkerspits, die in het voor-
jaar nog niet rijp genoeg bleek voor
de Marokkaanse WK-selectie. Ab-
dellaoui verscheen geregeld te laat
op het appel van Reker. Ook de spe-
lers waren zijn nukken beu.
Algemeen directeur Frans van
Dommelen van Willem II over de
affaire: „We doen absoluut geen
medelingen meer. Voor ons is Ab-
dellaoui voorbij."

De voetballer zelf blijft rustig onder
de opschudding. „Ik ga ervan uit
dat ik zondag speel tegen Willem
II."

WIELRENNEN
Steenbergen. Pijl van West-Brabant. J
ren. Eerste etappe, ploegentijdrit: j- jllrüssel 21,6 km. in 28.08; 2. Zuid-HoU"%jv
op 3 sec, 3. Noord-Holland op 10; lü:dUele
burg op 1.23. Tweede etappe, indW q)3-
tijdrit: 1. Peeters 7,2 km. in 9.11; 2. Bo^
3. Schep zt; 42. Broods 0.50; 47. L^puSl'
0.52; 69. Sijen 1.0-1; 82. Gatzen 1.07;87-\|rf
jens 1.10;98. Muijrers 1.23; 100. Trom" f16,4
zt. Derde etappe, criterium: 1. LentiiK^f
km. in 2.00.20; 2. Dozeman op 00.5; 3- =L. 4I
0.07; 25. Peeters 0.14; 39. Lucassen 0-Jg.' g«
Gatzen zt; 53. Sijen zt; 75. Broods i!,'e^
Pustjens 5.54; 106. Trommelen 7.45. v p
etappe, rit in lijn: 1. Lenting 123 ** 33
2.56.32; 2. Ribbers; 3. Van de Ha3*'i/
Trommelen 0.51; 35. Peeters zt; 61 ■"'pjjl'
cassen 6.01. Eindklassement: 1. Va%.l''
5.06.35; 2. Haras 0.03; 3. Van de Haa^-4. Peeters 0.33; 49. Lucassen 7.04; 58-
-melen 9.27.

soort in cijfer

VANDAAG

05.45-06.00 Dld 1: Sport Extra.
09.30-12.00 Ned 3: WK wielrennen.
13.00-17.23 Ned 3: WK wielrennen.
13.15-14.00 Dld 3: Querpass, sportma.3^
15.30-17.30 BRT 2: WK wielrennen.
15.40-17.15 Dld 2: WK wielrennen. ~C|H
17.30-17.45 BRT 2: vooruitblik op Belê'^GP voor formule I-speedbootraces in
tende.
18.38-18.47 Ned 2: Sportjournaal.
22.15-22.30 Ned 3: Sportjournaal.
22.55-23.30 Dld 2: Sport Extra.

maar het is waarschijnlijk dat het om het ontbre-
ken van een filter op de tankinstallatie in de pit
van Benetton gaat, een fout die Jos Verstappen
bijna het leven kostte op het circuit van Hocken-
heim. Volgens Bild zijn Schumacher en Verstap-
pen 'vrienden voor het leven.

Michael Schumacher dreigt Benettori
Dreigende taal in het Benetton-kamp van coureurs
Michael Schumacher en Jos Verstappen. Schuma-
cher heeft volgens het Duitse boulevardblad Bild
zijn chef Flavio Briatore laten weten te zullen op-
stappen als er 'dingen achter mijn rug om zijn ge-
beurd. Bild meldt niet waar Schumacher op doelt,

TENNIS'Berti' buigt voor Matthäus

Tottenham Hots-
pur heeft al met-
een op de eerste
speeldag van het
nieuwe seizoen
gezien waartoe
aankoop Jürgen
Klinsmann, af-
komstig van
Monaco, in staat
is. De Duitse in-
ternational
scoorde de win-
nende 4-3 tegen
Sheffield Wed-
nesday, en be-
reidde de twee
eerste twee tref-
fers van de
Spurs voor. Dat
'Klinsi' echter
nog steeds een
nogal onbesuis-
de aanvaller is,
bleek ook in de
premier league
weer. De oor-
spronkelijk van
Vfß Stuutgart
afkomstige
Klinsmann
moest na een
botsing met Des
Walker bewuste-
loos van het veld
worden gedra-
gen. Na wat je
noemt een 'rake'
kopbal.

" Vreugde en
pijn ■ voor
Klinsmann bij
zijn debuut in
Engeland.

Foto: ANP

Lijdensweg
voor Steffi
Het leven van een ten-
nisprof gaat niet over
rozen. Ook niet voor
dikbetaalde toppers
als Steffi Graf. 'Die
Grafin', zoals haar
koosnaam in Duits-
land luidt, ging afgelo-
pen weekeinde door
een hel, liet zich niet
uit het veld slaan,
maar verloor toch.
Graf trad in de finale
van het tennistoernooi
in Montreal in een cor-
set aan, speelde het
duel met enkele pijn-
stillers en moest tij-
dens het duel nog
intensief behandeld
worden ook.

Graf won de tweede
set nog wel van haar
tegenstandster Aranx-
ta Sanchez-Vicario,
maar moest de derde
weer afstaan. Daar
kon ook het vijftal re-
genpauzes en de daar-
door fiks uitgelopen
speelduur van liefst
acht uur niets aan ver-
anderen. Graf bleef
sukkelen met haarrug- een verschoven wer-
vel - en wist maar
liefst vier matchpoints
niet te verzilveren.
Haar strijdlust leverde
haar wél de gunst van
het publiek op in
Montreal. Een schrale
troost na zoveel opof-
feringen. Sanchez
won uiteindelijk met
5-7, 6-1, 7-6.

Montreal. Vrouwen, 1,5 miljoen gul"
nale: Sanchez-Graf7-5 1-6 7-6.

fO11'
Umag. Mannen, 750.000 gulden. Eerst* jf
de: Berasategui-Wiltschnig 6-2 7-5, ** 7>
Solves 3-6 7-6 6-1, Markus-Vizner *-* fri
Roig-Dewulf 6-1 6-2, Gumy-Orsanic o
Cane-Camporese 2-6 6-3 6-2, Alvare*
berger 6-1 6-2.. #JiSchenectady. Mannen, eerste ronde „ jj-
man-Siemerink 6-3 6-3, Costa-Grant v

Ranglijst mannen: 1. Sampras 5405P^ycf
2. Ivanisevic 3182, 3. Bruguera 2860, *■ "gef
2853, 5. Edberg 2798, 6. Chang 2579,7-^jl,
ker 2442, 8. Medvedev 2229, 9. Mart"]>f jO
10. Berasategui 2037, 28. Haarhuis l0

£fig>
Krcgicek 1052, 56. Eltingh 718, 101- &' gjS-
rink 469, 196. Davids 215, 200. Wibi«f ,jo
Vrouwen. 1. Graf358,00, 2. Sanchez vij- v»
263,04, 3. Martinez 215,61, 4. Navra" J.
151,71, 5. Pierce 135,30, 6. Date 13ZA>-Davenport 128,27,8. Novotna 119,95.j^t»
reva 114,63, 10. Sabatini 109,19, 24. &', #■
60,32, 53. Boogert 29,58, 62.Rottier 25,1°' j4,
Qremans 23,50, 94. Muns-Jagerrnan '105. Bollegraf 14,69, 127. Vis 11.35' «ji_r
Kamstra 10,11, 171. Wegink 7,60, 176'
mantsverdriet 7,28.

HÊcrÜbach over Worms. 18+ toernooi,
Halffman-Lux 6-2, 7-5; HEC2: Fijnaut-^'*prowski 2-6, 6-3, 7-5; HDCI: Terhaar' .
(poule); HDC2: Van de Beld/Vankan-i
mers/Slu.smans 6-3, 6-3; GDC: Swen-j),
Kuypers (poule); HEDI: Maes-De WiWUj):
6-3; HED2: Klever-Gelissen 6-3, 6-3; p ?.5,
Simons/Verburgt-Graffius/Schwanen „).
6-2; GDD: Dautzenberg/Schwanen (P°u

Stem. Limburgse 35+ kampioenschapP^;
HECI: Sangers-Hendrix 5-7, 6-4, 6-4;rJf^j-
Meex-S.ben 6-2, 7-6; HDCI: Sangers/P
ten-Dassen/Meertens 6-4, 6-1; HDC2: "^J;
pener/Mulders-Schmitz/Speck 2-6, 6-1. „i,
DDCI: KohVSchols-Demandt/Bormans (j/
7-5, 6-0; DDC2: Reijnders/Schmitz-*»,,.
Van Hulten 6-2, 7-6; GDCI: Demandt/rVj:
drix-Richemont/Bannier 6-1, 7-5; "^g.3.
Ramakers/Grande-Hendrix/Hendrix -,p:
6-4; HED: Hermans-IJpelaar 6-3, 6-2;
Doek/Venekamp-Lebon/Nieskens 6-0. c|i
DDD: Van Hulten/Cremers-Henne/Vae»
7-6, 6-4.

r.sSittard. Tussenstand ranglijst Lirn^f-Zomer Tennis circuit (na 8 van =' .. %
nooien): HEB1: 1. Van Dommelen l*A)r
Hofman 100; 3. Van de Donk 60; 4- Ree-horst, Van Oppen 45; 6. De Jong 35; 7- %
berkt, Klinkers 25; DEB1": 1. Bonnen «^je|.
Beltgens, Ottenheim-Snüders 40; 4. „r,
man 25; 5. Druyts 20; 6. Hanssen, KU J^;
Snijders, Wouters 15; HEB2: 1. Drentje „.
2. Coumans 70; 3. Vrencken 65; 4. Lic» ).
feld 30; 5. Pollen, Smeets 25; DE»*'^;
Hanssen 40; 2. Groeneveld 35; 3. Darnei
4. Janssen,Bodeutsch 25; HECI: 1 "%,&
2. Gommans, Sikkink 35; 4. Maessen, *’ g,
30; 6. Paas 25; 7. Nutt, Teesselink, «,. %
Wolff, Wirth 20; DECI: 1. Dewitte 'H'n g,
Isenborghs 30; 3. Janssen 25; 4. Wek*
Lindemans 20.

AUTOSPORT
Loudon. IndyCar races 1. Unser jr. 200 4,
den in 1.43.31, 2. Tracy 0,89, 3. Fittipal" >Boesel op 2 ronden, 5. Andretti, 6. D°
op 3 ronden.

Foutje, bedankt...
De heisarond Ellen van Langen hield de gemoede-
ren in Nederland nogal bezig tijdens het EK atle-tiek in Helsinki. Het doorgaans betrouwbare ANP
wist zelfs te melden dat internationaletv-camera'sen fotografen massaal klaar stonden toen VanLan-gen in Helsinki arriveerde. „Ze moest min of meer
vluchten voor de pers," berichtte het ANP.
De realiteit was geheelanders en wellicht ontnuch-
terend. Slechts drie vaderlandse journalistenston-
den Van Langen op te wachten. De buitenlandse
pers was totaal niet geïnteresseerd. Sterker nog, de
olympisch kampioene werd niet eens herkend.
Cameramensen en fotografen stortten zich daaren-
tegen massaal op een donkere, atletisch uitziende
Nederlandse jongeman, die enkele meters achter
Van Langen de aankomsthal binnenstapte. Hij wasslechts op doorreis en werd aangenaam verrast.„Wat een ontvangst!" In een zee van flitslicht had
de overdonderde knul een kwartier nodig om de
internationale pers ervan te overtuigen dat hij geen
Colin Jackson, geen Linford Christie en zelfs hele-
maal geen atleet was. Om Ellen van Langen be-kommerde zich niemand. „Ellen who?," vroeg eenFinse journaliste.

voor de vuist weg

Scheidsrechter John Blankenstein in de Gaykrant
over homoseksuele voetballers: „Een van mijn
grootste wensen is dat er morgen een profvoetbal-
ler opstaat dieonomwonden zegt dat hij homosek-
sueel is. Zon man verdient een standbeeld. Deze
wens is nog veel groter dan de wens om nog eens
een grote finale te mogen fluiten."
Heerenveen-voorzitter Riemer van der Velde in
NRC Handelsblad over zijn golfpartijtjes met Jo-
han Crurjff: „Hij kan best een redelijk balletje
slaan, maar wat onbesuisd. Als er één in het bos
terechtkwam, pakte hij snel een andere bal uit zijn
tas en legde hem ergens op de grond. 'Ja hoor, hier
is-ie', klonk het dan. Die tas was natuurlijk leeg
aan het einde van de rit. Er is veel verborgen golf-
talent. Ik heb wel eens met Floris-Jan Bovelander
gespeeld. Die doet het twee keer per jaar. Maar als
hij een jaarelke dag zou Oefenen, moet hij rijk kun-
nen worden. Ik begrijp zon jongen niet, want methockey verdient hij drie keer niks."
Yassine Abdellaoui, ontslagen bij Willem 11, omdat
hrj zijn broek liet zakken, toen de wasvrouw om
het kledingstuk vroeg, in De Volkskrant: „Het was
een beetje dollen... Wanneer je een jaar in die spe-
lersgroep leeft, zie je deraarste dingen. Schijten op
de massagetafel, het komt voor. Als de jongens
naar de wc willen, lopen ze ook in hun nakie door
het spelershome om een tijdschrift te halen."
Wielrenner Steven Rooks in De Volkskrant over
de enorme kritiek na zijn opgave in de Tour: „Ik
deed alsof al diekritiek me niet raakte, maar ik heb
het me heel erg aangetrokken. Je stapt af omdat je
echt niet meer verder kan, omdat het jezwart voor
de ogen ziet. En meteen roept iedereen dat jeeen
grote klootzak ben.. Je wordt dan in Nederland op
een genadeloze manier afgeslacht. Zo ben je God,
zo nog niet goed genoeg voor de vuilnisbak."
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" Leontien van Moorsel (rechts) is
vandaag de grote afwezige
tijdens het WK op de weg.
Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

De macht-
strijd binnen
de Mann-
schaft woedt
voort. Na de
ontluisteren-
de prestatie
van de Duit-
se ploeg tij-
dens het WK
in de Ver-
enigde Sta-
ten zijn de
conflicten
nog steeds
niet uitge-
praat. Al lij-
ken bonds-
coach Berti
Vogts en aan-
voerder Lot-
har Matthaus
er wat hun
persoonlijke
vete betreft " Lothar Matthaus, baas bo-

ven baas.
uit. Matthaus, onmiddellijk na het WK door Vogts
afgeschreven ten faveure van Matthias Sammer, is
toch weer beschikbaar voor de Mannschaft. Al-
thans, volgens de serieuze Duitse pers zou 'der
Kapitan' zich weer bij Vogts gemeld hebben.
Volgens het Duitse boulevardblad Bild zou Matt-
haus echter de interne machtstrijd binnen de na-
tionale ploeg gewonnen hebben en 'der Bundes-
berti' gedwongen hebben hem de liberopositie ende aanvoerdersband aan te bieden. Matthaus in
Bild: „Berti heeft zijn fout toegegeven. In de toe-
komst zullen er weer meer Bayern in de Mann-
schaft opgenomen worden." Het ziet er naar uit dat
Matthaus de opstelling maakt.

sport

verlenging

Klinsmann: twee keer 'raak'
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