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Kleuter dagen met
dode vader in huis
jj^EESP - Een kleuter van vier jaar
IJj^ft zich vier dagen met zijn over-
lven vader i*l één UIS bevonden.
!ïoen Pas merkten buurtbewoners
l*kleuter op die hard huilend voor
l^ft raam op de eerste etage stond.
Ijkt jongetje had zich al die dagen
f £*leven gehouden met hapjes uit de
'. j"-°elkasten met frisdrank."?e gealarmeerde politie trof de do-
?e 56-jarige vader van het kind in

■""Ws aan. Een en ander gebeurde
vorige week donderdag maar is

|*erst nu bekendgemaakt. Eerder al
I v«rloor het kind zijn moeder.
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Amateurvoetbalbijlage '94-95

Een vooruitblik op het
amateurvoetbalseizoen '94-95
aan de hand van reportages,

interviews en
achtergrondverhalen.

Carnaval in katholieke wijken Dreigementen uit protestantse hoek

IRA stopt gewapende strijd
Van onzeredactie buitenland

JONDEN - Na een kwart eeuw bloedvergieten heeft de
IRA de wapens neergelegd. De Britse en lerse regeringen
"erwelkomden het staakt-het-vuren. De aankondiging van
.et bestand leidde gisteren direct tot carnavaleske taferelen
111 de katholieke getto's van Belfast en Lpndonderry. Dui-
dden mensen gingen de straat op, sommigen zwaaiend
l^et de lerse vlag. Over de protestantse wijken hing echter
l^i sluier van vrees en onzekerheid.

ie vrees werd verwoord door do-
lan Paisley, leider van de

"°testantse Democratie Unionist

Party. Paisley betichtte premier
Major van geheime concessies aan
de IRA. Hij zei: „Niemand gelooft
dat de IRA zo maar zijn wapens
heeft neergelegd."
Een andere protestantse leider,
James Molyneaux van de Official
Unionist Party, was gematigder.
Maar hij wees erop dat de IRA had
verzuimd om te spreken van een
'permanent' bestand.
Krachtens het Brits-lerse vredes-
voorstel van december vorig jaar
zijn IRA en zijn politieke arm, Sinn
Fein, welkom aan de onderhande-
lingstafel indien zij een 'permanent
en volledig staakt-het-vuren' in acht
nemen. Het feit dat het woord 'per-
manent' in de IRA-verklaring ont-
brak, noopte Major tot voorzichtig-
heid. Major verklaarde dat zonder
een 'permanent bestand' geen on-
derhandelingen mogelijk zijn.

Albert Reynolds, de lerse premier,
sloeg een optimistischer toon aan.
„Het ligt nu allemaal achter ons,"
verzuc"htte hij in een verwijzing
naar het bloedvergieten. „Van nu af
slaan we een andere weg in." Tot
zijn ambtgenoot Major sprak de ler-
se premier: „Naar mijn mening is
het voorgoed voorbij."
Reynolds kreeg binnen een uur na
de historische IRA-verklaring een
telefoontje van president Clinton.
„Hij was verrukt," zei Reynolds la-
ter. „En hij verzekerde me dat hij
een pakket met economische hulp
gaat samenstellen om het vredes-
proces te schragen."

In een toespraak tot een grote me-
nigte aanhangers eiste Sinn Fein-
leider Gerry Adams de vrijlating
van 'politieke gevangenen' (IRA-
terroristen) en de 'demilitarisatie'
van Noord-lerland. Hij benadrukte
echter dat de'inwilliging van die ei-
sen geen voorwaarde was voor het
bestand.
De grote vraag is nu hoe de protes-
tantse terreurgroepen zullen reage-
ren. Paisley omschreef het staakt-
het-vuren als een 'recept voor een
burgeroorlog', daarmee het spook-
beeld oproepend van protestantse
aanslagen op de katholieke getto's.
De terreurgroepen zelf gaven eenk.°rte, maar onheilspellende verkla-
ring uit. Ze zeiden „niet te zullen
dansen op de muziek van de IRA."

Zie ookpagina 5
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Ook ufo in
[Gulpen gezien
PERLEN - De ufo-gekte lijkt los-
r&arsten in Zuid-Limburg. Nadat
P Heerlen videobeelden zijn opge-
Pken van een merkwaardig vlie-
Fld object, meldden zich gisteren
ptallen mensen die ook een ufo
pien menen te hebben.

tB de nacht van 4 op 5 augustus,
"n een Heerlense agent een onbe-. fïd vliegend voorwerp boven win-
*lcentrum 't Loon signaleerde,
Hikt het gevaarte ook gezien te zijn
N* inwoners van Gulpen en
i^ensbroek. En na een publikatie
j'het Limburgs Dagblad belde vo-
|te week een Heerlense met de
[%ie om te vertellen dat haar zoon
*MCt dezelfde waarnemingen had
l^aan als de politieman, met dien
.^stande dat haar zoon het voor-f^P op 14 augustus zag.

'Verder pagina 14 .'Mama, daargaat
«JJe Enterprise!'

het weer

H'Vns op onweer
B**i lagedrukgebied boven on-
V omgeving zorgt vandaag
Sjor veel bewolking en perio-
|P->J riiet (buiige) regen. Ook
Instaat er een kans op on-
ver. De wind is zwak tot
J^tig, in hoofdzaak uit zuide- «

Sfce richtingen. De middag-
jjïiperatuur wordt ongeveer

g' graden. Komende nacht
hetkwik naar 13 graden.

k^NDAAG:Jtiop: 06.50 onder: 20.25
Vnop: 01.48 onder: 17.46

Bezuinigingen op cultuur gaan deels niet door

Coalitiepartners maken
nu al ruzie in de Kamer
DEN HAAG - De regeringspar-
tijen WD en PvdA zijn het open-
lijk oneens over ingrepen in de
aow, bezuinigingen bij Defensie,
de omvang van de ontwikkelings-
hulp, het inkomensbeleid en de
lastenverlichting. De fractielei-
ders Bolkestein en Wallage lieten
dit gisteren nadrukkelijk blijken
bij het debat over de regerings-
verklaring van het nieuwe kabi-
net-Kok.
De voorgenomen bezuinigingen
op cultuur werden gisteren door
de hele Kamer bekritiseerd. Pre-
mier Kok zal vandaag meedelen
dat die bezuinigingen grotendeels
van tafel gaan.
WD'-fractievoorzitter Bolkestein
voerde gisteren het verzet aan te-
gen ingrepen in de aow voor be-
jaarden met een partner jonger

dan 65 jaar. De liberale regerings-
partij kreeg bijval van het CDA en
de ouderenpartijen; samen een
Kamermeerderheid. Ook de
kleinste regeringspartij D66 twij-
felt aan de ingreep, die 440 mil-
joenmoet opleveren en die alleen
door de PvdA wordt verdedigd.
Wallage erkende dat er een 'groot
politiek conflict' is met de WD
over bezuinigingen bij Defensie
en de omvang van de ontwikke-
lingshulp. WD en D66 vinden
dat Defensie niet met minder geld
toe kan, terwijlPvdA en D66 circa
één miljard gulden meer willen
uitgeven aan ontwikkelingshulp
dan de liberalen.

Provincie stelt
zes carpoolauto’s
ter beschikking

URMOND - De provincie en Rijks-
waterstaat hebben zes splinternieu-
we witte Volvo's 440 gratis ter be-
schikking gesteld aan carpoolers.
Twee weken lang mag de hoofdbe-
stuurder gratis en voor niets door
het hele land rijden. De actie is be-
doeld om het carpoolen meer onder
de aandacht te brengen en potentië-
le carpoolers over de drempel te
trekken. Uit een onderzoek is name-
lijk gebleken dat, als carpoolen lan-
ger dan twee weken wordt volge-
houden, de kans zeer groot is dat
kandidaten blijven carpoolen.
Gisteren gingen de eerste twee car-
pool-probeer-auto's in Limburg al
rijden in het kader van de opening
van het nieuwe carpoolplein langs
deA2by' Urmond. De auto'skomen
volledig voor rekening van provin-
cieen Rijkswaterstaat.

Zie verder pagina 13

" Limburgs bedrijfsleven
positief over carpoolen

Duitsland vaarwel!

Zie verder pagina 5

" Kok moetnu reeds als
vredestichter optreden

Heerlen in de
ban van ufo’s

" Het lied 'Duitsland vaarwel' zingend, namen gisteren
de laatste 1.800 Russische soldaten afscheid van Duitse bo-
dem. President Boris Jeltsin van Rusland en de Duitse
bondskanselier HelmutKohl sloten de terugtrekking afmet
een ceremonie op de Sovjetmilitaire begraafplaats in Ber-
lijn. Het Russische leger vertrok gisteren ook definitief uit
de Baltische staten Estland enLetland. „Bijna 320.000 van
onze soldaten hebben hun laatste rustplaats op Duitse bo-
dem gevonden," zei Jeltsin. Hij verdedigde de langdurige
stationering - bijna een halve eeuw - van het Sovjetleger
door erop te wijzen dat 'de oorlogsmachine van het Derde
Rijk definitief moest worden verwoest. Duitsland heeft
dertien miljard gulden betaald als bijdrage aan dekosten
van de Russische terugtrekking en bovendien 3,3 miljard
gulden kredieten gegeven." y ■ Foto: REUTER

CADVERTENTZEJ

GRATIS
keuken-

apparaten
Voor alle mensen die op vakan-
tie waren viert Hans Verkerk
Keukens nog fjen keer zijn dub-
bel feest. Hans Verkerk Keukens
bestaat 30 jaar en opende zijn
40e filiaal. En dat vieren wij met
een ongelofelijke actie. Als u
deze week in één van onze filia-
len een complete keuken koopt
krijgt u 5 apparaten gratis:

OVEN - KOOKPLAAT
KOELKAST - AFZUIGKAP

VAATWASSER
of de helft van de geldwaarde
als extra korting. Kom snel langs
en profiteer NU van deze actie.
'Geldt nietsamen met andere aanbiedingen.
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MAASTRICHT

BERGERSTRAAT 70b - 043-626277

(ADVERTENTIE)

BBZ
Stichting Bureau vooi Belgische Zaken

Op het gebied van desociale verzekeringen

Zitdagen voor Belgische en
Nederlandse grensarbeiders

bij het arbeidsbureau.
Voor vragen op sociaal

verzekeringsgebied in de verhouding
Nederland-België kunt u in de maand

september terecht op vrijdag 2 en
vrijdag 16september op het adres:

HetBat 12A, Maastricht

Mma^^
(ADVERTENTIE)

/ *m-J~ mf \J Jf^aM&ÊimmWÊÊmt WJBÊ

Pullovers en vesten van BREIDHOF
(met kieine schoonheidsfoutjes). Maten 46 t/m 62.

NORMAAL 13?,- 159,- EN 179,-
VOORDEELPRIJS 79#-

daar win k e ' je voor je plezie r !

(ADVERTENTIE)
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*^^m^üJ2^M^^m wee wê* WëÉt^n

'~^^^l^j' LLuiuliaJ Het flexibele woonsysteem.
HEERLEN, Akerstraat 20, tel. 045-719706/MAASTRICHT,Kleine Gracht 36, tel. 043-255306, *

(ADVERTENTIE)

Schitterende f Colberts I
HERENKOSTUUMS nuf 129.50
maten 48 t/m 60Va I d- I
diverse kleuren I "Wassende I
adviesprijs 259,- (Pantalons f

NU 179., ] L
/o\ m

1 JüS »"****' IHEERLEN SCHELSBERG 88, TEL 045-721124 ('S MAANDAGS GEOPEND VANAF 10.30 UUR)
1 . ISITTARO BRUGSTRAAT 1. TEL. 046-51 56 56 VAALSKERKSTRAAT 4. TEL 04454-6 36 36
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DOOR DESIREE VAN DER JAGT Openbare restauratie
van topwerken Vermeer

DEN HAAG - Muisstil is het in
het speciaal ingerichte atelier op
de benedenverdieping van het
Mauritshuis in Den Haag. Met de
rug naar het publiek werken
twee restaurateurs uiterst gecon-
centreerd achter een glazen
wand aan de schilderijen 'Ge-
zicht op Delft' en 'Meisje met de
parel' van Johannes Vermeer-
(l632-1675). Op de voet gevolgd
door de priemende ogen van de
toeschouwers. „In het begin wa-
ren we bang dat we gestoord
zouden worden, maar dat blijkt
niet het geval," vertelt hoofdres-
taurateur J. Wadurn.
Doel van de openbare restauratie
is de geheimzinningheidrondom
restauraties wegnemen. De voor-
bereidingen voor de enorme ope-
ratie zijn vorig jaar begonnen.
Alle drie de Vermeers die het
museum in zijn bezit heeft, wer-
den grondig onderzocht. Twee
bleken in aanmerking te komen
voor de restauratie. Vooral voor
'Gezicht op Delft', gemaakt rond

1661, was dat volgens de restau-
rateurs broodnodig. De conditie
van dit schilderij baarde het mu-
seum al jaren zorgen. De grote
angst dat de verf niet meer aan
het doek vastzat, bleek na tech-
nisch onderzoek ongegrond.
De restauratie van het 'Meisje
met de parel' had meer een est-
hetische achtergrond. Van dit
schilderij, dat ongeveer in 1665 is
vervaardigd, is lange tijd niet be-
kend geweest dat het door Ver-
meer was geschilderd. Pas .na de
verkoop van het doek in 1881
(voor f 2,30) bleek wie de schil-
der was.

Ook eerdere restauraties in het
Mauritshuis hebben beide schil-

derijen geen goed gedaan. 'Ge-
zicht op Delft' werd in 1956 voor
het laatst behandeld. De oever
op de voorgrond kreeg een meer
roze gloed en de schaduw op de
Schiedamse poort op het water
werd iets naar links verplaatst.
Bij de restauratie van het 'Meisje
met de parel' in 1960 werden een
donkere vernislaag en enkele
overschilderingen aangebracht.
Die overschilderingen zijn in de
loop der jaren gaan verkleuren.
Met deverkleuringen en de oude
vernislagen wordt nu weer ri-
goureus afgerekend. De huidige
generatie restaurateurs wil de
schilderijen weer laten zien zoals
ze oorspronkelijk'zijn bedoeld.
Bij vorige behandelingen waren

de restaurateurs nog een andere
mening toegedaan.
Het verwijderen van de verni-
slaag bleek vooral bij het 'Meisje
met de parel' veel gecompliceer-
der te zijn dan de restaurateurs
hadden gedacht. Met oplosmid-
delen werden de lagen verwij-
derd. Daarna bleek echter dat er
honderden zwarte en groene pig-
mentkorrels op het schilderij za-
ten. Vermoedelijk zijn die erop
gekomen, doordat het vernissen
tijdens de laatste restauratie is
gebeurd toen de verf nog niet
droog was.
Voor het publiek moet die perio-
de van de restauratie volgens
Wadurn verschrikkelijk saai zijn
geweest. De 'verschrikkelijke'

gaten in het 'Meisje met de parel'
zijn inmiddels zo goed als weg-
gewerkt. De grondige schoon-
maak heeft de restauratie echter
wel vertraagd. Het publiek kan
nog tot 25 september - een
maand langer dan gepland - de
werkzaamheden blijven volgen.
Volgende restauraties zullen
daarna weer achter gesloten deu-
ren plaatshebben. De twee Ver-
meers zijn begin oktober weer
op hun oude plaats in het mu-
seum te zien.
Hoewel het werk in het Maurits-
huis nog niet geheel is voltooid,
heeft de restauratie volgens Wa-
durn niet alleen esthetische,
maar ook historische waarde ge-
had. „De kunstenaar Vermeer is
voor onsnog heel vaag. Overzijn
kalligrafie en de manier waarop
hij zijn penselen hanteerde, is
weinig bekend." Na dezerestau-
ratie worden alle nieuwe gege-
vens opgeslagen in een database,
waarin ook gegevens van eerde-
re restauraties staan geregis-
treerd. „Wellicht weten we daar-
na eindelijk wat Vermeer eigen-
lijk voor een jongenwas".
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Achttiende-eeuwse stijlkamers aan het Vrijthof

Collectie Wagner-De Wit
veertig jaar in Maastricht

DOORCATHARIENROMIJN

MAASTRICHT - Met de ge-
meente Maastricht hadden Fré
Wagner en Broos Wagner-de Wit
eigenlijk niets te maken. Het
schatrijke, kinderloze Haagse
echtpaar vond de stad gewoon
leuk.En na een gesprekmet het
enthousiaste gemeentebestuur
hakten ze in 1954 de knoop
door. Hun uitgebreide collectie
meubilair, porselein, zilverwerk
en schilderijen, ondergebracht
in een stichting, zou een defini-
tief thuis aan het Vrijthof krij-
gen. Uiteindelijk kreeg de ver-,
zameling pas in 1972 een vaste
plek. In het gerestaureerde
Spaans Gouvernement, ooit ka-
{jittelhuis en nog steeds bezit
van de kanunniken van Sint
Servaas. Deze week is het veer-
tig jaar geleden dat de Stichting
Wagner-de Wit werd opgericht.
Reden om de achttiende-eeuw-
se stijlkamers van het Museum
Spaans Gouvernement dit
weekeinde wijd open te zetten
voor het publiek.

De onbekendheid van het museum
wijt. conservator Monique Dickhaut
aan de betrekkelijke toegankelijk-
heid. „Aanvankelijk waren de stijl-
kamers alleen voor een zeer select
gezelschap te bezichtigen. Pas sinds
1989 zijn wij een museum met vaste
openingstijden. Maar nog steeds
mag het publiek hier alleen onder
begeleiding de collectie bezichtigen
omdat het meubilair zo kwetsbaar
is. Dat heeft als nadeel datjeniet op
je eigen houtje kunt ronddwalen.
Maar als grootvoordeel dat jeuitge-
breide informatie over de inrichting
krijgt."

Zo krijgt de geïnteresseerde tijdens
de rondleidingen een fraai beeld
van het leven van de gegoede bur-
gerij in de achttiende eeuw. Zilver
in Lodewijk XIV-, XV- en XVI-strjl,
Delfts aardewerk, Chinees porse-
lein uitgestald in vitrinekasten.
Stoelen, dekenkisten, commodes en
secretaires. Allemaal afkomstig uit
de erfenis van de grootmoeder van
Fré Wagner, een welgestelde dame
die op grootse wijze het inmiddels
verdwenen landhuis Hulsen by Nij-
megen inrichtte.

Monique Dickhaut heeft deze acht-

tiende-eeuwse verzameling aange-
vuld met een bruikleen uit dezelfde
periode van het Bonnefantenmu-
seum. Fraaie eenvoudige eikenhou-
ten kasten, een lokale variant op de
Franse Régence-stijl. Met deze boe-
del uit Luik en Maastricht heeft zij
op de eerste verdieping de Luikse'eetkamer ingericht. Ook het aange-
bouwde paviljoen van het museum
is een juweeltje. Compleet met de
oorspronkelijke deuren, raamomlfj-
stingen en lambrizering uit het afge-
broken achttiende-eeuwse woon-
huis Vilain XIV in de Tongerse-
straat. Met fraaie spiegels en schil-

deringen in neo-Régencestyl,
vervaardigd door de Luikse schil-
der Charles Soubre.

Ook de verzameling schilderijen uit
dezeventiende eeuw die het Haagse
echtpaar naliet is volgens deconser-
vator van museaal niveau. Werken
van schilders als Van Berghem, Van
Baburen sieren de wanden. Maar
ook stukken uit het legaat van de
Maastrichtse schilder Rob Graaf-
land uit het begin van deze eeuw,
leermeester van Jonas en. Belle-
froid. Boven de schoorsteenmantel
een vroege Breitner. En in het ver-

bindingsgalerij Middeleeuwse schil-
derkunst, Vlaams en Italiaans.

In diezelfde verbindingsgalerij
staan ook de voorwerpen die het
Haagse echtpaar op zijn reizen aan-
kocht. Want nadat Fré Wagner zijn
militaire carrière afsloot, doorkruis-
te hij met Broos jarenlang Europa
en Egypte. Uit Italië, Portugal en
Spanje komen fraaie dekenkisten,
huwelijkskisten, tafels en stoelen.

Ze passen niet in de achttiende-
eeuwse collectie maar zijn zo fraai
dat Monique Dickhaut ze niemand

wil onthouden. Bovendien zijn deze
meubels, de reissouvenirs, met gro-'
te passie vergaard. Die verzamel-
passie wil de conservator in ere
houden. Want zonder passie zou
volgens Monique Dickhaut de hele
collectie Wagner-De Wit nooit tot
standzijn gekomen.

Het Museum Spaans Gouvernement
aan het Vrijthof 18 is geopend op
woensdag, donderdag en vrijdag en
ieder eerste weekeinde van de
maand van 14 uur tot 17 uur ge-
opend. Toegangsprijs 4,50 gulden.
Dit weekeinde gratis.

" De stijlkamers van het Museum Spaans Gouvernement geven een fraai beeld van het leven van de gegoede burgerij in deachttiende eeuw. Foto: frits WIDDERSHOVEN

Freek de Jonge
start nieuwe show
DEN HAAG - Cabaretier Freek
De Jonge start op 1 november
met zijn nieuwe show onder de
titel Chinezen. Na de try-outs is
de eerste voorstelling in het Rot-
terdamse Luxortheater, hoewel
De Jonge die niet als een officië-
le première wil zien. Hij blijft tot
20 november in het Luxorthea-
ter. Daarna treedt hij in Amster-
dam op.

De laatste cabaretshow die De
Jonge op de planken bracht was
Losse Nummers die in 1991-1992
draaide. Dat was nadat hij enige
tijd daarvoor had aangekondigd
het theater te zullen mijden en
zich op het schrijven te richten-

Na deze show heeft de cabaretier
onder meer met succes de nar
gespeeld in King Lear van Wil-
liam Shakespeare en heeft hij
een lange reis naar het Verre
Oosten gemaakt.

oplossing gisteren
HORIZONTAAL: 1 lemoen; 6 leider;
11 Eva; 12 bod; 14 pro; 15 mode; 17
koren; 19Aden; 21 meermin; 22 kal-
koen; 23 ei; 24 tuner; 26re; 27 als; 29
sen; 30 met; 32 Golan; 34 Lisse; 36
Sir; 37 meteoor; 38 air; 39 strek; 41
trias; 44 aan; 45 Ria; 47 eer; 49 i.m.;
51 hegge; 53 ze; 54 sieraad; 56 ente-
ren; 58 Isis; 59meent; 61 last; 62 nto.;
64 net; 65 pijn; 66 elders; 67 kikker.

VERTIKAAL 1 Limmen; 2 mede; *$
overall; 4 e.a.; 5 hor, 7 ep; 8 Irake***5'
9 dodo; 10 renner; 12 bonus; 13 d^J"ken; 16 oei; 17 kit; 18 nar; 20 eer; 290
nederig;27 aorta; 28samen; 30 mirï^n
31 tsaar; 32gis; 33 nek; 34lot; 35 eisj
40 raarste; 42 iegelijk; 43 visite; **C
reden; 46 agent; 48 venter, 50mis; 510
ham; 52 ent; 53 zes; 55 eind; 57 rariKg
60 een; 63 OR; 65 pi. *!

Winwoord: MEDEVERZEKERAA^
il

recept
Spinazie met parmezaanse kaas
In Italië wordt spinazie over het algemeen niet ge-
kookt of geblancheerd maar 'laat men de blaadjes
zachtjes slinken in geurige olijfolie waarin eerst ui
en knoflook zijn gefruit. Direct voor het serveren
wordt de spinazie dan met vers geraspte parmezaan-
se kaas bestrooid.

Ingrediënten: 1 kg bladspinazie; 1 kleine ui; 1 teen
knoflook; ca. 3 eetlepels olijfolie; peper en zout; ca.
50 gram vers geraspte parmezaanse (of Goudse)
kaas. »
Bereiding: Droog de blaadjes bij voorkeur in een sla-
mandje. Pel ui en teen knoflook. Snipper de ui fijn

en knijp het knoflookteentje door een persje.
Verwarm de olijfolie in een grote pan en fruit hierin
eerst de uisnippers goudgeel en voeg dan pas de
knoflook toe. Laat de knoflook 1 minuut fruiten en
voeg dan de spinazieblaadjes toe.
Laat de spinazieblaadjes snel slinken en roer alles
met een houten lepel telkens dooreen of leg een dek-
sel op de pan en schud de pan regelmatig om. Kruid
met peper en zout, schep de groente in een serveer-
schaal en bestrooi direct met de kaas.

Het is een absolute voorwaarde dat de blaadjes voor-
dat u ze aan het gefruite mengsel in depan toevoegt,
goed droog zijn. Het kookproces duurt slechts enke-
le minuten! I

Erwin Olaf debuteert
bij Nationale Ballet

AMSTERDAM - De fotograaf
en filmer Erwin Olaf debuteert
bij Het Nationale Ballet (HNB).
Hij heeft twee korte films ge-
maakt die tijdens het ballet
Dames van de Spaans-Belgische
choreograaf Alfredo Fernandez
te zien zullen zijn. Dat ballet gaat
op 5 september in Het Muziek-
theater in Amsterdam in premiè-
re.

Het openingsprogramma van
HNB bestaat ook uit de balletten
Agon van George Balanchine en
Ginastera van Rudi van Dantzig.
Na een reeks voorstellingen in
Amsterdam is het programma in
september ook in het AT«&T
Danstheater in Den Haagte zien.

Fernandez danst sinds 1987 bij
HNB. Dames is zijn eerste cho-
reografie voor het grote toneel-
Het stuk gaat volgens het ballet-
gezelschap over alle clichés over
vrouwen. De danseressen zijn
uitgerust met stilettohakken, en
in de filmpjes zien we de meiden
uitgedost in schaarsgeklede pak-
jes, afgezet met bont aan het
kruis.
Olaf werkte voor de vampfilmp-
jes samen met Reinier van
Brummelen (camera) en Ben van
Os (art direction). Marieke Si-
mons en Enrichetta Cavallotti,
danseressen van het HNB, spe-
len de hoofdrollen. Decor vorm-
de een zuurstokroze peeskamer-
tje.

puzzel van de dag

Welk winwoord komt er in hetbalkje?

HORIZONTAAL: 2 eerlijk; 13 nietparkeren; 14liedjeszanger; 15vrl.
dien 16perexpresse; 17berg; 19spil; 21 de oudere; 22 jongehond;
23 snoer; 25vaatwerk; 27 snaarintrument; 29 traliehok; 30 voedsel;
32snelheid; 33boom; 34 medelijden; 36 postbedrijf; 37 naschrift; 38
huid; 39heidemeertje; 41 ut supra;42kamerplant; 43 Eur. hoofdstad;
44 verzekering; 45 vr. munt; 47 beteuterd; 48maanstand; 50kunst;
52 geneesmiddel; 55 projectieplaatje; 56 baas; 58 volk; 59 sluiting;
60ophef; 62 onderricht; 63 schreeuw;64 metaal; 65lidw.; 67achter;
68 taart; 69 editie; 70 buis; 72 gebruik;74 voorz.; 75 ondernemend.

VERTIKAAL: 1 breken; 2 riv. in Rusl.; 4 voeg; 5 titel; 6 buiten dienst;
7 vr. munt; 8 noodsein; 9 wierde; 10 titel; 11 gewrijf; 13 souplesse;
16 stiptheid; 18rakel; 20 vis; 22 spekdam; 24Romanum Imperum;
25voor, 26vat; 28 in persoon; 30 meemaken; 31 legerafd.; 34 deel-
getal; 35 reeks; 38 ondergang; 40 drinkgerei; 44 waken; 46 doop-
moeder; 49 burcht; 51 teken; 53 raar; 54 maaltijd; 55 water; 57 na-
zenden; 59regeringsreglement; 61 groet; 63 oeverdam; 66 voordat;
67 gevangenis; 70 uitgeteld; 71 militair; 72 familielid; 73 voegw.

f ' litk^ti' L.f ''H *S
Donderdag 1 september 1994 "2

tokapua toraja de rechter



Man en vrouw
verkrachten

hulpverleenster

ETTEN-LEUR - Een 31-jarige hulpver-
leenster is dinsdagavond op brute wijze
verkracht door een man en een vrouw die
haar te hulp hadden geroepen. Het slacht-
offer wist uiteindelijk de woning te ont-
vluchten. De verdachten zijn aangehou-
den en in verzekering gesteld.
De hulpverleenster kreeg dinsdagavond
van de 38-jarige J.W. in Etten-Leur het
dringendeverzoek om naar zijn woning te
komen. De man krijgt voor zijn alcohol-
Probleem professionele hulp. Daarom
ging het slachtoffer ook in op zijn verzoek
°m naar de woning te komen. Bij binnen-
komst bleek ook nog een bekende van W.

aanwezig te zijn, de 32-jarige vrouw Y.W.
uit Etten-Leur.
De mannelijke verdachte begon de hulp-
verleenster zonder aanleiding te schoppen
en te slaan. Hij bedreigde haar bovendien

met een mes. Onder bedreiging van ge-
weld verkrachtte W. vervolgens zijn
slachtoffer. De vrouw die bij hem in huis
was, was hem* daarbij direct behulpzaam.
Politiewoordvoerder R. van Kuik spreekt
over 'een mensonterende verkrachting.
De hulpverleenster slaagde er op een on-
bewaakt moment in via de keuken de
woning te ontvluchten.
Ze moest over een schutting klimmen om
zich in veiligheid te brengen. Deels ont-
kleed werd ze opgevangen door buren die
de politie inschakelden. De verdachten
worden deze week voorgeleid aan de offi-
cier van Justitie.

'Klein wonder' na tientallen jaren van overleg

Ontwerpverdrag op stop
kernproeven toch rond

onze redactie buitenland

GENEVE - De Geneefse
ontwapeningsconferentieheeft gisteren eindelijk een
ontwerpverdrag voor eentotaal en wereldwijd ver-
bod op alle kernproevenrond gekregen. De voorzit-ter van het overleg tussen
*-*< landen, de Mexicaanse
Ambassadeur Miguel Ma-
ftn-Bosch, noemde het 'eenklein wonder' dat het, natientallen jaren van veelal
yruchteloos overleg, einde-
ujk zover was gekomen.
Maar hij wees er meteen op
dat men het nog niet eens isover alle aspecten van toe-
?lcht op de naleving van

verdrag en eventuele
Uitzonderingen voor zoge-
naamde 'vreedzame' kern-explosies voor economi-
sche of industriële doelein-den.
**et ontwerp-verdrag van bijna hon-
*3erd pagina's is in ongeveer acht
baanden rond gekomen en is vol-
Êten-s Marin-Bosch 'een collectiefWerkstuk van 37 landen' en niet,
«oals in de jaren vijftig en zestig,en door de 'nucleaire club' van vier2* vijf staten opgelegd document,vav. ver<-*rag ging alleen over heterbod van kernexplosies in de at-
mosfeer. Ondergrondse kernproe-en gingen onverdroten door, tot-
at na het eind van de koude oorlog

Moskou en Londen be-
ften deze te staken. Daarna kon-
u'gde ook Frankrijk, zij het met
egenzin, een moratorium af op zijn
.ernproeven bij de atol Mururoa inöe StilleOceaan.

Dwarsligger
e enige dwarsligger blijft China,

3
at kortgeleden nog een onder-grondse kernexplosie bekendmaak-
* en op de Geneefse conferentie de
J*°gelijkheid wilde openhouden
r
°or eventueel nucleair spit- en
-raafwerk «>om de I°°P van rivieren
f verleggen," zoals voorzitter Ma-
n-Bosch met enige ironie consta-

IcUj tel nog zeker een klein jaar
kr^ii* Voorc*at alles in kannen en

" J^ken is," aldus de voorzitter,
'hv aar 'n dezetijden is er hoe langer
'or^n*'61 behoefte aan kernproeven,.; jndatjeveel in laboratoria kunt si-puleren;..
5h
'dv x^caanse voorzitter bleek niet
"-?p>erstuur van *^e recente pogingen'
3chm°kkelde sPUJtstof van Russi-
jjne herkomst in Duitsland en
°ngarije aan de man te brengen,

'j! .'t fneeste kopers tot dusverre zijn

f^utieagenten geweest," stelde hij
st- »,Voor de fabricage van een
fnwapen is een gigantische tech-

£logie nodig en ik denk niet dat> ietsbinnen het bereik ligtvan een
". lmjnele organisatie. Maar het is
eIH - grootste belang dat er we-

awijd een inventarisatie komt
'& P^ut°nium of voor kernwapens
'eschikt verrijkt uranium."

Vreedzaam
ï.aTln_Bosch veegde de vloer aan
*«ro *lel' hegrip 'vreedzame kern-. cven.' „Een kernexplosie is een
ie nexPlosie en derest is een kwes-,
0

Van politieke uitleg," aldus de
,: ?rzhter. „De Chinezen zijn op
iv n'e^ tegen een totale stop, maar

militairen willen dat het liefst
en *^aar -'aar uitstellen om hun ei-
't>r! '*e(-hnologie op niveau te bren-n met de anderen."

Uit protest tegen nog meer bezuinigingen

Ook landmacht-baas
overweegt af te treden

Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG - Bevelhebber Couzy
van de landmacht overweegt af te
treden wanneer het nieuwe 'paarse'
kabinet te radicaal bezuinigt op de-
fensie. Couzy zou daarmee het voor-
beeld volgen van de chef van de
Defensiestaf, generaal Van der Vlis,
die eerder deze maand zijn functie
neerlegde uit protest tegen de be-
zuinigingsplannen van de coalitie
van VVD, PvdA en D66. Couzy
vindt dat <le inkrimping van het le-
ger niet gepaard mag gaan met ge-
dwongen ontslagen.

Doorgaans goed ingelichte bronnen
bij het ministerievan Defensie ont-
kennen echter met klem geruchten
dat devoltallige legertop heeft over-
wogen het voorbeeld van Van der
Vlis te volgen en af te treden. Het

voornemen tussen de 500 en 900
miljoen te bezuinigen op defensie
heeft wel voor buitengewoon veel
onrust gezorgd.
Ook binnen de regeringscoalitie
zorgt die bezuiniging voor de nodi-
ge spanningen: de WD vindt dat
de uitvoering van de 'prioriteiten-
nota', het herstructureringsplan
voor het leger, niet in gevaar mag
komen.
Premier Kok omschreef 'een ver-
antwoorde uitvoering' van de Prio-
riteitennota in zijn regeringsverkla-
ring als 'een randvoorwaarde' voor
het binnenhalen van het bezuini-
gingsbedrag. Naast het voorkomen
van gedwongen ontslagen vindt
Couzy ook dat Nederlandse militai-
ren die bijvoorbeeld deelnemen aan
VN-operaties niet met verouderd
materiaal op pad gestuurd mogen
worden.

Zwerver opgepakt bij nieuwe vuurzee

Vijf brandstichtingen
Eindhoven opgelost

Van onze redactie binnenland

EINDHOVEN - Een 27-jarigezwer-
ver heeft gisteren tegenover de poli-
tie bekend dat hij in Eindhoven vijf
branden heeft gesticht. De man
werd in de nacht van dinsdag op
woensdag aangehouden toen hij
stond te kijken naarhet blussenvan
een door hem aangestoken brand in
een houten schoolgebouw. Een
woordvoerder van de politie heeft
dit meegedeeld.

Het gebouw, bestaande uit dertien
lokalen, brandde uit. De verdachte
voldeed aan het signalement van
een man die was gezien bij eerdere
grote branden. Bovendien gedroeg
hij zich opvallend. Toen de politie
hem aansprak legde hij een tegen-
strijdige verklaring af. De politie
hield hem ter plekke aan..
De politie onderzoekt momenteel of
de man ook betrokken is geweest
bij andere brandstichtingen in
Eindhoven en omgeving. In ver-
band met het onderzoek wil zij daar
geen verdere mededelingen over
doen. Overigens sluit de politie niet
uit dat er sprake is van meerdere
daders. In verband daarmee blijft
zij de komende tijd tijdens de nor-
male surveillance extra aandacht
besteden aan brandgevaarlijke pan-
den, aldus de woordvoerder.

Eindhoven is de afgelopen twee
maanden geteisterd door een lange
reeks branden die vermoedelijk al-
lemaal zijn aangestoken. Inmiddels
is het aantal verdachte branden op-
gelopen tot twaalf. De totale schade
wordt geraamd op <|nkele tientallen
miljoenen guldens.

De meest spectaculaire brand
woedde in Veldhoven waar een vei-
lingloods in de as werd gelegd. De
schade bedroeg tien tot vijftien mil-
joen gulden. In Eindhoven werden
ondermeer een houten kerk en een
gemeenschapshuis annex theatertje
verwoest. Ook moest de brandweer
enkele keren uitrukken om bran-
dende pallets te blussen. Eerder
deze week woedde ook al brand in
het Eckartcollege. Bij die gelegen-
heid gingen elf lokalen verloren. De
schade aan de school bedraagt meer
dan twee miljoen gulden.
De verdachte heeft bekend dat hij
brand heeft gesticht in de twee
schoolgebouwen, de kerk en het
kinderdagverblijf. Ook heeft hij een
caravan in brand gestoken. Over het
motief van de man wil de politie
geen mededelingen doen.

Sterke stijging
brandstichtingen
HEERLEN - Het aantal brand-
stichtingen in Nederland is sinds
1980 verzesvoudigd. Dat blijkt
uit gegevens van het CBS. Wer-
den in 1980 nog 1.700 moedwillig
aangestoken branden geregis-
treerd, vorig jaar waren dat er
meer dan tienduizend.
Het totaal aantal branden in Ne-
derland steeg in die periode een
stuk minder snel: van 32.000 in
1980 tot ruim 39.000 in 1993.
Bijna een kwart is aangestoken.
Spelen met vuur of vandalisme
is de tweede belangrijke oorzaak
(22 procent).

Onderklasse steeds groter-^J^onze parlementaire redactie

e N HAAG - De maatschappelij-
la "^derklasse bestaande uit ver-tehi n aan harddrugs, psychiatri-
ar. 5 Patiënten, dak- en thuislozen,,05§roepjongeren en illegalen
ok steeds groter. De groep wordt
tr steeds zichtbaarder in het

Dit leidt tot een toena-
h yan overlast en gevoelens van£Ve'hgheid.,
ei*^ster Borst (D 66, Volksgezond-

let^) heeft dit de Kamer geschre-
id ll« een brief over overlast die

((/gSverslaafden veroorzaken.

Maatregelen kondigt zij niet aan. De
bewindsvrouwe ontkent dat drugs
de kern van de problemen voor de-
ze groep zijn, ook al bestaat dat
beeld wel in de maatschappij. Dit
leidt ertoe dat het draagvlak voor
het drugsbeleid afneemt.
Borst zegt dat criminaliteit geen di-
recte relatie heeft met drugsgebruik
of handel. Dat is alleen het geval bij
een minderheidvan problematische

gebruikers van harddrugs. Waar de
drugsscene dominant aanwezig is,
treedt wel een openbare orde-pro-
bleem op. Te veel repressie leidt er
echter toe dat de scène zich naar el-
ders verplaatst. Van de andere kant
moet gewaakt worden voor te veel
gedogen.

Er zijn ongeveer 21.000 problemati-
sche gebruikers van harddrugs in

ons land, aldus Borst. Zon 75 pro-
cent wordt bereikt door hulpverle-
ners. Ter vergelijking: er zijn
300.000 alcoholverslaafden, 300.000
mensen die alcohol misbruiken en
nog eens 75.000 gokverslaafden.
Borst geeft ook cijfers over de over-
last die alcoholverslaafden veroor-
zaken. Vijftig procent van alle hp-
reca-ondernemers zegt last van hen
te hebben. Per jaar vernielen men-

sen die te veel drank op hebben
voor een bedrag van 500 miljoen.
gulden. Veertig procent van alle
agressiedelicten is toe te schrijven
aan te veel drankgebruik. Dat geldt
ook voor 30 procent van de mishan-
delingen van vrouwen in het huwe-
lijk en zeventien procent van alle
kindermishandeling in gezinnen.

De minister erkent dat het aantal
verslaafden in gevangenissen toe-
neemt. Tussen 1990 en 1992 steeg
het aantal van bijna 9.400 tot onge-
veer 12.000. De groei deed zich
vooral voor bij het aantal verslaaf-
den aan heroïne.

Rechter stelt verzekeraar in het ongelijk

Harttransplantatie in
België toch vergoed
' .—-I

Van onze redactie binnenland

DEN HAAG - Nationale Nederlan-
den moet de in België uit te voeren
harttransplantatie van Theo Kern-
per vergoeden. Dat heeft de presi-
dent van de rechtbank in Den Haag,
mr. A. van Delden, gisteren beslist.
De verzekeraar weigerde de ingreep
te betalen met een beroep op de po-
lisvoorwaarden. De 43-jarige Zaan-
dammer spande hierop een kort
geding aan.
De raadsman vanKernper noemt de
uitspraak een 'buitengewone door-
braak' die 'drijfzand' legt onder alle
polisvoorwaarden. Nationale Ne-
derlanden stelt dat het vonnis ver-
gaande gevolgen heeft die het de
zorgverzekeraars moeilijk zullen
maken. De verzekeraar gaat niet in
hoger beroep, maar wil dat gezond-
heidszorg en politiek zich ernstig
over de kwestie bezinnen.
Tijdens het kort geding voerde Na-

tionale Nederlanden aan dat Neder-
landse artsen weigeren de trans-
plantatie te verrichten. Zij vrezen
mislukking, omdat ook de bloedva-
ten van de man niet in orde zijn.
Medici in het ziekenhuis in de Bel-
gische plaats Aalst denken er an-
ders over. Kernper staat daar op de
wachtlijst. Maar de polisvoorwaar-
den van de verzekeraar stellen dat
alleen wordt betaald voor ingrepen
in een Nederlands ziekenhuis.
In de medische wereld is het ge-
bruikelijk bij dergelijke zware be-
slissingen een 'second opinion' te
vragen. Nederland telt echter maar
één transplantatieteam. Daarom is
het volgens mr. Van Delden terecht
dat de Zaandammer is uitgeweken
naar België. „Aalst is een alleszins
redelijk alternatief," aldus de rech-
ter.
De rechtbankpresident vindt dat de
verzekeringsmaatschappij zich niet
op de polisvoorwaarden kan beroe-
pen. Hij acht in dit geval de voor-
waarden niet bindend omdat toe-
passing ervan onredelijk is. Even-
min is er een wettelijke bepaling die
vergoeding in de weg staat.
De operatie in Aalst kost anderhalf
a twee ton. Kernper sterft als de
operatie niet plaats heeft. Volgens
zijn advocaat zit hij steeds in span-
ning of hij de volgende dag nog
leeft. De patiënt is momenteel in
Aalst voor regulier onderzoek.

'Minstens twee
verbalen per

agent per dag'
DEN BOSCH - Om een einde te
maken aan de onveiligheid en de
toenemende agressie in het verkeer
zou elke 'straatagent' met ingang
van volgend jaar dageüjks ten min-
ste twee processen-verbaal moeten
uitschrijven. Dat schrijft de Bos-
schepolitiechef W. Hoefsloot in een
concept-beleidsplan.
Tot nu toe werd na een overtreding
vaak alleen een waarschuwing uit-
gedeeld. Dat beleid heeft er niet toe
geleid dat het aantal overtredingen
is verminderd.
Als het aan Hoefsloot ligt, komt
daarin verandering. „Er moeten
meer verbalen worden opgemaakt.
De politie moet op zon moment
ook duidelijk maken waarom een
bon wordt uitgedeeld," aldus een
zegsman.

Opnieuw lijken in
Rwandese rivier

NAIROBI - Er drijven opnieuw
verminkte lijken in de grensrivier
tussen Rwanda en Tanzania. Nadat
er enige tijd geen dode lichamen
meer waren gesignaleerdin de Aka-
gera, hebben de Tanzaniaanse auto-
riteiten de afgelopen twee weken
weer enkele honderden dode licha-
men uit het water gevist. De VN
menen dat het gaat om door Hutu-
milities gedode vluchtelingen.
Daarmee worden de vermoedens
bevestigd dat de Hutu-milities, die
in april, mei en junieen half miljoen
mensen 'hebben afgeslacht in
Rwanda, nog altijd actief zijn. Dit-
maal opereren ze vanuit de vluchte-
lingenkampen in onder andere
Tanzania. Hun slachtoffers zijn we-
derom Tutsi's en stamgenoten die
tegen de zin van de milities naar
hunvaderland willen terugkeren.
Volgens het Hoge Commissariaat
voor de Vluchtelingen van de VN-
(UNHCR) drijven er nu weer dage-
lijks zon acht lichamen de Akagera
af. Evenals enkele maanden gele-
den, toen vele tienduizenden dode
Rwandezen in het water terecht-
kwamen, zijn de meeste lichamen
ernstig verminkt.

punt uit
Milosevic

De Servische president Milose-
vic lijkt bereid internationale
waarnemers aan de grens met
het Servische deel van Bosnië
te accepteren. De waarnemers
moeten erop toezien dat er
eeen wapens en brandstof naar
de Bosnische Serviërs worden
uitgevoerd. De Servische leider
heeft wel de voorwaarde ge-
steld dat ook waarnemers wor-
den ingezet om de stroom
wapens naar de moslims te
controleren.

Cellen
Een op 8 juh ingevoerde maat-
regel waardoor in huizen van
bewaring meerdere gedetineer-
den in één ruimte onderge-
bracht kunnen worden, zal
uiterlijk tot. 1 januari 1996 gel-
den. Op die datum zal er naar
verwachting voldoende cel-
ruimte zijn. Is dat onverhoopt
niet het geval, dan zullen op
dat moment nadere maatrege-
len worden overwogen. Minis-
ter Sorgdrager (D66, Justitie)
heeft dit gisteren laten weten.

Organen
o

Eurotransplant krijgt dit jaar
minder donororganen aangebo-
den dan in 1993. Het aantal nie-
ren daalde in de eerste zeven
maanden met 14 procent, het
aantal harten met 15 en het
aantal levers met 9 procent ver-
geleken bij dezelfde periode
vorig jaar.Eurotransplant coör-
dineert transplantaties in Oos-
tenrijk, België, Duitsland,
Luxemburg en Nederland.

Saraievo
Het Vaticaan heeft volgens de
Bosnische minister-president
Silajdzic het bezoek van de
paus aan Sarajevo op 8 septem-
ber bevestigd. „Het bezoek van
de paus betekent een erken-
ning van allen die nog geloven
in datgene wat Bosnië symboli-
seert," aldus de premier.

In scène
Een 22-jarige vrouw in Val-
kenswaard heeft vorige week
een ontvoering in scène gezet
om thuis weg te komen. De
vrouw vindt dat ze bij haar
moeder onder de plak zit. Vol-
gens depolitie zag de Valkens-
waardse geen andere mogelijk-
heid om daaraan een eind te
maken. Afgelopen vrijdag liet
de vrouw zich samen met haar
eenjarig dochtertje met enig
geweld in de auto van de ver-
dachte, haar ex-vriend, sleuren.

V-raad
Duitsland en Japan worden in
1995 geen permanent üdvan de
VN-Veiligheidsraad, met recht
van veto. De huidige leden zijn
het gisteren niet eens gewor-
den over een nieuwe structuur
van de V-raad.

Fusie
Gelderland en Overijssel on-
derzoeken op korte termijn de
voor- en nadelen van een fusie
tussen beide provincies. Door
zelf het initiatief te nemen, ho-
pen ze te voorkomen dat het
eigen grondgebied wordt uitge-
hold. Het nieuwe kabinet neigt
er naar de stedelijke knoop-
punten Arnhem/Nijmegen en
Enschede/Hengelo tot nieuwe
mini-provincies te benoemen.
Gelderland en Overijssel willen
die twee regio's koste wat het
kost binnen de eigen grenzen
houden. Ze hebben nu beslo-
ten samen een vuist te maken
richting Den Haag.

Woedend over 'fooi'

" Een voormalig Koreaans 'troostmeisje' - een ander
woord voor de 200.000 in de Tweede Wereldoorlog door
de Japanners tot prostitutie gedwongen vrouwen —
gooit eieren naar. de Japanse ambassade in Seoel. Haar
woede is opgewekt door de aankondiging gisteren van
de Japanse regering dat in de komende tien jaar een
bedrag van 1,8 miljard gulden aan projecten beschik-
baar wordt gesteld om door Japan toegebracht leed in
de Tweede Wereldoorlog te helpen verzachten. Japan wü
in de vorm van ondermeer studiebeurzen, opleidingen
en culturele uitwisselingen symbolisch verontschuldi-
gingen aanbieden aan landen die tussen 1931 en 1945
door het Japanse imperialisme werden getroffen. De
slachtoffers van de Japanners willen echter persoonlijk
schadeloos gesteld worden.

Foto: EPA
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DEN HAAG - Het CDA lijktvan de
verdeeldheid in de coalitie te profi-
teren en kondigde aan beide bezui-
nigingen te willen schrappen.
Premier Kok zal de meningsver-
schillen binnen zijn coalitie van-
daag, bij de hervatting van het
debat, bezweren door te stellen dat
voor volgend jaar goede afspraken
zijn gemaakt. Maar volgens CDA-
en oppositieleiderHeerma komt het
voortbestaan van het kabinet daar-
na direct onder grote druk te staan.
Heerma gaf het kabinet 'het voor-
deel van de twijfel', maar verweet
het wel veel zaken voor zich uit te
schuiven. Ingrepen in de kinderbij-
slag noemde hij 'onaanvaardbaar'
terwijl de nieuwe opzet van het ho-
ger onderwijs 'ondoordacht en on-
rijp' werd genoemd.

D66-fractievoorzitter Wolffensper-
ger riep de coalitiegenoten gister-
avond op „voorzichtig" te zijn met
het etaleren van meningsverschil-

len en het voortbestaan van het
kabinet niet in de waagschaal te
stellen. De voorlieden van PvdA e*
WD benadrukten zich aan het n
geerakkoord gebonden te voeler
Bolkestein verdedigde zijn kriti-
sche opstelling door te zeggen dat
zijn fractie „een eigen verantwoor-
delijkheid" tegenover de ministers-
ploeg heeft. Wallage zei dat de
PvdA-fractie als inzet heeft gekozen
het regeringsprogramma ook te hel-
pen uitvoeren. Waar de PvdA'er
kanttekeningen plaatste bij de pri-
vatisering van de Ziektewet en d<
wao, omarmde D66 die voorsteller
juist.
Bolkestein betwijfelde of de uitk-
ringen na 1995 de loonstijging voc
de helft kunnen volgen zoals in ht
regeerakkoord staat. De VVD'e.
eist verder een extra lastenverlich
ting voor het bedrijfsleven van 1,3
miljard gulden. Wallage waar-
schuwde de ondernemers juist dat
de beloofde lastenverlichting op de
tocht komt te staan als er niet meer
banen komen, ondermeer via her-
verdeling van werk.

Steun
bolkestein wil dat " Melkert afzietvan de maatregel en op een andere

de bezuiniging vindt. Hij
daarin gesteund door in ieder

Seval het CDA en de ouderenpar-
bij elkaar bijna een Kamer-

meerderheid. De ouderenpartijen
vinden toch al dat hun achterban te

de lasten van de kabinets-
plannen draagt. Ook regeringspartij
■J66 heeft moeite met de aow-kor-t-ng.

Zorg om privacy
UEN HAAG - Privacy en zelfbe-
schikking krijgen niet langer de

die jarenlang vanzelf-
sprekend was. Fraudebestrijding
jjaat hoog op de politieke agenda,
j?.?* gevaar dreigt dat in het huidige

de waarde van privacy verT
ttachtzaamd wordt en dat er slor-
lS of zelfs onrechtmatig met per-soonsgegevens wordt omgegaan,

schrijft de Registratiekamer in
*^n jaarverslag.

n de geestdrift voor een striktere
of fraudebestrij-

o'lg ontstaat volgens de Registra-
,!ekamer het gevaar dat er koppe-rsen worden gerealiseerd tussen

met persoonsgegevens,
onder dat er goede waarborgen be-
laan. Grote groepen burgers kun-en daardoor onterecht het stempel
411 fraudeur opgedrukt krijgen.

Raadsel
Waarom de IRA nu ineens
door de bocht is gegaan, is een
raadsel. De BBC-correspon-
dent in Noord-lerland, Dennis
Murray, zei eenvoudig: „Ik
denk gewoon dat ze zo lang
nodig hebben gehad om tot het
besef te komen dat ze hun
strijd met politieke middelen
moeten voortzetten."

In een BBC-interview zei John
Major dat een 'volledige beëin-
diging'van al het geweld, zoals

de IRA heeft aangekondigd,
niet genoeg was. Wat de pre-
mier wilde, was een 'perma-
nente beëindiging van het
geweld.
Maar die uitlatingen waren
waarschijnlijk vooral bedoeld
voor de oren van de Official
Unionist Party, zonder wiens
Lagerhuisleden de premier
nauwelijks nog over een parle-
mentaire meerderheid be-
schikt. De Britten zullen de
IRA op zijn daden beoordelen,
niet op zijn woorden. Naarma-
te de wapens langer zwijgen,
zullen de concessies aan de
IRA toenemen.

De eerste concessie zal van
Dublin komen, waar de rege-
ring de IRA wenst uit te nodi-
gen voor een Pan-lerse confe-
rentie over vrede op het eiland.
Dat is de eerste stap naar er-
kenning van de terreurorgani-
satie.
Dan zal de druk op Londen
toenemen om ook een gebaar
te maken. De Britten zouden
daaraan kunnen toegeven door
bijvoorbeeld alle IRA-gevange-
nen die in Engeland vastzitten,
over te plaatsen naar cellen in
Noord-lerland. Daarmee zou
Londen niet toegeven aan de

eis om vrijlating van alle 'poli-
tieke gevangenen', maar het
wel eenvoudiger maken voor
hun familieleden hen op te zoe-
ken. Of de Britten zouden het
aantal militaire patrouilles in
de katholieke getto's kunnen
verminderen.

Provoceren
Het is denkbaar dat protestant-
se terroristen zullen pogen de
IRA tot hervatting van haar ge-
wapende strijd te provoceren
met aanvallen op katholieke
wijken. De protestantse ter-
reurgroepen UDA/UFF en
UVF, die dit jaar meer slacht-
offers hebben gemaakt dan de
IRA, hebben in het verleden
getoond cynisch geweld niet te
schuwen. In januari 1993 wan-
delden zij in het gehucht
Greysteel een pub binnen en
schoten een zevental 'katholie-
ken' dood.
IJs en weder dienende, zit de
IRA binnen drie maanden met
de Britse en lerse regering en
de politieke partijen in Noord-
lerland (minus dievan Paisley)
aan de onderhandelingstafel.
Alleen, dat is het moment wan-
neer de echte problemen be-
ginnen.

De IRA en de protestantse par-
tijen staan diametraal tegen-
over elkaar. Hoe kunnen zij het
ooit eens worden over een
nieuwe status voor Noord-ler-

land? Vele premiers voor Ma-
jor hebben gepoogd de kwa-
dratuur van de cirkel te teke-
nen, betoogde Jenkins in zijn
politieke column. En hij

schreef erboven: 'Een bestand
is nog geen vrede.

Soms herhaalt de geschiedenis
zich toch.

" Eengrote groep katholieke Noordieren stroomde na het bekend worden van het bestand
naar een plein in Belfast. Daar sprak onder anderen Gerry Adams, de leider van Sinn
Fein, de mensen toe. Hij riep de Britse regering op alles in het werk te stellen om nu te
komen tot een definitieve vredesregeling. Foto: AP

Voor oplossing Noordiers conflict is wonder noodzakelijk

Bestand is nog geen vrede
DOOR CEES VAN ZWEEDEN

LONDEN - John Major voel-
de zich 'aangemoedigd' en Bill
Clinton was zelfs 'verrukt. In

lerse hoofdstad Dublin dec-
lameerde premier Albert Rey-
nolds: „De nachtmerrie is
°Ver." Historici weten dat de
geschiedenis zich nooit her-
naait, maar in de Times herin-
nerde politiek columnist Si-
"non Jenkins zijn lezers aan
e<fn eenvoudig feit uit de bloe-dige geschiedenis van Noord-
terland: dit was de derde keer
dat de IRA een bestand aan-
kondigde.
De eerste keer dat de terroris-ten de wapens neerlegden, was
£» 1972, de tweede keer in 1975.
Qoide pogingen tot vrede mis-
lukten, aldus Jenkins, omdat
de IRA alléén vrede wilde op
*lJn voorwaarden. En deze
*eer zal het niet anderszijn. Dedoelstellingen van de IRA en
2!Jn politieke partij, "jpinn Fein,
2*jn de afgelopen kwart eeuw
onveranderd gebleven. Ze la-ten zich vatten in twee woor-
den: 'Brits Out'!

*-*e ira wil hereniging van

Noord-lerland met de lerseRe-
publiek. Om die reden ver-
wierp de organisatie nog maar
vijf weken geleden het Brits-
lerse vredesvoorstel. Krach-
tens dat voorstel was de IRA
welkom aan de onderhande-
lingstafel als het de wapens
neerlegde. Maar uitgangspunt
van die onderhandelingen zou
zijn dat de status van Noord-
lerland alleen veranderd kan
worden met instemming van
de (protestantse) meerderheid
aldaar. En die meerderheid
heeft ook al een kwart eeuw
een doelstelling die zich in
twee woorden laat duiden:
'Brits In'!

Harde maatregelen maken minister Pasqua steeds populairder

Frankrijk zet twintig
fundamentalisten uit

DOOR HANS GERTSEN

PARIJS - Frankrijk heeft gis-
teren in alle vroegte twintig
van sympathieën met Alge-
rijnse extremisten verdachte
moslims het land uit gezet. De
twintig maakten deel uit van
een groep van in totaal 26 ver-
moedelijke moslim-funda-
mentalisten die begin augus-
tus huisarrest kregen opge-
legd in een voormalige kazer-
ne in het Noordfranse plaatsje
Folembray. De advocaten van
de twintig en tal van mensen-
rechtenorganisaties zijn
laaiend over de in hun ogen
totaal onrechtmatige uitzet-
ting. De overige zes zijn elders
onder huisarrest geplaatst.

In eerste instantie weigerde het
Franse ministerie van Binnenland-
se Zaken te zeggen naar welk land
de twintig waren uitgezet. Zelfs de
advocaten waren niet op de hoogte.
Pas in de loop van de middag werd
duidelijk dat ze met een speciaal
vliegtuig naar het Westafrikaanse
Burkina Fasso gestuurd waren.
Volgens de minister van Buiten-

landse Zaken van het overwegend
islamitische Burkina Fasso, Ablasse
Ouedraogo, heeft zijn land de twin-
tig Algerijnen opgenomen 'uit hu-
manitaire overwegingen. De uitge-
zette Algerijnen zijn volgens Oue-
draogo in zijn land vrij om te gaan
en te staan waar ze willen.

Het merendeel van de twintig Alge-
rijnen werd begin augustus aange-
houden na de moordaanslag op vijf
Fransen in Algerije. Onmiddellijk
na die aanslag ging de Franse poli-
tie op bevel van minister Charles
Pasqua (Binnenlandse Zaken) over
tot grootscheepse en spectaculaire
identiteitscontroles en aanhoudin-
gen van vermeende sympathisanten
van het Islamitisch Reddingsfront
(FIS) in Frankrijk.
„Ik hoop dat dit een les is voor al
degenen die de wetten van dit land
en onze gastvrijheid niet respecte-
ren," zei minister Pasqua gisteren
na afloop van de wekelijkse minis-
terraad. Een dag eerder al verklaar-
de premier Balladur in een inter-
view dat het huisarrest dat de 26
was opgelegd „in overeenstemming
is met de Franse wetten en overtui-
gingen."

De advocaten van de uitgezette Al-
gerijnen denken daar duidelijk an-
ders over. Ze wilden de internering

van de 26 vandaag via een juridi-
sche procedure aanvechten, maar
Charles Pasqua heeft hen met de
uitzetting op het laatste moment het
gras voor de voeten weggemaaid.
„Pasqua heeft onze cliënten via een
achterbakse manoeuvre aan een
normale rechtsgang onttrokken,"
aldus één van de advocaten.

De advocaten zijn echter niet van
plan het er bij te laten zitten. Ze wil-
len de uitzetting aanvechten. Vol-
gens hen was er geen enkele reden
voor de 'bijzondere spoedprocedu-
re' waarop Charles Pasqua zich be-
roept. Die procedure wordt normaal
gesproken alleen toegepast in het
geval van mensen die een acute be-
dreiging voor de staatsveiligheid
vormen.
Daar lijkt in dit geval geen sprake
van. Het overgrote deel van de twin-
tig uitgewezen Algerijnen verbleef
al jaren in Frankrijk en beschikte
over geldige verblijfsvergunningen.
Het enige dat hen te verwijten is, is
dat ze hun sympathie voor het FIS
niet onder stoelen of banken sta-
ken.

Volgens diverse mensenrechtenor-
ganisties heeft Charles Pasqua de
Franse Grondwet opnieuw met voe-
ten getreden. „Dit getuigt van min-

achting voor justitie," zo zei een
woordvoerder van dé federatie van
verenigingen van gastarbeiders,
Fasti. „Hiermee is een stap gezet op
weg naar de aantasting van de men-
senrechten en dat zonder dat het
publiek weet wat hen (de uitgezette
Algerijnen, red.) ten laste is gelegd."

Charles Pasqua, de man die als
geen ander 'recht en orde' beli-
chaamt, lijkt de kritiek van de advo-
caten en mensenrechtenorganisa-
ties niet erg hoog op te nemen.
Pasqua weet zich gesteund door de
publieke opinie. Recente opiniepei-
lingen tonen aan dat. de man die
vrijwel de hele zomer in het nieuws
was met zijn harde acties tegen
moslim-fundamentalisten en illega-
le vreemdelingen, hard op weg is
om één van de populairste politici
van Frankrijk te worden. De veel
meer gematigde premier Balladur
durft het bovendien acht maanden
voor de presidentsverkiezingen
evenmin aan om zijn machtige mi-
nister van Binnenlandse Zaken tot
de orde te roepen. Balladur heeft
Pasqua straks waarschijnlijk hard
nodig.

binnen/buitenland

Kamermeerderheid heeft onoverkomelijke bezwaren

Korting aow op de helling
Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - Het kabinets-
plan om op de aow te bezuini-gen door het ouderenpensioenj
inkomensafhankelijk te ma-
k-pn, haalt het vrijwel zeker
niet. Zowel regeringspartij
WD als het CDA en de oude-
renpartijen hebben onoverko-
melijke bezwaren tegen dekorting. Daarmee dreigt voor
de bewindslieden Melkert
(PvdA) en Linschoten (VVD)
yan Sociale Zaken een begro-
tingstekort van 450 miljoen
gulden.

Aovv'ers met een partner jongerdanb 5 jaar krijgen nu nog een toeslag
°P hun oudedagsuitkering. Het ka-binet wil dat vanaf 1996 veranderen:
|ndien de jongerepartner een eigen
'nkomen heeft, zou de toeslag lager
ll*oeten worden. Bij een aanvullend
Pensioen wordt de toeslag gekort ofvervalt geheel.
~e maatregel geldt alleen voor de-senen die na 1 januari 1996 de leef-"Jdsgrens van 65 passeren. In 1998lreft dit circa 50.000 aow'ers,-op deange termijn oplopend tot zonW.OOO 65-plussers met een jongere
Partner. De korting op de toeslag
*ervalt als de partner zelf 65 wordt,j\etgeen gemiddeld drie jaar duurt.:tet kabinet verdedigt de bezuini-s'ng van 450 miljoen met een ver-'j'Jzing naar het betaalbaar houdenvan de aow.

"VD-fractievoorzitter Bolkesteinstelde gisteren dat de maatregel
2eer hard uitwerkt. Daarnaast ont-fteat er rechtsongelijkheid met

zonder partner en straft
?e maatregel ouderen die gespaard
Rebben voor een aanvullend pen-noen. Ook vreest de WD dat de
Maatregel massaal ontdoken zal
borden, doordat aow'ers hun aan-
vullend pensioen pas laten uitbeta-
!en als de partner eveneens 65 jaar
is.

" Premier Kok bezig met de regeringsverklaring, terzijde gestaan en geruggesteund doorzijn ministers en staatssecretarissen.
Foto: ANP

Noord-lerland
Voor het eerst in 25 jaaren
na meer dan 3000 doden
gloort er echte hoop in het
door geweld geteisterde
Noord-lerland. Het 'totale
bestand' dat het lerse Repu-
blikeinse Leger (IRA) giste-
ren aankondigde, met in-
gang van 01.00 uur van-
daag, is een eerste duidelij-
ke stap op een lange en

moeizame weg door het mijnenveld van de Noordierse politiek
naar duurzame vrede.
Dit staakt-het-vuren was immers een onvoorwaardelijke eis van
het vredesakkoord dat de Britse en de lerse regeringen afgelopen
december overeenkwamen. Nu kan Sinn Fein ('Wij Alleen', de poli-
tieke vleugel van de IRA) binnen drie maanden deelnemen aan de
onderhandelingen over de toekomst van de Noordierse provincie.
Een al te groot optimisme over deze doorbraak dient echter ge-
temperd te worden. De wantrouwige en onzekere protestanten in
Ulster, die nu vrezen datLonden hen langzaam in de steek zal la-
ten, hebben immers niet beloofd mee te werken aan een verzoe-
ning.
En ook zij hebben, net als de IRA, voldoende meedogenloze terro-
risten in hun gelederen, die in staat zijn met enkele gewelddadige
aanslagen de haat in deze stammenoorlog weer te doen oplaaien
als hen dat zo uitkomt.
Dat is de IRA immers ook gelukt in de jaren zeventig, toen de spon-
taan door Betty Williams en Mairead Corrigan (later winnaars van
de Nobelprijs voorde Vrede) opgerichte.Peace People-organisatie
door uitgekiend geweld versnipperd werd. De Peace People ont-
stonden uit de verontwaardiging van de bevolking over de dood
van vier kinderen, die door een vluchtende IRA-terrorist werden
aangereden. Zij waren echter niet bestand tegen de verscheuren-
de werking van de niet-aflatende terreurcampagne.
De bevolking van Ulster is het geweld zat; er is bijna geen familie
meer die er niet door getroffen is. Maar tientallen jaren van haat
en wantrouwen worden niet gemakkelijk overbrugd. De volharding
en oprechtheid von de betrokken partijen zal nog danig op de
proef gesteld worden.

Dans om buitenlandse miljarden
DEN HAAG - Nu al staat vast dat
minister Jan Pronk van Ontwikke-
lingssamenwerking het de komen-
de jarenniet makkelijk gaatkrijgen.
Maximaal 600 miljoen gulden kan
op Ontwikkelingssamenwerking
bezuinigd worden zonder de.letter
van het regeerakkoord geweld aan
te doen, zo werd gisteren duidelijk.
Met dat geld kan een ander ministe-
rie dat zich ook steeds meer met de
Derde Wereld bezighoudt - Defen-
sie - mooi uit de brand worden ge-
holpen.
De 'dans om de buitenlandse miljar-
den' speelde een hoofdrol tijdens de
eerste ronde over de regeringsver-

klaring van het kabinet-Kok. Geen
wonder: in het regeerakkoord zijn
de scherpe tegenstellingen tussen
WD en PvdA op dit punt niet over-
brugd, maar op het bordje van
Pronk (PvdA) en Defensieminister
Voorhoeve (VVD) gelegd.
Dat het kabinet de defensiepolitiek
aan ontwikkelingssamenwerking
heeft gekoppeld, is op zich geen
verrassing. De grenzen tussen beide
departementen zijn steeds meer
vervaagd sedert Nederlandse solda-
ten zijn opgehouden vijanden af te
schrikken en nu voedsel distri-
bueren. Pronk moet het opnemen
tegen minister Voorhoeve die met

een .eenvoudige zakcalculator kan
aantonen dat de hervorming van de
strijdmacht door de bezuiniging
van 900 miljoen op losse schroeven
wordt gezet.

Voorhoeve heeft het regeerakkoord
als steun in de rug. De bezuinigin-
gen op zijn begroting gaan alleen
door als de Prioriteitennota (waarin
de herstructurering en extra inves-
teringen zijn aangekondigd) onver-
kort kan worden uitgevoerd. Daar-
mee vergeleken heeftPronk minder
houvast aan de passage dat „ge-
streefd wordt naar verhoging van
het ontwikkelingsbudget."

Kok moet nu reeds als
vredestichter optreden

CDA geeft kabinet nog voordeel van de twijfel

Vervolg van pagina 1
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<jpiccolo's
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postbank:lo3sloo
Bank: ABN-AMRO 57.75.35.935
Fax: 045-739204 of 739364

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

"' Bedrijven Transakties ’ 1,90.

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

'Advertenties onder nummer: ’ 7,50.
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4,75.
Prijzen zijn exclusief 17,5%BTW. Betaling contant of
met de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en mét
legitimatie.

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
regel - tot 12.00 uur daags voor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daagsvoor-plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandagt/m vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
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 250.000 personen van 13 jaaren ouder.

I (Bron: Cebuco Summo Scanner) 0930
1

«
j Vermist/Gevonden
’75,- BELONING: Sharp
Grganizer verloren bij Het
"Eikske. "***" 045-461361.

Personeel aanbod
Ervaren STOFFEERDER
bekleedt voordelig trap en
■k-kmers, géén verkoop. 043-
-fe41313, afstand geen bezw.
Ervaren satelliet antenne
INSTALLATEUR plaatst al
uw installaties. Ook repara-
ties. Telef. 045-228370.
Voor al uw oprit-, terras- en
SIERBESTRATING. Tevens
metselwerk. ***? 046-334514.
Voor vakkundig snoeien of
kappen van (HOGE) bomen
belt u: tel. 045-728893.
Gediplomeerd PEDICURE
«.n schoonheidsspecialiste
aan huis. Info: 043-633523.
TEGELZETTER kan nog
werk aannemen. Offerte
.pogelijk. Tel. 046-744985.
PARAGNOSTE helpt u van
stress én pijn af. Bel voor af-
spraak. Telef. 043-473161 /
046-583811.
BOOMROOIERIJ Habets
voor al uw rooi- en snoei-
werk. Bel 046-755701.
Heeft U problemen inzake
werk, huur, incasso, ge-
fneente, belasting. MR. H.P.
Mannens geeft JURIDISCH
advies. Tel. 046-757186.
GEWICHTSPROBLEMEN?
Gediplomeerde gewichts-
consulente biedt hulp, ad-
vies en begeleiding bij al uw
gewichtsproblemen na de
"richtlijnen van het Nederl.
Voorlichtingsbureau voor
Voeding! G. Hecht van Don-
gen. Telefoon: 045-259456.
Gediplomeerd Gewichts-
consulente.

Zoekt u een BOEKHOUDER
bel of fax voor info 046-
-529915 of Postbus 4115,
6130 PC Sittard.
Geef de moed niet op, en
houdt uw GEWICHT onder
controle met een goed voe-
dingskundig programma.
Bel Petra: 04759-2573.
Dakdekkersbedrijf AADAK
kan nog dakwerk aannemen.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Telef. 045-226688/226377/
06-52606457.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Kamers
Gemeub. kamer te huur in
VALKENBURG v. oudere
heer of dame. 04406-12875.
GEMEUB. zit/slaapkamer te
huur, liefst alleenst. dame/
meisje. Tel. 045-223970.
STUDENTENKAMERS te
huur aangeboden rand cen-
trum Heerlen. 045-740909.
KAMER te huur in gemeente
Bom.Tel. 04499-2345.
KAMERS te huur met kost
en verzorging. Liefst' voor
ouder persoon. ***** 045-729784.
Te huur grote kamer in rustig
studentenhuis (4 studenten)
in HEERLEN. Telef. 045-
-423247 of 411684.
VALKENBURG. Kamers te
huur voor het hele jaar. Ei-
gen opgang. Telefoon na
12.00 uur 04406-15323.
Te h. gevraagd kamer in
MAASTRICHT voor student.
Telef. 02159-45420.
Te huur voor werkend per-
soon nieuw gestoft, en ge-
meub. KAMER, ’530,- p.
mnd. all-in. Tel. 045-427711.

Personeel gevraagd

Het Limburgs Dagblad vraagt
Bezorg(st)ers voor

Bocholtz en Simpelveld
Voor meer info over de aard van het werk, de duur van de

bezorgroute en de hoogte van de verdiensten en extra's
kunt U tijdens kantooruren even langskomen of bellen.
Limburgs Dagblad, In de Cramer 37, 6411 RS Heerlen.

Tel. 045-739330.

Bouwbedrijf Borger Brunssum
zoekt met spoed voor Duitsland en grensstreek

ervaren metselaars en
betontimmerlieden

Telefoon: 045-275772.
Friture Zeswegen vraagt
MEDEWERKSTER met er-
varing v.a. 18 jaar. S 045-
-726764 na 14.00 uur.
Gevraagd POETSHULP in
Eygelshoven 1 ochtend p/
week. Telef. 045-461173.
Gevr. CHAUFFEUR voor
vrachtauto met aanhang-
wagen, plm. 20 uur per week,
in Nederland. Schriftelijke
reacties aan: Postbus 203,
6190 AE Beek.
Voeger kan VOEGWERK
aannemen: o.a. voegen, uit-
kappen, stralen en impreg-
neren met eigen steiger. Te-
lefoon: 045-321948.
Word RU-INSTRUCTEUR
(m/v). Voor auto veel vraag.
Ook voor rij-instructeur mo-
tor en nieuw ook bromfiets.
Ook voor rij-instructeur
vrachtauto, autobus-*' en
aanhangwagen. U kunt ook
sterinstructeur worden voor
alle categorieën. Of rijex-
aminator. Binnen vijf maan-
den kunt u het officiële Ka-
derschooldiploma bezitten.
Wilt u vast en zeker full-time
of part-time werk als rij-
instructeur of een succes-
volle rijschool? (zonder mid-
denstandsdiploma) Dit is
ook voor u mogelijk. Binnen-
kort starten de opleidingen
in Maastricht. Bel voor gratis
studiegids: De Kaderschool
(24 uur per dag bereikbaar,
ook in weekend) 043-
-259550 b.g.g. 04998-99425.
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).
Bunij bouwbedrijf b.v. vraagt
met spoed voor werk in
Duitsland collones ervaren
METSELAARS. Hoog loon
en goede sociale voorzie-
ningen. Tel. 045-217358.
Wij zoeken met spoed een
OPPAS voor onze zoontjes!
Tel. 045-742583.
Wilt u op een leuke manier
iets bijverdienen met SIER-
RADEN? *g 046-754314.
JVL Bouw vraagt met spoed
METSELAARS en beton-
timmerlieden voor projekten
in Duitsland. Tel. 043-
-633757 of 00-32.12457804.
Geld verdienen met de ver-
koop van een uitstekend
produkt voor gewichtsbe-
heersing. Als onafhankelijk
DISTRIBUTEUR van Herba
Life bepaalt u inzet mede de
verdienste. Bel voor info:
045-445130.
KLUSSENBEDRIJF, kan uw
grote ot kleine klus nog aan-
nemen. Vrijbl. offerte moge-
lijk. Tel. 043-615799.
Gevraagd HULP in de huis-
houding, 2 ochtenden per
week. Tel. 046-514795.
Aantrekkelijke BIJVER-
DIENSTE. Het Algemeen
Dagblad zoekt voor Lim-
bricht nette bezorger. Inl.
045-274548, tussen 18.00-
-19.00 uur.

Nanouck 10 mnd. zkt. lieve
vrolijke ondernemende
OPPAS voor plm. 3 midda-
gen per wk. Telef. 046-
-583889 na 18.00 uur.
Gevraagd FRITUREHULP,
in Sittard, voor enkele uren
perwk. Tel.: 046-515461.
Bepaal zelf uw inkomen als
distributeur van High-Tech
consumentenelectronica.
Ervaring niet vereist. Ook
als BIJVERDIENSTE. Bel
de infolijn van Tele Info Cen-
ter: 045-326729.
Sales LADIES gezocht/ge-
vraagd voor lingerieparties.
Telef. 046-518657.
BIJVERDIENEN! Gevraagd
mensen die willen meewer-
ken aan het uitbreiden van
een distributienetwerk. Er-
varing niet vereist. Goede
verdiensten mogelijk. Telef.
04742-2082 (18-21 uur).
Word RIJINSTRUCTEUR
(m/v). Een fijn beroep met
vrijheid, afwisseling en uit-
daging. Een beroep waar
vraag naar is. Haal daarom
het (enige) erkende Kader-
schooldiploma. Met dit be-
geerde diploma mag u ook
(zonder middenstandsdiplo-
ma) een eigen rijschool star-
ten. Dus een mooie kans om
al na vijf maanden eigen
baas te zijn (full-time of part-
time) of een leuke baan te
hebben. Binnenkort' starten
de nieuwe dag-, zaterdag-
en avondopleidingen in o.a.
Maastricht en Best. Nog en-
kele plaatsen vrij. Meer we-
ten? Bel dan vandaag voor
21.00 uur voor een gratis
uitgebreide .studiegids. De
Kaderschool; 04998-99425
of 043-259550.
Gevr. nette BUFFETHULP
voor bruincafé. Zonder erv.
onnodig te reageren. Leeft.
plm. 30 jr. Tel. 045-427711.
Gevraagd hulp in de HUIS-
HOUDING, 8 a 10 u. p.wk. S
046-749352 na 18.00 u.
SERVEERSTER in ons res-
taurant voor zondagavond.
Tel. ml. Steakhouse Leon,
dhr, van Bavel, 04492-2752.
Gevraagd HULP in de huis-
houding voor 1 ochtend per
week in Klimmen. Tel.
04459-1489 na 18.30 u.
Ga je graag met mensen om?
St. Gez. Lich. zoekt 'n
HULPKRACHT (parttime).
Soll. 045-352044.
COSMETICA-ADVISEUSE.
Behandeling/verkoop. Ook
opleiding. Hoge marge, Bel
Yacana 040-547511.
Autoschade Hanneman
FOCWA-garantie bedr.
zoekt weg. uitbreiding op
korte termijn een ervaren
AUTOSPUITER, zonder er-
varing onnodig te soll. Telef.
aanmelden: 045-452666.
Bent U een van die serieuze
DAMES die onze luxe lin-
gerie-artikèlen en parfumlijn
wilt promoten. Voor meer
info: bel tijdens kant.uren
046-744967 en vraag naar
Dhr. Weiers of Dhr. Somers
of schrijf naar Br.o.nr.
B-05886, LD., Postbus
2610, 6401 PC Heerlen.

Wij hebben plaats voor: 1
leerling brood-en BANKET-
BAKKER. Echte bakker Jos
Driessen, Hoensbroek.
Telef. 045-212706.
Gevraagd WERKSTER v.d.
ochtenduren. Tel. afspr. tus-
sen 9.00-12.00 uur tel. 00-
-49.24541450.
Handelsondern. Romeco
vraagt voor direkt METSE-
LAARS en handlangers.
Telef. 045-714870.
Restaurant het Pepermeule-
ke vraagt vrouwelijke ME-
DEWERKSTER voor wee-
kend. Tel. 045-213305.
Enkele ervaren LOCK-
STERS gevraagd. Tel. 045-
-215637.

■ Gevraagd KEUKENMEDE-
WERKER min. leeftijd 17
jaar ervaring gewenst, evt.
koks-opleiding. Voor telef.
info.: 045-322346.
(REKLAME)BEZORGERS
gevraagd, min. leeftijd 15 jr.
voor Simpelveld, Bleierheide,
Heerlerbaan en Meezen-
broek. Tel. 045-257974.
Prof. autopoestbedrijf zoekt
serieuze JONGEMAN 18-
-19 jr. voor autopoetswerk-
zaamh. Vaste baan mog.
Schrift, soll. richten aan: RS
Autocleaning, Economiestr.
47a, Hoensbroek, t.a.v. Dhr.
J. Kuijpers.

z ; ***Reparaties
KOELKASTREPARATIE.
Geen voorrijkosten en gar.
Vroko 045-441566/461658.
ROLLUIK defect. Weber
komt direkt. Telefoon: 045-
-321415.
TV/VIDEO/Hi-Fi, defect?
Reparatie met garantie en
prijsopgave. Service aan
huis, geen voorrijkosten.
Telefoon 046-378546.
TVA/IDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch.
Landgraaf. Tel. 045-314122
TEBBEN koeltechniek koel-
kast/diepvriesreparaties met
garantie. Voor part., geen
voorrijkosten. "*** 045-460471.
DIEPVRIES- en koelkastre-
paraties, zonder voorrijkos-
ten. s 046-745230. Service
binnen 24 uur met garantie.
TV DEFECT, wij repareren
binnen 4 uur, geen voorrij-
kosten, 3 mnd. garantie. 24
uurs service. Tel. 04750-
-30189.

Landbouw
ONDERDELENBANK. TeT
04493-2715.
Te koop PAARDE- en vee-
trailers (merk Weyer); open-
en gesloten aanhangwa-
gens, diverse uitvoeringen,
RDW-gekeurd, nieuw en
gebruikt. Wienen aanhang-
wagens en wagenbouw,
Dorpstraat 56, Leveroy.
Telef. 04954-1288.
Te k. TRACTOR Fahr 180 D,
bwj. '56, redelijke staat. Tel.
04498-55958.
Te k. prima TARWESTRO;
watervat op wielen inhoud
1000 ltr. Tel. 045-242539.
Te k. PAARDENSOLARIUM.
Telef. 046-338269.
Te k. en of te huur gevraagd
LANDBOUWGROND omg.
Beek. Tel. 046-378676.
Te koop gevraagd AARD-
APPELEN voor direkte leve-
ring of uit opslag. Alle rassen
speciaal Bintje en Nicola.
Kooij Limburg b.v., Maas-
tricht. Telef. 043-633636,
autotelef. 06-52-981279.
Te k. BleuATex. RAMMEN.
Tel. 04492-2592
Te koop 2 FERGUSONS, 1
Duitse, 1 Hahnomag en 1,Eichel met frontlader, 1 tuin-
frees; 1 zitmaaier; 1 cirkel-
maaier; 1 tuinbloterfrees. Tel.
04498-54836

Te koop jonge LEGKIPPEN
en mestkuikens, 14 dagen
oud. Vaesrade 43, Nuth.
Telefoon: 045-241284.
Te koop SUIKERMAIS extra
zoet. Penders, Kerkstr. 55,
Dicteren. Tel. 04499-1582.
Te koop SCHARRELKIP-
PEN. Einighauserweg 3,
Einiqhausen, 046-520322.

Bouwmat./machines
Automatische afstandsbe-
diening voor GARAGE-
POORT, v.a. ’595,- excl.
BTW. Straten. Geulle, Eijks-
kensweg 18. ® 043-f341044.
KANTELPOORTEN, rol- en
sectiepoorten, in alle maten.
23 standaard maten, direct
uit voorraad, tegen absoluut
de allerlaagste prijs. Straten
Geulle, Eykskensweg 18.
Telefoon 043-641044.

Te koop ALU-PLATEN,
vanaf ’25,- afm. o.a.
150x60 cm. en 2,5 mm dikte.
Tel. 04450-4240 na 18.00 u.
Te koop KANTELPOORT br.
2.45 mtr x hoogt 2.12,5 mtr.,
t.e.a.b. Kórnerstr. 17, Wij-
nandsrade. 045-241752.
Te k. 650 m 2BETONTE-
GELS 30 x 30 x 4,5 en 50 x
50 x 5 cm. S 046-529290.
Te k. orig. BOERENEIKEN
vloerplanken, div. breedtes,
kurkdroog, v.a. ’ 60;-/m2.
Eiken balken in alle afmetin-
gen tot 9,5 mtr. lengte!!
Droog eiken meubelhout in
alle diktes. Zeer aantrekke-
lijke prijzen. Alles kan op
maat geschaafd en/of thuis-
bezorgd worden. Houtzage-
rij Windels, Industrieterrein
Bouwberg, Brunssum. Tel.
045-270585.

Te koop DIRECTIEKEET
sxlo m., met inventaris. Te-
lefoon 045-462395.
Te k. ca. 1000 nw. GEVEL-
KLINKERS (geel), restpartij,

’ 300,-. Tel. 045-753079.
Te koop ruim 35 m 2houten
VLOERPLANKEN, ontspij-
kerd, 2V2 cm dik, prijs ’775,-.
Telef. 043-433165.

Te koop GARAGEKANTEL-
POORT, 195 hoog 250
breed, ’ 175,-. Telef.: 04493-
-5222 na 18 uur.
Opruiming uitgewassen TE-
GELS 60x40 cm en 50x50
cm vanaf ’2,- p.st. (1e
keus). Betontegels 30x30x6
cm en 30x30x8 cm vanaf
’B,- p/m2. Geelen Beton,
Heerbaan 58, Posterholt.
Tel. 04742-1420 ook op za-
terdag geopend (9-12 uur).

Doe het nu! SPOUW-
MUURISOLATIE met Geso-
lan glaswol-isolatie, min.
besparing 8-10 m 3gas per
m.2 per jaar. Voor info: Ges-
kal Geleen, ***? 046-743865.
Doe het nu! SPOUW-
MUURISOLATIE met Geso-
lan glaswol-isolatie, min.
besparing 8-10 m 3gas per
m 2per jaar. Voor info: Ges-
kal Geleen, ® 046-743865.

Te huur gevraagd
Met spoed te huur gevraagd
3-4 kamer WONING, huur
van ’ 800,-/f 1.000,- in omg.
Landgraaf. Tel. 045-327354,
na 20.00 uur.

Werkend jong stel zoekt met
spoed WOONRUIMTE, 2
slpks, tuintje of kelder. Tele-
foon 045-455609.

Vanaf vandaag is
Pap in de VUT

"" r'
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p.s. De kaarten zijn geschud.
Mam en de kinderen.

Voor Piccolo's
zie verder pagina 8 ,

FUNKTIONEEL EN EIGENTIJDS KEUKENDESIGN DE TOP IN KEUKEN-DESIGN
KOMPLEET MET ALLE INBOUW-APPARATUUR KOMPLEET MET ALLE INBOUW-APPARATUUR

«ö I '"''*****~lMil^ I Zl)de blauwefronten met zwarte I- : ' I Glanzend keuken-design met
» W^^^^^9frW^'fm" '" kontrast zijwanden en grepen. totale soft-lhe zijkanten.| — ,1? » .5 I Geheel kompleet met inbouw f, 3 Sllf~**********~--i~-_. Uiteraard inklusiet vitrinekast,
ï -;|^.,T.ft.fil,.i„^;ifr„ )||tjgr >| afzuigkap, inbouw kookplaat, ■ J f <**»i-IjJ>>»- overkapping, werkblad, spoelbak,
o ._.. lil iIW 1 - ZANUSSI 160 liter inbouw ftt.'|l "—»"*" faiH|.| f ETNA ingebouwde afzuigkap,
ï ?i 'm I * koelkast, bijpassend werkblad en , **V, < ; ZANUSSI 180 liter koelkast met
8 J —- I Qïb I spoelbak. Afm: 280 cm. | 'M * ; 90 literdiepvrieskast en een

Lé Je^**00^ ■Kl-Slfl **'I^^ ff lISlil
C .-—ui .«i. ~,.,. , .1 —.i ■■ „ . .. . ,
| Tijdloze beige keuken Tijdloze hout/kunststof Luxe grenen keuken Zeer mooie greeploze § "0 Inklusief werkblad, spoelbak, hoekkeuken in lllHienstruktUUr inklusief werkblad, spoelbak, extra ItOOgglatlS hoekkeuken| licht-en kroonlijsten en diverse Inklusief werkblad, spoelbak, hoekkast hige hangkasten, iicht-en kroonlijsten . , - _ **

1 lades. Afm: 280 cm. ; met draaiplateau's, licht-en kroonlijsten en diverse lades. Afm: 300 cm. nklusief werkblad, spoelbak, v
1 en diverse extra's. Afm: 280x160cm. ladenkast, moderne schouw, extra è

hoge hangkasten en diverse extra s.
| Afm: 220x210 cm. |

i^^ 2990 2>90 3^*^4s9^l
l Mooie witte geprofileerde Moderne witte hoekkeuken Nostalgische wit/blauwe Moderne keuken
® hoekkeuken inklusief werkblad, spoelbak, hoekkast hoekkeuken in landhuisstijl in wit essenstruktuurI Inklusief werkblad, spoelbak, hoekkast met draaiplateau's, extra hoge Inklusief werkblad, spoelbak, hoekkast Inklusief werkblad, spoelbak en diverse *| metdraaiplateau's en licht-en hangkasten, vitrinekast licht-en met draaiplateau's, licht-en kroonlijsten extra's. Afm: 270cm. :
& kroonlijsten en diverse extra's Afm: kroonlijsten. Atm: 245x230 cm. en diverse lades. Afm; 220x210 cm. <
i 220x230 cm. 8

1 nmr:977o im^9o9B ?m& 2998 \
iM.iiij,u.^iiH.i.H:rn,ir l :'iiii"g.ijj:i;rt l hii:.*.M
ARISTON inbouw afzuigkap PELGRIM gas inbouw | ZANUSSI ZANUSSI inbouw i \
voor montage achter kastdeur. Met kookplaat 1160 liter koelkast afwasautomaat | c
groot afzuigverrnogen en Voorzien van energiezuinige RTSÏSSïïSÏS£n yo"^^ w,e:9 te werl<en achter Volledig in te bouwen achter deur, !ingebouwde verlichting. Vrijwel branders en tweedelige " ||ZANUSSl|'**'*****9"*'| kastdeur. Uitgevoerd met 12 couverts, RVS binnenwerk en 6 s \geruisloze werking. pannendrager. LjK*#Jun<ri4 vnf.fak en automatische afwasprogramma's. 1 ,

>Jk A Am A U),r^^***'jOU*aCrll ontdooiinnchtinq.^ A Jtk a JÉ .iA Jfc/Ifc^

ZO ZIET U MAAR WEER. HORN BIEDT U MEER! \(gHorSert k" fspraken- V°96nS
Echt Loperweg 8 - Maastricht Schamerweg 66-70* - Roermond Kruisherenstraat 20] inbouwannaratl!,ens*en 'Heerlen Heerlebaan 273* - Sittard Bergerweg 51/53* (*» Hom bied'ï U een QmtVoorraad' ' !
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# 8e1045-719966 Piccolo's voor méérfësultaat Bel 045-719966 è
Pers.Kont./Klubs
■

Meisjes.
Wij zoeken 2 meisjes voor
onze club in Kerkrade. Bel
voor ml. 045-425656 Mevr.
Michelle of kom langs. Club
L'Amitié, Kaalheidersteen-

weg 154, Kerkrade.

Dames opgelet!!
06-thuiswerk

(live gesprekken).
Hoge verdiensten mogelijk.
Meer weten? 010-4296047.

Club Bubbles te Geleen
vraagt wegens enorme
drukte nog enkele leuke
MEISJES, a 046-742313
Net MEISJE gevraagd,

’ 750,- garantieloon. Tel.
045-311135.
Dringend MEISJE gevr. voor
axel. Club. Gar. loon geb.
Tet. na 13 uur 045-428305.
Onze gezellige club zoekt
nog enkele spontane MEIS-
JES. Intern mogelijk. Tev.
Dbauffeur aanwezig. Tel.
346-756335, 12.00-24.00 u.
SASTVROUW/mass.ü! Wie
<omt ons helpen, je verdient
zeker tussen ’7OO,- en
f 1000,- per dag. Heerlen,
Drive of in de club, evt. ge-
laaid en gebracht, intern
-nog., alles safe en vele vas-
:e klanten. Info 02289-7491
/rag sn naar Anita.

06-lijnen

De Sadist
lachte wreed naar het
vastgebonden meisje

-'(’l,- p.m.) 06-340.340.90
| (’ 1,-p.m.) Kom maar met

je) hand onder m'n BH zei ze
tegen de knul.

Ein heb je dit wel 'ns gezien?
Toen trok ze haar slipje uit.

- 06-340.350.60

100% Wild Live Sex
06-9891

Geen wachttijd! 1 gpm.

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

Homosex voor 2
(’l,-p.m.)

Jack Off 06-9735
Telefoonsex 06-9835

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

Bi-sex 32136 "Travestie 325.09
Breinsex 327.56

Darkroom 324.16
Jongenssex 325.19
Gay Super 329.16

Transsexueel 321.36

(’ 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
Praat nu zelf de heetste

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

Erv. vrouwen
40 jaar zoeken sexkontakt.

06-350.290.37 (75 cpm)

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

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

het goed*als zij toekijkt?'*'
06-340.340.55

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

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

06-340.340.21
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.

Gratis
sexgesprek

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

(100 cpm)
Privé telefoonnrs. van hete
vrouwen thuis! (75 cpm)
* 06-9502*

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)

Zoek je RIJPE vrouwen voor

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

Direct contact
met DAMES uit heel

Nederland. GEHEELPRIVÉ
thuis doorgeschakeld.

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

Adressen
Dames geven hun adressen
en telefoonnummer. 1 gpm.

06-96.85
Nymf Linda

Geniet van 2 kanten. 1 g.p.m.
06-320.320.14

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

06-9618

Sex via je
Postcode!

1Toets 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)

PORNOFOON
06-320.320.54 ’ 1,-p.m.

Zachtjes oh, ze horen je....!

Anonieme
sexdating

Sexkontakt met eenzame
vrouwen 06-9706 (100 cpm)

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

SM voor 2
snelle SM-kontakten

06-320.329.99 (75 cpm)

Homokontakten
Zoek je 'n hete jongen?
06*320,330'18(75cpm)

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.

06-96 56 - 75 cpm.

Homo-jongens
Hoor ze heet TEKEER gaan.

06-320*330*88 (75 cpm)
Zin in 'n WIP? Bel de gewilli-

ge dames direkt - 75 cpm.
06-9877

NIEUW! Sexdoorschakellijn:
vrouwen willen

Direkt sex
Bel nu: 06-97.50 - 75 cpm.

Gratis-sex
voor vrouwen: 06-4300,

heren bel: 06-320.330.91
(75 cpm)

Homo kontakt
Direkt apart met een hete

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

Hete vrouwen uit deregio
Limburg

06-350.23.047 (100 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.

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

Kontakten/Klubs

Marilyn Escort Een piccolo in het üm-
-045-426331. Ma tot vrij 14- burgs Dagblad helpt uop
05 uur, zat. en zond. 22-05 we9 naar snel succes. Bel:

uur. Alle creditcards welkom. 045-719966.

Sex-o-Theek Liberta Susteren
Uitgebreid met veel nieuwe meisjes voor al uw erotische
wensen. Aanwezig: blonde Lisette en Lana (2 echte Hol-
landse schonen), Maike en Renate, (2 Duitse superslanke
langbenige stoeipoesjes). Julie en Ebelize (2 tropische
sapjes) en natuurlijke onze andere poesjes. Open sex met
meerdere meisjes tegelijk of privé. Bubblebad en drankjes
gratis. Naakt dansen, vrijen, knuffelen, allemaal bespreek-
baar. Bij ons is de tijd onbeperkt. Speciaal 3 x relaxen voor
1 all-in prijs. Bel gerust voor meerdere informatie. Ma., di.
en dond.: 12.00 - 02.00 u., wo. en vr. 12-18.00 u.

Maaseikerweg 24, Susteren, 300 m v.a. A2richting
Susteren. Privé-parking en cc. accepted. S 04499-4346.

"Patricia is weer terug van vakantie".

Charme, Elegantie & Nivo
Bij CHARNEL een vanzelfsprekendheid!

* escortdames v. heren/dames * escortheren v. dames/
heren * striptease m/v * buikdanseres * diner-dates

04750-40707. Geopend vanaf 17.00 uur.

Club & Escort
Mirabelle.

Onze club is open vanaf 22.00 uur tot 05.00 uur.
Leuke damesverwennen U.. Burg. Franssenstr. 4, Kerkrade. Tel. 045-427120.

Boys 2 Men Escort
Div. Boys v.a. 18 jr.
S (046) 584087.

(Tevens nieuwe Boys gevraagd)

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.. Manuela Escort. ©045-418886.
Tevens meisjes gevraagd.

' ’5O,- all-in
Gratis film en koffie. Geop. v.

9-23 uur 045-423608.

Escort al! in

Q 045-326191
SM-kontakten

Direkt apart met meester of
dienaar.

Bel nu 06-95.37 75 cpm.

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

of bezoek CLUB EDEN
Holzstr.lo3, Kerkrade.

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

’ 100,-all-in. 045-311135.

Privé Candy
Goed en discreet. Meisjes

gevraagd. 045-212616.

Privé Papilion
Leuke meisjes aanwezig.

Ook DD-CUP. Tev. meisjes
gevraagd. ***** 045-355242.

Buro Sittard
met leuke gastvrouw.

g 046-523203

Peggy Privé
Escort ma.-vrij. 11-22.30

u. Wo. tot 19 u. 046-374393.
Grieks mog. Tev. m. gevr.

Diana Escort
S 045-320323

v.a. 10.00 uur

Boy voor Boy
S 045-419742.

Romantica
045-419742

Privé en escort, '
5 nw. meisjes,

van 18-24 jaar, DDD-cup.

senoritas escort
v.a. 10 uur 's morgens
Met exotische dames
046-581030.

Suprise Escort
Ook SM. 045-275900.

Elisa Privé
Now that you have tried the
rest, try the best! Nieuwe

dames aanw. 043-436667.

Amanda
Vanaf 10 uur 045-721759.

SEXY DAME
ontv. heren. 043-473309.

i

Nieuw jong meisje, totale <
ontsp.massage i,

045-353489 J 1

Club Olifant I
5Leuke meisjes aanwezig' c
Ook erotische massage en V
Soft-SM. Tel. 046-756335^ t

Jasmin Privé f
045-427325, ma-vr. 14-22 U b
Ook escort, alle creditcard-~> "J
Hrl. Privè-dame *■;' 9.30-16.30 uur 045-714707> jj
Lief, jong vrouwtje ontv. nu g(
privé. Uitsluitend na tel. af-

spraak 13.00-19.00 uur Qj
045-727054. *-^ Üi
Wat Sandra «Jmet haar handen er^b... ka" 1,

daarvan droomt iedere maf' j.
Nu zondags geopend. -g 045-270358. _J\"

Lady Escort t^
045-275262^;
Gratis sex kc
niet commerciële t),

sexadressen en nummers rie
van vrouwen. \
® 046-752333. v fljcMannen
gezocht!!

vrouwen zoeken niet V]
commerciële sex y,

****" 046-752333. cji*j

Privé llona j'
' Bij ons is bijna alles mogef c?Ook dubbel DD aanwezig' ,*'

Zaterdags 5
weer geopend vanaf 12 f' t)0

18uur. Meisjes altijdwelW v
S 045-J08903.



Conclusie CBS: opleving heeft blijvend karakter

Groei economie weer
groter dan verwacht

Van onze redactie economie

ÖEN HAAG - De economische groei in ons land is het tweedekwartaal van dit jaar opnieuw groter dan tot dusver werd aange-
komen. De economie groeide het tweede kwartaal van 1994 met
'2.3 procent ten opzichte van het tweede kwartaal in 1993. „Het
herstel van de Nederlandse economie heeft vaste bodem gevon-
den," concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Uit de gisteren gepubliceerde cijfers.

"iet CBS noemt drie pijlers waarop"-■e groei van de economie is geba-
seerd: de uitvoer van (vooral) indus-triële produkten, de groei van de
gezinsconsumptie met 1,5 procent

het aantrekken van de investe-ringen (vooral bouwactiviteiten). De
groei van de Nederlandse

"--""Port is voor een deel te danken

aan nieuwe afzetmarkten voor onze
agrarische produkten in Oost-Euro-
pa. In het eerste kwartaal van dit
jaar groeide de economie ook al
sterker dan werd verwacht. Die
groei bedroeg toen 1,9 procent ter-
wijl op zon 1,3 procent was gere-
kend. Uit de nieuwe cijfers blijkt
datNederland definitiefuit het eco-
nomisch dal lijkt te kruipen. De
economische groei over de eerste
zes maanden van dit jaar is nu 2
procent. Het groeicijfer over het he-
le vorige jaar bedroeg slechts 0,4
procent.
Bijna alle sectoren doen mee aan de
economische opleving. Het CBS
noemt met name de transportsec-
tor, het bank- en verzekeringswe-
zen, de bouwnijverheid en de indu-
strie. Voor de private sector als
geheel bedraagt de groei 3 procent.
Het produktie-volume in de niet-
commerciële dienstverlening (denk
aan de overheid) steeg met 1,5 pro-
cent. Dat de groei van de gezinscon-
sumptie (met 1,5 procent) achter-
blijft bij de economische groei
noemt het CBS normaal, gezien de
loonmatiging die in ons land wordt
toegepast. Door het achterblijven
van de gezinsconsumptie is er extra
geld voor investeringen die op hun
beurt ook weer bijdragen aan de
economische groei. Bovendien is
een gematigde ontwikkeling van de
lonen goed voor de export.

Expeditiebedrijf
Philips akkoord
met overneming
EINDHOVEN - De ongeveer 275
Werknemers van Philips Transporte 1Expeditie in Eindhoven zijn als-nog akkoord gegaan met de overna-me van hun bedrijfsonderdeel door
*an Gend en Loos. Ze hebben inge-
seind met een overgangsregeling
"""■et betrekking tot déveranderende

Philips en de
ï^euwe werkgever hebben gisteren
Jjjdens een laatste overleg met debonden op kleine onderdelen nog

paar extra toezeggingen ge-
Het overleg liep dinsdag vast.

/Oor de werknemers was dat aan-
ging gisterochtend het werk neer
* leggen.

Concurrent Philips slaat zijn
slag op Duitse lampenmarkt

RAMBERG - General Electric is snel in het gat gesprongen dat Philips
Joodgedwongen heeft laten vallen op de Duitse lichtmarkt. Het Ameri-
kaanse concern wordt eigenaar van de lampenfabrikant Lindner Licht.Philips sloot eerder een overeenkomst met dat familiebedrijf, maar hetP^itse kartelbureau haalde daar vorige week een streep door. Volgens
et kartelbureau zou er bij een overneming door Philips te weinig con-

Jturentie overblijven. Het marktaandeel van het Nederlandse concern inDuitsland bedraagt naar schatting 25 procent.

beurs

Pak slaag
- Op een tamel«k

Amsterdamse effec-
werden tegenvallers giste-

onmiddellijk hard afgestraft.y producent van on-?errneer Leerdammer en Crodino,gemerkte dat na de publikatie van
slechte halfjaarcijfers. De netto-

pist daalde met 7,9 procent tot
-* b-110,2 miljoen door de slechte6restatie van vooral onderdeel Bols., rompt ging BolsWessanen op de

omlaag met f 2,70. Daar-
-*■ ja Vol,?de verkoop- op verkoopor-, er. BolsWessanen verliet de vloer
' jpiargehavend op f 36,90. Een ver-
> «es van f 4,10. In een paar uur tijd
i eek het kaas- en borrelconcern te-*eii een procentueel verlies van 10J^ocent aan. Door de koersval is de

nderneming zeer dicht in de buurt

**" rj^.k?men van het laagste punt van
f
t jaar. Dit diepterecord staat op

h36»20. De hoogste koers bereikte
n *r°lsWessanen op f 47,20 begin ja-
ï hUari- De omzetten in BolsWessa-en waren gigantisch. Er gingen

liefst 1,58 miljoen stukkenJ^r tafel, goedvoor een bedrag van
f 60 miljoen. Het concern was

"yOh**rmee de nummer twee op deJ^zetljjst achter de traditionele°Ploper, Koninklijke Olie.

i i® resterende hoofdfondsen dedenet rustig aan. De afgelopen dagen
j tvas de beurs sterk gestegen door de
l hogere dollar en de vriendelij-
f^ stemming op Wall Street. Giste-
j ** echter werd er een pauze inge-

„^U en Wolters Kluwer lagen, net
j <):? dinsdag, goed in de markt. VNUffcte f 0,90 op f 186,40. Beleggers

niet meer reageren op de
■1 "le lte winstgroei van 32 procent in

«jfeerste zes maanden. De mooieI J'ers werden nabeurs gepresen-
rj?**d. Wolters Kluwer schoof f 0,80J«hoog op f 122,10. Elsevier daar-

rjl cj^gen gaf f 1.50 af op f 171,20
"I-1 . °r winstnemingen.
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Bouwsector niet
langer in de put

NIEUWEGEIN - De bouwsector zal dit jaar
het dieptepunt passeren. Vanaf volgend jaar
gaat het weer bergopwaarts. Eerst zullen
bouwondernemers weer 'plussen' en in 1996
zullen ook de schilders en de loodgieters op
grote schaal merken dat de recessie echt
voorbij is. Dit voorspelde ing. M. Verwoert,
directievoorzitter van Starke Diekstra Hol-
ding gisteren tijdens de presentatie van de
halfjaarcijfers.

Starke Diekstra is een projectontwikkelaar
met het hoofdkantoor in Nieuwegein. Het
bedrijf begeleidt (grote) klanten in elk sta-
dium van vastgoed en huisvesting. Starke
Diekstra zelf maakt nu al een geweldig jaar

door. De orderportefeuille is met opdrachten
ter waarde van 78 miljoen nog nooit zo vol
geweest, de nettowinst (1,6 miljoen) groeide
in het eerste halfjaar van dit jaar met maar
üefst 76 procent en de bruto toegevoegde
waarde (17 miljoen) met 24 procent.

Bedrijven als Starke Diekstra in Nieuwegein
en Twijnstraen Gudde in Amersfoort zijn de

trendsetters in de bouwwereld. Zij merken
als eersten welke kant het op gaat. De rest
van de bouwwereld volgt. Volgens Starke
Diekstra-bestuurder prof. Bas Menheere is er
in de onroerend-goedmarkt een verschuiving
zichtbaar. Uit een onderzoek onder ruim 200
bedrijven blijkt dat ondernemingen die be-
zig zijn met nieuwbouw, verbouw of op zoek
zijn naar andere huisvesting, zich in eerste
instantie melden bij een makelaar en niet bij
een architect. Dat was twee jaar geleden net
andersom. Menheere concludeert uit deze
cijfers dat de leegstand in de kantorenmarkt
en de lage prijzen in deze sector nieuwbouw
minder interessant maakt en dat verbouw/
renovatie hoger scoort dan nieuwbouw.

Geen geld voor dividend bij
Postbank Beleggingsfonds

Van onze redactie economie

HEERLEN - Het Postbank Beleg-
gingsfonds (PBF) zal voor het eerst
in zijn bestaan geen contant divi-
dend uitkeren aan de aandeelhou-
ders, maar een zogeheten stockdivi-
dend. Dit betekent dat de beleggers
in het fonds in september als inte-
rimdividend nieuwe aandelen krij-
gen, om precies te zijn twee procent
van hun huidige aandelenbezit.

De Postbank heeft besloten tot de
koerswijziging, doordat het Beleg-
gingsfonds dit jaar verlies heeft
geboekt. Winst om het dividend uit
te betalen is er niet, dus is besloten
aandelen beschikbaar te stellen uit/
de zogeheten agio-reserve.

Over het eerste halfjaar van 1994
zijn de aandeelhouders van het
Postbank Beleggingsfonds van elke
ingelegde gulden een dubbeltje
kwijtgeraakt. Dat verlies van 10 pro-
cent is bovendien nog geflatteerd
doordat rekening is gehouden met
de dividend-uitkering over 1993

(f1,60 per aandeel) die dit jaar is uit-
gekeerd. Inmiddels gaat het iets
beter op de beurs en boekt ook de
koers van het PBF weer wat winst.
Het interimdividend in aandelen
vertegenwoordigt een waarde van
1,18 gulden per aandeel, als de
koers van gisteren (58,90 gulden)
wordt aangehouden. Dinsdag was
het aandeel PBF op de Amsterdam-
se beurs nog goed voor f 59,70. De
verlaging met 80 cent houdt ver-
band met de komende dividend-uit-
kering.
Vorig jaarwerd tussentijds een con-
tant dividend uitbetaald van 1,40
gulden, maar daarover moesten de
aandeelhouders 25 procent belas-
ting betalen. Het netto rendement
kwam daardoor uit op 1,05 gulden
per aandeel.
Dividend-uitkering in aandelen
wordt meestal toegepast om de fis-

cus te omzeilen. Over de waarde
van deze 'geschonken' aandelen
hoeven beleggers geen inkomsten-
belasting te betalen, over contante
dividenden wel. Omdat iedereen tot
een dividendbedrag van 1.000 gul-
den per persoon per jaar een vrij-
stelling heeft (te vergelijken met de
rentevrijstelling) is het alleen voor
'grote' beleggers interessant het di-
vidend in aandelen op te nemen.

Normaal gesproken bieden bedrij-
ven hun beleggers dan ook de keu-
ze: contanten of aandelen. De Post-
bank heeft afgezien van deze keuze-
mogelijkheid, omdat er nu eenmaal
geen geld was voor een contante
uitkering. Het dividend in aandelen
is dan ook niet meer dan een 'geste'
aan de aandeelhouders, die het
fonds niets kost zo lang niet ieder-
een zijn bezit te gelde gaat maken.

Rendement regionale dagbladuitgeverijen verbeterd

Winststijging van
De Telegraaf 22%

Van onzeredactie economie

AMSTERDAM - De nettowinst van
de NV Holdingmaatschappij De Te-
legraaf, waartoe ook het Limburgs
Dagblad behoort, is over de eerste
zeven vierwekelijkse perioden van
1 januari tot 17 juli 1994 toegeno-
men met ’ 8,6 miljoen (22%) van

’ 39,16 miljoen in 1993 tot ’ 47,76
miljoen in 1994.

* Over geheel 1993 werd een netto-
winst behaald van ’ 77 miljoen. In
het eerste halfjaar van 1992 werd
een resultaat geboekt van ’ 37,64
miljoen en over geheel 1992 een re-
sultaat van ’ 70,06 miljoen.
De directie schreef de toename van
het resultaat over het eerste halfjaar
van 1994 gisteren toe aan onder an-
dere een verbeterd rendement van
de regionale dagbladuitgeverijen in
het concern ten opzichte van vorig
jaar, en aan een stijging van de om-
zet met 4%; mede dankzij een ver-
betering van de advertentie-omzet.
Vooral het WK voetbal had een op-
merkelijke invloed op het adverten-
tievolume.
Ook zag de directie de grondstof-
kosten opnieuw dalen ten gevolge

van de lagere papierprijzen. In het
tweede halfjaar van 1994 zullen die
prijzen nagenoeg gelijk blijven aan
de tweede helft van vorig jaar.
Het aantal personeelsleden in juli
bedroeg 4546, tegen 4573 eind 1993.
Omgerekend naar volledige werk-
tijd, daalde dewerkgelegenheid van
4109 per 31 december 1993 tot 4080
per eind van de zevende periode.
De cao's voor journalisten zijn nog
niet afgesloten en de andere cao's
kenden geen algemene loonsverho-
ging in 1994.

Eenzelfde winststijging als in het
eerste halfjaar ligt voor de tweede
helft van 1994 volgens de directie
niet in het verschiet, omdat de
winst in het tweede halfjaar van
1993 reeds een aanzienlijke toena-
me te zien gaf. Deze resultaatsver-
betering heeft zich in het eerste
halfjaar van 1994 voortgezet.

Bij voortduring van de positieve
ontwikkeling van het advertentie-
volume is ten minste een gelijk re-
sultaat als in de tweede helft van
1993 mogelijk, waardoor de netto-'
winst over 1994 met ruim 10% zai
kunnen toenemen in vergelijkin
met 1993.

Besturen eens met fusie KNOV-NCOV
AMSTERDAM - De besturen
van de ondernemersorganisaties
in het midden- en kleinbedrijf
KNOV en NCOV hebben hun ze-
gen gegeven aan de voorgeno-
men fusie. Met het rapport van
bureau Berenschot over de sa-
menvoeging konden de bestuur-
ders op hoofdlijnen instemmen.

Per 1 januari moeten de 200 me-
dewerkers van beide clubs bij
elkaar zitten in het huidige
KNOV-pand in Delft.

In maart van dit jaar maakten
KNOV en NCOV bekend naar
een fusie te streven, min of meer
in navolging van de werkgevers-
organisaties VNO en NCW, die
vooral de grotere bedrijven on-
der hun leden tellen. Het Ko-
ninklijk Nederlands Onderne-
mersverbond en het Nederlands
Christelijk Ondernemersver-
bond tellen samen zon 120.000
leden, die merendeels via 100
branche-organisaties en 400 re-
gionale verenigingen aan de
clubs verbonden zijn.

Dat de fusie nu op hoofdlijnen is
goedgekeurd wil niet zeggen dat
er op belangrijke punten nog
verschil van mening bestaat, laat
het NCOV weten. Wel moet het
fusieplan nog nader worden uit-
gewerkt wat betreft taken en
bevoegdheden van de werkne-
mers, de afbakening van de re-
gionale afdelingen en de samen-
stelling van het bestuur van de
nieuwe organisatie.

Vanaf 1 januari 1995 zal een tus-
sentijds bestuur, samengesteld

uit leden van de huidige bestu-
ren, de scepter zwaaien.
In september worden de^regio-
nale en branche-verenigingen
van KNOV en NCOV geraad-
pleegd over de verdere uitwer-
king van het fusieplan. Daarna
volgt op 3 oktober de goedkeu-
rende vergadering van de 'parle-
menten', dat is bij de katholieke
ondernemers de ledenvergade-
ring en bij de christelijke even-
knie de verbondsraad. De onder-
nemingsraden is om advies
gevraagd over de fusie.

Donderdag 1 september 1994 "7

# Werklozen laten zich in
een arbeidsbureau in de Ja-
panse hoofdstad Tokio in-
formeren over openstaande
vacatures. Deze week maak-
te de Japanse minister van
Handel bekend dat het le-
gioen werklozen momenteel
even groot is als in het
'rampjaar' 1987. Juist voor
Japanse werklozen is het
zaak om zo snel mogelijk
weer aan de slag te komen,
omdat zij slechts een paar
maanden een uitkering
krijgen. Foto: ap

Zoeken naar werk
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Feestaanbiedingen:
Dames Kinderen K^^9^.
Truien 19,90 Babypakje (mi. 50-74) 4,90 fcJ^^
Tweed Blazer 39,90 Fleece Trui (mt. 80-98) 9,90
Duopak Panty/Pantykousje '...0,90 Regenjas (mt. 86-140) 9,90 ■ v'MI/MI

Twill Broek (mt. 104-152) 9,90 E#/7i 7fl WJongeren *fl K*£JU'^4_fl V
Blouse (Lange Mouw) 9,90 Heren W V

Div. Colshirts (Lange Mouw) .9,90

Voor meer informatie: 020 - 5567777

f ■ |
Onr. goed te koop aangeb./gevr.

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

Koopwoning Vastgoed '92 B.V. g 040-128897.
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.
Voordelig uw HUIS verko-
pen? Bel Busio Vastgoed
BV Sittard. Tel.: 046-512410.

HOENSBROEK. Te koop
halfvhjstaand woonhuis, tuin
met veel privacy, vraagpr.
’273.000,- k.k. Telef. 045-
-215872.
Uw huis verkopen zonder
makelaar? Prima idee! Bel
BUSIO Vastgoed B.V. Sit-
tard. Tel.: 046-512410.
HUIZEN gezocht voor bin-
nen- en buitenlandse kandi-
daten. Verkoper betaalt
geen kosten. Wijman &
Partners. 045-728671.
Te k. VILLAGROND in Op-
grimbie (B.). Goed georiënt.
24 a., 34 m. breed. Hogere
pr.klasse. S 00-32.89754012.
■ ! «

Te koop gevraagd vrijstaand
WOONHUIS/boerderij met
stal en/of garage en weiland,
perc.opp. v.a. 2.000 m2. Tel.
045-322667.
Te koop degelijk halfvrijst.
woonhuis te MUNSTERGE-
LEEN. Op goede lokatie ge-
legen. Ind.: entree, meter-
kast, toilet, z-vormige woon-
kamer van 28 m 2met par-
ketvloer. Witte keuken met
apparatuur, 3 slpkrs, badk.
met ligb. en 2e toilet. Vaste
trap naar hobbyzolder. Ver-
jongde garage van 9 mtr.
Mooie tuin. Het gehele huis
is voorzien van kunststof ko-
zijnen, dubbele beglazing en
rolluiken. Pr.n.o.t.k. Voor
nadere ml. tel. 046-520588
na 18.00 uur.

7
Te koop wit vrijstaand
WOONHUIS. Pr. Beatrixstr.
23, Stramproy. S 04756-5066.
—' "■ '■'

Te koop in VALKENBURG,
zeer luxe appartement,
schitt. uitzicht. Woonk., keu-
ken 41 m2, balkon, 1 slaapk.,
badk., berging, parkeer-
plaats, berging beg.grond.
Kooppr. ’198.000,- k.k. Te
bevr. 04406-14569.
Heerlen, Husken Peutzstr.
67 halfvrijst. HERENHUIS m.
garage. Bouwjr. 1992.
’269.000,- k.k. Tel. 045-
-708724. Bez. op afspr.
HEERLEN Bokstraat 54.
Goed onderh. tussengel.
woonhuis met mooie tuin, li-
ving 40 m2. Eiken aanbouw-
keuken, bijkeuken, overdekt
terras, plavuizen vloer. Rol-
luiken. 3 Slaapkamers, bad-
kamer met ligbad. Zolder
met vlizo-trap. Vr.pr.

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

Te koop mooie TUSSEN-
WONING, schitt. rustige lo-
catie, vrij 5-95, ’ 166.000,-
-k.k. Bel voor info S 04950-
-34576, volgens afspraak J. v.
Stolbergstr. 14, Weert.
Woonhuis met SPOED te
koop gevraagd, opknappen
geen bezwaar, g 040-114752.
Te huur: luxe appartement in
residentie "IN DE MOOL* te
Maasmechelen. Oppervl.
woongedeelte plm. 90 m2.
Living, 2 slaapk., luxe badk.,
keuken met apparatuur.
Dubbele beglazing. Inpandi-
ge garage en kelderruimte
met aansluiting wasmachine.
Eigen meter gas, water en
elektriciteit. Het apparte-
mentsgebouw ligt plm. 1 km
van de op- en afrit van de
autoweg Heerlen/Antwerpen.
Huurprijs ’934,- p.m. Direct
te aanvaarden. Inl. tijdens
kantooruren tel. 043-254616.■

WYLRE. Te koop gescha-
keld woonhuis met garage
en tuin, vr. prijs ’215.000,-
-k.k. Telef. 04450-1643.
Bausparer Hypotheekrente
4,5%. Duitse voordelen nu
ook in Nederland mogelijk.
Zeer aantrekkelijk voor jon-
ge mensen v.a. 18 jr. Start
nu met Bausparen of T.A.T.
Hypotheek Duits/Ned. Com-
bi Hypotheek. Optimaal
Rentevoordeel. Info: ma.-vr.,
9-12. u. Electra ALLFINANZ.
Heider Hofweg 21, Aachen.
Tel. 00-49.2405.18025.
Te k. AMSTENRADE: prima
halfvr. woonhuis op goede
stand, Gyselaar 71, o.a. rui-
me woonk., 4 slpks, eiken
keuken, omsloten tuin. Het
pand is degelijk afgewerkt
en goed onderhouden.
Vraagprijs ’229.000,- k.k.'
Inl.: Busio Vastgoed, Sittard
BV, telef. 046-512410.
NUTH. Te koop halfvrijst.
woonhuis: beg.gr.: woonk.
56 m2, inb. keuken, w.c,
ruimte voor badk. met ligbad,
kelder. 1e verd.: 3 slpk., zol-
der, badk. met douche entoilet. Garage en berging.
045-241531, na 18.00 uur.

OG te huur
Te huur STALLINGPLAATS
(binnen) voor Oldtimer,
klassieker of motorfiets e.d.
Tel. 046-745483 na 17.00 u.
Te huur magazijnruimte met
verwarming, plm. 275 m2.
Industrieterrein Bosscher-
veld te MAASTRICHT. Inl.
043-260391.
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.

Feesten/Partijen
Te huur PODIUM, diverse
maten, ook overdekt. Te-
vens party-materialen. Tel.
04492-4999 / 3659.

Bedrijfsruimte
Te huur OPSLAGRUIMTE,
100 of 150 m2, nabij cen-
trum Heerlen. Telef. 045-
-742529 na 18.00 uur.

I Bouwen/Verbouwen
SIKO voor al uw slijpwerk.
Karveelweg 8, Beatrixhaven
Maastricht. Tel. 043-632114
TEGELZETTER kan nog
werk aannemen. Offerte
mogelijk. Tel. 046-744985.

Transacties

Kerkrade
Te huur (Club Tropical),

overname en huurpr. n.o.t.k.
met enig achterstallig onder-

houd. Tel. 045-458964.
Geldzaken

Tijdelijk geld nodig? Hoog-
ste prijs voor uw GOUD en
diamant, oud of kapot. Wij
kopen alles op of nemen het
in bewaring (u blijft eige-
naar). Goudboom, Boschstr.
85, Maastricht, 'S 043-219698.

Speelgoed
Te k. groot POPPENHUIS
afm. h.1.20xbr.0.90xd.0.45
mtr., compl. met meubels,

’ 150,-. Telef. 045-255142.
Hobby/D.h.z.

Te k. dubbel bed BREIMA-
CHINE Toyota, geheel com-
pleet. 043-647142.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt
u uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Aanhangwagens
Te koop AANHANGER met
huif. Tel. 046-376385.
Te k. nw. AANHANGWA-
GENS, 1.00x2.00 mtr. en
1.25x2.00 mtr. 045-213988.
Te koop AANHANGWAGEN
en bagagewagen. Tel. 045-
-720602.
Te koop AANHANGWAGEN

’ 500,- en aanhangwagen
met huif ’900,-. Telef. 046-
-334514.

Winkel & Kantoor *
Kantoormeubelen

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

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

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

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

Voor de goedkoopste met de meeste service naar de
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.

Aanbieding
Kantoorstoelen

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

Steeds 5000 stuks op voor-
raad, tegen fabrieksprijzen

Rockmart
kantoormeubelen

Kissel 46a, Heerlen.

Gevr. AU-BAIN-MARIE en
horeca-butagasfornuis. Tel.
04455-1363.

Huw./Kennism.
ALLEENSTAANDE: heden
gezellige dans- en contact-
avond met DJ Richard in
Chalet Treebeek. Toegang
boven 30 jaar, legitimatie
verplicht. Het bestuur.

Zelfst. zakenman eigen won.
zoekt kennismaking met vl.
attract. LADY voor vaste rel.
of latrel. Trefw.: romant.,
avont. erot. vacant, foto o.e.r.
Schrijf naar postbus 397,
6160AJ Geleen.
Modern stel 35-39 jr. zoekt
leuke VRIENDIN v. uitgaan/
vakantie e.d. Br.o.nr.
B-05888, LD., Postbus
2610, 6401 DCHeerlen.

Auto's

Pontiac Transport,
geheel vernieuwd model.

In Nederland alleen nog leverbaar bij
American Cars Schimmert (04404-1888).

Alle merken nieuweAmerikaanse wagens in voorraad.
Alfa 75 1.8 IE 11-90
Alfa 164 2.oTwin Spark 05-90
Citroen AX 1.1 TGE '92
Ford Escort 1.1 Laser 10-'B5
Lancia Prisma 1.3 '86
Lancia Dedra 1.8 IE 11-90
Lancia Dedra 1.8 IE demo 6-94
Lancia Thema 16V '91
Lancia Thema 16VLE direktieauto 03-94
Mazda 626 1.6 GLX '83
Mazfla323 1.3 GLX Sedan 10-88
Mitsubishi Cordia '84
Opel Corsa 1.2S :. '87
OpelKadett 1.8LS '88
Peugeot 405 GL '89
Peugeot 205 GTi 1.9 '88
Renault 5 TR 1.4 '89
SeatRonda 1.2GL '86
Volvo 340 automaat '83
Volvo 340 GL spec. autom. 27.000km '90
Volvo 740 GL LPG '89
10xFiat Panda '83-93
2x Fiat Panda automaat '91
23x Fiat Uno alle type's '85-93
5x Fiat Tipo '89-93
Fiat Tipo Turbo diesel '91

Bovaggarantie - inruil - financiering
off. Fiat - Lancia dealer

Creusen Heerlen
Parallelweg 34, a 045-742121

Autobedrijf @
Ïïoemen-Schols by

Renault 19RT I.Bi rood 1992 17.000 km
Audi 80 1.6 comfort Edition blauwmet 1991 '49.000 km
Daihatsu Cuore 850 rood 1989 ’ 8.900,-
Volvo 460 DL 1.8 Spirit wit 1992 27.000 km
VWPolo coupéPrego 1.3 zwartmetallic 1993 15.000 km
VW Golf Manhattan 1.3 wit 1989 43.000 km
VW GolfCL 1.8 automaat 5-drs 1992 20.000 km

Ambyerweg 2, Meerssen.
g 043-644888.

Audi QUATTRO Turbo, cou-
pé, 200 Pk, 1981, fabrieks
uitgéb. versie, ’ 11.950,-.
(Injruil mog. g 043-478985.
BMW 630 CS Coupé bwj.
'78, vr.pr. ’6.500,-. Tel. 046-
-52223.
Te koop BMW 315, bwj. '82,
APK-gek., i.z.g.st., vr.pr.
’1.400,-. Tel. 045-254450.
Te koop zeer mooie BMW
732i bwj. '85, motor en car-
rosserie in uitmuntende
staat, kl. bl./grijsmet., vele
opties, o.a. electr. dak en
ramen, vaste pr. ’6.950,-.
Inl. 046-754816, fax 046-
-757589.
Te k. BMW 525iautom., i.z.g.
st., APK 3-95, bwj. '82, vr.pr.

’ 3.500,-. S 045-228869.

4Ford ESCORT 1.6 i CL,
blauwmet., bwj. '89, sport-
velgen, 5-bak, sch.dak,

’ 10.750,-. 046-528336 b.g.
g. 046-581841.
Te koop MAZDA 2.0 GLX
Coupé, bwj. '83, pr

’ 1.750,-. Tel.: 045-455700.
Te koop Opel KADETT sta-
tion, bwj. '83, t.e.a.b. Telef.
045-714847.
AUDI 80 18S, bwj. '88, km.st.
99.000, kl. blauw, APK, vr.pr.
’15.000,-. Bellen na 19 uur
043-640982.
Alfa Romeo 164 2.OTS, bwj.
'90, blauwmetallic, alarm,
radio, erg mooie auto! Auto-
mobielbedr. KOMPIER,
Heerlerbaan 66, Heerlen,
telef. 045-428840.

AUTOMAAT

'HyundaiLantral.6GLSl6VPS 1992/1993
Mazda 323 1.5 GLX Sedan 198°
Toyota Carina 1.6EXIV PS 199°

STATIONCAR
OpelKadett 1.6i, 5-deurs 1990/1991
VW Passat 1.8 CL Roofrack zwart 199»
Toyota Carina 1.6EXIV PS 1991
Ford Siërra 2.OiDohcGTPS etc 1992
Mazda 3231.6iwagon 55.000 km 1991

DEMO'S
Hyundai Sonata 2.0i16 V GLS PS, etc 1994
Hyundai Scoupé 1,5iGTX met extra's
Hyundai Pony 1.5i25 sp. en extra's.Hyundai Pony 1.5 GSi met extra's 1993

HYUNDAI
Hyundai Lantra I.Bi GTI6 V leder int., etc 1993
Lantra 1.5iGLS + 1.6i16VGLS 14000km ..:
Hyundai Scoupé 1.5iGTi airco, sportv., etc
Hyundai Sonata 2.0iGLS veel opties 1989
Hyundai Pony 1.5 HB 3-drs. 1988/199°

MAZDA
Mazda323;l.6iGLXFleeig.,etc 1993
Mazda3231.3;1.5;1.6i3-deurs '87 t/m '9
Mazda 323 1.3; 1.5; 1.6iSedan '86 t/m '91
Mazda 626 1.8LX Sedan + HB + Diesel ,88/'B9/'9O

OVERIGE MERKEN KEUZE UIT +/- 20 STUKS

Eurocasions
Rij nu, betaal later

Demonstratieauto's
Citroen KM 2.0iCT 1994
Citroen Xantia 2.0i199*.
Citroen ZX 1.4 Furore 199*
Citroen ZX 1.8 Furio 199*

Citroen Xantia 2.0 blauwmetallic 04-1993
Citroen ZXVolcane 2.0rood 08-1991
Nissan Primera 2.0iSLX grijsmetallic 09-199;;
Citroen ZX 1.6iAvantage zwart 05-199*:
Citroen BK 1.6TGi Break rood 01'l9noCitroen AX 1.1i TGE groenmetallic 05-199 i
Citroen AX I.li First rood 04-199-r
Volvo 460 I.BiGL wit 10-199
Volvo 440 1.7GLT rood 04*19

„9Citroen 8X1.6i TGi grijsmetallic 01-199 i
Toyota Carina grijsmetallic 06-199
Fiat Tempra 1.6iSX grijsmetallic 05-199]
Opel Kadett I.Bi Frisco wit 04"l9oToyota Carina II 1.6igrijsmetallic 02-19»!
Ford Escort 1.6irood 09-19°*
Toyota Carina 1116igrijsmetallic 10-198=
Ford Siërra 2.0 grijsmetallic 01-198°
Nissan Bluebird roodmetallic 01-198=
Ford Siërra Turbo Diesel blauwmetallic 04-1 99
Citroen C25 bestel diesel wit 06-199*
Peugeot 405 1.6 Reference-uitv. wit 01-199--

mmWjé^mm.yÊiWp9^^^^W^^^^r^^^^^ I **"

Openingstijden maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur. {
Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.
Telef. 045-223300 _ ;

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

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

Moet weg! Fiat UNO 45 SIE,
bwj. '91, rood, APK '95, in
absolute nieuwstaat, t.e.a.b.
Telef. 046-754667.
ALFA 33 1.3 J i.z.g.st., bwj.
'89, rood, verl., sportvelgen,
pr.n.o.t.k. 045-354593.
AUTO'S van ’450,- tot
’2.500,-. 0.a.: Honda Civic
'82; Escort Ghia '81; Taunus
Combi '81; Ascona '81; Mits.
Lancer '83; Peugeot 305 '80;
Datsun Cherry '79; VW Golf
'80. Oude Landgraaf 101,
Landgraaf. Telef.: 045-
-311078.
Te koop Ford CAPRI 2.0 GT
4, APK 1-95, t.e.a.b. Na
18.00 uur 04499-4681.
Te k. TOYOTA Camry 2.0
GU autom., bwj. '90. 1e Eig.
I.z.g.st., Airco, stuurbekr., 4-
drs., elektr. deurverg., elektr.
schuifd., alarm, metal.grijs.
Pr. ’16.500,-. *g 04450-3633.
Te koop Opel KADETT, bwj.
'78, APK 10-94, ’400,-.
Telefoon: 045-312136.
GOLF GTi 16V Special '89,
diamantzwart, nw.st. 1e eig.
Telef. 046-583015.

MERCEDES 230 E aut., b*J- \
'87, zeer mooi, div. extras, g
’19.750,-. 046-528336 b.9- lei
g. Tel. 046-581841. \\

' '— 9$
Te koop OPEL Kadett, bwj t
'82, APK tot 7-95, vr.p' si

’ 1.000,-. Tel.: 045-316850__^. [6

VW POLO Fox uitv., 5-bak.
bwj. '88, nw.st., ’ 7.500,*- <.
Tel. 046-511293 -> J
SCORPIO 4x4 2.9i, bwj. 'f- \veel opties, vr.pr. ’10.750,- Jj
Tel. 04754-88483. - '6

Te koop EEND, wit, bwj. 'B*' J'
mooie auto, ’ 1.900,-. Tel «j.
045-728802 / 06-52.984535^ [j 1
Te k. RENAULT 18 autom- N
bwj. 6-'BO, i.g.st., vraagpf'l5 %’1.250,-. Heigank 7D' L'
Landgraaf. 045-324935. ___^ X
Te k. met APK, 9*^? !
CHERRY 1500 '83; rode J* J-
BX '86; beige BMW 318 i »*■
blauwe D Kadett 1300 »£ \nieuwe accu '88 AH. 040 J.740041 b.g.g. 751632. -- :
Te koop MERCEDES 190 & Jj
bwj. '86, rood, automa'|C' «J
sportmod., vr.pr. ’ 13-500. i
radio-cass. 046-375634. -
Te koop TOYOTA Starlet
1.3 S bwj. 1983, met o-f.
trekhaak, ' 5 versnell., °P„ I
dak, APK 1-95, vr-P'- *f 950.-. Telef. 046-756073. x

—"ik

SONY %BLAUPUNKT PHILIPS Met drie CD-wisselggr PHILIPS (JOPIOMEen £nS ■■■MPfVV§fM|^tf
_^fIH WLW\WLWWt\W\W\ compactcassetti I **J F ii IZj I I v^fl

—^^^__^_^^^^^^^_ I r^*T*"~3 HJü^*jjU^H|j|M-^--------|-*^BMa>rH^^^^^^^H>r^r^^M

jT *jj^l"^wj^fff "BMBfljß^f**gjg*'pMlWßWW^ fiBwBmSS '*'"****'*-?-■■*■*—g-c ~j^^^^^^~^^ „,1.!1,...."■,; " i w '********'"^'rlasM i _j* imX\ ■ r

SONY KVC 2569KLEURENTELEVISIE BLAUPUNKT BV 230 VIDEORECORDER PHILIPS FW 25MINISET PHILIPS FW 91 DCC MINISET PIONEER LOSSE COMPONENTENSET+ De nieuwste CD-i speler van Philips vindt u
ClassV: design kleurentelevisie met een 63/59 Slim linedesign videorecorder met nieuw super- Complete installatie welke is uitgerust met een Prachtige uit losse componenten bestaande BNS UNLIMITED 111 ZUILLUIDSPREKERS natuurlijk als eerste bij Vogelzang. Deze y
cm Flat Square beeldbuis, die zorgt voor een snel loopwerkvoorde bandspoelfuncties'. De di- 3-CD wisselaarCD speler zodat u uren kunt ge- miniset met DCC speler, de digitale opvolger Full size HiFi set:Pioneer A 203 versterker uiterst compacte CD-i speler wordt geken- -~perfect beeld meteen heldere kleurenweer- gitale auto tracking zorgt voor een optimale nietenvan uwfavoriete muziek zonder CD's te van de bestaande audiocassette met zowel op- met 2x 40 Watt vermogen, Pioneer F 203 merkt door de fraaie vormgeving, de ve.
gave. Krachtig stereo geluid via maar liefst 60 Beeldweergave.De zenders zijn eenvoudig in te verwisselen. Tevens een 3-bands equalizer, tv- name als weergave van CD kwaliteit. Tevens tuner met 40 voorkeuzezenders. Pioneer fantastische mogelijkheden en bovenal z';
Watt vermogen. Beschiktverder overeen snelle stellen en op te slaan. Programmeermogelijk- ner met 24voorkeuzezenders en versterker met weergave van uwhuidige cassettes. Verdereen CTS 320 cassettedeck met Dolby B/C en vlijmscherpe prijs. De optioneel verkrijgbare y
teletekst, 60 voorkeuzezenders, On Screen Dis- hedenvan 6 programma'sper maand en handi- Dynamic Bass Boost voor extra krachtige bas- krachtige versterker met 2x 80 Watt vermogen Pioneer PD 203 CD speler met trillingsvrij videocartridge voor digitale speelfilms is 'L
play voor gemakkelijke bediening, diverse aan- ge Today programmering. Verder 42 voor- weergave. Het dubbele cassettedeck heeft een en Surround Sound, tuner met 30 voorkeuze- chassis. Incl. afstandsbediening. BNS Unlimi- eenvoudig in te pluggen. Inclusief encyclo-
sluirmogeli|kheden en Doublé Duty afstandsbe- keuzezenders, automatische koppenreiniging automatische opnameregeling. Inclusief luid- zenders en timer, Bitstream CD speler met diver- ted 111 luidsprekers 2-weg basreflex, 70 pedie op CD-i en afstandsbediening me' L
diening. en afstandsbediening. sprekers en afstandsbediening. se mogelijkheden en afstandsbediening. Watt continu. kabel.
Oude Vogelzangprijs 1699 Vogelzangpri js Oude Vogelzangprijs 899 Oude Vogelzangprijs 2599 Oude Vogelzangprijs 2299 Vogelzangprijs

1499 599 699 1399 1999 799
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De chique ambiance bij Buco heeft

dezelfdeklasse als de meubels zelf.
Bovendien geven de interieur-adviseurs van

m "*^<i Buco, specialisten op het gebied van sfeer,
I ._4_ 4 |ri*»3 'Wsm\ m design, smaak en kleuren, het beste advies

m"M BHÉh Bïl^flw overs,'i'vo"ewoninginrichting.
Wm KV&-JB e collectie van Buco Classic is uitgebreid en

HT Hy| m hoogwaardig. Uitgebreid vanwege de grote

mm I collectie zitcombinaties, bankjes, fauteuils,
m F»W *~^^B P- Wa kasten, wandmeubels, vitrines, eethoeken,

P -J9M imjm WAW ta^e's' bovenkasten en secretaires.

WAWA l*o09waar(*'9 om^ onze verfijnde, tijdloze
sËmm m Am klassieke meubels vervaardigd zijn van

PP*jf«"f»fc-- MBW :-.-■ ssËÊt ■ 'Amm

\mj edelhoutsoorten zoals: eiken, kersen, noten.

net zo vanzelfsprekend als persoonlijke
service en jarenlangegarantie.

JMWLWmmmmfmi JÊ M Stel uw eerstvolgende bezoek

m m aan Woonboulevard Heerlen. ’-
" -■;^2r.:r:-^.;r:^a

Cl 'jy -jj **g|j i ’*"%ILb JT*l*. *«wP <*WT 1 Vra«r#'

KLASSE IN "«"ctesk_ " In de Cramer 170,6412PM HEERLEN
KLASSIEK WONEN wumhshh

b "v Auto's

[Lf-A Romeo 33, bwj. '90,, K '95, rood met extra's, pr.
Tel. 04498-59713.

'j* koop ALFA 33 bwj. '87,

" /000 km met o.a. sport-

' >-. i.z.g.st., ’ 7.500,-.

■ i_--^ul 80, bwj. '84, APK 8-
\- p. abs. nw.st., ’ 3.250,-.
'■- I k. AUDI 100 D, bwj. '87,
;. |shaak, schuif-/kanteld., vr.■■ *</8.750,-. g 04498-57165.
- ■} koop BMW 2500, bwj. '71,
'■ If-, vaste prijs ’ 2.500,-.
.^748183, na 18.00 uur.
' l koop NISSAN Sunny■ ijNaat 1.6 SLX met dub-

' h gaspedaal, km.st., [,QOO, bwj. '86, vr.pr.
~ jsJJQO,-. Tel. 045-255997.,s iHaat NISSAN Mlbra GL,
>■ f!' APK, in nw.st., ’6.950,-.
,

?LSsAN Primera 2.0 i SLX,
jL '91' /2-500,-. Tel.
1 Of 2153.I. t j~
;. ik. weg. immigr. Nissan

ÏMERA 2.0 SGX, bwj.
2 ?'. km.st. 55.000, Ned.;' Js vrP"- ’29.500,-. Tel.;' 'jgj9.561465.

l** Nissan MICRA, bwj. 9--. : 1e eig., vr.pr. ’2.500,-.
' **$Txstr. 1,Merkelbeek.,
n l koop OPEL Corsa, bwj.
ir V APK-gekeurd, ’2.500,-.y^oon: 045-232512.

Te k. Opel CORSA GL,
zwart, bwj. 10-'BB, vr.pr.
’10.000,-. g 043-650021.
Te k. Opel KADETT 88 1.3
S sportv., spoilers, sportuitl.,

’ 9.000,-. Tel. 043-470678.
Te koop Opel OMEGA 1800
autom., met stuurbekr., bwj.
'87, APK tot 7-95, pr.n.o.t.k.
Tel. 043-618134.
Te k. Opel OMEGA Station,
LPG-onderb., kl. wit, bwj.
eind '87, i.z.g.st., pr.n.o.t.k.
Tel. 04406-12778.
Opel SENATOR 3.0 i CD
automatic, bwj. '88, alle ex-
tra's, tot airco toe!

’ 13.750,-. Tel. 045-226433.
Te k. Opel CORSA 1.2 LS,
bwj. '86, 3-deurs, kleur rood,
i.z.g.st. g 04498-59797.
OPEL Kadett 1.6 i Cabriolet,
bwj. '89, koopje! ’14.950,-.
Telef. 045-226433.
Te k. Opel OMEGA 2.0i, bwj.
'91, centr. vergr., stuurbekr.,
sportv., diamantzw., LPG, vr.
pr. ’ 16.250,-. 046-526923.
Te k. Opel KADETT HB, bwj.
'84, D-model, i.z.g.st., vr.pr.

’ 2.650,-. g 046-526257.
Opel Kadett 1.8 GTE, bwj.
'84, APK 10-94, vr.pr.
’5.500,-, tevens GT bekle-
ding E Kadett. 045-453930.
KADETT type 1.3 GT '86
Hatchback, 5-bak, sportw
’5.950,-. 045-424128.
KADETT 1.4 i Hatchback,
'90, wit, 5-bak, 77.000 km.,

’ 10.900,-. Tel. 046-524864.

Te k. Opel KADETT 1.6 die-
sel, bwj. '83, wit, 3-drs., APK
4-95, i.z.g.st. vr.pr.
’2.850,-. 043-437812.
Te k. Opel KADETT GSi 2.0i,
als nieuw, bwj. 7-'9O, zwart-
metallic, vele extra's, moet
gezien worden. 04492-3393.
Koopje Opel KADETT 12S,
bwj. '83, APK, i.z.g.st., vr.pr.

’ 1.650,-. Tel. 045-728919.
Te k. Opel KADETT 1.6 D.,
bwj. '84, opknapper, vr.pr.
’750,-, aanhanger I. 1.70 m
x br. 1.30 m, pr. ’300,-. Te-
lefoon 045-232615.
Te koop Opel REKORD 2.0i
stationc, bwj.'Bo, APK 1-'95,
vr.pr. ’900,-. 046-751328.
Opel KADETT 12 N bwj. '78,
APK, i.g.st., vr.pr. ’575,-.
Tel. 045-314967.
Te koop CORSA 1.0 TR, 2-
drs, rood, APK 10-95, bwj.
'83, ’ 2.875,-. 045-320457.
PEUGEOT 205 GTi 1.9, bwj.
3-'9l, d.groenmet., Sebring,
radio/cd. Tel. 043-636942.
PEUGEOT 205 Accent, m.
'88, 70.000 km. i.nw.st., wit,
vr.pr. ’ 7.950,-. 04499-5557.
PEUGEOT 205 GR 1.3, s-
bak, nwe. band., 5-drs., '86,

’ 5.950,-. Tiliastr. 1 Stem.
Te koop PEUGEOT 205 GR
diesel, 5-drs, bwj. '87, Borg-
haag 84, Maastricht.
PEUGEOT 205 Junior, bwj.
'91, blauw, i.z.g.st,
’12.750,-. 046-528336 b.g.
a. 046-581841.

Opel KADETT 1.7 diesel, 11-
-'9l, kl. wit, 90.000 km. 4-drs.
Garage Kevin, Beitel 6a,
Kerkrade. 045-421741.
Te koop Opel KADETT 1.3 S,
HB, bwj. '86, wit, sportvel-
gen, vr.pr. ’5.900,-. Tel.
045-258382 (17.00-19.00 u.)
Opel CORSA 1.2 S, HB, bwj.
'85, APK gekeurd, ’4.800,-,
i.z.g.st. Tel. 045-210911.
Te koop Opel VECTRA I.BS,
bwj. '90, autom., ’18.500,-;
Opel Kadett 13 LS, bwj. 6-'
86, ’4.950,-. Telef. 046-
-741582 ot 755235.
Opel ASCONA 1.6 N, 4-drs.,
bwj. '83, nw. model, nw.st., s-
bak, APK 8-95, vr.pr.

’ 1.500,-. 043-478598.
Sport. Opel KADETT 1.3 S
'87, spoilers en spiegels in
kleur, kuipst., ATS-velgen,
alarm met afst.bed., 80.000
km, pr.n.o.t.k. 045-441164.
KOOPJE: Kadett HB, nw.
model, 1600 D, bwj. 8-'B5,
slechts ’3.950,-. Tel. 04492-
-1520.
Opel KADETT 1.2 S, 3-drs.,
bwj. 11-'B6, wit, ’5.500,-.
Telefoon 043-639127.
KADETT 1.3 GT-uitv., .bwj.
'87, als nieuw, veel extra's,

’ 7.500,-. Tel. 046-371195.
Opel KADETT stationcar
1.6i, 5-deurs, met.donker-
groen, zeer mooi, mod. '87,
met extra's, km.st. ' 89.000,
vr.pr. ’9.700,-. S 04498-
-60042. Walramstr. 18, Bom.

Te koop Opel MANTA, bwj.
'76, liefhebbers-auto,

’ 2.500,-. Info: 045-325872.
Te koop OPEL Kadett 13 S,
RDW gekeurd, bwj. '85,

’ 5.000,-. Tel. 046-377603.
Te koop OPEL Kadett HB,
bwj. 11-'BO, APK 9-95,

’ 1.450,-. Tel. 043-437347.
Te koop OPEL Ascona 1.35,
bwj. '84, APK dcc. '94, techn.
100%, vraagprijs ’2.100,-.
Telef. 046-743301.
Te koop KADETT 1800 GSI
bwj.'Bs, wit, verlaagd, alu.
velgen, schuifdak, mr. mog.
Telef. 045-221658.
Te k. Golf CABRIOLET, kl.
bordeaumet., bwj. '79, Im-
velgen, alarm m. afstands-
bed., cv., radio-cd speler, pr.

’ 7.500,-, taxatierapport
aanwezig 045-230712.
Te k. Ford COURIER 1.8
diesel, bwj. '92, km.stand
95.000, z.g.a.n. Telefoon
04457-1524.
Te koop FIËSTA 1.1 S, bwj.
'88, als nieuw, rood,

’ 7.750,- Tel 046-339334.
Te k. FIËSTA 1.1 S '87, rood,
40.000 km., als nieuw,
’6.750,-. g 046-371195.
Te k. Ford FIËSTA 1.1, APK
4-95, beige, sunroof, bwj.
'78, vr.pr. ’475,-. g 046-
-748344 10.00-13.00 uur.
Honda PRELUDE, bwj. '84,
automaat, zilvermetallic,
APK gekeurd, 83.000 km.,
’4.950,-. Tel. 045-719462.

Te k. ASCONA 1.6 S Hatch-
back, 5-drs., bwj. '87,
’5.500,-. Tel. 046-521798.
MANTA 2.0E, 130 pk, ree-
inter. mod. '85, alle opties,
APK, ’ 6.250,-. 045-456899.
Te k. Opel ASCONA 1.8
SRE, bwj. '83, APK, zuinig
en goed, iets werk, vr.pr.

’ 2.250,-. Tel. 045-316264.
Te k. Opel KADETT auto-
maat, i.z.g.st., APK '95, pr.

’ 1.500,-. Corisbergweg 98,
Heerlen na 16.00 uur.
Te koop Opel ASCONA 1.9,
benzine + LPG, bwj. '78, t.e.
ab. 04492-5615 na 18 uur.
Opel KADETT 1 .«Bi 3-drs.
bwj. '90 antr.met. met on-
derhoudsboekjes, vr.pr.
’11.750,-. 046-528336 bg.
g. 046-581841.
Te koop apart mooie OPEL
Kadett 1.3 LS, bwj. '87, vr.pr.
’7.600,-. Tel. 04743-1466.
Te koop MAZDA 323 Sedan
GLX, bwj. '88, met schuifdak,
in zeer goede staat, donker-
rood. Tel. 04498-54525.
Te k. MAZDA 323 sedan 1.3,
bwj. '86, i.z.g.st., 56.000 km.,
APK 2-95, ’6.500,-. Telef.
046-510531.
Te k. MERCEDES 230 TE
stationcar, geel kent., '86,

’ 18.500,-. g 046-376835.
MB 280 SE, bwj. 11-'B4, 5
versn., ABS, in nw. staat, al-
le opties, el. schuifdak en
ramen, airbag, ’14.500,-,
event. mr. mog. 046-742791.

I BRUGMAN DUIKT
IN DE PRIJZ^p

V^\\ ft\\ \ \\"^t\l\\ !\V -'; net aan t'Jd gebonden.
W-W \ \ \\ -A \ü-Ml\\ \\\l ■■ Kijk maar bij Brugman
¥*""*■\ ■ .--te** ' -Aft '\ |f; ifl \\' ''■ \\\ *. "■ 'jm^-'-ijf' " \

V s^r£' m\ \\ \U- >II ''Vv"T"l ' \ badkamers. Zonnige

ïï?^n\ Jpl\ nl lEi|l HrrTTT 1 aanbiedingen maken deze
r t liï&rm '\\\\\ ni\\ V\\\\\ ',■>' -==*-r!*l \ herfst onvergetelijk voor
Y^plt^rWHrH-- \\ \\T\ll m|J\ Il i \ iedereen die meer profijtvan
l (^_^C--frfMi \\3 \' M^gi '■ /—- -Jl - \ zijn badkamer wil hebben.

_. c ar<>ee^ ' - 4 /)f£k [ ; "|-~ti. '.I

f liV[i]i]*jll?M BtU^non badkamer casablanca

I p I Ct>ï«F3^Tirß Uiterst stijlvolle complete badkamer in
i B"» "^^3 ïl I W^^l de kleur wit. Bestaande uit: hoekbad,

j -"' | ■ ~PÉ*S"J33n~j. greeploos meubel 150 cm metwastafel,
l^S* _~-~~*~^Z&r^^^~rur} I «1 11 '\ I 1 L« IH wandcloset en kranen.
f-^i-^^S^^^l^^^" VanJZJi327-^ *T> ■= /Tfc— O-'i^n VoorO.^OU,-
--""**1 --i«ü«-*!e^' Meerprijs kleur pergamon 250,- :

L L*****gflPt Brugman
COMBI-VOORDEELSET

—'—— ' ' "■ ■' n ATI AIMTIP
Dmo-min BADKAMER- "TM ~^„ ■■"****' /r>OtUSman MEUBELAI_ASKA " duoligbad 180 xBO cm ,-^ i
Functioneel greeploos meubel of li9ba*^ "et douchevlak 170xBO cm .-*/.'
in wit of jasmijn. 130cm breed. .wandcloset met inbouw reservoir V^vK
Uitgevoerd met spiegelkast. dubbele * badkamermeubel 80 cm inclusief «*«,
wastafel en luxe kranen. wa^felJniMofcamee ,/f^
Van «ï^aar- -^ (jf**'C***'} ■"*; Voordeelprijs *2 .895 — y\('?!

_lIV \ ~ ® INTERIEUR 5

✓^C§&} f j~i^~imTYT7TirTY7Tnr.@
"eerlen I^aarkorlJ i

XStT r *"fi't'flH'fff In de Cramer 166 (Woonboulevard), o

*i^n VT ■""— ■'*«^J^*******r*'**'m«<*'*'**M«« Tei: 045 754248. g
TJ U t B^~ï~~F~2 È'^Fm Ji «^TV^^T^y^J Openingstijden: maandagmiddag,

/J+Ullt ? i l^iV tJ^J^immi^^k? dinsdag t/m zaterdag +koopavond.

' BADKAMERVESTIGINQEN IN:ALKMAARARNHEM.BEVERWUK.CAPELLEA/DIJSSELDENHAAG
MMMaaiiiaßMniiMM son/eindhoven Groningen heerlen.hoofddorp Leeuwarden, numansdorp

ROOSENDAAL. UTRECHT. ZOETERWOUOE KIJK VOOR DE ADRESSEN IN DE GOUDEN GIDS

Te k. Ford ESCORT 1400
Bravo, kl. wit, bwj. '88, 1e eig.
Tel. 045-217685. .
Te k. Ford ESCORT 1.1, bwj.
6-'B4, 5-deurs, i.z.g.st.,

’ 3.000,-. S 045-459786.
Te k. Ford ESCORT XR3i,
bwj. '84, zeer mooi, APK 7-
95* ’4.500,-. S 04743-2220,
bgg. 04744-1981. Konings-
plein 13, Koningsbosch.
Te koop MERCEDES 190 D
autom., bwj. nov. '84, pr.

’ 12.000,-.04499-1166.
MERCEDES 280 Coupe fc,
autom., airco, ABS, bwj. '80,
pr. ’ 6.950,-. S 045-226433.
Te koop MERCEDES 190 E,
bwj. '83, donkerblauw, aut.,
ABS, cv, ww glas, electr.
ramen en schuifd., BBS
velgen, i.z.g.st., ’12.950,-.
Tel. 04498-56893.
Te koop MERCEDES 280
SE, bwj. '85, met extra's, au-
to verkeert in nw.st., mr. mog.
Bellen tussen 13.00-18.00
uur. 04754-85730.
MERCEDES 190 2.3 16-V,
bwj. '85, nw.st., ’24.500,-.
046-528336 b.g.g. 046-
-581841.

Hyundai PONY 1.2 TL, '83,
100% in orde, ’900,-. Tel.
045-424128.
Mooie Lancia THEMA V6,
beigemet., '87, luxe uitv.,

’ 9.500,-. Tel. 04499-3010.
Lancia Dedra I.BiE, bwj. '93
m. '94, '19.000 km., blauw-
met., electr. ramen, radio.
Automobielbedr. KOMPIER,
Heerlerbaan 66, Heerlen,
telef. 045-428840.
Lancia Dedra I.BiE, bwj. '90,
d.blauw, electr. schuifdak,
radio. Automobielbedr.
KOMPIER, Heerlerbaan 66,
Heerlen, telef. 045-428840.
Te koop MAZDA 323 Sedan,
bwj. '84, automaat. Telef.
045-316271.
Te koop MAZDA 929 sta-
tioncar, bwj. '80, APK 1-95,
t.e.a.b. Tel. 045-743004.
Te k. MAZDA 626 LX, bwj.
'86, nieuwstaat, trekh., sunr.

’ 6.250,-. Tel. 04404-2400.
MAZDA RX7, sportauto,
rood, nw. mod. '87, extra's,

’ 17.500,-. Tel. 045-424128.
MAZDA 323 1.3 HB, 3-
deurs, '85, APK 5-95,

’ 3.750,-. Tel. 045-255784.

Te k. MERCEDES 190E, kl
blauw, alu-velgen, cv.
schuifdak, spoiler, enz., bwj
'87, (geen handel), zeei
mooie auto, vr.pr. ’ 22.000,-.
Da Costastr. 2, Heerlen.
Te k. MERCEDES 200 die-
sel, bwj. '85, APK gekeurd
pr. ’15.750,-. S 04750-
-24919 na 17.00 uur.
MERCEDES 190 E 2.3 16V
(ABS), st.bekr., volleder
elec. ramen, sportvelgen
vew. stoel, enz., bwj. '85
schadevrij, 94.000 km, rook
zilver. Vr.pr. ’20.900,-. 046-
-519644 na 17.30 u. 581536.
Te koop zeer mooie MB 19C
E autom., antracietgrijs, LM-
velgen, hout. inter. stuur-. bekr., radio/cass., alarm, vr
pr. ’ 12.950,-. 045-216900.
MG MIDGET, bwj. '78, RHD. topconditie, prijs ’12.500,-.
Telef. 045-255784.

'Te koop Mitsubishi TREDI/s
1400 GLX i.z.g.st., bwj. 85

Tel. 045-412039.
Te k. Mitsubischi LANCEF
1.4 GL, nw. m. '85, 4-drs.
schuifdak, trekh., sterec
cass., beslist i.z.g.st.

’ 2.450,-. Tel. 045-458964.

.Te k. BMW 316, bwj. '83,, sportv., verl., schuifkantel-. dak, vr.pr. ’4.950,-. 043--r 630772 na 17.00 uur.
■Te k. BMW 520, bwj. '81,. met APK, t.e.a.b. Telefoon
■ 043-477907 na 17.00 uur.

' Te k. MITSUBISHI Colt GLX
bwj. '79, APK 4-95, vr.pr- ’700,-. Tel. 045-272100.

' Te koop Mitsubishi SPACE-

' WAGON 1800 GLX, bwj. '84"■ 7-pers. uitv., vr.pr. ’4.800,-.■ Telefoon: 045-228802.. Mitsubishi TREDIA 4-drs.,
1400 GL, type '84, APK,- ’ 1.650,-. Tel. 045-426694.. MITSUBISHI Colt 1200, bwj.. '86, zo goed als nieuw.

’ 5.250,-. Tel. 04404-2400.
Weg. omst.heden MITSUBI-
SHI Lancer, bwj. '91, 5-drs.,
1.5 Gü Hatchback, km.st.
62.000, auto is nieuw, vr.pr'.- ’14.900,-. g 04406-10589.
Mitsubishi GALANT 2.0
GLSi, aut., veel extra's, bwj.: '89, onderh.boekjes aanw.

■ ’14.500,-. 046-581841 bg.

" g. 046-528336.
Voor Piccolo's

zie verder pagina 20

f-*-PP-*-*WPf-*-*-*-*-P-*-*-*P^1 ■«" f M -mm\ fÊ A T M^MW "■l L*f i ■ 1 f mummm^M gkmJÊ i■| ■ i V 1L J "J § ■. ■ 1 I Zeer gemakkelijke ■
k A /M W 1 l_ J V *t^V * V L C I [1 1 1 Am * M i A WA m l I' X drie-knops computer-

I II L *^^ A J "1 *"^T lil» tWk »# 1 L W II I "I 1 l IN—-^ muis, hoge resolutie.
i^^J^Jl^l m— LJ^ M^ I VolledigMicrosoftcompatible^I OudeVogelzang AA I

ItSL^mm^^. VnrFL7AMr
CailOll JIIIL^SEB L>.^^^^^^^S Natuurlijk wilt uvan uw kostbare televisie, video--t^vi^k CMtt^lfiiiii- wÊÊÊ^mÈÊ?4r^\r recorder, camcorder, CD speler of andere apparatuur

'^NEERTSEIO99 ** ** JCIvVIviL | r~:^^^^^*^>==-"^=fej Wr9sP^fSSsr zo 'an9 rno 9e''ik; zorgeloos genieten. Daarom kunt u bij
«Sw autoluidspreker, belastbaarheid 50 fJAW + gratis vergroting f ’ lmjfJljÈÊjs 1~~ jl W^rvSSS Vogelzang profiteren van het speciale 6-jaar-garantieplan. Een
rW „ -**■ =^ van 20x30 cm! li I MW I IËÊÊh / // ffCèXr r- i " ~ . , ,

""""■e Vogelzang ■ '^9^3 Kodak ffi ’ ImW I mÈÈ’ / // **»wjr garantie-verzekering waarmee u vooreen klein bedrag per jaarmaar
N- iiiiiiiii'liftin.. - : -< «v f L^^JILJ^MI j *’ liefstó jarenlang nietvoor verrassingen komtte staan bi| eventuelerepara-

11111!^^ Hl ,^!****TS->-^^. "^^f tiesaanuwapparatuur. De mensen in onze winkel kunnen u precies uitleggen hoe

JjUPSDC 212 AUTORADIO/ KODAK 135-36GOLD II CANON LBP 4i LASERPRINTER LASER LT 421 NOTEBOOK COMPUTER fc:^k.ETTESPELER FOTOROLLETJE Compacte HP compatible laserprinter met een Compacte notebookmeteen 486 SLC 33 MHz f.- ,- «l
Vl natie meteen Perfecte prijs/kwaliteitsver- Fotorolletje van hoge kwaliteit, 36 opna- afdruksnelheidvan4pagina'sperminuut. Uitge- processor, 4MB intern geheugen, een 120 MB lll"llV6'^ing. De versterker heeft een vermogen van men/100 ISO. Indien u dit rolletje weer in- voerd met Canons automatische beeldverfij- hardtlisken 3,5" diskdrive. Het "84-key" toet- "^X IJ ■ |«-—»~J- Watt, loudness, bass en treblereqeling. levert voor ontwikkelen en afdrukken ont- ningstechnologievoor eenhoge afdrukkwaliteit. senbord heeft een geïntegreerd numeriek key- ***\ \ /*Xs^adio is uitgerust met 18 FM voorkeuze- vangt u een gratis vergroting van 20x3O cm. Zeven ingebouwde schaalbare letterfonts. paden 1 2functietoetsen. Voorzien van een LCD §§L \/J| I ÊW,ÉF"ÊW I *BF ÊFÊMiÉP""!aers. Perfect stereo cassettedeck met- Alle foto's worden bij Vogelzang op Kodak Standaard geheugen van 1 MB,parallelinterta- VGA scherm met 64 grijstinten, printerkabel, lik VJij ■ ■ I■BlI #1 I*■en snelvooruitspoelfunctie. Be- kwaliteitspapier afgedrukt. Vooreenfoto van ce 2 insteekposities voor fontkaarten. Opwarm- luxe lederen draagtas, muis, MS DOS 6.0 en 1 M*VM Lf M.9ategendiefstald.m.v.afneembaarfronten formaat 10 x 15cm betaaltuf* /IA tijd van slechts 16 seconden. MS Windows 3 1 Mm*, MW MW <^V -*B1■f*j*****'B ■■ ■ ■ WÊÊ)

p
s,ampje. o'^ Oude Vogelzangprijs 1899 Oude Vogelzangprijs 3499 Daar ICUW JC«Ct Omlieeil
**■ Ifc/M fe/M fe 'M Éfll I ■■ JÊ fck /Ml fe **M fefdf AKERSTRAAT 19, HEERLEN. SERVICE-AFDELING EN IN BOUWSTATION: KRUISSTRAAT 12, HEER-

| AW Um^Êm'mmJÊ Wm^jÊrÈmW I P^*U&J .*V IEN.TEVENSVOORCD'SENKOOPVIDEO'S.OPENINGSTUDEN:MA. 13.00-18.00 uur, di. t/m
f i^A^Êf m m W^mmt^mmW Amm\jAw jAW jAw vr.9.30-iB.oouur, za 9.30-17.00 uur. koopavond tot 21.00 uur.
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EUROPEES DENKEN BETEKENT
h,ps OOK EUROPEES HANDELEN j
nadert
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rlgLC"l„r'ï Als ondernemer, maar ook als particulier worden u zowel in Nederland als en uw Duitse zakenrelatie in de grensregio's of bij het zoeken naar vastgoed of bij
m tn,worde„, in coma «.ken. . Duitsland interessante financiëel/econom ische mogelijkheden geboden. financieringen. Door deze nauwe samenwerking kunnen wij uop maat toegesne-
ongeneeslijk ziek worden. ■**** * *"*
Het„uk,e viak voor de dood Qm deze n jeuwe markten te ontdekken en daardoor nieuwe kansen te kun- den adviezen verstrekken. Onze Duitse collega's districtdirecteur Jurgen Krieger,
is vaak onzeker. Wat gebeurt
«m« u* War w,i. w wd- nen creëren# wgrkgn w jj jn Duitsland samen met een sterke partner: Uta Marx, Gabriela Hammers en Franz-Gerd Bend zijn u gaarne van dienst.
licht zijn het vragen die u, of »
mensen uw

bezig houden. Daarom is er 'nu een boekje me. de .«ei ;|»"| Profiteer dus van het nieuwe Europese denken.
'Tussen leven en dood; over
Ien eutha- WK^K^KÊ^Ê^KÊ^K^KÊIÊKttK^K^KtI^^KÊKKK^KÊKÊÊ^^KKK^^^^^BKItKKi^ÊÊK^^BÊÊ^K^^^^^^

nasie*. Vraag het aan en sta ,
een S st.ib.js.raks.s.uUree„ 0e samenwerking met de Sparkasse Aachen en haar H 3filialen betekent voor u »«^r» ■bnefkaarr naar Posrbus 978. fl H^ltfl i >***<■>

mum*Btipr
ïüoo az ,n Ams.erdam. nog meer voordeel. Zo kunnen wij via onze Duitse relatie bemiddelen tussen u i9lV*2ftPaflK.
Plak f 1,- extra aan postze- i
gels als bijdrage nipp y\
in deportokosten. * ' — -— ' ~"*' '* I
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Goed nieuws over onze ongekend succesvolle minder geld. En de Hyundai H 100 biedt méér dan een stereo-installatie is standaard. Evenals veiligheidsvoor- specifieke toepassingen verzorgen. Kom binnenkort
bestelwagen. De H 100, dé sensatie van de bedrijfswa- zeer aantrekkelijk kostenplaatje per kilometer. zieningen zoals stalen balken in de portieren. En drie eens bij ons langs. Voor een proefrit en alle informa-
genmarkt, is in 2.5 dieseluitvoering j ■■■ Met een onverwoestbare 2.5 jaar garantie uiteraard. tic over de mogelijkheden, aantrekkelijke leasetarieven,

tijdelijk extra gunstig geprijsd. 'iter kW/75 pk) dieselmotor. De H 100 is ook met multipoint-injectiebenzine- financiering, etc. U bent van harte welkom.
Op de verlaagde prijs van WW A B " 1 ■ 1 " J een beschikbaar laadvolume van motor leverbaar. Het scala aan uitvoeringen omvat ✓Jr**'*'*K.

f 23.300,- geven we ook nog eens een MmwM\ ca- m3en een laadvermogen van onder meer een bestelwagen in gesloten uitvoering
chequekorting van f 1.500,-. Zodat u Hl 1.272 kg is de H 100 een van de of met ramen rondom, een dubbele cabine, een ■***k^r***j IFf
al voor f 21.800,- in een complete H 100 diesel rijdt. meest nuttige en praktische in zn klasse. 9-persoonsbus en een taxibus voor 8 passagiers. ■_ w^*t B*fc*J" II
Nergens vindt u zon complete bestelwagen voor Aan het comfort is veel aandacht besteed, zelfs een Daarnaast kunnen we talloze inbouwvarianten voor HET NI E U W»E WERELDMERK

PRIJZEN EXCL. BTW EN KOSTEN RIJKLAAR MAKEN. INFORMEER NAAR DEGUNSTIGE LEASETARIEVEN. DE H 100 ® IS EEN PRODUKT VAN HYUNDAI MOTOR COMPANY.

BRUNSSUM: AUTOCENTRUM SANDERS BV, AKERSTRAAT 128, TEL. 045 - 251644. HEERLEN: AUTO VAESSEN, BEITEL 19, TEL. 045 - 424010.
SITTARD-LIMBRICHT: AUTO LEYMBORGH BV, BORNERWEG 2-8, TEL. 046 - 515838.

■■ \\
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PD LOONADMINISTRATIE ;
tnseptemberstartbovenstaandecursus. Bet voorgratisprospectus,

Bedrijfshogesehoot Katholieke Leergangen. TijdetixMhntooruren077-520440. lJ
— ■———— ---1

LENEN MOET LEUK BLIJVEN*
WELKOM BIJ DE GKB!

Lastig gedoe kunt u niet gebruiken als u
een lening aanvraagt. U hebt geld nodig. Punt
uit. Tegen een prettige lagerente. En aardige t|
mensen die depersoonlijke leningvlot voor u
regelen. Evenals een doorlopend krediet, als dat ' (
debedoeling is. Dus geen gezeuralsjeblieft.

Mee eens? Dan is deGemeentelijke
Kredietbank uw juisteadres. Bel voor informa-
tie. Of nog beter: kom gewoon even langs.
Wij helpen u graagaan geld.

Doorlopendkrediet ~ "i. 1 . . ■ 6limietbedrag theoretische aflossing effectieve "looptijd per maand rente per■ja* ;
f 15.000,- ~ 66 maanden" f3OO,- 10,8%^
f25.000- 6Smaanden f5OO,- 10,4%^s
f40.000- 65 maanden fBOO,- 10,4% )\
i 1 , 1

Persoonlijke lening \
in handen looptijd I aflossing effectieve «,

permaand rente perft*,
f 10.000,- ~48 maanden" f253,95~~ 10,5%^-
-f20.000- 48 maanden f507,91 10,5%^
f40.000- | 60maanden | f847,158 | 10,3%^

Wijzigingen voorbehouden.
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van 9.00-16.00 uur

(^K GOED VOOR UW LENIW
V_>*lD GemeentelijkeKredietbank

Geerstraat 34
Postbus 103,6400AC Heerlen
tel. 045-715211 A
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Van onze verslaggever

KERKRADE - Op scholen in Kerkrade
en Geleen hebben verontruste directeuren
de leerlingen een pamflet meegegeven
Voor de ouders waarin zij worden gewaar-
schuwd voor een 'nieuwe drug': LSD op
Vvrijfplaatjes en stickers.
Volgens Lex Temme van de Kerkraadse
politie is er 'onnodig paniek gezaaid.
«LSD is een vloeistof, samengesteld uit
een aantal chemische middelen. LSD is
een gevaarlijke stof met een vernietigende
Uitwerking. Wat dat betreft kan uitlegover

Schooljeugd krijgt
'onzinnig' pamflet
over LSD-stickers

LSD geen kwaad. Maar die drug houdt
niet op stickers en plakplaatjes. Voorlich-
ting is prima, maar de school had er beter
aan gedaan eerst contact op te nemen met'
de politie alvorens een onzinnige brief
mee te geven aan de kinderen."

DeLSD is volgens Temme geïmpregneerd
op minuscule stukjes vloeipapier waarop
een figuurtje (bijvoorbeeld een wielrenner
of vlinder) is afgebeeld. Temme: „Ze wor-
den met grote vellen tegelijk aangemaakt
en van een perforatie gezien. Op het vloei-
papier met eën doorsneevan vijf millime-
ter zit een druppel LSD. Die stukjes pa-
pier werden onder de tong gelegd, deLSD
komt in de bloedbaan waardoor men gaat
hallucineren."
De brief die veel schoolkinderen de afge-
lopen week hebben ontvangen is een ko-
pie van reeds jaren geleden opgedoken
pamfletten over LSD-plakplaatjes.

'Verblijfsontzegging' opvolger openbare orde-bevel

Nieuw middel Maastricht
tegen de drugstoeristen

CAD: weglaten condooms dreigt door klantengebrek

'Acties Zeswegen trekken
seksuele perverselingen'

DOOR JOOS PHILIPPENS

HEERLEN - De bewoners van
de Heerlense wijk Zeswegen
moeten hun acties tegen de over-
lastvan heroïneprostituées beëin-
digen. Ze hebben een duidelijk
signaal afgegeven en de gemeente
werkt hard aan een betere oplos-
sing. Maar door de voortdurende
acties dreigt escalatie en gevaar
voor de volksgezondheid.
Dat vindt directeur Laurens Me-
lissie van het Consultatiebureau
voor Alcohol en andere Drugs
(CAD) in Heerlen.
De bewoners staan dagelyks by'
de CBS-weg. Ze proberen de 75
geregistreerde prostituees het
werken moeilijk te maken. „Door
de acties blyven veel vaste klan-
ten weg," zegt Melissie. „De vrou-
wen moeten daarom veel langer
werken, vaak tot vijf of zes uur 's

|^ Vononze verslaggever

[ IA.STRICHT - De gemeente- *astricht wil vanaf 7 septem-
\ lf via het geven van verblijfs-: Weggingen de drugstoeristen,
| -alers en gebruikers uit (delen, "ty de stad weren. De eerste

' -er geldt de ontzegging voor
''cc weken; recidivisten mogen
purende vier weken niet meer, het stadsdeel komen waar-, jj°r de regeling geldt. Daad-(^kelyke uitzettingen zijn niet
*er mogelijk.

i „, ""■ gebied waar de regeling van
*cht is, kan afhankelijk van waar! overlast zich voordoet, worden

Het college geeft de zo-
iRoemde 'drugsoverlastgebieden'~ \ De regeling mag vanuit be-
Wsrechtelijk oogpunt niet voor!hele stad worden afgekondigd.Jj daadwerkelijk uitzetten van
Jjtenlanders, dealers en junks is
Jt meer mogelyk. Op het niet op-
'gen van een verwijderingsbevel
**t enkel een strafrechtelijke

-J'ctie; het niet opvolgen van een
Jbtelijk bevel is een misdrijf.
* gemeente constateert zelf al dat
'effectiviteit van deze regeling,

' * gebaseerd wordt op een nog in..voeren bepaling in de APV, veel'"«der is dan die van de eerder uit-
-1 jfaardigde nood- en openbare, Krachtens die beve-
,l > waarvoor vereist is dat sprake
.""an een noodsituatie, zijn tot nu
j*in totaal 3300 junks de stad uit-
|?et. Daarmee werd begonnen te-JJikertijd met de sluiting van hetf^enparkje, medio juli.
,'Sens de gemeente is de nieuwe
jeling noodzakelijk om het inge-
?e - harde - drugsbeleid te kun-

' Fj voortzetten.
die bij de politie bekend

i /j als dealer of gebruikervan ver-
eende middelen kunnen worden
jolen zich uit het gebied te ver-

-1 Sferen. Dat 'bekend zyn' kan büj-
«Puit persoonlijkewaarnemingen,I^JVan dan wel een rapport opge-
likt dient te worden. Voorwaardel?r het geven van een bevel is ver-; l dat die 'bekenden' zich schuldig
i Nakt moeten hebben aan over-
i JJjxig van de Opiumwet of aan
/ j^tredingvan de overlastbepalin-
-1 Jj in de APV. Daarvan moet tel-
Xs een proces-verbaal worden
'^aakt. Een beter alternatiefis er
Vter niet.lib
'l loerderpagina 13
i Wblijfsontzegging
Ntebeurt schriftelijk

vrouw springt
van toren

St-Janskerk
j^ASTRICHT- Een jonge vrouw
J*e leeftijd van achttien a negen-
JJ Jaar is gistermiddag van de ze-?% meter hoge toren van de
(/'-Janskerk nabij het Vrijthof in

gesprongen. Dat gebeur-
I^P een moment dat de toren was
[^gesteld voor bezichtiging. De
[^titeit van de vrouw was giste-
u?}og niet bekend. Het enige dat
iji-j zich droeg was een treinkaart-|saarlem-Maastricht, enkele reis.
J^igen hebben kort voor de

nog geprobeerd haar op an-
j6 gedachten te brengen. De poli-
f **tte onmiddellijk de omgeving
ij-^e toren werd later op de dag

opengesteld voor bezoekers.

\ ' ide beste garantie
voor een flexibele
inzet is misschien m .
wel een tijd lang |§

I
niet reorganiseren Jj

i punaise\

Railrunnerhome

" De eerste railrunnertjes probeerden gisteren denieuwe crèche aluit.

Eerste crèche NS in Maastricht
Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Wethouder
Veronica Dirksen van Maas-
tricht heeft gisteren de eerste
kindercrèche van de NS in Ne-
derland geopend. Het railrun-
nerhome, zoals de opvang in
het Maastrichtse stationsge-

bouw heet, is vooral bedoeld
als extra service voor de reizi-
gers. Voor bijvoorbeeld men-
sen die een dagje in Maastricht
willen doorbrengen. Maar ook
de inwoners van Maastricht
kunnen in de crèche met hun
kroost terecht. Professionele
begeleiding, kindvriendelijk-

heid, veiligheid en een goede
hygiëne staan voorop bij deze
opvang.

De capaciteit van de opvang is
45 plaatsen. De kinderen kun-
nen maximaal vijf uur in het
railrunnerhome verblijven, a
raison van vijf gulden per uur

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

voor het eerste kind en 3,75
gulden vanaf het tweede kind.
In de crèche kunnen kinderen
terecht van 1,5 tot zeven jaar.

Voor de mensen die dat willen
bestaat de mogelijkheid een
semafoon mee te nemen, zodat
ze steeds bereikbaar zijn. De
openingstijden zijn van maan-
dag tot en met zaterdag van
8.30 uur tot 18.30 uur. Reserve-
ren is mogelijk via telefoon-
nummer 043-281609.

Vermiste broertjes
gezien in Heerlen

LANDGRAAF/ZEIST
- De Somalische
broertjes Mahad (13)
en Faisal (14) Aden,
die sinds vrijdag 19 au-
gustus worden ver-
mist, zijn de eerste
week na hun verdwij-
ning meerdere malen
gezien in het centrum
van Heerlen.
Uit de nagetrokken
tips, die binnenkwa-
men via oproepen in

dagbladen en op de te-
levisie, blijkt dat het
twee.tal zich ophield
bij het NS-station.
Mahad en Faisal Aden
waren na een korte va-
kantie bij hun oom in
Landgraaf op weg naar
hun woonplaats Zeist.
Via buslijn 28 van de
VSL zijn ze volgens
getuigen wel aan de
achterkant van het
NS-station in Heerlen

aangekomen. Daarna
ontbreekt verder elk
spoor.

Inmiddels heeft de po-
litie regio Utrecht, dis-
trict Binnensticht pos-
ters laten drukken in
het Nederlands en in
het Somalisch. Op de
poster staat een op-
roep van de vader van
de jongens, waarin hij
mensen die meer in-
formatie hebben, ver-
zoekt met hem contact
op te nemen. De pos-
ters worden vandaag
ook in deze regio ver-
spreid.

(ADVERTENTIE)

]Vew Only the best
Wi léij iMMi li /Am VaM

W'l'J'ÈWVfj"jA m\'2'Wt'im il-ï'lm

Precents: Replay
Chevignon HeerlenLiberto neerien
Knock Out Dautzenbergstraat 23| bu. tel. 045-715084

(ADVERTENTIE)

’ 5.000,-,
je ZUlt Ze . LimburgsDagbl
maar winnen! _yAWFmH\
ledere week’ 10.000,-
aan prijzen plus in de J^mrw^m \^ mC'
extra gratisronde de y~-^sEï~^zz WT
superhoofdprijs ;

de Peugeot ~^o
306 XNt.w.’27.500,-. a

Gt»os"Js°o*o''s Koop nu uw kaarten! '\\S

BW
DeLimburgs Dagblad Bingokaarten koopt u bij de bekende verkooppunten. J******^,
Voor informatie bel: 045-739888. -"HT
VergunningvoorLimburgs Dagblad Bingo is verleenddoor deStaatssecretaris van Justitieonderno. L.0.94tWX)81-(X)%.94

ochtends. Minder klanten bete-
kent bovendien dat de vrouwen
onder de prijs gaan werken."
Het nachtelijke werken van de
vrouwen trekt volgens Melissie
ook allerlei perverselingen. „Dat
zijn mensen met allerlei bizarre
seksuele wensen. De vrouwen
zien zich nu gedwongen daaropin
te gaan. Wij hebben nadrukkelij-
ke aanwijzingen dat zonder con-
doom wordt gewerkt."
Dat brengt volgens het CAD ge-
varen voor de volksgezondheid
met zich mee, bijvoorbeeld aids.
„De meeste klanten wonen wel
degelijk in Heerlen," stelt Melis-
sie. „Dit is niet de Ver van m'n
Bed-show. Het gevaar zou wel
eens naast je in bed kunnen lig-
gen."
Hij vindt de acties ook vernede-
rend voor de prostituees. „Zelfs
kinderen van acht jaar roepen
hen na. Onvoorstelbaar dat de be-
woners deze vrouwen nauwelijks
als mensen zien."
„Voor de vrouwen is dit een over-
levingsstrategie, maar die lijkt nu
tot volksvermaak geworden. De
bewoners spreiden een saamho-
righeid ten toon alsvan een groep
voetbalsupporters. Nu willen ze
weer iets ludieks doen dat ze 'Cul-
tura Hoera' noemen."
Melissie vreest escalatie. „Jonge-
ren uit Zeswegen hebben al ver-
slaafden met knuppels geslagen
en een vrouw mishandeld," zegt
hij. Ook medewerksters van het
CAD, die aan de CBS-weg hulp
verlenen vanuit een bus, zouden
al bedreigd zijn.
Melissie erkent dat de situatie op
de CBS-weg verre van ideaal is.
„Maar dit is altijdals een tijdelijke
oplossing gezien. ledereen in Zes-
wegen kan dat weten. Met de er-
varingen die we als hulpverleners
op de CBS-weg opdoen, kun je je
voordeel doen bij de echte ge-
doogzone. Dat moet een rondrij-
circuit worden, waar de burgers
geen of nauwelijks hindervan on-
dervinden."
De CAD-directeur vindt dat de
Zeswegenaren één ding goed
moeten beseffen. „Ze trekken nu
allerlei elementen naar de wijk
die ze daar zeker niet willen heb-
ben."

(ADVERTENTIE)

""""""""""""""""" Opening
m najaarsseizoen #

" bij Carita "? in Heerlen en Maastricht :
0 Onderstaande bedrijven f
m staan helemaal in 't teken m? van het najaarsseizoen 1994. J
£ Carita brengt u een keuze £
A van modemerken die niet te f
£ evenaren zijn. Een zeer uit-Z gebreide kollektie en exclu- J* sief voor Limburg in Heerlen 'e en Maastricht. "
# o.a. In-Wear - Part Two - "***") Stills - Diesel - Imitz - Sissy #
0 Boy - Björn Borg - Sand. f
eE BTHHBnjKyBjP^B **"*'
O o.a. complete dames- en he- #

rencollectie, met schoenen 9
Aen accessoires. Kortom f
K mode voor 't hele gezin.

o.a. Matinique - JC. Rags -J Philp Handsome - Planet '2 Earth - Ciao - Blue Arctic - '" Björn Borg - Diesel - Sand. e

" o.a. In-Wear - Matinique - "# Part Two - Diesel - Philp #
***") Handsome - Esprit - Soap #
£ Studio - Cottonfield - Björn f
<**, Borg.

k Een 900 m 2 groot Europees m* Fashion Center waar heel J■ Limburg op heeft gewacht. '" Verdeeld over drie sfeervolle "" verdiepingen, waar iedereen "" zowel hij als zij zijn mode- #
9 keuze compleet maakt. Een #
O Europees Fashion Center, £
A het eerste van Nederland. m
0 o.a In-Wear - Sissy Boy - 9
f Laundry Industrie - Soap g
i Studio - Witberg -C. Barnet - —' J.P. Gaultier - Spadiforie - J" Diesel Donna - Esprit - Vir- '" mani - Matinique - Rivet - "" Paul Smith - Blue System - "" Cottonfield - Diesel - Verte #

" Vallee - Books - Migel Stap- #
0 per - Björn Borg. PR351391 £
"""""""""""""""e

Drie jaarvoor
verwonden vriendin
MAASTRICHT - De rechtbank in
Maastricht heeft aanzienlijk milder
dan het Openbaar Ministerie geoor-
deeld over de moordpoging met een
groot vleesmes van Jo K. (30) uit
Landgraaf op zijn vriendin Sandra. De
eis van zes jaar van mr. L. Ummels
halveerde de rechtbank tot drie jaar.
Jo K. stormde op 15 mei de woning
van het meisje binnen en stak haar
vrijwel onmiddellijk meteen mes ne«9r.
K. was woest omdat hij van een ken-
nis had gehoord dat die met hetmeis-
je had geslapen.K. dacht dat hij zich
deverloofde van het slachtoffer mocht
noemen. K. was niet bij de uitspraak
aanwezig.

Betsy Maes
terecht
MAASTRICHT - De 38-jarige Betsy
Maes uit Maastricht is weer terecht.
De vrouw, die sinds 23 augustus ver-''
mist was, werd door de poilitie in een
woning in de wijk N<azareth aangetrof-
fen. Naar aanleiding van artikelen in
de krant kreeg de politie gisterochtend
meer dan tien telefoontjes over de
vermissing van Betsy Maes. Ook bij
de stichting Jan Baptist kwamen
m«3erdere tips binnen. Bijna alle bel-
lers wisten te melden dat Betsy Maes
verbleef op een adres in de wijk Na-
zareth. Daar werd zij door de politie
ook rond tien uur gevonden. Uit het
onderzoek is gebleken dat de vrouw
aanpassingsmoeilijkheden had en
daarom het gezinsvervangend tehuis
van de stichting Jan Baptist was ont-
vlucht.

Busbedrijf op
overnamepad
HEERLEN - Busonderneming
Munckhof Reizen uit Horst heeft twee
bedrijven overgenomen en is daar-
door uitgegroeid tot eeji van de groot-
ste personenvervoerders in Noord- en
Midden-Limburg. Een belangrijke
overname was Taxi Bovee uit Broek-
huizen en Arcen, met veertien taxi's
en busjes. Het totaal aan taxi's van
Munckhof bestaat daardoornu uit vijf-
tig. In Horst werd Autoverhuur De
Driesprong overgenomen.

Drie jaarvoor
Kerkraadse dealer
MAASTRICHT - Een 44-jarige Kerk-
radenaar is gisteren door de recht-
bank in Maastricht veroordeeld tot
drie jaar gevangenisstraf wegens
handel in harddrugsen verboden wa-
penbezit. Het was niet de eerste maal
dat de man als dealer terechtstond.

Hogeschool tegen
facilitaire studie
HEERLEN - De Hogeschool Heer-
len, gesteund door vier andere col-
lega-instellingen, heeft juridische
stappen ondernomen tegen het Minis-
terie van OCW. De instellingen zijn
falikant tegen de toekenning van een
opleiding Facilitaire Dienstverlening
(FD) aan de hoges<*holen in Diemen
en Rotterdam. De reden is dat geen
behoefte bestaat aan een groter aan-
tal afgestudeerden met die opleiding.
FD-afgestudeerden ambiëren een
managementfunctie bij <*ateringbedrij-
ven, gebouwenbeheer, schoonmaak,
beveiliging en evenementen-organi-
saties.

Brand om blunders
te verdoezelen
GENK - Een brand dié maandag in
de vooravond woedde in een woning
aan de Hornsbergstraat in Genk, is
aangestoken. De 37-jarige eigenaar
had bij verbouwings- en vernieu-
wingswerken blunders begaan, waar-
door de stabiliteit van het huis in het
gedrang kwam. Een verzakking deed
zich voor en de gevels vertoonden
scheuren en barsten. In de hoop dat
de verzekering hem schadeloos zou
stellen,. stak de man de woning in
brand. Het pand wordt waarschijnlijk
gesloopt.

Fotograaf strijdt
tegen NedCar
GELEEN/BORN - Fotograaf John
Baggen in Geieen heeft gisteren tij-
dens een kort geding een schadever-
goeding van ruim vier ton geëist van
NedCar in Bom, danwei 200.000 gul-
den als voorschot op de daadwerkelij-
ke schade die hij raamt op zeven ton.
Hij claimt dit omdat het bedrijf als op-
drachtgever niet langer met hem wilde
samenwerken en volgensBaggen het
contract opzegde. De reden daarvoor
was de vermeende zwakke finandële
positie van de fotograaf en daarmee
de vrees dat het foto-archief dat hij
voor de fabriek beheerde, verloren
zou gaan. Gisteren zijn stukken over-
legd waaruit volgens Baggen blijkt dat
zijn financiële positie 'zich in positieve
richting beweegt. NedCar stelde dat
Baggen geen contract had, maar
overeenkomsten in de vorm van zo-
genoemde inkoopbonnen. Het werk
van de fotograaf zou daarnaast niet
meer voldoen aan de voorwaarden.
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Met grote droefheid doch ook met grote dank-
baarheid jegens O.L. Heer haar als moeder,
schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster, tante
en nicht te hebben gehad, geven wij kennis dat
heden, na een kortstondige ziekte, van ons is
heengegaan, voorzienvan de h. sacramenten, op
de leeftyd van 82 jaar

LisaMeijs
sinds 1975 weduwe van

Hub Sijben
In dankbare herinnering:

Nuth: AlfonsSijben t
Kerkrade: Mia Sijben-Curfs

Frits Strouven
Bert
Rob en Saskia

Nuth: Tiny en Louis <
Steens-Sijben
Angeliqueen Ralf
Patrick enPatricia
Patricia en Felix

Beek: Mariet en Jan
Faashen-Sijben
Ralf, Ivo

Nuth: Annie enFrans
Houben-Sijben
Léon
Pascal en Nicole

N«3erb«2ek: Joen Elly Sijben-Steens
Roger, Michel

Sittard: Winand Sijben
Obbicht: Leny en Jac Houben-Sijben

Etienne, Nadine, Fabiënne
Roermond: Margriet en Pierre

Hendrix-Sijben
Judith, Cyriel

Capelle a/d IJssel: Liesbeth en Jos
de Bruyn-Sijben
Anke, Anouk,Kirstin
Familie Meijs
Familie Sijben

31 augustus 1994
Burg. Cremersstraat 24 A, 6361 BR Nuth
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
zaterdag 3 september a.s. om 12.00 uur in de pa-
rochiekerk van de H. Bavo te Nuth, gevolgd
door de begrafenis op de begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
De dierbare overledene zal bijzonder herdacht
worden tijdens de avondwakevan vrijdag 2 sep-
tember a.s. om 19.00 uur in bovengenoemde
kerk.
U kunt afscheid nemen in een der rouwkamers
van De Universele, Hoofdstraat 100, Hoens-
broek. Bezoekgelegenheid dagelijks van 17.30
tot 19.00 uur.
Zy die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

t
Dankbaar dat wij haar zo lang in ons midden
mochten hebben, maar ook bedroefd om het
scheiden, delenwij u mede dat na een kortston-
dige ziekte toch nog onverwacht van ons is
heengegaan onze ljeve moeder, schoonmoeder,
groot- en overgrootmoeder, zuster, tante en
nicht

Maria Hendrika
Coenen

weduwe van

Johann Veders
Zij overleed in de leeftijd van 92 jaar, voorzien
van de h. sacramenten der zieken, na een liefde-
volle verzorging in Huize Louise.

Bom: J.W. Veders
E. Veders-Bongers

Brunssum: CT. Veders
M.C.P. Veders-Hendriks

Brunssum: JJ. Veders
F.T.H. Veders-Struys
en haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Coenen

Brunssum, 31 augustus 1994
bejaardentehuis Huize Louise, Vijverlaan 5
Corr.adres: Pastoor Savelbergstraat 88
6441 AP Brunssum
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op zaterdag 3 september a.s. om 11.15 uur in
de parochiekerk van de H. Vincentius a Paulo
te Brunssum-Rumpen, gelegen aan de Prins
Hendriklaan, waarna aansluitend de begrafenis
zal plaatsvinden op de begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondwake tot intentievan onze dierbare over-
ledene vrijdag 2 september om 19.00 uur in de
kapel van voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwka-
pel van het bejaardentehuis Huize Louise te
Brunssum, dagelijks van 16.00 tot 18.00 uur en
verder volgens afspraak.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.
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Geheel onverwacht overleed onze lieve broer,
schoonbroer, oom en neef

Hubert Jozef
Schoenmakers

Hij overleed, gezalfd met de h. olie, in zijn eigen
vertrouwde omgeving, op de leeftijd van 81 jaar.

Familie Schoenmakers
Familie Van de Berg
FamilieKaelen
Familie Jongen

31 augustus 1994
Valkenburgerweg 38a, 6367 GW Voerendaal
De plechtige eucharistieviering, waarvoor wy u
beleefd uitnodigen, zal worden gehouden op za-
terdag 3 september a.s. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk O.L. Vrouw van Altijddurende Bij-
standte Kunrade, waarna aansluitend de begra-
fenis op de r.k. begraafplaats te Voerendaal.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijke condoleance vanaf 10.30 uur.
Avondwake ter intentie van de overledene vrij-
dagavond om 19.00 uur.
Jozef is opgebaard in een der rouwkamers van
de begrafenis- en crematievereniging „Voeren-
daal", Kerkplein 43, Voerendaal, alwaar gele-
genheid tot afscheidnemen dagelijks van 18.30
tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

I "■"Dankbaar voor het vele goede dat zij ons tijdens
haar leven heeft gegeven, hebben wij toch nog
onverwacht afscheid moeten nemen van onze
moeder, schoonmoeder, oma, zuster, schoon-
zuster, tante en nicht

Maria Hubertina
Rij eken

weduwe van

Johannes Gerardus Caubo
voorzien van de h. sacramenten der zieken, in
de leeftijd van 89 jaar.
Brunssum: Sjir Caubo

Heerlen: Frits en Tiny Caubo-Vuist
Ger en Lilian
Jack

Brunssum: André en Agnes Caubo-Roijmans
Marcel en Irene
Bene
Aggie en Sander

Brunssum: Wim en Henny Caubo-Asselman
Esme en Alma
FamilieRijeken
Familie Caubo

31 augustus 1994
Pr. Hendriklaan 430, 6443 AG Brunssum
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijks
van 18.00 tot 19.00 uur in Uitvaartcentrum
Brunssum, van H. Peters Begrafenisonderne-
ming, Heugerstraat 4a te Brunssum.
Avondwake vrijdag om 19.00 uur in de hiernate
noemen kerk.
In de St. Vincentiuskerk, aan de Pr. Hendrik-
laan 378 te Brunssum, zal de plechtige uitvaart-
dienst gehouden worden op zaterdag 3 septem-
ber a.s. om 14.00 uur.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op het
r.k. kerkhof aldaar.
Samenkomst in de kerk, er is geen condoleren.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

ï
Groot is de leegte die zij achterlaat
Mooi zijn de herinneringen die blijven.

Na een werkzaam en liefdevol leven, dat gete-
kend werd door oprechte levensvreugde, goed-
heid en zorgzaamheid is heden na een kortston-
dige maar moedig gedragen ziekte, omringd
doorons allen, voorzien van de h. sacramenten,
van ons heengegaan in de leeftijd van 58 jaar,
onze lieve mamma, schoonmoeder, oma, zus,
schoonzus, tante en nicht

Emanuela Stassen
weduwevan

GielKissels
Grijzegrubben: VivianneLimpens-Kissels

Bert Limpens
Patrick

Hulsberg: EtienKissels
Familie Stassen
FamilieKissels

6336 XP Hulsberg, 30 augustus 1994
Aalbekerweg 28
De plechtige uitvaartdienst vindt plaats op za-
terdag 3 september om 10.30 uur in de parochie-
kerk van de H. Clemens te Hulsberg, waarna
begrafenis op de algemene begraafplaats Wis-
sengracht.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
Avondwake vrijdag om 19.00 uur in voornoem-
de kerk.
Mamma is opgebaard in de rouwkapel van het
bejaardencentrum Panhuys te Hulsberg. Be-
zoek dagelijksvan 19.30 tot 20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving ontvangen hebben,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

—.

Heden overleed tot onze diepe droefheid,na een
geduldig gedragen lijden, voorzien van het h.
sacrament der zieken, in de leeftijd van 75 jaar,
onze goedeen zorgzame moeder en schoonmoe-
der, lieve oma, zus, schoonzus, tante en nicht

Anna Maria Tonnissen
echtgenotevan wijlen

JozefPaffen
De bedroefde familie:

Kerkrade: Marij Stuijts-Paffen
Cor Stuijts
Peggy en Davy

Kerkrade: Kes Paffen
Paula Paffen-Hirsch
Mitchell enRyan
Familie Tonnissen
FamiliePaffen

Kerkrade, 31 augustus 1994
Meuserstraat 99
Corr.adres: Adriaan Brouwerstraat 29
6464 AV Kerkrade
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden
op maandag 5 september 1994 om 11.00 uur in
deparochiekerk H. Hart van Jezus te Haanrade,
waarna aansluitend begrafenis op het r.k. kerk-
hof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zyn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Tijdens de avondmis van zaterdag 3 september
a.s. om 18.00 uur zal de overledene bijzonder
herdacht worden in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het streekmor-
tuarium gelegen aan de Schifferheiderstraat 7 te
Kerkrade-West. Gelegenheid tot afscheidnemen
van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

■ Jaardienst
Het is nu een jaar geleden dat jeons verliet.
Stil is de pijn en het verdriet
door de leegte die je achterliet.
De herinneringen zijn gebleven,
vaak denken wij, was je dr nog maar even.

De plechtige eerste jaardienstvoor mijn man en
onze vader

Jo Pelzer
zal worden gehouden op zaterdag 3 september
a.s. om 18.00 uur in de St. Jozefkerk te Wau-
bach.

Jeanny Pelzer, Nicole en Arno

r ï "~|
Na een slopende ziekte ging maandag 29 augustus op 52-jarige leef-
tijd van ons heen, onze zoon, oom en broer

Nie Quadvlieg
Fam. Quadvlieg, Nürnberg-Duitsland
Fam. Quadvlieg, Breda
Fam. A. Quadvlieg, Brunssum
Fam. B. Quadvlieg, Brunssum
Hein Quadvlieg, Zeswegen
Fam. Crooymans-Quadvlieg, Horst
Fam. J. Quadvlieg, Zeswegen
W. Quadvlieg, Klimmen
Fam. M. Quadvlieg, Zeswegen
Fam. P. Nix-Quadvlieg, Heerlerbaan
petekind Lolita Houben, Hoensbroek

Zeswegen, Carboonstraat 15, 6412 VB Heerlen
Na de begrafenis is op dit adres een koffietafel voor intimi.
Wij nodigen u uit samen met ons de h. eucharistieviering, gevolgd
door debegrafenis, bij te wonen op vrijdag 2 september a.s. om 15.00
uur in de Corneliuskerk te Heerlerheide.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het Dela Uitvaartcentrum, Gras-
broekerweg Heerlen, heden donderdag 1 september van 18.00 tot
19.00 uur.

t Pierre Voskuilen,
70 jaar, echtgenoot

van Elly Boven-
deaard, Miradorplein
64a, Maastricht. De
uitvaartdienst vindt
plaats op zaterdag 3
september om 11.00
uur in de parochie-
kerk van de H. Anto-
nius van Padua te
Nazareth-Maastricht.

Vervolg familieberichten
zie pagina 16
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Dankbetuiging
Voor de vele blijkenvan medeleven na het overlijden en bij de begra-
fenis van

Huub Geurts j
danken wij u van harte.
De zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 3 september a.s. om
18.30 uur in de parochiekerk H. Moeder Anna te Bekkerveld, Heer-
len.

Els Geurts-Cuijpers, Rianne en Karlijn1 -*

Een jaar is verstreken
zijn hart en wezen is bij ons gebleven.

De plechtige eerste jaardienstvoor

Jac Omloo ]
zal plaatsvinden op zaterdag 3 september a.s. om 19.00
uur in de parochiekerk van de H. Familie te Schaes-
berg, Veldstraat.

LJ. Omloo-Janssen
Kinderen en kleinkind

Landgraaf, 1 september 1994 ,1 -*
■— -

Jaardienst
Telkens willen wij je tegenkomen, voor ons is het niet voorbij.
Alleen je lichaam is ons ontnomen, niet wat je was ofons zei.

Eenjaar geleden moesten wij afscheidnemen van mijn dierbare man,
onze vader, opa en schoonvader

Leo Janssen
Ter intentie daarvan zal er een plechtige jaardienstworden gehouden |
op 4 september a.s. om 11.00 uur in de kerk van de H. Familieparo-
chie te Landgraaf.

1 -*
■
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Na een zinvol en bewogen leven is op 85-jarige
leeftijd vredig van ons heengegaan, voorzien
van de h. sacramenten, onze lieve moeder en
schoonmoeder, oma, zus, schoonzus, tante en
nicht

Leij da Maria
Klippelaar-Lentj es

weduwe van

Johannes Albert Klippelaar
Heerlen: Sonja en Werner Höper-KUppelaar

Remy
FamilieLentjes
FamilieKlippelaar

Brunssum, 31 augustus 1994
Corr.adres: Evertsenstraat 12
6414 RZ Heerlen
De plechtige eucharistieviering zal worden ge-
houden op zaterdag 3 september om 11.00 uur
in de Fatimakerk te Brunssum, hoek Linde-
straat-Essenstraat, waarna de begrafenis zal
plaatsvinden op de algemene begraafplaats aan
de Merkelbeekerstraat.
Samenkomst in de kerk met gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis, tot intentie van de overledene, vrij-
dag om 19.00 uur in eerdergenoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het Uit-
vaartcentrum Dela in Heerlen, Grasbroekerweg
20.
Gelegenheid tot rouwbezoek heden donderdag
en vrijdagvan 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u indien wij vergeten zijn u een kennisge-
ving te zenden, deze annonce als zodanig be-
schouwen.

r ~
Tot ons groot verdriet moesten wij geheel on-
verwacht afscheidnemen van onze geliefde zus-
ter, schoonzuster en tante

Ans Geraets
Zij overleed in de leeftijd van 73 jaar.

Familie Geraets
Familie Stöcker-Geraets
Familie Nobel-Geraets

Heerlen, 29 augustus 1994
Corr.adres: Kastanjelaan 5
6431 GL Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op vrijdag 2 september a.s. om 11.00 uur in
de parochiekerk van de H. Moeder Anna te
Heerlen-Bekkerveld, waarna aansluitend de be-
grafenis zal plaatsvinden op het kerkhof aan de
Randweg te Hoensbroek.
Voor aanvang van de h. mis is er gelegenheid
tot schriftelijk condoleren in de kerk.
De avondmis zal worden gehouden heden, don-
derdag 1 september, om 18.30 uur in voornoem-
de kerk.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

Uw warme belangstelling, de massale aanwezig-
heid, de zee van bloemen, de vele persoonlijke
en schriftelijkeblijken van medeleven en vooral
de sfeervolle begeleiding door de vrienden van
de Koninklijke Luchtmacht bij de begrafenis
van onze heve zoon, kleinzoon, broer, neef en
vriend

Loek Huppertz
maken het ons onmogelijk iedereen persoonlijk
te bedanken. Het is voor ons een grote steun en
troost te weten dat hij zo geliefd was.
Heel, heel veel dank.

W. Huppertz
J. Huppertz-Spaubeek
Monique, Mirian, Aniek

Kerkrade, september 1994
De zeswekendienst vindt plaats op zaterdag 3
september a.s. om 18.00 uur in de parochiekerk
van O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand te
Kerkrade-Heilust.

Het is alweer een jaar geleden dat wij afscheid
moesten nemen van mijn lieve vrouw, moeder,
schoonmoeder en oma

Maria
Jongen-Rademacher

De eerste jaardienst zal worden gehouden op
zaterdag 3 septembera.s. om 19.00 uur in de H.
Familie-parochiekerk te Landgraaf.

Mathieu Jongen
kinderen en kleinkinderen

tLeon Ramakers, echtgenoot van Nellie Roe-
men, 56 jaar, Roermondsestraat 4a, 6049 AZ

Herten. De plechtige eucharistieviering zal gehou-
denworden op vrijdag 2 september om 11.00uur in
de parochiekerk van de H. Michael te Herten.

t Ineke de Ruijter, echtgenote van André Lan-
gen, 51 jaar, Ambachtsingel 5, 6043 RS Roer-

mond. De crematieplechtigheid zal plaatsvinden
op zaterdag 3 september om 12.00 uur in het cre-
matorium Westgaarde te Amsterdam.

Frans,
Elke dag missen we je meer.
Je wordt er altijd aan herinnerd,
keer op keer.
Dan denk je hoe moet dat verder gaan,
achter de ogen voel je altijd die traan.

Wij bedanken u allen voor de hartelijke con-
doleances, bloemen, de sfeervolle mis met
mooie zang van 't kerkelijk zangkoor en de
begeleiding naar de laatste rustplaats van
mijn lieve man, onze vader en schoonvader

Frans Eggen
De plechtige zeswekendienst zal worden ge-
houden op zondag 4 september a.s. om 10.00
uur in de H. Laurentiuskerk te Voerendaal.

L. Eggen-Hanssen
en kinderen

Het is alweer zes weken geleden, dat wij geheel
onverwacht afscheid moesten nemen van onze
lieve zus en schoonzus

Jos Reijnders
Voor de vele blijken van belangstelling, onder-
vonden bij haar overlijden en haar uitvaart zeg-
gen wij u hartelijk dank.

Broer en zussen Reijnders
De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den op zondag 4 september a.s. om 10.00 uur in
de parochiekerk van de H. Moeder Anna teBek-
kerveld-Heerlen.

Dankbetuiging
In plaats van kaarten

Bij het overlijden van onze lieve moeder,
schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder

Lieske
van den Eijnden-Brock
mochten wij vele blijken van deelneming ont-
vangen. Zij zijn ons tot troost geweest en wij
betuigen daarvoor aan alle betrokkenen onze
hartelijke dank.

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Kerkrade, 1 september 1994
De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den op zaterdag 3 september a.s. om 18.00 uur
in de St. Jozefkerk te Kerkrade-Kaalheide.

De leegte die je achterliet
kan niemand wegnemen.
We zullen jealtijd
in blijvende herinnering gedenken.

Op 3 september is het een jaar geleden dat wij
afscheid hebben genomen van mijn lieve man,
vader, schoonvader en opa

Martinus (Thè)
Gelissen

Ter intentie daarvan zal de jaardienst worden
gehouden op zaterdag 3 september a.s. om 19.00
uur in de St. Martinuskerk te Beek.

Alie Gelissen-Veld
kinderen en kleinkinderen

Geverik, september 1994

Dankbetuiging
Voor uw medeleven ontvangen na het heengaan
van mijn lieve man en onze allerliefste vader

Jean Kempener
betuigen wij u onze hartelijke dank.
Uw deelneming en belangstelling, persoonlijk
schriftelijk of in de vorm van bloemen tot uiting
gebracht, was voor ons een grote troost en zal in
dankbare herinnering blijven.

Elvira Kempener-Aué
Miranda en Henrie
Debora enRon

Voerendaal, september 1994
Wij nodigen u uit om samen met ons de plechti-
ge zeswekendienst te vieren op zondag 4 sep-
tember a.s. om i1.15 uur in de parochiekerk H.
Laurentius te Voerendaal.

-*

Daar het ons onmogelijk is een ieder per-
soonlijk te bedanken voor de vele blijken va||
medeleven die wij mochten ontvangen bil
het overlijdenen de begrafenis van onze liev«
vader, groot- en overgrootvader

Pierre Bleijlevens
■

betuigen wij u hierbij onze oprechte dank.

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkind

Heerlen, september 1994
De plechtige zeswekendienst zal worden ge
houden op zondag 4 september a.s. om 11.0"
uur in de St. Josephkerk te Heerlerbaan.
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Dankbetuiging

tßij deze willen wij iedereen bedaff
ken die op welke manier dan 0$
blijk heeft gegeven van medeleve 11
bij het overlijden en de begrafeni*
van mijn lieve man, onze vade('

schoonvader en opa

SjefBosch
Mevrouw L. Bosch-Kuipetf
Kinderen en kleinkindere'1

Heerlen, september 1994

De zeswekendienst wordt gehouden op zo*1
dag 4 september a.s. om 11.00 uur in depar"'
chiekerk van de H. Jozef te Heerlerbaan.

-**

-****'
Voor het medeleven, de bloemen en alle ande1*
reacties die wij hebben ontvangen bij het oV&'
lijden en de begrafenisplechtigheid van mi) 11
lieve man, onze vader, schoonvader en opa

Giel
Widdershoven

willen wij u allen hartelijk danken.

Tiny Widdershoven-Op denKamp
kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst wordt gehoud6'
op zaterdag 3 september 1994 om 19.00 uur ''de parochiekerk van St. Martinus te Bom. .

- ; ■>
Wij willen u bedankenvoor de belangstellinge,
het medeleven dat ons werd betoond bij l*e
overlijden en de uitvaart van onze dierbare zl**
schoonzus, tante en nicht

Fien Stijnen-Essers
Familie Essers l
Familie Stijnen

Nuth, september 1994
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvindt
op zondag 4 september 1994 om 9.45 uur in W\jaardencentrum Op den Toren te Nuth. |.

--****"1>s
Het is alweer een jaar geleden dat we afsche'.''
moesten nemen van hem die ons zo dierba-1 *was J

Lou t
Bronnenberg

De plechtige jaardienstzal gehoudenworden °''zondag 4 september om 11.00 uur in de St. J'T*<zefkerk te Heerlerbaan.
Heerlen: Paula en Hugo Bronnenberg .
I
■ *\

Met grote verslagenheid hebben wij kennis ê*'nomen van het overlijden van ons gewaarde^ !
üd

Engelbert Sobalik j
Vele jaren was hij lid van ons koor. Wij wenS*»
zijn familie veel sterkte toe met het verwerK^B
van dit grote verlies.

Bestuur, dirigent en leden M
Sloveense zangvereniging ZVO-B
in Heerlen
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Wrang
Wij weten het: je mag geen
appels met peren vergelij-
ken. Maar je kunt je voor-

" stellen dat de 'silicose-kom-
pels' en hun naasten of
nabestaanden met enige
verbazing de berichtgeving
volgen over het fenomeen
'carpoolen. Eerst was er de
carpool-strook van de voor-
malige minister van Verkeer

en Waterstaat, Hanja Maij-Weggen. Een strook die tientallen mil-
joenen gekost heeft, niet werkte, en door nota bene een andere
ex-minister van datzelfde departement via de rechter'terecht om
zeep geholpen is.
En nu stellen de provincie Limburg en de directieLimburg van Rijks-
waterstaat zes fonkelnieuwe personenauto's op basis van contrac-
ten gratis ter beschikking van het Limburgse bedrijfsleven. Werkne-
mers van ondernemingen mogen de auto's steeds twee weken
gebruiken als carpool-voertuig met minimaal drie inzittenden. Kos-
ten: een slordige drie ton.
Natuurlijk is dit appels met peren vergelijken. Natuurlijk moet de
fileproblematiek worden aangepakt (al is het zeer twijfelachtig of
dat via het fenomeen carpoolen ooit zal lukken).
Maar voor die 'silicose-kompels' die nog in grote onzekerheid ver-
keren of hun aanvraag voor een uitkering ooit gehonoreerd zal
worden, is hetwrang om te lezen hoerelatief gemakkelijk er steeds
geld voor carpool-projecten gevonden wordt waarvan de uitkomst
reeds mislukt (de strook) of minstens dubieus (de carpool-probeer-
wagens) is. Het leed van de ex-kompels is daarentegen schrijnend
duidelijk.
Appels en peren? Jazeker. Maar toch...

R.B.

Gouverneur niet tegen
nevenfuncties opvolger Riem

leden gaan zich beraden over de
manier waarop men uit deze impas-
se kan komen. „Die discussie moet
nog beginnen."

' ieders verbazing vermeld 'va-
4ltie ORT'. De uitleg die daaraan
'!*d gegeven was zeer onduide-

'ZlVt-medewerkers hebben sinds
."(tö (j e s tatus van rijksambtenaar.
°or hen geldt dan ook het Bezoldi-

Rijksambtenaren
de beloningvoor onregelma-

S werken geregeld is. Het AZM
etaalt ook volgens de regels uit, al-

niet over de vakantieperiode,
"Jewel dat wel in het besluit zo is
paald. Jos Bielders geeft toe dat
""2e regeling eerst over het hoofd is
jföen, maar later is er wel op geat-
""ftdeerd. „Vorig jaar september
Pft de raad van bestuur het be-

genomen om de ORT wel uit te
Dit besluit is echter nooit

en niet bekend gemaakt.
P het salarisstrookjevan julistond

"ëeveer 1500 AZM-medewerkers
j-ften, volgens Bielders, in aan-ging voor nabetaling van ORT
6r de vakantieperiode. De MR-

Deraad van bestuur laat bij monde
van AZM-woordvoerder Jean Ser-
vais weten de gang van zaken te
betreuren. " „De raad van bestuur
heeft tijdens de laatste vergadering
de MR nieuwe informatie verstrekt,
maar geen volledige inzage kunnen
geven in het' intern onderzoek dat
nog niet is afgerond. Geprobeerd
wordt zo snel het onderzoek af te
ronden." Op verzoek van de raad
van bestuur worden de vakbonden
uitgenodigd voor een gesprek. Ser-
vais weet niet hoe hoog het bedrag
is dat aan achterstallige betalingen
zou moeten worden uitgekeerd.
„Het is in ieder geval niet zo hoog
dat het AZM in financiële proble-
men komt." Volgens Bielders gaat
het om miljoenen guldens.

Miljoenen

DOOR ROB PETERS

Van onze verslaggever

Vervolg van pagina 11

Vervolg van pagina 1

Milde straffen
voor dollemansrit
door heuvelland De straffen zijn van dien aard dat

mr. Ummels overweegt hoger be-
roep aan te tekenen.

Bijzitter De 8., die vanuit de rijden-
de auto met een helm en een radio
op achtervolgende agenten mikte,
kreeg achttien maanden voor onder
andere poging tot doodslag.

Van onze verslaggever

BRUNSSUM - Gouverneur Van
Voorst tot Voorst vindt dat een
nieuwe burgemeester in Brunssum
toch nevenfuncties in het bedrijfsle-
ven moet kunnen vervullen. „Laten
we hier geen theologisch punt van
maken," zo riep de gouverneur de
Brunssumse raad gisteravond op.

" De weduwe van generaal Spoor was aanwezig bij de plaatsing van het beeld.
Foto: JAN-PAULKUIT

'Laat me toch in Sittard blijven'

Italiaan moet nog
vijf jaar zitten Beeld generaal Spoor

bij Indië-monumentden' na een serie veroordelingen
voor diefstallen en' overvallen.
Vonnissen die hem aanvankelijk
meer dan acht jaarachter de tra-
lies zouden hebben gebracht.

Het is volgens Van Voorst tot
Voorst nadrukkelijk de bedoeling
dat voor het eind van dit jaar een
opvolger is benoemd van de ontsla-
gen en van corruptie verdachte
Riem.

Van Voorst tot Voorst wil van de
raad op korte termijn meer duide-
lijkheid over de vraag welk type
burgemeester er moet komen in
Brunssum. Hem was na het lezen
van de profielschets niet helemaal
duidelijk of de raad een harde ma-
nager of juist een vredestichter wil
hebben. De raad zal de gouverneur
na intern beraad hierover binnen-
kort berichten.

De wens van de raad om de vertrou-
wenscommissie meer invloed te
geven bij het selecteren van de bur-
gemeesterskandidaten die worden
uitgenodigd voor een gesprek werd
niet gehonoreerd door de gouver-
neur. Hij wenste niet te tornen aan
landelijke procedures die gelden
voor de benoeming van burgemees-
ters.

die de raad vraagt in de profiel-
schets voor nevenfuncties. „Maar
laten we hier niet overdrijven."

Gezien de kwestie Riem kon de
gouverneur overigens wel begrip
opbrengen voor de extra aandacht

De commissaris van de koningin
noemde het 'een beetje een gedach-
tenfout om te denken dat een kan-
didaat die een relatie met het be-
drijfsleven heeft bij voorbaat fout
is.' Van Voorst tot Voorst: „Juist bij
een aantal para-overheden, zoals
bijvoorbeeld AVL (nv Sturing Af-
valverwijdering Limburg, red.), be-
staat veel meer kans op verstrenge-
ling van functies dan in de commer-
ciële sfeer."

Hij reageerde daarmee op de passa-
ge in de gisteren gepresenteeerde
profielschets waarin de raad na-
drukkelijk stelt dat de opvolgervan
Riem geen nevenfuncties in het be-
drijfsleven mag hebben.

Verblijfsontzegging
gebeurt schriftelijk

Het monument in Roermond,
opgericht door de Stichting Na-
tionaal Indië-Monument, is op 7
september 1988 onthuld door
prins Bernhard. Aan die datum
wordt ook vastgehouden voor de
jaarlijkse herdenking van de zes-
duizend in Indië omgekomen
militairen. Voor deze plechtig-
heid komen ieder jaar zon tien-
duizend veteranen naar Roer-
mond. Die worden ook weer
volgende week woensdag ver-
wacht.

eerder een plaats bij de Generaal
Spoorkazerne in Ermelo.

toAASTRICHT/SITTARD - De
van de Italiaanse justitie

feikt ver. De Italiaanse staats-burger Albert C.(30) uit Sittard
dat sinds 23 mei ook. Op

<lic dag werd tijdens een on-
schuldigeverkeerscontrole vast-
gesteld dat hij in zijn eigen land
ftog gevangenisstraffen van in
l°taal bijna vijfjaar moet uitzit-
ten. De aanklager in Benevento
heeft daarom ook internationaal

uitlevering van de man ge-
v**aagd.

ROERMOND - Bij het Indiëmo-
nument in het Roermondse
stadspark Hattem is gisteren een
borstbeeld van generaal Simon
Spoor geplaatst. In de sokkel is
de medaille ingemetseld die de
generaal ontving toen hij werd
benoemd tot commandeur in de
Militaire Willemsorde, een on-
derscheiding die verder alleen is
verleend aan prins Bernhard.

Spoor was Knil-officier. Bij het
uitbreken van de Japanse oorlog
week hij uit naar Australië en
keerde in '46 terug naar Indië.
Dat hij als legercommandant
voor en met de troepen streed, is
ook tot uiting gebracht op het
kerkhof Menteng-Pulu Djakarta
waar hij tussen een soldaat en
een korporaal begraven ligt.

Indië aan de gevolgen van een
hart-kwaal.

Op initiatief van de genoemde
stichting zal binnenkort vlakbij
.het monument ook een Generaal
Spoorpaviljoen worden ge-
bouwd. Dat zal bij herdenkingen
dienst doen als documentatie-
centrum en tevens als ontvang-
struimte.

Het beeld is gemaakt door kun-
stenares Marianne Gobius uit
Voorburg. Eenzelfde beeld kreegSpoor overleed op 25 mei '47 in

C. is inmiddels in Sittard ge-
trouwd en had tot zijn aanhou-
ding een vaste baan. „Ik kan zo
weer aan het werk. Ik wil Neder-
lander worden en gewoon hier
blijven. Hier voel ik me thuis,"
smeekte C. zijn rechters gisteren.
Hij ziet de criminele feiten uit de
jaren 1983-1989 als jeugdzonden,
die snel vergeten moeten wor-
den. Justitie in Italië vindt dat
niet en wil eerst afrekenen voor
C. terug kan naar zijn land.

Mr. Corten probeert op alle mo-
gelijke manieren de uitlevering
te voorkomen. Gisteren voerde
hij aan dat C. niet voldoendever-
weer had kunnen voeren in ho-
ger beroep, maar mr. Ummels
wees die stelling af met verwij-
zing naar de 'vlucht' van C. uit
zijn land.

J-*- kwam jaren geleden vanuit
'talie naar Nederland. Volgens
°fficier van justitie mr. L. Um-
teels omdat 'de grond hem te
""eet onder devoeten was gewor-

De rechtbank geeft op 14 sep-
tember antwoord op het uitleve-
ringsverzoek.

Raadsman Corten vroeg de
rechtbank de minister te advise-
ren zijn cliënt niet terug te stu-
ren, en wanneer er geen andere
mogelijkheid bestaat, hem even-
tueel zijn straffen in een Neder-
landse cel te laten uitzitten.

rechtbank in Maastricht, die
***t uitleveringsverzoek gisteren
toetste, wees een smeekbede van
*-"■ en zijn raadsman René Corten
°m hem in afwachting van een
definitief advies aan de minister
J**in Justitie voorlopig vrij te la-
ten af. Volgens de rechtbank
bestaat het gevaar dat C. de
vlucht zal nemen om zijn strafte
°ntlopen en gelastte daarom de
Gevangenhouding van C.
"Waar moet ik in godsnaam heen

Toch niet naar Ita-
"te...," vroeg C. zich bedroefd af.

URMOND - ledere vier weken
mag een nieuw team van mini-
maal drie personen van de car-
poolauto gebruikmaken. Contro-
les moeten uitwijzen of niemand
de regels overtreedt. „Blijkt dat
de wagens voor andere doelein-
den worden ingezet, dan moeten
de ondernemingen de gewone
huurprijs voor de auto betalen."
Om de andere automobilisten op
het project te wijzen zijn de zes
auto's voorzien van een speciale
opdruk.

belangrijk criterium daarbij is, dat
debetrokkene aan de politie-ambte-
naar duidelijk moet maken waarom
hij of zij zich in het gebied ophoudt.
Als iemand daar namelijkeen 'rede-
lijk belang' bij heeft, bijvoorbeeld
vanwege bezoek aan advocaat, huis-
arts, ziekenhuis, CAD of hulpverle-
ningsinstantie, dan mag zon be-
zoek niet worden doorkruist met
een verblijfsontzegging. Een naar
tijd en dag beperkte verblijfs-
ontzegging is dan mogelijk.
De gemeenteraad wordt gevraagd
op 6 september in te stemmen met
een wijziging van de openbare or-
de- en overlastbepalingen van de
APV, waarbij deze nieuwe bestuur-
lijke voorziening wordt ingevoerd.

Limburgs bedrijfsleven
positief over carpoolen

Auto’s voorzien van een speciale opdruk

Als blijkt dat in Maastricht weer
een uitzonderingssituatie ontstaat,
dan kan naast deze regeling weder-
om een openbare orde-bevel wor-
den gegeven. De gemeente wil ech-
ter eerst afwachten hoe deze rege-
ling van verblijfsontzeggingen
uitpakt.

Om te bereiken dat deconcrete toe-
passing van de regeling in de prak-
tijk zorgvuldig geschied en met de
nodige waarborgen is omkleed,
heeft de burgemeester een instruc-
tie vastgesteld voor de politie. Een

lemand die zon bevel krijgt, kan
zelfs naar de president van de recht-
bank (van de sector bestuursrecht)
stappen met het verzoek de wer-
king van dat bevel onmiddellijk te
schorsen. Dat is dezelfde procedure
die de vereniging Leefbaarheid
Sint-Pieter heeft gevoerd na de aan-
wijzing van de MTB-loods in de
wijk tot opvangcentrum voor zwaar
verslaafde junks.

MAASTRICHT - Verblijfsontzeg-
ging moet uit oogpuntvan rechtsze-
kerheid schriftelijk gebeuren, zo
blijkt uit een toelichting op het
raadsvoorstel. 'Dat brengt mee dat
zon bevel tevens een beschikking
is, waartegen de betrokkene be-
zwaar en beroep kan aantekenen.

NBT verdubbelt budget
buitenland van VVV

Van onze verslaggever

C^STRICHT - De rechtbank in
"j^stricht heeft de dollemansrit

junkiesuit Heerlen in een
"telen auto door Zuid-Limburg
gallend minder ernstig beoor-
IJ^d danofficier van justitiemr.L.
Jl ïftels. Die eiste veertien dagen

tegen Michel de B. (24) vier
J: cel en tegen zijn maat achter
jjStuur Ton B. (26) eveneens vier
ij: cel en nog vijfjaar ontzegging

derijbevoegdheid.

Zoals bekend reed B. op 12 mei als
een gek van Vaals, via Baneheide
naar Wittem en Schoonbron met de
politie op zijn hielen, nadat hij en
zijn maatje waren betrapt bij een
poging een motor te stelen nabij het
Drielandenpunt. Volgens de politie
een levensgevaarlijke rit, waarbij
uiteindelijk slechts een gewonde
viel, toen B. met de gestolen auto
een fietser aanreed. Die poging tot
doodslag achtte de rechtbank ech-
ter niet bewezen en sprak de chauf-
feur daarvan vrij.

k

tjs rechtbank liet het gisteren bij
k^aanden en twee weken en vijf
!«\ ontzegging van de rijbevoegd-. '* Voor de chauffeur.

Lucratief onderdeel van het con-
tract is dat het NBT elke gulden zal
verdubbelen die de provinciale
VW extra gaat besteden aan bui-
tenlandpromotie. Als het aan VW-
directeur Ruud de Jong ligt, zal het
daarbij gaan om een bedrag van
vierhonderdduizend gulden, waar-
van provinciale VW en NBT ieder
de helft voor hun rekening zullen
nemen.

VALKENBURG - Als eerste pro-
vinciale VW in Nederland heeft de
VW Limburg een contract geslo-
ten met het Nationaal Bureau voor
Toerisme (NBT) voor een gezamen-
lijke promotie in het buitenland.

Maar het vrijkomen van de extra
middelen is helemaal afhankelijk
van het provinciaal bestuur, dat
aanstaande vrijdag een standpunt
bepaalt in de toekenning van de
subsidievoor de komende vier jaar.
Momenteel krijgt de provinciale
WV een subsidie van de provincie
van bijna 1,2 miljoen gulden per
jaar. In 1991 is evenwel besloten om
daaropmet ingang van volgend jaar
driehonderdduizend gulden te be-
zuinigen.
Het contract tussen de provinciale
WV en het NBT wordt vandaag tij-
dens een presentatie van het pro-
motieplan voor komend jaar in het
watersportcentrum Marina Oolder-
huuske te Roermond gesloten. De
overeenkomst geldt voor drie jaar.

" Bij het 'uitdelen' van de eerste probeer-auto's voor car-
poolers kreeg gedeputeerdeLodewijks van Rijkswaterstaat
een kruiwagen en bezem om het nieuwe carpoolplein
schoon te houden. Foto: PETER ROOZEN

gemaakt worden, want het ver-
groot de invloed op de houding
en het gedragvan mensen.

Het ministerie van Onderwijs verzond de weigering om de vergoeding te
betalen op 23 julivan het afgelopen jaar. Dit betekende dat tot 23 augus-
tus bij de Raad van State beroep ingesteld kon worden. Het beroeps-
schrift bereikte de Raad van State echter pas op 9 september.

DEN HAAG/ROERMOND - De scholengemeenschap voor Economisch
Onderwijs in Roermond is een vergoeding van 1300 gulden voor de repa-
ratie van de verwarming misgelopen. De afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State heeft deze week een beroepszaak van de school
tegen de weigering van het ministerie van Onderwijs om het geld uit te
betalen niet in behandeling genomen. Volgens de Raad van State heeft
het schoolbestuur twee weken te lang gewacht met het indienen van een
beroep.

School loopt vergoeding mis

Maastrichtenaar
wordt hoogleraar

NIJMEGEN - Oud-Maastrichte-
naar dr. Jan van Groenendaal is
benoemd tot hoogleraar aquatische
oecologie aan de Katholieke Uni-
versiteit Nijmegen (KUN). Van
Groenendaal is nu nog verbonden
aan de Landbouwuniversiteit in
Wageningen, waar hij ook woont.

Eén auto is voor een korte perio-
de beschikbaar gesteld aan een
groepje van vier 'wilde carpoo-
lers. De andere auto's zijn be-
schikbaar gesteld aan instellin-
gen of bedrijven zoals aan Océ,
de Rijksuniversiteit Limburg en
het Academisch Ziekenhuis in,
Maastricht.
De proef duurt tot augustus
1995. De kosten belopen onge-
veer 300.000 gulden. Uit een on-
derzoek is gebleken dat, als
werknemers twee weken carpoo-
len, de kans bijzonder groot is
dat ze langer samen zullen rij-
den. „Die uitkomst willen we in
de praktijk testen," zei een
woordvoerder gisteren."

Het ministerie van Verkeer en
Waterstaat noemt de test vooral
een 'regionale invulling van het
overheidsbeleid. Van een lande-
lijk proefproject is vooralsnog
geen sprake. „We zijn natuurlijk
altijd benieuwd naar de resulta-
ten van alle plaatselijke initiatie-
ven," aldus een woordvoerster.

Met het carpoolen is het overi-
gens in Limburg niet bedroe-
vend gesteld. Uit een onderzoek
is gebleken datvan alle werken-
deLimburgse automobilisten 29
procent carpooler is. Het lande-
lijk gemiddelde ligt op 25 pro-
cent. Uit dit onderzoek is verder
gebleken dat Limburgse bedrij-
ven vaak positief staan tegen-
over carpoolen, maar bedrijfs-
vervoersplannen vaak te ambi-
tieus vinden.

Daar was hij betrokken bij de op-
richting van het Centrum voor Oe-
cologie. Verder is hij lid van de
MER-commissie (Milieu Effect Rap-
portage) en redacteur van het we-
tenschappelijke tijdschrift Journal
of Ecology. Van Groenendaal be-
gint zijn werkzaamheden aan de
Faculteit der Natuurwetenschap-
pen van de KUN op 15 september.

De beschikbaar gestelde auto's
zijn een onderdeel uit een om-
vangrijker communicatieplan

van Rijkswaterstaat en provin-
cie. Carpoolen moet volgens de
organisatoren tot een onderwerp
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Overleg met raad van
bestuur AZM opgezegd

Medezeggenschapsraad wil helderheid over toeslag

Eerbetoon

Burgemeesters
HEERLEN - In onze be-
richtgeving van gisteren
over de 'strafverzekering'
die in Meerssen is afgeslo-
ten voor ledenvan het colle-
ge van B en W en voor het
ambtelijk apparaat, is een
fout geslopen.
Voor de goede orde: burge-
meester H. Kaiser is burge-
meester van Roermond en
C.: Majoor is burgemeester
van Meerssen.

Van onze verslaggeefster

- De Medezeggenschapsraad (MR) van het
j/cademisch Ziekenhuis Maastricht heeft het overleg met de

faad van bestuur opgeschort. Volgens de MR heeft de raad
*an bestuur volledig misgekleund bij de uitvoering van en in-lormatieverstrekking over de onregelmatigheidstoeslag (ORT)
°ver de vakantieperiode. „We hebben het zwaarste middel uitjtekast gehaald omdat de zaak ons heel hoog zit," verklaart

Jos Bielders.

..
limbuig



WEERT - Deckers' piepkleine
kantoor is niet meer van deze
tijd. De linoleumvloer en het
houten bureautje van de direc-
teur zullen dan ook binnenkort
in de container gaan. Want
Spijkstaal bouwt binnenkort een
gloednieuw hoofdkantoor aan de
plaatselijke Graafschap Home-
laan waar straks niet alleen
Spijkstaal Carrosserieën, maar
ook de nu nog in Spijkenisse on-
dergebrachte holdingmaatschap-
pij van Spijkstaal wordt geves-
tigd. De verhuizing was een
voorwaarde van de nv Industrie-
bank Liof.

van de milieuvriendelijkeelektrisch aangedreven peo-
ple-movers. Spijkstaal Carrosserieën bv in Weert vaart
daar wel bij. Het Weerter bedrijf verwerft deene op-
dracht na de andere. Sukkeldrafheeft er plaats gemaakt
voorfull speed.

Leve de man van de SRV
Spijkstaal in Weert bouwt ene mobiele kantoor na het andere

Bij Spijkstaal denkt men een
nieuw gat in de markt ontdekt te
hebben: het mobiele kantoor.
Kortingen op de gezondheids-
zorg leiden bijvoorbeeld tot slui-
ting van wijkgebouwtjes. Deson-
danks moeten instellingen als
het Groene Kruis hun cliënten
blijven bedienen. „Dan kiezen ze
dus vaak voor mobiele kantoren
zoals wij die nu op basis van het
chasis van een Fiat Ducato ont-
wikkelen." Voordelen van zon
mobiel kantoor is dat de auto
niet zwaarder is dan 3.500 kilo en
een vrachtwagen-rijbewijs dus
niet nodig is. ledereen met een
BE-rijbewijs mag zon wagen be-
sturen. Het volume is, mede
dankzij de lage vloerhoogte van
35 centimeter boven het wegdek,
32 kubieke meter.

Vervolg van pagina 1 drijven. Hij vertelde het verhaal
aan zijn moeder die vorige week,
na de publicatie over de rappor-
tage van de agent, de Heerlense
politie hiervan in kennis stelde.

Regelmaat
„De beschrijving van mijn zoon
kwam sterk overeen met die van
de agent, alleen hoorde mijn
zoon geen geluiden en nam hü
diverse lichten van verschillende
sterkten waar. Bovendien vloog
het voorwerp niet écht, maat
dreef het als het ware op de*
wind." De vrouw vraagt zich a*
of er een zekere regelmaat in de
waarnemingen zit. „De agent zag
het voorwerp op 4 augustus,
mijn zoon zag het op 14 augustus
en de video-opname in Heerlen
werd op 24 augustus gemaakt-
Er zit telkens 10 dagen tussen,
maar dat kan toeval zijn."

HEERLEN - Het 6-jarige doch-
tertje van de familie Op de Buys
uit de Dr. Delissenstraat in Gul-
pen kon op de avond van 4 au-
gustus niet goed in slaapkomen.
Rond 22.20 uur riep ze naar be-
neden: „Mam, kijk gauw naar
buiten, daar gaat de Enterprise!"
Toen de moeder naar buiten
keek zag zij niets, maar haar
dochtertje Femke vertelde hon-
derduit over het immense ovaal-
vormige voorwerp dat in de
lucht had gehangen. „Het had
een grijsachtige kleur en mijn
dochtertje had ook vensters ge-
zien waaruit een geelachtig licht
scheen. Het bewoog uiteindelijk
heel vlug van links naar rechts
en verdween toen. Ik heb direct
de sterrenwacht gebeld en die
vertelde dat het misschien de ef-
fecten waren van een uit zijn
baan geraakte satelliet, maar dat
geloof ik niet. Dit moet ovaal en
immens groot zijn geweest. Mijn
dochtertje fantaseert niet zo
gauw, ik geloof haar."

Symposium
Zorgverzekeraars, bedrijfsge-
neeskundige diensten, woning-
bouwverenigingen en instellin-
gen van de wijkverpleging
beoordelen de vinding zo posi-
tief dat ze zich reeds uitgebreid
hebben laten informeren. Het
thema is zo actueel dat er bin-
nenkort onder het motto 'de
mobiele unit als consultatiebu-
reau' door de Katholieke Univer-
siteit Nijmegen en de Stichting
Thuiszorg Midden-Gelderland
een symposium aan gewijd
wordt. Het eerste in Weert gepro-
duceerde mobiele kantoor werd
onlangs overgedragen aan zorg-
verzekeraar 'Het Zilveren Kruis'
in Rotterdam. Spijkstaal ver-
wacht de auto in de toekomst
ookte kunnen leveren als markt-
verkoopwagen en stadsdistribu-
tiewagen. „De opdrachtgever
krijgt hem zoals hij hem wil heb-
ben," klinkt de klant-is-koning-
formule van Deckers.

Bij Horst Anstatt in Heerlen, die
gisteren aan het Limburgs Dag-
blad vertelde dat hij video-opna-
men had gemaakt van het onbe-
kende voorwerp, werd de deur
platgelopen door mensen die al-
lemaal 'dé film' wilden zien. „Ik
heb een bord op de deur gehan-
gen met de tekst 'Nicht zuhau-
se'," vertelt Anstatt.

Mevrouw J. van Melis uit de
Montfortstraat in Hoensbroek
zat op 4 augustus rond midder-
nacht in haar tuin, toen ze boven
haar hoofd plotseling een enorm
gevaartezag opduiken. „Ik dacht
eerst aan een vliegtuig maar het
maakte helemaal geen geluid.
Bovendien straalden voortdu-
rend felle rode lampen uit het
voorwerp. Mijn man veronder-
stelde dat het een vrachtvlieg-
tuig was, maar ik weet absoluut
zeker dat het iets anders moet
zijn geweest. Het ging doodstil
over ons huis en even later hoor-
den we een motor aanslaan. Ik
vond het maar een rare zaak,
vooral die vele rode lampen."

Ausrustus: warm en vrii droos:
In het begin van de laatste zomermaand werd met tropische tempe*
raturen de zomerse trend van juli voortgezet. De hoogste tempera-
tuur werd bereikt op 4 augustus, toen het kwik op tal van plaatsen i**
Limburg ruim 37 graden aanwees; de warmste dagvan de laatste vijf'
tig jaar. Daarna gingen de maxima langzaam omlaag en op 10 augus-
tus kwam een einde aan een recordperiode van 32 zomerse dagen oV
rij. Enkele dagen later kwam het kwik voor het eerst sinds 8 julinie'
meer boven de twintig graden en daarmede werd een periodevan 3^warme dagen op rij beëindigd. Klimatologisch was dit uniek. Hoewe'
de tweede helft van de oogstmaand duidelijk koeler werd, is de ge-
middelde etmaaltemperatuur toch ruim hoger geworden dan nor-
maal (18,6, normaal is 17). Augustus 1994 leverde.22 warme dagen a?>
waaronder dertien zomers en drie tropische dagen en eindigde i*"
stijl: woensdag werd het bijna 25 graden! Door de plaatselijk zwarf
(onweers)buien zullen de neerslaghoeveelheden van plaats tot plaats
sterk verschillen, maar de trend was toch aan "de droge kant. Gemid-
deld is tussen vijftig en zeventig mm afgetapt, tegen 85 mm normaal-

Norm. 1990 1991 1992 1993 1994
gem.etmaaltemp. 17.0 19.7 ' 13.6 " 15.0 16.4 18.6
warme dagen 20 26 31 26 21 27
zomerse dagen 8 20 14 13 7 13
tropische dagen 1 9 2 4 0 3
neerslag in mm 85 62 43 123 46 62

;
Zeer warme en droge zomer ,
Het zomerseizoen was dit jaar zo warm dat het een vierde plaats ill
deze eeuw heeft ingenomen. Alleen 1947, 1976 en 1983 waren nog 'warmer. In deze drie maanden kwam een periode van bijna zeven I
weken voor waarin het weer het predikaat zomer volledig wist wa3r j
te maken. De oogst van zomer 1994 mag er zijn: 78 warme dagen' 'waaronder vijftig zomerse èn maar üefst 22 (vier is normaal!) tropl' ]
sche dagen.

De zomer begon in juni met droog, zonnig en warm weer. De gemid' <delde etmaaltemperatuur lag bijna twee graden boven normaal. Ve j
regenmeters tapten met vijftig a zestig mm gemiddeld ongeveer 7' 'procent van de normale hoeveelheid af.

Juli verdient de hoofdprijs omdat met veel thermisch stuntwerk <bijna alle warmtërecords werden gebroken. De hooimaand leverde
naast 26 zomerse en 16 tropische dagen, ook nog drie hittegolven ot
rij af. De gemiddelde etmaaltemperatuur was bijna 5,5 graden bove**, j
normaal. Op de meeste plaatsen werd slechts 30 procent van de no*" 'male hoeveelheid neerslag afgetapt. i
Samen met augustus is de gemiddelde etmaaltemperatuur in deZe I
zomer drie graden boven het dertigjarig gemiddelde uitgekome*1 >(19,5, tegen 16,5 normaal). De drie zomermaanden waren duidelijk tÊ !
droog. Onder normale omstandigheden vangen de regenmeters i*? :
het zomerseizoen 200 a 220 mm op, de zomer 1994 liet tussen de 13" .;
en 160 mm in deze instrumenten achter.
I
Het zomerseizoen in cijfers

Norm. 1990 1991 1992 1993 1994 (
gem.etmaal-temp. 16.5 17.9 17.8 18.9 16.9 19.5 \
warme dagen 54 68 70 83 65 78 \
zomerse dagen 19 41 31 39 28 50
tropische dagen 4 13 11 9 3 22 (
neerslag in mm 211 173 193 300 171 151 s
t

f weerspreuk J
i'Was de zomer heet,
lang en wit het winterkleed'

limburgs weerhoekje

Videodeskundigen van de politie,
die zijn film dinsdagmiddag aan.
een nadere beschouwing onder-
wierpen kwalificeerden de beel-
den volgens Anstatt als 'een,
fenomeen' maar konden er ver-
der geen afdoende verklaring
voor geven. Een politiewoord-
voerster kon gisteren niet beves-
tigen of andere instanties bij he
onderzoek zijn ingeschakeld,
zoals TNO in Rijswijk, dat vaker
te hulp wordt geroepen als der-
gelijke meldingen worden gere-
gistreerd. „We hebben het in fei-
te voor kennisgeving aangeno-
men, want wat moet jeer verde/
ook mee doen?", aldus de poli-
tiewoordvoerster.

Een 28-jarige Heerlenaar zag op
zondagavond 14 augustus een
enorm voorwerp boven Vriehei-
de langzaam richting centrum

vestiging in Weert telt 75 werk-
nemers die zich bezighouden
met de ontwikkeling en bouw
van rijdende winkels en een aan-
tal daarvan afgeleide mobiele
ruimten en elektrisch aangedre-
ven bussen. De overige 65 werk-
nemers van de holding zijn
werkzaam bij toeleverancier
Spijkstaal Elektro bv in Spijke-
nisse (aandrijvingen en motoren)
en bij Spijkstaal Brandbeveili-
ging in Hoogeveen (brandweer-
wagens).

L. Deckers is directeur van
Spijkstaal Carrosseriën dat al in
1950 begon met de bouw van
'elektrische hondjes', wagentjes
die een maximale snelheid haal-
den van zon twintig kilometer
en met name gebruikt werden
door venters van Campina. Maar
venters beperkten zich later niet
meer tot het bedienen van één
wijk en verlangden een groter,
sneller en comfortabeler ver-
voermiddel. In de jaren zeventig
leidde dat tot de bouw van tallo-

Die nam in juni van dit jaar een
belang van dertig procent in de
aandelen van het Weerter carros-
seriebedrijf. Met het minder-
heidsbelang hoopt het Liof
Spijkstaal Holding bv 'een bre-
dere basis te geven voor verdere
groei, uitbouw van de internatio-
nale marktpositie en de ontwik-
keling van nieuwe vervoersmo-
gelijkheden en produkten'. De

" Directeur L. Deckers in de nieuwste Spijkstaal-vinding: het mobiele kantoor. Rechts
door het raam is de andere Spijkstaal-specialiteit te zien: de rijdende winkel.

Foto: JAN-PAULKUIT

van de Groma-Holding, landelijk
exploitant van rijdende winkels.
„Het toekomstperspectief voor
rijdende winkels is weer goed,"
zegt Geschiere.

ze rijdende winkels die steeds
groter en professioneler werden.

De 'SRV-wagens' van de jaren
negentig beheersen nog steeds
het beeld in de grote produktie-
hal van Spijkstaal Carrosserieën.
„De rijdende winkel heeft toe-
komst," beweert Deckers die
zich in die stelling mede ge-
steund ziet door N. Geschiere,
scheidend algemeen directeur

„Door alert in te spelen op con-
sumentenvragen, hebben be-
staande rijdende winkeliers
weinig te vrezen. Produkten in
opkomst, zoals voorgesneden
groente en salades bieden de on-

Eco-bus
Los van deze noviteit, produ-
ceert Spijkstaal al jarenvan a tot
z opleggers voor vrachtwagens.
Zokreeg het bedrijf een paar da-
gen geleden een order voor Van
Gend en Loos-opleggers. Met de
produktie van de 250 gevaartes
is deze week begonnen. Om de
rest van de orders niet in gevaar
te laten komen, wordt het werk
gespreid tot april of mei 1995.
„Nee, wij hebben niet te klagen,"
zegt Deckers wiens algemeen-
directeur C. Böhme van de
Spijkstaal-holding op een grote
buitenlandse autobeurs verblijft.
Een van de centrale thema's die
daar aan de ordekomen: de mili-
euvriendelijke, stille en elek-
trisch aangedreven eco-bussen
voor personenvervoer in steden
en zogenoemde people-movers in
attractieparken. Deckers glun-
dert.

dernemers de mogelijkheid om
consumenten gemak te leveren,"
aldus Geschiere volgens wie een
gemiddelde rijdende winkelier
dit jaarweer kan rekenen op een
omzetstijging van 2,5 procent.
Volgens hem is de afkalving van
rijdende winkels zeer waar-
schijnlijk stopgezet en doen de
huidige 1800 detaillisten het
goed. Een alerte SRV'er zou
meer dan 75.000 gulden bruto

De kansen voor de rijdende winkel nemen weer toe, zo
blijkt uit omzetcijfers van de kleinstekruideniers. De

wijkverpleging doet steeds meer zijn werk in rijdende
kantoren. En op 'eigen weg' wordt door pretparken en

grote objecten in toenemende mate gebruik gemaakt

Telescoop-pen zorgt
voor sneller herstel

van botbreuken
Van onze verslaggeefster tijdens het congres in Maas-

tricht vindt de officiële presen-
tatie plaats. Eind dit jaar reist
Stapert naar Berlijn om ook
daar kond te doen van zijn uit-
vinding. Volgend jaar hoopt hij
op een wereldwijde bekend-
making.

MAASTRICHT - Zon tien
jaar heeft AZM-ongevallenchi-
rurg Jouwert Stapert gewerkt
aan de ontwikkeling van een
nieuw soort pen die botbreu-
ken sneller moet herstellen.
Aanstaande vrijdag presen-
teert hij zijn geesteskind tij-
dens een congres in het Mecc.
Spéciaal aan deze zogenaamde
telescoop-pen is dat zij als een
soort schokdemper werkt en
dunner is dan dereguliere pen-
nen die worden gebruikt.
„Simpel gezegd sluit deze me-
thode veel beter aan bij de na-
tuurlijke botgenezing. Botten
groeien goed aan elkaar als ze
bewegen. Die mogelijkheid
krijgen ze door deze nieuwe
beweegbare pen," legt Stapert
uit. De pennen die nu nog wor-
den gebruikt bewegen niet in
het bot, waardoor genezing
soms wordt vertraagd.

De telescoop-pen is de derde
generatie pennen die wordt ge-
bruikt als operatief moet wor-
den ingegrepen bij een bot-
breuk.

Maastricht speelt bij de ont-
wikkeling van deze hulpmid-
delen nationaal gezien al vele
jaren een prominente rol. „We
zijn begonnen met het aan-
brengen van platen met
schroeven op botten en het in-
brengen van pinnen in de
mergholte van het bot. Met pla-
ten werken we hier niet meer;
de pinmethode is later aange-
past en heeft geleid tot de der-
de generatie pennen."

Inmiddels zijn zon honderd le-
dematen voorzien van een te-
lescoop-pen. De meeste patiën-
ten zijn geopereerd in het
Medisch Spectrum Twente
waar Stapert tot voor kort
werkte. In het Academisch
Ziekenhuis Maastricht zijn tot
nu toe vijf patiënten geholpen.
De resultaten zijn volgens Sta-
pert zo goed , dat de pen ook in
andere ziekenhuizen in Neder-
land is geïntroduceerd. Vrijdag

Ongevallenchirurg
presenteert

vrijdag
Nederlandse

primeur

„De voordelen van deze nieu-
we pen zijn enorm. We hebben
geconstateerd dat de opname-
duur van patiënten korter is en
dat zij vaak al meteen kunnen
lopen of de arm kunnen belas-
ten. In sommige gevallen is het
gebruik van krukken na enke-
le weken niet meer nodig. Bo-
vendien is de telescoop-pen
makkelijker aan de lengte van
de verschillende botten in te
korten, waardoor we niet meer
zoveel verschillende maten
hoeven te gebruiken," legt Sta-
pert uit. Een ander voordeel is
dat we de mergholte minder of
niet hoeven uit te boren omdat
de telescoop-pen dunner is.
Ook het gipsen van het been is
overbodig geworden.

De ontwikkeling van de teles-
coop-pen ziet Stapert meer als
een hobby dan een logisch ge-
volg van zijn werk als hoogle-
raar en ongevallenchirurg. In
zijn koffer zit naast zijn collec-
tie pennen het eerste prototype
van de telescoop-pen. Hij loopt
er al jarenmee rond. „Tien jaar
geleden heeft iemand van de
technische dienst dit plastic
buisje in elkaar gezet. Drie of
vier prototypes verder konden
we pas tevreden zijn met het
resultaat."
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" Jouwert Stapert
bekijkt een
röntgenopnamevan
een botbreuk die is
hersteld met een
telescoop-pen.

Foto:
FRITS WIDDERSHOVEN
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(ADVERTENTIE)

(ADVERTENTIE) 'Deze week:
Tegen inlevering van uw Gouden Munt
één van deze topprodukten voor de 1/2 prijs!

®BOLLETJE Mwt&k\ /-***** nflSPECULAASROL WlffS loü
pak è 250 gram 1,79 \j a

I /||||||\ VERKADE FLINTERS M^fC^L f\ o Mfp^Sp) naturel of paprika vTTC^m ID4zak è 100 gram 1,29 \m

' jf||||. APPELSIENTJE MET mM^ISmK MIW:: :: SKiÉ VRUCHTVLEES WQ 1 iörp? 2 pakken è 75 cl 3,50 \ a
sï^g^ OETKER .**f**M||ÉI|QriSTORANTE PIZZA'S "fIUbA Cflfl

W*spE3/ champignon, ham of WU|^§r^ ' ■ "» ">"»

salami, per 3 stuks 10,00 "-^ ** ■

SUPERMARKTEN 8

'Mama, daar gaat
de Enterprise!'

per jaarverdienen en zon 65 uur
per week werken.

DOOR JOSVAN DEN CAMP

..
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Heerlenaar gefascineerd door 'gezondheidsvoedsel ’Spruitjes vormen basis
carrière hoogleraar

Lang voordat de commercie een trend ontketende,
piekerde Heerlenaar Wim Jongen(44) zich al sufover
de positieve en negatieve eigenschappen van voedsel,
De reclame wil ons laten geloven wat goedvoor ons

is. Minder vet, verrijkt met calcium, en
cholestorol-verlagend. Jongenblijft de

ontwikkelingen een stapje voor: vandaag begint hij
officieel als hoogleraar geïntegreerde levensmiddelen

technologie, een nieuwe leerstoel aan de
Landbouwuniversiteit Wageningen. Een prestatie die
Jongenvooral te danken heeft aan zijn niet aflatende

speurtocht naar het 'beterevoedsel', wanteen
universitaire opleiding heeft hij niet.

HEERLEN
Stadsgalerij, Raadhuisplein. (Im)possi-
ble Waltz. T/m 4/9. Open di t/m vr 11-17,
za en zo 14-17 uur.
Galerie 't Wevertje, De Wever Zieken-
huis. Werk van Greetje Notenboom en
Arno Sijben. T/m 14/9.

KERKRADE
Raadhuis, Markt 1. Werk van Egidius
Knops. Van 13/8 t/m 23/9. Open ma t/m
vr 10-17 uur.
Botanische tuin, Hubertuslaan 74.
Werk van Egidius Knops. Van 13/8 t/m
23/9. Open di t/m vr 9-17 uur, za en zo
13-17 uur.

LANDGRAAF
Ipomal.Kerkberg 2. Piotr Kiepuszewski
en Tomasz Lubaszka. van 28/8 t/m 9/10.
Open za en zo van 14-17 uur.

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

SITTARD
Het Domein,Kapittelstraat 6. Werk van
Stan Roukens. T/m 4/9. Portretten en
naakten van Joke van Katwijk. T/m 4/9.
Open di t/m vr 10-17 uur, za en zo 14-17
uur.
Kunstcentrum Sittard, Leyenbroeker-
weg 113a. Beelden en tekeningen van
Ine Schröder. Van 28/8 t/m 9/10, open
wo t/m zo 14-17 uur

GELEEN
Galerie Hanenhof, Groenstraat 44. Fo-
tografie van Marco Naseman en typo-
grafie van Nathalie Arts, van 4/9 t/m
23/9, open do en vr 18-20uur en za en zo
van 14-17 uur.

MAASTRICHT
Gallery Bell'Arte, Achter de Comedie
16a.Beelden van Jean en Marianne Bre-
mers. Open do t/m zo 12-17.30 uur.
Theater aan het Vrijthof. Foto-exposi-
tie De eerste, de beste. T/m3/9, open ma
t/m za 11-16uur.
Tuin verpleegkliniek Klevarie. Beel-
den en installaties van Marjo Boesten
en PaulaKnooren. T/m 30/10.
Kamer van Koophandel, Maasboule-
vard 5. Werk van Arjen van Prooijen.
T/m 3/10, open tijdens kantooruren.
Salon Artistiek, St. Amorsplein 10.
Werk van Christell Prints, Wiel Essers
en Charles den Haan. T/m 6/9, open ma
13-18 uur, di t/m za 9-18 uur.
Galerie Henn, St. Nicolaasstraat 26c.
Werk van Curt Stenvert. T/m 3/9, open
do t/m za 15-19 uur.
Studio Maastricht, Brusselsestraat 59.
Vlakglas. Maastricht, de masters en hun
werken. Van 4/9t/m 25/9, open do t/m zo
13-18 uur.
Galerie Dis, Tafelstraat 28. Bep Schee-
ren, werken op papier en schilderijen.
Van 3/9 t/m 28/10. Open wo t/m zo van
13 tot 17 uur.

DOOR MONIQUE PARREN

Wageningen - Een tijd lang
ls hij door collega's en vrienden

omdat hij in een in-
terview zei liefhebbervan spruit-
'fis te zijn, niet alleen om de
specifieke smaak, meer nog om
[Je aanwezigheid van een anti-

in deze oer-Hollandse
Sroente

„In de toxicologie is alleen maar
aandacht voor de negatieve as-
pecten van voeding. Toch wor-
den we met zn allen vrij oud met
wat we eten. De natuur is er
blijkbaar toe in staat om goede
en slechte dingen in ons voedsel-
pakket te stoppen. Juist die ba-
lans intrigeert mij."

Bij een instituut voor bestrij-
dingsmiddelenonderzoek (toxi-
cologie) in Wageningen deed
Jongen van '72 tot '75 onderzoek
als analist. Vervolgens maakte
hij een overstap naar de vak-
groep toxicologie van de land-
bouwuniversiteit. Op die plek
raakte hij gefascineerd door
voedsel.

'*ezondheidsvoedsel, zoals hij ze
Welf omschrijft, interesseert Wim
■Jongen bovenmatig. Zo erg zelfs,
?at hij er zijn levenswerk van
"«eeft gemaakt. Ook de nieuwe
studierichting, die hij in Wage-
"^ngen mag opzetten, is deels
j»eënt op zijn reeds vergaarde
■tennis en onderzoeken naar be-
schermende stoffen in voeding,
jongen heeft bijna zeventig we-
f^nschappelijke publikaties over

onderwerp op zijn naam
staan.
Oe gedrevenheidvan Jongen om
'-'e relatie tussen voedsel en ge-
wondheid te ontleden, bleef niet
°tiopgemerkt. De oud-Heerle-
{Jaar maakte wat je noemt eenbliksemcarrière: in minder dan
twintig jaar tijd schopte hij het

hboer tot hoogleraar. Zon-
der universitair diploma.
;>lk heb het leven genomen, zoals
vlkwam," zegt hij daarover.

Krap drie jaar later zag Jongen
ondanks zyn drukke werkzaam-
heden en tal van wettelijke be-
lemmeringen kans te promove-
ren. „Ook als een van de eerste
hbo'ers in Nederland," lacht hij,
„alhoewel de wet in mijn tijd niet
erg meewerkte. Gelukkig mogen
hbo'ers nu wel promoveren zon-
der universitaire studie, dat is
een belangrijk winstpunt. En
een hboer met ambitie moet dat
zeker proberen, in die zin zie ik
mezelf wel een beetje als voor-
beeld. Want het kan."

Na een periode van intensieve
(zelf)studie en enkele weten-
schappelijke publikaties werd
Jongen in 1985 benoemd tot uni-
versitair docent.

" Wim Jongen. Foto: ARIE NIJHOF

Schommel cadeauCursus spreken
in het openbaar

- Er zijn omstandig-
?eden waarin het nodig is ineens

et woord te voeren. Sommige:pensen draaien daar hun hand'
J*etvoor om, anderekunnen van
Pure angst geen woord meer uit-ingen.

van lekker eten en dat blijf ik
doen," klinkt het beslist.

VALKENBURG
Streekmuseum, Grote Straat c3l. Over-
zichtsexpositie Jos Caelen. Van 5/8 t/m
25/9. Gemengde technieken van Yvon
Orbons. Van 5/8 t/m 25/9. Open di t/m zo
10-17 uur.

Ook in Nederland signaleert
Jongen steeds vaker de vraag
naar gezond voedsel. „Die pu-
blieke belangstelling voor ge-
zond voedsel is een trend, zeg
maar een modieus aspect."

ROERMOND
Galerie Wansink, Neerstraat 76. Recen-
te werken van Theo Kuijpers. Van 4/9
t/m 1/10.

SCHIMMERT
Galerie Hof van Oensel, Haagstraat 5
Oensel. Schilderijen van Armelies Hoek
en beelden van Vera de Haas. Van 27/8
t/m 2/10. Open do t/m zo van 14.00 tot
17.00 uur.

De kersverse hoogleraar wil on-
derzoeksresultaten waar moge-
lijk wel gebruiken om voedingte
verbeteren. „Zeker in deze ver-
grijzende maatschappij kun je
met beter voedsel invloed uitoe-
fenen op ouderenziektes, zoals
hartinfarcten," meent Jongen.
„Je kunt die kwalen nooit hele-
maal uitroeien, maar wel een

Jongen vindt dat je daarmee niet
te ver moet gaan. Voor hem geen
maaltijden in de vorm van pille-
tjes ofkant-en-klare oplossingen.
„Het eetgenot moet altijd voorop
blijven staan. Zelf hou ik ook

halt toeroepen."
Welke voeding nu precies be-
schermende stoffen bevat, wil
Jongen liever niet prijsgeven,
bang als hij isvoor 'Amerikaanse
toestanden. Hij houdt het bij het
voorbeeld van de spruitjes en wil
ook nog wel kwijt dat broccoli
diezelfde anti-kankerstoffen
heeft. Noch spruiten, noch broc-
coli zorgen echter voor een won-
derbaarlijke genezing, waar-
schuwt hij.

In Japan is een miljoenenmarkt
ontstaan rondom de gezond-
heidsvoedsels. In het land van
de Rijzende Zon zijn functional
foods in de handel: produkten
die gezond zijn, maar die je niet
nodig hebt voor de voedings-
waarde.

produkten vertalen naar de
maatschappij. „Je moet het zo
zien, dat allevragen over de kwa-
liteit van één produkt samenko-
men."

Jot zyn 22ste woonde en stu-deerde de jongenuit de Heerlen-
Jewijk Heksenberg in Limburg.
*"erst volgde hij een middelbare
j-Pleidingaan het Eijckhagencol-
ege in Landgraaf, daarna de op-
'eiding chemie aan wat toen nog
[jeette de Laboratoriumschool in
gittard.

zijn studietijd had hij ver-
killende chefs, die hem naar
6>gen zeggen stimuleerden en

vrij heten. In zijn vrije
["Uitjes dook de leergierige
.'"Wer in de boeken.

In 1989 verruilde Jongen het uni-
versitaire bestaan voor een baan
als sectorhoofd bij het nieuw op-
gerichte (universiteits)instituut
ATO-DLO. Op de functie van
hoogleraar heeft Wim Jongen
simpelweg gesolliciteerd. „Er
stond een advertentie in de
krant, dus ik heb de stoute
schoenen aangetrokken. Laat ik
nu net degene zijn die precies op
de profielschets aansluit."
In zijn nieuwe studierichting wil
Jongen bepaalde informatie over

Historische kern. Land en water. Van
9/9 t/m 20/10. Galerie Stevensweert,
Jan van Steffeswertplein 8. Land en wa-
ter, binnenexpositie. Open do t/m zo
14-17 uur.

STEVENSWEERT

streeksgewijs
WEERT

Galerie SVU/SKW, Muntpassage 7a. De
Vierkante Meter. Van 21/8 t/m 14/9, open
ma t/m vr 10-17 uur, zo 14-17 uur.
Verpleeghuis St. Martinus, Emmasin-
gel 25. De Vierkante Meter. Van 21/8 t/m
14/9, open ma t/m vr 10-17 uur, zo 14-17
uur.

dag van 10 tot 15 uur rommel-
markt in zaal Hofland, Schild-
straat 22 in Tree- beek. Voor
standhuur: ®219932.

Limburgs Museum, Goltziusstraat 21.
In Uitvoering I. T/m 4/9, open di t/m vr
10-16.30 uur.

Museum Van Bommel-Van Dam, De-
ken van Oppensingel 6. Wissels 2, werk
van Noud van Dun & Noëlle von Eu-
gen. Vanaf 10/6, open di t/m vr 10-16.30
uur, za en zo 14-17 uur.

VENLO

" De Tsjech Thomas Kus expo-
seert tot 8 oktober in het kantoor
van de Woningvereniging, Dorp-
straat 121. Men kan er elke werk-
dag van 9 tot 12 uur terecht.

HEERLEN

" In het Vrouwenhuis en Open
Huis starten eind september cur-
sussen bewegingsexpressie en
verbeelding met een gratis ken-
nismakingsles. De avondles is
dinsdag 20 september van half
acht tot tien uur en de dagles
vrijdag 23 septembervan tien tot
half een. Voor info: Petra Tim-
mermans, ®710055."^ndgravenaar A. Elands start in

met een cursus Spre-
Jen in het Openbaar en Ver-
Jüoptraining. In de zalen van
J'Otel Heerlen, Terworm 10, is
jb 19 september om 20 uur een
formatieles voor eerstgenoem-?e cursus. De lessen Verkoop-

worden een dag later
J**l' 20 uur voorafgegaan door

introductie. Info:
"""045-324042.

Van onze verslaggever

" In het Sionskerkje aan de
Kampstraat in Heerlerheide
vindt vrijdagvan 14 tot 16.30 uur
een kledingbeurs plaats.

" Kerkelijk zangkoor St.-Caeci-
lia Heerlerbaan houdt zondag
van 10 tot 17 uur snuffelmarkt in
café Drieluik tegenover de kerk.

Leiding
Wolfskoele

op non-actief
" Het Vrouwenhuis houdt zater-
dag vanaf 21 uur een swingend
feest. Entree vijf gulden.

VOERENDAAL

" Schutterij St.-Sebastianus
viert zaterdag de overwinning op
het OLS in Stokkem. Om 17 uur
is er een besloten onvangst in
het gemeentehuis. Het winnend
zestal houdt van 19 tot 21 uurre-
ceptie in het feestpavihoen naast
hoeveCortenbach. Zondag is om
14 uur het koningsvogelschieten
extra feestelijk in verband met
het 450-jarig bestaan. Om 15 uur
schieten burgers, sponsors,
jeugd- en oudleden en om 17 uur
begint het koningsbal. Voor het
burger- en jeugdschieten kan
men tot 14.45 uur inschrijven.

HOENSBROEK

" In pand Kouvenderstraat 160
is onlangs een christelijk/evange-
lische boekhandel geopend met
als hoofddoel evangelisatie.

" De mis, die zondag om 11 uur
wordt opgedragen in de paro-
chiekerk van Amstenrade, wordt
tegelijkertijd op de KRO op Ra-
dio 5 uitgezonden.

BINGELRADE

" De leden van de Limburgse
Vrouwen Beweging (LVB) pre-
senteren dinsdag 6 en woensdag
7 september nieuwigheden op
modegebied. De shows beginnen
om 20 uur in het Ontmoetings-
centrum.

VAALS - Het complete manage-
mentteam van zorgcentrum De
Wolfskoele in Vaals is met onmid-
dellijke ingang op non-actief ge-
steld. Het managementteam in
Vaals bestaat uit directeur Jan Mar-
tens en de hoofden van de afdelin-
gen civiele dienst en verzorging.
Het bestuur van de stichting VZR
(Verpleging, Zorg en Reactivering)
zegt dat de maatregel nodig is om-
dat er 'zeer serieuze signalen zijn
over het functioneren van het ma-
nagementteam. Inmiddels is een
commissie ingesteld die een onder-
zoek gaat doen naar de klachten.
De commissie zal binnen enkele
weken de resultaten van dat onder-
zoek meedelen aan het bestuur.

Wallatie
kastoor Alleman
jjjERKRADE - Per 1 juni is pa-
r Nico Alleman benoemd tot

pstoor van de O.L. Vrouw van
f*Ourdes-parochie in Kerkrade-
L>l'acht. Pater Alleman was voor-
den rector van het Kerkraadse
Sekenhuis.
jaterdag 3 september vindt deInstallatie plaats tijdens de
jV°ndmis van zeven uur. Op die
J!ag wordt tevens afscheid geno-
den van deken H. Schnackers
*■ Pastoor C. Dogge. " Het bisschoppelijk Centrum

voor Gezinspastoraal geeft een
gezinscursus op acht zaterdagen
in Hoeve Kloosterrade. Voor in-
formatie: ©045-646840.

KERKRADE

" Vlak na de oplevering van 128 vrije sector-koopwoningen in het plan Welten/Kommert
IV in Heerlen, heeft defirma Stienstra de buurtbewoners verrastmet het plaatsen van een
groot speeltoestel. Van de schommel, die is geplaatst op een grasveldje aan de Prof. van
Itersonstraat, kunnen zes kinderen tegelijk gebruik maken. De overdracht van de schom-
mel aan 'Nieuw Weiten' ging met veel vlagvertoon gepaard. Op een grote speelweide tus-
sen de autoweg en Welten/Kommert wordt momenteel een voetbalveldje aangelegd.

Foto: DRIES LINSSEN
9 Mensen uit Kerkrade en om-
geving willen zich gaan bezig-
houden met ontwikkelingssa-
menwerking, vredeswerk en
eerlijke handel met de Derde
Wereld. Wie mee wil denken en
doen is dinsdag 6 september om
20 uur welkom in de Jreets.

De maatregel heeft voorlopig een
tijdelijk karakter. De drie leden van
het team zijn van hun taken onthe-
ven en zullen de komende tijd ook
niet meer in het verzorgingshuis
aanwezig zijn. De klachten over het
functioneren van het management-
team zijn, aldus de stichting, geko-
men vanuit het zorgcentrum in
Vaals zelf. Directeur Malherbe van
de stichting wil geen uitspraken
doen over de aard van de klachten.

Cultuurprijs
Landgraaf

KnDGRAAF - De gemeente. heeft zeven genomi-
k6erden voor de jaarlijkse cul-
i'Urprijs. In willekeurige volgor-
u 6 zijn dat Vocaal Ensemble
(^sica Cantar, Werkgroep Lite-
j^fe Brunch, dirigent/musicus
?6l"t Dirks, Galerie Gaudi, Jo Pe-
jjfsUitgeverij Herik, Landgraafs
l^tinenkoor St-Joseph en
°°rdirigent Chris Manusama.

se feestelijke ontvangst van de
rhomineerden en de daarbij be-'
erende uitreiking van oorkon-
V?s> juryrapporten en prijzen
l^dt plaats op vrijdagavond 30
Il^tember in de burgerzaal van
6t raadhuis in Landgraaf.

Hoewel gisteren alle betrokkenen
in Vaals commentaar weigerden, is
de maatregel van het bestuur van
de stichting VZR bij veel medewer-
kers hard aangekomen. Nauwelijks
een jaar geleden werd 'De Wolfs-
koele' na een moeizaam proces een
onderdeel van de nieuwe stichting.
Personeel en medewerkers spraken
toen meermalen hun vertrouwen in
directeur en bestuur uit.

Maria-verering
in Hoensbroek
HOENSBROEK - In de kerk
van Mariagewanden aan de
Zandbergsweg in Hoens-
broek vindt zondag 4 septem-
ber om 16 uur de jaarlijkse
verering van de Zwarte Ma-
donna plaats. In de afgelopen
44 jaarzijn de Polen in Neder-
land voor deze bedevaart
steeds bijeen gekomen.

De viering begint met een
plechtige mis diewordt opge-
dragen door de Poolse aal-
moezenier pater Nowak. De
mis wordt vocaal opgeluis-
terd door het Pools gemengd
zangkoor 'Wesoly Tulacz'.
Niet alleen de Poolse gemeen-
schap, maar iedereen is wel-
kom om aan deze Maria-vere-
ring deel te nemen.

BRUNSSUM

" In en om jongerencentrum
Sheltur, Merkelbeekerstraat 3,
wordt zondag van 11 tot 17 uur
een rommelmarkt gehouden.
Wie nog spullen te missen heeft
kan bellen: 5250025 of 253445.
Ook kan men spullen bij Sheltur
afgeven; vrijdag na 21 uur en za-
terdag vanaf 20 uur.

" CV De Hofnarren houdt zater-

Kaarten zijn uitsluitend in de
voorverkoop verkrijgbaar bij de
sigarenspeciaalzaken Peeters

De muziekverenigingen Lyra en
Mesenich, allebei uit Trier, ver-
zorgen tussen half zes en acht
uur concerten op het Gebrooker-
plein. Aansluitend gaat men in
optocht naar Kasteel Hoens-

aan de Hoofdstraat en Offermans
aan de Kouvenderstraat.
Zaterdag worden tussen 12.30 en
22.00 uur concerten geven van
de Duitse gastverenigingenLyra
en Mesenich en de Hoensbroek-
se gezelschappen fluit- en tam-
boerkorps Prinses Margriet, fan-
fare St.-Hubertus en harmonie
St.-Cecilia. De Ritmic Group
zorgt voor de gezellige avond-
ambiance. Het eerste lustrum-
feest wordt zondag afgesloten
met een mis om 9.30 uur in de
Grote St.-Jankerk. Aansluitend
is frühschoppen in hotel Amici-
tia.

broek, waar vanafhalfnegen een
dans- en feestavond plaatsvindt
met medewerking van het Man-
nenkoor Hoensbroeck, gemengd
koor Paluda, Mannenkoor Die
Gebrooker Sanghers en de Origi-
nal Berghofer Musikanten. De
entree bedraagt tien gulden.

HOENSBROEK - In Hartje
Hoensbroek vindt van 2 tot en
met 4 september voor de vijfde
keer het Winzerfest plaats. Het
wijnfeest wordt vrijdagmiddag
om een uur geopend. Vanaf dat
tijdstip start de wijnverkoop
door de Duitse wijnboeren. In
het winkelcentrum staan diverse
wijncarrousels opgesteld.

Wijnfeesten
in Hoensbroek
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In plaats van kaarten

Langs deze weg willen wij allen hartelijk dan-
ken voor de vele blyken van medeleven, welke
wy' mochten ondervinden bij het overlijden en
debegrafenis van onze zorgzame vader, schoon-
vader, grootvader en overgrootvader

Leo Kisters
Kinderen Kisters
klein- en achterkleinkinderen

De zeswekendienst zal gehouden worden op
zondag 4 september a.s. om 10.00 uur in de St.
Pancratiuskerk te Heerlen.

Hoe vlug gaat toch een jaar.
Het lijkt nog helemaal niet waar.
Groot is mijn verdriet,
door de leegte die je achterliet.
Mooi waren de jaren,
die wij samen waren.
Het doet mij heel veel pijn,
want het zal nooit meerzoals vroeger zijn.

Op 1 september is het een jaar geleden dat ik
afscheid moest nemen van mijn lieve man

JefSlijpen
De plechtige eerste jaardienst zal gehouden
worden op zaterdag 3 september a.s. om 19.00
uur in de H. Margaritakerk te Margraten.

Mia Slijpen-Weusten

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van medeleven ons be-
toond bij het overlijden en de begrafenis van
onze moeder en oma

Tilly Scholtissen
betuigen wij onze oprechte dank.

Familie v.d. Linden
Familie Boosten
Familie Koenen

De plechtige zeswekendienst zal gehouden wor-
den op zaterdag 3 september a.s. in de kerk van
St. Franciscus van Assisië, Laanderstraat te
Heerlen.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is eeniederpersoonlijk
te bedanken voor de vele blijken van medele-
ven die wij mochten ontvangen tijdens de ziek-
te, het overlijden en de begrafenis van mijn
man, vader, schoonvader en opa

Jan Rutten
betuigen wy u hiermede onze oprechte dank.

Mevrouw D. Rutten-Toonen
kinderen en kleinkinderen

Geleen, september 1994
De plechtige zeswekendienst zal gehouden wor-
den op zaterdag 3 september a.s. om 18.30 uur in
de H. Verrijzeniskerk, Potterstraat, Geleen.

Dankbetuiging
Uw warme belangstelling is voor ons een steun
bij het verwerken van het verdriet en het aan-
vaarden van de leegte na het overlijden van
onze lieve

Kevin
Marleen Hermse
Familie A. Hermse

Brunssum 1994, Sweelinckstraat 17
De zeswekendienst zal worden gehouden op za-
terdag 3 september a.s. om 19.00 uur in de Vin-
centius a Paulokerk te Brunssum-Rumpen.

Dankbetuiging
Hartelijk dank voor uw medeleven na het over-
lijden van mijn echtgenoot, vader, schoonvader
en opa

Sj eng Reijnders
Mevrouw Reijnders-Peters
kinderen en kleinkinderen

De zeswekendienst zal gehouden worden op za-
terdag 3 september 1994 om 19.00 uur in de Eli-
giuskerk te Schinveld.

tMiets van de Weyer, 68 jaar, echtgenote van
Harry G. Giesen, Mevr. van de Meijstraat 8,

Geulle. De uitvaartdienst heeft in besloten kring
plaatsgevonden.

tßèr Geelen, 77 jaar, echtgenoot van Mai Prick,
St. Lucassingel 45, Maastricht. De uitvaartdienst

vindt plaats op vrijdag 2 september om 10.00 uur in
de parochiekerk van de H. Anna te Maastricht.

Verleiding die diep gaat
Omega Seamascer Professional

-t-l " c 11 V"-*<§ÖSy1 he sign or excellence \^/A^y

JUWELIER MEERTENS
DAUTZENBERGSTRAAT 24

6411 LC HEERLEN
TEL. 045-711415

AgendA
van de vaste commissies
van Provinciale Staten

van Limburg
vergadering 2 september 1994

\Jp 2 september 1994vergaderen voorzieningen staten- en comiiussiele-
vaste commissies uitProvinciale den.
Staten. Devergaderingen zijn open-
baar. ledereenkan de beraadslagin- Uverzichteconomischekredieten
gendus volgen vanaf de publieke tri- mei, junien juli 1994.
bune. De vergaderingen vinden plaats t-i
in deVeldekezaal van het Gouverne- tivaluatieStichting VVV Limburg

■ ment. periode 1991-1994 en subsidietoeken-
Dningperiode 1995-1998.

e Commissie voor Economische TTZaken vergadert om 9.30 uur U itvoeringakkoord decentralisatie-
over 0.a.: impuls en herschikking in dev/el-
Ezijnssektor.valuatie Stichting WV Limburg ta t

periode 1991-1994en subsidietoeken- W ijzigingSubsidieverordening
ningperiode 1995-1998. - Welzijnin verband met de vaststel-
Plingvan de Vervolgnota Emanripatie-

rovinciaal Arbeidsmarktbeleid. beleidProvincieLimburg 1994-1998.
Evaluatie 1990-1993. -tt

t V erantwoordingkredieten met be-
J aarverslag 1993 NV Industriebank trekking tot gerealiseerdevvegenwer-
Liof. ken 1993.

Jaarverslag 1993 NVLuchthaven lXekening 1993van het Interprovin-
Maastricht. ciaal Overleg.

\_/verzicht economischekredieten 1 rovinciefondsuitkeringen 1994en
mei 1994 tot en met juli 1994. 1995.

YJe Commissie voorFinanciën en Degroting 1995van het Inter-
Algemene Zaken vergadertom 14.00 provinciaal Overleg,
uur over 0.a.: -r jBVoorafgaand aan de commissiever-

rief van Gedeputeerde Staten over gaderingen hebben burgers spreek-
provincialekerntaken. recht over onderwerpen dieop de

D agenda staan. Insprekers dienenzich
ecentralisaöe-impuls. vooraf telefonisch te melden bij de

W desbetreffende ambtelijk secretaris
erken in projectorganisaties. van de commissie: Economische

W Zaken: 043-897274en Financiën en
ijzigingverordening geldelijke Algemene Zaken: 043-897175.

Provincie Limburg
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Méér zomer voor je geld bij de Nissan dealer.
Zte Nissan Micrajive. Nu met schuif/kanteldak voor maar250,- extra.

3

"Financieringsvoorbeeld Effectieve rente Loopti|d Kredietsom Krediet- Termijnbedrag Restant Prijs bij verkoop Voorbeeld I Voorbeeld 11
»-JJJISSAN Vraag bij de Nissan dealer naar de unieke betalingsmogelijkheden. Via de on-line verbinding met Nissan Finance maakt hij ala (nietdoorlopend krediet) op jaarbasis op jaarbasis vergoeding permaand') betaling op afbetaling') Verkoopprijs rijklaar f22.395- Verkoopprijsrijklaar f22.395-.lIC G minute een offerte op maat. Consumentenadviesprijs mcl. BTW en BPM, excl. kosten rijklaar maken. Wijzigingen voorbehouden. Voorbeeld l 11% 36 maanden f 15.970,- f «1.835.24 n69,59_ f 14.700,- 120.805,24 Aanbetaling/mru.i 1 6.425.- Aanbetaimg/mruil f 7.500,-

Voorbeeeld II 11% | 48 maanden [ 114.895,- | 15.689,32 | f 176,84 I f 12.000,- l f20.584,32 | | Kredietsom f 15.970,- | Kredietsom f 14.895,-]
')Het krediet wordt verstrekt door Nissan Finance B.V. Zij toetst elke kredietaanvraag bij het Bureau KredietRegistratie (BKR) te Tiel. 2)Exclusiel aanbetaling.

Beek, Jo Crutzen Auto's 8.V., Stationsstraat 115,-tel. 046-371727. Kerkrade, Jurgen Autocentrum 8.V., Langheckweg 36, tel. 045-452570. Maasbracht, Auto Van Laar 8.V., Hazenspoor 9, tel. 04746-3811.
Maastricht, Autobedrijf André Feyts 8.V., Duitse Poort 15, tel. 043-214175. Melick (Roermond), Garagebedrijf Geelen 8.V., Groenstraat 33, tel. 04752-2021. Sittard, Garage Schoenmakers Sittard 8.V.,
Limbrichterweg 78, tel. 046-512814. St. Geertruid, Autobedrijf G. Nelissen Sint Geertruid 8.V., Burg. Wolfsstraat 6, tel. 04408-1201.

LAAT
CARA-

PATIÏNTE*
NIET

STIKKEN
AstmanFo^

Giro 55055

Dieren beschermen is
beschaven. Wie vindt da
I ,- Ad1ons respect verdienen.
goedaan deDierenbesche^. a[ii
steunen. De enige organi»

>JIopkomt voor het lot van »

ren. En dat sinds 1864.Vot,f
per jaar helpt u ons te we*"
een beter dierenwelzijn-
vangt dan6keer per jaarh
matieve magazine DlER-
vandaag nog. Al was v\
om iets terug te doen v°/
wat dieren u geven!
Want zonderuwbe- [
s.cherming hebben
i dl""yldieren geen leven. L-^i

070-3423J
Postbus 85980,2508CR v ï
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Raad Nuth gedoogt
komst asielzoekers

Contract met kloostereigenaar nog niet helemaal rond
De Duitse professor Achten, die de
technische plannen voor de dam
heeft gemaakt, werd uitgejoeld en
gesommeerd zijn praatje in het Ne-
derlands te houden.

De hoorzitting werd door veel aan-
wezigen omschreven als 'volksver-
lakkerij'. Ook het feit dat er niet
gediscussieerd mocht worden, om-
dat het een voorlichtingsavond be-
trof, viel niet in goede aarde. „Plan-
nen staan al vast en wij mogen
alleen maar ja-knikken."

en plannenmakers aan de ene kant
en de Rimburgers aan de andere
kant.

LANDGRAAF - De 850 inwoners
van het Landgraafse buurtschap
Rimburg staan voor een voldongen
feit: er wordt hoe dan ook een dam
gebouwd in hun geliefde Wormdal.
De Rimburgers kunnen nog wel
kiezen of die dam helemaal op
Duits grondgebied gerealiseerd
wordt, of ook voor de helft op Ne-
derlandse bodem. In dit laatste ge-
val houdt Landgraaf nadrukkelijk
rekening met de mogelijkheid van
een snelweg over de dam, zo bleek
gisteravond tijdens een hoorzitting
tot grote woede van ruim 150 Rim-
burgers.

Voor de meeste inwoners van het
landelijke gehucht zijn beide alter-
natieven voor de dam niet accepta-
bel. Het scheelde niet veel of de
door de gemeente belegde bijeen-
komst in 't Stroatje verzandde in
een scheldpartij tussen gemeente

Waterbekken
De geplande dam moet dienen als
een soort waterbekken en het door
overstromingen geteisterde Geilen-
kirchen ontlasten in tijdenvan zwa-
re regenval. Als het project geheel
aan de Duitse zijde wordt gereali-
seerd, verrijst er in de toekomst pal
achter de spoorlijn op de grensvan
Übach-Palenberg en Rimburg een
betonnen kolos van zon acht meter
hoog, vijfmeter breed en 650 meter
lang..

Politiek
" De raadsvergaderingen zijn
weer begonnen, de vakantiepe-
riode is voorbij, de mouwen
worden weer opgestroopt. Eén
ding is inmiddels duidelijk: de
pijn over de coalitievorming is
nog niet overal verdwenen. Dat
heeft onder meer tot gevolg dat
niet iedereen meer meedoet met
het bezoek in de politieke cafés,
dat zijn dus de lokaliteiten
waar na afloop van de. be-
raadslagingen vaak de échte
politiek wordt gemaakt. De
kasteleins hebben nog niet ge-
meld welke politieke groepe-
ring voor de meeste omzet zorgt
en binnen welke partij de
drankconsumptie het sterkst is
teruggelopen!

kunnen ze hun leven op-
nieuw inhoud geven via
de formule wonen-leren-
werken. De jongeren
krijgen alleen dan een
plek in het pension, als

Overlast Awacs-toestellenNUTH - De komst van .260
"tieuwe asielzoekers naar het:
Voormalige klooster Op deLöies in Schimmert kan vanaf
Vandaag beginnen. De ge-
meenteraad van Nuth is daar
gisterochtend mee akkoord
Segaan, hoewel het contractvan de gemeente met klooster-
kigenaar Jo Rödiger nog nietHelemaal rond is.

De raad gedoogt de komst van de
Asielzoekers (ongeveer vijftig per
Week) omdat het ministerie van
WVC vergaande garanties verstrekt.
hAls het contract met Rödiger on-
verhoopt niet doorgaat, danzijn alle
Nielzoekers, ook de huidige 140,
&er 1 december weg uit Schim-
pert," verklaarde burgemeester El-
J»y Coenen. „Voor elke dag over-
schrijding wil het ministerie eendwangsom betalen." Coenen trom-
Ptelde de raad gisterochtend om
Pcht uur bijeen na dringende tele-
foontjes van het ministerie. „Ze zit-ten daarvreselijk omhoog met acht-
honderd asielzoekers die letterlijk
Pp straat staan. Maar u als gemeen-teraad heeft besloten dat de asiel-
zoekers pas mogen "komen als het
cohtract met Rödiger rond is.".

Straatnamen
" De gemeenteraad van Voe-
rendaal heeft de straatnamen
voor de nieuw aan te leggen,
wegen in het plangebied Over-
heek vastgesteld. Gekozen is
voor Europese landstreken
zoals Bourgondië, Algarve, Ko-
rinthië enzovoorts. De raad leek
de keuze van de straatnamen
een goed idee omdat het gebied
in de directe nabijheid van een
autosnelweg komt te liggen die
deel uitmaaktvan hetEuropees
wegennet. Niet iedereen was
met de keuze even gelukkig.

# Raadslid Jo Curvers van de
Democraten Voerendaal merkte
op dat er misschien enige ver-
warring kan ontstaan als je.
iemand vraagt: 'Waar woon
je?' Het antwoord kan dan zijn:
'In Bourgondië of Korinthië'.
Een beetje vreemd vond Cur-
vers. Hij vroeg voor de toevoe-
ging van straat, weg of plein
aan de nieuwe straatnamen.
Maar volgens burgemeester
Hub Strous klinkt dat niet.
,tfet huisnummer achter de
nieuwe straatnaam zorgt wel
voor duidelijkheid," oordeelde
Strous. En zo geschiedde dins-
dagavond in de raadszaal van
Voerendaal.

Straatnamen 2

Volgens ambtenaar Kooiman loopt
het allemaal niet zon vaart met die
weg. „Of dieer nu wel of niet komt,
daar doe ik geen uitspraak over. De
gemeente wil in ieder geval de optie
openhouden, maar de politiek moet
zich uiteindelijk uitspreken."

De Rimburgers kregen het hele-
maal te kwaad toen bleek dat de
dam in de 'Landgraafse versie'
ineens twaalf meter breed is. Prof.
Achten speelde de gemeente Land-
graaf ongewild de zwarte piet toe
door te verklaren dat de dam wat
Duitsland betreft helemaal niet zo
breed hoeft te worden. „Maar Land-
graaf heeft ons dit gevraagd, omdat
ze misschien een weg over de dam
willen aanleggen."

De dam wordt in dit plan helemaal
opgenomen in het glooiendeWorm-
dal en later beplant met groen. Het
kon de Rimburgers allemaal niet
schelen: „Groen of grijs, we zitten
toch ineens naar een enorme berg te
kijken en de natuur gaat naar de
knoppen."

B en W van Landgraaf willen wel
meewerken aan een 'elegantere' op-
lossing door een stukje Rimburg op
te offeren voor het gevaarte. De
dam wordt bij dit alternatief maar
maximaal vijf meter hoog, omdat
het bekken een groter gebied be-
slaat en dus relatief meer water kan
opvangen. De lengte blijft hetzelf-
de.

woners leeft die angst. De herrie
van overvliegende toestellen
maakt by veel ouderen herinne-
ringen los aan het oorlogsge-
weld, weet Verkissen uit de tele-
foontjes.

DOOR JAN HENSELS

Onderpand
, Sn daar zit het probleem. „In dat

Contract wordt geregeld dat het
booster na vier jaarwordt gesloopt,öp het gebouw zit nog een hypo-theek. Wil je het onderpand slopen,
Üan moet eerst de hypotheek afge-

.'ost zijn," verklaarde Coenen.
Ijiöaar zijn gesprekken over met de

' {jank, maar de directeur is op va-
kantie. Het kan best nog twee of
°-i*ie weken duren voordat deze zaaki helemaal rond is."

" Het aantal klachten over overlast van Awacs-toestellen isflink toegenomen. Archieffoto: DIJKSTRA

Klachtenlijn uitlaatklep
voor boze Brunssummers

men 203 klachten binnen, in juli
waren dat er beduidend minder,
namelijk 88. Geluidsklachten
voeren de boventoon:

dit jaar wisten steeds meer men-
sen de klachtenlijn te vinden.

Een groep van zestig tot zeventig
personen belt vry' regelmatig.
Anderen sporadisch. Mensen
kunnen wat Verkissen betreft
elke keer bellen als ze een klacht
hebben. Een misverstand wil hij
graag uit de wereld helpen: „Als
iemand belt die tien meldingen
van overlast doorgeeft, dan re-
gistreer ik dat als tien klachten,
niet als een." Die mensen raadt
hij overigens uit oogpunt van'
werkdruk aan om de klachten
éénmaal per maand schriftelijk
in te dienen.

Maar wat te denken van ambte-
naren die hem afgelopen maand
wezen op dode vissen in hun vij-
ver. „Gezien de oliefilm op het
water begin ik wel te denken in
de richting van Awacs. Bij een
volgende klacht daarover laten
we een onderzoek instellen."

Uitlaatklep
Soms zijn de bellers behoorlijk
kwaad, is de ervaring yan Ver-
kissen. De lijn is onder meer ook
bedoeld als uitlaatklep. Hij laat
de mensen hun verhaal doen en
verwerkt het gedetailleerd in een
rapportage die eerst naar het col-
lege gaat en vervolgens bij de
Awacscommissie terechtkomt.

Wereldwinkel
" De 350 Wereldwinkels in Ne-
derland dringen bij het Euro-
pees parlement aan op een eer-
lijke koffiehandel, en starten
daartoe in september een hand-
tekeningenactie. De handteke-
ningen worden verzameld in
zogenoemde bonenboeken die in
de Wereldwinkels liggen. Na de
actie die de hele maand septem-
ber duurt, zullen de boeken in
Brussel worden aangeboden.
Voorwaarden voor een recht-
vaardige koffiehandel, stelt de
landelijke vereniging van We-
reldwinkels, zijn minimum-kof-
fieprijzen, afschaffing van
importtarieven en minimumlo-
nen voor koffieplukkers.

13 (van de 17) aanwezigeraadsle-
den gingen na de toelichting vanpoenen akkoord met het gedogen.Pc burgemeester verklaarde dat
{"'innen een maand duidelijkheid
J-estaat. „Dan weten we of het con-
tact rond komt of niet. In dat twee-de geval heb je tot 1 december de
HJd om de zaak af te bouwen."
Waar Coenen gaat ervan uit dat het
Asielzoekerscentrum gewoon door-
laat. „Dat is ook in het belang van
Rödiger. Hij heeft er niks aan alstet gebouw straks helemaal leeg
Kaat, dan komt bij hem geen geld
?innen."

Verkeerd citaat

Vervangen
Verkissen is ervan overtuigd dat
het verzamelen en doorgeven
van de klachten aan de Awacs-
commissie wel degelijk zin heeft.
„Het ministerie van Vrom heeft
ons naar aanleiding van klachten
in oktober van het vorig jaar be-
richt dat de oude motoren van de
toestellen op de basis in Geilen-
kirchen vervangen zullen wor-
den door motoren die minder
herrie maken." Hij betwijfelt of
dat inmiddels gebeurd is.

Nogal wat klagers winden zich
op over het gegeven dat de toe-
stellen regelmatig hun zondags-
rust verstoren: „Een harmonie
mag zondags alleen met een ver-
gunning door de straten, die
vliegtuigen kunnen zo vliegen,"
zeggen ze dan. Ook begrijpen
sommigen niet dat horeca-gele-
genhedenvoor veel geld geluids-
beperkende maatregelen moeten
nemen, terwijl volgens bellers
dergelijke beperkingen niet wor-
den opgelegd aan de vliegbasis.

Even de cyfers: in augustus kwa-

- De politie heeft
Woensdagmiddag in een woning
?an de Goselingstraat in de Heer-
'ense wijk Schaesbergerveld zeven
j^nnilieledenaangehouden,

vijf mannen en twee vrouwen
borden ervan verdacht op grote
Schaal te handelen in verdovende
jjüddelen.Pc zeven famiüeleden, goede be-
enden van de politie, variëren in
?e leeftijd van 28 tot 73 jaar.
i^ de woning vonden de politie-mensen, geassisteerd door enkele
..'-'"'Ugshonden', ruim 250 gram hero-
{Jte en cocaïne. Ook werd voor een
gedrag van ruim 50 mille aan Ne-
derlandse en buitenlandse valuta
*angetroffen. Uit diverse aanwijzin-gen bleek dat de familie op het punt
?*ond een vakantie door te gaan
rengen in Marokko. De politie is
eruime tijd bezig geweest om de

voor te bereiden. Mede naar
j^nleiding van klachten uit de
öüm*t werd besloten tot aanhouding
oVer te gaan. Vijfvan de aangehou-

en personen zijn ingesloten, tweean hen werden in vrijheid gesteld.

'Drugsfamilie'
in Heerlen

aangehouden

P.RUNSSUM - Per ongeluk is een
Pitspraak van raadslid Paul van Be-
;'Uw over de opvolging van burge-
meester Riem van Brunssum in de
Rant van gisteren toegeschreven
ijten het raadslid Gerrit Boumans.
Pet betreft de uitspraak: „De opvol-ger van Riem mag geen afgedankt

zijn. En ook niet iemand
[*ie zijn ervaring tij de provincie
'teeft opgedaan." Deze uitspraak is
Gedaan door Van Betuw van Pro-
gressief Akkoord. Onze excuses.

" De ravage na de aanrijding op deSW26. . Foto: frans rade

Tijdens het gesprek met hem
komt er geen klacht binnen op
de speciale Awacs-klachtenlijn.
Verkissen verwacht tijdens zijn
werkdag wel nog enkele tele-
foontjes. „Het is in augustus be-
hoorlijk raak geweest. Er zijn
dagen bij dat ik acht uur bezig
ben met het afhandelen van
Awacs-klachten. Daardoor blijft
ander werk dan even liggen."
Om die reden wil hij niet op de
foto. „Dan wordt ik ook op straat
nog de hele tijd over Awacs aan-
gesproken."

BRUNSSUM - „Overvliegende
Awacs-toestellen zijn best hin-
derlijk. Ik slaap toch al licht. Als
je 's nachts wakker wordt van
die vliegtuigen, ben je overdag
doodmoe. Dat komt de concen-
tratie niet ten goede."
Aan het woord is geen lid van de
werkgroep Awacs-overlast
Brunssum. Het zijn de woorden
van de Brunssumse ambtenaar
Ron Verkissen die belast is met
het aannemen van klachten over
Awacs. „Ik weet waar ze het over
hebben," zegt hij.

En veel verwijzingen naar de
vliegramp in de Bijlmer. Mensen
die vrezen dat er op een dag zon
toestel 'in de slaapkamer wordt
geparkeerd. Vooral onder flatbe-

Verkissen: „De mensen dachten
dat ze toch niet serieus werden
genomen." Ook steeds meer
mensen van buiten Brunssum
belden op. Verkissen: „Dat was
niet de bedoeling, maar het ging
vanzelf." Een kleine achthon-
derd klagers namen inmiddels
de moeite te bellen. Vanaf begin

Verkissen kreeg onlangs ook een
telefoontje van zijn vrouw: in de
woning stonk het naar kerosine
en de was was vies geworden.
Verkissen: „We wonen net onder
de stijgroute van de Awacstoe-
stellen."
De Awacsklachtenlijn van de ge-
meente Brunssum (®
045-278640) ging 29 oktober 1993
van start. Aanvankelyk liep het
niet storm.

Vandaag gaat hij naar het ge-
meentehuis van Onderbanken
waar de Awacscommissie vanaf
twee uur 's middags vergadert.
Om met eigen ogen te aanschou-
wen wat de commissie doet met
de verzamelde klachten.

Gids
" Gehoord. Een groep wande-
laars huurt een 'in Zuid-Lim-
burg en grensstreek' bekende
gids voor een meerdaagse tocht
door het prachtige Limburgse
heuvelland. Na drie dagen
wandelen is de groep'echter de
weg kwijt. Jk dacht dat u zon
goede gids was in uw streek?"
zei een van de uiterst vermoei-
de wandelaars tegen de gids.
„Ben ik ook. Maar ik heb het
gevoel dat we nu ergens in Lu-
xemburg zitten..."

Vier gewonden
bij aanrijding

Limburgs Dagblad
LANDGRAAF - Vier gewon-
den, waaronder twee jongens
van 7 en 14 jaar, zijn gisteravond
na een frontale botsing tussen
een busje en een Mercedes op de
autoweg Kerkrade-Brunssum
(SW26) per ambulance naar het
ziekenhuis gebracht.
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Het busje, bestuurd door een
32-jarige man uit het Duitse Gei-
lenkirchen, kwam rond 17.30 uur
met het rechtervoorwiel in de
berm terecht en raakte in een
slip. Vervolgens reed deze fron-
taal tegen de Mercedes, bestuurd
door een 47-jarige, man uit het
Duitse Gangelt.

Zeswegen
Als bewoner van Zeswegen bezocht
ik op 30 augustus 1994 het Heerlen-
se gemeentehuis om aldaar een
commissievergadering bij te wo-
nen. Op de agenda stond de behan-
deling van de overlast door straat-
prostitutie en aanverwantezaken in
de wijk Zeswegen en aangrenzende
wijken. Verontwaardigd en ge-
schokt - en velen met mij - verliet ik
na afloop de vergadering. De uitla-
tingen van de heer Pleumeekers en
enige raadsleden waren daarvan de
oorzaak. Als een schoolmeester zijn
klas sprak de burgemeester zijn
burgers waarschuwend toe. Hij ver-
weet de aktievoerders een gebrek
aan verantwoordelijkheidsgevoel
als zij, indien het een en ander zou
escaleren, niet daarvoor de verant-
woording wilden nemen. Zonder de
intentie beledigend te willen zijn
vergeet Pleumeekers de hand in ei-
gen boezem te steken en hard mea
culpa te rpepen. Niet de proteste-
rende burgers hebben dit onheil
over Heerlen afgeroepen maar de
politiek. Door niet tijdig in te grij-
pen is het nu behoorlijk uit de hand
gelopen en worden burgers met on-
verkwikkelijke problemen gecon-
fronteerd. De heer Pleumeekers gaf
aan dat hij verdere akties niet meer
zag zitten, hij ging zelfs verder, te
ver, ten opzichte van goedwillende
burgers die hun vrije tijd opofferen
voor de veiligheid en socialerust in
hun weken. Hij sprak onverbloemd,
velen vonden zijn uitspraken zelfs
dreigend, in de richting van de ak-
tievoerenden en gaf aan dat hij, in-
dien nodig, de APV zou aanscher-
pen om de veiligheid te waarbor-
gen. Wiens veiligheid vraag ik mij
dan af! De veiligheidvan mijn echt-
genote die al tweemaal is lastig ge-
vallen door een langsrijdende pros-
tituant? De veiligheid van een
twaalfjarig meisje dat door een van
de pooiers werd klemgereden en
lastig werd gevallen? De veiligheid
van de pooiers dieaktievoerders lie-
ten weten dat hun mes begint te
jeuken omdat hun inkomen daalt?
De veiligheid van een vijftienjarige
jongen dievan achteren wordt neer-
geslagen terwijl hij kentekens zit te
noteren, (mede op verzoek van de
politie)? Zo kan ik nog wel even
doorgaan. Door zijn opmerkingen
plaatst Pleumeekers, misschien on-
gewild, deprotesterende burgers in
een crimineel daglicht.
Het is provocerend dat op de CBS-
weg iedere avond talloze malen de
wet wordt overtreden, burgers dit
constateren, waarbij er nauwelijks
wordt opgetreden door de overbe-
laste politiefunctionarissen. ledere
avond krijgt bij veel bewoners het
rechtsgevoel een forse deuk.
Als slotopmerking voor critikasten:
ik ben geen lid van het aktiecomité,
maar steun de akties uit persoonlij-
ke overtuiging.
HEERLEN George Berben

Door redaktie ingekort

In de Mercedes zaten verder nog
een vrouw en de twee jongens.
De bestuurder van de Mercedes
bep een lichte shock op.
De autosnelweg was ruim ander-
half uur voor het verkeer in bei-
de richtingen afgesloten.

Beide voertuigen werden totaal
vernield. De brandweer van
Kerkrade moest er aan te pas ko-
men om het wegdek schoon te
spuiten.
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Van onze verslaggeefster

Van onze verslaggever

tijd. De jongerenbetalen
gedurende die periode
kost en inwoning.Intrek eerste zwerfjongeren

in pension Mijnzicht
HEERLEN - De eerste
vijf zwerfjongeren ne-
men vandaag hun intrek
in het geheel gerenoveer-
de pension Mijnzicht aan
de Ganzeweide in Heer-
len.

Het opvanghuis in het
voormalige Ora-hotel
voor gehandicapten,
biedt plaats aan dertig
zwerfjongeren. Ook wor-
den twintig kamers ver-

Alleen (zwerfjongeren
tussen de 12 en 24 jaar.
oud kunnen in Mijnzicht
terecht. In het pension

huurd aan studenten of
werkende jongeren.

ze aan hun toekomst wil-
len werken door het zoe-
ken van werk of het
volgen van een oplei-
ding. Kandidaten krijgen
hiervoor zes maanden de

Het pension is een parti-
culier initiatief van de
stichting Zwerfjongeren
Limburg. In 1992 werd
de eerste aanzet gegeven
voor de ontwikkeling
van het opvanghuis, om-
dat de problematiek van
zwerfjongeren groot is in
deOostelyke Mijnstreek.

Rimburgers: voorlichting is volksverlakkerij

Landgraaf wil weg
over dam Wormdal
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Das Modehaus

im Herzon der historischen
Altstadt Aachens
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"Moda Uomo" Damen-Boucle-Shirts und Herren Levis Jeans ao nn
Seidenkrawatfen QQ qq Jacken beige, braun, dunkelblau /O,
ttalienische Dessins Oy,ww

in reiner Baumwolle
"e£rere

7o«n -AQBO Herren Knock-Out
Farben 79,80 07, ww u ,

"Arpino New Classic by SïïSSSruck 79,80
Seidensticker
Herren-City-Hemden, ' Damen-Blusen
pfiegeieicht uni OO 00 '00% Baumwo||e ' Sportive Herren-Cordhosen
und klassische Streifen *"*£#,'■*''"' weiß mit dekorativen mit Bundfalten, in den

Streifen oder in AO 80 Farben natur' Oft 00schicken Streifendessins Oirj U braun und tanne /Oj
"State of Art"
in 2252?fSS2?n"Pullover Damen-Blusen Modisch weite Sportswear-Hosen
Rundhals reineSeide sportive Hemdenform VOn"Wimmers" 1 AC. f\C\
und OQ HO lt(?ufairsetzten

A^ softigweicheAusführung I4t,UU
Polokragen 129,- 98,^ B^stt?ch^n' 'n„ AQ 80*** -1 aktuellen Herbstfarben U7,

Rustikale Flauschjanker
Jop-Classic" Damen-Hosen in woiimischung, 1,40 00Herren-SweaT-SninS aus Baumwolle und Cord runder Halsausschnitt I*tTj v'v/

hochrund, in aktuellerReiterform
Baumwollmischung OQ on aufwendig verarbeitet,
6verecNedene Farben OY,»" ~, g 9 00 Herren-Baumwoll-Kurzmantelin ivioaerarDen w # ,

vQn „s^^ mj+Wo||futter
in den Farben natur, O■"■"■fft fifi

Damen-Rollkragenpulli oiiv, braun Z /7,ww
in Cashmere-Optik 7A on Zerr©S Strétch-HOSen
in vielen Farben /7,°u In Schurwoll-Mischung,

Melangefarben yö,UU [n neuerFom kornige Quahtat,

Damen-BaumWOll-PulliS Hosemit3Bundfaltenund
inverschiedenen - ohne Umschlag,
Zopfvariationen Al . „ e 4 n„ ein-.un^ ' 00
modische Z.O AO Aktuelle Stretch-ROCke zweireihige Form UTQ,
Herbstfarben ab OT, U in «urzform, mit Gürtel

in vielen uni-und -jQ qq Sympatex Herren-FreizeitjackenMelangefarben / 7, vón "Busch"
Damen-Glanzgam-Pullis Herren Mcxx Baumwollhosen v^rschïedene^^sch^
1n den aktuellen QQ QQ verschiedene Farben c*Q nn aufwendige a/)Q r\(\Farben der Saison z.B. OT, v/v*' Gr. 48-54 Oy,uu Innenausstattung *L7Ö,UU

Q 1000 Parkplatze rund urn Sinn. 1
Auch an Samstagen durchgehend zu erreichen. \\k\Heute, Donnerstag bis 20.30 Uhr geöffnet. \m¥Ü\
Langer Samstag 3.9.94 bis 16.00 Uhr geöffnet.
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"*C **C T *f| Sterven betekent niet altijd rustig inslapen. Ukunt dement worden, in
yy J_ JL ""«""""""■

coma raken, ongeneeslijk ziek worden. Het stukje vlak voor de dood
is vaak onzeker. Wat gebeurt er met u; Wat wilt u> Wellicht zijn het
vragen die u, ofmensen in uw omgeving bezig houden. Daarom is er

# # - #
_ _ nu een boekje met de titel 'Tussen leven en dood; over wilsverkla-

-1 — ringen en euthanasie. Vraag het aan en sta eens stil bij straks. Stuur
1 een briefkaart naarPostbus 978,1000AZiri Amsterdam. -—_

C 1^ /| "£■* t-!^ f* t"^ f \X/{f^\ TTI Plak fl--cx[raaan PostzeSelsals b,idraSe in dePortokosten.

Als klant van Edah zit
u deze maand weer goed.
Want er zijn deze maand
alweer nieuwe aanbiedin-
gen in de Daverende Spaar-
aktie. Nieuwe artikelen dus
waarop u een aantrekke-
lijke korting van 5 gulden ;^H
krijgt. En u weet inmiddels | Ijfl
hoe simpel dat gaat. Voor -t
elke volle 10 gulden aan i ' -: '^mmM..
boodschappen ontvangt u £ ijl
gratis één spaarzegel. De * ; \sijfi
zegels plakt uop de specia- r' JM \r |p
le spaarkaart die u bij Edah **
voor u klaar ligt. Is de spaar- v 4/0^ , t~\ /|
kaart vol, dan krijgt u daar- h DPA f A W Wh 1
mee de korting van maar «fl. Hkv^«r **■!#» ■**** M-MJ'ffll 1

steeds gebruiken voor de lÉP**^*" *■ tf" HfeL
aanbiedingen uit de Dave- .4^ ■ **b ) É&mMfm mW I

>\T*r**mi y^i iTa rüE^^^iï^^^rT^ri i r*****^ rowCTsuïfïn b^ eike
*\A\. *^ M. A.*****"*! A.******J l^k^L^mm^ Z^m | A ****. L **T m.* I k^m T L.*****"""» USUUfiÉMkU3I u bij de Lampe-

£tw winkel vol """"""""""i"j ideeeh njer winkels be-
steedt, kunt u I volle spaarkaart inleveren
en krijgt u f5- kontante korting. Bij elke
f5O.- kunt u 2 spaarkaarten inleveren, bij. , 1 .. , . . »_ f75.-3 spaarkaarten, etc.

NIEUWE SPAARAKTIE-AANBIEDINGEN: 99blik 200 gram sr+*T _ 1./ ✓ Bijde27win-:—- p— Elsève shampoo mMBMmMM °mo /-i^-ai l-<^<;Ar<*U. kels van Luig>
f s

250 ml. of crème- MmMMMMM Power Lupack ° LucardiwerW, EtSèVE f|§" spoeling 200 ml. : BSST,^: - nieuwe formule - boterhamworst IQQ de aktie op dezelfde manier. Ook bij elke
'JiÊS. Pg keuze uit diverse < l"fL* ■ ' probeercan, blik 440 gram-2rf9" 1.0 / f25.-die u bij de Luigi Lucardi-wmkels bc-

"** z*4« » rj u coc. i '""«"""KaL * cj.l, „"■ ioo steedt, kunt u I volle spaarkaart inleveren.

Émm-t soorten, Edah-pn s by.b. : ylttlrli Edah-pnis 6.99, _, ._. r
*H°f» WlWmt ,-■ i Blauwe druiven I CJCI (niet geldig in combinatie met andere akties/reparaties)

bij inlevenngvan een ; t£wmk\ "') '"levering I ><W
JL-*—' volle spaarkaarQC s.*"^ van een IQQ schaal a I kilo I.U/

Slechts. 7J volle'spaarkaart slechts 1.77 >4^nd Tegen inlevering van
:,<*£} mM^4%J^" een volle spaarkaart bi)

'T"*"""" " iiiiiiiihi 'rWr [r^'^nfi Het Land van OoltJ^^gß *f*g""*griß~"~Ml .(OOIT!1 ontvangt u f5, korting
&f/C---&NMWÊk\ ftala HvHBiSIiJH ■ *==-^-=s==a((*y' op een entreekaartje.

JBBfeJg Roodmerk L"fö^lRa^MBBnU nie' eldlS in combinatie met andere kortingsregelingen..... , ... IfSBHBSBJ van Het Land van Ooit.)
Mrlka koffie ÏOhÉÉM '
reuze-chocoladetabletten vacuüm, gemalen,|iË|^fiSls?| ;'fl;"
diverse smaken, 300 gram, Edah-pnjs pak 500 gram, jtlllJliEjO ____ Volkoren tarwebrood met sesam
4.29, bij inlevering van een bij inlevenng van WÊÊËF^ EjÏl3 gesneden, verpakt, I XO
volle spaarkaart 2 reuze- "J |TQ een volle spaarkaart Tomaten OO heë ■*^&r \T\ J
tabletten voor slechts D.-DO f 5.- korting op 2 pakken c

_
n Mi ... ..I ï . 6__ü_r 1 per 500 gram <W <r Nutricia chocomel

I '" 1 vol of halfvol, I OQ
SPAARAANBIEDINGEN GELDIG T/M 31 DECEMBER 1994: tte/pak i iter 1.77

.g^-M Pickwick luxe theekistje <^^a Nescafé ala Carte kist m Sanex
ÜÉÉB §evuld mcl 48 zakies pit=kw|ck l\**^9fl sevuid met 80 zak)es koffiespeciaiiteiten in douche-gel Becel dieetmargarine

jH vruchtenthee m 6soorten, Edah-prijs vH^B -1 verschillende soorten, Edah-pnjs 49.50. een reuze flacon a 900 ml. V\ï(Q 500 gramfIPSPP^v van 32.95 voor 29.95. Bi) inlevering \^H9 '3l''n|evenng van I volle spaar- WfM dermoproteaor D . _ .
vanI volle spaarkaart betaalt u ï-^^lr*^ ka-at bet*ialt u-44.50, bij 2 kaarten fflm douche-gel. oecel bak & Braad

lfe|^*^^ 2495. bij inlevenng vaniQQr mQ_^^Ê- 39.50, bij 3 kaarten 34.50 en bij ] Edah-pnjs 10.95, pakje 200 gram, *5 "J A
volle spaarl<aarten slechts .1/,/0 inlevenng van 4 volle»»NQ C^ -1311 in'evenngvan een CQC MM camcm A Aft J 1!_/

_",Qllette aftershave "Cool wave» spa^rten slecht,^^.^U WM^ volle spaarkaart 5.7"> NU iAMEN 4^o*
■""""f^P" flacon 100 ml„Edah-pnjs 15.95.bil {HS Naf Naf _, . . . .«Ci-f^Linlevenngvan I volle spaarkaart OOÊ Eau de toilette Clarysse Gnzzy Sinassticks

&)mmM%m betaalt u 10.95.bij inlevenng 'wffi vaponsateur-flacon 30 ml.,bij inlevenng ?*?j ~ *sif-2» diepvries, '"*" "^ Q■ van 2volle spaarkaarten c«C i?£KBÊ vanI volle spaarkaart betaalt u 14.95. baddoekenset in
„^^ / /7"*^"^ slechts 5.95 fgfl ïb, inlevenng van 2 volle QOC geschenkverpakking |, doos al O Stuks i7*T £-.£-/

n«ri.V.~Wh.l, I«P,WPP
spaarkaarten slechts 7.7 D 2 baddoeken met

H—fT EauTec^r « Maroussia Eau de collecte mW, Mona magere yoghurt met

y vaponsateur-flacon 30ml, bij ÉMSr K vaPorlsateur-flacon 30 ml, bij inlevenng diverse kleurencombinaties. vruchten
van I volle spaarkaart H van I volle spaarkaart betaalt u21,95. Edah-pnjs van 29.95 voor 24.95, diverse smaken '"l **ifl:" betaalt u 14.95. bij jgf} B bij 2 spaarkaarten 16.95. bij inlevering bij inlevering van I volle spaarkaart slechts 19.95 ' -.^L. / ""Jy

>
_
(
i*i_-_» inlevenng van 2 volle ggr M H van 3volle spaarkaarten NOC bij inlevering van 2volle spaarkaarten ii«r pak I liter -2rr9T 4m»*J /

spaarkaarten slechts _✓ .73 *■ 'slechts 11.70 slechts l*^.7j

r~
iipimiiinAnßriir

I Millenaar appelcake* 0 J.Q Unox familiesoepen Deze Weekruim f25.'NU EXTRA VOORDELIG 375 gram . J.t 7 divere smaken, TIQ l,«^!„„ A« wl«*^I 1 blik 1300 mi *6r J.17 korting op vlees.
Van Nelle Supra koffie roodmerk* Engelse winegums* .ifllßv Kwaliteitsgarantie
vacuüm, gemalen, zak 200 gram, I ,/d.Q Stegeman palingworst /^fß^ La op <iit vignet Wij'staan
3 pakken a 250 gram, O/Q nu met 50 gram ext. gratis_ 1."t7 verspak, lAQ i||3 f^^*^^
metgratis bewaai-b!ik4&^T_'(J.vJ V per 100 gram 4-^9" IJI < >ClaSß>' dan krijgt uuw geld terug.

Alte Weintradition < VQ
I J-MM fles I liter _ J.J7 Slagersleverworst r-^" Gevulde schniuels-T^ I. ,-^ 7^ mSèsoQgram 099 SÜJ gevuld metchampignonsaus,

- »«,, j-fy^ __
.^— ~_ kruidenkaas en satesaus, / QOJ 'A^001*;' <EXTRAS> < BHe^^Pw*" 3fic2-uta __/.9ö

VvlSflSSfllf ' 1 verpakt, OQ Rundersoepvlees ofChambrayhemd . 200 gram Att J.Ö7 11QHV-^ mett-shirt* V^. perkilo-^O" I 1.7Ü
Heinckeri pils prachtig Chambray J bt Moret

spaar bij Edah voor gratis Heineken hemd met lange .^_^ *-3fti ve*^ Fran-« r*cx-ml<aa& QQ Blanke varkensschnitzels
cadeaus, bijvoorbeeld|A [-/*, mouw, met bij- «^.««.^^^^F verPakt' '50 gram *59' **" per 500 gram 4+45 7.49 IT QQ
dezefraaie paraplu, UkM passend t-shirt, effen Abee Cajunsalade per ktlo 4J*4r9o 1J.70
krat 24 x3O cl I \Jw*mJ f ofgestreept. Eerste klas kwaliteit, * _ _

100%katoen. In diversekleuren tge 200 gram 298 Hamlapjes of
Fryling appelsterren \AQ en de maten *% A f\\— ~^^ * fricandeau 10006 stuks 4^99* I.TV X, Len XL, *N*4 V/ S VLAAI VAN DE WEEK' perkito 'V.7U
Pepsicola PerS6t <J*~'*-I Appelkruimelvlaai Runderlapjes
regular.lightofMax, IQQ doorsnede 27 cm., veipakt, [U per 500 gram 44^5 6.95 nQA 'fles 1500 ml. 3^ 1.77 ; = Perstuk *fe4s' '"*"** perkilo^+^O IZ.7U

"^*^_ Rookalarm* | J. Duyvis tijgernoten ; -= sar ' veiligheid gaat
bacon/kaas of sateh/curry, zak 200 gram, boven alles. Dit ,""--, ci-iali ccd\/i/-ci iim

met gratis pluchetijger, *"} *T Q betrouwbare rookalarm waarschuwt Prf IT^ IK;'-^ Van maandag t/m vnjdag va
zie aktieverpakkmg Jm»+J X bij brand en rookvorming. IttmemiTË Jl W'^rlvl "-"»"'' tot 12 en van 2 tot 4 uur kunt "

"" ' ■'-"'■'-^ ■—»-.. ——. Gemakkelijk te monteren en WwwfiiiiïmMm|?3 nrl gratlS be'len met °nZe sen/ice"afdel'nê' ;AiSli^lmtUu' ■ Safe?' te verplaatsen. I *f\ T ***Hïpïi^PÏ Daar kunt u ook terecht voor het adres van
'"ÊÈË£k ï Inclusief battenj. WQk de Edah b„ vin de buurt.

SÊjßiffïeW-Ijtfß' J!%' per stuk IV/t/^ Arlel Aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag J

■L^aa " Ultra of Color, navulling a 3 kilo, september 1994,Zet- en drukfouten en pn)s-
-rl -'Wmitil Tradition rouge *) *)Q met Dreft fijnwas <4 ■pa wijzigingen t.g.v. overheids-en/offabrikanten- ;
'■"''*' ""*' „, r. 4_xo- J 1 V „ «n I I L*L 1 maatregelen voorbehouden. In de filialen irl 'fles I liter A^n *J%<J *■ compact, 600 gram / I ,»*4',tof u. 6, „,,,,, . MNIEUW- na^if * I _J Helmond en Den Helder kunnen de pnjzen

k-... ~/ r , . . . ... -&37ZP* Mm mmMmT w afwijken. *Ondanks nauwkeunge plan' :Mllky Way Safari -^^ Larco bouillon n,rigsakt,v,te,teri kari het soms voorkomen d^t
kinderchocoladereepjes, UU met soepballen *Q Variatiebolletjes* IQQ dit artikel is uitverkocht. Hiervoor onZ« |
doosjea 6 stuks 4r79" f f pnt 370 ml I. J/ zak a 6 stuks -"MO* I*o </ excuses.

Edah. Uw prijsattraktieve supermarkt. gA-J^li
W-3S-0J I'
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RKC en Roda JC laten weinig goeds zien:

Kaartenfestival in Waalwijk
Nep-journalisten
op dievenpad in

Fortuna-perskamer
SITTARD - Twee
zich voor journalis-
ten uitgevende Duit-
sers hebben gisteren
tijdens de wedstrijd
Fortuna Sittard-
Excelsior gepro-
beerd de perskamer

van de Sittardse
club leeg te roven.

Direct na de rust liet
het tweetal zich in-
sluiten. Een oplet-
tende medewerkster
van Fortuna kreeg |

argwaan en ging kij-
ken, waarop het duo
vluchtte. De buit be-
stond uit vier club-
vlaggetjes, die de
muur van de perska-
mer sieren.

De Duitsers hebben
op de parkeerplaats
van het stadion ver-
moedelijk een auto
gestolen. Bij hun
vlucht ramden ze
een ernaast gepar-
keerde auto.

Stunt VVV in
slotkwartier

HENK HAFMANS
Van onze correspondent

WAALWIJK - Het verdient
Aanbeveling dit seizoen boek-
houders op de tribunes van
het betaalde voetbal te poste-ren. De door de KNVB inge-
voerde interpretatie van de
■tieuwe spelregels zorgde gis-
teravond in hetnatte Waalwijk
bij RKC-Roda JC voor een re-
§en aan gele kaarten. Zeven
«eer greep de warrig fluitende
Scheidsrechter Blom naar zijn
borstzak voor geel; eenmaal
"""oor rood. Daarbij toonde de
*eidsman zich wel erg clement.
*oor de thuisclub: RKC-Roda
"C werd 1-6 in gele prenten,. In
doelpunten moest de ploegvan trainer Huub Stevens zich
tevreden stellen met een 1-1
Düntendeling.

RKC-Roda JC 1-1(1-1). 9. Van Galen 0-1,
*j2. Boogers 1-1. Scheidsrechter: Blom.Toeschouwers: 2500. Gele kaart:
Schreuder (RKC), De Koek, Doomer-
">ik, Atteveld, Iwan, Trost, Senden (Ro-
da JC). Bijzonderheid: Brands (RKC)
["Ust strafschop in 45e minuut.
«XC: Vonk; Hutten, Brands, Streppel
en Van Haaren; Ten Hag, Decheiver en
Schreuder; Van Aerde, Boogers en Pet-
|a (79. Petrovic).
Roda JC: Hesp; Senden, DeKoek, Luij-
j>ers en Doomernik; Atteveld, Van de
Luer en Van Galen (75. Trost); Babangi-
da (61. Iwan), Graef en Huiberts.

j*KC en Roda JC speelden een lek-
*er vriendschappelijk potje in het
ytympiapark, totdat de scheids-

de spelregels wat al te
jj*Uwkeurig ging toepassen. Met na-
jfte de gele kaart voor de sinds gis-pen speelgerechtigde Tomec Iwan

een lachertje van de bovenste
Mank. De Pool, na een kwartier in
"** tweede helft ingevallen voor de
?Izichtbare Babangida, besloot om
J.et spel niet langer opte houden en
**ch niet per brancard van het veld
* laten dragen. Dat was tegen de
fegels en dus werd Iwan in het
"°ekje van Blom genoteerd.

DOORFREDSOCHACKI

VENLO - Amper twintig minuten
voor tijd prijkte op het scorebord
nog een riante voorsprong voor Hel-
mond Sport. Die marge van twee
doelpunten (1-3) was verdiend en
leek toereikend voor de Brabantse
winst. Schijn bedriegt, want wat
zich in het slotkwartier in de Koel
afspeelde is met geen pen te be-
schrijven. Liefst vijf maal scoorden
de 'ontwaakte' Venlonaren en
sleepten alsnog een uiterst-geflat-
teerde overwinning uit het vuur:
6-3.

Aan John Roox had de thuisclub te \
danken dat de achterstand tot die»
ene treffer beperkt was gebleven. *
Er leek geen vuiltje aan de lucht-
voor Helmond Sport. Dat vond ook\
Adri Koster. De Helmondse trainer«
hadzijn formatie tijdens de rust nog '
vermanend toegesproken om ge-_
concentreerd en scherp te blijven-
spelen.

tere ploeg. Jerry Taihuttu - Venlo- f
naar in Helmondse dienst - smaakte '

het genoegen om de openingstreffer
langs Roox te knallen. Een minuut
later was de score weer gelijk dank
zij een bevlieging van JayDriessen.
Hij stuurde Juno Verberne in de
diepte en uit diens voorzet prikte;
Cattenstart de gelijkmaker in het
net. Op slag van rust nam Helmond
Sport opnieuw de leiding door Tai-
huttu, die een doorgekopte bal (na
een hoekschop) voor het intikken;.'
had. Die voorsprong was - gemeten -
naar het aantal scoringskansen - dik jj
verdiend.

VW-Helmond Sport 6-3 (1-2). Score: 21.
Taihuttu 0-1; 22. Cattenstart 1-1; 45. Tai-
huttu 1-2; 63. Taihuttu 1-3; 73. Catten-
start 2-3; 78. Sibon 3-3; 80. Braem 4-3;
89. Sibon 5-3; 90. Boer 6-3. Toeschou-
wers: 3.000. Scheidsrechter: Luyten.
Gele kaarten: Corneille (VVV); Vincent,
Martens, Van Aerle (Helmond Sport).
WV: Roox, Smits, Corneille, Spee, De-
rix, Verberne, Driessen (64. Braem),
Van der Meer, Knippenberg (78. Boer),
Sibon, Cattenstart.
Helmond Sport: Wapenaar, Meeuwsen,
Schol, Schuman, Martens, Van Aerle,
Vincent, Van Leeuwen, Schippers (53.
Sijahailatua), Taihuttu, Gerestein.

„VW gaat aanvallen en neemt ach- *"term risio's. Jullie krijgen voldoen- *
de doelkansen." Hij had gelijk,want_
nadatDriessen vanaf de aftrap voor Jeen leeg doel over had geknald, I
pakte Helmond Sport meteen weer
het initiatief over. Roox kreeg heel.
Wat keeperswerk te verrichten, o.a. -een vlammend schot van de doorge- "*broken Vincent, maar moest zwich- -
ten toen drie aanvallers voor hem *
opdoken: 1-3.

Een ommekeer leek onwaarschijn-
lijk, maar de realiteit werd anders. .
Adri Koster: „Deze wedstrijd had- -
den we kinderlijk eenvoudig moe- *
ten winnen. Een hele reeks per-«
soonlijke fouten die gewoon niet *
gemaakt mogen worden, lagen aan .
de basis van de vijfVenlose treffers. I
Terecht dat VW dan de winst pakt, I
want voetballen kunnen ze wel. Dat
wisten we en dat hebben we tot die j
slotfase weten te voorkomen. Nu zit 1
ik met een grote kater."

I

" Beeld van de strijd in het Olympiapark. De oprukkende Roda-spits Maurice Graef wordt door RKC-verdedigers Brands
(links) en Hutten in de tang genomen. Foto: GERARD DAMOISEAUX

Eerste zege
Anderlecht

Het keerpunt in de wedstrijd was
een kapitale blunder in de Hel-
mondse defensie. Ivo Cattenstart
profiteerde van een communicatie-
stoornis tussen Meeuwsen en doel-
man Wapenaar. Beide Helmonders
lieten de eer aan elkaar om debal te
onderscheppen. Toen was het voor
de WV'er een bekeken zaak. Door
dit cadeautje - het werd toen 2-3 -
ging WV plots weer in haar eigen
mogelijkheden geloven en pakte de
positieve draad weer op. De achter-
ste linie van Helmond Sport zag het
opeens niet meer zitten en liet de
Venlonaren aan alle kanten langs
zich heen gaan. Dat was koren op
de molen voor de technisch-behen-
dig combinerende Venlonaren die
de gasten schietles gaven.

Bergkamp en Taument niet tegen Luxemburg

~je interpretatie van de spelregels
J"as onderwerp van gesprek bij bei-
?e oefenmeesters. Ook Bert Jacobs

**K RKC vroeg zich af waar het dit
naar toe moet gaan. „Er

*aat ons nog wat te wachten. Maar

Voetballend hebben Stevens en as-
sistent Achterberg nog veel werk.
Roda's defensie oogt sterk, maar
aanvallend schort er nog het een en
ander. De abominabele voorberei-
ding breekt de ploeg op. De lange
onzekerheid omtrent de overgang
van De Koek en Iwan kwam derust
niet ten goede. De pas twee weken
geleden uit Nigeria gearriveerde
Babangida komt conditioneel nog
te kort. Kortom, Roda gaat een
moeilijke periode tegemoet. Zeker
met het oog op het loodzware pro-
gramma van de komende weken.

opstootjes
u& vlam sloeg in de pan. Meerdere
?&stootjes waren het gevolg, waar-
t) met name verzorger Nor Keulen
pan. Roda JC het moest ontgelden,
ft] mocht met een rode kaart de tri-
bUne opzoeken wegens beledigende
SjPmerkingen aan het adres van

m- „Ik vond het belachelijk," zei
?üub Stevens met een alleszeggen-
jje grimas op zijn gezicht. „Ik vroeg

5e scheidsrechter om begrip in het
feval Iwan en kreeg vervolgens toe-

dat ik mijn gelijk maar
°or de rechtbank moest halen."

ik wil niet bij voorbaat de scheids-
rechter de schuld geven. Misschien
lag het wel aan de verlichting in het
stadion," stak hij de draak met de
leidsman.
Net als Stevens vond ook Jacobs
datbeide ploegen er een leukewed-
strijd van wilden maken. Dat lukte
aanvankelijk met name Roda JC
aardig. De Kerkradenaren trokken
het initiatief naar zich toe en het
combinatievoetbal zag er goed ver-
zorgd uit. Barry van Galen stond al
na acht minutenaan de basis van de
openingstreffer, die hij vervolgens
zelf scoorde. Op eigen helft trok de
fanatieke aanvaller eerst een tegen-
stander onderuit, rende vervolgens
richting frontlinie, waar hij de bal

door Doomernik panklaar kreeg
aangespeeld. Alleen voor Vonk
maakte Van Galen geen fout: 0- 1.

„Daarna hebben we het heft uit
handen gegeven," concluderde Ste-
vens. RKC profiteerde slim en na
een half uur scoorde de door Roda
JC nog niet zo lang geleden felbe-
geerde Marco Boogers de gelijkma-
ker. Opnieuw kwam aan het licht
dat de RKC-aanvaller een gouden
kracht is. Bij alle gevaarlijk Waal-
wijkse aanvallen was de man, voor
wie Roda/s suikeroom Nol Hen-
driks nog altijd zeven ton overge-
maakt moet krijgen, betrokken.

Op slag van rust mocht Roda JC

zich bij Ruud Hesp bedanken dat
het niet op achterstand werd gezet.
Maurice Graef maakte hands in het
eigen strafschopgebied. Een penal-
ty was het gevolg. Vreemd genoeg
bleef de gele kaart nu wel op zak,
net als eerder bij twee overtedingen
waarbij doorgebroken spelers de
doorgang werd belet. Hesp redde
het eerste punt door de te zwak in-
geschoten bal klemvast te parreren.

In de tweede helftwerd het voetbal
er niet beter op. Omdat ook het ni-
veau van scheidsrechter Blom tot
een bedenkelijk niveau zakte, wa-
ren de kansen op de vingers van
een hand te tellen. Slechts bij spel-
hervattingen ontstond er af en toe

gevaar; van vloeiende combinaties
was geen sprake meer.
Dat maakte Blom ook onmogelijk.
Hij bezorgde de wedstrijd een on-
vriendelijk aanzien, hoewel het te
ver voert het falen van beide elftal-
len af te wentelen op de scheids-
rechter. De vorig seizoen gewonnen
Fair Play-cup zal Roda JC dit jaar
wel weer moeten inleveren. Zes
prenten in een wedstrijd is zowat de
helft van de totale produktie van
het vorig seizoen. „Dat zal niet vaak meer gebeuren,"

opperde Reynierse na afloop. Zo
eerlijk was de WV-trainer wel dat
hij de talrijke minpunten uit de
voorafgaande vijf kwartier niet on-
besproken liet. Zijn kritisch oog
had ook geconstateerd dat Hel-
mond Sport veel snelleren agressie-
ver aan de wedstrijd was begonnen.
„Over de eerste helft ben ik zeer on-
tevreden. We waren lang niet
scherp genoeg. Bij balverlies liepen
we met te veel spelers te snel terug
in plaats van meteen de jacht op de
tegenstander in te zetten. Toch ben
ik tevreden over de mentale weer-
baarheid. Ondanks de achterstand
en de dreigende nederlaag bleven
we volledig gemotiveerd tot de laat-
ste seconde."

- Gaston Taument
j*l Dennis Bergkamp spelen niet
J^t het Nederlands elftal tegen Lu-

De aanvaller van Feye-
Joprd heeft een dijbeen-blessure.
?'j- deed woensdagavond al niet
?lee in de derby tegen Sparta. Den-

'J's Bergkamp heeft al geruime tijd
.

Bondscoach Dick Advocaat maakt
de selectie van Oranje vandaag be-
kend. De zestien gekozen spelers,
verzamelen zich vrijdag in Noord-
wijk. Een dag later is de al bijna
traditionele oefenpartij tegen Jong
Oranje, in Amsterdam.

De wedstrijd van woensdag in Lu-

xemburg is de eerste wedstrijd van
Oranje sinds het WK. Het betreft
een kwalificatieduel in het kader
van de Europese titelstrijd. Van de
groep die voor Oranje in de Ver-
enigde Staten actief was ontbreken
in ieder geval ook Wouters, Rijk-
aard en Koeman. De drieroutiniers
hebben hun interlandloopbaan be-

ëindigd.

Internazionale en Lazio Roma laten
Wim Jonk en Aron Winter zonder
problemen naar Nederland vertrek-
ken, waar ze zich morgen melden in
het trainingskamp van Oranje. Het
duo mist daardpor de openingswed-
strijd van de Italiaanse competitie.

In die eerste vijfenveertig minuten
was Helmond Sport absoluut de be-

Zie verder pagina 22

" Kuijer hekelthandelwijze
Stichting Arbeidszaken

BRUSSEL - Het duurde drie speel--
dagen, maar de Belgische topclubs *

hebben eindelijk een overwinning"!
binnen. Anderlecht en Club Brugge»
wonnen gisteren voor het eerst in*
het nieuwe seizoen. Beide clubs de-1
den dat buitenshuis en met dezelfde,
cijfers; 2-1 tegen respectievelijk
Lommei en AA Gent. Lierse en'
Standard Luik blijven na de derde*1
overwinning op rij met zes punten j
op kop. Het kostte zowel Ander- |
lecht als Club Brugge veel moeite
de eerste dubbele punten binnen te
halen. De landskampioen kwam te- j
gen Lommei op voorsprong door*
Walem, incasseerde de gelijkmaker*
van Van Geneugden, maar zag We- *ber nog voor de rust de eindstand j
op 2-1 bepalen.

EINDHOVEN - Het forse aankoop- *
beleid van PSV en FC Utrecht heeft"
in de eerste twee speelronden van -de eredivisie optimaal gerendeerd. I
De clubs wonnen gisteren ruim in
thuisduels, van respectievelijk Go
Ahead Eagles en Heerenveen. Zij",
nemen de eerste en tweede plaats in
op de nog verse stand. Ajax en Vo-'
lendam, die niet speelden, zijn de*
enige andere clubs zonder puntver- 1
lies.

Weer hoofdrol
Ronaldo

Tegen Vitesse op de openingsdag ;
maakte PSV-aanwinst Ronaldo één
doelpunt en Nilis twee. Tegen Go.
Ahead Eagles (4-1) was de verhou- "
ding juist andersom. Samen zijn de *
nieuwelingen goed voor zes van de 1
acht doelpunten van PSV. Van de
„oude hap" scoorden alleen Lins- '.
kens (zondag) en Hoekstra.

Spectaculair was de eerste treffer
van Ronaldo, met een hakbal achter
het standbeen langs. Na 24 secon-
den. Ook de goal van Nilis, die zich-
zelf prachtig vrijspeelde en de bal
over doelman Hiele prikte, was het
aanzien waard.

Feyenoord klom naar de derde
plaats door de derby tegen Sparta
met 1-0 te winnen. Een prachtige
combinatie tussen Larsson, Blinker
en Witschge stelde de laatste in de
gelegenheid te scoren.

sloten," vond Sef Vergoossen.
„Misschien was een gelijkspel
eerlijker geweest," probeerde
collega Kees van Kooten te
troosten.

Valse start MVV
NEC-trainer Van Kooten: 'Misschien was gelijkspeleerlijker geweest'

„Een kar met vierkante wielen,"
was het beeld dat het elftal bij
coach Vergoossen opriep. „Een
moeizame start en verkrampt
voetbal. Na de pauze ging het
wat beter, mede door het goede
invallen van Maurice Hofman."

Maastricht - De Geusseit
'Hoest twee keer slikken. De
start in het nieuwe voetbalsei-
2oen hadden de 5500 toeschou-wers zich enigszins anders voor-
gesteld. Anders in elk geval dan
de 1-2 nederlaag tegen NEC. Ineen wedstrijd waarin voor MW
veel fout ging en uiteindelijk ook
"■og het geluk ontbrak. De ploeg

Aan kracht ontliepen MW en
NEC elkaar vrijwel niets; qua
doeltreffendheid was het ver-
schil des te groter. Wat de thuis-
club met vijf goede mogelijkhe-
den niet voor elkaar kreeg,
daarvoor hadden de Nijmegena-
ren exact een halve kans nodig.
Hoekschop Jeffrey Kooistra,
kopstoot Eric Stock: 0-1. En dat
terwijl alles en iedereen zich
concentreerde op de Gelderse
luchtmacht Lok en Van Eijke-
ren.

fïVV - NEC 1-2 (0-1). 5. Stock 0-1, 62.joordens 1-1, 72. Pothuizen 1-2.
Scheidsrechter: Van Vliet. Toeschou-wers: 5500. Gele kaart: Dikken, Stock,pothuizen (NEC).
r»VV: Van Grinsven; Straal, Thai, Dela-Jlaye en Van As; Joordens; Lanckohri»«. Libregts) en Reijners (45. Hofman);

Scheepers en Roelofsen."■«C: Brookhuis; Dikken, Van der Lin--2,en, Aalbers en Stock; Van Diemen,hrüden en Pothuizen (90. Wijnhoven);
kooistra, Lok en Van Eykeren.

van Set' Vergoossen was leegge-
""Peeld, zonder aan voetballen
J-°e te komen. De voetballers in
j*e Maastrichtse gelederen lieten
pet afweten en de werklust al-
*een bleek onvoldoende.

Bij MW verdrong de ongebrei-
delde drang om op gelijke hoog-
te te komen, het laatste greintje
voetbalvermogen. De haast
waarmee een en ander gepaard
ging, vond zijn weerslag in het
benutten van de kansen. De
boogbal van Roberto Lanckohr
vloog net langs het doel; Richard
Roelofsen strandde op Wilfried
Brookhuis en kopte even later

over. Brookhuis gaf ook geen
krimp op de vrije trap van Hans
Visser en het schot van Twan
Scheepers. Mogelijkheden te
over, maar de ploeg verdween
met lege handen richting kleed-
kamer om op verhaal te komen.
„Ik tekende een vierkant op het
bord. Zo spelen we nu. Vervol-
gens maakte ik een cirkel en zei:
zo moet het na de pauze. In de
eerste helft hebben niet veel
meer kunnen doen dan de eigen
fouten herstellen. Na de pauze
moest er simpeler gevoetbald
worden," aldus Vergoossen.
Met Maurice Hofman werd de
druk op de Nijmeegse verdedi-
ging verder opgevoerd. De ro-
buuste defensie was er niet te-
gen bestand en vertoonde haar-
scheurtjes. Vvo Joordens, die
andermaal een verdienstelijke
wedstrijd speelde, glipte door
zon minieme opening met een
schitterende beweging, kapte
doelmanBrookhuis uit en scoor-
de de gelijkmaker. „Ik heb altijd
al als rechtsbenige speler aan de
linkerkant gevoetbald. Alleen
maar daar kun je een dergelijke
actie maken," verduidelijkte
Joordens.
De koude douche kwam op het
moment dat de euforie over de
gelijkmaker MW argeloos had
gemaakt. Een fout van Reginald
Thai bezorgdePatrick Pothuizen
de vrije doortocht. De midden-
velder liet zich de buitenkans

ook nog stomme pech. Schoten
van Libregts en Roeloefsen ket-
sten op lat en paal en NEC bleef,
zij het wankelend, overeind.
„Pech zit in zon wedstrijd opge-

Vanaf dat moment kwam bij de
voetballende tekortkomingen

niet ontnemen en MW mocht
weer achter een achtefstand aan-
hollen.

# Een van de gemiste MVV-kansen. Vvo Joordens schiet over. Foto: frits widdershoven
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Auto's
BMW 325i, bwj. 12-'B7, 4-
drs., ABS, schuif- kant.dak,
verl., sp.vlgn., centr. vergr.
Inr. mog. Tel. 046-582561.
BMW M3, bwj. '87, 220 Pk,
zeer excl. apart mooi, event.mr. mog. 046-528336 b.g.g
046-581841.
Te k. BMW 316 I, bwj. 6-'BB,
kl. zwart i.z.g.st. Tel. 046-
-527721.
Te koop Citroen VISA, bwj.
'83, met APK, vraagprijs
’1.150,-. Tel. 046-526646.
Te k. CITROEN Turbo Die-
sel Station, zeer luxe uitv.,
bwj. '89, rood, APK 7-95,
’11.500,-. 8 04498-51373.
Te koop CITROEN 2CV6
Special, bwj. '84, zeer mooi.
Tel. 045-421102.
Citroen KM 2.0 Comfort, bwj.
'91, zwartmetallic, alarm,
schuifdak, trekhaak. Auto-
mobielbedr. KOMPIER,
Heerlerbaan 66, Heerlen,
telef. 045-428840.
Citroen BK 1.9 GTi 16V, bwj.
11-'BB, rood, electr. ramen,
160 Pk, 1.m.-velgen, apart!
Automobielbedr. KOMPIER,
Heerlerbaan 66, Heerlen,
telef. 045-428840.
Te k. CITROEN BK Leader,
bwj. '86, APK 6-95, auto
verk. in uitst. st., ’4.750,-,mr. mog. Tel. 045-725038.
Koopje! DAIHATSU Chara-
de '82, APK 2-95, vr.pr.
’575,-. Telef. 04493-4163.
Te koop GEVRAAGD: loop-
en sloopauto's, tevens
schadeauto's. Wij betalen
de hoogste prijs. Telef. 045-
-273933.
GEVRAAGD Lada's + Sko-
da's, bwj. '84 t/m 90, defect
of geen APK geen bezwaar. S
04958-91917, b.g.g. 06-52.
964552.
Ford Siërra 2.0 GL '88
’7.950,-; Nissan Micra '88
’7.950,-; Golf GTi 16-V '86
’9.500,-; Mini Mayfair '87
’4.500,-; Opel Corsa 1.3
'85 ’4.750,-; Ford Fiësta
'83 ’2.950,-; Renault 21
GTD '86 ’4.900,-; Celica
1.6 '84 ’2.750,-. Gar. mr.
045-211071. Overbroeker-
straat 54, Hoensbroek.
FIAT Panda, '86, zeldzaam
mooi, zuinig, APK 8-95,
’3.400,-. Tel. 045-417122.
Te k. Fiat UNO 70 SX, bwj.
'88, diverse extra's, schade-
vrij, Lz.g.st., ’8.500,-. S 043-
-671695 of 671362 na 19. u.
Te koop FIAT 600, i.z.g.st.,
rood, bwj. '79, pr.n.o.t.k.
Telef. 045-454700.
FIAT 127 bwj. '83, APK,

’ 600,-. Tel. 046-743822.
Rat UNO 55 S bwj. '84, APK
'95, vr.pr. ’2.250,-. Tel. 043-
-634204.
Te k. FIAT Uno 55 S, in
«goede staat, «94, APK '95, pr.
’1.500,-. Tel. 04450-1984.
Te k. FIAT Uno 60 S, 54.000
km., bwj. '89, ’9.500,-. Tel.
04954-2153 of 1685.
Te k. Fiat UNO type 75 iSE,
5-deurs, kl. blauwmet., bwj.
eind '87. Tel. 04498-56998.
Te k. FIAT 127, 5-speed, '83,
APK 8-95, inruil aanhang-
wagen mog. *8 045-354590.
Te koop FIAT Ritmo 60 S,
bwj. '85, kl. blauw, auto ingo<kJe staat. APK mrt. '95, pr.
’2.250,-. 046-336212.
Zuinige FIAT 900, bwj. '83,
APK, 5-gang, super mooi, vr.
pr. ’ 1.250,-. 045-728919.
Te k. Fiat UNO, bwj. '85,
APK, kl. wit, Rialto S, koopje.
Tel. 046-339922.
Te k. FORD Escort 1300 L,
bwj. '82, APK 9-95, prijs

’ 1.900,-. Tel. 045-250199.
FIËSTA typ 1.1 L Festival
'86, 1e lak, bijzonder mooi
’5.950,-. Tel. 045-424128.
Te koop Ford ESCORT, bwj.
'84, lichte schade, ’ 1.450,-. iTel. 045-451391. j
Ford ESCORT 1.6 i CLX nw. ;
m***del, bwj. '91, zwart, nw.st.
’14.750,-, vaste prijs 046--581841 b.g.g. 046-528336.

Te koop Ford ESCORT
XR3i, bouwjaar '85. Telef.
045-316271.
Ford ESCORT 1100, bwj.
'83, APK 6-95, Pioneer
boxen 4x 80 Watt, + radio, vr.
prijs ’1.750,-. Tel. 045-
-229693 na 17.00 uur.
Te koop Ford ESCORT
1400 CL, bwj. '89, electr. ra-
men., schuif/kanteld., centr.
deurvergr, sportv., z.g.a.nw.
Telef. 045-326650.
Te koop Ford ESCORT
XR3i, bwj. '86, ABS. Inruil
mogelijk. Tel. 046-751492.
Te koop Ford FIËSTA 1300,
5-bak, type XR2, nieuw
model, APK 6-95, ’4.250,-.
Telef. 045-317675.
Ford FIËSTA 1.1 L, bwj. '83,
APK 6-95, ’2.500,-. Tel.
045-255784.
Ford SIËRRA 1.6 I, bwj. '84,
APK 8-95, pr. ’3.250,-. Tel.
045-255784.
Ford ESCORT 1.6 Ghia 4-
drs., .nw. banden, APK 8-95,
bwj. '81, i.z.g.st., vr.pr.

’ 1.950,-. 04405-2770.
Te koop FORD Escort 1600
Ghia, bwj. '80, 4-drs., radio,
APK, trekh., nwe. uitl., licht-
blauwmet., i.z.g.st., vr.pr.
’1.500,-. Tel. 043-478598.
Te k. Ford ESCORT, bwj.
'83, APK gekeurd, prijs
’1.650,-. Tel. 045-215873.
Te k. Ford ESCORT 1.6 L,
bwj. '83, 1 jaar APK, vr.pr.

’ 2.200,-. a 045-253373.
FORD Fiësta ZX, '86-'BB,
vanaf ’6.500,-. Tel. 04954-
-1685 of 2153. ,
Te koop Ford SIËRRA die-
sel 3-drs. wit, bwj. '87,
mooie auto, pr. ’4.950,-.
Telef. 04498-56692.
Peugeot 405 SRi 1.9, bwj.
'92, groenmetallic, electr.
schuifdak, electr. ramen.
Automobielbedr. KOMPIER,
Heerlerbaan 66, Heerlen,
telef. 045-428840.
2x PEUGEOT 205 La Costa,
bwj. '85 + '86, APK 7-95.
Telef. 045-441238.
Te koop PORSCHE 924 bwj.
'82, i.z.g.st., inruil kleinere
auto mogelijk. Heerlerbaan
16, Heerlen. ,
Te koop PORSCHE 928 S,

’ 24.000,-. Tel. 046-376835.
RENAULT 21 TL bwj. '86,
gas, APK '95, vr.pr.

’ 4.500,-. Tel. 043-634204.
Te k. Rfl-JAULT 19 GTS, '89,
wit, 3-drs., APK '95, 83.000
km. Telef. 04493-3675.
Te koop RENAULT Clio 1.4
RN, 5-drs. bwj. '91, Istè eig.,
in nw.st. Telef.: 046-339097.
RENAULT Clio RT, bwj. '92,
zeer veel extra's, mr. mog.
Telef. 045-427289.
RENAULT 5 GTL, 5-bak, m.
'86, ’4.500,-, in absolute
nw.st. Tel. 045-729036.
RENAULT Espace Turbo
Diesel, 7-pers. bus, t. '86, vr.
pr. ’12.500,-. 8 045-226433.
Te koop RENAULT 4 F6
combi, bwj. '83, APK 7-95,

’ 1.500,-. Tel. 046-521424.
RENAULT 19 TR, 5-bak,
bwj. '90, 3-drs., zeldz. mooi,
’10.950,-. Tel. 043-254462.
Te koop RENAULT 5 GTL
bwj. '83, bord.rood, 3-drs.,
APK 8-95, i.z.g.st., vr.pr.

’ 2.350,-. Tel. 043-437812.
Renault TWINGO 10-93,
zwartniet., pr. ’16.500,-.
Te1..046-371760.
Te k. ROVER Vanderplas
3.5 automaat, bwj. '82, APK
1-95, vr.pr. ’3.500,-. Telef.
045-460125.
SAAB 9000 2.3-16 CD, bwj.
'90, odoardogrijsmetallic, lm.
-velgen, spoiler, schuifdak.
Automobielbedr. KOMPIER,
Heerlerbaan 66, Heerlen, S
045-428840.
SAAB 9000 2.3-16 CD, bwj.
'90, donkerblauw, 1.m.-vel-
gen, leder, schuifdak. Auto-
mobielbedr. KOMPIER,
Heerlerbaan 66, Heerlen,
telef. 045-428840.
Te koop Seat MARBELLA,
bwj. '88, i.g.st., mr. grotere
auto mog. ® 04499-2852.

Diverse SAABS 9000 en
900, bwj. van '80 tot '94, in
vele uitvoeringen. Automo-
bielbedr. KOMPIER, Heer-
lerbaan 66, Heerlen, telef.
045-428840.
Te koop SEAT Rondo 1.2,
bwj. '84, APK '95, ’1.500,-.
Telef. 045-455700.
SEAT Marbella Black bwj.
11-'9O, km.st. 38.000, in st.v.
nw. 045-220957.
Seat Toledo 2.0 GLX, bwj.
'92, beigemet., ABS, electr.
ramen, central lock. Auto-
mobielbedr. KOMPIER,
Heerlerbaan 66, Heerlen,
telef. 045-428840.
Seat Ibiza 1.5i Crono, bwj.
'92, rood, 1.m.-velgen, nieuw!
Automobielbedr. KOMPIER,
Heerlerbaan 66, Heerlen,
telef. 045-428840.
Te koop SUBARU Mini
Jumbo, APK '95, i.z.g.st.,

’ 1.950,-. Tel. 045-272402.
Te koop SUZUKI Alto, bwj.
'84, zeer mooi, pr.n.o.t.k.
Kruisstr. 42, Broeksittard.
SUZUKI Jeep, bwj. '82, APK
8-95, ’2.900,-, mr. kl. auto
mogelijk. Tel. 046-741196.
Te koop Toyota COROLLA
1.3 12 klepper, 3-drs, bwj.
'85, goed onderh., vr.pr.

’ 4.250,-. Tel. 046-379964.
Te k. TOYOTA Starlet, bwj.
'85, nw.model, 1.0 DX, zeer
mooi, pr.n.o.t.k. Kruisstr. 42,
Broeksittard.
Te k. TOYOTA „Celica 1.6
ST, bwj. '88, zeer mooi,
100%, vr.pr. ’14.500,-. Na
18.00 u. Tel. 045-429585.
Toyota STARLETT, bwj. '84,
aut., vr.pr. ’3.000,-. Tel.
043-471895.
Te koop Toyota STARLET
1.3, bwj. '83, vr.pr. ’2.750,-.
Telef. 045-257871.
TOYOTA Starlet 1.3, bwj,
'87, ’8.500,-. Tel. 04954-
-1685 of 2153.
Te koop TOYOTA Tercel,
bwj. '83, i.g.st., vraagprijs
’1.950,-. Tel. 04498-55454.
TOYOTA Hi-Lux 2.4 D, 2
WD, '91, d. cab., ’ 15.500,-
-incl. BTW. S 04498-51190.
Te k. Toyota STARLET 1.3
XLi, kl. rood, bwj. '93. S 045-
-715505, na 21.00 u. 274522.
Te koop GOLF, bwj. '90, kl.
metalliczwart, t.e.a.b. Telef.
045-232094.
VW JETTA i.z.g.st., '84, km.
st. 89.000, trekh., schuifd.,
’2.950,-. 04459-1816.
Te koop VW GOLF, bwj. '82,
APK 2-95, i.z.g.st.,

’ 1.850,-. Tel. 046-513425.
Te koop VW GOLF 1.6, bwj.
'85, APK '95, i.z.g.st.,
’4.750,-. Tel. 046-513425.
139 PK VW GOLF GTi, 16 V,
mod. '90, bwj '86, zwart, dik-
ke bumpers, 15" softline vel-
gen, super mooi! ’12.950,-.
Telefoon: 045-214699.
Te koop VW GOLF diesel
1.6 CL, bwj. '88, ’10.500,-.
Telefoon: 045-424500.
Te k. VW JETTA 1800 CL,
type '88, i.z.g.st., ’6.750,-.
Tel. 045-317675.
Te koop VW GOLF GTi 16V
model '87, zwart, verl.,
sportvlgn. stuurbekr.,
schuifd., zeer mooi,
’11.500,-. Telef. 04405-
-1279/045-245916.
F. v. OPHUIZEN autohandel
biedt aan: VW Jetta D 4-drs.
11-'B7; Mercedes 190E div.
extra's '83; Opel Ascona 1.6
S 4-drs. '87; Ford Scorpio
2.0 CL '86; BMW 316 LPG '85; Renault 11 GTD '86;
Opel Kadett 16 D 5-drs. '85;
3x Ford Siërra 16L '84/'B5;
Toyota Celica LB 16 ST '84;
Volvo 360 2.0 5-bak '85;
Citroen Visa 17 RD 11-'B6;
Daihatsu Taft 4x4 '83; BMW
315 '83; Opel Kadett 13 S
'83; Fiat Ritmo 60 L 1e eig.
'85; VW Golf 16S '81; Ci-
troen Axel '86; Opel Ascona
16S '82; Fiat 127 1050 '83;
VW Golf '78 ’850,-. Inkoop,
verkoop, financ Div. inrui-
lers. Akerstr.Nrd. 52C,
Hoensbroek. S 045-224425.
Geopend van 10-18 uur, zat.
10.00-17.00 uur.

GOLF GTi 16 V, bwj. 5-'B7,
mooiste van Limburg,

’ 13.750,-.Tel. 045-231014.
Te k. GOLF TD, i.z.g.st., LM-
velg. 195/50, bwj. '88, APK 9-
95. Telef. 046-337257.
VW GOLF Cabriolet, dia-
mantgroen, als mod. '91, uit-
gev., sportw., linnen kap etc,

’ 8.950,-. 045-226433.
GOLF 1.3 CL, '87, .sportwie-
len, 1e lak, zeer mooi,
’7.500,-. Tel. 045-424128.
GOLF 1.6 CL Cabriolet, bwj.
'87, wit, bijzonder mooi,

’ 17.500,-. a 045-424128.
Auto KALDEBORN. Wij be-
talen de Hoogste prijs voor
Uw auto!!! 045-411572.
Autohandel O.K. CARS: 2x
Opel Kadett stat.car diesel
'87; Kadett '88; Opel Corsa
'83; Escort KR 31 '84; Chrys-
ler Le Baron '79; Nissan 1.5
'85; Siërra '86; .Golf GTD '87;
2x Golf 1.6 '84; Toyota Co-
rolla LB 1.6 '84. Inruil, finan-
ciering, garantie. Verlengde
Lindelaan 23, Oirsbeek.
04492-5782.
SUPERCARS Akerstraat
Noord 20a Hoensbroek
heeft voor U: Kadett 1300
GT '86; Kadett 13 S '85; Golf
1600 '86; Citroen AX '88;
Escort '84/'B5; Opel Manta
'85; Escort 1400 CL '86 +
'87; Volvo 340 '85; Siërra v.a.
'84 t/m '86; Alfa t. 33 '86

’ 4.900,-; Mitsubishi Lancer
1500 '86; Renault 11 '87;
Fiësta '82; Datsun Cherry
autom. '83. Nog diverse
goedkope inruilers. Telef.
045-222455 of 231448.
Te k. gevr. alle merken au-
to's. Bet. HOOGSTE prijs!!!!
045-416239 tot 21 uur open.
Auto-, motor- en bromfiets-
verzekeringen door SPE-
CIALISME goedkoper.
Informatie M.A.A.F. Assu-
rantiën, 043-616395. Voor
al uw verzekeringen, pen-
sioenen en sparen.
Wij geven het MEESTE voor
uw auto. U belt wij komen.
045-423973, ook 's avonds.
Uw AUTOVERZEKERING
met no-claim-bescherming
na 2 jaar schadevrij rijden.
Max Hendriks, Bom. Tel.
04498-55050.
Te k. weg. omstandigheden
2-pers. 40 km AUTOOTJE,
geen rijbewijs nodig, auto-
maat, mcl. verwarming, z.g.
a.nw., nw.pr. ’ 19.000,-. Nu
/ 7.000,-. Moet weg! Kan
event. gratis gebracht wor-
den. Telef.: 035-242225.
Te koop gevraagd voor ex-
port: LADA'S + Skoda's enz.
bwj. '85 t/m '90, direct con-
tant geld. Auto Roberts,
Heirstraat 8, Urmond. Tel.
046-332352.
Te k. enkele mooie goede
en goedk. auto's met APK.
Bernardstraat 12, Munster-
geleen. 046-518401.
SKODA'S te koop gevraagd.
Telefoon: 04977-86033.
Te koop Ford ESCORT 1.1,
bwj. '81, pr. n.o.t.k. Telefoon
04458-2167.
Te koop MERCEDES 190 D,
bwj. '88, div. extra's, 5-ver-
sn., schuifd., alarm, cv., st.
bekr., metal., get. glas,
121.000 km, zeer goed on-
derh., vr.pr. ’26.000,-. Te-
lef.: 04498-51596.
Te koop MINI 1000 Mayfair,
bwj. 9-'B3, in goede staat,

’ 2.000,-. Tel. 045-753079. *Te k. MAZDA 626, bwj. '82,
LPG-install, 4 nw. Michelin-
banden, trekh., APK 6-95,

’ 1.100,-. Tel. 04498-57717.
Te k. VW GOLF automaat,
bwj. '81, APK 20-1-95, i.g.st.
Telef. 043-630189.
Te k. KEVER 1200, bwj. '78,
zuinig, APK gekeurd, vr.pr.
’2.700,-. 8 045-426817.
GOLF Madison 1.6i bwj. '91,
kleur zwart, als nieuw, koop-
je! Tel. 046-511293.
Te k. GOLF diesel, bwj. '80, i.
g.st., ApK '95. Telef. 046-
-757511.
Te koop VW GOLF 1.6, bwj.
11-78, APK 5-95, vr.pr.
’650,-. Telef. 046-751328.

Te k. VW POLO coupé CL
33 KW, bwj. '91, kleur rood,
nw.st, 52.000 km., ’9.900,-.
Tel. 043-625329.
Te koop GOLF GTD (turbo
diesel), bwj. '86, APK, prijs n.
o.t.k. Tel. 043-437366.
Te k. VW GOLF 1.3 GL, m.
'87, i.z.g.st., mr. diesel mog.,
pr. ’7.250,-. a 04450-4145.
Te koop GOLF LS, bwj. '80,
APK 9-95, vr.pr. ’1.500,-.
04405-3332 na 18.00 uur.
Te k. VOLVO 440 GL, bwj. 9-
91, kl. wit, 1.m.-velgen,
71.000 km, LPG, vr.pr.

’ 16.900,-. Tel. 046-518010.
Te koop VOLVO 242 GT '81,
i.g.st, APK, trekh., lederen
bekl., aut., sunroof, airco,

’ 1.850,-. Tel. 046-339655.
VOLVO 340 D, 1985, APK 7-
95, geen roest, prima motor,

’ 2.950,-. 045-423084.
Te koop VOLVO 480 ES,
bwj. '87, APK '95, ’17.000,-.
Tel. 04405-4018 na 17.00 u.
Te k. VOLVO 340 automaat,
bwj. '83, 1 jaar APK, vr.pr.

’ 1.950,-. 8 045-253373.
Te k. VOLVO 440, kleur wit,
bwj. '91, i.g.st., vraagpr.

’ 15.500,-. 8 046-526739.
Te koop VOLVO 340 DL,
autom., metallicgrijs, bwj.
'83, APK tot 1-95, ’2.950,-.
Telef. 045-444577.
Te koop VOLVO 940 GL
1991, donkerblauw, autom.,
airco, ABS, NL kent. Tel. 00-
-32.89303765.
Te k. VOLVO 360 GLS, bwj.
'85, APK 7-95, ’4.500,-.
Tel. 045-718173.
Te koop gevr. LOOP- sloop
en schadeauto's. 8 045-
-228604 b.g.g. 04405-3783.
Te koop Citroen VISA GT
bwj. '83, APK 4-95, vr.pr.
’900,-; Mazda 626 GLX,
LPG, bwj. '87, APK 8-95, vr.
pr. ’3.950,-; Citroen BK 19
GT bwj. '86, APK 4-95, div.
extra's, vr.pr. ’5.500,-. Tel.
046-339246.
Opel KADETT 1.6 GT, bwj.
'86, APK t/m december '94,
vr.pr. ’6.500,-. Telefoon na
17.00 uur 043-251521.
Te koop BMW 318 i'82, vr.pr.
’1.500,-. Tel. 043-475482.
Opel REKORD 1.9, APK
dcc. '94, pr. ’1.000,-, bwj.
77. Tel. 046-581579.
Te k. div. MINI'S (opknap-
pers). Tevens zeer veel on-
derdelen voor Mini. Tel.
04498-55958.
Te k. HONDA Civic, bwj. '85,
APK, km.st. 150.000, vr.pr.

’ 4.500,-. Tel. 046-523225.
AUDI 80 Quattro 5 E 4x4,
'84, APK, 15" vlg., ’8.850,-.
Inr. mog. Tel. 043-478985.
Te koop rode PEUGEOT
205, 4-drs., bwj. '85, vr.pr.

’ 4.750,-. Tel. 04457-3350.
Honda CIVIC, '82, 5-drs.,
86.000 km, APK 9-95, pr.

’ 2.000,-. Tel. 045-327895.
SIËRRA XR4i, bwj. '83,
rood; Peugeot 309 XL D, bwj.
'92, wit. Tel. 045-417237.
Te k. PEUGEOT 309 inj, kl.
rood, bwj. '87, km.st. 66.000,
’7.500,-. Tel. 046-581107.
Te koop OPEL Veetra 16i
GL Sedan, bwj. 03-93, met
sp.velgen, spoiler, slotvergr.
zeldz. mooi, ’21.500,-. Te-
lefoon: 043-254462.
Te koop VOLVO 343 DLS,
bwj. '81, APK 8-95, trek-
haak, 2.0 liter, pr.n.o.t.k. Te-
lefoon: 046-755724.
Te koop VW DERBY, bwj.
'80, zuinige, leuke auto! APK
1-95, vr.pr. ’BOO,-. Tele-
foon: 045-252336.
Te koop HARLEY legeruit-
voering, bwj. '42, ’10.500,-.
Tel. 046-580118.
Te koop MOTO GUZZI V 65,
bouwjaar '87, vraagprijs
’4.750,-. Tel. 046-580118.
Te koop weermacht zijspan
ZÜNDAPP Sahara-uitvoe-
ring 750 cc, bwj.' '40,

’ 12.500,-. Tel. 046-580118.
Leuke GOLF, '83, APK, GTi-
look, verlaagd, 7J sp.velgen,
i.g.st., vr.pr. ’2.150,-. Tele-
foon: 045-728919.

Te koop ALFA 33 bwj. '86,
APK, i.z.g.st. vele extra's o.a.
RH-vlgn. 15", brede banden,
verl.s elec. ramen, alles in
kleur gespoten, vr.pr.

’ 5.500,-. 04454-63075.
Autobedrijf Piet GIJSEN:
Suzuki Swift Spirit, '93,
5.800 km, ’15.650,-; Suzu-
ki Alto GLS, '94, 6.600 km,
’13.650,-; Suzuki Alto GL,
'89, 26.000 km, ’9.350,-;
Suzuki Alto GL, '88, 41.000
km, ’8.500,-; Suzuki Alto
GL, '87, 49.000 km,
’7.450,-; Volvo 340 GL, '86,
’4.250,-; Ford Escort 1.6
'83, ’3.000,-. De Tramweg
14, Holtum/Born. Telef.
04498-57579.
Te koop OPEL Kadett City
1.2, nwe APK, i.g.st. ’950,-.
Tel.: 045-222235 na 18 uur.
Alfa ROMEO 1300, bwj. '85,
rood, APK 6-95, vele extra's,
vraagprijs ’ 3.950,-. Tel.
04492-3763.
Te koop AUDI 80 1.9 E, bwj.
'88, div. extra's, als nw.

’ 17.500,-. 8 046-339097.
Ford SIËRRA 2.0, '84, APK
5-95, grijsmet., sportvlgn.,
alarm, ’3.900,-. Met gar.
Van autobedr. 8 045-244947.
TOYOTA Camry, 4-drs., au-
tom., '84, APK '95, pas
94.000 km. Mooi en goed. 3
mnd. gar. Van Bovagbedrijf.

’ 4.750,-. Tel. 045-244947.
OPEL Kadett 1.3, '81, 5-drs.
Berlina, 2e motor, 3 mnd.
garantie. Van autobedrijf.

’ 1.900,-. Tel. 045-244947.
TOYOTA Tercel, 1e eigen.,
'85, garantie v. autobedr.,

’ 3.500,-. Tel. 045-245684.
Auto's TRANSPORTEREN!
Te huur autotrailers en aan-
hangers. Tel. 046-376385.
VOLVO 244 GL, '77, APK 5-
-95, trekhaak, betrouwbaar,

’ 1.250,-. Tel. 045-244947.
Te koop Opel KADETT GT,
bwj. eind '85, APK, vr.pr.
’5.750,-. Tel. 045-257871.
Te k. met Bovaggarantiebe-
wijs: BMW 320 i Cabrio '88;
Toyota HB 1.6 GTi '89; To-
yota Carina II 1.6 Liftb. Xü
'90; Toyota Celica Liftb. 1.6
ST '86; Toyota Corolla 1.3
DX '86; Audi 80 1.8 S '89 en
'88; VW Golf I.Bi Passadena
'91 en 1.3 i Manh. '89.
OPELS: Veetra 1.6 Gü Se-
dan model '93 en Frisco '92;
Veetra 1.6 Gü Sedan '90 en
1.8 S HB '91; Corsa VAN 1.2
S 2 st.'B9; Corsa HB 1.2 LS
'85 en '86; Corsa 1.2 S GL
Sedan '86; Astra 1.4 Gü
24.447 km '92; Kadett HB
1.6i GT '90 en 1.6i Club '88
en 1.8 S Club '88; Kadett HB
1.3 '89 en 2 st. 1.3 NB '87;
Kadett 1.3iSedan '89 1.3 LS
'86 en '87; Kadett HB 1.8 GT
5-drs. '87; Kadett bestel 1.3
S automatiek '86; Kadett 1.3
S Combo extra verh. '89;
Kadett HB 1.2 S '85; Ascona
1.6 S automaat en stuurbekr.
'85; Ascona B 2.0 i '81; Man-
ta HB 2.0 N '79. Fords: Es-
cort 1.4i CL '91; Escort 1.6
XR3i '84; Siërra 2.0 CL sta-
tioncar '91; Siërra 2.0 i CLX
'91; Siërra Sedan 2.3 diesel
'90; Siërra Sedan 1.6 '89;
Siërra HB 2.0 Laser '86 en
1.6 Laser '87; Renault 21
Nevada GTS '87; Mazda
626 2.0 coupé 46.000 km
'89; Nissan Micra 1.2 LX '90;
Fiat Tipo met stuurbekr. '88;
Mits. Colt 1.2 ’2.950,- '84;
Volvo 340 DL ’1.450,- '84.
Inruil mogelijk, ook motors.
Zeer gemakkelijke beta-
lingscond. Leijenaar's auto-
centrale. Rdr. Hoenstr. 151
Hoensbroek. a 045-212091.
Te koop OPEL Kadett E bwj.
'86, APK 3-95, i.z.g.st. pr.

’ 7.500,-. 045-275095.
Te koop VW KEVER, bwj.
'76, met iets werk, APK
7-95, t.e.a.b. Moet weg!
04450-3697, 18.00-19.00 u.
Te koop Opel KADETT sta-
tion 1.7Dbwj. 4-'B9, pr. n.o.t.
k. Telef. 04404-2358.
Te koop FORD Fiësta, bwj.
'80, grijs, APK, ’750,-. Tel.
046-377862.
Te koop FORD Escort, rood,
bwj. '79, APK, ’350,-. Tel.
046-377862.

Te koop Mitsubishi LANCER
F 1400 GLX, automaat, bwj.
'83, i.z.g.st., pr. ’2.500,-. 8
045-226921.
Te koop PEUGEOT Cabrio-
let 205 CTI 1.6i, bwj. 11-'BB,
42.000 km, verl., alu. vlgn. c.
v., elec. ramen, als nieuw,
mr. mog. Telef. 045-226770.
Auto LAMBRIEX biedt aan:
Ford Siërra '86 18 Laser;
Ford Escort '87 1.6i; Opel
Kadett '85 1.3 S; Honda Ac-
cord '85 1.8 EX; Fiat Uno 55
S '85; Mitsubishi Starion '83
Turbo EX; Mercedes 380 SE
'81; Subaru 1.8 GLS aut.
staioncar '83; div. inruilers.
Inl.: 046-377545. Tevens
auto's te koop gevraagd.
CHEVROLET Camaro, bwj.
'77, APK 1-95. 04499-2038.
Te koop FORD Siërra 1.8,
bwj. '86, Lz.g.st., APK '95, vr.
pr. ’5.750,-. Tel.: 043-
-649578 na 18 uur.
Te koop Opel VECTRA 2.0i
GLS bwj. '89, kl. lichtblauw-
metallic, km.st. 95.000,
stuurbekr. onderh.boekje, pr.

’ 16.950,-. 04499-1122.
HONDA Civic de Luxe, bwj.
'82, APK 10-95, vraagprijs

’ 1.750,-. Tel. 045-724729.
Te koop FORD Fiësta 1.1,
bwj. '81, APK '95, i.g.st.,
’1.250,-. Tel. 045-724729.
Te k. FORD Escort 1.3 L,
bwj. '82, APK 8-95, i.g.st.,
’1.950,-. Tel. 045-724729.
Te koop Opel Kadett 13 S
aut. '84 ’3.500,-; Opel As-
cona 16 S '85 ’3.950,-.
Hoofdstr. 200, Hoensbroek.
Tel. 045-227395;
FIAT Panda 34, '85, lichte
deursch., t.e.a.b. Te bevr.:
Tussen de Bruggen 27,
Meerssen, na 17.00 u.
TOYOTA Tercel, bwj. '83,
nieuw model, APK 7-94, wit,
perf. auto, ’2.000,-. Tel.
046-377862.
Te k. GOLF GTI 16V, bwj.
'86, i.z.g.st., weinig km, veel
extra's, vr.pr. ’12.000,-. Tel.
043-649003.
Te koop VW JETTA Gü i.g.
st. APK 3-95, vr.pr.
’1.850,-. 04454-66291.
BENZINE kunnen we niet
goedkoper maken, maar we
kunnen wel het verbruik van
uw auto d.m.v. juiste afstel-
ling tot het minimum beper-
ken, vanaf ’97,95 mcl.
(bougies, luchtfilter, con-
tactpunten, OO.) en com-
puteruitdraai. We werken
met een van de modernste
afstelcomputers. A.E.E.
Heerlen. Tel. 045-228041.
Te koop OPEL Ascona 1.6
HB, bwj. '82, APK 7-95, t.e.
a.b. Telefoon: 04498-58455.
Te koop ALFA 90, bwj. 1986,
alle opties, mooie auto, vr.pr.
’6.950,-. Tev. 2x Fiat Xl/9
voor loop of sloop. In 1 koop,
vaste prijs ’3.000,-. Telef.:
046-370459.
OPEL Kadett GSi 2.0 L, bwj.
'87, alu. velgen, schuif/kan-
teldak, ’ 13.500,-. Telefoon:
04404-2400.
Te koop FORD Escort, 1980,
vr.pr. ’750,-. Te bevragen:
046-521479.
Te k. HONDA Prelude EX,
nw. mod. '83, el. schuifd.,
stuurbekr., met.grijs,

’ 3.250,-. Tel. 046-335134.
Te koop Opel KADETT ES,
bwj. '87, i.z.g.st., vraagpr

’ 6.950,-. Tel. 046-583530._
Te k. MERCEDES 190 D,
bwj. '87, met div. extra's, mr.
evt. mog. Tel. 045-728185.
Te k. JEEP Toyota, bwj. '81,
Soft Top, ’8.500,-. 8 04493-
-52691 / 06-52.600956. _
Te koop BMW 320 ikat., bwj.
'88, 4-drs., veel extra's.
Koolmeesstraat 15, Sittard.
Tel. 046-514968.
Te koop OPEL Kadett 1.3, s-
deurs, lichte portierschade.
Vaste prijs ’750,-. Tel. 045-
-726977 b.g.g. 722332.
Te koop CHEVROLETTE
Corvette 5.7 ltr. automaat
met Targadak, in nw.st., bwj.
'84, 40.000 km., mr. mog.
Bellen tussen 13.00 en'
18.00 uur 04754-85730.

Te k. gevr. AUTO'S en be-
drijfsauto's. Schade/repara-
tie geen bezw. Steskensstr.
39, Stem. 046-332160.
IMPO-CARS biedt aan auto-
's vanuit Duitsland event.
met Ned. kentekens: Golf
GTD '87 ’7.500,-; Golf GTi
'86 ’6.950,-; Peugeot 205
GTi 1.6 ’5.500,-; Peugeot
205 XS '88 ’7.500,-. Inl.
045-226433.
Te koop VW GOLF D, bwj.
'83, vraagprijs ’ 3.500,-.
Telefoon: 04493-4129
Toyota CELICA 2.0 GT 16V
Twin Cam, 10-'B7, wit,

’ 12.500,-. 8 045-211071.
ISUZU Trooper, 85,
’5.500,-. Tel. 045-211071.
MERCEDES 500 SE, Aut.,
'82, ’5.250,-. Tel. 045-
-211071.
Te k. Ford ESCORT 1.4 CL,
bwj. '89, ’11.500,-. Tel.
04954-1685 of 2153.
NISSAN Micra 1.2 GL auto-
maat, bwj. '87, ’8.500,-. Tel.
04954-1685 of 2153.
RENAULT R 5, grijs kent.,
bwj. 3-11-'B6, ’4.500,-. Tel.
04954-2153 Of 1685.
Te k. GOLF GTS, bwj. '83,
APK 8-95, vr.pr. ’2.450,-.
Telefoon 045-224760.
PEUGEOT 205 1.4, 3-drs.,
rood, bwj. '89, ’10.500,-.
Tel. 04954-2153 of 1685.
Opel KADETT, 5-drs., bwj.
'81, APK 8-95, vr.pr.
’1.250,-. 046-334395.
CHARADE GT Ti Turbo, bwj.
'88. 04954-2153 Of 1685.
Te k. Opel KADETT 1200 S,
blauw, bwj. '85, APK 6-95,
pr. ’ 3.600,-. 046-755807.
Te koop TOYOTA Celica
STi 1600, rood, bwj. '90, plm.
38.000 km., vraagprijs

’ 25.000,-; Spacerunner
GLi '1.8, bwj. '92, vele extra's.
Telef. 043-622088.

Sloopauto's
Te koop gevraagd LOOP-,
sloop- en schadeauto's.
Tegen redelijke prijs. Gratis
afhalen 8 04405-1602.
Te koop gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
A. Korter. 8 045-229045.
Te koop gevr. schade- en
oude sloopauto's. Tev. on-
derd. Autosloperij K. KÖR-
FER, 045-227377, Indus-
triestr. 7, Hoensbroek.
Te koop GEVRAAGD loop-
sloop en schadeauto's.
Telefoon 045-228236.
Wij geven de hoogste prijs
voor uw auto, SCHADE-
AUTO en sloopauto. Tel.
045-225774

Onderdelen/ace.
Te k. gebruikte BANDEN 13,
14, 15 en 16 inch, mcl. mon-
tage v.a. ’25,-. Autobedr.
Luyten, In de Cramer 50,
Heerlen, tel. 045-719335.
Nieuwe AUTOBANDEN. Al-
le merken en maten. De
laagste prijzen bel voor prij-
zen. Bandenspecialist Abel,
Reeweg 143, Landgraaf.
Telefoon 045-314027.
Ink./verk. goede gebr. AU-
TOBANDEN. Passartweg
39, Heerlen. 8.045-222675.
Te koop van Ford Siërra
XR4.i 4 SPORTVELGEN
51/2Jxl4, banden 195/60/14.
Telef. 046-743725.
Te k. VW MOTOR 1600 GTi,
met 5-gang, 80.000 km ge-
lopen, ’ 950,-. 8 04405-2704.
HH MONTEURS pakkings-
sets, zuigen/eren, zuigers +
lagers van Opel, MB+ VW
diesels. Tev. in- en verkoop
van VW en MB dieselmoto-
ren. 8 04758-2154.
Te koop OPEL Ascona on-
derdelen 2.0i, bwj. '81. Te-
vens alu-velgen alle types.
Tel. 046-377603.
Opgelet! Te koop Porsche
924 onderdelen. Telefoon
04498-56998.
te k. 5 AUTOBANDEN met
velgen, mt. 185-13, z.g.a.
nw., ’250,-. 045-321486.

Te koop TREKHAKEN voor
bijna alle typen auto's met
onderbouwen en aansluiten
’150,-. Tel. 045-229667.
Tevens trekhaken te koop
gevraagd.
Te koop diverse maten ge-
bruikte AUTOBANDEN t/m
235/50x16, v.a. ’25,- inclu-
sief montage, balanceren en
garantie. Bandenspecialist
Abel, Reeweg 143 Land-
graaf. Tel. 045-314027.

Motoren
De laagste MOTOR-PRE-
MIES met aanvangskorting
tot 45%. Max Hendriks, Bom.
8 04498-55050.
Weg. omst.heden klassieke
motor EMW, perf. staat, rij-
klaar, jaren '50; verder jas-
sen, helmen, laarzen etc,
ook voor HD. 8 043-637154.
Te k. KAWASAKI GPZSSO,
bwj. '81, i.z.g.st., vr.pr.
’3.500,-. Tel. 04450-4216.
HONDA CB 750 Four K 7,
bwj. 79, i.g.st., t.e.a.b. Tel.
04407-2472 na 18.00 uur.
Te k. HONDA CB 650, bwj.
'80, toermotor, zeer mooi,
’2.750,-. Tel. 046-513425.
Te koop 3-wielige TRIAK,
merk Honda MTX, 250 cc,
rood, vr.pr. ’1.750,-. I.z.g.st.
Telefoon: 045-226135.
SUZUKI GS 500 E, 12.000
km, '91, zwart/zilver, i.z.g.st.,
j 5.700,-. Tel. 045-317396.
Te k. wegens omst.heden
YAMAHA XJ 700 X Maxim
20V, 95 Pk., cardan etc, plm.
13.500 miles, bwj. '85, vr.pr.

’ 8.650,-. Tel. 045-352092.
Te koop KAWASAKI Zephyr
1100, bwj. '92, km.st. 5.000,
nw.pr. ’18.000,-. Vr.pr.

’ 12.000,-. Tel. 046-333302.
HONDA XL 600, bwj. '86,
rood, i.z.g.st., ’3.450,-. Tel.
04493-5225.
SUZUKI LS 650, Savage,
bwj. '87, in nw.st., ’6.100,-.
Tel. 04755-2024.
Te koop BMW R 45 bwj. '81
plus koffers en tourkuip, i.z.g.
st. pr. ’4.000,-. 8 04454-
-61920 tussen 12.00-13.00
uuren 18.00-20.00 uur.
Te koop BMW MOTOR R65,
bwj. '80, i.z.g.st., ’4.950,-.
Telef. 045-322976.
Te koop HONDA KR 600,
1994, i.z.g.st. ’10.500,-.
Telef.: 04404-2400.
Te K. HONDA VF 750 C
(Magna), zwart, 1982, pr. n.
o.t.k, i.z.g.st. 04457-2404.
Te k. YAMAHA RD 400, bwj.
77, i.z.g.st., prijs ’3.950,-.
Telef. 045-721273.
Te koop HONDA GL 1200
Interstate, bwj. '87, 15.000
miles, vraagprijs ’ 18.000,-.
Telefoon 045-462829.
HONDA XL 600 R, i.z.g.st.,
6.000 km, vr.pr. ’6.250,-. 8
04406-12788 na 18.00 u.
Te koop SUZUKI 650 cc,
bouwjaar '81, vraagprijs
’1.750,-. Tel. 046-521774.
HONDA Super Magna i.z.g.
st. ’9.900,-. Telef. 046-
-519157.
YAMAHA F.Z.X. (Fazer) met
F.Z.-blok, 107 pk, rood, nw.
st., ’7.900,-. 8 046-524731.
Te koop HONDA CB 750 KZ,
bwj. '83, DOHC, roodmetal-
lic, i.z.g.st., vr.pr. ’4.250,-.
Telefoon: 046-374522.
KAWASAKI Z 750 LTD, i.z.g.
st., bwj. '82, ’4.250,-. 046-
-525474 b.g.g. 04493-53081.
Te k. YAMAHA XJ 900, bwj.'87, uniek model in uitst.
staat, 45.000 km.,vaste pr
’8.500,-. Tel. 045-416662.
Te koop gevraagd VESPA
motorscooter. Telef. 045-
-416023

(Brom)fietsen
Te koop OMAFIETS, dames-
heren- kinderfietsen, v.a

’ 55,-. Telef. 045-257371.
Te koop gevraagd loop- en
sloop VESPA en snorbrom-
mer. Telefoon 045-750393.
Diverse FIETSEN nu tot40% korting! TweewielersMath Salden, Limbricht-Sit-
tard.

■ Jeantex REGENKLEDIJ*!: lange jassen, kinderkledfjfc
nu 50% korting. Tween*;,
lers Math Salden, Sittard. \

ITe koop RACEFIETS M*£. Myata Exerciser, mt. 56, «fc
a.n„ ’BOO,-. 045-212905.
2e hands BROMMERS 'j
koop. Tel. 045-457806.
Te koop kleine üMSX
FIETS, pr. ’150,-. Tel"1»,
04493-4167. _J<-

'Te koop VESPA Si i.z.g'H,

’ 750,-. Tel. 045-313701. A
'Te k. HERENFIETS West^Sport 3 versn., trommelreu

men, gesl. kettingK^i*!

’ 300,-. Tel. 043-470026. A
Weg. omstandigh. Gazffi
RACEFIETS, 6 jr. gar., zü%
n., pr.n.o.t.k. 8 045-217873U>,
Te koop BROMSCOOTT
Vespa, pk 50, vraagP"]

’ 700,-. Tel. 045-227627. J
Te koop PUCH Mk
’400,-. Telefoon: O*W
711766. ' Jt
Te koop RACEFIETS f%
gianni, mt. 62, z.g.a.nw., <W
pr. ’2.000,- nu ’750,-. TtT
046-748183, na 18.00 uur. 1,
Te koop VESPA Ciao, **"fc
sterwielen, in zeer goe*p
staat. Tel. 045-419370. 1{
Te koop PUCH Maxi **$
spaakwielen, i.g.st., ’ 275«|*>i
Tel. 046-525723 1
Te koop SNORBROMM^IGilera, kleur rood/wit, P(J*l
’1.100,-. Bellen na 18".
uur. Telef. 043-636338. Jj
Te koop gevraagd VES^fcSi, opknappen geen v
zwaar. Telef.: 045-741186. J J«STe koop gebr. dames- JJ|
herenfietsen. Ook ATB ?

CITYBIKES. a 045-751850^
Nu 2 halen 1 beta^MOUNTAINBIKES, afy,
monteerd met Shimmy
onderd. o.a. Diore LX, -* ,
STX enz. Tel. 045-416737.^
Te k. Kogamiyata P-la
FIETS, V/2 jaar oud, maat Z
i.z.g.st., met reservet»3*"vergulde ketting, weinig » >br., pr.n.o.t.k. 8 045-3221 $y. ,
Te k. SNORBROMMER *?
lera Dizzie, met verz., 2 'oud, vr.pr. ’ 1.500,-; + °mesfiets. 8 046-526257. J'Te k. dames- en HEP^JFIETS, in goede staat. Te|B

043-622354. V

Te k. gebr. meisjes- wJONGENSFIETSEN + clïj"
bikes nieuw voor heren
dames. Telef. 04498-56998^!,
Te k. GEVRAAGD Vespjlj
Puch maxi; snorbrorr"11 I
bromsrjooter. 045-321696. A
Te koop YAMAHA <${
scooter i.z.g.st. kl. z^mint, 10 mnd. oud plus %*
risk verzek. tot 5'V
’2.200,-. Bellen na 18%
uur: 043-610709.
Te k. 2x Vespa CIAO, "J?den kl. defekt, vaste "

’ 125,- p.st. 045-259727. _S.
Te koop VESPA. Telefo"||
046-751760 _V
Te koop 6 HERENFIETS^+ 1 damesfiets. Spaube^J
straat 130, Neerbeek. __^-A
Te koop VESPA Sfera '9 'i
alarm. Telef.: 046-753368^
Te koop VESPA Ciao; P%\
Maxi en snorbrommer. 'e I
toon: 045-218268. >
Te k. YAMAHA DT LC 50 t
en Nolan helm Nl9JSW.Jvt;
’1.150,-; MT 8 blok <*l
113cc carb. en uitlaat & \
’ 175,-. Tel. 045-254340.
Wat VERKOPEN? r\d^\teer via: 045-719966.^>>

Vlees/AGF
APPELS te koop, ’0,50 t\kg. Bommerigerweg
Mechelen. 8 04455-1624^-jj
DIEPVRIESKLAAR. Dff'kalfsachterbout ’l3,- P/KLn,
voorbout ’9,- p/kilo. ïe \
04455-1457.
Te koop PRUIMEN, appfi
en peren, ’l,- per V'
Akersteenweg 240, M^ \tricht. Tel. 043-613517. \

VoorPiccolo's
zie verder pagina 28
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scorebord

Zowel Vroomans als Ricksen had-
den problemen met de darmflora,
zodat Verbeek gedwongen was
Vroomans als wisselspeler te laten
starten en Ricksen in de tweede
helft van het veld te halen. Van der
Zander verving eerstgenoemde, Re-
né Maessen laatstgenoemde.

Niet alleen Marbus was verantwoor-
delijk voor de opleving van Excel-
sior, ook Fortuna zelf liet het in de
tweede helft liggen. „We hielden
voorin geen enkele bal meer vast.
Daarom bracht ik Roland Vroo-
mans nog in, maar ook hij kwam te
kort. Misschien omdat hij met buik-
klachten kampte," aldus Verbeek.

Trainer Rob Baan van Excelsior,
ooit actiefals oefenmeester op Kaal-
heide, had al voor het duel te kam-
pen met een omvangrijke zieken-
boeg. Van der Made, Van Loon en
De Jong waren niet inzetbaar, Ma-
rio Been viel tijdens het duel uit.
Nieuwkomer Bart Vonk, afkomstig
yan Heerenveen, moest de leemtes
opvullen en deed dat niet onver-
dienstelijk. Zijn belangrijkste wa-
penfeit vond in de 79ste minuut
plaats toen hij op de kruising vuur-
de. Zon zeven minuten later had hij
Excelsior weer op voorsprong kun-
nen zetten, maar toen voorkwam
Arno van Zwam, de Fortuna-goalie,
erger. De Rotterdammers bleken
echter met de 1-1, in de zeventigste
minuut door Marbus gescoord uit
een vrije trap van Been, hun doel-
stelling te hebben verwezenlijkt.

Vliegende
start SVA

Van onze correspondent
WERNER NIJSSEN

" VoorzitterKarl Dittrich en CSU-directeur Cor van der Heijden zijn blij met de overeen-
komst. Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

CSU: volle pond voor
achtste plaats MVV

Fortuna-jeugd
verslaat PSV
SITTARD - De Fortuna A-jeugd
behaalde tegen PSV een ver-
diende 2-0 zege. In de eerste helft
tastten beide ploegen elkaar af.
Het vertoonde spel stond op een
niet al te hoog peil en de rust
ging dubbelblank in. Na de wis-
sel demonstreerde Fortuna een
grote inzet. In de 64e minuut
werd een fraaie combinatie door
Goldsteyn afgerond: 1-0. Fortuna
bleef goed storen en het was
Goldsteyn die de voorsprong
verhoogde: 2-0. Zaterdag speelt
Fortuna A tegenAjax (14.30 uur).
Overige uitslagen: Heerenveen-
Groningen 0-0, Feyenoord-Spcl.
Feyenoord 1-1, AZ-Ajax 1-3, FC
twente-Vitesse 3-1, Volendam-
Den Haag 2-0, Willem 11-Sparta
2-3.

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Wat reeds ge-
ruime tijd geleden overeengeko-
men is, werd gisteren in De
Geusselt officieel bekrachtigd:
de driejarige sponsorovereen-
komst tussen MW en CSU.
Omdat een en ander indertijd

verloren ging in de geruchtma-
kende affaires rond MW, werd
vlakvoor MW-NEC de gelegen-
heid te baat genomen. Voorzitter
Karl Dittrich sprakvan een goed
huwelijk, waarin MVV zeker
meer zal inbrengen dan enkel
het dragen van de naam op het
shirt.

Directeur en oprichter van CSU,
Cor van der Heijden, gaf welis-
waar niets concreets prijs over
de hoogte van het sponsorbe-
drag. Feit is wel dat in het con-
tract prestatie zal worden be-
loond. Van der Heijden: „We
beginnen bij honderd procent.
Eindigt MVV als achtste, is dat
naar onze mening een kam-
pioensresultaat en wordt het vol-
le pond, een verdubbeling van
dat basisbedrag uitgekeerd.
Mocht de ploeg hoger eindigen
of op een andere wijze prestatief
iets bijzonders verrichten, moe-
ten we weer rond de tafel."

Eltingh mist
killersinstinct

Ook Haarhuis uitgeschakeld

Vrouwen. Eerste ronde: Magdalena Ma-
leeva-Rubin 6-3 6-3, Garrison-Radford 6-3
6-4, Stafford-Sawamatsu 2-6 7-6 6-4, Endo-
Whitlinger 6-4 7-6, Maniokova-Kelesi 4-6 6-2
2-0 Kelesi opgegeven, Shriver-Reinstadler
7-6 6-4, Harvey-Serra Zanetti 6-0 6-4, Ha-
lard-Langrova 6-1 3-6 6-2, Wiesner-Tedjaku-
suma 6-2 6-0.

TENNIS
New Vork. US Open, 16,2 miljoen gulden.
Mannen. Eerste ronde: Courier-Krickstein
6-3 6-4 6-4, Tsjesnokov-Javier Sanchez 6-3
2-6 7-6 6-2, Spadea-El Sawy 7-6 4-6 6-4 6-2,
Woodbridge-Kilderry 6-2 7-5 6-2, Mansdorf-
Emilio Sanchez 6-4 6-4 3-6 6-3, Gilbert-
Hadad 6-4 6-2 6-7 2-6 7-6, Gaudenzi-Albert
Chang 7-6 6-1 7-6, O'Brien - Haarhuis 6-3 7-6
6-3, Kafelnikov - Eltingh 7-6 7-5 6-3.

/ sport in cijfers J

Opnieuw Fehim Redzep zorgde
voor 4-1, waarna Marcel van de Ho-
ve vanaf de stip 4-2 liet aantekenen.
Voor het slotakkoord zorgde
SVA'er Jos Strüver; ook hij faalde
niet vanaf de penaltystip: 5-2.

SVA kreeg evenwel de beste kan-
sen en kwam door treffers van de
Macedoniër Fehim Redzep en Alex
Vinken op een 2-0 voorsprong. Door
een strafschop vanf Mare van de
Hove kwam Epen terug tot 2-1. Na
de thee kwam SVA door een prach-
tige vrije trap van Paul Schaefer op
3-1.

De mannen van trainer Toon Plum
hadden zich terdege voorbereid op
hun eerste met spanning tegemoet
geziene competitietreffen en SV
Epen, dat toch kan bogen op een rij-
ke traditie in de Afdeling Limburg,
heeft dat ondervonden. Voor de
ogen van zon honderdvijftig be-
nieuwde toeschouwers zocht de
ploeg uit het Mergelland in de eer-
ste helft het initiatief.

KERKRADE - SVA, dat reeds 42
jaar als voetbalclub bestaat en ja-
renlang een vaste stek heeft gehad
in het zomeravondvoetbal in Kerk-
rade, heeft gisteren op thuishaven
sportcomplex De Groene Long zijn
vuurdoop ondergaan in de eerste
klasse B standaard van de afdeling
Limburg en is daarbij subliem van
start gegaan. De eerste competitie-
wedstrijd tegen SV Epen liep voor
het inmiddels 70 leden tellende
SVA uit op een overtuigende en
duidelijke 5-2 zege.

Met Eltingh verdween
ook Paul Haarhuis van
de US Open. De Bra-
bander miste tegen de
Amerikaan O'Brien alle
zelfvertrouwen, 3-6 6-7
3-6. „Zo goed als ik in
de eerste helft van het
jaar speelde", merkte
hij wrang op, „zo klote
raak ik de ballen op dit
moment. Er komt geen
goede slag van mijn
racket. Hopeloos."

„Ik was absoluut niet
de mindere", meldde
Eltingh trots na zijn ne-
derlaag.

spelers op het centre
court stonden.

Het was het onmisken-
bare verschil in de 2 uur
en 7 minuten, die beide

Nieuwe tegenslag
Jop Hagreize
EMMEN - Handbal-internatio-1
nal Jop Hagreize van E en O zal .
nog minstens een halfjaar nodig
hebben om te herstellen van de i
knieblessure die hij ruim een,
jaar geleden opliep. Nadat de
linkshandige opbouwer de laat-
ste maanden goede vooruitgang
boekte en zelfs al enkele wed-
strijden speelde deed zich op-,
nieuwtegenslag voor. Een stukje
zwevend meniscus werd opera-
tief verwijderd, maar Hagreize,!
bleef problemen houden. Vol-
gens de geconsulteerde Belgi-
sche specialist Martens zijn die
een gevolg van een defecte aan-
hechting van de kruisbanden en
is een nieuwe operatie noodzake- «

üjk.

om miste hij het killer-
sinstinct. Dat bezat
Kafelnikov wel. Van de
vier breekpunten be-
nutte hij er drie (3-6).

Kansen, kansen. El-
tingh had er legio, maar
faalde op mysterieuze
wijze. Beide sets lever-
de hij in, 6-7 5-7. In de
derde creëerde hij an-
dermaal drie mogelijk-
heden op een opslag-
doorbraak, maar weder-

Vier setpunten in de
eerste set, 5-4 in de
tweede met de eigen
opslag achter de hand.

NEW VORK - Jacco
Eltingh had gisteren bij
de US Open 1994 naam
kunnen maken. Niet in
hoofdletters zoals Paul
Haarhuis in '91, wiens
naam over de lichtkrant
in Broadway gleed na
zyn roemruchte over-
winnig op John McEn-
roe, maar toch. Eltingh
had Jevgeni Kafelni-
kov, de ijzersterke jon-
ge baseliner uit de top
twintig, twee sets aan
zijn knieën liggen.WIELRENNEN

Geraardsbergen.Profs: 1. Baguet 165km in
3.56, 2. Danny Nelissen, 3. Omloop, 4. Van
Aert, 5. De Clercq, 8. Van der Poel, 11.
Meijs, 12. Van Steen, 13. Maassen, 20. Talen,
26: Thebes, 27. Den Braber, 30. Van Bon.

SITTARD - Voor Fortuna Sit-
tard'duurde de eerste thuis-
wedstrijd van het seizoen te
lang. Slechts één helft konden
de youngsters van Pim Ver-
beek hun surplus aan tech-
niek showen, maar dat was te
kort om de 1-0 voorsprong van
voor rust tegen Excelsior te
handhaven. Na de pauze zette
trainer Rob Baan van de Rot-
terdammers namelijk de joker
in de persoon van Bram Mar-
bus in. Laatstgenoemde zorg-
de voor 1-1 en bracht daarmee
de stand gezien het wedstrijd-
verloop terecht in evenwicht.

" Drukte voor het Fortuna-doel. Dominiek Vergoossen(links) ruimt koppend op.
Foto; ERMINDO ARMINO

Zijn opponent Verbeek had geen
handsbal gezien en vond op zijn
beurt dat de 1-1 was voortgekomen
uit een onterechte vrije trap. Met de
puntendeling waren beide coaches
achteraf echter dik tevreden.

Trainer Rob Baan van de gasten gaf
dat ook aan, zij het met een kantte-
kening: „Die eerste goal van Fortu-
na komt voort uit een handsbal,-
maar goed. Wij hebben in de tweede
helft druk gemaakt en de achter-
stand goed gemaakt. Na de neder-
laag tegen AZ is dit voor ons een
opsteker," aldus Baan.

Net als in het treffen met Heracles
kon Fortuna dus ook thuis niet ge-
durende een helewedstrijd een goe-.
de prestatie neerzetten. Was het in
Almelo nog voor rust slecht, in De
Baandert-was het na de pauze hui-
len met de pet op. De eerlijkheid
gebiedt echter te zeggen dat Fortu-
na veelbelovend begon. Na wat
startproblemen in de verdediging,
Marinus Dijkhuizen had al meteen
kunnen scoren voor de Rotterdam-
mers, swingde de jeugdige selectie
van Pim Verbeek als nog niet eer-
der dit seizoen. Fuat Usta kreeg in
de twaalfde minuut het publiek op
de banken met een afgemeten lob.
Doelman Moens van Excelsior kon

slechts na een uiterste inspanning
redding brengen.

Vanaf dat moment vlogen de Fortu-
nezen de verbouwereerde Rotter-
damse gasten aan alle kanten voor-
bij. Losada, Van Bommel en Meu-
lenberg gingen om beurten diep en
werden door -meestal- Fuat Usta op
maat bediend. De vierde poging

bracht het verhoopte resultaat. Bart
Meulenberg, achttien jaar en af-
komstig uit de eigen jeugd van For-
tuna, scoorde de openingstreffer.
Hij overblufte de veel oudere doel-
man Oscar Moens met een balletje
tussen de benen door.

Daarna penetreerden om beurten
Usta en Boessen nog door de Rot-

terdamse defensie, maar doelpun-
ten leverde dat niet meer op. „He-
laas," aldus Pim Verbeek na het
duel. „We hadden mogelijkheden
zat voor meer dan 1-0. Een tweede
treffer bleef uit, dus dan weet je dat
je het moeilijk krijgt. Vervolgens
wisselt collega Baan goed met Mar-
bus voor Louhenapessy en raken
wij de greep op het duel kwijt."

GELEEN - Voor Hatulek Hea-
ters begint vanavond (20.00 uur)
de internationale ijshockeycom-
petitie. In de strijd om de Atlan-
tic-cup nemen de Limburgers
het in Glanerbrook op tegen het
Franse Reims. De andere deelne-
mers in deze competitiezijn Esb-
jerg, Heming (beiden Denemar-
ken), Amiëns, Roven (beiden
Frankrijk) en Nederlands kam-
pioen Couwenberg Trappers.

Vuurdoop voor
Hatulek Heaters

De nummers één en twee in de
eindrangschikking plaatsen zich
voor een nieuwe competitie.
Daaraan nemen naast het duo uit
de Atlantic-cup ook de twee bes-
te teams uit de Alpenliga (Oos-
tenrijk, Slovenië en Italië), de
Bavaria-cup (Duitsland) en de
Balkan-cup (Oostblok) deel. De
acht ploegen worden vervolgens
in twee groepen ingedeeld. De
halve finales vinden plaats in
Roven van 29 november tot en
met 1 december. Op 2 december
wordt in Italië de eindstrijd afge-
werkt.
Met de komst van de Franse Ca-
nadees Eric Dandenault zijn de
Heaters compleet. Het team van
trainer/coach Steve Gatzos
neemt naast de Atlantic-cup ook
deel aan de Europa-cup, de na-
tionale competitie en het natio-
nale bekertoernooi.

Van onze correspondent

AMSTERDAM - Rogier Wassen is
de enige Limburger dieverzekerd is
van deelname aan de nationale titel-
strijd in Amsterdam. Zijn huidige
vijftiende plaats is voldoende om
als nummer 4 op de sterktelijst te
mogen starten.

Bij de heren behoort Mare Merry tot
de 32tennissers die in hetkwalifica-
tie-toernooi om een van de vier nog

niet weggeven plaatsen in het
hoofdtoernooi mogen strijden. Bij
de dames mogen Frauke Joosten,
Marinka Bartels, Saskia Bonnen en
Janou Savelkoul trachten via de
kwalificatie het Nederlands kam-
pioenschap te bereiken:

Het enkelspel in het 25.000 dollar
toernooi van Istanbul is voor Ani-
que Snijders na een ronde voorbij.
De Geleense verloor met 6-4, 6-4
van Patricia Markova.
In Haifa is het 10.000 dollartoernooi

Wassen geplaatst voor NK-tennis
voor Frauke Joosten voorbij. In het
enkelspel verloor ze in de tweede
ronde met 7-5, 6-4 van Nadina Caha-
na. Ook in het dubbelspel is ze met
Marielle Bruens in de eerste ronde
uitgeschakeld door Cora en Chris-
tiane Hofmann: 6-3, 6-4.

In Vlissingen heeft Djalmar Sister-
mans zich voor het hoofdtoernooi
geplaatst. In de eerste ronde had hij
een bye. Van Dimitri Vijn won hij
in zijn eerste partij met 6-1, 6-1. In
de beslissende partij tegen Virgil

Greeve was hij met tweemaal 6-4 de
winnaar. Saskia Bonnen haalde bij
de dames de derde ronde van de
kwalificatie door winst op Charlotte
Ruitenberg (6-1, 6-1). Door het ver-
lies in de beslissende partij met 6-3,
6-3 tegen Lydia Jonkman bereikte
zij niet het hoofdtoernooi.
In de tweede ronde van het heren-
dubbel bij de Open Canadese jeugd-
kampioenschappen in Montreal
moesten Rogier Wassen en Sjeng
Schalken het tegen elkaar opne-
men. Schalken won met zijn part-
ner Nemad Zimonjic. Wassen, met
partner Sander Hommel, won de
eerste set, maar gaf de partij vervol-
gens toch uit handen. De uitslag
was 3-6, 6-3, 7-5.
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Excelsior meer inhoud na sterke opening Sittardenaren

Duel te lang voor Fortuna

DOOR HANS STRAUS

Fortuna Sittard - Excelsior 1-1(0-1)- 22.
Meulenberg 1-0, 70. Marbus 1-1. Toe-
schouwers 2000. Scheidsrechter Yk-
hout. Gele kaart: Usta (Fortuna Sittard).
Fortuna: Van Zwam, Ricksen (46. Maes-
sen), Vergoossen, Rayer, Boessen, Usta,
Losada, Meulenberg (63. Vroomans),
Van der Weert, Van Bommel, Van der
Zander.
Excelsior: Moens, Schuurhuizen, Van
de Berg, Spork, Van de Heuvel, Louhe-
napessi (46. Marbus), Vonk, Van Bre-
men, Dijkhuizen, Been (77. Ramalho,
Bakboord.

eredivie
IjJC-RodaJC 1-1
f-Twente-Dordrecht'9o 2-2
Iffiuta-Feyenoord 0-1
PjC-Vitesse < 0-0PVV-NEC 1-2
jj"Utrecht-Heerenveen 4-0
PGroningen-Willernll 3-1
pV-Go Ahead Eagles 4-1

; SV 2 2 0 0 4 8-3
P Utrecht 2 2 0 0 4 7-2
fyenoord 2 110 3 2-1
Mendam 110 0 2 3-0

a>: 110 0 2 3-1
K 2 10 12 4-4c Twente 2 0 2 0 2 3-3
*dr.'9o 2 0 2 0 2 3-3
"oningen 2 10 12 3-3
"Hem II 2 10 12 3-3
"Kla JC 2 0 2 0 2 2-2
[«renveen 2 10 12 2-4
K* 2 0 111 2-4
"tesse 2 0 1112-4
AC 2 0 1110-2[VV 10 0 10 1-2
Parta 10 0 10 0-1
p Eagles 2 0 0 2 0 1-7

pterdag 10 september
jPlem 11-FC Utrecht
p- Heerenveen-MW
Kt'Ahead Eagles-Feyenoord
Parta-FC Twente
p>rdrecht '90-RKC

vfjttdag 11 september
PEC-FC Volendam
te-Vitesse
" Groningen-NAC

eerste divisie
E- Graafschap-Veendam 3-0t: Zwolle-FC Den Haag 2-2
fOP-Heracles 1-1
{""V-Helmond Sport 6-3|>imen-RBC 3-0
{"wrlem-Eindhoven 5-1
Wbuur-Telstar 4-1
ptuna Sittard-Excelsior 1-1

m 2 2 0 0 4 10-6
FttibuurL 2 2 0 0 4 5-1
»fschap 2 110 3 6-3
°ï- 2 110 3 4-2
WunaS. 2 110 3 2-1| 110 0 2 3-0
Mem 2 10 12 6-4Sjimen 2 10 12 3-2J" Zwolle 2 0 2 0 2 3-3
Smond Sport 2 10 12 5-6

2 10 12 3-4f-facles 2 0 111 1-2
P« Haag 2 0 111 3-5
f'star 2 0 111 4-7
ifCelsior 2 0 111 1-4
K^t-dam 2 0 111 1-4
lb?» Bosch 10 0 10 3-4
"Idhoven 2 0 0 2 0 1-6

Pferdag 10september
Sjdhoven-Emmeni-wvC^ond Sport-AZ
Ir Den Bosch-Fortuna Sittardjfcelsior-TOPOss
k^ndam-Telstar Leeuwarden

amstelcup
b""*'rdag 3 september

p-V-FC Groningen
15.00uur Veendam-Emmen 19.30 uur

)>ule 2:
C*VV-Cambuur Leeuwarden 18.00 uur

Heerenveen 18.00 uur

|oe4.Zwolle 14.30 uur
"Ahead Eagles-Ajax 2 19.30uur

fces:i\"Meerssen-VW 18.30uur
19.30uur

jSle 6:
JWa JC-NieuwWoensel 19.00 uur

Sittard 19.30 uur

'l^ond Sport-LONGA 19.30 uur"üem 11-RBC2 19.30 uur

,t^B:,"'C-Hoek 19.30uur

'fee 9:

" Graafschap-TOP Oss 19.30uur

;Slel0:
Boys-Katwijk 15.00 uur

ku*
',star-Haarlem 19.30uur

lVlel3:
Haag 19.00uur

fee 14:
(:Usse-Sparta 15.00uuf
Senburg-Excelsior 18.00uur

b Mag 4 september
*fe>3:,|J§o-Heracles 14.00 uur
'EVO-FC Twente 14.30 uur

'he 8:, 14.30uur

10:
1 Den Bosch 14.30 uur

l^e 11:■Sfandia-FC Volendam 14.00uur; '20-AZ 14.30 uur

Ijk 12:1 Utrecht 14.30uur

kl3:
'90 14.00uur

scoreverloop
h

q«**ta - Feyenoord 0-1 (0-0). 66. Witschge
1«W Scheidsrechter: Van der Ende. Toe-
'lg°Uwers: 13.000. Gele kaart: Groenendijk
.Ca*ta), Maas, Trustfull (Feyenoord).
%***ta: Metgod; De Bruin (66. Gilbert Tav-■*/**), Veldman, Van Eek en Gerard de
Cjjer; Sandel (46. Pieren), Jalink en

Van der Laan, Dennis de
i^'JerenFortes..ye*ioord: De Goey; Maas, Trustfull, Fra-l^^h Heus; Bosz, Scholten en Witschge;

f'ch, Larsson en Blinker.
"fc*l lWente- Dordrecht '90 2-2 (0-2). 2. Rook
|l*'?°- Robbemond 0-2, 65. Boerebach 1-2,t Platvoet 2-2. Scheidsrechter: Schaap.

5300. Gele kaart: Zwijnen-:«« (FC Twente).
iL Twente: Boschker; Zwijnenberg (46.
iVSgink), Hoogma, Van Halst en Kool (73.
L f*nan); Bosvelt, Boerebach en Ter
Shjt; Vurens, Platvoet en Mols.V/wecht****): Gall; Liefden, Van Tiggelen,
j"/" Watturn en Atmodikoro; Robbemond,
«V*. Valke (75. Langerak) en Brögger;

er*tveld en Wouden (73. Koswal).

Vr - Vitesse 0-0. Scheidsrechter: Reyg-
K?- Toeschouwers: 9979. Gele kaart:Kïï ek' Lokh°ff. Lammers (NAC), Bos,
geulen, Mise (Vitesse).

Karelse; Gaasbeek (82. Sas), Brusse-
V' Van Burik en Wilnis; Remie, Zonder-

Lokhoff en Abdellaoui (65. Gesthui-" Van Hooijdonk en Lammers.

f Vitesse: Van der Gouw; Sturing, Van de
Looi, Bos en Vermeulen; Mise, Cocu en
Laamers; Latuheru, Gillhaus (82. Mackaay)
en Helder.

FC Utrecht - Heerenveen 4-0 (1-0). 31. Booy
1-0, 58. Booy 2-0, 74. Nascimento 3-0, 82.
Hofstede 4-0. Scheidsrechter: Uilenberg.
Toeschouwers: 6500. Gele kaart: Groen
(Heerenveen).
Utrecht: Van Ede; Wijnands, Van der Net,
Nascimento en Van Kessel; De Jong (82.
Van de Meer), Smit, Gorter en Plugboer;
Hofstede en Booy (83. Graanoogst). Heeren-
veen: L'Ami; Doesburg (46. De Jong),
Groen (64. Echteld), Oosterveer en Sier;
Hansma, Bijl en De Visser; Regtop, Meijer
en Tammer.

PSV - Go Ahead Eagles 4-1 (1-0). 1.Ronaldo
1-0, 47. Ronaldo 2-0, 58. Hoekstra 3-0, 80.
Nilis 4-0, 87. Leferink 4-1. Scheidsrechter:
Jol. Toeschouwers: 23.400.
PSV: Menzo; Prommayon, Wouters, Popes-
cu en Fuchs (72. Zenden); Linskens en
Numan;Pahlplatz, Ronaldo (76. Meijer), Ni-
lis en Hoekstra.
GA Eagles: Hiele; Hulshof, Arts, Marbus en
Verkuyl (26. Michels); Valk en Scherming;
Heering, Pothoven (64. Leferink), De Gier
en Rorije.

FC Groningen - Willem II 3-1 (2-0). 8. Bom-
barda 1-0, 42. Veenhof 2-0, 49. Meijs 2-1, 90.
Blaauw 3-1. Scheidsrechter: H. van Dijk.
Toeschouwers: 12.212.Rode kaart: 90. Gall
(FC Groningen), Hofstede (Willem II). Gele
kaart: Boekweg, Huizingh (FC Groningen),
Stewart, Meijs (Willem II).
FC Groningen: Lodewijks; Boekweg,
Veenhof, Koeman en Gall; Beerens, Hui-
zingh en Boudesteyn; Schreuder (74.
Blaauw), Bombarda en Sion.
Willem II: Jansen; Meijs, Smits, Hofstede
en Bogers; Van Gastel (69. Sylla), Feskens

i en Van Hintum; Stewart (82. Latupeirissa)
Van Arum enLaros.

EERSTE DIVISIE
De Graafschap - Veendam 3-0 (1-0). 42. Vie
toria 1-0, 72. Van de Brink 2-0, 87. Van de
Brink 3-0. Scheidsrechter: Lammers. Toe-
schouwers: 2750. Rode kaart: 72. Oosting
(Veendam). Gele kaart: Victoria (De Graaf-
schap), Oosting (Veendam).

FC Zwolle - FC Den Haag 2-2 (1-2). 18.Teb-
benhoff 0-1, 20. Van der Laan 0-2, 32. Boere
1-2, 86. Van der Vegt 2-2. Scheidsrechter:
De Graaf. Toeschouwers: 2750. Gele kaart:
Maaskant (Zwolle), Teixeira (Den Haag).

TOP - Heracles 1-1 (1-0). 38. Waterink 1-0,
77. MacDonald 1-1 (e.d.). Scheidsrechter:
Boot. Toeschouwers: 2177. Gele kaart: Mac-
Donald (TOP), Leurink, Overmars (Herac-
les).

Emmen -RBC 3-0 (0-0). 57. De Jonge 1-0, 60.
Grummel 2-0, 67. Drent 3-0. Scheidsrechter:
Helmstrijd. Toeschouwers: 2448. Rode
kaart: 80. Dijkstra (RBC, 2x geel). Gele
kaart: Drent, Larossi (Emmen), Van Gils,
Van Oeveren,»Siner (RBC).

Haarlem - Eindhoven 5-1 (2-0). 13. Cruijff
1-0, 26. Huysen 2-0, 51. Huysen 3-0, 53.
Driessen 3-1, 64. Huysen 4-1, 83. Boussatta
5-1. Scheidsrechter: Van Veluwen. Toe-
schouwers: 1623. Gele kaart: De Jong, Van
der Rijt (Haarlem), Van Corstanje, Ploegs-
ma, Hobbelen (Eindhoven).

Cambuur - Telstar 4-1 (2-1). 24. Arts 1-0, 31.
Nok 1-1, 38. Van der Ark 2-1, 49. Van der
Ark 3-1, 70. Van der Ark 4-1. Scheidsrech-
ter: Schuurmans. Toeschouwers: 5000. Gele

< kaart: Tevreden (Telstar)

topscorers
Eredivisie
1. Ronaldo <PSV), Nilis (PSV) 3 3. Gorter
(FC Utrecht), Booy (FC Utrecht), Gillhaus
(Vitesse) 2.

Eerste divisie
1. Van de Brink (De Graafschap), Sibon
(WV) 4, 3. Van derArk (Cambuur), Huysen
(Haarlem), Taihuttu (Helmond Sport) 3, 6.
Den Turk (AZ), Van der Laan (FC Den
Haag), Cornelissen (RBC), Van Roon (Tel-
star), Hesp (TOP), Waterink (TOP), Driessen
(VW), Cattenstart (VW), Boere (FC Zwol-
le) 2.

buitenland
BELGIË
Lommei-Anderlecht 1-2
Lierse-Aalst 3-1
Standard Luik-St.Truiden 2-0
RWDM-KV Mechelen 3-1
Oostende-Antwerp 0-3
AA Gent-Club Brugge 1-2
Cercle Brugge-Seraing 2-1
Ekeren-Beveren 3-0

Stand: Lierse 3-6, Standard Luik 3-6, FC
Antwerp 3-4, Seraing 3-4, Cercle Brugge 3-4,
Germ. Ekeren 3-3, Anderlecht 3-3, Club
Brugge 3-3, RWDM 3-3, Eendracht Aalst
3-3, Oostende 3-2, AA Gent 3-2, Beveren 3-2,
KV Mechelen 3-2, St. Truiden 3-2, Charleroi
2-1, FC Luik 2-1,Lommei 3-1.

FRANKRIJK
Le Havre-Bordeaux 1-1
Lens-Saint Etienne 0-0
Sochaux-Montpellier 2-0
Strasbourg-Martigues 5-0
Nantes-Rennes 2-0
Lyon-Caen 1-0
Monaco-Nice 0-2
Metz-Lille 1-1
Bastia-Paris SG 1-2

Stand: Nantes 7-17, Cannes 7-16, Lyon 7-14,
Saint Etienne 7-12, Lens 7-12, Strasbourg
7-11, Nice 7-11, Paris SG 7-11, Bordeaux
7-11, Martigues 7-11, Sochaux 7-10, Rennes
7-9, Lille 7-8, Auxerre 7-7, Bastia 7-7, Mona-
co 7-7, Metz 7-5, Montpellier 7-4, Le Havre
7-4, Caen 7-3.

ENGELAND
Arsenal-Blackburn R. 0-0
Chelsea-Manch City 3-0
Leieester City-QP Rangers 1-1
Manchester Un-Wimbledon 3-0
Sheffield Wed-Norwich City 0-0

1 Southampton-Liverpool 0-2
WestHam Un-Newcast.United 1-3

Stand: Newcastle United 4-12, Manchester
United 4-10, Nottingham Forest 4-10, Liver-
pool 3-9, Chelsea 3-9, Tottenham Hotspur
4-9, Blackburn Rovers 4-8, Leeds United
4-7, Manchester City 4-6, Aston Villa 4-6,
Norwich City 4-5, Sheffield Wednesday 4-4,
Arsenal 4-4, Queen's Park Rangers 4-4, Ips-
wich Town 4-4, Wimbledon 4-2, Crystal Pa-
lace 4-2, Southampton 4-2, Everton 4-1,
Leieester City 4-1, West Ham United 4-1,
Coventry City 4-1.

sportprijsvragen
Lucky Ten.
2-3-6-8-21-23-26-28-39-40-46-49-53-55-62-65-6-
-7-70-71-78.

Duitse midlotto 35. Trekking A:
9-11-16-17-30-46. Reservegetal: 28. Trekking
B: 3-8-12-13-18-33. Reservegetal: 28. Spel 77:
1-3-6-7-3-7-0. Super 6: 7-2-3-2-5-0.

sportkort

" BRIDGE - BC Miljoenenlijntje
heeft de traditionele wedstrijd te-
gen BC Coriovallum met ruime cij-
fers gewonnen: 128-82.

fimburgs dagblad
sport
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AMSTERDAM - Earvin 'Magie' Johnson,
misschien wel de beroemdste drager van het
aids-virus HIV, is gisteren geland voor een
boodschap over basketbal en veilig vrijen.
Om Nederlanders wat bij te brengen over de
Amerikaanse sport en de jeugd te vertellen
over de gevaren van aids.

In een half uurtje op Schiphol liet Johnson
geregeld zijn beroemde glimlach zien. Een
lach die de grote, witte tanden in het donke-
re gezicht laat zien, zijn guitige trekken bloot
legt en de ogen doet twinkelen.
De vraag bijvoorbeeld wat hij allemaal wist
over het Nederlands team, vandaag tegen-
stander in Amsterdam, ontlokte hem een
gulle lach: „Niet veel. Vertel me over de ge-
heimen, alsjeblieft. Maar laat ze maar goed
voorbereid zijn. Want het zal snel gaan. Op

Wijze les van
Magie Johnson
en neer."
Johnson stopte in november 1991 met bas-
ketbal bij de Los Angeles Lakers, nadat hij
besmet bleek met HIV. Oorzaak: intiem con-
tact met een van de vrouwen die altijd rond
de sterren rond hingen. Magie schijnt zich
niet al te druk te maken over de tijdbom in
zijn lijf die wellicht nooit afgaat. Maar mis-
schien ook wel. ,Jk leef elke dag met de
wetenschap dat ik het virus draag. Ik heb
daarmee niet zon probleem en ben gelukkig

met vrouw en kinderen. Anderen doen vaak
moeilijker dan ik."

Even was Johnson dit jaar coach van de La-
kers, maar hij stopte. Zijn droom was eige-
naar te zijn en de club helpen terugkeren op
topniveau. „Ik ben nu gedeeltelijk eigenaar.
Coach-zijn is een moeilijke baan. Je bent
acht, negen maanden bezig, zeven dagen per
week. Ik wil op vakantie wanneer ik dat
wens."
Met zijn team wil hij de wereld zien. Niet om
te spelen als de Harlem Globe Trotters, dat
als showgezelschap furore maakt. „Nee, wij
laten basketbal zien zoals het gespeeld moet
worden. Professioneel. Wij komen om te
winnen. Mijn persoonlijk doel is basketbal
promoten en de boodschap óver aids uitdra-
gen."

Roda-directeur des duivels ondanks werkvergunning voor Iwan

Kuijer hekelt handelwijze
Stichting Arbeidszaken

Michael Schumacher
voorzag problemen

PARIJS - Michael Schumacher zegt
in een zaterdag verschijnend inter-
view in het Duitse vakblad Auto
Bild, dat hij voor de Grote Prijs van
België problemen voorzag met de
houten bodemplaat. De FIA dis-
kwalificeerde de Duitser zondag-
avond, vijf uur nadat hij de Grote
Prijs van België op het circuit van
Francorchamps had gewonnen. De
houten strip aan de onderkant van
de bolide zou niet volgens de regle-
menten zijn bevestigd.

Hij: „Ik wist dat de strip moeilijkhe-
den zou geven." De plaat mag niet
dunner dan negen millimeter zijn
en moet minimaal 90 procent van
het reglementair aangegeven ge-
wicht hebben. Bij Schumachers
Benetton was meer dan twee milli-
meter afgeschaafd.
Schumacher wijt de afwijking aan
het slechte weer op de trainingsda-
gen. „Daardoor konden we op de
droge zondag bij het installeren van
de plaat niet terugvallen op meetge-
gevens van de training. Het was een
gok. Ik hebvoor derace nog aange-
geven dat ze de onderkant moesten

DOOR IVO OP DEN CAMP

WAALWIJK - De Stichting
Arbeidszaken, het college dat
het ministerie van Sociale Za-
ken moet adviseren inzake
een tewerkstelling voor voet-
ballers van buiten de Europe-
se Gemeenschap, is opnieuw
op de vingers getikt. De rech-
ter bepaalde gisteren dat de
weigering om Roda JC-speler
Tomasz Iwan een werkver-
gunning te verstrekken onge-
grond is. Daardoor kon trainer
Huub Stevens gisteravond
zijn Poolse middenvelder als-
nog laten opdraven in het duel
tegen RKC in Waalwijk.

Met name algemeen directeur Serve
Kuijer van Roda JC stelt de handel-
wijze van de Stichting Arbeidsza-
ken ter discussie. „De wijze waarop
zij het ministerie adviseren is een
schande. Het is handjeklap van de
bovenste plank. De topclubs krij-
gen zonder slag of stoot hun spe-
lers. Ze moeten mij niets meer
zeggen over corruptie in Limburg."

Weigering
MW slaagde er al eerder in tot
twee keer toe een weigering tot te-
werkstelling ongedaan te maken.
Zowel bij de Nigeriaanse doelman
Agu twee jaar geleden als onlangs
bij zijn landgenoot Balarabe ver-
klaarde de rechter de afwijzing van
het ministerie om een arbeidsver-
gunning te verlenen nietig.

De Stichting Arbeidszaken is onder
meer in het leven geroepen om het
ministerie te adviseren bij het al of
niet verstrekken van een arbeids-
vergunning voor niet EG-voetbal-
lers. Daarbij worden vier criteria
gehanteerd. De betreffende speler
moet ouder dan 18 en jonger dan 29
jaar oud zijn. Ook mag niet meer
dan twintig procent van de selectie
uit buitenlandefs bestaan. Verder
moet de speler waarvoor een ar-
beidsvergunning wordt aange-
vraagd bij de vijf best betaalde
voetballers van de club behoren.
Tot slot moet betreffende speler
minstens vijftig procent van alle A-
interlands van zijn land gedurende
de laatste twee jaar hebben ge-
speeld.

Eisen
Met deze criteria wordt voortdu-
rend de hand gelicht. Ronaldo, de
nieuwe Braziliaanse aanwinst van
PSV, voldoet niet aan de leeftijdseis
en heeft bovendien te weinig inter-
lands gespeeld. Een positief advies
van de Stichting Arbeidszaken liet

" ServeKuijer: „Wijze waarop de Stichting Arbeidszaken het ministerie adviseert is een schande". . Foto: dries linssen

desondanks niet langop zich wachj
ten. Maar ook volslagen onbekende
spelers uit IJsland of Cyprus die
door een van de drie topclubs inge-
lijfd wilden worden, kregen snel
hun werkvergunning.

In het geval Tomasz Iwan stuitte
Roda JC echter steeds op een muur
van onbegrip of onwil. De Pool vol-
doet alleen niet aan het criterium
van voldoende A-interlands. Voor
de Stichting Arbeidszaken was dat
voldoende om negatief te adviseren
aan het ministerie, dat dit advies -
zoals gebruikelijk - klakkeloos
overnam en geen arbeidsvergun-
ning verstrekte.

Serve Kuijer heeft een zeer wrange
smaak overgehouden aan de hele
affaire. „Er is sprake van belangen-
verstrengeling. Mensen van de
Stichting Arbeidszaken moeten een
onafhankelijk oordeel vellen, maar
treden elders op als adviseur van

spelers. Dat is toch niet te tolere-
■Mal. «'ren.

Ook de rol van het ministerie be-
grijpt de Roda JC-directeur niet.
Terwijl de Kerkraadse club al
maanden zeer zorgvuldig de Neder-
landse voetbalmarkt afstroopt om
te onderzoeken of er alternatieven
voor Tomasz Iwan voorhanden zijn,
komt het ministerie bij de rechtzit-
ting op de proppen met een lijst
spelers die op geen enkele wijze
past in het plaatje van Roda JC en
Iwan. „Wij hebben steeds gekeken
of er financieel en speltechnisch ge-
lijkwaardige Nederlandse spelers te
krijgen waren. Dat was niet het ge-
val."

Verbaasd
Wat schetst de verbazing van Kuijer
als de advocaat van het ministerie
een lijst tevoorschijn tovert met na-
men als John van Loen en Prince

Polley. Kuijer: „In de eerste plaats
zijn dat spelers voor een hele ande-
re positie in het elftal en bovendien

zijn ze voor Roda JC niet te betalen.
Verder stonden er nog wat namen
op het lijstje die absoluut niet vol-
doen aan de normen die Roda JC
hanteert. Een speler die bij een club
in de eerste divisie geen basisplaats
heeft, kan bij ons natuurlijk nooit
slagen."

Geschut
Ofschoon Serve Kuijer niet met
grof geschut wil schieten op de spe-
lersvakbondWCS, zefhij ook gro-
te vraagtekens bij de handelwijze
van dit orgaan. Zo bleek het minis-
terie daags voor de zitting in de
zaak Iwan te beschikken over een
verklaring van een geschikt aanbod
van spelers op de Nederlandse
markt. Peter Gerards, de samenstel-
ler van de bewuste lijst, trok een

dag later deze verklaring weer
schriftelijk in. „Ik zeg daar liever
niets over," aldus Kuijer, „maar het
is duidelijk 'dat ook bij de VVCS
sprake is van belangenverstrenge-
ling."

Kuijer wil dat er wat gaat verande-
ren aan de huidige situatie. „Het is
te gekvoor woorden wat er gebeurt.

Ik denk dat het beter zou zijn als
bepaald werd dat elke club maxi-
maal drie buitenlanders in dienst
mag nemen, ongeachtvan welke af-
komst of leeftijd ook. Maar dat past
natuurlijk niet in het beleid van de
topclubs. Die hebben meer geld te
besteden. Voor ons is het frustre-
rend. In het verleden is Frank Fari-
na ons zo al eens langs de neus
gegaan. Die jongen is vervolgens bij
Club Brugge terecht gekomen en
later voor zes miljoen gulden naar
Italië vertrokken. Volgens de Stich-
ting Arbeidszaken was hij niet goed
genoeg voor Nederland."

Italië in Eindhoven met 3-2 verslagen

Oranje wederom beter
dan wereldkampioen

Van onze correspondent
PAUL DEMELINNE

EINDHOVEN - Twee keer ach-
tereen de wereldkampioen klop
geven. Dat is balsem voor de ziel
en het zelfvertrouwen, ook al be-
treft het vriendschappelijke in-
terlands. De Nederlandse volley-
balploeg gaf zichzelf een moreel-
versterkende injectie door Italië
opnieuw het nakijken te geven:
3-2 (15-11,16-14, 6-15, 8-15,15-12).

Door talrijke verkeersopstoppin-
gen arriveerden beide teams te
laat in het met 4.000 toeschou-
wers gevulde Indoor Sportcen-
trum van Eindhoven. Nederland
wist meer uit de ingekorte war-
ming-uptijd te halen. Ook al
omdat de Italiaanse keuzeheer
Julio Velasco zijn basisteam op
liefst vier plaatsen wijzigde ten
opzichte van het eerste duel in
Arnhem. De ontmoeting ont-
beerde de intensiteit en beleving
die krachtmetingen tussen beide
topploegen in officieeie toer-
nooien kenmerkt. Waar Italië
experimenteerde met een brede

basis aan evenwaardige krach-
ten, zocht Nederland naar speel-
ritme. Pas terug van blessures,
bleven evenwel dragende spelers
als Ron Zwerver en Peter Blangé
nog onder de maat. Niettemin
was Oranje in de eerste twee sets
met meer offensieve agressie en
scorende bloks de betere ploeg:
15-11 en 16-14.

Alberda verving in de derde pe-
riode het vermoeid ogende duo
Zwerver/Blangé voor Guido
Goftzen en MishaLatuhihin. Het
Limburgse tweetal beleefde wei-
nig plezier aan de invalsbeurt.
De pass bij Nederland zakte ver
terug onder de toenemende ser-
vicedruk. Bovendien verdedigde
Italië achterin nu perfect en
dwong op souvereine wijze (6-15
en 8-15) een beslissende set af.

Het Nederlandse sextet was de
afgelopen maanden weinig ge-
lukkig met het spelen van een
barrage volgens het rally-point
systeem. De wil om die negatie-
ve reeks te doorbreken motiveer-
de Oranje tot een formidabele,
laatste krachtsexplosie: 15-12. " Limburger Guido Görtzen verving in de derde periode de vermoeide Ron Zwerver.

Archieffoto: JANPAULKUIT

controleren en aanpassen. Dat is ge-
beurd. We waren zeker dat het vol-
doende zou zijn."

Volgens Schumacher zou de FIA bij
de introductie van de strip tijdens
de Grand Prix van Duitsland al bij
drie wagens oneffenheden hebben
geconstateerd. Volgens de WK-klas-
sementsleider is toen niet opgetre-
den omdat bij de teams de ervaring
van het aanbrengen van de plaat
ontbrak. „Dat argument was geldig
op Hockenheim en zou de FIA ook
voor Francorchamps moeten hante-
ren. Na twee natte trainingsdagen
was het zondag droog. Dan is de af-
stelling weer anders."

Drie strafzaken in acht dagen. Voor
de formule-1-stal van Benetton zijn
het overigens drukke dagen. Na het
verloren beroep tegen de schorsing
van twee races voor Michael Schu-
macher moet de Italiaanse formatie
maandag opnieuw in de strafbank
plaatsnemen. In Londen staat dan
het beroep tegen de diskwalificatie
van Schumacher in Francorchamps
op het programma. Twee dagen la-
ter komt in Parijs de brand van de
bolide van Jos Verstappen op Hoc-
kenheim voor de onderzoekscom-
missie van de internationale auto-
mobiel federatie (FIA).

Koss steelt show
op lOC-congres

PARIJS - Zelfs nu hij als actief
sporter is gestopt, overschaduwt
Johann Olav Koss de Nederlanders.
De Noorse schaatser blonk gisteren
in Parijs uit met een betoog tijdens
het Olympisch Congres in Parijs,
een dag waarop het merendeel van
de Nederlandse deelnemers zich
roerde onder het thema , ; de moder-
ne topsporter".
„Er is meer dan topsport", hield
Koss de zaal voor, „weg met het
egoisme. Toen ik in Lillehammer
mijn gouden plakken won, waren
mijn gedachten bij mensen van
mijn leeftijd in Eritrea, die zich har-
der dan ik moesten inspannen om
hun kinderen eten te geven."
In de sessie, voorgezeten door de
Nederlandse wielervoorman Hein
Verbruggen, was er opnieuw een
aanhoudende stroom boodschapt
pen uit de hele sportwereld. Verhe-
vene en hoogdravende, zoals de
Amerikaan Ed Moses aan het begin
van de dag sprak. Zijn betoog viel
zwaar tegen. Nee, danKoss, die het
lOC opriep de topsporter bewuster
te maken van zijn omgeving. Of
John Rodda, veteraan-journalist,
die tegen het einde van veertig jaar
sportjournalistiek moest vaststellen
dat hij veel mooie stukken over be-
driegers had geschreven. Pas nog,
in Victoria, was hij nog zo blij ge-
weest met de prestatie van de sprin-
ter Horace Dove-Edwin uit Sierra
Leone. Een prachtig produkt van de
olympische ontwikkelingshulp.
Maar de snelle man bleek gedro-
geerd te zijn, zoals een aantal voor
„schoon" versleten leden van de
Britse ploeg. „Het olympisme is nog
ver van de ideële doelstellingen",
vond Rodota. Hij vroeg het lOC het
voorbeeld van de niet-rokencarp-
pagne in diverse landen te volgen.
Er waren mooie resultaten mee ge-
boekt. „Hoe behouden wij de men-
selijkheidvan topsport?". Met deze
vraag confronteerde Hein Verbrug-
gen zijn sessie waarin de potentiële
gevaren van de moderne topsporter
ter sprake kwamen.

sportkort

" VOETBAL - Het duel in de
hoofdklasse C tussen Wilhelmina'oB
en Roermond, dat voor zondag a.s.
stond geprogrammeerd, wordt
reeds zaterdagavond gespeeld. Aan-
vang 18.00 uur in Weert.

" VOETBAL - Jean-Pierre Papin
moet donderdag een meniscusope-
ratie aan zijn linkerknie ondergaan.
De aanvaller van Bayern Miinchen
klaagde vorige week over pijn in
zijn knie. Na onderzoek in het zie-
kenhuis bleek een ingreep noodza-
kelijk. .
" VOETBAL - MiddenvelderEnzo
Francescoli heeft zijn handtekening
gezet onder een contract van acht-
tien maanden bij het Argentijnse
River Plate. Na een loopbaan van
acht jaar in Europa waarin hij onder
meer speelde voor Olym'pique Mar-
seille, Cagliari en Torino, keert de
32-jarige Uruguayaan terug naar de
club waar hij zijn loopbaan begon.

" HOCKEY - BMW Nederland
stopt met de sponsoring van deKo-
ninklijke Nederlandse Hockey
Bond. Het contract, dat op 1 sep-
tember afloopt, wordt niet ver-
lengd. Het automerk was vanaf 1983
sponsor van de KNHB. Eind 1992
nam de Nederlandse Credietverze-
kerings Maatschappij het hoofds-
ponsorschap over.

" VOETBAL - De voetbalclub Fla-
mengo uit Rio de Janeiro wil aan-
valler Bebeto kopen. Volgens de
krant O Globo zijn de onderhande-
lingen tussen Flamengo en Deporti-
vo La Corurja uit Spanje in volle
gang. Bebeto wilde na het gewon-
nen WK 'met Brazilië niet meer
voetballen in Spanje, maar terugke-
ren naar zijn vaderland. ■■

sport op tv

VANDAAG
05.45-06.00 Dld 1: Morgenmagazine Sport.
13.07-14.30 Ned 1: Studio Sport.
15.00-17.23Ned 3: Tennis: US Open.
18.39-18.47 Ned 2: Sportjournaal.
21.45-22.00 RTL 5: Sportnieuws.
22.15-22.30 Ned 3: Sportjournaal.
00.15-01.45 Ned 3: Tennis: US Open.

Dopingcontrole
voor startbewijs
BERLIJN - De organisator^
van internationale atletiekwed
strijden in Duitsland en die vS
de zogenoemde Euro-meeting!
willen vanaf komend jaar dat i
atleten een bewijs overleggd
dat zij tijdens de training te»
minste tweemaal zijn gecontr"
leerd op het gebruik van verb"
den middelen. Rudi Thiel, org'
nisator van de ISTAF-wedstrij
in Berlijn heeft dat plan nas
buiten gebracht. Atleten di
geen bewijs van twee control"
kunnen overleggen, mogen ni*
starten.

Jeroen Piket
geeft simultaan
HEERLEN - Schaker Jeroe
Piket geeft komende zaterdag \
het Grotiuscollege een simil
taan. Vanaf 13.45, uur nem«
veertig schakers het op tegen &
Internationaal Grootmeester, di
in juni eert sterk bezet toerno'
in Dortmund op zijn naai
schreef en daardoor is doorg'
drongen tot de top 10 van i
Elo-ranglijst. Vorige week n<>
won Piket ongeslagen het Dol
ner Memorialtoernooi in Amste1
dam.

Atlete Modahl
positief bevonden
MONACO - Het urinemonst'
van de Britse atlete Diane M 1
dahl is dinsdag bij de conti"1
expertise in een door het lOC e 1
kend laboratorium in Lissab"
positief bevonden. De verbod*
stoffen werden in juni aangetrof-
fen bij de midden-afstandsloof
ster, die waarschijnlijk e»
schorsing van vier jaar opgelet)
krijgt. De Britse ploeg overweej
zich terug te trekken van «l
strijd om de wereldbeker (9 t"
en met 11 september) in Londe*1

FC Den Bosch
krijgt licentie
DEN BOSCH - De licentiecoiï
missie van de KNVB ziet gee
aanleiding de licentie van ï1

Den Bosch voor het spelen v^
betaald voetbal in te trekken. 5
begroting van de Brabantse ccl
ste-divisieclub voor het huidig
seizoen is goedgekeurd. De co**
missie vond het enkele weke
geleden nodig het budget v3
Den Bosch nader te bekijken. I';
middels heeft de club het dr«
gende tekort voor dit seizo*
weggewerkt, onder meer omd'
spelersen begeleiding afzien vj»
premies in het bekertoernooi, "suppoosten hun werk doen zo'
der vergoeding en Nijhuis is ye'
huurd aan TOP.

Broers Strouken
in rijwielhandel
OPGRIMBIE - Het Limburg»
broederpaar Alain en Patrtf
Strouken, beiden ex-wielerpro*
keert definitief niet meer ter' J

in het peloton. Ze blijvenwel s[
tief in de wielersport, aangezi*
beiden een rijwielzaak starte'
Morgenavond- om 19.00 u*j.
wordt Strouken Cycling aan °Rijskweg 5798 in het Belgisc"
Limburgse Opgrimbie-Maasn'j
chelen geopend. Diverse pro"*
nenten geven daarbij acte *!
présence. De openingsrecep'1'
duurt tot 22.00 uur.

Tweede plaats
Danny Nelissen
GERAARDSBERGEN - DanJJNelissen is gisteren als twee*!
geëindigd in de profwielerkoel
van Geraardsbergen. De coure 1"
uit Sweikhuizen moest in de "I
cc over 165 kilometer (105 dee,
nemers) alleen zijn meerdÊ'
erkennen in de Belg Serge ?l
guet. Raymond Meijs eindig**
als elfde. Frans Maassen maaK'
na twee maanden inactiviteit e&
geslaagde rentree met de de
tiende prijs.

Computer wint
van Kasparov
LONDEN - Wat de meeste scl**
kers niet kunnen, kon woensd**
de Pentium Computer: Gari I**
sparov verslaan. De wereldkaf*
pioen van de PCA verliet na A,
nederlaag tegen het techni*3*]
brein het Grand-Prixtoernooi JJ.Londen. Pentium is geprogra1*meerd om de nulletjes en eentr
tot 100.000 schaakstellingen 'combineren. Binnen één sec""
de kan de situatie op het b"'
worden geanalyseerd.

Actie zwembond
tegen doping
ROME - De intemation^j
zwemfederatie wil de conti*",
op het gebruik van verbod*
middelen aanscherpen. Aan ,
vooravond van de wereldka1!
pioenschappen, die woensdag..
Rome feestelijk geopend z&.
gafvoorzitter Mustapha Larfa",
toe dat de FINA een problee',
heeft. De Algerijn:'„We heb^een dopingprobleem, maar *vechten ertegen en geven fl,
op." Dé FINA volgt in Rome I.
olympisch voorbeeld. Elke **|
reldkampioen(e) moet een oWi
inleveren, het lot wijst nog W.,
a-finalisten voor de dopingc"
trole aan.—- * -*



Limburas Daablad

AMATEURS'94/'95

Limburgs Dagblad
Amateurvoetbalkrant
Teksten / samenstelling /
eindredactie:
Rob Sporken.

Grafische Vormgeving:
BertKuster en Hanno Uittenbosaard.
Foto's:
Dries Linssen, Frans Rade, Christa
Halbesma, Frits Widdershoven, Peter
Roozen, Erminclo Armino, Paul

" Kuit, Jeroen Kuit



Pe Diederen:
'Prestaties zijn
belangrijker dan lokatie

Rob Dijcks:
'Wc moeten gewoon
meer pr-werk verrichten'

HEERLEN - Een willekeurige zondagmiddag tijdens het seizoen. De
plaatselijke voetbalclub speelt een echte derby. Een kwartier voor
aanvang gaan in de straten rondom het complex de deuren open. De
trouwe supporters verlaten huis en haard om de 'eigen' jongens te
gaan aanmoedigen. Hooguit vijf minuten lopen en men is bij het
voetbalveld. Zo hoort dat: het sportcomplex behoort gewoon lekker in
de wijk of in het dorp te liggen. Voor de binding met de gemeenschap
is dit onmisbaar. Praktisch overal doet zich deze situatie voor. Maar
uitzonderingen zijn er altijd. Zoals in Heerlen, waar met name
Eikenderveld en RKHBS ver van de woonkern zijn afgedwaald. En toch
heeft dit niet alleen nadelen. De ligging is vaak idyllisch, er is genoeg
parkeergelegenheid en uitbreiding is meestal makkelijker dan voor een
club waarvan het complex midden tussen de huizen ligt.

Toekomst
De vraag is of beide clubs tevreden z<f
met de status-quo. Of dat ze zullen p'ff
beren een andere lokatie te krijgen.

dankbare prooi voor inbrekers. Vaak
ongestoordkunnen onverlaten 's nachts
te werkgaan. Kantines die midden in de
woonwijk liggen, lijken daar minder last
van te hebben.

Jeugd
Het gevolg van de afgelegen ligging
kan een teruglopend ledental zijn. Im-
mers, indien in de buurt een beter te
bereiken sportcomplex ligt, zal - met
name bij de jeugd - vaak de keuze val-
len op het best te bereiken veld.

het Imstenraderbos. In overleg met de
gemeente is destijdsbesloten te verhui-
zen van het veld dat lag aan de Cle-
mens Meulemanstraat bij het kerkhof.
Van een gedwongen overgang was
geen sprake."

geen problemen mee. We hebben een
vaste kern supporters. Die komen altijd.
Ongeacht waar het veld ligt. Ruim een
jaar geleden speelden we tegen het
einde «an de competitie een belangrijke
wedstrijd tegen Laura. Toen waren er
toch 1200 mensen. Daarmee wil ik zeg-
gen dat de prestaties bepalen hoeveel
mensen komen kijken en in hoeverre
men zich betrokken voelt bij de club.
Gaat het goed, dan wil men erbij horen.
In slechte tijden, zie je minder suppor-
ters. Dat heeft weinig te maken met de
lokatie van het complex."

Om van het centrum van de grote wijk
Heerlerbaan naar het veld van de plaat-
selijke trots, net gepromoveerd naar de
vierde klasse, te geraken zal de suppor-
ter meer dan anderhalve kilometer
moeten afleggen. En dat berg op. Want
het complex ligt tegen de rand van het
Imstenraderbos. Dan maar met de auto
zal de gemiddelde toeschouwer den-
ken. Om vanuit het Eikenderveld naar
het voetbalterrein te komen, moet men
zelfs ruim twee kilometer overbruggen.
Lekker door het veld, dat wel. Maar echt
naast de deur is anders.

Diederen: „Er is een tijd geweest dat
we meerdere keren zijn bezocht door
inbrekers. De laatste jaren hebben we
daar bijna geen last meer van. We heb-
ben uiteraard het complex moeten be-
veiligen met rolluiken en een alarmin-
stallatie. Bovendien ligt de Diligence
naast ons veld. De verlichting van dat
uitgaanscentrum is dusdanig, dat ook
ons complex daar van profiteert."

hebben we weer een C-elftal. We zijn
een aantal jaar geleden begonnen de
jeugd weer warm te maken voor onze
club. Het vervoer leverde echter een
probleem op. Daar moesten we een op-
lossing voor vinden. Het was onbegon-
nen werk kinderen met de fiets van de
wijk door het open veld naar het com-
plex te laten komen. Zeker in de winter
is dat onverantwoordelijk. Daarom ver-
zamelen de spelers tot en met twaalf
jaarzich in de wijk op een centraal punt.
Van daaruit worden ze met auto's naar
het veld gebracht. Het is een extra ser-
vice. We zijn gedwongen dit te doen."

Ondanks het feit dat het sportcomplex
van beide verenigingen redelijk ver uit
de buurt van de woonkern ligt, kijken de
voorzitters Pc Diederen (RKHBS) en
Rob Dijcks (Eikenderveld) verschillend
tegen de situatie aan.

Diederen: „Je kunt natuurlijk altijd e^
balletje opgooien, maar in principe la3
je geen ideale bouwsituatie achtë'
Voor de gemeente is de plaats waar ■""*nu liggen niet aantrekkelijk. Daar ki* 1,

nen ze niets mee doen. De Heerlerba?"
wordt steeds groter. Alleen heeft de w
zich de laatste jaren in de voor ons ve**
keerde richting uitgebreid. Mogelijk $
daar in de nabije toekomst verander!*1!in komt. Wij gaan dus niet naar de w
toe, de wijk komt wel naar ons. Wij ho^ven niet weg. Het hoofdterrein M
prachtig in het bos. Dat heeft toch C
zijn charme."

Diederen: „We ligen wat de bereikbaar-
heid betreft niet ideaal, dat klopt. Maar
welke zijn de alternatieven, vraag ik me
vaak af. Bij ons in de buurt liggen Kolo-
nia en Heerlen Sport. Om bij die velden
te komen, moet je langs grote en druk-
ke wegen. Is dat dan zo veilig voor de
jeugd? Ik vind dat gezochte argumen-
ten. De allerkleinsten worden tegen-
woordig sowieso gebracht. De situatie
is niet verontrustend. We hebben al ja-
ren hetzelfde aantal leden en bij de
jeugd hebben we niet die extreme ach-
teruitgang gehad waar veel verenigin-
gen wel mee kampten."Geschiedenis

Diederen: „RKHBS zetelt al sinds eind
jaren veertig op het huidige complex in

Dijcks: „Het veld van Eikenderveld lag
ooit in het huidige industrieterrein In de
Cramer. Dat was redelijk in de buurt
van de wijk. We zijn vervolgens ver-
huisd naar een veld in de buurt van ons
huidige complex. Qua accommodatie
was dat een verbetering, dus er werd
niet zo zeer rekening gehouden methet
feit dat de vereniging uit de wijk werd
weggehaald. In 1975 zijn we terecht
gekomen op sportpark Terworm. Welta-
nia diende te vertrekken bij Bekkerveld
en de gemeente bood Eikenderveld en
Weltania een nieuw complex aan. Ook
dit was een fikse verbetering ten op-
zichte van onze oude huisvesting. Over
de lokatie op zich werd dus weinig ge-
zegd."

Dijcks: „We moeten meer werk verrich-
ten om de mensen uit de wijk bij de club
te betrekken. Het contact met de wijk
wordt door de afgelegen ligging be-
moeilijkt. We moeten meer pr-werk ver-
richten. Ik moet zeggen dat het aardig
lukt. De vereniging hoort in ieder geval
niet tot de kleinsten van Heerlen."

Sociale band
Om een goede binding met de inwoners
van de wijk of het dorp te hebben, lijkt
het belangrijk dat een vereniging haar
domicilie heeft in de - buurt van de -
woonkern.

Dijcks: „Je kunt altijd naar de gemee'1'
te stappen, maar het is onbegonn^
werk. Dat zullen we dus niet doen. $
moet realistisch blijven. Er zijn voor o* 1*
geen alternatieven."

Dijcks: „We hebben veel last gehad
van inbraken. Op een gegeven moment
was het praktisch onmogelijk ons te
verzekeren. De beveiliging is nu een
stuk beter. Ik moet zeggen dat het nu
meevalt, hoewel bij onze buur Weltania
afgelopen seizoen een enorme ravage
is aangericht. We laten in ieder geval
voor zover mogelijk geen waardevolle
spullen achter in de kantine."Een gebouw dat afgelegen ligt, is een

Inbraak
Diederen: „Daar hebben wij helemaalDijcks: „Voor het eerst sinds lange tijd

vinger in de pap te mogen hebben,z
wederom een krachtig 'nee' klmk 6!
„Dat zou inderdaad onze eerste reacj
zijn. Als een sponsor sportief $
woordje mee wil spreken, houdt I*
voor ons op."Amateurclubs kunnen niet zonder sponsor

Geldschieters onmisbaar als gevolg van teruglopende inkomsten en stijgende kosten

verenigingen. Toen EHC aan de deur
klopte, had ik weinig bedenktijd nodig."

De huidige sponsor, Wagemans, z
wat betreft geen moeilijkheden vero*y

zaken. Hij is voorzitter geweest en "*genwoordig beschermheer van de
eniging. Toen dofusie ter sprakekw^was de nieuwe hoofdsponsor snel v
vonden. „Het is niet makkelijk meer**
geldschieters te komen. Logisch o^want de mensen willen waar voor $
geld. Je kunt reclame voor hen mak**
zorgen voor een goede uitstraling- v
sponsor moet trots zijn op de club,"'
dus Smit.

sponsor. „Zon beetje iedere club heeft
een sponsor nodig. Daarbij moet je on-
derscheid maken tussen hoofdklasse
en vierde klasse. Hoe hoger je speelt,
hoe meer bekendheid een bedrijf kan
krijgen. Met als logisch gevolg dat een
sponsor bereid is meer te betalen."

Bauling twijfelt even of hij problemen
heeft met de toevoeging. „De normen
en waarden veranderen. Ga je daarin
niet mee, dan plaats je jezelfin een iso-
lement. Indien het contract over drie
jaar niet wordt verlengd, verandert de
naam weer." Daarmee omzeilt de ma-
nager van EHC de vraag, maar na enig
aarzelen komt hij over de brug. „Het lief-
ste blijf je gewoon EHC."

Enkele gesprekken tussen Notten en
bestuursleden van EHC leidden tot een
driejarige verbintenis. De Hoensbroek-
se vereniging was tevreden snel een
nieuwe hoofdsponsor gevonden te heb-
ben. „Ze liggen tegenwoodig niet meer
voor het oprapen. Daarom mag je blij
zijn een goede sponsor te vinden. Want
laten we wel wezen: wat heb je iemand
te bieden, behalve hem als een heer te
ontvangen en te behandelen," is de re-
torische vraag van Bauling.

Naast de hoofdsponsor heeft Lind''
heuvel RKFC nog een subsponS*
waarvan de naam ook op het trv
staat, en een aantal begunstigers. °
drijven die adverteren in het clubbad
een reclamebord hebben.

Bovenstaande wil niet zeggen dat een
vrijgevige schenker garant staat voor
spelen op hoog niveau. Clubs die een
financiële injectie ontvangen, dienenor-
ganisatorisch mee te groeien met het
niveau. „Natuurlijk speelt een sponsor
een grote rol. Maar de structuur van de
vereniging moet goed zijn, anders is het
zo gebeurd. Kijk maar naar verenigin-
gen die de stap maken naar de hoofd-
klasse. Velen van hen degraderen vrij
snel weer," verklaart Karel Bauling van
hoofdklasserEHC.

doorstootten naar de hoofdklasse om
vervolgens weer diepweg te zakken op
het moment dat de knip op de beurs
ging-

HEERLEN - In een nog niet zo grijs
verleden waren de toeschouwersaan-
tallen in het amateurvoetbal dusdanig
hoog, dat veel clubs van de entreegel-
den en de kantine-inkomsten het hoofd
boven water konden houden. Zon ze-
ventig tot tachtig procent van de inkom-
sten waren een direkt gevolg van het
thuisduel van het eerste elftal. Eind ja-
ren zeventig kwam daar een kentering
in. Steeds minder mensen vonden de
weg naar de velden. De kassa's toon-
den een trieste aanblik, het kantineper-
soneel kreeg het steeds minder druk.
Om de hoger wordende kosten te kun-
nen dekken, dienden andere bronnen
aangeboord te worden. De sponsor
deed zijn intrede. Niet alleen een prof-
club heeft de finaciële steun hard nodig.
Ook voor een amateurclub is het onmo-
gelijk fatsoenlijk te functioneren zonder
één of meerdere sponsors. Sterker nog:
het succes hangt voor een groot ge-
deelte af van de geldschieters.

In het profvoetbal hebben de sponsors
niet zelden een stem in het kapittel- Of
dat ook bij de amateurs gaat gebeuren?
„Ik denk het niet. De heer Notten
schenkt een bedrag, maar heeft verder
geen zeggenschap," verklaart Bauling.
„Ik heb weinig van verstand van sPort
en zal me dus niet bemoeien met het
beleid," vult Notten aan. Om vervolgens
te besluiten met: „Maar ik hoop dat we
binnen drie jaar de kampioensvlag kun-
nen hijsen."

Als gevolg van de fusie tussen Linden-
heuvel en LHB/MC is het aantal clubs in"
de Geleense wijk opnieuw verminderd.
De naam bleef echter praktisch onge-
wijzigd: Lindenheuvel RKFC. Een
naamswijziging zoals die zich bij EHC
heeft voorgedaan, ziet Smit absoluut
niet zitten. „Je moet je eigen identiteit
bewaren. Wij dragen onze naam sinds
1938. Dat willen we zo houden. Boven-
dien heb je dan binnen de kortste keren
ellenlange namen. Het zit er dik in dat
je dan afkortingen krijgt. Daar heb je
helemaal niets aan. Door de vereni-
gingsnaam aan die. van de sponsor te
koppelen verlies jeeen gedeelte van je
gezicht."

Wat betreft de toekomst verwacht S^geen sensationele wijzigingen. „Zol'jj
het amateurvoetbal op deze leest i
schoeid is, zal er weinig verande'^Als we de kant van het Belgische *t
teem opgaan, zal er wel het een .
ander gaan gebeuren. Daar hebbeP,
sponsors meer invloed. Ze bemo^zich met het aankoopbeleid, dat vo's
dig legaal is. En laten we elkaar **!
voor de gek houden. Hier wordt W
ook met spelers geschoven."

Lindenheuvel
Geert Smit van Lindenheuvel sluit zich
volledig aan bij de woorden van Bau-
ling. Althans wat betreft het nut van een

Geen andere naam bij Lindenheuvel
derhalve. Indien een kapitaalkrachtige
voetballiefhebber zich zou aanbieden
als sponsor met als voorwaarde een

Bij die laatste conclusie zullen velen de
wenkbrauwen fronsen. Maar er zijn vol-
doende voorbeelden die het gelijk ervan
onderstrepen. Clubs die met de steun
van een sponsor van de vierde klasse

De Hoensbroekse vereniging speelt al
sinds jaar en dag in de hoogste ama-
teurklasse. Acteren op dergelijk niveau
brengt een aardig kostenplaatje met
zich mee. Geldschieters zijn derhalve
onmisbaar. „Een hoofdklasser kan niet
zonder sponsors draaien. Vroeger had-
den we hen minder nodig. Weliswaar
doneerden mensen met een hart voor
de club geld, maar destijds waren spon-
sors minder belangrijk. Tegenwoordig
heb je dermate veel uitgaven, dat deze

Daar was EHC zich ook van bewust
toen men langs ging bij Notten. In na-
volging van Geldrop, dat zijn naam af-
gelopen seizoen veranderde in Gel-
drop/AEK, besloot de Limburgse club
dezelfde weg te volgen. „Men vertelde
mij dat de mogelijkheden er waren de
naam van mijn bedrijf aan de clubnaam
te koppelen. EHC heeft dit aangeboden
en daar heb ik gebruik van gemaakt,"
aldus Notten. De ledenvergadering
stond vervolgens unaniem achter de
naamsverandering: EHC heet nu EHC/
Norad.

Dat was in Hoensbroek het geval. EHC
stapte naar Harry Notten die wel oor
had naar het sponsorschap van een
dergelijke vereniging. „Ik verdien mijn
centen in deze regio, dus ik wil ze hier
ook uitgeven," is zijn simpele uitleg. Met
zijn verwarmingsbedrijf Norad was Not-
ten reeds financieel betrokken bij ande-
re amateurclubs in de Oostelijke Mijn-
streek. „Maar de hoofdklasse is de top.
Dat is een uitdaging voor mij. Tot nu toe
waren de hoofdklassers allemaal bezet.
Bovendien was er geen interesse van

niet gedekt worden door de eigen in-
komsten van entreegelden en kantine."
In principe hoefde EHC zich jaren geen
zorgen te maken. Aan de verbintenis
met Hobru leek geen einde te komen.
Totdat het aflopende contract niet ver-
lengd werd. „We wisten dat ruim op tijd.
Je hebt dus de mogelijkheid op zoek te
gaan naar een ander. In de loop der ja-
ren laten sommige mensen weten best
wel bereid te zijn iets voor de club te
doen. Zon uitspraak sla je op in jeach-
terhoofd. Als het nodig is, ga je vervol-
gens met die mensen praten."

Uitleg
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Het belang van de ligging van een sportcomple

# In hetnatuurgebied Terworm ligt, geheel afgelegen van de eigen woonkern, het veld van Eikenderveld.
Foto: DRIES LINSSEN " Het sportcomplex van RKHBS ligt tegen de rand van het Imstenraderbos. „Niet direkt in de buurt van de wijk, maar ds\

ligging heeft welzijn charme," vindt voorzitterPc Diederen. . Foto: christa halbesma

..
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Afdelingen en clubs moeten flink aan de weg timmeren om concurrentie voor te blijven

Kinderen kiezen niet meer automatisch voor voetbal

KNVB ruim
de grootste

HEERLEN - De zesjarige Yves
Smeets werd eind juni gehul-
digd als 80.000ste voetballid
van de afdeling Limburg, één
van de twintig afdelingen van
de KNVB. De Koninklijke Ne-
derlandse Voetbal Bond is de
grootste sportbond van Neder-
land met 981.464 leden. Na een
kleine daling in de jaren tachtig,
gaat het weer iets beter met de
voetbalsport. In tegenstelling tot
vroeger komen de nieuwe le-
den echter niet meer zo maar
aanwaaien. De tijd dat acht van
de tien jongens automatisch
gingen voetballen is voorbij. De
KNVB moet het nodige werk
verrichten om de grootste bond
te blijven. Ondanks de toene-
mende concurrentie ziet het er
toch naar uit dat voetbal voorlo-
pig volkssport nummer één
blijft.

" De toename van het aantal leden in de jongste leeftijdscategorie is de laatste jarenoverweldigend. Voor deze spelers staat hetplezier voorop. Met zo veel mogelijk manrond
de bal, daargaat hetallemaalom bij deze jongegasten. Foto: frits widdershoven

Na dat laatste EK in Italië verdween
Oranje van het hoogste platform. Eer-
gebeurtenis die gevolgen had voor de
KNVB. Op een gegeven moment ver-oor de afdeling Limburg meer leden
"ten dat zich voetballers aanmeldden.
De groei was tot een einde gekomen.
Na het EK van 1988 ging het weer be-
ter, ondanks twee mindere jaren. Inmid-
dels heeft het Nederlandse voetbal
Weer een dergelijke uitstraling dat de
aanmeldingen binnenstromen bij de af-
deling Limburg.

Wie de getallen en de erbij horende
jaartallen op een rijtje zet, komt al snel
tot de conclusie dat de resultaten van
het Nederlandse topvoetbal en het gro-
te Oranje zijn weerslag hebben op het
'edental van de KNVB. In de beginjaren
Zeventig was de groei overweldigend.
Ajax, Feyenoord en het Nederlands elf-
tel waren populair, leder jochie "wilde
Johan Cruijffof Wim van Hanegem zijn.
Oranje was aanwezig op de WK's van
'?4 en '78 en op de EK's van '76 en '80.

In 1971 meldde zich het 50.000ste lid
bij de afdeling Limburg aan. Vijf jaar la-
ter lag dat getal boven de 60.000. In
1980 bedroeg het aantal leden ruim
76.000. Vervolgens kwam - een enkel
seizoen uitgesloten - de klad er een
beetje in. De opgaande lijn werd een
halt toegeroepen en zelfs omgebogen.
De top leek bereikt. Het ledental daalde
'ot ongeveer 74.000. Zes jaar geleden
kwam er een einde aan die kleine 're-
cessie. Hoewel in de seizoenen '91-92
en '92-93 een lichte daling werd vast-
gesteld, zit de afdeling Limburg tegen-
woordig weer in de lift.

Tot de clubs in onderstaande grafiek
worden zowel veld- als zaalvoetbalver-
enigingen gerekend. Met name de laat-
ste groep neemt in omvang af. Het
beeld is overigens duidelijk. De laatste
jaren zijn de scheidsrechters in vergelij-
king met de clubs in de minderheid.

Zeer frappant is de toename bij de A-
jeugd (tot en met achttien jaar). Deze
leeftijdscategorie was jarenlang een
probleemgeval voor de KNVB. Rou-
schen: „Een mogelijke oorzaak is dat
voetbal wat betreft contributie en aan-
schaf van kleding redelijk betaalbaar is.
Dat geldt niet voor alle sporten. In tijden
van recessie zou dat wel eens van
doorslaggevende betekenis kunnen
zijn."

In oktober '93 organiseerde de afdeling
vijftien kleinschalige bijeenkomsten met
amateurverenigingen. Daarin werd de
clubs verzocht scheidsrechters op te
leiden en oud-voetballers te vragen om
te gaan fluiten. Alles op vrijwillige basis.
De kans dat dit tot een grote toename
van het aantal mannen en vrouwen in
het zwart zal leiden moet echter niet
overschat worden.

Kijkend naar de cijfers is de KNVB de
laatste jarenredelijk succesvol geweest
in het promoten van de voetbalsport.
„Stilstand is achteruitgang. Daarom
moeten we blijven werken om sport
nummer één te blijven," aldus Rou-
schen.

provincie wederom een dergelijk evene-
ment gehouden. Liefst 1700 kinderen
en 330 kaderleden waren daarbij be-
trokken. Er wordt aan basistechnieken
gewerkt, er wordt acht-tegen-acht en
vier-tegen-vier gespeeld, een mini-WK
staat op het programma, er wordt aan-
dacht geschonken aan spelregels en de
vier professionele clubs geven spon-
taan hun medewerking."

De financieel minder gunstige periode
heeft ook gevolgen voor sportbonden.
Subsidies worden ingetrokken, de toto/
lotto isop sterven na dood, privatisering
is een modern verschijnsel. De inkom-
sten worden minder, de uitgaven stij-
gen. „We zijn trots op het feit dat we de
contibutie niet rigoreus hoefden op te
krikken. We zijn geen commerciële in-
stelling. We werken uiteraard wel met
een budget, dat we ter goedkeuring
voorleggen aan de verenigingen. Des-
ondanks hebben we commerciële akti-
viteiten ontplooid. We hebben gepro-
beerd het bedrijfsleven warm te maken
voor het voetbal. Zodoende, was het
niet nodig extra beroep te doen op de
verenigingen," verklaart Rouschen.

„Indien in de toekomst blijkt dat ons ver-
zoek niet wordt opgepakt, zijn we ge-
noodzaakt een andere weg te bewan-
delen," aldus Rouschen. „Men zou
kunnen denken aan het principe zoals
dat in de volleybalwereld wordt gehan-
teerd. Een vereniging die met een be-
paald aantal teams aan de competitie
deelneemt, is verplicht voor een aantal
scheidsrechters te zorgen. Heeft de
vereniging acht elftallen, dan moet ze
ook voor acht scheidsrechters zorgen
om een voorbeeld te noemen. Uiteraard
kunnen de verhoudingen tussen de ge-
tallen ook anders liggen. In Duitsland
moeten de amateurvoetbalclubs van de
bond scheidsrechters leveren. En zit

De KNVB is nog steeds met ruime
voorsprong de grootste sportbond
van Nederland. Ondanks de daling
van het ledental bij de KNVB ten
opzichte van vorig jaaren de sterke
groei van de tennisbond is er nog
altijd een verschil van 243.371. In
onderstaand overzicht staan de vijf-
tien grootste bonden. De cijfers da-
teren van 1 januarivan dit jaar.

1. KNVB (voetbal) 981.464
2. KNLTB (tennis) 738.093
3. KNGB (gymnastiek) 265.865
4. KNZB (zwemmen) 164.401
5. NSV (skisport) 161.261
6. NVB (volleybal) 155.292
7. KNSB (schaatssport) 146.796
8. KNHB (hockey) 128.889
9. NHS

(hippische sport) 112.608
10. KNWV (watersport) 97.155
11. NBB (bridge) 92.553
12. KNKV (korfbal) 92.401
13. NBB (badminton) 86.292
14. KNAU (atletiek) 76.652
15. NSSS

(studentensport) 67.500
Bron: NSF

Men moet niet te snel conclusies
trekken uit bovenstaand overzicht.
Veel mensen joggen of fietsen in
hun vrije tijd zonder lid te zijn van de
KNAU respectievelijk de KNWU.
Aan de andere kant moeten men-
sen die op de baan of in de hal voor
hun plezier een balletje willen slaan,
lid worden van de KNLTB. De NSV
biedt haar leden een ruim pakket
aan extra voordelen. Slechts een
klein gedeelte van de NSV is in
wedstrijdverband actief. Het over-
grote deel bestaat uit mensen die op
wintersport gaan en door lid te zijn
van de skibond kunnen profiteren
van de voordelen.

daar een slechte bij, dan krijgt de ver-
eniging keurig een brief: 'laat Pietje
stoppen, zorg maar voor een nieuwe."

Het is duidelijk dat ondanks het grote
scala aan aktiviteiten dat beschikbaar is
voor de mensen, voetbal bij uitstek hob-
by numme[ één is. Een situatie waar-
aan al decennia geen enkele sport of
bezigheid heeft kunnen tornen. De
vraag is hoelang het duurt eer het
100.000ste lid begroet kan worden. Af-
gaande op de ontwikkelingen van de
laatste tien jaarkan dat nog wel even
duren. Aan Oranje, Ajax, Feyenoord,
PSV, maar ook de Limburgse profclubs
de taak voor een versneld proces te
zorgen. Zij hebben immers baat bij een
grote kwantiteit. Hoe meer zielen, hoe
meer keus.

„De amateursectie en de sectie betaald
voetbal zitten onder één paraplu, maar
we zijn aparte organen. Financieel wer-
ken we volledig onafhankelijk van el-
kaar. De amateurs zien geen cent van
de opbrengsten van interlands om een
voorbeeld te noemen. De enige samen-
werking vindt plaats bij de opleiding van
talent. Daar draagt het betaald voetbal
ook aan bij. Maar dat is logisch, daar
profiteren ze op den duur zelf van. De
beste spelers en scheidsrechters ma-
ken de stap naar het betaald voetbal,"
besluit Rouschen. Het amateurvoetbal
is zonder twijfel de basis voor de pro-
fessionele tak. Op de trainingsveldjes
van bijvoorbeeld RKTSV, Almania,
RKVVL en Maasbracht worden de late-
re sterren 'geboren. Daar zal nooit ver-
andering in komen. Het belang van de
afdeling mag daarom nooit onderschat
worden.

Scheidsrechters
Toch is het niet allemaal rozegeur en
maneschijn. Vooral de agressie waar-
mee scheidsrechters in het amateur-
voetbal vaak te maken hebben, heeft
geleid tot een afname van het aantal
fluitisten. Rouschen: „Een zorgelijke
zaak. Verloop is er altijd geweest, maar
de laatste vijf jaar is het aantal afmel-
dingen onevenredig groot geweest. Er
zijn onvoldoende scheidsrechters om
alle duels in de afdeling door een on-
partijdige te laten leiden. We leven
schijnbaar in een tijd waarin het moeilijk
is leiding te accepteren. Door de nega-
tieve publiciteit zijn niet veel mensen
bereid de fluit ter hand te nemen.''

De clubs zelf hebben natuurlijk ook niet
stilgezeten. Ze realiseerden zich dat het
produkt voetbal niet alleen aanslaat bij
jongensen mannen. De meeste vereni-
gingen hadden twintig jaar geleden een
jeugdafdeling bestaande uit A tot en
j*net E teams. Bovendien was er een
seniorenafdeling.

Het aloude straatvoetbal als uitgangs-
punt. Het voetballen op pleintjes, gras-
veldjes of gewoon op de straat zelf is
de laatste jaren steeds moeilijker ge-
worden. En juist daar begon het voor
veel topvoetballers. Door de aspecten
van het straatvoetbal meer te belichten,
hoopt de KNVB betere voetballers te
krijgen.

8ron; KNVB

Sistige geluiden derhalve uit het
Jjtofdkantoor in Nieuwstadt. Toch krijgt% het niet voor niets. „De verenigin-
"n moeten potentiële leden meer bie-
.6n dan de mogelijkheid wedstrijden te
J-eien. Clubs zijn verplicht flink aan de

te timmeren, meer aktiviteiten te
De tijd dat bijna iedere jon-

fn ging voetballen is allang achter-
JJaid. De concurrentie van andere
Jj°rten en hobby's is moordend. Des-
?danks is de groei in met name de
tJHjste categorie enorm," aldus afde-

Rouschen.

zeister Visie
/n van de grote oorzaken hiervan is
s introductie van de zogenaamde

' Visie. Een project dat tot doelJi^d de jeugd het plezier in het spelletje
!A te geven. De term wordt al jaren
|0*ruikt in het (amateur)voetbal. Maar
i

0" velen is het slechts een lozakreet.
I^*1Bondscoach Bert van Lingen de
i^ag licht in de Zeister duisternis te'fteppen.

Daar is geleidelijk verandering in geko-
men. Doordat de verenigingen de boer
op gingen, werden ook andere doel-
groepen bereikt. Met als gevolg dat de
F-jes, de veteranen, het damesvoetbal
en het zogenaamde G-voetbal (gehan-
dicapten) hun intrede deden. De clubs
groeiden in de breedte. Het was voor
meer mensen uit de gemeenschap mo-
gelijk lid te worden van een amateur-
club, die meerdere takken kreeg.

ingehaakt op de waardevolle elementen
van het vroegere jeugdvoetballeerpro-
ces, het straatvoetbal. Ten eerste stond
voetballen op straat altijd in relatie tot
de wedstrijd. De spelertjes identificeer-
den zich met de grote jongens die op tv
waren te zien. Het tweede aspect is dat
het een enorm aantal herhalingen te
zien gaf. Je was als jongetje uren met
dezelfde oefening bezig. Verder was er
het plezier dat je eraan beleefde met je
vriendjes op straat te voetballen. De
kinderen hielden zich zonder inbreng
van volwassenen bezig. En tenslotte is
de tijd dievroeger aan voetbal werd be-
steed niet meer voorhanden. Er moet
meer gebeuren in minder tijd."

De laatste ontwikkeling ligt op het ge-
bied van het G-voetbal. „Daar zijn we
vijf jaar geleden mee gestart. In hallen
zijn toernooien georganiseerd. Inmid-
dels hebben tien Limburgse verenigin-
gen een G-afdeling," legt Rouschen uit.

Verbetering van de kwaliteit is echter
niet het belangrijkste. Het gaat er in de
eerste plaats om jonge voetballers met
plezier te laten spelen.Waar vroeger de
E-spelers (negen en tien jaar) nog elf
tegen elf speelden, is het tegenwoordig
gebruikelijk de jongste categorieën (ze-
ven tot en met tien jaar) in zeventallen
te laten opdraven op kleinere velden.
Het gevolg is dat de spelertjes meer
balcontact hebben. In de 'Zeister Visie'
gaat men nog verder. Daarin speelt het
vier-tegen-vier een grote rol. Wie dan
geen bal raakt, is het zelf schuld.

6 'Zeister Visie' houdt in, dat er wordt

„Internationaal gezien heeft het Neder-
landse jeugdvoetbal te maken met de
bekende golfbeweging. Het is een uto-
pie te denken dat door de 'Zeister Visie'
de dalen van deze golfbeweging zullen
verdwijnen. We kunnen niet altijd bij de
top zitten. Dat kunnen enkel de grote
landen zoals Duitsland, Engeland en
Italië waar het aanbod vele malen gro-
ter is. We moeten zuinig zijn op onze
talenten en aan de basis ontzettend
veel werk verrichten."

De aanpak heeft in zoverre vruchten af-
geworpen dat het plezier bij de jongste
spelers in grote mate aanwezig is. Het
bezoek aan een willekeurige F-wed-
strijd levert het bewijs.

Hoewel het seizoen loopt van septem-
ber tot en met mei, probeert de KNVB
ook in de zomerpauze de leden bezig te
houden. Doelgroep is opnieuw de
jeugd. „Daar moet je het voornamelijk
van hebben," meent Rouschen. „Tegen
populaire prijzen worden jeugdvoetbal-
weken gehouden. Zes jaar geleden
begonnen we in Heel met 130 kinderen.
Onlangs is op acht plaatsen in onze
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’ hoofdklasse^
4 september
EHC-Meerssen 1-1
DBS-Deurne
Wilhelmina '08-Roermond
Longa-Venray 0-0
Panningen-Lindenheuvel 1-1
Baronie-Halsteren 1-0
WVO-Geldrop
11 september
Halsteren-Panningen
Geld-op-Baronie
Lindenheuvel-Longa
Venray-Wilhelmina '08
Roermond-DBS
Deurne-EHC
Meerssen-WVO
18 september
EHC-Roermond
DBS-Venray
Wilhelmina '08-Lindenheuvel
Longa-Halsteren
Panningen-Geldrop
Baronie-WVO
Deurne-Meerssen
25 september
WVO-Panningen
Geldrop-Longa
Halsteren-Wilhelmina '08
Lindenheuvel-DBS
Venray-EHC
Roermond-Deurne
Meerssen-Baronie

2 oktober
EHC-ündenheuvel
DBS-Halsteren
Wilhelmina '08-Geldrop
Longa-WVO
Parmingen-Baronie
Roermond-Meerssen
Deurne-Venray
16 oktober
Baronie-Longa
WVO-Wilhelmina 08
Geldrop-DBS
Halsteren-EHC
Lindenheuvel-Deurne
Venray-Roermond
Meerssen-Panningen
23 oktober
EHC-Geldrop
DBS-WVO
Wilhelmina '08-Baronie
Longa-Panningen
Venray-Meerssen
Roermond-Lindenheuvel
Deurne-Halsteren
30 oktober
Parmingen-Wilhelmina '08
Baronie-DBS
WVO-EHC
Geldrop-Deurne
Halsteren-Roermond
Lindenheuvel-Venray
Meerssen-Longa
6 november
EHC-Baronie
DBS-Panningen
Wilhelmina '08-Longa
Lindenheuvel-Meerssen
Venray-Halsteren
Roermond-Geldrop
Deurne-WVO
20 november
Longa-DBS
Panningen-EHC
Baron ie-Deurne
WVO-Roermond
Geldrop-Venray
Halsteren-Lindenheuvel
Meerssen-Wilhelmina '08
27 november
EHC-Longa
DBS-Wilhelmina '08
Halsteren-Meerssen
Lindenheuvel-Geldrop
Venray-WVO
Roermond-Baronie
Deurne-Panningen

’ 7 e klasse f {
4 september
Chevremont-Eijsden
Limburgia-RKVCL
SVN-Vinkenslag
Almania-RKONS
SCG-Waubach
Volharding-Someren 1-1
11 september
Someren-SCG
Waubach-Almania
RKONS-SVN
Vinkenslag-ümburgia
RKVCL-Chevremont
Eijsden-Volharding

18september
Chevremont-Vinkenslag
Limburgia-RKONS
SVN-Waubach
Almania-Someren
SCG-Volharding
RKVCL-Eijsden
25 september
Volharding-Almania
Someren-SVN
Waubach-Limburgia
RKONS-Chevremont
Vinkenslag-RKVCL
Eijsden-SCG
2 oktober
Chevremont-Waubach
Limburgia-Someren
SVN-Volharding
Almania-SCG
Vinkenslag-Eijsden
RKVCL-RKONS

16 oktober
SCG-SVN
Volharding-Limburgia
Someren-Chevremont
Waubach-RKVCL
RKONS-Vinkenslag
Eijsden-Almania
23 oktober
Chevremont-Volharding
Limburgia-SCG
SVN-Almania
RKONS-Eijsden
Vinkenslag-Waubach
RKVCL-Someren
30 oktober
Almania-Limburgia
SCG-Chevremont
Volharding-RKVCL
Someren-Vinkenslag
Waubach-RKONS
Eijsden-SVN
6 november
Chevremont-Almania
Limburgia-SVN
Waubach-Eijsden
RKONS-Someren
Vinkenslag-Volharding
RKVCL-SCG
20 november
Limburgia-Eijsden
SVN-Chevremont
Almania-RKVCL
SCG-Vinkenslag
Volharding-RKONS
Someren-Waubach
27 november
Chevremont-Limburgia
Waubach-Volharding
RKONS-SCG
Vinkenslag-Almania
RKVCL-SVN
Eijsden-Someren

2e klasse a
4 september
MKC-Schuttersveld
Heer-Mheerder Boys
Standaard-Polaris
Groene Ster-Kolonia
RKWL-Miranda

11 september
Miranda-Groene Ster
Kolonia-Standaard
Polaris-Heer
Mheerder Boys-Heerlen
Schuttersveld-RKVVL
18 september
MKC-Mheerder Boys
Heerlen-Polaris
Heer-Kolonia
Standaard-Miranda
Groene Ster-RKVVL
25 september
RKWL-Standaard
Miranda-Heer
Kolonia-Heerlen
Polaris-MKC
Schuttersveld-Groene Ster
2 oktober
MKC-Kolonia
Heerlen-Miranda
Heer-RKWL
Standaard-Groene Ster
Mheerder Boys-Schuttersveld
16oktober
Groene Ster-Heer
RKVVL-Heerlen
Miranda-MKC
Polaris-Mheerder Boys
Schuttersveld-Standaard
23 oktober
MKC-RKWL
Heerlen-Groene Ster
Heer-Standaard
Polaris-Schuttersveld
Mheerder Boys-Kolonia
30 oktober
Standaard-Heerlen
Groene Ster-MKC
Miranda-Mheerder Boys
Kolonia-Polaris
Schuttersveld-Heer
6 november
MKC-Standaard
Heerlen-Heer
Kolonia-Schuttersveld
Polaris-Miranda
Mheerder Boys-RKVVL
20 november
Heerlen-Schuttersveld
Heer-MKC
Groene Ster-Mheerder Boys
RKVVL-Polaris
Miranda-Kolonia

27 november
MKC-Heerlen
Kolonia-RKVVL
Polaris-Groene Ster
Mheerder Boys-Standaard
Schuttersveld-Miranda

2ek!asseb^l
4 september
Veritas-GSV '28
Belteldia-Wittenhorst
EW-De Ster
Reuver-Sittard
Blerick-RIOS '31
FCV-Quick '08
11 september
Quick '08-Blerick
RIOS '31-Reuver
Sittard-EW
De Ster-Belfeldia
Wittenhorst-Veritas
GSV '28-FCV

18 september
Veritas-De Ster
Belfeldia-Sittard
EW-RIOS '31
Reuver-Quick '08
Blerick-FCV
Wittenhorst-GSV '28
25 september
FCV-Reuver
Quick '08-EW
RIOS '31-Belfeldia
Sittard-Veritas
De Ster-Wittenhorst
GSV '28-Blerick
2 oktober
Veritas-RIOS '31
Belfeldia-Quick '08
EW-FCV
Reuver-Blerick
De Ster-GSV '28
Wittenhoi'st-Sittard
16 oktober
Blerick-EW
FCV-Belfeldia
Quick '08-Veritas
RIOS '31-Wittenhorst
Sittard-De Ster
GSV '28-Reuver

23 oktober
Veritas-FCV
Belteldia-Blerick
EW-Reuver
Sittard-GSV '28
De Ster-RIOS '31
Wittenhorst-Quick '08
30 oktober
Reuver-Belfeldia
Blerick-Veritas
FCV-Wittenhorst
Quick '08-De Ster
RIOS '31-Sittard
GSV '28-EW
6 november
Veritas-Reuver
Belfeldia-EW
RIOS '31-GSV '28
Sittard-Quick 08
De Ster-FCV
Wittenhorst-Blerick
20 november
Belfeldia-GSV '28
EW-Veritas
Reuver-Wittenhorst
Blerick-De Ster
FCV-Sittard
Quick 08-RIOS '31
27 november
Veritas-Belfeldia
RIOS '31-FCV
Sittard-Blerick
De Ster-Reuver
Wittenhorst-EW
GSV '28-Quick '08

3eklasse a \
4 september
RVU-Willem I
Amicitas-Caberg
Born-Bunde
Holtum-Buchten
Haslou-Scharn
Slenaken-Berg '28
11 september
Berg '28-Haslou
Scharn-Holtum
Buchten-Born
Bunde-Amicitas
Caberg-RVU
Willem l-Slenaken

18 september
RVU-Bunde
Amicitas-Buchten
Born-Scharn
Holturn-Berg '28
Haslou-Slenaken
Caberg-Willem I
25 september
Slenaken-Holtum
Berg '28-Born
Scharn-Amicitas
Buchten-RVU
Bunde-Caberg
Willem l-Haslou
2 oktober
RVU-Scharn
Amicitas-Berg '28
Born-Slenaken
Holtum-Haslou
Bunde-Willem I
Caberg-Buchten
16 oktober
Haslou-Born
Slenaken-Amicitas
Berg '28-RVU
Scharn-Caberg
Buchten-Bunde
Willem l-Holtum
23 oktober
RVU-Slenaken
Amicitas-Haslou
Born-Holtum
Buchten-Willem I
Bunde-Scharn
Caberg-Berg '28
30 oktober
Holtum-Amicitas
Haslou-RVU
Sienaken-Caberg
Berg '28-Bunde
Scharn-Buchten
Willem l-Born
6 november
RVU-Holtum
Amicitas-Born
Scharn-Willem I
Buchten-Berg 28
Bunde-Sienaken
Caberg-Haslou
20 november
Amicitas-Willem I
Born-RVU
Holtum- Caberg
Haslou-Bunde
Slenaken-Buchten
Berg '28-Scharn
27 november
RVU-Amicitas
Scharn-Slenaken
Buchten-Haslou
Bunde-Holturn
Caberg-Born
Willem I-Berg '28

I 3e klasse b
4 september
Bekkerveld-Heerlen Sport
Coriovallum-Voerendaal
Vaesrade-SVM
RKBSV-Simpelveld
NEC '92-Minor
VKC '89-Hoensbroek
11 september
Hoensbroek-NEC '92
Minor-RKBSV
Simpelveld-Vaesrade
SVM-Coriovallum
Voerendaal-Bekkerveld
Heerlen Sport-VKC '89
18 september
Bekkerveld-SVM
Coriovallum-Simpelveld
Vaesrade-Minor
RKBSV-Hoensbroek
NEC '92-VKC 89
Voerendaal-Heerlen Sport
25 september
VKC '89-RKBSV
Hoensbroek-Vaesrade
Minor-Coriovallum
Simpelveld-Bekkerveld
SVM-Voerendaal
Heerlen Sport-NEC '92
2 oktober
Bekkerveld-Minor
Coriovallum-Hoensbroek
Vaesrade-VKC '89
RKBSV-NEC 92
SVM-Heerlen Sport
Voerendaal-Simpelveld
16 oktober
NEC '92-Vaesrade
VKC '89-Coriovallum
Hoensbroek-Bekkerveld
Minor-Voerendaal
Simpelveld-SVM
Heerlen Sport-RKBSV
23 oktober
Bekkerveld-VKC '89
Coriovallum-NEC '92
Vaesrade-RKBSV
Simpelveld-Heerlen Sport
SVM-Minor
Voerendaal-Hoensbroek

30 oktober
RKBSV-Coriovallum
NEC '92-Bekkerveld
VKC '89-Voerendaal
Hoensbroek-SVM
Minor-Simpelveld
Heerlen Sport-Vaesrade
6 november
Bekkerveld-RKBSV
Coriovallum-Vaesrade
Minor-Heerlen Sport
Simpelveld-Hoensbroek
SVM-VKC '89
Voerendaal-NEC '92
20 november
Coriovallum-Heerlen Sport
Vaesrade-Bekkerveld
RKBSV-Voerendaal
NEC '92-SVM
VKC '89-Simpelveld
Hoensbroek-Minor
27 november
Bekkerveld-Coriovallum
Minor-VKC '89
Simpelveld-NEC '92
SVM-RKBSV
Voerendaal-Vaesrade
Heerlen Sport-Hoensbroek

I 3e klasse c J
4 september
DESM-RKMSV
Heidebloem-Merefeldia
Haelen-Roosteren
EMS-Megacles
Victoria R-Helden
FC «Oda-1 VS

11 september
IVS-Victoria R
Helden-EMS
Megacles-Haelen
Roosteren-Heidebloem
Merefeldia-DESM
RKMSV-FC Oda
18september
DESM-Roosteren
Heidebloem-Megacles
Haelen-Helden
EMS-IVS
VictoriaR-FC Oda
Merefeldia-RKMSV

25september
FC Oda-EMS
IVS-Haelen

Helden-Heidebloem
Megacles-DESM
Roosteren-Merefeldia
RKMSV-Victoria R
2 oktober
DESM-Helden
Heidebloem-IVS
Haelen-FC Oda
EMS-Victoria R
Roosteren-RKMSV
Merefeldia-Megacles

16 oktober
Vit-toria R-Haelen
FC Oda-Heidebloem
IVS-DESM
Helden-Merefeldia
Megacles-Roosteren
RKMSV-EMS
23 oktober
DESM-FC Oda
Heidebloem-Victoria R
Haelen-EMS
Megactes-RKMSV
Roosteren-Helden
Merefeldia-IVS
30 oktober
EMS-Heidebloem
Victoria R-DESM
FC Oda-Merefeldia
IVS-Roosteren
Helden-Megacles
RKMSV-Haelen
6 november
DESM-EMS
Heidebloem-Haelen
Helden-RKMSV
Megacles-IVS
Roosteren-FC Oda
Merefeldia-Victoria R
20 november
Heidebloem-RKMSV
Haelen-DESM
EMS-Merefeldia
Victoria R-Roosleren
FC Oda-Megacles
IVS-Helden
27 november
DESM-Heidebloem
Helden-FC Oda
Megacles-Victoria R
Roosteren-EMS
Merefeldia-Haelen
RKMSV-IVS

3e klasse d m

4 september
KVC-IVO
SC Irene-Wanssum
Meerlo-SVEB
Venlose Boys-VW '03
Montagnards-Egchel
Meterik-RKDEV
11 september
RKDEV-Montagnards
Egchel-Venlose Boys
WV '03-Meerlo
SVEB-SC Irene
Wanssum-KVC
IVO-Meterik
18 september
KVC-SVEB
SC Irene-VW '03
Meerlo-Egchel
Venlose Boys-RKDEV
Montagnards-Meterik
Wanssum-IVO
25 september
Meterik-Venlose Boys
RKDEV-Meerlo
Egchel-SC Irene
VW '03-KVC
SVEB-Wanssum
IVO-Montagnards
2 oktober
KVC-Egchel
SC Irene-RKDEV
Meerlo-Meterik
Venlose Boys-Montagnards
SVEB-IVO
Wanssum-VW '03
16 oktober
Montagnards-Meerlo
Meterik-SC Irene
RKDEV-KVC
Egchel-Wanssum
VW '03-SVEB
IVO-Venlose Boys
23 oktober
KVC-Meterik
SC Irene-Montagnards
Meerlo-Venlose Boys
VW '03-IVO
SVEB-Egchel
Wanssum-RKDEV
30 oktober
Venlose Boys-SC Irene
Montagnards-KVC
Meterik-Wanssum
RKDEV-SVEB
Egchel-VW '03
IVO-Meerlo
6 november
KVC-Venlose Boys
SC Irene-Meerlo
Egchel-IVO
VW '03-RKDEV
SVEB-Meterik
Wanssum-Montagnards
20 november
SC Irene-IVO
Meerlo-KVC
Venlose Boys-Wanssum
Montagnards-SVEB
Meterik-VW '03
RKDEV-Egchel
27 november
KVC-SC Irene
Egchel-Meterik
WV '03-Montagnards
SVEB-Venlose Boys
Wanssum-Meerlo
IVO-RKDEV

’ 4e klasse a\
4 september
Vilt-Walram
SVME-WW '28
RKASV-Leonidas W.
De Heeg- RKHSV
Hulsberg-White Star
Rapid-Sint Pieter.
11 september
Sint Pieter-Hulsberg
White Star-De Heeg
RKHSV-RKASV
Leonidas W.-SVME
WW as-Vilt
Walram-Rapid.
18 september
Vilt-Leonidas W.
SVME-RKHSV
RKASV-White Star
De Heeg-Sint Pieter
Hulsberg-Rapid
WW '28-Walram.
25 september
Rapid-De Heeg
Sint Pieter- RKASV
White Star-SVME
RKHSV-Vilt
Leonidas W.-WVV '28
Walram-Hulsberg.
2 oktober
Vilt-White Star
SVME-Sint Pieter
RKASV-Rapid
De Heeg-Hulsberg
Leonidas W-Walram
WW '28-RKHSV.

16oktober
Hulsberg-RKASV
Rapid-SVME
Sint Pieter-Vilt
White Star-WVV '28
RKHSV-Leonidas W.
Walram-De Heeg.
23 oktober
Vilt-Rapid
SVME-Hulsberg
RKASV-De Heeg
RKHSV-Walram
Leonidas W.-White Star
WW '28-Sint Pieter.

30 oktober
De Heeg-SVME
Hulsberg-Vilt
Rapid-WVV '28
Sint Pieter-Leonidas W.
White Star-RKHSV
Walram-RKASV.
6 november
Vilt-De Heeg
SVME-RKASV
White Star-Walram
RKHSV-Sint Pieter
Leonidas W.-Rapid
WW '28-Hulsberg.
20 november
SVME-Walram
RKASV-Vilt
De Heeg-WVV '28
Hulsberg-Leonidas W.
Rapid-RKHSV
Sint Pieter-White Star.
27 november
Vilt-SVME
White Star-Rapid
RKHSV-Hulsberg
Leonidas W-De Heeg
WW '28-RKASV
Walram-Sint Pieter.

’ 4e klasse b
4 september
Lemirsia-Vijlen
Keer-SCKR
Partij-Geertr. Boys
Sportclub '25 -RKSVB
Banholtia-Zwart Wit '19
Gulpen-Nyswiller.
11 september
Nyswiller-Banholtia
Zwart Wit '19-Sportclub '25
RKSVB-Partij
Geertr. Boys-Keer
SCKR-Lemirsia
Vijlen-Gulpen.
18 september
Lemirsia-Geertr. Boys
Keer- RKSVB
Partij-Zwart Wit '19
Sportclub '25-Nyswiller
Banholtia-Gulpen
SCKR-Vijlen.
25 september
Gulpen-Sportclub '25
Nyswiller- Partij
ZwartWit '19-Keer
RKSVB-Lemirsia
Geertr. Boys-SCKR
Vijlen-Banholtia.
2 oktober
Lemirsia-Zwan Wit '19
Keer-Nyswiller
Partij-Gulpen
Sportclub '25-Banholtia
Geertr. Boys-Vijlen
SCKR-RKSVB.
16 oktober
Banholtia-Partij
Gulpen-Keer
Nyswiller-Lemirsia
ZwartWit '19-SCKR
RKSVB-Geertr. Boys
Vijlen-Sportclub '25.
23 oktober
Lemirsia-Gulpen
Keer-Banholtia
Partij-Sportclub '25
RKSVB-Vijlen
Geertr. Boys-Zwart Wit '19
SCKR-Nyswiller.
30 oktober
Sportclub '25-Keer
Banholtia-Lemirsia
Gulpen-SCKR
Nyswiller-Geertr. Boys
Zwart Wit '19- RKSVB
Vijlen-Partij.
6 november
Lemlrsia-Sportclub '25
Keer-Partij
ZwartWit '19- Vijlen
RKSVB-Nyswiller
Geertr. Boys-Gulpen
SCKR-Banholtia.
20 november
Keer-Vijlen
Partij-Lemirsia
Sportclub '25-SCKR
Banholtia-Geertr. Boys
Gulpen-RKSVB
Nyswiller-Zwart Wit '19.

27 november
Lemirsia-Keer
Zwart Wit '19-Gulpen
RKSVB-Banholtia
Geertr. Boys-Sportclub '25
SCKR-Partij
Vijlen-Nyswiller.

I 4e klasse c
4 september
FC Gracht-KEV
Kakertse Boys- RKTSV
Abdissenbosch-Heksenberg
Laura-Hopel
Heilust-Centrum Boys
Mariarade-RKHBS.
11 september
RKHBS-Heilust
Centrum Boys- Laura
Hopel-Abdissenbosch
Heksenberg-Kakertse Boys
RKTSV-FC Gracht
KEV-Mariarade.
18 september
FC Gracht-Heksenberg
Kakertse Boys-Hopel
Abdissenbosch-Centrum Boys
Laura-RKHBS
Heilust-Mariarade
RKTSV-KEV.
25 september
Mariarade-Laura
RKHBS-Abdissenbosch
Centrum 8.-Kakertse Boys
Hopel-FC Gracht
Heksenberg-RKTSV
KEV-Heilust.
2 oktober
FC Gracht-Centrum Boys
Kakertse Boys-RKHBS
Abdissenbosch-Mariarade
Laura-Heilust
Heksenberg-KEV
RKTSV-Hopel.

16oktober
Heilust-Abdissenbosch
Mariarade-Kakertse Boys
RKHBS-FC Gracht
Centrum Boys-RKTSV
Hopel-Heksenberg
KEV-Laura.

23 oktober
FC Gracht-Mariarade
Kakertse Boys-Heilust
Abdissenbosch-Laura
Hopel-KEV
Heksenberg-Centrum Boys
RKTSV-RKHBS.
30 oktober
Laura-Kakertse Boys
Heilust-FC Gracht
Mariarade-RKTSV
RKHBS-Heksenberg
Centrum Boys-Hopel
KEV-Abdissenbosch.
6 november
FC Gracht-Laura
Kakertse B- Abdissenbosch
Centrum Boys- KEV
Hopel-RKHBS
Heksenberg-Mariarade
RKTSV-Heilust.
20 november
Kakertse Boys-KEV
Abdissenbosch-FC Gracht
Laura-RKTSV
Heilust-Heksenberg
Mariarade- Hopel
RKHBS-Centrum Boys.
27 november
FC Gracht-Kakertse Boys
Centrum Boys-Mariarade
Hopel-Heilust
Heksenberg-Laura

,RKTSV-Abdissenbosch
KEV-RKHBS.

f 4e klasse d j
4 september
Kluis-Langeberg
Caesar-DVO
Schimmert-Sweikh. Boys
Passart -Adveo
RKDFC-Spaubeek
Sanderbout-Schinveld.
11 september
Schinveld-RKDFC
Spaubeek-Passart
Adveo-Schimmert
Sweikh. Boys-Caesar
DVO-Kluis
Langeberg-Sanderbout.
18 september
Kluis-Sweikh. Boys
Caesar-Adveo
Schimmert-Spaubeek
Passart-Schinveld
RKDFC-Sanderbout
DVO-Langeberg.
25 september
Sanderbout-Passart
Schinveld- Schimmert
Spaubeek-Caesar
Adveo-Kluis
Sweikh. Boys-DVO
Langeberg-RKDFC.
2 oktober
Kluis-Spaubeek
Caesar-Schinveld
Schimmert-Sanderbout. Passart-RKDFC
Sweikh. Boys-Langeberg
DVO-Adveo.

16 oktober
RKDFC-Schimmert
Sanderbout- Caesar
Schinveld-Kluis
Spaubeek-DVO
Adveo-Sweikh. Boys
Langeberg-Passart.

23 oktober
Kluis-Sanderbout
Caesar-RKDFC
Schimmert-Passart
Adveo-Langeberg
Sweikh. Boys-Spaubeek
DVO-Schinveld.
30 oktober
Passart-Caesar
RKDFC-Kluis
Sanderbout-DVO
Schinveld-Sweikh. Boys
Spaubeek-Adveo
Langeberg-Schimmert.
6 november
Kluis-Passart
Caesar-Schimmert
Spaubeek-Langeberg
Adveo- Schinveld
Sweikh. Boys-Sanderbout
DVO-RKDFC.
20 november
Caesar-Langeberg
Schimmert- Kluis
Passart-DVO
RKDFC- Sweikh. Boys
Sanderbout-Adveo
Schinveld-Spaubeek.
27 november
Kluis-Caesar
Spaubeek-Sanderbout
Adveo-RKDFC
Sweikh. Boys-Passart
DVO-Schimmert
Langeberg-Schinveld.

’ 4e klasse e j
4 september
Armada-SVH '39
Juliana K.- RKSVW
Susteren-Obbicht
Stevensweert-Urmondia
SVE-Susterse Boys
RKSW-Thorn 1-3
11 september
Thorn-SVE
Susterse Boys-Stevensweert
Urmondia-Susferen
Obbicht-Juliana K.
RKSVW-Armada 1-1
SVH '39-RKSW.
18 september
Armada-Obbicht
Juliana K.-Urmondia
Susteren-Susterse Boys
Stevensweert-Thorn
SVE-RKSW
RKSVW-SVH '39.
25 september
RKSW-Stevensweert
Thorn-Susteren
Susterse Boys-Juliana K.
Urmondia-Armada
Obbicht- RKSVW
SVH '39-SVE.
2 oktober
Armada-Susterse Boys
Juliana K.-Thorn
Susteren-RKSW
Steyensweert-SVE
Obbicht-SVH '39
RKSVW-Urmondia.
16 oktober
SVE-Susteren
RKSW-Juliana K.
Thom-Armada
Susterse Boys -RKSVW
Urmondia-Obbicht "
SVH '39-Stevensweert.
23 oktober
Armada-RKSW
JulianaK.-SVE
Susteren-Stevensweert
Urmondia-SVH '39
Obbicht-Susterse Boys
RKSVW-Thorn.

30 oktober
Stevensweert-Juliana K.
SVE-Armada
RKSW-RKSVW
Thorn-Obbicht
Susterse Boys-Urmondia
SVH '39-Susteren.
6 november
Armada-Stevensweert
Juliana K. -Susteren
Susterse Boys-SVH '39
Urmondia-Thorn
Obbicht- RKSVV
RKSVW-SVE.
20 november
Juliana K -SVH '39
Susteren-Armada
Stevensweert-RKSVW
SVE-Obbicht
RKSVV-Urmondia
Thorn-Susterse Boys.
27 november
Armada-Juliana K.
Susterse Boys -RKSVV
Urmondia-SVE
Obbicht-Stevensweert
RKSVW-Susteren
SVH '39-Thorn.

f j
4 september
Crescentia-RKVB
Heel-RKSVO
KOC-RKESV
Swift '36-RKAVC
Moesel-Leveroy
Eindse Boys-Brevendia.
11 september
Brevendia-Moesel
Leveroy-Swift '36
RKAVC-KOC
RKESV-Heel
RKSVO-Crescentia
RKVB-Eindse Boys.
18september
Crescentia-RKESV
Heel-RKAVC
KOC-Leveroy
Swift '36-Brevendia
Moesel-Eindse Boys
RKSVO-RKVB.
25 september
Eindse Boys-Swift '36
Brevendia -KOC
Leveroy-Heel
RKAVC-Crescentia
RKESV-RKSVO
RKVB-Moesel.

2 oktober
Crescentia-Leveroy
Heel-Brevendia
KOC-Eindse Boys
Swift '36-Moesel 3-0
RKESV-RKVB
RKSVO-RKAVC.
16oktober
Moesel-KOC
Eindse Boys-Heel
Brevendia-Crescentia
Leveroy- RKSVO
RKAVC-RKESV
RKVB-Swift '36.

23 oktober
Crescentia-Eindse Boys
Heel-Moesel
KOC-Swift '36
RKAVC-RKVB
RKESV-Leveroy
RKSVO-Brevendia.
30 oktober
Swift '36-Heel
Moesel-Crescentia
Eindse Boys-RKSVO
Brevendia -RKESV
Leveroy-RKAVC
RKVB-KOC
6 november
Crescentia-Swift '36
Heel-KOC
Leveroy-RKVB
RKAVC-Brevendia
RKESV-Eindse Boys
RKSVO-Moesel.
20 november
Heel-RKVB
KOC-Crescentia
Swift '36-RKSVO
Moesel-RKESV
Eindse Boys-RKAVC
Brevendia-Leveroy.

27 november
Crescentia-Heel
Leveroy-Eindse Boys
RKAVC-Moesel
RKESV- Swift '36
RKSVO-KOC
RKVB- Brevendia.

/ 4eklasse g J
4 september
Koningslust-Tiglieja
Baarlo- RKSVN
HBSV-Quick Boys '31
MVC '19-Grashoek
Roggel-Bevo
Swalmen-Venlo.
11 september
Venlo-Roggel
Bevo-MVC '19
Grashoek-HBSV
Quick Boys '31-Baarlo
RKSVN-Koningslust
Tiglieja-Swalmen.
18september
Koningslust-Quick Boys '31
Baarlo-Grashoek
HBSV-Bevo
MVC '19-Venlo
Roggel-Swalmen
RKSVN-Tiglieja.

25 september
Swalmen-MVC '19
Venlo-HBSV
Bevo-Baarlo
Grashoek-Koningslust
Quick Boys '31-RKSVN
Tiglieja-Roggel.
2 oktober
Koningslust-Bevo
Baarlo-Venlo
HBSV-Swalmen
MVC '19-Roggel
Quick Boys '31-Tiglieja
RKSVN-Grashoek.
16 oktober
Roggel-HBSV
Swalmen-Baarlo
Venlo-Koningslust
Bevo-RKSVN
Grashoek-Quick Boys '31
Tiglieja-MVC '19.

23 oktober
Koningslust-Swalmen
Baarlo-Roggel
HBSV-MVC '19
Grashoek-Tiglieja
Quick Boys '31-Bevo
RKSVN-Venlo.
30 oktober
MVC '19-Baarlo
Roggel-Koningslust-
Swalmen-RKSVN
Venlo- Quick Boys '31
Bevo-Grashoek
Tiglieja-HBSV.

6 november
Koningslust-MVC '19
Baarlo- HBSV
Bevo-Tiglieja
Grashoek- Venlo
Quick Boys '31-Swalmen
RKSVN-Roggel.
20 november
Baarlo-Tiglieja
HBSV-Koningslust
MVC '19-RKSVN
Roggel-Quick Boys '31
Swalmen-Grashoek
Venlo-Bevo.
27 november
Koningslust-Baarlo
Bevo-Swalmen
Grashoek-Roggel
Quick Boys '31-MVC '19
RKSVN-HBSV
Tiglieja-Venlo.

/ 4eklasse h\
4 september
GFC '33-Sparta 1918
RKDSO-Ysselsteyn
Leunen-SSS '18
Vitesse '08-Achates
EWC-HRC '27
Melderslo-Resia.
11 september
Resia-EWC
HRC '27-Vitesse '08
Achates-Leunen
SSS '18-RKDSO
Ysselsteyn-GFC '33
Sparta 1918-Melderslo.

18 september
GFC 33-SSS '18
RKDSO-Achates
Leunen-HRC '27
Vitesse '08-Resia
EWC-Melderslo
Ysselsteyn-Sparta 1918.
25 september
Melderslo-Vitesse '08
Resia-Leunen
HRC '27-RKDSO
Achates- GFC '33
SSS '18-Ysselsteyn
Sparta 1918-EWC.
2 oktober
GFC '33-HRC '27
RKDSO-Resia
Leunen-Melderslo
Vitesse '08- EWC
SSS '18-Sparta 1918
Ysselsteyn-Achates.
16oktober
EWC-Leunen
Melderslo-RKDSO
Resia-GFC '33
HRC '27-Ysselsteyn
Achates-SSS '18
Sparta 1918-Vitesse '08

23 oktober
GFC '33-Melderslo
RKDSO-EWC
Leunen-Vitesse '08
Achates-Sparta 1918.
SSS '18-HRC '27
Ysselsteyn-Resia.
30 oktober
Vitesse 08-RKDSO
EWC-GFC '33
Melderslo-Ysselsteyn
Resia-SSS '18
HRC '27-Achates
Sparta 1918-Leunen.
6 november
GFC '33-Vitesse '08
RKDSO-Leunen
HRC '27-Sparta 1918
Achates-Resia
SSS '18-Melderslo
Ysselsteyn-EWC.
20 november
RKDSO-Sparta 1918
Leunen-GFC '33
Vitesse '08-Ysselsteyn
EWC-SSS '18
Melderslo-Achates
Resia-HRC '27.
27 november
GFC '33-RKDSO
HRC '27-Melderslo
Achates-EWC
SSS '18-Vitesse '08
Ysselsteyn-Leunen
Sparta 1918-Resia.

’ res. 7efc/os^
4 september
Wittenhorst 2-Venray 2
RKMSV 2-Volharding 2
Eijsden 2-Almania 2
Vinkenslag 2-Panningen 2
RKWL 2-SVN 2
Meerssen 2-Wilhelmina 08 2.
11 september
Wilhelmina '08 2-RKVVL 2SVN 2-Vinkenslag 2
Parmingen 2-Eijsden 2
Almania 2-RKMSV 2
Volharding 2-Wittenhorst 2
Venray 2-Meerssen 2.
18 september
Wittenhorst 2-Almania 2
RKMSV 2-Panningen 2
Eijsden 2-SVN 2
Vinkenslag 2-Wilhelmina '08 2
RKWL 2-Meerssen 2
Volharding 2-Venray 2.
25 september
Meerssen 2-Vinkenslag 2
Wilhelmina '08 2-Eijsden 2SVN 2-RKMSV 2
Parmingen 2-Wittenhorst 2
Almania 2-Volharding 2Venray 2-RKWL 2.
2 oktober
Wittenhorst 2-SVN 2RKMSV 2-Wilhelmina 08 2
Eijsden 2-Meerssen 2
Vinkenslag 2-RKVVL 2
Almania 2-Venray 2
Volharding 2-Panningen 2.
16oktober
RKWL 2-Eijsden 2
Meerssen 2- RKMSV 2
Wilhelmina '08 2-Wittenhorst 2
SVN 2-Volharding 2
Parmingen 2-Almania 2
Venray 2-Vinkenslag 2.
23 oktober
Wittenhorst 2-Meerssen 2
RKMSV 2-RKWL 2
Eijsden 2-Vinkenslag 2
Parmingen 2-Venray 2
Almania 2-SVN 2
Volharding 2-Wilhelmina '08 2.
30 oktober
Vinkenslag 2-RKMSV 2RKVVL 2-Wittenhorst 2
Meerssen 2-Volharding 2
Wilhelmina '08 2-Almania 2
SVN 2-Panningen 2
Venray 2-Eijsden 2.
6 novemberWittenhorst 2-Vinkenslag 2RKMSV 2-Eijsden 2SVN 2-Venray 2
Parmingen 2-Wilhelmina '08 2
Almania 2-Meerssen 2
Volharding 2-RKVVL 2.

20 november
RKMSV 2-Venray 2
Eijsden 2-Wittenhorst 2
Vinkenslag 2-Volharding 2
RKVVL 2-Almania 2
Meerssen 2-Panningen 2
Wilhelmina '08 2-SVN 2.

27 november
Wittenhorst 2-RKMSV 2
SVN 2- Meerssen 2
Parmingen 2-RKVVL 2
Almania 2-Vinkenslag 2
Volharding 2-Eijsden 2
Venray 2-Wilhelmina '08 2.

res. 2ekl.af^
4 september
Quick '08 2-Caesar 2
Kluis 2-Leonidas W. 2
Scharn 2-Standaard 2
Haslou 2-Heerlen 3
Rapid 2-WillemI2
RKVCL 2-RVU 2.
11 september
RVU 2-Rapid 2
Willem I 2-Haslou 2
Heerlen 3-Scharn 2
Standaard 2-Kluis 2
Leonidas W. 2-Quick '08 2
Caesar 2-RKVCL 2.

18 september
Quick '08 2-Standaard 2
Kluis 2-Heerlen 3
Scharn 2-Willem I2
Haslou 2-RVU 2
Rapid 2-RKVCL 2
Leonidas W. 2-Caesar 2.

25 september
RKVCL 2-Haslou 2
RVU 2-Scharn 2
Willem I 2-Kluis 2
Heerlen. 3-Quick '08 2
Standaard 2-Leonidas W. 2
Caesar 2-Rapid 2.

2 oktober
Quick '08 2-Willem I 2
Kluis 2-RVU 2
Scharn 2-RKVCL 2
Haslou 2-Rapid 2
Standaard 2-Caesar 2
Leonidas W. 2-Heerlen 3.
16oktober
Rapid 2-Scharn 2
RKVCL 2-Kluis 2
RVU 2-Quick '08 2
Willem I 2-Leonidas W- 2
Heerlen 3-Standaard 2
Caesar 2-Haslou 2.

23 oktober
Quick '08 2-RKVCL 2
Kluis 2-Rapid 2
Scharn 2-Haslou 2
Heerten 3-Caesar 2
Standaard 2-Willem I 2
Leonidas W. 2-RVU 2.

30 oktober
Haslou 2-Kluis 2
Rapid 2-Quick '08 2
RKVCL 2-Leonidas W. 2
RVU 2-Standaard 2
Willem I 2-Heerlen 3
Caesar 2-Scharn 2.

6 november
Quick 08 2-Haslou 2
Kluis 2-Scharn 2
Willem I 2-Caesar 2
Heerlen 3-RVU 2
Standaard 2-RKVCL 2
Leonidas W. 2-Rapid 2.
20 november
Kluis 2-Caesar 2
Scharn 2-Quick '08 2
Haslou 2-Leonidas W. 2
Rapid 2-Standaard 2
RKVCL 2-Heerlen 3
RVU 2-Willem I 2.
27 november
Quick '08 2-Kluis 2
Willem I 2-RKVCL 2
Heerlen 3-Rapid 2
Standaard 2-Haslou 2
Leonidas W. 2-Scharn 2
Caesar 2-RVU 2...
4 september
Heerlen 2-Schuttersveld 2
Waubach 2-Bekkerveld 2
Minor 2- RKBSV 2
RKONS 2-Kolonia 2
Groene Ster 2-EHC 2
Hoensbroek 2-Chevremont 2.
11 september
Chevremont 2-Groene Ster 2
EHC 2-RKONS 2
Kolonia 2-Minor 2
RKBSV 2-Waubach 2
Bekkerveld 2-Heerlen 2
Schuttersveld 2- Hoensbroek 2.
18 september
Heerlen 2-RKBSV 2
Waubach 2- Kolonia 2
Minor 2-EHC 2
RKONS 2-Chevremont 2
Groene Ster 2-Hoensbroek 2
Bekkerveld 2-Schuttersveld 2.

25 september
Hoensbroek 2-RKONS 2
Chevremont 2-Minor 2
EHC 2-Waubach 2
Kolonia 2-Heerlen 2
RKBSV 2 -Bekkerveld 2
Schuttersveld 2- Groene Ster 2.

2 oktober
Heerlen 2-EHC 2
Waubach 2-Chevremont 2
Minor 2-Hoensbroek 2
RKONS 2-Groene Ster 2
RKBSV 2-Schuttersveld 2
Bekkerveld 2-Kolonia 2.

16oktober
Groene Ster 2-Minor 2
Waubach 2 -Hoensbroek 2
Chevremont 2- Heerlen 2
EHC 2-Bekkerveld 2
Kolonia 2-RKBSV 2
Schuttersveld 2-RKONS 2.

23 oktober
Heerlen 2-Hoensbroek 2
Waubach 2-Groene Ster 2
Minor 2-RKONS 2
Kolonia 2-Schuttersveld 2
RKBSV 2-EHC 2
Bekkerveld 2-Chevremont 2.

30 oktober
RKONS 2-Waubach 2
Groene Ster 2-Heerlen 2
Hoensbroek 2-Bekkerveld 2
Chevremont 2-RKBSV 2
EHC 2-Kolonia 2
Schuttersveld 2-Minor 2.
6 november
Heerlen 2-RKONS 2
Waubach 2- Minor 2
EHC 2-Schuttersveld 2
Kolonia 2-Chevremont 2
RKBSV 2-Hoensbroek 2
Bekkerveld 2- Groene Ster 2.
20 november
Waubach 2-Schuttersveld 2
Minor 2-Heerlen 2
RKONS 2-Bekkerveld 2
Groene Ster 2-RKBSV 2
Hoensbroek 2-Kolonia 2
Chevremont 2-EHC 2.

27 november
Heerlen 2-Waubach 2
EHC 2- Hoensbroek 2
Kolonia 2-Groene Ster 2
RKBSV 2-RKONS 2
Bekkerveld 2-Minor 2
Schuttersveld 2 -Chevremonl

I^^es^ekiï^
4 september
Wilhelmina '08 3-SC Irene 3
Sparta 1918 2-Veritas 2
Susteren 2-De Ster 2
PSV '35 2-Megacles 2
SVM 2-Lindenheuvel 2
Moesel 2-FC Oda 2.
11 september
FC Oda 2-SVM 2
Lindenheuvel 2 -PSV '35 2
Megacles 2-Susteren 2
De Ster 2-Sparta 1918 2
Veritas 2 -Wilhelmina '08 3
SC Irene 3-Moesel 2.
18 september
Wilhelmina '08 3-De Ster 2
Sparta 1918 2-Megacles 2
Susteren 2-Lindenheuvel 2
PSV '35 2-FC Oda 2
SVM 2-Moesel 2
Veritas 2-SC Irene 3.
25 september
Moesel 2-PSV '35 2
FC Oda 2-Susteren 2
Lindenheuvel 2-Sparta 1918'
Megacles 2-Wilhelmina '08 3
De Ster 2-Veritas 2
SC frene 3-SVM 2.
2 oktober
Wilhelmina '08 3-LindenheUi*-
Sparta 1918 2-FC Oda 2 «
Susteren 2-Moesel 2
PSV '35 2-SVM 2
De Ster 2-SC Irene 3
Veritas 2-Megacles 2.
16oktober
SVM 2-Susteren 2
Moesel 2-Sparta 19182
FC Oda 2-Wilhelmina '08 3
Lindenheuvel 2-Veritas 2
Megacles 2-De Ster 2
SC Irene 3-PSV '35 2.
23 oktober
Wilhelmina '08 3-Moesel 2
Sparta 19182-SVM 2
Susteren 2-PSV '35 2
Megacles 2-SC Irene 3
De Ster 2-Lindenheuvel 2
Veritas 2-FC Oda 2.
30 oktober
PSV '35 2-Sparta 1918 2
SVM 2- Wilhelmina '08 3
Moesel 2-Veritas 2
FC Oda 2-De Ster 2
Lindenheuvel 2-Megacles 2
SC Irene 3-Susteren 2.
6 november
Wilhelmina '08 3-PSV '35 2
Sparta 1918 2-Susteren 2
Lindenheuvel 2-SC Irene 3
Megacles 2-FC Oda 2
De Ster 2-Moesel 2
Veritas 2-SVM 2.
20 november
Sparta 19182-SC Irene 3
Susteren 2-Wilhelmina '08 3
PSV '35 2-Veritas 2
SVM 2-De Ster2.
Moesel 2-Megacles 2
FC Oda 2-Lindenheuvel 2.

27 november
Wilhelmina '08 3-Sparta 191"
Lindenheuvel 2-Moesel 2
Megacles 2-SVM 2
De Ster 2-PSV '35 2
Veritas 2-Susteren 2
SC Irene 3-FC Oda 2.

MMMMMWMMWMMMW

I res. 2ekIJJ^
4 september
Sparta 19183-SC Irene 2
IVO 2- FCV 2
Helden 2-Merefeldia 2
Venray 3-Venlose Boys 2
MVC '19 2-VWO3 2
Blerick 2-RKMSV 3.

11 september
RKMSV 3-MVC '19 2
WV 03 2- Venray 3
Venlose Boys 2-Helden 2
Merefeldia 2-IVO 2
FCV 2-Sparta 19183
SC Irene 2-Blerick 2.

18september .
Sparta 19183-Merefeldia 2
IVO 2 -Venlose Boys 2
Helden 2-VVV '03 2
Venray 3-RKMSV 3
MVC '19 2-Blerick 2
FCV 2-SC Irene 2.
25 september
Blerick 2-Venray 3
RKMSV 3-Helden 2
VW '03 2-IVO 2
Venlose Boys 2-Sparta 19'!
Merefeldia 2-FCV 2
SC Irene 2-MVC '19 2.
2 oktober
Sparta 19183-VVV '03 2
IVO 2-RKMSV 3
Helden 2-Blerick 2
Venray 3-MVC '19 2
Merefeldia 2-SC Irene 2
FCV 2-Venlose Boys 2.
16oktober
MVC '19 2-Helden 2
Blerick 2-IVO 2
RKMSV 3-Sparta 19183
VVV '03 2-FCV 2
Venlose Boys 2-Merefeldia'
SC Irene 2-Venray 3.
23oktober
Sparta 19183-Blerick 2
IVO 2-MVC'I9 2
Helden 2-Venray 3
Venlose Boys 2-SC Irene *"
Merefeldia 2-VW 03 2
FCV 2-RKMSV 3.
30 oktober
Venray 3-IVO 2

■ MVC '19 2-Sparta 1918 3
Blerick 2-FCV 2
RKMSV 3-Merefeldia 2
VVV '03 2-Venlose Boys 2
SC Irene 2-Helden 2.
6 november
Sparta 19183-Venray 3
IVO 2-Helden 2
WV '03 2-SC Irene 2
Venlose Boys 2-RKMSV 3
Merefeldia 2-Blerick 2
FCV 2-MVC '19 2.

20 november
IVO 2-SC Irene 2
Helden 2-Sparta 1918 3
Venray 3-FCV 2
MVC '19 2-Merefeldia 2 |
Blerick 2-Venlose Boys 2 i
RKMSV 3-VW '03 2.

27 november i
Sparta 19183-IVO 2
WV 03 2-Blerick 2 i
Venlose Boys 2-MVC'I9 2 I
'Merefeldia 2-Venray 3
FCV 2-Helden 2
SC Irene 2-RKMSV 3.
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,BRUNSSUM - Een normale zondagochtend tijdens het voetbal-
seizoen. Het is ongeveer kwart over elf. 's Nachts is het kwik tot
onder het vriespunt gedaald. Op het programma staat een wed-
strijd tussen twee lagere elftallen. De spelers slenteren een kwar-
tier voor het eerste fluitsignaal uit het kleedlokaal, sommigen met
de sigaret tussen de lippen, en zoeken zo snel mogelijk een bal
op. Effe op de goal rammen. Een warming-up? Al jaren niet meer
gedaan. Enkels gebandageerd? Niet nodig op dit niveau. Scheen-
beschermers? Veel te lastig. De gevolgen zijn bekend. Spierbles-
sures, gescheurde enkelbanden, beenbreuken. Niet alleen profs
of amateurs die op het hoogste niveau uitkomen lopen kans op
een zware blessure.

Wie denkt dat blessures alleen verve-
lend zijn voor de sporter zelf slaat de
plank mis. Het zal de werkgever name-
lijk niet altijd goed uitkomen wanneer
een medewerker langere tijd is uitge-
schakeld als gevolg van een blessure
opgelopen tijdens een potje voetbal.
Natuurlijk zit een ongeluk in een klein
hoekje en kan je ook een been breken
in het verkeer of tijdens werkzaamhe-
den in huis. Maar toch. Hoe reageert
een bedrijf indien een werknemer voor
de tweede keer in relatief korte tijd op
een maandagochtend opbelt dat hij en-
kele weken moet thuisblijven, omdat hij
tijdens een voetbalwedstrijd zwaar ge-
blesseerd is geraakt.

Werkgever

Een rondgang langs enkele bedrijven
en instellingen leert dat een dergelijke
situatie zich zelden voordoet. Men kan
echter met een aan zekerheid grenzen-
de waarschijnlijkheid stellen, dat de
'baas' zijn wenkbrauwen zal fronsen, in-
dien bovengeschetste situatie zich
voordoet.

Volgens Fred Hartgens, sportarts en
werkzaam voor de Sport Medisch Ad-
viescentra van Heerlen en Sittard is het
niet ondenkbaar dat een werknemer
door zijn baas voor een gesprek wordt
uitgenodigd om hem op zijn verant-
woordelijkheden te wijzen. „Ik kan me
voorstellen dat een werkgever bij her-
haaldelijk verzuim als gevolg van sport-
letsels niet positief zal reageren. Maar
wie durft dat te zeggen. Als bedrijf pro-
beer je natuurlijk niet over te komen als
zou je tegen sportbeoefening zijn. Bo-
vendien mag een werkgever zijn mede-
werkers niet verbieden te sporten in
hun vrije tijd."

Dat de meeste sporters die aankloppen
bij artsen of specialisten de voetbal-
sport beoefenen, is vrij logisch. Op de
eerste plaats is het een contactsport
waar het risico op een blessure groter is
dan bij sporten waar geen contact mo-
gelijk of toegestaan is. Op de tweede
plaats is voetbal in competitieverband
de meeste beoefende sport van Neder-
land.
In onderstaand overzicht staat voetbal
derhalve op de eerste plaats. Ruim
29% van alle medisch behandelde bles-
sures ontstaan bij het veldvoetbal. Re-
latief gezien blijkt zaalvoetbal 'gevaarlij-
ker. Dat is in de tweede kolom van het
overzicht te zien. Daarin staat het aan-
tal blessures per 1000 sporturen.

Niet alleen een goede diagnose is on-
ontbeerlijk. Indien iemand weet wat er
aan scheelt, maar vervolgens niet op de
hoogte is van de te verrichten handelin-

Janssen wil zelf evemin als zeurpiet
overkomen. Maar hij weet als geen an-
der dat blessures knap vervelend kun-
nen zijn. „Het is van het grootste belang
te onderkennen met welke blessure je
'e maken hebt. Indien een verzorger
liet zeker is van de ernst van de bles-
sure moet hij de voetballer doorverwij-
zen. Daar moet je jeniet voor schamen.
2eker bij jeugdspelers is het zeer be-
'angrijk tijdig op te treden bij eventuele
Complicaties. Doe je dat niet, dan kan
dat verstrekkende gevolgen hebben
voor zon spelertje."

Bij het ABP kan men zich niet herinne-
ren dat een dergelijke situatie zich ooit
heeft voorgedaan. Een pasklaar ant-
woord op de. vraag hoe te reageren
heeft men dan ook niet.

" Een
voetballerkan
zich nog zo goed
beschermen, bij
bepaalde
overtredingen
helpt zelfs dat
niet. Zoals bij
dezesituatie
waarin de Duitse
profvoetballer
Ewald Lienen
dooreen
tegenstander
aan hetdijbeen
is geraakt. De
open wond
moest met 23
hechtingen
genaaid worden.

Archieffoto: LD

DSM legt de verantwoordelijkheid bij de
medewerker zelf. „We geven voorlich-
ting hoe men verstandig kan sporten.
Goed getraind zijn, hoe je onnodige risi-
co's kunt vermijden etcetera. Slechts
een zeer beperkt percentage van het
ziekteverzuim heeft te maken met
sportbeoefening. We willen en kunnen
niemand verbieden te sporten. Ook al is
een werknemer meerdere keren lange-
re tijd uitgeschakeld door een blessure,
dan nog is hij zelf verantwoordelijk voor
zijn gezondheid," aldus een woordvoer-
der van het chemieconcern.

Het gaat te ver om te stellen dat je zon-
der warming-up of zonder preventieve
maatregelen te hebben genomen gega-
randeerd geblesseerd zult raken. Maar
de kans erop is groter. Desondanks is
het schrijnend om te zien hoe weinig
Voetballers zich wapenen tegen een
mogelijke blessure. Het is immers be-
kend hoe men kan voorkomen voor het
einde van een duel noodgedwongen
het veld te moeten verlaten. Het wordt
Zelden in de praktijk gebracht. Zeker op
'ager niveau. Onder het motto 'wij spe-
len vooral voor ons plezier' denkt men
"'an beton te zijn. Helaas gaat die vlie-
ger niet op.

Weverziekenhuis heeft men de indruk
dat de kwaliteit van de begeleiding de
laatste jaren verbeterd is. „De verzor-
gers zijn beter geïnstrueerd," meent Jo
Frissen. „Toch merk je goed wanneer
het voetbalseizoen weer begonnen is.
Met name in het begin van de competi-
tie en tegen het einde neemt het aantal
klachten toe. In de beginfase is de hon-
ger naar de bal groot en de conditie
vaak nog niet denderend. Zeker op la-
ger niveau. Bij de laatste duels speelt
het vermoeidhejdsverschijnsel een rol.
Al met al kan gezegd worden dat geen
extreme toename van het aantal opna-
mes waarneembaar is."

Jaarlijks worden in Nederland ongeveer
1,2 miljoen sportblessures medisch be-
handeld. Aan medische kosten en ziek-
teverzuim betekent dit ongeveer 680
miljoen gulden per jaar. Voor de gemid-
delde sporter geldt dat hij binnen twee
jaar een blessure kan oplopen en bin-
nen viereneenhalf jaar een blessure die
hij of zij medisch moet laten behande-
len. Voor een voetballer zijn deze cijfers
één en twee jaar.

Thei Janssen weet er alles van. De
62-jarige Brunssummer was jarenlang
docent sportgezondheidsleer bij de
KNVB. „Een voetballer is een lastige
sporter. Als een fysiotherapeut een ge-
blesseerde speler aanraadt enkele we-
ken rust te houden, is hij al gauw een
'zeur. Een verzorger die een voetballer
[ia een korte behandeling terug de wei
instuurt, is een prima vent. Maar zo
"verkt het natuurlijk niet."

Tak van sport % van totaal medisch aantal blessures
behandelde blessures per 1000 sporturen

Lveldvoetbal 29,1 2,8
2. zaalvoetbal 7,0 3,7
3. volleybal - 5,8 1,7
4. trimmen/joggen 4,6 1,6
5. veldhockey 3,9 2,5
6. tennis binnen 3,9 1,4
7. badminton 3,7 1,6
8. turnen/gymnastiek 3,4 1,1
9. schaatsen 3,4 1,8

10. zwemmen 3,2 0,4
Bron: Preventie van sportblessures, GGD
Breda

Toine Smeets van Arboned in Maas-
tricht geeft te kennen dat deze proble-
matiek bij werkgevers van kleinere
bedrijven wel degelijk speelt. „Indien
iemand arbeidsongeschikt raakt, moet
je dat accepteren. Wanneer een derge-
lijk voorval zichjeen tweede keer voor-
doet, kan ik me voorstellen dat de
werkgever daar problemen mee heeft.
Een sportletsel ligt in principe in de pri-
vé risicosfeer. Bij herhaling is het moge-
lijk dat de werknemer voor de keuze
wordt gesteld. Of zichzelf verzekeren of
een andere sport uitkiezen. We hebben
gemerkt dat dit een bijzonder moeilijk
onderwerp is."

Indien op lager niveau een blessure op-
treedt, staat men vaak met de handen
in het haar naast het slachtoffer. „In
principe is daar weinig aan te doen. Je
zou eraan kunnen denken tijdens trai-
nerscursussen meer aandacht te
schenken aan hét gezondheidsaspect.
Een trainer kan de opgedane kennis
dan doorgeven aan de leiders van de
overige elftallen," meent Janssen.

9en, ben je evenver, zoniet verder vanhuis. Er zijn genoeg voorbeelden be-kend van verkeerde behandelingen. En
"e gevolgen daarvan.
«'n het algemeen is het redelijk goed
testeld met de kennis bij de verzorgers

I*1 het amateurvoetbal. Clubs zien ge-
'■kkig in dat je niet zonder kan. Dat was
Voeger wel eens anders. Ik heb het nu
'"el over de eerste elftallen. Je kunt niet
■erlangen dat alle elftallen een goed
Ingeleide verzorger langs de kant heb-
llen staan," meent Janssen.

begeleiding
u.ok bij de EHBO van het Heerlense De

Het moge duidelijk zij. Blessures zijn
vervelend voor meerdere partijen. Niet
voor niets wordt de laatste jaren veel
aandacht besteed aan de preventie er-
van. Gezien de manier waarop veel
amateurvoetballers letsel oplopen geen
overbodige luxe.

Het resultaat was dat het aantal blessu-
res bij de goed geprepareerde spelers
75% lager lag. Op zich geen vreemde
uitslag. Het probleem was alleen dat
niet precies aangegeven kon worden
welke maatregelen de kans op blessü-

In vergelijking met vroeger is veel ver-
anderd. Dertig jaar geleden had men
het over een beenbreuk, later had
iedereen problemen met zijn meniscus,
tegenwoordig zijn de hamstrings (een
verzamelnaam van de spieren aan de
achterkant van het bovenbeen) zeer
populair. „Men is een stuk wijzer gewor-
den. Dan krijg je vanzelf al die nieuwe
termen. Maar ook op het gebied van de
genezing zelf heeft men grote stappen

Hoe goed iemand zich ook voorbereid
heeft, een garantie dat hij heelhuids het
eindsignaal haalt is nooit te geven. Een
voetballer loopt altijd risico. „De eerste
oorzaak is agressie. Een harde overtre-
ding of een forse botsing. Zeer belang-
rijk is natuurlijk een goede warming-up
en de bij sporters niet al te populaire
cooling-down na de wedstrijd. Daar
schort het vaak aan. Daarnaast moet
de conditie op peil zijn. 'Vermoeidheid

Misschien omdat het praktisch onmoge-
lijk is? Hoeveel procent van de voetbal-
lers kan immers een goede bandage
aanleggen. „Klopt. Aan een slecht aan-
gebrachtebandage of tape heb jeniets.
Zij moeten de functie van een kapsel of
een band overnemen. Zijn ze verkeerd
aangebracht, dan heb je er nog niets
aan. Het is frappant is dat je spelers
soms hoort klagen over een bandage
die te strak zou zitten. 'Geen probleem',
wordt dan gezegd, 'die gaat wel goed-
zitten'. Dat is dus onzin. Een bandage
moet comfortabel zitten. Die mag echt
geen pijn doen."

Voetbal en blessures zullen altijd onlos-
makelijk'met elkaar verbonden blijven.

verplicht, autogordels ook, waarom zou
je deze beschermende attributen niet
verplicht kunnen stellen," vraagt Jans-
sen zich af.

Jan Ekstrand deed enkele jaren gele-
den een uitgebreid onderzoek naar de
oorzaak van blessures. Een groot aan-
tal voetballers werd in twee groepen
ingedeeld. De eerste categorie werd
zeer intensief onder handen genomen:
goede trainingen, lange warming-up
voor de wedstrijden, adequate uitrusting
(gepast schoeisel, scheenbeschermers,
bandages) en begeleiding door onder
anderen een orthopeed en een fysio-
therapeut. De voetballers in de tweede
groep kregen deze extra aandacht niet.

res het meeste terugdrongen. Boven-
dien is het in de praktijk onmogelijk
amateurvoetballers op een dergelijke
wijze als in het onderzoek te begelei-
den.

kan leiden tot verkeerde bewegingen
met alle gevolgen vandien. Ook slechte
velden kunnen leiden tot blessures. Bo-
vendien is het onverstandig te snel de
draad op te pakken na een blessure of
een ziekte," somt Janssen de belang-
rijkste oorzaken van blessures in het
amateurvoetbal op.

Voorkomen is echter beter dan gene-
zen. „Wat ik niet begrijp is dat zoveel
voetballers zich nog steeds niet be-
schermen. Je hebt toch de mogelijkheid
tot het dragen van bandages en
scheenbeschermers. Een valhelm is

Meest voorkomende voetballetsels
--en voetballer kan op meerdere plaat-sen geblesseerd raken. Een aantal li-
chaamsdelen loopt echter verhoogd
r 'sico. Een kort overzicht.

ken. Het is de bedoeling door warmte
de bloedcirculatie weer op gang te krij-
gen.

het begin heeft men geen last. De door
een verkeerde beweging of overbelas-
ting onstane haarsbheurtjes worden
echter steeds groter. Op het moment
dat de voetballer zich bewust is van zijn
blessure is het vaak al te laat.

Een operatie moet daarom meteen
plaastvinden. Men kan echter ook zon-
der band verder door het (sport)leven
gaan. De spieren en pezen nemen de
taak van de band over. Men kan het
gewricht dan niet meer te zwaar belas-
ten. De stabiliteit van het gewricht is
een stuk minder. De afgescheurde
band kan eveneens vervangen worden
door een band van kunststof.

De enige remedie is rust. Immers de
lies is moeilijk te beschermen met een
bandage.

De blessure kan ook accuut onstaan.
Een plotselinge overbelasting op de
spieren en pezen in de lies kan tot een
pijnlijke blessure leiden.

Spierblessure:
blessure die bij het (amateur)voet-

vaak voorkomt is de spierblessure,
ongetrainde spelers krijgen niet zelden
*st van kramp of een zweepslag. Ook
J's gesteldheid van het veld kan leiden
'°t dit soort blessures. Het is voor deverzorger van het grootste belang te
Jlderkennen waarmee hij te maken
heeft.

Een zweepslag kan' ontstaan op het
moment dat een maximaal aangespan-
nen spier ook maximaal gerekt wordt,
bijvoorbeeld bij het aanzetten van een
sprint. Er kunnen dusdanige krachten
op de spiervezels komen te staan, dat
zij uiteen wijken. De betrokken speler
voelt plotseling een hevige pijn die het
onmogelijk maakt de getroffen spier
nog te gebruiken. Als gevolg van de
meescheurende bloedvaatjes treedt
een bloeding op, die snel gestopt moet
worden door lokale druk, ijs op het ge-
troffen lichaamsdeel en een stevig druk-
verband.

Achillespees:
Een pees vormt de verbinding tussen
een spier en het bot. Op de plaats waar
de pees en het bot samenkomen, ont-
staat de grootste kracht. Bij verkeerde
bewegingen, overbelasting of een flinke
trap kan een pees flink beschadigd wor-
den. Niet voor niets beschouwt men 'de
aanslagen van achter op de achilles' als
de zwaarste overtredingen.

I^ar ook goed getrainde profvoetbal-
|6fs kunnen kramp krijgen. Zeker bij het

van veel arbeid. Het zijn niet de
hige oorzaken. Verkeerd schoeisel of

.6n te strak touwtje om de kousen hoog
i* houden kunnen eveneens leiden totVip.

treedt op als de spier meer werk
"'Oet verrichten dan hij aankan. Dat kan
*6n gevolg zijn van conditiegebrek,

die na enkele
!!)aanden rust ongetraind aan een par-
Se beginnen, hebben een redelijke

door kramp getroffen te worden.

Meniscus:
De meniscus is een soort 'schokdem-
per' tussen het onder- en bovenbeen.
Het is een wigvormige schijf die voor-
komt dat beide benen rechtstreeks met
elkaarverbonden zijn. Een scheur in de
meniscus treedt meestal accuut op.
Een voetballerkan door de knie zakken
of met zijn schoen in de grond blijven
steken waardoor hij zijn knie verdraait.
De blessure aan een meniscus herstelt
niet spontaan, omdat het kraakbeen
niet doorbloed is. Vroeger werd de me-
niscus daarom operatief verwijderd.
Tegenwoordig is men in staat kijkopera-
ties uit te voeren. Het is dan mogelijk
stukjes eruit te halen. Indien niet wordt
opgetreden bij een scheur in de menis-
cus, kunnen de beide zijkanten van de
scheur ten opzichte van elkaar gaan
bewegen. Het gevolg is dat de knie 'op
slot' kan raken.

Bij chronische liesblessures wordt de
term microletsel gebruikt. Daarmee
wordt aangegeven dat de blessure
langzaam maar zeker erger wordt. In

Lies:

Been- en enkelbreuken alsmede hoofd-
letsels zijn meestal een gevolg van
overtredingen of ongelukkige botsin-
gen. De behandeling en de duur van
het herstel is uiteraard afhankelijk van
de ernst van de blessure. Meest voor-
komend zijn enkelbreuken en scheen-
en kuitbeenbreuken, omdat deze li-
chaamsdelen zich normaal gesproken
het dichtst bij de bal - en dus vaak bij
het been of de voet van de tegenstan-
der - bevinden.

Breuken en hoofdletsels

.6 betreffende spier raakt dan de afval-
len niet meer kwijt met als gevolg
,6n plotselinge samentrekking van de
J-ier. Het is funest om koud water over
k 6' getroffen lichaamsdeel te gooien.
ah zal de spier nog meer samentrek-

Een gewricht laat bepaalde bewegingen
toe. Als een verkeerde beweging wordt
gemaakt, komt er een verkeerde kracht
op het gewricht. De banden kunnen dan
rekken of scheuren. In het laatste geval
zal er een scheurtje in de band optre-
den of zal de band helemaal afscheu-
ren.

Knie-en enkelband
Op de plaats waar twee botstructuren
bij elkaar komen, bevindt zich een ge-
wricht. Om dit gewricht zitten banden,
een kapsel alsmede spieren en pezen.
De banden zorgen voor de stabiliteit
van het betreffende gewricht.

Als een band helemaal afscheurt, is hij
niet meer bruikbaar. Het weefsel kan
binnen enkele uren oplossen, waardoor
operatief ingrijpen geen zin meer heeft.
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Blessure begint vaak bij sporter zelf

" De knie is bij het voetbal een zeer kwetsbaar gewricht.

Meest getroffen lichaamsdelen
Knie 20%
Enkel 17%
Dijbeen 14%
Lies 13%
Onderbeen 12%
Voet 12%
Rug 5%
Overig 7%

Soort blessures
Verstuiking 29%
Overbelasting 23%
Kneuzing 20%
Verrekking 18%
Breuk 4%
Dislokatie 2%
(bijv. schouder uit de kom)
Overig 4%

voorwaarts gemaakt. Vroeger had jebij
een breuk alleen gips. Nu is het zelfs
mogelijk bij breuken tape te gebruiken.
Had je vroeger last van de meniscus,
dan werd meteen een zware operatie
uitgevoerd. Tegenwoordig heeft men
kijkoperaties," aldus Janssen.
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Vakantie
St MAARTENSZEE, bung.,
strand, zwemparadijs. Ook
w'kend/midw. 02246-3109.
LAST MINUTE Zuid Frank-
rijk Frejus, 6-pers. luxe sta-
caravan, 4 **** camping, v.a.

’ 245,- p.wk. B 01640-59460.
Vakantiewoning EIFEL/Ar-
dennen, voor naseizoenprij-
zen, 2-4 pers., met huisdie-
ren. Tel. 00.32.80647510.
VAKANTIEHUIS of sta-ca-
ravan aan zee te huur. Pr.
per dag v.a. ’40,-. Herfst-
vakantie ook nog vrij. Telef.:
04454-62062.
OOSTENRIJK/Mühlbach,
Te h. vakantiewon. v.a.
’385,- p.wk., voor herfst en
wintersport. 045-410353.
Te koop KAWASAKI GPZ
550, 4 cyl., bwj. '89, km.st.
20.000, vr.pr. ’ 7.500,-.
Telef. 043-624463.
VAKANTIE Oostenrijk.
Herfst en winter app. te huur
v. 2-6 pers. v.a. ’65,- p.d.
of log./ontb. Inl. 046-517155.
LUXEMBURG, te huur mijn
caravan met voortent voll.
inger., op camping a.d. Our,
(machtig viswater o.a. Forel)
vrij v.a. heden ’235,- p.w.
8 04459-2784.
Te huur boerderijtje voor vac.
DORDOGNE Z.Fr., 700 m
van in een dal gelegen dorp-
je nog vrij na 17-9 en herfst-
vak. ’250,- p.w. Telef.
04759-2701.
Voor uw herfst-/wintersport-
vak. pension HANNCHEN in
Cranzahl-Erzgebirge, ka-
mers met douche/wc/tel./fax/
kleuren-tv/video/minibar/ra-
dio. Bel voor info: Euro Feri-
en, a 045-232218.

Caravans
Caravans en vouwwagens
bij RIDDERBEKS, Prinsen-
baan 180, Koningsbosch.
Tel. 04743-2213.
Voor REPARATIES en
schaderegelingen Bartels
Caravaning, Hommerterweg -256, Amstenrade, 04492-
-1870.
DUIZENDEN guldens voor-
deel op onze ex-verhuur ca-
ravans. Geheel compl. mcl.
voort., res.wiel, opstap enz.
Bartels Caravaning, Hom-
merterweg 256, Amstenrade.
04492-1870.
Te h. STALLING voor cara-
van (buiten) ’2O,- per
maand. Telef. 046-745483
na 17.00 uur.
Te koop vouww. TRIGANO,
5-pers., compl., i.g.st., vr.pr.

’ 4.000,-. B 045-243676
Te k. caravan CAVALIER
Corail 460 E, bwj. '84, 4-
persoons, pr. ’6.000,-. Te-
letoon 045-225609.
Te koop 6-pers. stacaravan
op 5 sterren camping bij ST.
VITCH (Belg. Ardennen).
Telef. 02998-3800.
Caravan ADRIA 4-pers., in
pr.st., compl. met voort.,
kachelen ijsk. 04404-1696.
Te koop CARAVAN merk IT,
5-6 pers., met voortent, pr.n.
o.tk. Tel. 04451-1709.
Te k. vouwwagen ALPEN-
KREUZER super, i.g.st.,
’750,-. 046-527127.
Te k. CARAVAN Tabbert, 4-
pers. + caravan merk I.F.A.
4-pers., '85. B 046-746631.
Te k. caravan TABBERT
Regent 490, i.z.g.st." bwj.
'87, mcl. voort, en luifel, pr.
’13.000,-. Tel. 043-645165.
Te k. caravan WILK Safari,
bwj. '82, 3 a 4 pers., i.z"g.st.,
vr.pr. ’3.250,-. 045-321486.
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Te k. 4-pers. VOUWWA-
GEN, '85, Europa de Luxe,
opp. 36 m2. B 045-722045.
Te k. CARAVAN op eigen
staanpl., geh. compleet te
Mooi-Bemelen, vr.pr.

’ 10.000,-. Inl. 045-231062.
Te koop 3-pers. CARAVAN
Roller, bwj. '94, ’14.500,-.
Telef. 043-432882.
Te koop 3/4 pers. CARA-
VAN (met voort. 2 jr. oud),
plus 3 mnd. st.geld, st.pl.
Erezee in Ardennen, pr.
’1.600,-. Inl. 046-749033.
Te k. 3-4 pers. CARAVAN
de Reu met PVC voortent,
ingebouwde 200 ltr. koelkast,
geheel nwe. stoffering, altijd
binnen gestaan, vr.pr.

’ 1.750,-. Tel. 046-525723.
Te koop CARAVAN Bürst-
ner Flipper 450, bwj. '79, 3/4
pers. i.z.g.st., met nwe.
voortent en luifel, vr.pr.
’2.500,-. Tel.: 045-428715.
HOBBY caravans 370 '90;
400 '90; 420 '93; 470 '90,
'92; 495 '87; Knaus 450 '90;
R. v. Gelrestr. 45, Nieuw-
stadt, a 04498-54664-
Caravan HOBBY 495 '92/
'93; 460 '94; 455 '94; 420
'91; 350 '91; Burstner 340
'91; Caravelier 415 '91;
Knaus 420 '92. Telef. 04498-
-54390
Gevraagd SLOOPCARA-
VAN, golfplaten. Telef.
04458-1622 na 18.00 u.
Caravan HOME CAR ralley
GTi, '88, voortent zeer mooi.
Telef. 04498-54390.

Te koop 3-pers. Knaus Süd-
wind 330 CARAVAN, bwj.
'85, i.z.g.st., met toebeh.,

’ 7.000,-. Tel. 043-623524.
Te koop CARAVAN Hobby
495 Prestige, '87, met nwe.
voortent, vr.pr. ’ 10.900,-.
Telefoon: 046-520912.
Te koop VOUWWAGEN Tri-
gano Chantilly 4-8 pers. '91.
Telef. 04498-54390
Te koop weg. omst. CARA-
VAN Hobby Prestige 4/5
pers., dubb. begl., airco.,
massief eiken inter., met 2
voortenten, bwj. 10-'B9, i.z.g.
st. Vr.pr. ’7.500,-. Telefoon:
045-273423.
Te k. mooie 4-pers. CARA-
VAN Wilk Si Sport, ijskast,
fornuis + aparte wasgele-
genheid. S 04750-27002/
30836 na 18.00 uur.
BERGLAND caravans,
Mauritsweg 107, Stem. 046-
-332458. Nog enkele verhuur
en inruil caravans, tegen
speciale prijs. Tevens cara-
vanstalling.

Campers
MERCEDES 207 D camper,
i.z.g.st., nw. APK, ijsk.,
voort., zien is kopen, pr.
’4.750,-. Tel. 045-272019.

Sport & Spel
Gezocht DARTLEDEN da-
mes en heren voor de com-
petitie in de 3e divisie. D.C.
De Tref regio Echt/Heerlen.
Café De Tref, Kerkveldsweg
West 58, Echt. Telef. 04754-
-87289.

(Huis)dieren \
De grootste KENNEL van
Limburg. Alle jonge ras-
hondjes. Meer dan 60 ras-
sen plus gar. en tatoeage. Kl. 'America, Th.Watsonln 34
Achel(B). 09-3211644489
Zond, open maand, gesl. :
Te k. en te k. gevraagd
PAPEGAAIEN, Ara's en Ka-
katoe's. Inr. mog. Baby's in
voorraad. Tel. 04750-40073.
HONDESCHOOL Leym-
bourgh start weer met nieu- 'we cursussen gehoorzaam-
heid voor u en uw hond. Info
en aanmeldingsavond 31/08,
aanvang 20.00 u. Manege 't !Edele Ros te Genhout (ge-
meente Beek). Tel. 043-
-649519 of 046-376080.
Te k. LEGKIPPEN; mest- '■kuikens; kalkoenen; konij- ,
nen; broedmach. enz. Henk
Ploemen. Rimburg. Tel. 045-
-320229.Alleen zat, of afspr." ;
RUIGHARIGE Tekkelpups, ,
dwerg en middelgroot. Tek- (
kelkennel sinds '61. Bienert, :
Herzogenrath: Telefoon 00-
-49.2406-3175. [
Te koop Engelse STAF-
FORDSHIRE bull-terrier- I
pups, iqgeent en ontwormd, "met stamboom, goedei
bloedlijn. Tel. 045-213401. |
Te k. HEIDEWACHTEL of I
kleine Munsterlander pups, I
met prima stamboom en be-
jaagdeouders. 04974-1497.
Te koop nieuwe KAMER- IVOLIÈRE, ’250,-. Telefoon :
046-581272. j

«jJKjjr
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Te k. gevr. PAPEGAAIEN,
Kakatoe's en Ara's, voor de
kweek. Tel. 04754-84707.
HONDEN-, kippen- en ko-
nijnenhokken v.a. ’195,-.
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, 6464 GA
Kerkrade. Tel. 045-460252.
Te k. VIJVERVISSEN v.a.
’0,50; Koi vanaf, ’2,50;
zuurstof/vijverplanten ’ 2,50.
Eerdshaag 22, Kelmond/
Beek, za. van 10-17 uur.
Te k. div. soorten gr. en kl.
PARKIETEN en papegaaien.
Tevens gr. en kl. broed-
kooien. Tel. 04498-55958.
Te k. FAZANTEN, dwergpa-
pegaaien, parkieten ook
handtam. 045-272607.
POESJES gratis af te halen.
Tel. 045-422896.
Te koop Jack Russel PUPS,
tev.ter dekking J. Russel reu
en Shetland ponys. Tel.
04749-1565.
Te koop LABRADOR, 8
maanden oud, reu, vnpr.

’ 700,-. Tel. 045-459350.
Gratis af te halen jonge
Cypres KATJES, 8 weken
oud. Tel. 04406-40500.
Te koop SIEREENDEN,
manenganzen. Telefoon:
046-520621.
Gratis af te halen 2 rustige
KATERS: 1 van 1 jaar ge-
castreerd en 1 van Vz jaar.
Tel. 046-525723.
Te koop 3 Perzische KIT-
TENS met stamboom en in-
geént. Telef. 045-324130.
Te k. jonge DWERGEZEL,
hengst, 4 mnd., alleen voor
liefhebber. Tel. 045-324790.
Te koop GOLDEN RETRIE-
VER reu met stamboom, 15
mnd. oud, plus Golden Re-
trieverpups. 04110-1376.
Te koop langharige TEC-
KELS met stamboom. Tel.
04780-81531.
Te k. ROTWEILERPUPS.
Tel. 04742-1666.
Te k. prachtige LABRADOR-
PUPS met prima stamb. en
schrift, gar. B 04138-73284.
Gevr. weg. omst. goed te-
huis voor aanhankelijke
POES, 9 jr oud, liefst zonder
hond of kinderen. Telef. 045-
-728923 Of 046-747124.
Te koop grijze roodstaart
PAPEGAAIEN, 5 wkn. oud,
zelf voeren. Bob's Dieren-
shop Sittard. B 046-581189.
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REPTIELEN, keuze uit ruim
assortiment. Bob's Dieren-
shop, Sittard. 046-581189.
Te koop uit gedipl. kennel
PUPS van Maltezers; Kees-
hondjes; Labradors; Golden
Retrievers; Yorkshire's;
West Highland terriërs en
leuke bastaardhondjes. Met
goede garantiereg. Lochter-
weg 8, Budel Schoot. 04958-
-91851, ook zondag.
Te koop weg. omst. zeer lie-
ve perzische KATER met
stamboom en toebeh.,

’ 150,-. Telef. 04406-14261.
Langh. Holl. HERDERPUPS
met stamb., ’600,-. Mout-
heuvelln. 13, Schinnen.
Te k. AQUARIUM met eiken
ombouw, 1,60 x 0,50 x 0,50.
Nieuwenhuysstr. 11, Aal-
beek-Hulsberg. *~

Te k. nest Duitse HERDERS
met stamboom, gecert. ou-
ders, ingeënt en ontwormd.
Tel. 04743-1563.
T.K. weg. omstand. 10
kweekkoppels duiven af-
stam. Gebr. Claesen Swal-
men en Jeane te België. Een
ronde late jongen waarvan
de ouders 65% prijs hebben
gevlogen. Adres H. Jeuken,
Kempweg 44, 6045 EJ
Roermond. Tel. 04750-
-27776 na 17.00 uur.
Te k. mooie Jack' RUSSEL
pup, 8 weken, reu, hoofd-
kleur zwart, a 04750-27002/
30836 na 18.00 uur. *

Zonnebank-hemel
Te koop ZONNEHEMEL, 8
lamps, ’500,-. Telef. 043-
-213373.
Te koop weg. plaatsgebrek
ZONNEHEMEL, 10 lamps
gebogen, z.g.a.nw., ’450,-.
043-253114 na «17.00 uur.
i

! Opleidingen

[ Houd. en bewegingsleer
Maand. 5-9 start Houd. en Bew.leer voor dames 0.1.v.

1 Karin Schmeets, gedipl. lerares. Deze lessen vinden plaats
I in het zaaltje bij de bl. b. boodschapkerk. Info 045-455301, ANWB & Bovag erkende

Verkeersschool WISCH-
MANN & ZN voor al uw rij-
bewijzen en chauffeursdi-

" ploma'S: Europaweg Zuid■ 340, Landgraaf, telefoon
1 045-321721. Rij-opleiding
kan in 8 dagen of in 9 weken.

" Wilt u snel in het bezit zijn; van het MIDDENSTANDS-
DIPLOMA of Ondernemers-
diploma? Bel dan : Handels-

i school Brunssum of Han-
delsschool Echt, a 045-

-■ 241156 of Handelsschool
Maastricht, Handelsschool

■ Geleen, Handelsschool Gul-
pen en Handelsschool
Weert, a 043-430477.. CH/^IFFEURSCURSUSCC-AB startdatum 17-9-
-1994 met garantie. Inlich-
tingen: Verkeersschool Leo
Cremers, Reeweg 139,
Landgraaf. 045-312558.
LESSEN voor keyboard, ac-
cordeon en orgel, notenle-
zen binnen 1 wk., studio-
opnames van Uw les, mid-
dels floppydisk of me. enz. V.
a. ’ll5,- per kwartaal, in
Hoensbroek en Heerlerbaan.
Reserveer tijdig i.v.m. be-
perkte plaatsingsmogelijk-

' heden. Telef.: 045-415270.,BLOEMSCHIKCURSUS,
regio Heerlerbaan/Hoens-
broek/Stein/Sittard. Voor be-
ginn. en gevord. 13 lessen.
Info 046-529004.
Francaise geeft FRANSE
les, privé en in groepjes van
5. 045-245948.

Leer zelf KLEDING maken
voor beginners en gevorder-den door gedipl. coupeuse.
In september starten de
nieuwe lessen. Voor info:
04492-2044.
Zin om je eigen kleding te le-
ren maken? Bel voor LES-
SEN 04405-2015 Klimmen.
POOLS voor kinderen in het
Pools Huis te Brunssum.
(ook volwassenen). Info.: te-
lefoon 045-220883.
Mogelijkheid tot het volgen
van een cursus BOETSE-
REN. Cursusplaats: Gras-
broekerweg 166, Heerlen.
Inl.: 045-353593, C. Papez.
Mogelijkheid tot het volgen
van 'n cursus SPEKSTEEN-
SNIJDEN. Tijdstip afhanke-
lijk van aanmeldingen. Duur
V/2 dag. Inlicht. 045-353593,
C. Papez.
Binnenkort start nieuwe cur-
sus POPPENMAKEN weer
voor beginners en gevorder-
den met nieuwe technieken.
Bel voor info.: José Boers,
telef. 046-379434.
Cursus TEKENEN. Maan-
dagavond: 19.30-21.30 uur
of woensdagmidd. 13.30-
-15.30 u. Info 045-252695.
Cursus QUILTEN Maan-
dagavond 19.30-21.30 u. of
dinsdagmorgen 9,00-11.00
u. Info 045-252695.
Cursus BEREN MAKEN'
dinsdagmiddag 13.30-15.30
en woensdag 19.30-21.30
uur. Info 045-252695.

Cursus JEUGDBOETSE-
REN zaterdagmorgen 10.00-
-11.30 uur. Info a 045-252695.
BEER maken van stof op
zaterdag 10 sept. v. 10.00-
-15.00 uur, a 045-252695.
Cursus BLOEMSIER-
KUNST woensdagmorgen
9.15:11.30 uur en donder-
dagavond 19.30-21.45 uur.
Telef. 045-252695.
ADVENTSKRANS bloem-
schikken vrijdag 25 nov.
9.30-12.00 uur of 13.30-
-15.30 uur. S 045-230191.
Beer maken van HOOI. Zat.
12 en 19 november 9.30-
-12.00 uur of 13.30-15.30 uur.
Info 045-230191.
KERSTWORKSHOP.
Bloemschikken vrijd. 16 dcc.
9.30-16.00 uur. 045-230191.
Cursus PITRIET maandag-
middag: 14.00-16.00 uur.
Info, telef. 045-252695.
Cursus creatief SCHRIJ-
VEN. Donderdagmorgen
9.00-11.00 uur, donderdag-
avond van 19.30-21.30 uur.
045-252695.
Cursus KARTONNAGE
donderdagmiddag 13.30-
-15.30 uur. Info. 045-252695.
Kennismakingsdag ETSEN,
zaterdag 3 en 10 sept. van
10.00-15.00 uur. Info. telef.
045-252695.

Cursus ETSEN woensdag-
morgen, 9.30-11.30 u. en
woensdagavond 19.30-
-21.30 u. Info. 045-252695.
Cursus AQUAREL, dins-
dagavond 19.30-21.30 u.
Info tel. 045-252695.

ICursus KALIGRAFIE, dins-
dagavond 19.30-21.30 u. en
donderdagmorgen 9.00-
-11.00 u. Info. 045-252695.

Cursus BRIDGE, dond*
dagavond 19.30-22.00 i*'
Info, telef. 045-252695.
Cursus JEUGDTEKENÖ
zaterdagmorgen 10.0'
11.30 uur. Info a 045-252695;

Cursus BOETSEREN, di"'
dagavond 19.30-21.30
Info tel. 045-252693.

Cursus EMOTIONEEL "chaamswerk Roermoi'
Neerstr. 63. Info-avond ' \ma. 26 en do. 29 sept. SW
do. 13 okt.; Heerlen 't Le* l
hoes, Limburgiastr. 36.' P
avond op wo. 28 sept. S?
wo. 12 okt.; Maastricht Cl
centrum, Kapucynenstr. -1 'info-avond op do. 29 sef I
Start do. 13 okt. Alle a«-0 ,
den beginnen om 19.30 trjl
Deze basiscursus duurt 'weken 1x per week \19.00 uur tot 22.30 uur, k**
ten ’350,-. Opgave en " 'formatie: school voor EW* '& Soul, 02156-8447 JJeanne of Helena *"'■
32.89853189. J
Cursus ZIJDESCHILPj
REN, woe.morg. 9.30-12'
u. en woe.avond 19.3f
22.00 u. Info 045-252695.
Cursus KANTKLOSSE1!
woensdagmorgen 93
11.30 u. Info 045-252695. -Zonwering
LUXAFLEX stuk. Bel A
reparatie 043-431846. **3
te voren prijsopgave. 0]
alle onderdelen, hijskoordB ;
ladderkoorden, koord*"
men enz. Sunshine Zon1»
ring, Cantecleerstraat 1"
Maastricht. \

Voor Piccolo's
zie verder pagina 30 J
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Een amateurvoetbalvereniging wordt gerund door
vrijwilligers. Mensen die een gedeelte van hun vrije tijd
steken in werkzaamheden voor hun 'clubje. Zonder
dat daar financieel iets tegenover staat. Aan deene
kant is het bijzonder moeilijk om dergelijke personen in
de schijnwerpers te zetten. Enerzijds omdat één van
dekenmerken van deze mensen is dat ze liever op de
achtergrond staan. Anderzijds omdat het lastig is een
keuze te maken. Immers elke vereniging heeft één of
meerdere echte clubmensen. Gezien de enorme
hoeveelheid werk die deze mensen op hun schouders
nemen, is het echter terecht enkele vrijwiliggers aan
het woord te laten. Als eerbetoon voor al die mensen,
die het amateurvoetbal bestaansrecht geven.

HEERLEN - In Engeland wordt anders gevoetbald dan in Ne-
derland. Tussen de speelwijze in Duitsland en Portugal bestaan
meer verschillen dan overeenkomsten. Het bewijs hiervoor is te-
rug te zien tijdens Europacupwedstrijden en interlands. Maar ook
op kleinere schaal zijn er verschillen. Bijvoorbeeld in ons eigen
land. In de hoofdklasse C nemen veertien ploegen het het ko-
mend seizoen tegen elkaar op: zeven uit Noord-Brabant en even
zoveel uit Limburg. In de eerste klasse F dienen tien Limburgse
ploegen ieder twee keer af te reizen naar het Brabantse land.

1. Wat is het verschil tussen voetbal in Limburg
en Jn Noord-Brabant ?

2. Vinden Brabantseclubs het leuk tegen
Limburgse clubs te spelen ofprefereren ze
"tegenstanders uit deeigen provincie ?

GELEEN - Hij is al meer dan
dertig jaar lid van VV Kluis. Was
Zes jaar lang keeper van het
eerste, nam zitting in het be-
stuur en werd na zijn actieve
periode leider van het vlagge-
schip. Een functie die hij dit sei-
zoen voor het 25ste jaar zal
uitvoeren. Een jubileum. Zijn
naam: Jan Notten. Hobby: VV
Kluis.

Het doet Notten deugd dat Kluis op de
rails staat. Hij heeft er een flinke steen
aan bijgedragen. Trots laat hij de kanti-
ne zien. „Het personeel dat hier rond-
loopt, is perfect. Daar heb je geen
omkijken naar." Het tekent de Kluis-
man. Als iets niet in orde is, houdt hij
een oogje in het zeil. De mensen rond
de club weten hem altijd te vinden. Zelfs
tijdens het interview wordt hij om advies
gevraagd. Enkele ballen zijn kapot.
„Laat ze maar buiten liggen. Ik kijk er
straks even naar," aldus Notten.

Nooit zal Jan Notten zijn werkzaamhe-
den bij zijn grote liefde opgeven. Daar-
voor is hij te zeer Kluis-man. Hij weet
«vel zeker dat hij aan zijn laatste jaar als
leider begint. „Het is na een kwart eeuw
goed geweest. lemand anders moet het
maar overnemen." Dat betekent niet dat
*nen Notten niet meer zal aantreffen op
sportpark Zuid-Geleen. Immers Notten
is meer dan alleen leider.

Op zondag is hij al om 12.00 uur aan-
wezig. „Even naar het tweede kijken.
Vervolgens de ballen klaarleggen, de
scheidsrechter en de tegenstander op-
vangen, en jevoorbereiden op de wed-
strijd." De 60-jarige is een stuk rustiger
geworden. Moet ook wel na een aantal
hartinfarcten. Toch leeft hij elke zondag
fanatiek mee met het eerste. „Natuurlijk,
je bent er al zo lang bij. Je blijft er emo-
tioneel bij betrokken. Ik weet dat het
met mijn gezondheid gevaarlijkkan zijn,
maar ik kan het niet missen.".Ik ben per week ongeveer vijftien tot

twintig uur met de club bezig. Als leider
ben ik uiteraard aanwezig tijdens wed-
strijden en trainingen. In de kantine
houd ik het standenbord bij en boven-
dien verzorg ik het materiaal." " Jan Notten is bezig met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen.Achter hem hangt de doorhemzelf ver-

vaardigde gobelin. Foto: peter roozen

Nooit overwoog Notten om op te stap-
pen. Ook niet in moeilijke tijden. „Als je
iets belooft, moet je je daar aan hou-
den. Weglopen is de weg van de minste
weerstand. Daar heb ik een hekel aan,"
legt hij uit. „Ik kan me gewoonweg geen
leven zonder Kluis voorstellen. Elk club-
dier kent dat gevoel. Een echte vereni-
gingsman heeft een gekleurd hart. De
kleur van jeclubje."

Een clubje dat er dertig jaar geleden
uiteraard anders uitzag dan nu. „In het

Ondanks dit takenpakket nemen de ac-
tiviteiten van Notten af. Tot grote vreug-
de van hemzelf. „Vroeger moest jeveel
""elf doen. Tegenwoordig zijn de werk-
zaamheden meer verdeeld. Dat is be-
ter. Je krijgt dan niet het idee dat je
°nmisbaar bent. Want dat is natuurlijk
niet zo."

In de bestuurskamer hangen foto's van
oude elftallen en van de bouw van de
accommodatie. Bovendien siert een go-

voetbal zijn prestaties steeds belangrij-
ker geworden.- Dat kun je niet terug-
draaien. Daarin moet je mee. Maar er
zijn grenzen. Spelers betalen vind ik
niet de juiste weg." Maar Notten beaamt
dat het ook vroeger moeilijk was vrijwi-
liggers te vinden. „Bijna niemand doet
iets voor niets. Wat dat betreft is weinig

belin van de kapel van Kluis de muur.
„Daar heb ik zeker vijfhonderd uur in
gestoken. Toen we de bestuurskamer
in gebruik namen, was deze muur kaal.
Daarom besloot ik iets te maken," ver-
klaart Notten. Het resultaat mag er zijn.
En uiteraard heeft het iets te maken met
Kluis.

veranderd. Ook dertig jaar geleden trok
slechts een klein aantal mensen de kar.
We moeten niet doen alsof het toen al-
lemaal beter was."

Sjaak Paulussen: 'Vind maar
eens iemand voor ditwerk'

Jos Broers (Baronie):
1. Het verschil is dat in Limburg - op een enkele uitzondering na - wordt ge-

speeld om niet te verliezen, terwijl in Noord-Brabant meer op de winst wordt
gespeeld.

2. Duels tussen Brabantse clubs zijn aantrekkelijker. We hebben het meege-
maakt dat Limburgse clubs zelfs op eigen veld meteen na de aftrap naar ach-
ter holden.

Noud van Buul (DBS):
1. We zijn via 1E in de hoofdklasse terecht gekomen en hebben zelden tegen

Limburgse ploegen gespeeld. Ik hoor wel eens dat ze meer op de counter
spelen, maar Wilhelmina '08, waar we vorig jaar vriendschappelijk tegen ge-
speeld hebben, deed dat zeker niet.

2. Ik heb nog geen verschil gezien, maar dat komt met name doordat we geen
ervaring hebben met Limburgse tegenstanders.

Jan Pijpenseel (Deurne):
1. Toen we in 1F uitkwamen, merkten we dat het in Noord-Brabant technisch

beter verzorgd is. In de hoofdklasse is er amper verschil. Alleen speelt men
wat behoudender in Limburg.

2. In principe maakt het weinig uit waar de tegenstander vandaan komt. Daar-
naast hoeft het geen nadeel te zijn indien je tegenstander verdedigend speelt.,

Martien Pennings (Geldrop):
1. Brabantse ploegen spelen meer op de helft van de tegenstander. In Limburg

wordt op de counter gespeeld. Overigens kan men met die speelwijze toch
aanvallend spelen, in ieder geval als het goed wordt uitgevoerd.

2. Wij proberen altijd aanvallend te voetballen. Daarom hebben wij het makkelij-
ker tegen ploegen die dezelfde speelwijze hanteren. Tegen Limburgse tegen-
standers is het voor ons moeilijker spelen.

Frans Vermeulen (Halsteren):
1. Wij proberen altijd het spel te maken en krijgen daardoor vaak te maken met

verdedigend ingestelde tegenstanders. Zo spelen Limburgse ploegen tegen
ons, maar ook bijvoorbeeld Longa en WVO. Dus ik zie geen verschil.

2. Onze tegenstander speelt tegen ons meestal op de counter. Of die ploeg nou
uit Limburg of Noord-Brabant komt. Het maakt me daarom niets uit.

Bvd Broeken (Longa):
1. Je moet natuurlijk niet generaliseren, maar in het algemeen vind ik dat in Lim-

burg behoudender wordt gespeeld. Meer vanuit de verdediging op de counter.
De Brabantse ploegen zoeken eerder de aanval.

2. Veel spelers vinden het vervelend om tegen Limburgse ploegen te spelen.
Vervelend in positieve zin. Lastig dus. Want kwaliteit zit er genoeg. Dat heb-
ben ze afgelopen seizoen weer bewezen.

Henk van de Langeberg (WVO):
1. De druk in Limburg is groter. Ze spelen daarom iets voorzichtiger, maar ik

denk niet dat er veel verschil is, althans niet tussen de provincies. Er wordt
vaak gezegd dat er wel degelijk verschil is, maar dat heb ik niet ervaren. Een
ploeg als Longa speelt op de counter en Halsteren speelde tegen ons vrij ver-
dedigend. Dat zijn toch Brabantse ploegen. Het ligt gewoon aan het materiaal,
niet waar je vandaan komt.

2. Zowel ikzelf als de spelers hebben geen hekel om tegen Limburgse ploegen
te spelen.

Hans Manders (Someren):
1. In Brabant wordt technisch verzorgder gespeeld, terwijl je in Limburg meer fy-

sieke weerstand ontmoet. Het voetbal is meer gebaseerd op vechtlust en ka-
rakter. Ik ben wel van mening dat het verschil steeds kleiner wordt, hoe hoger
jekomt.

2. We hebben aangevraagd om in de 'Limburgse' eerste klasse te worden inge-
deeld. Afgelopen seizoen is ons gewoon goed bevallen. We missen nu alleen
de derby's die er in Maastricht of Landgraaf wel zijn. Hoewel ik liever tegen
ploegen speel die het van hun techniek moeten hebben, hebben we er geen
problemen mee in deze klasse uit te komen.

Hans Willems (Volharding):
1. In Limburg speelt men meer op de counter, in Noord-Brabant wordt creatiever

gespeeld. De meeste ploegen uit het zuiden komen naar ons voor één punt.
Brabantse tegenstanders zoeken ook in Vierlingsbeek de aanval.

2. Ondanks het verschil in spelopvatting maakt het me in principe niet uit waar
de tegenstander vandaan komt.

Conclusie:
Uit de antwoorden blijkt dat de meeste ondervraagden van mening zijn dat in Lim-
burg meer vanuit de verdediging op de counter wordt gespeeld.

ningen hield ik het daar voor gezien.
Mijn vrienden vroegen me terug te ko-
men."

dens het voetbalseizoen doornemen.
„Tegen het middaguur kom ik een kijkje
nemen. Controleren of alles in orde is.
Op de trainingsavonden van de jeugd
en de senioren ben ik ook aanwezig.
Als op zaterdag en zondag gevoetbald
wordt, arriveer ik om acht uur 's mor-
gens op het complex. Pas tegen het
einde van de dag zit voor mij het werk
erop."

Paulussen kwam nooit in verenigings-
verband uit. Sterker nog, nadat hij zijn
handschoenen aan de wilgen had ge-
hangen, was hij aan geen enkele club
verbonden. Totdat hij verhuisde naar
een wijk nabij de Geusselt.

Een aantal jaar geleden werden veel
aktiviteiten uitgevoerd door de Sport-
stichting. „De meeste werkzaamheden
zijn afgestoten naar de clubs. Die heb-
ben nu de hulp van vrijwilligers meer
dan ooit nodig," meent Paulussen.

MAASTRICHT - Sjaak Paulus-
sen kent elke millimeter van het
sportcomplex van Willem I. Tij-
dens het seizoen loopt de ter-
reinknecht van de Maastrichtse
derdeklasser dag in dag uit over
de velden. Hij controleert het
materiaal en loopt even door de
kantine. Het hoort bij zijn dage-
lijkse ritueel. Al meer dan twin-
tig jaar. Waarom hij het alle-
maal doet? „Simpel. Thuis
verveel ik me toch maar. Dan
kan ik net zo goed hier enkele
werkzaamheden verrichten."

„Ik bezocht enkele keren de kantine van
Willem I. Lekker voetballen kijken en
een pilsje pakken." Op een gegeven
moment zat de vereniging verlegen om
een terreinknecht. „Ze kwamen bij mij
terecht en ik dacht: 'waarom ook niet.
Vijf zoons van me speelden hier. Dan
krijg je toch een bepaalde band met de
vereniging. Clubliefde heet zoiets."Eind jaren veertig keepte Paulussen in

een straatvoetbalploeg, een wijkteam.
„Tijdens een wedstrijd vroeg iemand me
of ik bij MVV wilde komen. Na drie trai-

Sindsdien is hij niet meer weg te den-
ken bij Willem I. Dat wil hij ook niet. „Ik
zie me hier niet snel vertrekken. Soms
maak ik wel eens een grapje door te
zeggen naar de overkant te stappen,"
en hij wijst naar het MVV-stadion. „Bo-
vendien, vind maar eens, een ander
voor dit werk. Je bent er heel wat tijd
mee kwijt."

Soms krijgt hij een verwijt naar zijn
hoofd geslingerd. Als een bal te hard of
te zacht is opgepompt, of wanneer hij
iemand duidelijk maakt een overge-
schoten projectiel meteen op te halen.
„'Ach ouwe', hoor je dan wel eens. Het
doet me niets. Overal waar gewerkt
wordt, hoor je commentaar. Dat hoort
erbij." Hij sluit de deur van de bestuurs-
kamer. In zijn hand heeft hij een sleutel-
bos met daaraan de sleutels die toe-
gang geven tot alle ruimtes op het
complex. Sjaak Paulussen is voor alle
karweitjes aanspreekbaar.Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

" Sjaak Paulussen trekt de
lijnen op het veld van Willem
I. Het is één van de vele
werkzaamheden van de ter-
reinknecht.

Dat blijkt ook wel als we een week tij-

Jean Velraeds: ’De persoon is te vervangen,
het werk zelf is onmisbaar
’

een vereniging op het werk. Het houdt
tegenwoordig niet op."

dinator van de jeugdafdeling en lid van
de evenementengroep en het bestuur.
Een hele waslijst derhalve.

wassenen. De kleinsten zijn vaak zo
dankbaar. Het is ook niet zo dat de
jeugd slechter is geworden. De tijden
zijn gewoon veranderd. Je moet ze la-
ten meedenken."Toch beschouwt hij zichzelf niet als on-

misbaar. „Zeker niet. Het werk dat ge-
daan wordt door vrijwilligers is onmis-
baar. De personen die de arbeid ver-
richten zijn echter te vervangen.
Hoeveel ze ook doen," is de mening
van Velraeds.

Drie decennia lang brengt Velraeds
meerdere uren per week door op het
sportcomplex van zijn grote liefde. „Tij-
dens de jeugdtrainingen öp woensdag
ben ik aanwezig, net als op donderdag
als de senioren trainen. Daarnaast ben
je het hele weekeinde met voetbal be-
zig. Je kunt stellen dat Vilt een stukvan
mijn leven is geworden. Hoewel ik nooit
nooit zeg, kan ik me niet voorstellen
ooit bij deze vereniging op te stappen."

VILT - Aan de rand van het
dorpje Vilt ligt de niet al te mo-
dieuze accommodatie van de
Plaatselijke voetbaltrots. Op de

waar Jean Velraeds zich
moet de dame achter

?6 bar het antwoord in eerste
"ïstantie schuldig blijven. „Hij

buiten wel ergens rondlo-
pen." En inderdaad. Als Vel-
r^eds aanwezig is, verricht hij
°0k werkzaamheden. Dat blijkt
°°k na het vraaggesprek, als hij
Meteen weer de kleedkamers
,'^duikt. Het werk mag niet blij-
;6n liggen.

Velraeds ervoer aan den lijve hoe het is
als geen vervanger gevonden kan wor-
den. Negen jaar lang stond hij met de
vlag langs de kant. Als grensrechter
van het eerste elftal. Een opvolger was
niet snel gevonden. „Je legt je werk-
zaamheden dan niet zo maar neer.
Vlaggen is één van de meest ondank-
bare taken. Je weet dat je het zwaar te
verduren krijgt tijdens de wedstrijd. Op
een gegeven moment zag ik mezelf op
de video van de kampioenswedstrijd.
Mijn reactie bij de beslissende goal was
dusdanig dat ik dacht: 'dit is niet goed,
je moet stoppen. Bovendien had ik zo-
veel functies binnen de vereniging dat
het allemaal wat te veel werd. Daarom
besloot ik de minst leuke-activiteit eraan
te geven. Gelukkig heeft men een goe-
de opvolger weten te vinden."

?' dertig jaar is Velraeds lid van Vilt.
e"st als speler, toen als leidervan ver-

killende elftallen en als grensrechter. atl het eerste, tegenwoordig als coör-

Zijn taak als hoofdjeugdleider spreekt
hem het meeste aan. „Werken met de
jeugdis minder veeleisend dan met vol-

Desondanks is het moeilijk plaatsver-
vangers te vinden. „Mensen zijn bang
zich te binden. Als iemand zich opgeeft
als jeugdleider,moet hij elke zatermor-
gen in principe aanwezig zijn. Die ver-
plichting willen velen niet op zich ne-
men. Bovendien heeft men het druk zat.
Vroeger had men in het dorp een func-
tie bij de voetbalclub of bij de harmonie.
Meer was er niet. Nu voeren de meeste
mensen meerdere activiteiten uit. De
kinderen hebben meer hobby's, zijn lid
van tal van verenigingen. Men moet
zich op meerdere plaatsen laten zien.
Daarnaast is men ook nog eens lid van

" Negen jaar lang was
Jean Velraeds grensrechter
van het eerste elftal van Vilt.
Inmiddels heeft hij deze
functie overgedragen aan
een ander.

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Jan Notten:
'Een verenigingsman
heeft een gekleurd hart'

De trainers van de negen betreffende verenigingen uit Noord-
Brabant kregen ieder de volgende twee vragen voorgeschoteld:
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De mening van trainers
in Noord-Brabant over
Limburgs voetbal

Vrijwilligers vormen het
hart van elke vereniging
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CRUTZEN AUTO'S

met o.a. : met 0.a.: met 0.a.:
fabrieks fabrieks el. open stuurbekrachtiging,

open dak, dak, stuur- airconditioning,
speakers, bekrachtiging, 16- centrale vergren-

-16-klep klep injectiemotor, deling, 4 speakers,
injectiemotor, centrale vergren- startonderbreking,
spatlappen, deling, toerenteller, 16-klep injectie-

etc. brede banden etc. motor, etc.
Mmm*^mTM\^^F^m^^MW*\ MM^^L^^Lmf^^^t^^MW MM^^M^MmZw'^^^Mr^mWm'rl.mrJMM "ffinrirrf-frTBl Pflrrflfrrna

Autobedrijf Crutzen, «j^^
Stationsstraat 115, Beek n^^****^**7^m
Tel. 046-37 17 27 l-*U*£**Ej-******irUbJI * excl. kosten rijklaar maken.
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Watersport
MAKREELVISSEN, dag" af-"
vaart, buitenhaven Stellen-
dam. MS Mijntje. Telef.
01879-3359.
Te koop gevraagd goede
RUBBERBOOT en b.b. mo-
tor. 04950-37329.
Te k. SURFPLANK merk Big
Adagio '92, I. 2,70 mtr., volu-
me 103, semi-compl., pr.
’1.000,-. ■**? 04498-56327.
Te k. JETSKI Kawasaki 300
SX, bwj. '90, in nw.st., vr.pr.
’3.750,-. S 04405-2770.
Te koop BUITENBOORD-
MOTOR Mercury 4 1/2 Pk.
körtstaart ’500,-. Tel. 043-
-433293, na 17.00 uur.

In/om de tuin
Voor het woelen en frezen
van uw tuin, 60 cent/m2, ook
oude gazons. Tev. maaien
van hoog gras. 045-751653.
BARBECUES. Martens
gereedschappen Geleen.
Telefoon 046-747070.
Vandaag nog modder en
zand, morgen groen.
GRASZODEN enz. Jawell
Tuincentrum. a 045-256423.
Voor AANLEG en onder-
houd van terrassen en oprit-
ten. Telef. 043-437025.
Eiken REGENTONNEN,
200 liter, gratis thuisbezorgd
in heel Limburg. Reeds 15
jaar tevreden klanten. Telef.
05180-1295.
A/ te halen: goede AAN-
VULGROND voor tuin, ca.
100 m3, kan in kleinere hoe-
veelheden! Tel. 046-378676.
Wij openen onze winkel op
DONDERDAG 1 september
en dat vieren wij. Tijdens het
openingsweekend krijgt ie-
dere klant 'n gratis mineraal.
't: Droomhoekje, Hoogstr.
100A, Nieuwenhagen voor
bloemen, planten, mineralen
en tuinartikelen. Telef. 045-
-3*1994 de Droomtuin.
Hardhouten Bangiray AF-
RASTERINGPLANKEN
18x150, div. lengtes, ’4,- p.
m. mcl. Zolang de voorraad
sfrekt. B.M.G. de Grubbe.
045-219428 Grubbelaan 50,
naast Mega Hoensbroek.

Muziek
GITAARLESSEN v"a" 9 jr.
Geef u nu op voor het nieu-
we lesjaar. Gitaarsoc. Sit-
tard, telef. 046-522269.
Privéles alg. MUZIEKLEER,
gehoor/solfège en harmo-
njeleer. Bel 043-670366.
Wederom uit U.S.A. grote
partij gebruikte SOUSA-
FOONS en vele, vele ande-
re blaas- en slaginstrumen-
ten. Adams, Thorn, 04756-
-1324.
Te k. C-TROMPET Yamaha
6445 S, verzilv., z.g.a.nw.,
prof. instrument, mcl. koffer,

’ 1.850,-. a 045-719536.
KÈYBOARD-LES of electr
orgel-les voor jong en oud,
alle soorten muziek, gege-
ven door gedipl. leraar. Inl.
tel. 045-322813.
Te koop BANDRECORDER
met banden, 100% i.o.
’150,-. Tel. 04499-3589.
Te koop YAMAHA type 55 N,
in nw.st. verk. lesorgel, mcl.
lesboeken. Te bevr. telefoon:
045-213776.
Te koop KEYBOARD Ya-
maha PSR-210 met stan-
daard, 7 mnd. oud, ’500,-.
Telef. 045-222716.
Ta koop goede Duitse PIA-
NO, prijs ’ 1.600,-. Telefoon:
045-412273.
Je koop PIANO, ’850,-.
Telefoon: 046-528180.
KEYBOARDLESSEN voor
beginners. Bel voor info:
John 046-372364.
MUZIEK maken op je Atan-
cqmputer met cubase. Of
m'difiles leren veranderen.
Bel voor info: John 046-
-372364.
Te koop klassieke GITAAR,
’200,-. Tel. 045-216064.
Te koop wortelnoten PIANO
mét inlegwerk, merk Rott-
m&nn. Tel. 04498-57379.
Te koop Adams 6000
DRUMSTEL, pr.n.o.t.k. Te-
lefoon 04406-16536.

Verzamelingen
METAALDETEKTORS voor
hobby en beroep. Jac Köh-
len Rijksweg Nrd, 104 Sit-
tard. 046-513228- 514096.

Literatuur
Te koop gevraagd alle soor-
ten STRIPS. Telef. 04451-
-1681.

Bel de Vakman
NEW LOOK BV Landgraaf.
Gevelreiniging, uitkappen,
voegen, steigerverhuur. Tel.
045-312154. Fax 323452.
DAKDEKKER kan nog werk
aannemen. Repareren en
vernieuwen. Telef. 046-
-750347 na 18.00 u.
Voor SCHILDER-, behang-,
hout-, pleister- en tegelwerk,
specialist in schrootjes met
35 jaar ervaring. Telefoon:
046-750347, na 18.00 uur.
Riet- en BIEZENSTOELEN,
verniéuwen ’ 50,- per stuk,
met garantie. Telefoon 043-
-435761 b.g.g. 646919.
Zelfst. werkend STUCA-
DOOR, voor al uw stuca-
doors- en sierpleisterwerk,
kan nog werk aannemen.
Telef. 046-521949.
SATELIETONTVANGST bij
ons vindt u ze allemaal. Alle
bekende merken en de
laagste prijzen. Installatie
door heel Nederland en Bel-
gië. Complete set v.a.

’ 395,-. E.S.S. Roosteren.
Telef./fax. 04498-53862.
LOODGIETER voor badka-
mer, keuken, riolering, CV.
Vrijbl. prijsopg. 045-352044.
Fa. ROLLUX voor alumini-
um rolluiken, vrijblijvende
prijsopgave ook voor D.H.Z.
(bij inlevering van deze ad-
vertentie 5% korting), plus
kunststof ramen (renovatie
profiel). Telef. 046-750640.
Rijksweg Nrd. 62, Geleen.
All-round KLUSJESMAN
biedt zich aan voor alle
werkzaamheden. Tel. 043-
-253372 b.g.g. 04409-2336.
VOEGER voor al uw kwali-
teitsvoegwerk, uitkappen,
voegen, impregneren en ge-
velreinigen. 045-322965.
Uw huis vakkundig GE-
SCHILDERD. Degelijk vak-
werk en toch de goedkoop-
ste. Bel voor gratis offerte
04750-19334.
En/aren vakman biedt zich
aan voor straatwerk o.a. op-
ritten, sierbestrating. Ook
voor uw gehele tuinaanleg,
zeer SCHERPE prijzen.
Gratis offerte: 045-323178.
SCHILDERS bieden zich
aan voor al uw voorkomen-
de schilderwerkzaamheden.
Tevens stuc- en sierpleiste-
ren. De goedkoopste in Lim-
burg e.o. Bel voor gratis of-
ferte telef. 04750-30175.
TEGELZETTER kan nog
werk aannemen. Offerte
mogelijk. Tel. 046-744985.
LOODGIETER voor ver-
nieuwing en reparaties van
sanitair en platte daken. Tel.
046-750788, na 18.00 uur.
Voor al Uw BEHANGWERK,
verfwerk en sierpleister. Tel.
046-750788, na 18.00 uur.
OPRITTEN, terrassen in
klinkers of sierbestr. Ook
tuinaanleg. Vrijbl. prijsop-
gave. Tel. 045-324249.
Doe het nu! SPOUW-
MUURISOLATIE met Geso-
lan glaswol-isolatie, min.
besparing 8-10 m.3 gas per
m.2 per jaar. Voor info: Ges-
kal Geleen, 'S 046-743865.
Wilt u wat VERBOUWEN en
bent u het niet gewend, voor
ons is dat een fluitje van een
cent voor sanitair, tuinon-
derhouden en metselwerk.
Tel. 045-232337 of 219049.
TEGELZETTER biedt zich
aan om vloeren, wanden en
natuursteen te maken. Bel-
len na 20.00 u.: 046-514237.
Elektro-REPARATIE, was-
machine, droger, ijskast.
Telefoon: 046-528708.

TV/Video
KLEUREN TV grote .sorte-
ring vanaf ’65,-. Radio/TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.
VIDEOREPARATIES snel
en voordelig bij PA. Wild-
schut, bel of fax 043-437066.
Te koop gevr. DEFECTE
KTV's v.a. '85 en defecte
VHS video's v.a. '87 (typenr.
vermelden). a 045-723712.
Goede KLEUREN-TV'S,
grote soit m. gar. v.a. ’ 95,-.
Meer dan 25 jr. TV-Occa-
sions centrum Geel, Gras-
broekerweg 25, Heerlen.
045-724760.
Kleuren TV's 12-16 kan. v.a.
’6O,- met afst.bed. v.a.
’125,-, met txt v.a. ’250,-
-o.a. Philips/Blaupunkt. Ra-
diom/ FRANK BV, Bokstr.
33H'heide. a 045-213432.

Baby en Kleuter

Te koop AUTOSTOELTJE
Storchenmühle Prestige (1-
-4 jr.), pr. ’75,-. 045-274813.

Te k. witte BABYKAMER,
gekost ’ 2.000,-. Vr.pr.
’750,-. Met toebeh. Na
16.00 u. Tel. 046-529789.

Te k. 3-in-1 KINDERWA-
GEN ’lOO,-; Maxi Cosco 2-
in-1 ’ 200,-; badcommode

’ 100,-. Telef. 045-215506.
Gevraagd moderne goed
onderh. MEISJEKLEDING
voor de winter mt. 116. Tel.
04454-64719.

Te koop TWEELINGWAN-
DELWAGEN mcl. 1 voeten-
zak (ook geschikt voor peu-
ter en baby) ’200,-. Telef.
046-376882.
Te koop BABYKAMER, bed,
commode, kast, eiken 2000,
i.z.g.st., ’ 800,-. Telefoon
04498-52390.
Teutonia Quadro KINDER-
WAGEN, l.grijs, 3-in-1, met
toebeh. z.g.a.n. 04492-3474.
Te koop witte BABYKAMER:
kast en commode, pr.n.o.t.k.
Tel. 045-243857.
Te k. KINDERWAGEN 3-in-
-1 + toebeh.; box + toebeh.;
hemeltje; badje + stand.;
wippertje. "*-*** 046-528621.
ZWANGER let op: Babyhuis
Pico Bello ruimt op babyka-
mers, kinderwagens, auto-
stoelen en boxen tegen ab-
solute bodemprijzen. Prin-
senbaan 87, Koningsbosch.
04743-1853, open wo./do.
13.00-18.00uur, vr. 13.00-
-20.00uur za.10.00-17.00uur.
Te koop BABYKAMER, wit
met messing bed en veel
toebeh., ’ 500,-; kattenklim-
boom ’ 50,-; kinderbuggy
’30,-. Kieskoel 6, Land-
graaf. Telef. 045-311644.
Te k. Teutonia KINDERWA-
GEN 3-in-1, ’lOO,-; badje
op standaard met toebeh.,
compl. ’ 50,-; kinderwagen
3-in-1, donkerblauwrib, i.z.g.
st., compleet ’150,-. a 046-
-526901.
KINDERKAMER: hoogsla-
per compleet, kl. wit, mcl.
bureau en 3-drs. schuifkast,
pr.n.o.t.k. Tel. 043-649402.

Te k. BABY-LEDIKANT wit
MDF + matras en dekbed
’105,-; baby-verzorgings-
tafel voor aan muur te be-
vestigen wit ’ 50,-; boeken-
rek kl. lichtbruin ca. 90 br. en
175 h. ’40,-. a 045-414487.

Kunst en Antiek
ANTIEKHANDEL Lodewijk
vraagt te koop antieke in-
boedels, klokken, kleingoed
enz. tegen contante betaling.
Tel. 040-120526.
John van Riessen ANTIEK
in- en verkoop antieke meu-
bels, zoals vitrinekasten,
commodes, nachtkastjes,
compl. slaapkamers, eetka-
mers, bankstellen, Franse,
Jachtstijl en Barok meubels.
Ook voor complete inboe-
dels. Herkenbroekerweg 44,
Valkenburg. ***** 04406-16739.
Te koop gevraagd barok,
antieke en grootmoederstijd
MEUBELEN. 04499-3763.
ANTIEK Nick Toma. Grote
sortering antieke meubelen
in diverse stijlen en hout-
soorten. Goede service en
garantie. Heerenweg 57,
Heerlen, a 045-222481.
Te k. diverse ANTIEKE kas-
ten, commodes, tafels, stoe-
len etc. o.a. eiken en grenen.
Riga, Ambyerstr. Nrd. 174
Maastricht, Wijk 25,® 043-
-620924, v. 10-17 uur, zater-
dag 12-16 uur.
Antiek SIMONS gespeciali-
seerd in noten, grenen, ei-
ken antieke meubelen, lam-
pen, klokken enz. Dorp-
straat 45A, Nuth (in het cen-
trum t.o. kerk). a 045-243437.
Een begrip voor de regio!
Barok VITRINEKAST, bank-
stel, eeth., salontafel, thee-
wagen, commode, ant. kast.,
eeth. met 6 st., div. andere
meubels. Tevens te koop
gevr. Barok en ant. meubels.
Telefoon: 04498-51122.
Te koop mooie antieke eiken
VITRINEKAST. Telefoonnr.
046-521356.
Te koop org. ZEEFDRUK,
Herman Brood, voorstel.:
motorrijder, afm.: 70x53 cm.,
genummerd 182, uit serie
van 250 exempl., pr. ’175,-.
Telefoon: 046-520207.
Te k. antieke KALONKAST,
helemaal uitgestoken, i.z.g.
st. Tel. 046-512981.
Te koop antieke mahonie-
houten ' TOILETTAFEL.
Telef. 045-422686.
Te k. DRESSOIR Gotisch;
eethoek 4 st. en tafel, biede-
rmeier plus 2/2 zitsbank ook
biedemeier. 045-721034.
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Huishoudelijke artikelen

Massale magazijnverkoop
van duizenden apparaten.

In de Witte Hal
Met volledige garantie en service!

Koelen-vriezen-wassen-hifi-stereo-kleurenTV-video's etc.
waar nieuwe, licht-beschadigde of overjarige apparaten uit
de Hom-winkels worden verzameld en verkocht tot liefst....

60% korting
OP = OP. Slechts enkele stuks!

Hier enkele voorbeelden uit onze duizenden koopjes:
BLUE AIR DIEPVRIESKIST

CF 120, ruime inhoud van 120 liter, energiezuinig, snel-
vriesvak met aparte schakelaar, inclusief vriesmandje.

GEEN ’ 698,- OF ’ 399,- MAAR:

’ 299,-
BAUKNECHT KOEL-/VRIESKAST

PCC 3132, automatische ontdooiing, invriesvak met
snelvriesschakelaar, 3 sterren vriesvak, verstelbare

rekken in koeling, ruime inhoud van 300 liter.
GEEN ’ 1.599,- OF ’ 1.199,- MAAR:

’ 799,-
AEG WASAUTOMAAT

LAV 610, volautomaat met 800 toeren centrifuge, kleine
wasjes, energie spaarprogramma, RVS trommel, 5 kg. inh.

GEEN ’ 1.599,- OF ’ 1.199,- MAAR:

’ 899,-
ZANKER MAGNETRON

MWV 1276, 34 ltr. inh., 700 watt vermogen, digitale
instelling, bruineringsgrill, aparte ontdooistand,

combi magnetron.
GEEN ’ 999,- OF ’ 699,- MAAR:

’ 399,-
SONY KLEURENTELEVISIE

KV-M 1430,KTV met afstandsbediening, 99 kanalen,
40 voorkeuzezenders, Triniton beeldbuis,

automatische zenderzoeker.
GEEN ’ 999,- OF ’ 699,- MAAR:

’ 499,-
SANSUI MIDISET

370/CD37O, 2x 30 Watt versterker, dubbel cassettedeck,
equalizer, digitale tuner met voorkeuzezenders,

programmeerbare CD-speler.
GEEN ’ 1.149,- OF ’ 799,- MAAR:

’ 599,-
PIONEER TUNER VERSTERKER

SX 757, 2x 55 watt vermogen, diverse aansluitpunten,
geschikt voor 4 boxen, digitale tuner met 24 voorkeuze-

zenders, regelbare hoge en lage tonen, loudness.
GEEN ’ 999,- OF ’ 699,- MAAR:

’ 399,-
GRUNDIG VIDEORECORDER

GV 240, hifi stereo recorder, afstandsbediening,
99 kanalen, 4 koppen, stilstaandbeeld,
programmeerbaar tot 1 maand vooruit.
GEEN ’ 1.799,- OF ’ 1.299,- MAAR:

’ 999,-
WITTE HAL

SITTARD, Bergerweg 51-53, telef. 046-518162.
HEERLEN, Heerlerbaan 273, telef. 045-426842.

MAASTRICHT, Scharnerweg 66-70, telef. 043-633162.

Te koop dubbeldeurs IJS-
KAST; tafelmodel ijskast; la-
dendiepvries. a 046-753152.
WASMACHINE volautom. +
dubb.deurs ijskast + was-
mach. combi, a 046-744602.
Te koop Etna 4-pits GAS-
KOOKPLAAT, z.g.a.n.,

’ 150,-. Telef. 04406-42612.
Te koop GASFORNUIS met
oven en afzuigkap, samen
’75,-. Tel. 04407-1648.
Te koop IJSKAST uit eind
1950. Tel. 046-331631.
USK. gasf. ’95,-; wasaut.
’175,-; diepvr. ’175,-;
wasdr. ’ 175,-. 045-725595
WASMACHINE volaut. Phi-
lips 1100 toeren; AEG bo-
yenlader laag mod.; Blue Air
600 toeren, a 04498-52655
Te k. IJSKAST; droger; la-
dendiepvries; diepvrieskist,
met gar. Tel. 045-222258.
AEG-COMBI ’ 200,-; Phi-
lips wasautomaat ’ 225,-;
Philips wasdroger links +
rechts ’175,-. 6 Mnd. ga-
rantie. a 045-275291.
Te ruil aangeboden: KOEL-
KAST met vriesvak tegen
koelkast zonder vriesvak.
Telefoon: 04458-2438.
Te k. WASMACHINES, inb.
koelkasten, 2-drs. koelkas-
ten, koel/vries combinaties,
diepvrieskist/kasten, gas-
kookplaten, gasfornuizen en
wasemkappen. 046-379323.
Te k. wasautomaat volauto-
maat + boyenladers; com-
bi's div. merken met garantie
v.a. ’125,-. a 046-744602.
Te koop Atag INFRA-OVEN,
6jaar oud, pr.n.o.t.k. Tele-
foon 046-755123.
Electronische WATERONT-
HARDERS te koop. Bel voor
info: EAB 04407-2035.
Te koop gevraagd GEIZER
en inbouw-kookplaat, bei-
den op butagas. Tel. 045-
-272996 na 18.00 u.
Te k. WASAUTOM., dubbel-
deurs ijskast, tafelmodel ijs-
kast. Tel. 046-528315.
Te koop bolle IJSKAST, prijs

’ 250,-. Telef. 00-32.89.
716254.
Te k. WASAUTOM., dubbel-
deurs ijskast, tafelmodel ijs-
kast. Tel. 046-528315.
Te koop volautomatische
WASMACHINE, tafelmodel
koelkast en dubbeldeurs
koelkast, ladendiepvries.
Telef. 045-255578.

Computers
COMPUTERSPEL huren!
keuze uit meer dan 1000
spellen, voor alle systeem-
spelcomputers. Eurovideo,
Scharnerweg 65, Maastricht.
CINERENT! Vijf videothe-
ken in Maastricht brengen
Top-amusement voor de
buis en entertainment bij u
thuis. Grote keuze in video-
films, computerspellen en
CD'S. Cinerent vindt u in
Heer, Malpertuis, Daalhof,
Nazareth en Scharn.
Te k. COPYBOX voor Snes
+ 50 spellen, geheel compl.

’ 599,-. a 045-425942.
Te koop complete AMIGA
500 plus uitbreidingen etc.
etc, ’1.200,-. 04749-4236.

TELE GAMES de spellengi-
gant! Grootse keus voor de
laagste prijzen. Inruil spellen
mogelijk! Nintendo, Sega,
Mastersystem, CDI, CD-
ROM PC, P.C. Games en
meer spellen op 1 cassette
voor Game Gear en Ninten-
do. Sittard, 046-583513.
Maastricht 043-637763.
COMPUTERSPEL huren.
Keuze uit meer dan 1000
spellen. Nu ook CD-ROM
en CDI. Eurovideo, Schar-
nerweg 67, Maastricht.
Flauw vallen hoeft niet!
Computerspellen Nintendo v. -a. ’19,95. Super Nintendo v.
a. ’49,95. Megadrive v.a.

’ 29,95. TELEGAMES
Maastricht telefoon 043-
-637763, Sittard 046-583513.
Te koop SUPERNINTENDO
Copybox met plm. 40 spel-
len. Tel. 045-741647.
CD-ROM stunt!! Megaßace
’55,-; 7th Guest ’55,-;
Return to Zork ’ 55,-; 4-
pack "CCC" Shareware

’ 49,95. "CCC'-clubleden
10% extra korting. Nog geen
lid? Vraag info! CompTEC,
Akerstr.Nrd. 188 (t.o. Gam-
ma) Hoensbroek. 045-
-231897.
Te koop SUPERNINTENDO
+ 9 spellen, ’ 495,-. Losse
spellen ’5O,- pst. Tel. 045-
-313165.
Te k. COMPUTER 286AT
Minitower 20 Mhz, 40/60 Mb
HD, SVGA kl.mon.,muis. Vr.
pr. ’ 1.050,-. 04498-54810.
Te k. COMPUTER Commo-
dore PCIO en 2 schermen,
muis, toetsenbord, printer en
boeken ’750,-. Telef. 045-
-723107.
Te koop COMPUTER PC
286/25Mhzü HD 65 MB, 1
MB ram VGA zw. plus Win-
dows plus WP, ’675,-.
Telef. 045-464661.
COMPUTERS met p/w mon.
386SX 2R 210 HD ’ 1.350,-
-386DX 4R 210 HD ’1.500,-
-486DX 66 250 HD ’2.200,-.
Norbertijnenstr. 67, Geleen.
Tel. 046-743394.
Te koop gevraagd Super
NINTENDO, gameboy en
spellen. Tel. 043-252955.
Back to SCHOOL super-
complete 486 DX 2/50 P.C. v.
a. ’2.599,- Bel! RAM Servi-
ces a 04498-59644.
Bach at WORK supercom-
plete 486 DX 2/50 P.C. v.a.
’2.599,-. Bel! RAM Servi-
ces. a 04498-59644.
Te koop COPY-BOX, voor
Super Nintendo. 045-
-228075 na 17.00 uur.

' Kachels/Verwarm ing
GASKACHELS/houtkachels.
Zomerprijs! Gratis geplaatst.
De Kachelsmid, Walem 21
Klimmen. Tel. 04459-1638.
Gas- HOUTKACHELS - cv-
ketels. Keus uit 200 stuks.
Kachelcentrum Jac. Köhlen,
Rijksweg N. 104, Sittard.
046-513228/514862.
Buderus-Radson-Intergas-
Nefit/Fasto CV-KETELS,
scherpe prijzen, goede ser-
vice. Jac. KÖHLEN, Rijks-
weg Nrd. 104, Sittard. Tel.
046-513228 / 514862.

Siemens-Bosch-Zanker-
AEG-Miele WASMACHI-
NES, drogers, koelkasten,
vriezers, vaatwassers. De
laagste prijs! Jac. Köhlen,
Rijksweg N. 104, Sittard.
046-513228/514862.
BARBAS openhaarden, in-
zethaarden, gas-houtka-
chels. Kachelcentrum Jac
Köhlen, Rijksweg Nrd. 104,
Sittard. a 046-513228.
Te koop GASKACHEL,, in
zeer goede staat, prijs

’ 225,-. Tel. 046-753729.
Te koop gevraagd goede
GASHAARD, huisjesmodel
Telef. 046-757430.
HOUTKACHEL of kolenka-
chel te koop gevraagd. Telef.
046-516774.
BRANDHOUT, beukenhout,
plm. 15 m 3voor ’550,-.
Aan huis bezorgd. Van
Thoor, Holstr. 33, Margraten.
Tel. 04458-1818.

Diversen

Omgaan met
hyperventilatie

en stress?
Assertief zijn?
Dat kan! Info 04408-2406.

Te koop THEEDOEKEN
50x70 cm. 100% katoen per
200 stuks ’lB5,- mcl. ver-
zendkosten. a 04704-6004.
Te koop KATTELUIK; heren
sportfiets 5-versn. met ren-
stuur "Gazelle"; Haakse
slijpsteen nw. met gar. 2200
Watt, schijfdiameter 180.
Telefoon: 04405-3504.
Te koop TENNISTAFEL;
Duitse buffetkast ’lOO,-;
gashaard ’125,-; electr. or-
gel Solina flOO,-; 2 buiten-
deuren hardhout 205x83

’ 50,- per st. 04405-2770.
Te k. wasmachine boyen-
lader ’75,-; BUGGY ’30,-;
zwangerschapsbroek mt. 38
’15,-. Inl. 043-253126.
Nu of nooit op=op! Verkregen
uit faillissement en partijen.
LAMINAAT parket. Beste
topmerk van Nederland. La-
met, normaal ’lOO,-. Nu A
of B keus ’25,- t/m ’40,-
-per m 2mcl. ondertap. Be-
schad. en nwe deuren v.a.
’40,-; rollen dakleer 2 t/m 4
mm dik ’2O,- t/m ’65,-;
Daktrim ’12,50 per 2.50
mtr.; Multiplex 32 mm ’ 75,-
-enz. Rennemigerveldweg
70A, Heerlen. 045-729710.
Fijne diepwerkende MAS-
SAGE, loslaten en ontspan-
nen in een rustige sieer.
(geen erotiek!). Alleen vol-
gens afspraak. Tel. 043-
-626477.
REBIRTHING (ademthera-
pie), via deze ademhalings-
techniek kunt u verdrongen
en onverwerkte emoties los-
laten. Vaak is dit ook de ver-
oorzaker van hyperventilatie
en andere klachten. Inl.
Centrum voor Alternatieve
Geneeswijze, tel. 045-
-218917.
:

Te koop RACEFIETS merk
Majestic, mt. 56, ’175,-;
witte eethoek; 4 stoelen met
tafel ’350,-; Stereo-inst.:
tuner, cassette en platen-
speler mcl. 2 boxen 60 W
’275,-; 3 eiken bijzettafel-
tjes kloostermodel ’ 225,-;
accordeon merk Belicia
pianotoetsen ’ 300,-; teak
eethoek: 4 stoelen met tafel
’50,-; 1 berber tapijt
175x250 ’75,-; schilderij
landschap 75x50 ’65,-; wit
kastje met lade en 2 deurtjes
h. 65 x br. 60 en d. 40 cm.
’30,-; 1 kastje wit met 1
deurtje h. 43 x br. 42 en d.
40 cm. ’15,-; 1 tafeltje wit h.
43 x br. 42 en d. 40 cm.
’15,-. Tel. 046-332054.
BÜRSTNER, bwj. '87, met
voortent, ’ 8.200,-; fietsen-
rek voor boven op auto Opel
Veetra. a 045-459210.
Te k. GEZICHTSBRUINER
en rommelmarkt-spullen.
Telefoon: 045-462578. .
Te koop KINDERWAGEN
Koelstra, 3 in 1; witte kinder-
box z.g.a.nw.; nwe matras
(nog in verpak.) 2.10x1.50.
Telefoon: 045-719673.
CARAVAN, '88, 3.80 mtr,
voort., toiletr.; Panda '85.
Wasmach.; Im3 zand. Gevr.
tafelcirkelzaag. 045-250020__
MASSAGE: stress, gespan-
nen. Masseur geeft ont-
spanningsmassage voor m/v.
Per behandeling ’ 50,-'.
Caring Hands 045-429995 v.
9.00-21.00 uur.
Gaat U VERHUIZEN, bel
046-377122, wij verhuizen
U tegen een betaalbare prijs.
PARAGNOSTE voorspelt
uw toekomst. Ook voor ge-
nezing. Telef. 046-754314.
Te koop Terra cotta
BLOEMPOTTEN, stenen
tuinmeubels, houtskool, te-
gels, vezelcement golfplaten
in grijs en zwart, gipskarton-
platen. L.A.G. B.V. Indu-
strieweg 5, Industrieterrein,
Borrekuil, Geleen.
YOGA- zwangerschaps-
yoga, conditie- bodytraining.
Deze 3 groepsactiviteiten
starten met nieuwe lessen in
sept. en okt. Reserveer al-
vast uw gratis proefles. Voor
ml. Centrum voor alternatie-
ve geneeswijze, tel. 045-
-218917. „__
Te koop oude GOKKAST.
Tel. 043-633733.
KRASLOTEN - 21 spel
prikplan voor horeca en ver-
eniging. Tel. 043-476065.
Schoenen 1 maat VER-
GROTEN of verbreden met
gar. v.a. ’20,-. Vijgen, A-
kerstr. 30, Spekholzerheide.
Een Integratieve MASSAGE.
Info: a 04750-11462 of 04492-
-1360.

Te koop ovaal I. eiken EET-
HOEK met rieten zit; l.eiken
telefoontafel; vloerkleed
3.00x2.00 m.; Terra Cotta
potten- 3 leren broeken 'en
leren jas, pr.n.o.t.k. Telefoon
04498-53318.
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H H Kantoormeubelen
VCI Van Dooren bv
Koop niet voordat u bij Van Dooren bent geweest!

Handelsstraat 23, (Handelscentrum Bergerweg) Sittard
'S 046-514867, fax 046-523600
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Breistudie Gen Eikske, Burg.
Kengenstr. 38, Hulsberg. Tel.
04405-3787. Alles voor Uw
brei (machine) hobby.
Te k.: houten dubbeldeurs
GARAGEPOORT, zonwe-
ring (6 m. br.), fitnesstoestel
(Butterfly) voor borstspieren.
Tevens te k. gevr. ruime
aanhangwagen en beton-
molen. Inl. 046-512410.
KRAMEN te huur jaarmarkt
Sittard koopzondag 18 sep-
tember. Telef. na 13.00 u.
046-527582.
5 14" VELGEN met 3 ban-
den voor Volvo 300, ’85,-;
oliehaard ’75,-. Tel. 046-
-331743.
Dekens, dekbedden, gordij-
nen, lakenpakketten alles
snel schoon en fris. Nu ook:
reinigen van uw SPORT-
SCHOENEN voor slechts
’9,50 p.p. Silvy's Wassalon,
Meerssen 043-642223.
Te koop KINDERWAGEN
merk Fischer 3 in 1, grijs
(groenfuchsia) en access., i.
z.g.st, ’400,-; Ralley da-
messportfiets met wieier-
stuur en bagagedrager, i.z.g.
St. ’ 300,-. Tel. 046-755839.
Omgaan met hyperventilatie
en STRESS? Assertief zijn?
Dat kan! Info 04408-2406.
Te koop complete DUIKUIT-
RUSTING. Telef. 045-
-740633. __
Te koop witte BRUIDSJURK
Pronovias mt. 38-40 mcl.
haarstukje ’ 900-; bruids-
schoenen mt. 38 ’ 50,-. Tel.
04404-2194 na 18.00 uur.

NOVEEN St. Clara. Belang-
rijk. Vraag alleen positieve
dingen. Bid 9 dagen het
Wees Gegroet bij een bran-
dende kaars, ook als u er
geen zin in heeft. Vraag 2
dingen die vast onmogelijk
lijken om verhoord te wor-
den en iets wat u ter harte
ligt. Laat de negende dag de
kaars geheel opbranden en
publiceer dit bericht. U krijgt
wat u vroeg. HD.
Te k. VOUWWAGEN, merk
Trigano, ’750,-. Tev. fiets-
stoeltje. Tel. 045-219213.
Te koop plm. 70 kleine
STOELTJES, zeer geschikt
voor peuter- of kleuter-
school, event. per stuk voor
particulier. Tel. 043-630826..
Te koop COMPUTER, com-
pleet, merk Philips, pr.
’500,-; trimfiets ’75,- z.g.a.
n.; Commodore 64 + disk-
drive met veel toebehoren,

’ 200,-. Tel. 046-372253.
GEBIT gebroken? Hoonhout.
Akerstr. Nrd. "328, Hoens-
broek. a 045-228211.
HELDERZIENDE voorspelt
uw toekomst, ook voor rela-
tiebemiddeling. 043-253637.
Te koop FIETSEN; Jorg Z-
bank 1000x1.5; Karcher ho-
gedrukreiniger; grote vet-
spuit; oliezuiger; vulpomp
oliebar; Emco Compact 5 in-
strument-makersdraaibank.
Telef. 043-624192.
Te koop 15 mtr SCHAAR-
HEKKEN; glas- en overgor-
dijnen, kl. blauw, gehele huis.
Telet. 045-325273.

_^ II

Te k. ZONNEBANK gebv
gen, 12 lampen nieif V
bandmassage-apparaat. 1
Telefoon 043-642005. _ 3

Te koop MAZDA 323 Se*"
1.3, 4-deurs, bwj. '8 a

’ 2.600,-; crossmotor H<X 11
da 125 CR, bwj. '93, i.z.g* J

’ 4.250,-; stroomagreg"' n
Honda EG-3000, ’ 1.250. v
Telef. 046-336411.
Te koop voor student 1 V&\chester-FAUTEUILTJE,
’25,-; 2 leunstoelen, ’l5,
per stuk; 1 tienerbure* ■'

’ 40,-; 1 recente studente1 *uitgave van Nederlan' 9
recht, ’79,-. Alles i.g.st. tip
045-316314 na 18.00 u. h
Te k. JUKE-BOXEN 50
60-er jaren, Neons, W'
koelkasten. B 04951 -32207.^
Te k. grote SAHMOWAI
weegschaal; handwat* *pomp; blokkenketel. Br*
ers, Seffenterstr. 10, Vaals.
De Reu CARAVAN m. voO1
pr. ’3.000,-; Maxi PK-
’5OO,-; Ford Scorpio bM
'88. 045-462489, na 18 u.
Te koop 4 3-phasen elecjn
MOTOREN. Tel. 044W
4582. Jl
Piccolo's in het Limbu'll
Dagblad zijn groot in Pgi
SULTAAT! Bel: 045-7199jj*»

PICCOLO'i
04MM661

Voor Piccolo's
zie verder pagina 36: A\
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HEEL VEEL!
Wie nu zijn huidige auto inruilt voor de uiterst complete f Af «fjj.ff.^fi f*OnSUm6nt«SnDrii*sVolkswagen Polo Prego, kan de komende 6 jaar autorijden voor f ~*% jfr ciiiciipiijo " (j.

maar ’ 199,-per maand. En geloofons: voor dat geld krijgt u véél g*^ CfcCk/C |Hj
Prego. Hoe dat kan? Omdat we een fantastisch aanbod voor u hebben. **"w»-<^^ <***_«**. ■ Jy"Ï7 O ■""" J (|,

aanbetaling - inruil
Voorlopig rijdt u voor heel weinig geld echter 6 jaar lang in een superluxe g

_
Volkswagen. Bekijk het plaatje maareens goed, dan ziet uzo dat de Polo Prego wer- JK Ë | '
keiijk alles heeft wat een auto kan bieden. En dat u echt héél veel Prego krijgt voor . 9 f 1"

ï weinig geld. Oh ja...ook als u niets heeft in te ruilen moet u zekerevenlangs komen. U betaalt dan 72 maanden
*+.**. J, j| per maand 199,- * \*
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5 5 «V
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Eén van de veranderingen had betrek-
king op de indeling van de afdeling. Die
zou gesplitst moeten worden in een
standaardklasse voor alle standaardelf-
tallen en een reserve klasse voor de
overige (lagere) teams. „Veel verenigin-

Een aantal verenigingen koos voor de
tweede optie. Clubs als Gerendal, Bug-
genum en EVV, om er enkele te noe-
men, komen uit in de vijfde reserve
klasse. Direkte promotie is voor hen
niet mogelijk. Indien zij zich sterk ge-
noeg achten, mogen ze bij de KNVB
een aanvraag doen te worden inge-
deeld in de standaardklasse.

José Bulles: 'De vreemdste reacties komen uit het publiek'

in het bestuur zat. Maar ik kan niet zeg-
gen dat die opvatting gewijzigd is. Ei-
genlijk zie ik op dat gebied geen ver-
schil met vijftien jaar geleden. Nog
steeds zie je praktisch geen vrouwen
als bestuurslid."

"ROERMOND - Nooit had Marjo Aartsjets om voetballen gegeven. Totdat ze
in aanraking kwam met een voetballer
"an EMS. „Ik ging kijken naar mijn
"Tiend, maar het spelletje op zich kon
"He niet bekoren. Om toch geïnteres-
seerd te raken, heb ik me wat meer

'v erdiept in het reilen en zeilen van een
«nateurclub. Op een gegeven moment■tad EMS een penningmeester nodig.
Aangezien ik bij een bank werkte en
"ien van mening was dat een bankem-
Ployée uiterst geschikt is voor een der-
gelijke bestuursfunctie, kwam men bij
"lij terecht."

" Marjo Aarts heeft de papieren weer tevoorschijn gehaald. Een nieuw seizoen staat voor de deur, er
is weer veel werk aan de winkel. Foto: jeroen kuit

Aarts maakt er echter geen probleem
van. „Als we ergens komen, worden
meestal alleen de heren in de bestuurs-
kamer geroepen. Daarbij moet ik wel
aantekenen dat ik meer als supporter
dan als bestuurslid meega. Bij thuis-
wedstrijden ben ik wel vaker in de be-
stuurskamer te vinden. De voorzitter
moet dan wel eens zeggen dat ik be-
stuurslid ben. Zelfs toen we een recep-
tie hadden bij ons jubileum vond men
het vreemd dat er een vrouw achter de
tafel stond."

& hoefde niet lang na te denken. „Ik
'"«ilde betrokken blijven bij de vereni-
ging. De opgedane ervaringen waren
Positief." Dat alles gebeurde vijf jaar na
'[jaar eerste kennismaking met de voet-talsport. Inmiddels is ze al achttien jaar
Onafgebroken bestuurslid van EMS.

Eerste elftallen
treffen elkaar

in standaardklassen

Hoewel ze aanvankelijk sceptisch tegen
het voetbal aankeek, was ze toch be-
trokken bij het opstarten van een da-
mesafdeling binnen de club. Die tak
was echter geen lang leven beschoren.

il die periode is weinig veranderd. „Het
["■'as in het begin vreemd dat een vrouw

„Het leeftijdsverschil tussen de oude en
de jonge garde was te groot. Daar was
geen geheel van te maken. Bovendien
was er geen aanwas. Dan houdt het
natuurlijk helemaal op."
Enkele jaren geleden wilde ze het rusti-

ger aan gaan doen. Maar met de armen
over elkaar toekijken, beviel haar niet.
Ze wilde van nut zijn voor de vereni-
ging. Tegenwoordig ondersteunt ze de

"penningmeester en de secretaris. „Dat
zijn prima bestuursleden. Ze hadden

het echter enorm druk. Daarom ben ik
bijgesprongen." Voorlopig is Marjo
Aarts niet weg te denken bij voetbalver-
eniging EMS. En dat terwijl ze twintig
jaar geleden geen bal aan deze sport
vond.

Voor het Kerkraadse SVA, dat vanaf
komend seizoen voor het eerst uitkomt
in competitieverband onder de KNVB-
vlag, is de nieuwe opzet alleen maar
gunstig. „Toen we eind 1992 voor het
eerst bij de bond aanklopten, wisten we
nog niets van deze nieuwe indeling,"
verklaart penningmeester Wiel Struver.
„Dit werd ons pas later duidelijk. Het is
voor ons gewoon een prettige bijkom-
stigheid. In de oude situatie zouden we
helemaal onderaan moeten beginnen,
in de vierde klasse. Je speelt dan tegen
lagere elftallen, soms om tien uur 's
morgens."

Voor andere verenigingen was dit een
te grote stap terug. Zij kozen voor de
eerste klasse bij de standaardteams.
Dat zij het gevaar lopen wekelijks een
pak slaag te krijgen, wordt voor lief ge-
nomen.

gen hadden reeds eerder të kennen
gegeven om met de eerste elftallen bij
elkaar te kunnen spelen. We hadden
voorheen twaalf eerste klassen. Vier
daarvan bestonden uit lagere teams,
maar in de overige acht was een mix
van eerste teams en reserve elftallen.
Het was logisch dat er bij de reserve-
teams weinig animo bestond om inge-
deeld te worden bij eerste elftallen. De
nieuwe indeling is derhalve een oplos-
sing voor dit probleem. Bovendien hoe-
ven standaardteams niet meer 's mor-
gens vroeg aan te treden en is er een
verbetering van het niveau," legt Rou-
schen uit.

LEMIERS - Als een voetballer gebles-
seerd ter aarde stort, springt de verzor-
ger uit de dug-out om zo snel mogelijk
assistentie te verlenen. Zelden kijkt
men op als 'de man met de waterzak' in
een rappe sprint het veld oversteekt.
Maar als blijkt dat de verzorger een
vrouw is, wordt het publiek ineens wak-
ker. Dat heeft José Bulles meerdere
malen ervaren. „De tegenstander kijkt
zelden raar op. De vreemdste reacties
komen uit het publiek."

gekomen. We begonnen met 24 perso-
nen. Daarvan bleven er twaalf over:
acht vrouwen en vier mannen. Waar de
vrouwen zijn gebleven is me een raad-
sel."Waarmee ook zij indirekt aangeeft
dat het aantal vrouwen in het amateur-
voetbal nog steeds gering is. „Het logi-
sche gevolg is dat er nog steeds
vreemd wordt opgekeken als een vrouw
een bepaalde functie bekleedt."

Nu mag SVA het meteen tegen eerste
teams proberen. „Een echte uitdaging.
En wat de toekomst ons brengt? Dat
weten we niet, want we kennen geen
enkele tegenstander. Aan de andere
kant zijn wij natuurlijk ook een grote on-
bekende. Het gaat ons niet in de eerste
plaats om de resultaten. We willen ge-
woon'in competitieverband uitkomen.
De keuze was voor ons dus makkelijk."

De verzorgster van vierdeklasserLemir-
sia lijdt daar niet onder. Tenzij een toe-
schouwer iets te grof wordt. „Het komt
wel eens voor dat het publiek iets roept
wat echt niet door de beugel kan. Eén
keer was het zo erg dat ik heb gerea-
geerd. Nee, ik zeg niet wat geroepen
werd. Dat was te grof."

Op het eerste gezicht lijkt deze opzet
meer dan logisch. Maar bij de eerste in-
deling van de standaardteams in vier
hoofd-, vier eerste en twee tweede klas-
sen bleek dat voor die laatste categorie
slechts zeventien ploegen beschikbaar
waren. Het gevolg was dat ploegen uit
Maastricht wedstrijden zouden moeten
gaan afwerken in de buurt van Roer-
mond en andersom. Aangezien het in
dit geval voornamelijk kleine verenigin-
gen betrof - ze waren immers niet voor
niets in de laagste klasse voor stan-
daardteams ingedeeld - zagen zij zich
voor een onoverkomelijk probleem ge-
plaatst. De kosten om geregeld een
'verre' trip te moeten maken, waren ge-
woonweg te hoog.

Door haar drukke werkzaamheden kan
Bulles niet aanwezig zijn op trainings-
avonden. Spelers met klachten kunnen
echter altijd bij haar op de praktijk te-
recht. „Voetballers denken vaak dat ze
met een wonderdokter te maken heb-
ben. Dat ze weer zo aan de slag kun-
nen als ze bij mij zijn geweest. Zo werkt
dat natuurlijk niet. Ik behandel enkel de
lichte blessures. Als ik twijfel, stuur ik de
speler meteen door naar een arts of de
fysiotherapeut."

Klachten waren er amper. Rouschen:
„We hebben de verenigingen zelf laten
kiezen. Wel moeten sommige clubs uit
Midden-Limburg nu verder reizen dan
voorheen. In het verleden waren er vol-
doende reserveteams in de buurt. Nu
liggen de tegenstanders verder van el-
kaar. Die geluiden zijn tot ons doorge-
drongen, waarna we met die clubs
hebben gesproken. Een echt protest
hebben we niet ontvangen." Een goed
begin is het halve werk.

De KNVB besloot daarop een vijfde
eerste klasse in het leven te roepen. De

Afgelopen seizoen maakte Bulles haar
debuut als verzorgster van Lemirsia.
„De toenmalige verzorger stopte ermee
en ik had wel oren naar die functie. Veel
bedenktijd had ik niet nodig toen ze me
vroegen."

Veranderde opzet
afdeling Limburg

Bulles is door de week weliswaar zel-
den op het sportcomplex te vinden, 's
zondags is ze altijd van de partij. „Dat
begint al tegen half tien als de spelers
van het tweede behandeld moeten wor-
den. Het aanbrengen van bandages,
een beetje masseren. Bij veel voetbal-
lers komt het niet op zich eens te laten
verzorgen. Pas als ze een keer ge-
weest zijn, merken ze dat het helpt.
Bovendien denken velen dat ik er alleen
voor het eerste ben. Ten onrechte."

Aangezien Bulles haar man al jaren be-
geleidde tijdens de wedsrijden van het
eerste, was ze geen onbekende voor
de spelers. Die stelden zich meteen po-
sitief op. „Er zijn geen afwijzende reac-
ties geweest. Wel moesten uiteraard
duidelijke afspraken worden gemaakt
omtrent omkleden en douchen," verdui-
delijkt ze.
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José Bulles neemt een speler van Lemirsia onder handen. Foto: frits widdershoven

lies Vaessen: 'Als jepresteert,
dwing jevanzelf respect af’

Bulles runt een gezondheidscentrum
waarin ook een fitnessruimte is opgeno-
men en aan aerobic kan worden ge-
daan. „Om te kunnen optreden als iets
gebeurt, heb ik de cursus sportmassa-
ge gedaan. Zo ben ik aan het diploma

Het vlaggeschip is wel het enige team
waar Bulles langs de lijn staat. „Ik kijk
ook vaak naar het tweede, maar dan
ben ik niet in functie om het zo maar te
zeggen. Zou echter iets gebeuren, dan
zal ik helpen. Daar ben je immers ver-
zorgster voor."

team de stap naar de vierde klasse
KNVB, Het betreft de ploeg met het
hoogste winstpuntengemiddelde in de
eindrangschikking van de competitie.
Dat wil zeggen het aantal winstpunten
gedeeld door het aantal wedstrijden.

De afdeling Limburg ziet er vanaf dit
seizoen als volgt uit. Er zijn vier Hoofd-
klassen Standaard. Daaronder bevin-
den zich vijf Eerste klassen Standaard.
In deze negen klassen zijn alleen eer-
ste elftallen opgenomen. Vervolgens
zijn de 'lagere' teams (tweede en lager)
over de eerste tot en met vijfde reserve
klassen verdeeld. Deze klassen moeten
niet verward worden met de reserve
klassen van district Zuid 2 voor tweede
en enkele derde elftallen, diereeds eer-
der bestonden.

De vier kampioenen van de Hoofdklas-
se promoveren rechtstreeks naar de
vierde klasse KNVB. Bovendien wordt
aan het einde van het seizoen een hal-
ve competitie gespeeld tussen de drie
periodekampioenen van elke Hoofd-
klasse. Dat levert nog eens vier promo-
vendi op. Van de niet gepromoveerde
periodekampioenen maakt nog -één

De regeling in de Eerste klassen is een-
voudiger. De vijf kampioenen alsmede
de vijf winnaars van de nacompetities in
elke Eerste klasse maken de stap naar
de Hoofdklasse. Degradatie is niet mo-
gelijk.

De nummers elf en twaalf degraderen
rechtstreeks naar de Eerste klasse.
Daarnaast spelen de nummers tien van
de Hoofdklassen A en B alsmede de
nummers tien van de Hoofdklassen C
en D een wedstrijd tegen elkaar. De
verliezers van deze twee duels komen
elkaar tegen. De ploeg die dat duel ver-
liest, zal eveneens degraderen uit de
Hoofdklasse.

uit zonder waarschuwing. Maar dat is
me hooit overkomen."

best mee. 'Oh jee, een vrouwelijke
scheids. Als dat maar goed gaat', rie-
pen de spelers dan. Daar had ik geen
boodschap aan. Het fluiten ging ge-
woon prima. Als je goed presteert,
dwing je vanzelf respect af. Dat is me
gelukt."

*>UNSSUM - Lies Vaessen is geen
in het damesvoetbal. Als

6in kind al deed ze niets liever dan,*-hter een bal aanrennen. Voetbal was
*ar passie met als gevolg dat ze lid

,*'d van VVEgge. Al snel bleek dat ze
|?lent had. Ze vertoonde haar kunsten
j}België en Duitsland, en schopte het

' het Limburgs en zelfs het Neder-
jds team. Maar wie goed is, moeti^enen op fikse tegenstand. „Dertien

L6fir ben ik geopereerd. Toen kreeg ik
61 advies om te stoppen."

Net als -alle debutanten had ook zij last
van plankenkoorts. „De eerste wedstrijd
stond ik met de aanvoerders klaar om
te tossen. Had ik geen munt bij me. Ik
heb de aanvoerder van de gasten toen
maar gevraagd in welke hand ik de fluit
had."

Een zeer belangrijke reden dat ze het
zelden moeilijk heeft, is het feit dat
Vaessen zelf heeft gevoetbald. „Je weet
dat spelers emotioneel kunnen reage-
ren. Dat maak je als voetbalster zelf ook
mee. Er wordt met kaarten gesmeten
als iemand 'hé scheids' roept, maar
zware overtredingen blijven ongestraft.
Dat is jammer. Het hoeft namelijk niet
alleen de schuld van de spelers te zijn
als een wedstrijd uit de hand loopt.
Vaak heeft een scheidsrechter daarin
ook een rol gespeeld."

Va'"essen wilde echter per sé in het voet-
blijven. „En dus besloot ik

* 'luit ter hand te nemen." Zes seizoe-
heeft ze er als veldscheidsrechter

j zitten. Bovendien leidt ze wedstrij-
lj *" uit de hoofd- en eerste klasse van
£ zaalvoetbal. Een periode die bijzon-.r prettig is verlopen. Hoewel men bij
«Jfirnige verenigingen nog nooit met

H!n 'vrouw in het zwart' te maken had
ad.

Momenteel speelt ze op bescheiden ni-
veau. „Damesvoetbal op lager niveau is
inderdaad minder. Maar de top mag er
zijn. Desondanks denk ik dat het moei-
lijk wordt. Echte sponsors krijg je niet en
de reiskosten moeten vaak zelf worden
betaald. Dan is het logisch dat sommige
ploegen niet hoog willen spelen vanwe-
ge de lange reizen. Bovendien stoppen
veel dames als ze verkering krijgen. Er
spelen zo veel factoren een rol dat ik
denk dat het nooit echt zal aanslaan."

Het vinden van scheidsrechters voor
wedstrijden in de afdeling, waar Vaes-
sen komend seizoen actief is - 'ik heb
een pacemaker en doe een stapje te-
rug' - wordt steeds moeilijker. „Dat is
niet vreemd. Als je ziet wat op de vel-
den gebeurt, is het toch logisch dat ve-
len de fluit opbergen. Men moet de
boosdoeners strenger straffen. Niet zes
weken langs de kant laten staan. Geef
zo iemand een fluit in de hand. Dan
mag hij het zelf proberen en ervaart hij
zelf hoe het is wanneer spelers agres-
sief worden."

£*t name in het begin maakte ik het«per mee dat niemand me opving. Lo-fjSch, want ze verwachtten een man.3*l hoorde ik hoe in de kantine be-
zich een kwartier voor de

afvroegen waar de scheids-
bleef. Pas toen meldde ik me."

" Lies Vaessen zal na haar ervaring in de eerste wedstrijd die
ze moest fluiten, nooitmeer een muntstuk vergeten.

Foto: DRIES LINSSEN

Jr1* bij spelers heerste aanvankelijk
9eloof. „Ik kreeg de opmerkingen

Het is de eerlijke mening van een ex-
topper, die haar laatste jaren slijt bij Ja-
beek. Soms vallen de tijden van spelen
en fluiten samen. Dan heeft haar team
pech.

Zelf heeft ze nooit problemen gehad op
het veld. „Ik heb wel eens iemand uit
het veld gestuurd voor natrappen of
slaan. Dat werd geaccepteerd. Wat ik
zeker niet kan hebben is grof taalge-
bruik. Dan vliegt een speler er meteen

Vrouwen in voetbalwereld:
nos steeds seen gemeengoed
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Nieuwe indeling moet
tot verbetering
kwaliteit leiden

damesteams. Maar de meeste andere functies zijn voor het merendeel in handen
van mannen. José Bulles (verzorgster), Lies Vaessen. (scheidsrechter) en Marjo
Aarts (penningmeester) beamen dit. Ze werden vaker dan eens met eén vreemde
blik ontvangen. Niet dat dereacties vervelend waren. Meestal wist men zich geen
houding. De vraag is of daar ooit verandering in komt.

James Brown had in 1966 een grote hit met 'It's A Man's, Man's, Man's World'.
De kans dat hij het had over het amateurvoetbalwereldje is zo goed als nihil. Toch

zou deze tak van sport onderwerp van het nummer kunnen zijn. Geregeld wordt
nog raar opgekeken tegen vrouwen met een bepaalde functie binnen een

voetbalclub. Niet bij het aktieve gedeelte. Veel verenigingen hebben meisjes- of

NIEUWSTADT - De afdeling Limburg heeft quaindeling een gron-
dige schoonmaak ondergaan. Alle zogenaamde standaardteams
(eerste elftallen) uit de afdeling, op een enkele uitzondering na, zijn
in twee niveaus ondergebracht. Op die manier hoeft een eerste
elftal in competitieverband niet meer uit te komen tegen een lager
team. Onder deze twee niveaus bevinden zich de eerste tot en
met vijfde reserve klassen met lagere teams en een paar stan-
daardteams, die te kennen hadden gegeven recreatief te willen
spelen.Marjo Aarts: -Voorzitter

moet wel eens zessen
dat ik bestuurslid ben1

tweede klasse zou er niet komen. De
verenigingen die oorspronkelijk in deze
klasse waren ingedeeld, werd dekeuze
gelaten: naar de eerste klasse of toch
maar recreatief. De eerste optie bete-
kende uitkomen tegen beduidend ster-
kere tegenstanders. De tweede moge-
lijkheid had tot gevolg dat men in de
laagste reserve klasse zou worden in-
gedeeld.

Twee jaar geleden werd bekend dat bij
de KNVB een reorganisatie zou gaan
plaatsvinden. Het opgestelde AEF-rap-
port kreeg echter niet de benodigde
meerderheid van de twintig afdelingen.
Bij de afdeling Limburg was men van
mening dat het rapport niet alleen
slechte punten bevatte. „Een reorgani-
satie komt er toch. Dus besloten we de
goede punten onder de loepte nemen,"
aldus afdelingsmanager Rouschen.
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De 'grote jongens' komen op bezoek
Oefenwedstrijden tesen professionele clubs krenten in de pap

Om tegengas te kunnen geven, heefl
Lei Janssen de naburige verenigingen
Neer, Roggel en Haelen verzocht spe-
lers beschikbaar te stellen. Roggel en
Haelen doen mee, Neer liever niet. Het
gevolg is dat meer dan twintig spelers
zich drie kwartier voor de wedstrijd
warmlopen, voor zo ver dit nodig is. En-
kele supporters nemen aan de bar het

maar zekere niet laatste
pilsje tot zich. „Moet je ze zien lopen.
Wat een conditie. Na vijf minuetn vallen
ze gegarandeerd om," klinkt het cy-
nisch. Van medelijden geen sprake.

Bij de ingang van het complex hééft de
kassier een plaatsje onder de bomen
voor zich opgeëist. Hij verwacht veel
publiek, maar wordt teleurgesteld. Hel
zwembad heeft vandaag een grotere
aantrekkingskracht dan het voetbalveld.

Na een koud buffet vertrekt het gezel- 'schap naar het voetbalveld. Gelegen in 1een gebied van hoog landschappelijke <waarde. Om dat zo te houden, zijn e' 'geen reclameborden te ontwaren. Een 'vreemd gezicht in een tijd waar.clvb4" j
voor een gedeelte zijn aangewezen of
de giften van sponsors.

MVVis er nog niet. De bus arriveert pas
een half uur voor aanvangvan het duel-
Niet dat men te laat is vertrokken uit
Maastricht. In de ochtend was men al in
Nunhem neergestreken. Een uitnodi-
ging van deze vereniging houdt name-
lijk meer in dan enkel een partijtje voet-
bal. De profs en hun aanhang worden
de hele dag bezig gehouden. Een
lunch, een boswandeling, schieten op
de bolletjes zoals bij het OLS. Mevrouw
Vergoossen en nieuwkomer Sjoerd
Sanders mikken het beste.

Alle amateurvoetbalclubs
spelen aan het begin van

het seizoen meerdere
oefenwedstrijden. De

trainers willen zien hoe de
zaken ervoor staan,

testen eventuele
aanwinsten of gooien het
roer op taktisch gebied
radicaal om. Spelers
krijgen een kans zich

waar te maken, proberen
een basisplaats te

bemachtigen. Supporters
kunnen hun clubje na
enkele maanden weer
eens bekijken, vormen

zich (te) vroeg een
mening over het nieuwe

seizoen. Het hoort er
allemaal bij. Sommige

verenigingen zijn zelfs in
staat een profclub in het
oefenprogramma op te

nemen. De 'grote
jongens' komen op

bezoek. Het hoogtepunt
van de oefencampagne,
misschien wel van het

hele seizoen.

door

ROB
SPORKEN
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SVM

Op 23 juli treedt Fortuna Sittard aan te-
gen SVM. Een traditie. Al dertien jaar
lang komt de beroemde buur uit de
Baandert naar Munstergeleen. Be-
stuurslid Richard Scholtens sr. onder-
hield als sponsor goede contacten met
Joop Castenmiller. Van het een kwam
het ander. De Sittardse profs openen
sinds 1981 hun oefenprogramma bij
SVM.

Het spannende is er in inmiddels enigs-
zins vanaf. „In het begin kwamen er
duizend tot vijftienhonderd man op af.
Nu is dat wat minder. Je mag boven-
dien niet vergeten dat Fortuna lang-
zaam is weggezakt," verklaart wed-
strijdsecretaris Zef Brands.

Een uur voor de wedstrijd is het nog stil
op het complex. De Fortunezen arrive-
ren in hun eigen auto's. Geen handte-
keningenjagers, getf-i drukte. De spe-
lers van SVM zitten in de kantine. Klaar
voor de strijd tegen Goliath. Boven de
bar hangt een bordje met de afbeelding
van een energiegevend drankje. 'Ex-
tran: Goed voor denderende doelpun-
ten. Een SVM'er is blijkbaar onder de
indruk van de slogan en bestelt een
flesje. „Hoelang werkt dat spul?"vraagt
hij zich af. Het is duidelijk. De amateurs
weten dat het loodzwaar zal worden.
„Man, wat is het benauwd," klaagt een
ander. Overbodige opmerking.
Een jongetje in Ajax-shirt schuift onge-
makkelijk op de hoge barkruk. „Ga
maar eens kijken bij de kleedlokalen,"
wordt hem toegefluisterd. Het mannetje
twijfelt. In de. gang zal hij zeker geen
Overmars of Litmanen tegen het lijf lo-
pen. Maar toch, in je eentje op die profs
af. Nee, dat is te veel gevraagd. Het
respect wint het van de moed. Dan
maar geen handtekening.
Buiten wordt alles in gereedheid ge-
bracht. Er is een zeil gespannen, de tap
staat klaar, de indeling is gemaakt.
lemand vraagt of de muziek buiten ook
werkt. „Gisteren deden de boxen het
daar niet. Lijkt me sterk dat het nu wel
in orde is,"klinkt het laconiek uit de kan-
tine.

Voor het eerst staat er geen tent voor
de supporters. „Het bleek financieel niet
haalbaar deze keer. De aantrekkings-
kracht van Fortuna is minder. Boven-
dien zijn de mensen moe gekeken op
het voetbal," meent Brands.
Desondanks omzomen enkele honder-
den liefhebbers het veld. Want hoe je
het wendt of keert, jekrijgt niet elke dag
de gelegenheid de profs van 'hiernaast'
van zo dichtbij te bezichtigen. „Boven-
dien willen de mensen de nieuwelingen
van Fortuna graag aan het werk zien,"
weet Brands.
Dat blijkt ook wel. De aanwinsten zijn
echter minder bekend. En dus begint
meteen het gokwerk. „Wie is nu Van
Weert. Die nummer elf?" „Nee, dat is
die van Eindhoven, Vroomans. Ik denk
dat negen Van der Weert moet zijn."
Bingo.
Na twintig minuten klinkt een fluitsig-
naal. De toeschouwers kijken elkaar

Vergoossen tikt zijn collega even op de ;
schouder. Of de wedstrijd iets later kan {
beginnen. „Geen probleem," aldus t
Janssen. Het is sowieso nog niet druk- tj
De spelers van Nunhem weten van l
niets. Zij denken dat het elk moment ze k
ver is. Ze hebben inmiddels een ge- e
deeltevan het veld opgezocht waar vol- 't
doende schaduw is. Pas als de profs h
aan hun collectieve warming-up begin- "*
nen, trekken de amateurs naar het mid* ?
den van het veld om hun opponenten te J-
imiteren. f 1
Het duel is niet echt verwarmend. D** '*amateurs wisselen om de tien minuten-
Het lijkt wel ijshockey. En dat bij ccn Vl
temperatuur van 33 graden. Een van de
acteurs komt tussen het publiek staan> :*
trekt zijn doorweekte truitje uit en geef k

tekst en uitleg. „Voordat ze starten, du- >
wen ze je even weg. Dan ben jekans-
loos." Tja, het zijn profs.

tus op de eigen velden mogen, dient
ook dit duel op 'vreemde' bodem te wor-
den afgewerkt. Precies tussen de Vink
en Kaalheide. Geen thuiswedstrijd voor
de amateurs derhalve. Niet dat het qua
resultaat wat uitmaakt. Wel wat betreft
de inkomsten.

vragend aan. Nu al rust, dat kan toch
niet? Pim Verbeek heeft de scheids-
rechter voor de wedstrijd gevraagd een
drinkpauze in te lassen halverwege de
eerste en de tweede helft. De SVM'ers
maken een sprint naar de dug-out. Het
tempo van Fortuna lag hoog. De bidon
is een gewild object. In het vervolg van
de eerste helft ligt het water de SVM'ers
zwaar op de maag. De profs lopen uit
naar 0-5. Het ziet er slecht uit.
„Fortuna komt altijd graag naar ons toe.
Niet alleen omdat we hen goed ontvan-
gen, maar ook omdat we hen laten
voetballen. Het bestuur geeft die op-
dracht mee aan de spelers. Geen ge-
trap. Daarom gaan we vaak fors onder-
uit," lacht Brands.
Bij het begin van de tweede helft loopt
een Fortuna-fan ongegeneerd op Ver-
beek af. „Ha die Pim, de nieuwe trainer.
We gaan het maken dit jaar." Verbeek
schudt lachend zijn hand. Het kan alle-
maal in de voorbereiding. Geen hoge
hekken, geen suppoosten. De fan vat
post naast de dug-out, steekt zijn pijp
aan en voorziet 'zijn' Fortuna van 'takti-
sche tips': „Daar gaan we jongens."
Ook de drinkpauze in het tweede bedrijf
komt gelegen. Met vuurrode hoofden
zoeken de amateurs beschutting bij de
dug-out. Een enkeling laat zich masse-
ren. Nog even doorbijten en het zit

Ruim een uur voor de wedstrijd stelt de
eerste Roda-fan zich op langs de lijn.
Hij neemt geen risico, het zou wel eens
druk kunnen worden. Getooid in een
geel shirt, zwarte broek en baseballpet
probeert hij zijn hogedruktoeter uit. Het
apparaat werkt, dat hebben ze zelfs op
de Vink meegekregen. Drie kwartier
voor aanvangstijd lopen de spelers van
Miranda zich al warm. De Roda JC'ers
vinden het wel goed. Het is te vroeg en
vooral te benauwd.

„De eigen mensen komen toch wel. Of
we nu op het eigen complex spelen of
thuis. Ook de Roda-fans, die hun club
voor het eerst in Kerkrade kunnen aan-
schouwen, maakt het niets uit waar
gespeeld wordt. Maar we missen nu
natuurlijk wel de inkomsten van de kan-
tine," legt Miranda-voorzitter Jo Paas
uit. En dat tikt aan. Zeker met dit weer.

De Leudalcombinatie geeft opvallend
goed partij. In ieder geval beter dan
MVV verwacht had. En.dat zit een spe-
ler als Robbie Delahaye niet lekker. De
kleine stofzuiger schoffelt, dirigeert, foe'
tert en godvert. Het publiek geniet met
teugen. Dat is nou een echte. Tegen
het einde van de wedstrijd loopt hel
steeds minder soepel bij de gasten. He'
gevloek neemt toe. Echte voetbaltaal-
„ls dat echt nodig," vraagt een dame
zich hoofdschuddend af.

Langs de lijn nemen de supporters al-
vast een voorproefje op komend sei-
zoen. „Als jebij die - bedoeld wordt de
nieuwe trainer van Miranda, red. - niet
twee keer per week traint, kun je het
vergeten." De rest knikt instemmend.
Men fluistert elkaar nieuwtjes toe. Alsof
het zware geheimen betreft.

fers worden broederlijk verdeeld over
beide helften. Na het eindsignaal keren
de meeste toeschouwers huiswaarts.
Niet dat de kantine ongezellig is, maar
het is niet de eigen vertrouwde omge-
ving.

NUNHEM

De tijdsduur van de meeste ontmoetin-
gen tussen een amateurclub en een
professionele vereniging blijft beperkt
tot een paar uur. De wedstrijd zelf krijgt
meestal een vervolg in de kantine waar
een koffietafel gereed staat of warm
eten wordt geserveerd. In Nunhem pakt
men de zaken echter energieker aan.
Nadat Fortuna Sittard reeds enkele ke-
ren te gast is geweest in dit kleine dorp
bij Haelen, is het dit jaar de beurt aan
MVV. „Dat is eens wat anders," legt
Nunhem-trainer Lei Janssen uit. "Janssen is meer dan trainer, zo blijkt al
snel. Hoewel hij het liever niet zo wil
noemen, is hij het manusje-van-alles.
„Noem me maar sociaal werker. Vorig
jaar zijn in Nunhem zeven spelers ge-
stopt. We hebben geen A-, B- en C-
jeugd. Met dit team moeten we het dus
de komende jaren doen," aldus Jans-
sen.

Nunhem 1 is echter niet sterk genoeg
om MVV enig partij te bieden. De voor-
zitter van de kleine club speelt hier slim
op in. Het zou een 'schande' zijn indien
MVV met niet meer dan zes treffers ver-
schil zou winnen. De Maastrichtenaren
happen toe. Indien niet met minimaal
zeven doelpunten verschil wordt ge-
wonnen, ontvangt Nunhem een bedrag
van duizend gulden.

Inmiddels luiden de klokken van de
kerk. Een steuntje van boven in de ruü
van de amateurs die naar adem hap'
pen. De duizend piek lonken. MVV
komt er niet meer doorheen. De score

* blijft steken bij 1-6. Geen zeven doel'
punten verschil derhalve. De Maas-
trichtse vereniging moei de beurs trek-
ken. Zonder gemor, want men '<s
vandaag fantastisch ontvangen. He1
geld is bestemd voor de renovatie vaC
de Servaaskappel in Nunhem.

De wedstrijd verloopt zoals verwacht.
De amateurs doen hun best, maar zijn
niet opgewassen tegen Roda. Ruim
voor het einde van de eerste helft trek-
ken de eerste toeschouwers richting
kantine. De barkrukken zijn nog niet be-
zet. Tijdens de rust is het veel te druk.
Het bestellen van een pilsje kost dan
meer kracht dan het spelen tegen een
profclub als amateur zijnde. In de twee-
de helft speelt de profclub ruim een half
uur met tien man zonder dat iemand dit
aan het spelbeeld merkt. De tien tref-

Er wordt scherp op de centjes gelet. Bij
de kassa krijgt uw verslaggever te ho-
ren dat hij entree dient te betalen. On-
danks het feit dat hij een NSP-kaart
overhandigt, die normaliter toegang ver-
leent tot alle sportevenementen in Ne-
derland, uitgezonderd Europacupduels
en interlands, houdt de man - nota be-
ne behorend bij Roda JC - voet bij
stuk. „De recettes moeten worden ge-
deeld met Miranda. U kunt me wel zon
pasje laten zien, maar dat zegt niets.
Betalen dus." Pas als hij doorheeft dat
het wel degelijk om iemand van de pers
gaat, geeft hij toe. Maar het is duidelijk.
Tegenwoordig moeten de amateurver-
enigingen elk dubbeltje omdraaien.

erop. Of het nog wel leuk is? Veteraan
Peter Mols (32) vindt van wel. „Voor de
mensen langs de lijn blijft het een bele-
venis. En ook voor ons is het steeds
een uitdaging. Je weet dat je wordt op-
gerold, maar je probeert er het beste
van te maken." Dat lukt SVM opmerke-
lijk goed. Enkel Mark van Bommel vindt
nog twee keer het net: 0-7. De neder-
laag is wel eens hoger uitgevallen.

Na het laatstefluitsignaal van de man in
het zwart, die het zelden zo gemakkelijk
zal hebben gehad, zoekt de helft van
het publiek de tap op. De rest keert
huiswaarts. Volgend jaar zal men weer
langs de lijn staan. Of Fortuna in de
subtop van de PTT-telecompetitie
speelt of anoniem in de eerste divisie.
Het blijven profs. En daar komt men
graag naar kijken.

MIRANDA

Ook het naar de tweede klasse gede-
gradeerde Miranda ontvangt al jaren de
grote 'broer' van Kaalheide. Er is zelfs
een contract voor de komende jaren
getekend. De overgang van Miranda-
speler Rik Plum naar de Kerkraadse
eredivisionistheeft daar mee te maken.
Plaats van handeling is sportpark de
Groene Long. Aangezien de Kerkraad-
se verenigingen pas vanaf half augus- Na het duel worden strafschoppen g«'

nomen. Supporters van MVV en Nun*
hem nemen het achter de goal tege"
elkaar op. De amateurs trekken aan he
langste eind. Tot groot vermaak van de
toeschouwers. De acteurs kruipen on-
der de koude douche. Er staat nog cc*1feestavond in een café op het program*
ma. In Nunhem worden de gasten in de
watten gelegd. Dat is duidelijk na deZe
lange, zware dag.

Betalen voor profs
Amateurvoetbalverenigingen die een oefenwedstrijd willen afwerken tegen
een professionele club, zullen vaak diep in de buidel moeten tasten. Dat is
echter niet altijd het geval. Goede relaties met de profclub, de transfer van
een amateurspeler naar de 'grote' club naast de deur, amateurclubs die hun
velden beschikbaar stellen aan profclubs. In deze en vele andere gevallen
is vaak een afspraak omtrent de kosten die een dergelijke oefenwedstrijd
met zich meebrengen. Toch hebben veel professionele verenigingen ook
een 'vaste prijs. In onderstaand overzicht staan enkele bedragen die opge-
hoest moeten worden om de betreffende club voor een oefenduel uit te
nodigen.

PSV fl. 25.000,- (excl. BTW)
FC Twente fl. 10.000,- (all-in)
Roda JC fl. 5000,-

Feyenoord wilde het bedrag niet prijsgeven. Ajax verklaarde alleen te rea-
geren op een schriftelijk verzoek, maar uit Amsterdam werd vervolgens niets
vernomen. Prima pr. Het bedrag van Roda JC geldtvoor wedstrijden buiten
de direkte regio. „Ploegen uit de buurt vragen we meestal niets. Zij hebben
alleen de kosten van consumpties of een koffietafel. Wel wordt de recette
gedeeld," aldus directeur Serve Kuijer. MVV speelt in principe alleen wed-
strijden in de regio. „Om goede contacten te onderhouden met de amateur-
clubs, vragen wij niets," aldus trainer Sef Vergoossen. „Indien jeverder weg
gaat spelen, zou je tussen de twee- en vierduizend gulden kunnen vragen,
maar we zien het nut er niet van in buiten Limburg te gaan spelen," vult di-
recteur Ron Weijzen aan. Het gevolghiervan is dat MVV in devoorbereiding
van dit seizoen door de vele aanvragen meer dan dertig verenigingen heeft
moeten teleurstellen. VVV speelt altijd in de regio en hanteert - afhankelijk
van de tegenstander - verschillende bedragen. Ook Fortuna Sittard heeft
geen standaardbedrag. „In de regio vragen we meestal niets. Die duels
moet je zien als een soort promotie. Gaan we verder weg dan ligt het aan
een aantal factoren welk bedrag we vragen," verklaart manager Jacques
Opgenoord." Jeugdige handtekeningenjagers gaan op pad na de eerste helft van Leudalcombinatie tegen MVV. Roger Knarren zet een 'krabbel.

Foto: JANPAUL KUIT
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" Even bijtanken. De spelers van SVM maken dankbaargebruik van de rustpauze die alna ruim twintig minuten is ingelast. Foto: peter roozen
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%Jack Nicholson

DOOR SANTE BRUN

Gebruikers van het openbaar vervoer en andere treinlief-
hebbers in Zuid-Limburg komen dit weekeinde aan hun

; trekken: Voor het eerst sinds het 150-jarig bestaan in 1989
:is er weer een NS-Railshow, waarbij de bezoekers vele

soorten binnen- en buitenlandse treinen van binnen en
] van buiten kunnen bekijken. Ze kunnen ook aan hun nos-. talgische trekken komen, want er zijn vele stoomlokomo-. tieven en treinwagons die allang uit de roulatie zijn geno-
i men. Zoals de 'Blokkendoos' uit 1924.

Speuren naar
spreekwoorden

En bij kijken hoeft het niet te
blijven; niet alleen zijn er des-
kundigen aanwezig die tekst en
uitleg geven, er worden ook rit-
ten gemaakt met een stoomtrein
en een museumtrein. Ook kun je
mee voor een korte rit op een
6400-lokomotief, bij de machi-
nist in de cabine.

'Om maar meteen met de deur in
Ws te vallen.' Bijna iedere Ne-
derlander kent dit spreekwoord,
"Haar weinigen weten dat het
stamt uit de tijd waarin de hui-
""en nog niet over een voorpor-
taal, hal of gang beschikten, en
<nen dus van buiten direct de
Woonkamer binnenstapte.

In Maastricht kunnen de bezoe-
kers in kleine groepen de ver-
keersleidingspost bezoeken,
waar treindienstleiders ervoor
zorgen dat alletreinen in Nerder-
land veilig van A naar B kunn«n
rijden.

De show wordt zaterdag en zon-
dag gehouden op en bij de NS-
stations van Heerlen en Maas-
tricht. De toegangsprijs is ’ 8
voor .volwassenen en ’ 4 voor
kinderen. Voor dat bedrag kun
jeterecht op beide shows. Op de
treinreis van Heerlen naar Maas-
tricht en omgekeerd krijg je 40
procent korting op vertoon van
de toegangskaart.

Bezoekers van de shows kunnen
gebruik maken van de gloed-
nieuwe kindercrèche op station
Maastricht, 'het Railrunnerhome.
Daar is op de Railshowdagen
voor de bezoekers het eerste uur
gratis.

sPeciaal project voor bezoekers

' 2ulke wetenswaardigheden overbijzondere kronkels van onze'aalgeschiedenis worden uit de
1 doeken gedaan in het Neder--1 'ands Openluchtmuseum in Am"-
" «m. Dat gebeurt in de vorm van
!' j^en route. De bezoeker wandelt
' «ngs een reeks lokaties en attri-
s die de kapstok vormden

" voor spreekwoorden en gezeg-
: "len.- Deze bijzondere taaitippel is een

yan 55 jaar en ouder. Zij kunnen
8 'n september gebruik maken van
i totaalarrangement. Dat biedt
fi voor ’19,50 een routebeschrij-
-6 %g, een rit met een Jan Plezier,
i, surprise en een kopje koffie
H jftet 'een koekje van eigen deeg.
|. f>e route is niet los verkrijgbaar.
, '»tfo: 085-576333.

DOOR ROB VAN DEN
DOBBELSTEEN

Weersverwachting vakantielanden

" De Regiorunner, denieuwste loot van de NS-materieelboom, is ook te bewonderen op deRailshow in Heerlen en Maastricht.

Bastogne, vijftig jaar na
de slag om de Ardennen

Duitsers zich definitief gewon-
nen. Het stadje rookt en rouwt.
In nog geen maand tijd verloren
in een dodelijke cocktail van
kou, kogels en honger meer dan
2500 burgers het leven.

overal even authentieke film
waarin het kanongebulder en het
gejank der granaten nauwelijks
van de lucht is. De Slag om de
Ardennen in een veel te eng ka-
der. Echt van waarde lijkt hier
slechtseenrond oriëntatiepaneel
waarop met listig aan- en uitfloe-
pende lampjes de toenmalige
troepenbewegingen nauwgezet
uit de doeken worden gedaan.

DONDERDAG 1 SEPTEMBER

GELEEN: Kermis en braderie in
Oud-Geleen van 10 tot 18 uur.

ZATERDAG 3 SEPTEMBER

BRUNSSUM: Customcartreffen
in het Schutterspark vanaf 10
uur. Ook zondag.
MAASTRICHT: Poppen- en bc*
renbeurs in Sociaal Cultureel
Centrum De Spil' aan de Suiker-
doossingel 19 in Maastricht. Ge-
opend van 10.30 tot 16.30 uur.

ROERMOND: Jaarmarkt en
kunstmarkt.

ZONDAG 4 SEPTEMBER

ELSLOO: De L'Ortye wandel-
tocht van 8, 15, 25 of 32 kilome-
ter. Vertrek om 7.30 uur vanuit
Café'De Dikke Stem. Inlichtin-
gen: 04404-1883.
HEERLEN: Mergelland fiet-
stocht van 90 of 135 kilometer.
Vertrek tussen 8 en 10 uur vanuit
De Spuiklep aan de Parallelweg
in Heerlen.
MAASTRICHT: Wycker Broonk,
Sacramentsprocessie vanaf de
St.-Martinuskerk in de Recht-
straat, vanaf 11 uur.
MEERSSEN: Koetsentocht en
andere activiteiten op het wei-
land Tussen de Bruggen vanaf
10 uur. En jaarmarkt op de
Markt vanaf 10 uur.
NEDERWEERT: Trekker-trek-
wedstrijden.
EPEN: Volmolendag, molen in
werking en bakdemonstraties in
de Volmolen en wandelingen
door het geuldal naar de molen
in Epen vanaf drie vertrekpun-
ten.
AKEN: Modelspeelgoedmarkt
van 11 tot 16 uur in Eurogress
aan de Monheimsallee in Aken.
Inlichtingen: 0049-2103-511133 of
0049-203-746327.
LIMBRICHT: Het Sint Salvius-
kerkje van Limbricht met zijn
13-de-eeuwse gewelfschilderin-
gen is weer opengesteld van
14-17 uur. Rondleidingen vanaf
14.30 uur.
EPEN: Luikse markt van 10 tot
18 uur.
HORST-MELDERSLO: Cham-
piondag van 13 tot 17 uur in
streekboerderij en Asperge- en
Championmuseum 'De Locht'
aan de Koppertweg 5 in Horst-
Melderslo.
BRUNSSUM: IVN-dagwande-
ling bij 'Haus Ternell' in de Ar-
dennen. Vertrek om 8.30 uur
vanaf het Lindenplein in Bruns-
sum en om 9.30 uur vanaf de
parkeerplaats bij 'Haus Ternell'.
Inlichtingen 045-257383.
KELCHTEREN (België): Kermis
in Domein Kelchterhoef vanaf 12
uur. Entree kost 100 BFr voor
volwassenen, 75 Bfr voor kinde-
ren vanaf zes jaar, kinderen on-
der de zes jaar hebben gratis
toegang.

Het Limburgs Dagblad kan geen
verantwoordelijkheid aanvaar-
den voor de juistheid van de;
hierboven vermelde gegevens.
Evenementen kunnen worden
verplaatst ofafgelast, zonder dat
dat ons bekend wordt gemaakt.

er tussen uit
Brochure over
Britse musea
De Britse toeristenorganisatie
BTA heeft een brochure samen-
gesteld waarin in totaal 58 bij-
zondere Britse musea staan be-
schreven: 15 in Londen en 43
daarbuiten.
De brochure Great British Galle-
ries is een nuttige en makkelijk
te hanteren gids voor een rond-
reis langs vele kunstzinnige
schatten in Groot-Brittannië en
gratis verkrijgbaar, of per brief-
kaart aan te vragen, bij het Brits
Toeristenbureau, Stadhouders-
kade 2, 1054 ES Amsterdam.

Larchbergtunnel
brengt dorp rust
Afgelopen maandag 1 augustus
is in Oostenrijk de bijna twee ki-
lometer lange Larchbergtunnel
geopend die het bekende vakan-
tiestadje Lofer van veel ver-
keersdrukte zal verlossen. Ook,
voor fietsers op de populaire
Tauernradweg betekent de nieu-
we rondweg winst. Het stuk Lo-
fer-Unken kunnen ze straks in
allerust afleggen.

DE KRANT VAN LIMBURG
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T- H genuanceerd \ "*a}s: *;. rrr r"mM* Telefoonnr. (i.v.m. controle bezorging):jTa verslag brengt

"^^van alles wat I jBi ■„ wast abonnement. <vex«,
actueel is. mm Hiervoor betaal ik

Met nieuws- 3 / 2&«" P®f maand

Q^^ LJ ’ 86,90 pur kwartaal mv*
benchten, H vift ac^pteiro:Q ’ 30,50 per maand
achtergrond- LJ ’ 88,40 per kwartaal. . . Mijn bank-/gironummer voor automatischemiormatie,

(^^ reportages, mm* betaling is:!...f, ...I..A«JI_L-X«a«aJ
"^i***** interviews en Handtekening: «*******■
■^ >■/ advertenties. j Als beloning voor automatische betaling

Drß eersie kies ik voor het volgende cadeau: i^m"'■^f H badhanddoek "1 Parkerpen
f***-» 2 WCkfill reiswekker pocketcalculator— «^a 0- m% umi*** Stuur de»bon in een open envelop,

1 "*^ liKlil la «ronder postesael.ep neer:S'f'kM-hm m*w Umburge Dagblad,antwoordt, «16.6400 Vi Heerlen

I of bel gratis 06-0229911 ■
kJ 111111l urn m m8 710404 400017 01-08

Vergeet Bastogne. Een
troosteloos oord. Auto's die-
selen zich pruttelend door
de van verkeer vergeven
hoofdstraat en uit de luid-
sprekertjes, die boven en
naast de winkeldeuren han-
gen, zagen de hele dag
hpofdpijnverwekkende Dis-
neydeunen. Overal slente-
ren toeristen, uitgebraakt
door in felle tinten geta-
toueerde touringcars. Op de
terrasjes in het centrum we-
melt het van de Trevi-
ra-2000-japonnetjes en van-
af een haastig opgedofte
oorlogstank vallen jenge-,
lende kinderen zich de ene
verstuiking na de andere.
„Mammaaaaaaaaa." Met
«dank aan generaal McAulif-
fe.

De weg van de herinnering. Een
adembenemend mooie route.
Recogne, Bourcy, Mageret, Asse-
nois en - via een kleine omweg
- het naar koeiemest geurende
Tintange. Vervolgens het dal van
de Grande Moscht, Warnach
(met een snoeperig kerkje) en
Bodange. In dat laatste plaatsje,
in restaurant Le Martin Pêcheur,
aan de gorgelende Sure,'legt de
bazin voor de lunch een forel op
de barbecue. Eten op het terras.
Het witte zonlicht lispelt tinte-
lend tussen de bladeren en er
komt wijn en stokbrood op tafel.
„Dat aten generaal Bradtey en
generaalPatton ook toen ze hier
in januari 1945 sliepen," vertelt
de eigenaresse trots.

Het hele verhaal staat op veer-
tien tableaus, die staan opgesteld
langs de 'Historische Omloop
van de Slag om Bastogne'. Het in
alle opzichten schitterende tra-
ject is 65 kilometer lang en voert
de wandelaar, fietser of automo-
bilist langs plekken, die rond
Kerstmis 1944 van belang waren.
Verhalen, verhalen, verhalen en
daarachter dat magnifieke Ar-
dense landschap. Nergens is een
zuiverder beeld te verkrijgenvan
wat zich hier tussen 16 december
1944 en 18 januari 1945 precies
heeft afgespeeld. De bolle heu-
vels, hier en daar bedekt met
donkere bossen, dampen in de
ochtendnevel. Tegen hellingen
opslingerende weggetjes leiden
door dommelende dorpjes met
tussen het gloeiende herfstrood
glurende kerktorens. Boeren ha-
len met vrouw en kinderen het
laatste hooi binnen op krakende
schommelkarren, die worden
voortgetrokken door zware Bel-
gische paarden met harige lam-
pekapjes om hun dikke enkels.
Even wordt de knuist opgeheven
als de vroege fietser passeert.
Bonjour. Bonjour.

De oorlog lijkt ver weg, maar is
hier nog overal.

Een juiste beslissing. Vier helse
dagen later immers, op 26 de-
cember, wordt het bijna dichtge-
sneeuwde Bastogne vanuit het
zuiden ontzet.

In de vroege ochtend van de
16de december 1944 vallen 75
Duitse divisies over een front
van 135 kilometer totaal onver-
wacht het'reeds bevrijde België
binnen. Voornaamste doel: het
heroveren van de Antwerpse ha-
ven. Vooral in het midden, waar
het vijfde pantserleger van Has-
so von Manteuffel en het zesde
van Sepp Dietrich zijn ingezet,
maken de Duitsers in mist,
sneeuw en bittere kou, snel vor-
deringen. Op Eerste Kerstdag
wordt Celles ingenomen, een
paar kilometer van Dinant. Maar
zestig kilometer oostelijker
houdt het garnizoen van het
door een ring van vuur en staal
omsingelde Bastogne nog steeds
stand.
De slag om de Ardennen, een
wanhopige poging van de Duit-
sers om, de .haven van Antwer-
pen te heroveren heeft het scena-
rio van de klassieke western. De
onuitwisbare naam, die Bastog-
ne zich in de geschiedenis van de
Verenigde Staten heeft verwor-
ven, is onmiddellijk verklaard
als de Amerikanen worden ver-
geleken met de dappere kolonis-
ten achter hun in een cirkel ge-
plaatste huifkarren en de Duit-
sers met de daaromheen gillende
en schietende Indianen. Boven-
dien was daar nog het ijlings
opgeroepen ontzettingsleger van
generaal Patton plus de rol van
de heldhaftige verdediger gene-
raal McAuüffe, die slechts het
bijkans onvertaalbare 'Nuts'
knauwde toen de Duitsers hem
op de avond van de 22ste decem-
ber een ultimatum stelden, 'krijg
dekolere.

Info: Belgisch Verkeersbureau,
Herengracht 435-437, 1017 BR
Amsterdam, telefoon 020 - 625 12
51.

Bastogne is synoniem aan gru-
welijk. In de Verenigde Staten
nog meer dan in Europa. Ner-
gens verloor het Amerikaanse
leger in een enkele slag zoveel
soldaten als in en rondom ditAr-
dennen-nest, halverwege Namen
en Luxemburg. Op de avond van
de 28e januari 1945, toen de ka-
nonnen eindelijk zwegen, telden
de Yanks na anderhalve maand
verbitterd vechten 8447 doden,
20.905 gevangenen of vermisten
en 46.170 gewonden. Maar de
Duitsers (10.749 gesneuvelden)
dropen af. Hetgeen ook dit jaar
weer uitbundig zal worden ge-
vierd. Exposities, concerten,
nieuwe musea en natuurlijk door
de straten marcherende cohor-
ten veteranen. Opdat we nooit
vergeten.
Edoch, wie écht wil weten hoe
het er hier een halve eeuw gele-
den aan toe ging, kan Bastogne
maar beter links laten liggen. En
dat museum bij het gedenkteken
op de hoogte van Mardasson, net
buiten het plaatsje, al evenzeer.
Veel te mooi. Plastic etalagepop-
pen met rooie appelwangetjes,
gesteven uniformen, gelakte ka-
nonnen, gepoetste mitrailleurs
en ander opgekalefaterd oorlogs-
tuig, gekoppeld aan een niet

De gevechten zijn verbitterd en
wreed en pas op 15 januari geven
de rondom Bastogne gelegerde

..

Komend weekeinde in Heerlen en Maastricht

Railshow is smullen
voor treinliefhebbers

film

Jack Nicholson
onweerstaanbaar

PAGINA 34
pop

Bluesrockfestival
Tegelen zonder BBM

PAGINA 35

tijdie vrij
tijdie vrij

show

korte toer



" Torn Hanks in 'Forrest Gump'.

DOOR HANS TOONEN

Een grotere koelbox. En langere
nagels. Beide attributen heb je
hard nodig tijdens de even veel-
belovende als explosieve nacht-
marathon die op zaterdag 10
september wordt gehouden in
Royal, Heerlen. Laat je je leiden
door de sterren dan komt deze
filmnacht in aanmerking voor
het predikaat 'Moeder van alle
marathons. Harrison Ford, Torn
Hanks, JeffBridges, Tommy Lee
Jones en Arnold Schwarzeneg-
ger. Kortom, de eredivisie van
Hollywood. Samen goed voor
negen uur entertainment. Waar-
bij je je vastklemt aan de bios-
coopstoel, de lakmoesproef voor
elke film.

De vier uitverkoren films zijn:
'Clear and Present Danger' met
Harrison Ford als de loepzuivere
CIA-agent Jack Ryan; 'Forrest
Gump' met Torn Hanks in een
zwarte satire op de Amerikaanse
samenleving; 'Blown Away' met
bommen-expert Jeff Bridges en
een op scherp staande gemene-
rik Tommy Lee Jones; "Trus
Lies' met Arnold Schwarzengger
als een wat saaie computerver-
koper, een bijna perfecte dek-
mantel voor zijn dubbelleven als
geheim agent.

Wat dit kolossaal kwartet onder-
ling verbindt, is het geluid. En
dat is digitaal. Dus fenomenaal.

Hoeveel vuur Royal-directeur
Laurens van Bergen uit zijn " JeffBridges in 'Blown Away'# Harrison Ford in 'Clear

and Present Danger'

Jack Nicholson onweerslaanbaar in Wolf
Eindelijk chique weerwolffilm

DOOR RIJK VAN ROTTERDAM mooie maar dwarse dochter van
baas Alden kennen, Laura (Mi-
chelle Pfeiffer). Zij heeft genoeg
van de sleur van het rijkeluisbe-
staan en raakt geïntrigeerd door
de duistere achtergronden van
Randall, die langzaam tot het be-
sef komt dat hij er 's nachts op
uit trekt om ergens zijn tanden te
zetten. Laura lijktRandalls enige
redding te kunnen zijn wanneer
zijn vrouw wordt vermoord en
hij als hoofdverdachte wordt be-
schouwd.

De prijzen voor deze marathon
lopen uiteen van f 37,50 tot f 45.
Daarvoor ben jevan twaalf uur 's
nachts tot tien uur 's morgens
niet alleen van de straat. Maar zit
je ook op fluweel.

ROERMOND
Royal: Speed, do t/m wo
20.30 uur, za zo wo ook 14.30
uur. Royaline: The flintsto-
nes, do ma t/m wo 20.30 uur,
vr t/m zo 19.30 en 21.30 uur,
za zo en wo ook 14.30 uur.

Royal: The getaway, do t/m
di 20.30 uur. The cliënt, do
t/m di 20.30 uur. Duimelijn-
tje, zo 14.30 uur.

ECHT

Forum: Beverly Hills cop 3,
dag. 20.30 uur. Four wed-
dings and a funeral, do t/m
di 20.30 uur. Duimelijntje, za
zo wo 14 uur. Het meisje met
het rode haar, wo 16 uur.
Schindler's list, wo 20 uur.

SITTARD

Roxy: Speed, dag. 20.30 uur.
The cliënt, do t/m zo 21 uur.
The flintstones, do en vr
18.30 uur, za zo 14 en 18.30
uur. Aristokatten, za zo en
wo 14 uur. Soldaat van Oran-
je, wo 20.30 uur. Schindler's
list, ma 20.30 uur. De aan-
slag, di 20.30 uur.

GELEEN

'Aladdin' straalt onmiskenbaar
de magie uit van Disney, de gete-
kende droomfabriek in Holly-
wood. Deze met twee Oscars
bekroonde klassieker kun je
sindskort in drie versies kopen.
In zijn originele versie, waarin
Robin Williams ongekend gees-
tig is. De Nederlandse, waarin
Pierre Bokma toch ook een gees-
tige Geest neerzet. Of in de En-
gelse, maar dan Nederlands
ondertitelde versie. De keuze is
vooral afhankelijk van de leef-
tijd. De klassieker is kijkplezier
voor jong en oud. (Disney f
44,95).

Uiteraard is Laurens van Bergen
bere-trots op vooral deze mara-
thon. „Na de 'All night horror-
show' wilde ik bij de volgende
filmnacht het digitale geluid als
bindmiddel. Dat was mijn uit-
gangspunt. Meer pretenties had
ik niet. Dat ik juist deze topfilms
bijeen zou krijgen, had ik nooit
verwacht. En ik ben nuchter ge-
noeg om me te realiseren dat ik
een dergelijkeklasse-combinatie
nooit meer te pakken krijg."

'The Three Musketeers' is met
plezier gemaakt. Dat straalt deze
ridderfilm uit van de eerste tot
de laatste scène. Toegegeven, de
hoofdrolspelers zijn wat cartoo-
naal. Vooral kardinaal Richelieu
(Oliver Platt) schmiert vin de
ene smerige streek naar de ande-
re. Lady de Winter wordt dode-
lijk mooi vertolkt door Rebecca
DeMornay. En Chris O'Donnor,
Kiefer Sutherland en Charlie
Sheen beleven als de musketier
een jongensdroom. (Touchstone)

gestemd met de voorvertoon van
'Clear and Present Danger' en
'Blown Away', twee films die
respectievelijk 15 september en
medio november in zijn bios-
copen zullen worden vertoond.
De twee andere 'films van for-
maat, 'Forrest Gump' en 'Truc
Lies', beleven hun première op
respectievelijk 22 september en
13 oktober.

HEERLEN
Royal: Beverly Hills cop 3,
do t/m zo 19 en 21.30 uur, ma
t/m wo 18.15 en 20.30 uur, za
zo ook 14 uur. Rivoli: Four
weddings and a funeral, do
t/m zo 18.30 en 21 uur, ma
t/m wo 18.15 en 20.30 uur. za
zo ook 16 uur. Duimelijntje,
za zo 14en 16 uur, wo 14 uur.
Maxim: The cliënt, do t/m zo
18.30 en 21 uur, ma t/m wo
18.15 en 20.30 uur, za zo ook
14 en 16.15 uuiv..

# Dennis Hopper in
'Speed'
H5: Wolf, dag. 14.30 18 en
20.45 uur, za ook 23.15 uur.
Cowboy way, dag. 14.15 18.15
en 21 uur. Speed, dag. 14.30
18.30 21 uur, za 23.30 uur.
Striking distance, dag. (beh
za) 18.30 en 21 uur, za ook
23.30 uur. De aristokatten.
dag. 14 uur, za zo wo ook
16.30 uur. The flintstones,
dag. 14 18.30 en 21 uur, za
ook 16 19.45 22.15 en 23.30
uur, za zo ook 16 uur. Sneak
preview, za 23.15 uur

LANDGRAAF
Autokino: Speed, do t/m wo
21 uur. Thegetaway, vr en za
23.15 uur.

MAASTRICHT
Mabi: Four weddings and a
funeral, dag. 18.30 en 21.15
uur, za zo wo ook 14.30 uur.
Beverly Hill cop 3, dag. 18.30
en 21.15 uur, za zo en wo
14.30 uur. Sirens, dag. 18.30
en 21.15 uur. De aristokatten,
za zo en wo 14.30 uur. Dui-
melijntje, za zo en wo 14.30
uur. The cliënt, dag. 18.30 en
21.15 uur. Ciné-K: Como
agua para chocolate, dag. 21
uur. Cinema-Palace: Speed,
dag. 18 en 21 uur. De aristo-
katten, za zo en wo 14 en 16
uur. Wolf, dag. 18 en 21.15
uur, za zo wo ook 14.30 uur.
The flintstones, dag. 19 en
21.30 uur.( ma geen voorstel-
ling 21.30 uur), za zo wo 14 en
16.30uur. Sneak preview, ma
21 uur. Lumière: La vie
sexuelle des belges, dag. 20
uur. Bad boy Bubby, dag.
20.30 uur. Blue kite, dag. 22

Eredivisie Hollywood in Royal Heerlen

Nachtmarathon goed voor
negen uur entertainment Van Bergen jr. doelt hiermee

ook en vooral op de 'overkant.
Maar zijn stedelijke concurrent,
directeur Henk Winkens van
H5-theaters, heeft con amore in-

schoenen heeft moeten sloffen
om juist deze films in één nacht
uit te serveren, blijft een keuken-
geheim. „Wel heb ik er lang op
moeten wachten, omdat de dis-
tributiemaatschappijen natuur-
lijk ook andere belangen heb-
ben."

'Robin Hood: Men in Tights' is
toch net naast deroos. Regisseur
Mei Brooks gokt in deze parodie
op het klassieke avonturenver-
haal te veel op meelacners. Zijn
kijk op Robin Hood is namelijk
doorspekt van Sam & Moos-
humor rondom kerels in (te)
strakke maillots. Vooral in de
scène waarin Mei Brooks him-
self opduikt als rabbijn Tuck-
man, een mannetjesputter als
het gaat om besnijdenissen,
hangt de waslijn vol onderbroe-
kenlol.
Niet dat ik deze frivole variant
meteen afschiet. Brooks blijft
een veteraan in het uitventen
van ongein. (Columbia TriStar)

ln Video Vers wordt aandacht be-
steed aan speelfilms die nu of bin-
nenkort op video te huur of tekoop
zijn.

bioscopen

DOOR LEO BANKERSEN

Speelse botsing
zeden en morad

in 'Sirens'
Het weerwolfverhaaltje moet
zijn ontknoping hebben en daar
kun je dan maar beter iets spec-
taculairs van maken. Met de
weerwolfthematiek ligt het an-
ders. Die valt uit te diepen en dat
heeft regisseur Nichols heel aar-
dig gedaan.

# Jack Nicholson als weerwolf in 'Wolf

Het werd weer eens tijd voor een
nieuwe weerwolffïlm, maar dan
wel een chique. Aan zon karwei
kun je regisseur Mike Nichols
zetten, de man die in 1966 dave-
rend debuteerde met 'Whos
afraid of Virginia Woolf (!) en
vervolgens succes op succes
oogstte met klassiekers als 'The
graduate', 'Catch-22' en (meer re-
cent) 'Working girl'. Zon regis-
seur maakt er zich niet vanaf
door met wat speciale effecten
handen in borstelige klauwen te
laten veranderen en acteurs ver-
vaarlijke maskers op te zetten.
Zon man wil een film met een
echte weerwolf.
Nu hoef je daar in Hollywood
niet lang naar te zoeken, want er
loopt daar een wereldberoemde
rond: Jack Nicholson. Laat je
hem zijn fameuze dodelijke blik
in de camera werpen, dan kun je
de grimeur eigenlijk wel naar
huis sturen.
Een chique weerwolffïlm dus,
met dan ook een in zijn beschei-
denheid voorname titel: 'Wolf.
Natuurlijk neemt tegen het eind
van de film de haargroei op het
lichaam van Nicholson wel een
beetje toe, maar in de meeste
scènes heeft hij aan zijn verbeten
mimiek en wat ingehouden ge-
grom genoeg om het publiek
ervan te overtuigen dat er een.
beest in hem schuilt. Een staaltje
van perfecte casting is het om

De controversiële AustralisCJkunstenaar Norman Lindsay tn
het in de jaren dertig vooral *>
munt op de conservatieve b°*
ding van de kerk ten opzicM
van vrouwen en erotiek. Scbaj
daal ontstondrond zijn schild^'Venus aan het kruis' dat te z'**
was op een grote overzichtste'
toonstelling van AustralisC-;
kunst in Londen. In de Br,t
Australische produktie 'Sire'-j
is dit historische incident hetfl

'The Cowboy Way' leunt op
bijeen gesprokkelde scènes

Eén troost is-er, Randall leert de

voelen, wordt hij weggepromo-
veerd door de kapitalist Ray-
mond Alden (Christopher Plum-
mer), die de uitgeverij heeft
opgekocht. Randalls jongere col-
lega Stewart Swinton (James
Spader) blijkt een wit voetje te
hebben gehaald bij baas Alden.
Maar erger nog, door zijn steeds
sterker wordende reukzin komt
Randall erachter dat Swinton
ook zijn vrouw Charlotte (Kate
Nelligan) heeft ingepikt.

Michelle Pfeiffer aan zijn zijde te
zetten. Een actrice die aangaan-
de haar rol eveneens buiten haar
tekst om heel wat meerkan doen
vermoeden.
Nicholson speelt de Newyorkse
uitgever Will Randall, die tijdens
een winternacht een wolf aan-
rijdt. Als hij gaat kijken of hij
nog iets voor het dier kan doen,
wordt hij in zijn hand gebeten.
De wond wordt er de volgende
dagen niet beter op. Hoewel
Randall zich steeds fitter gaat

Het is in feite de sleutelscène
van de film, want vanaf dat mo-
ment ontwikkelt Randall zijn
strategie. Hij bouwt die op vol-
gens de wet van de wildernis en
die houdt niet zozeer 'oog om
oog, tand om tand' in; wel hard-
vochtigheid, maar met een eer-
lijkheidsgraad die in de moderne
samenleving ver is te zoeken. In
de rij van weerwolfklassiekers
zal 'Wolf zeker een voorname
plaats gaan innemen.

Een juweeltje is de scène, waarin
hij op de trappen van de centrale
hal van het uitgeverskantoor
gaat staan en luistert naar wat er
zoal in de wandelgangen en ka-
mertjes wordt gezegd.

roerende liefdesgeschiedenis
met Sophia Loren en Marcello
Mastroianni in de hoofdrol. Het
verhaal speelt zich af in mei
1939, op de dag dat Mussolini en
Hitler in Rome worden toege-
juicht door een uitzinnige me-
nigte. Elders in de stad, in een
woonkazerne, ontmoeten een
ontslagen radioreporter en een
huisvrouw elkaar bij toeval.

Vrijdag 9 september zijn er driedagvoorstellingen van 'Après la
Guerre', een bijzonder geslaagde
tragikomedie over de vriend-
schap tussen twee Franse jon-
gens en een deserterende Duitse
soldaat, alle drie op de vlucht in
het bijna bevrijde Frankrijk. In
1989 was deze film nog goed
voor de twee hoofdprijzen van
het Cinekidfestival.

In het kader van hetBevrijdings-
festival Sittard opent het film-
huis zijn nieuwe seizoen met
enkele films die zich afspelen
ten tijde van de Tweede Wereld-
oorlog. Maandag 5 september is
er een avondvoorstelling van Et-
tore Scola's klassieker 'Una
Giornata Particolare', een ont-

Dinsdagavond 6 september volgt
Roberto Faenza's 'Jonah who li-
yed in the Whale', naar het boek
'Kinderjaren' van de Nederlan-
der Jona Oberski. Deze film gaat
over de ervaringen van een vier-
jarig jongetje in de kampen Wes-
terbork en Bergen Belzen.

Filmhuis Sittard sluit
aan op Bevrijdingsfeest
" Scène uit 'Après la Guerre'

gangspunt voor een fictief v"' jJIhaal. Filmmaker John Duig-H
probeert hierin de botsende °'X
vattingen van Lindsay en zW *<tijdgenoten op een speelse i* Jnier uit de doeken te doen. j>
De kerkelijke autoriteiten V.i
schouwen 'Venus aan het kri^sals godslasterlijk en probei*s
Lindsay (Sam Neill) over te 1*
len het schilderij terug te ti*J j
ken. Een jonge Engelse pries'
en zijn vrouw (Hugh Grant e
Tara Fitzgerald) mogen de ko^uit het vuur halen. Vervuld v*
de edelste motieven, en ook el
beetje angstig, zoeken ze de k<*
stenaar op in zijn woning in
Australische achterland. Li*1!*-
-say is uitermate geamuseerd i.-
laat zich een pittige discus5,s
met een echte priester niet o*"(.
gaan, zonder een haarbreed ?
zijn standpunt af te wijken.
Kijk, het is natuurlijk best a^.\xsant om die stijve Engelsman (\,
zien schutteren ten overstag
van zoveel naakt. En ach, b°.X
aandoenlijk, het koosnaarnPU
voor zijn vrouw komt uit 'Win*1, othe Pooh' en bij het vrijen <!,
ontschuldigt hij zich als het t^ute veel kraakt. Niets menselij'j
is hem vreemd. Het feit dat PJ1.«.gan hem ondanks alle gestu*I*,:
toch als een progressief en \standig iemand schetst valt , Jwaarderen. Aan de andere k-V
laat hij Lindsay mooi bui^Jschot en wordt de paradijselijk }idylle rond de kunstenaars*^, \
ning 'geen moment ter discus5
gesteld.aaiatelier " Woody Harrelson (l) en

Kiefer Sutherland in 'the
Cowboy Way'

steigerende paarden, en de kin-
deren mogen alvast oefenen op
de rug van een schaap. Zon de-
tail geeft de actiekomedie 'The
Cowboy Way' bijna iets huise-
lijks.

Het moest een film worden over
hedendaagse cowboys. Die be-
staan natuurlijk niet meer, be-
halve op zon rodeo in New
Mexico. Robuuste boerenjon-
gens meten hun krachten met

Tegenover die eerlijkheid van
het platteland staat de vijandige
wereld van New Vork waar cri-
minelen de dienst uitmaken.
Hoopvolle vluchtelingen dieKaar aan wal stappen, worden di-
lec^oorgesluisd naar de illegale

Bs. Een actueel gegeven

De eerste kennismaking is dus
sympathiek. Jammer genoeg
wordt al snel duidelijk dat die
realistische trekjes van 'The
Cowboy Way' toevalstreffers
zijn. Twee jeugdvrienden uit
New Mexico (Woody Harrelson
en Kiefer Sutherland) trekken
naar New Vork om de dochter
van een Cubaanse vriend ; uit
handen» van de onderwereld te
redden. Als rodeokampioenen
mogen ze nu hun kunsten in de
stad vertonen.
Het verhaal bestaat voorname-
lijk uit bij elkaar gegrabbelde
actiescènes, zogenaamd komi-
sche invallen en een verplichte
sentimentele noot. Kiefer Sut-

herland doet zijn best een serieu-
ze rol te spelen als de verstandig-
ste maar ook de koppigste van
de twee. Woody Harrelson komt
aanstekelijk uit de hoek als de
vrolijk drinkende en versierende
vrijbuiter.
Wanneer het leuk moet worden
laat regisseur Gregg Champion
de boerenjongens het peperdure
Waldorf-Astoria binnenstappen,
of mag Woody Harrelson een
nichterige party van mode-ont-
werpers op stelten zetten. Hu-
mor die geen al te hoge eisen aan
de intelligentie van de kijker
stelt.

dat deze simpele misdaadfilm
warempel een vleugje sociale be-
wogenheid lijkt te geven.

DOOR LEO BANKERSEN
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" Arnold Schwarzenegger in 'Truc Lies'

video vers
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Tijdelijke gehoorstoornissen bij Gary Moore

BBM komt niet naar
Bluesfestival Tegelen
TEGELEN - De wederopstanding van de
supergroep Cream onder de naam BBM op
het elfde Bluesrockfestival in Tegelen gaat
niet door. Het management van de groep
verklaarde gisteren dat Gary Moore tijde-
lijk kampt met gehoorstoornissen. Inmid-
dels zijn voor het evenement op zaterdag 3
september in openluchttheater De Doolhof
in Tegelen al meer dan 4000 van de 5000
kaartjes verkocht.
Normaal gesproken is bij de aankoop van een en-
treekaart voor een festival 'wijzigingen voorbehou-
den' bindend, maar vanwege het gewicht van BBM
in dit programma, wil de organisatie, bij hoge uit-
zondering, hier van afwijken. Fans van BBM kun-
nen de entreekaart bij hun voorverkoopadres in-
wisselen.

Pinkpopbaas Jan Smeets blijft ondanks deze af-
zegging toch rekenen op de trouwe festivalgan-
gers. Er wordt nog gezocht naar een nieuwe act,
maar daarover was gisteravond niets bekend. Ove-
rigens biedt het programma van 'Tegelen' nog vol-
doende om van te genieten. De acts die als derde,
vierde, vijfde en zesde staan geprogrammeerd wa-
ren de afgelopen jaren allemaal al eens te zien op
het Moulin Blues Festival in Ospel.

Erkenning zoeken
opMetropolis

innen, die de gordijnen in hun
?Uck laadden en wegreden,
'indsdien zijn de gordijnen

fear een onbekende man die
'ch uitgafvoor een medewerker
'«ui de platenmaatschappij Poly-
Jfam belde de organisatie op en
*eeg te horen dat de gordijnen['aren opgeslagen in een pak-
Ws bij Lancaster, Pennsylva-
**a. Daar meldden zich enkele

AUGERTIES - Woodstock
paait om love en peace en alles
f er gratis. Dat moeten ook de
teven hebben gedacht die aan'e haal gingen met speciaal ge-
haakte gordijnen met een waar-
k van 28.000 dollar. De organi-
Btoren van het eerder deze
[«aand in Saugerties gehouden
Wdenkingsconcert hadden drie
jordijnen laten maken met het

van een gitaar
Jl een vredesduif. De gordijnen
ferden de vijftien meter hoge
feluidstorens en het was de be-
'Oeling dat ze geveild zouden
['orden voor het goede doel.

Voodstock: love,
eace en diefstal

PALLE - Pieter de Cort, solo-
Starist van de Belgische forma-
'e Betty Goes Green, is zondag
P 25-jarige leeftijd overleden.
'e Cort had kanker en kon daar-
Oor al niet meer meespelen op
'e recente cd Hand Some, of-
fchoon hij wel bij de produktie
ktrokken was. Met Betty Goes
Ween maakte hij twee albums,
Jell of a Show en Hunularia. De
port werkte ook als freelance
fopmedewerker voor het dag-
»ad Het Volk.

Gitarist Betty Goes
Green overleden

Het gaat wel om acts die staan voor degelijke
blues(rock). Het gaat om de Belgische bluesfunk
(blunk)groep Blue Blot, de meedogenloos boo-
gieënde Michael Katon, veteraan Lonnie Mack en
de jonge hondenvan de Red Devils. De nederzyde-
cobandLousiana Radio bijt om een uur 's middags
het spits af, gevolgd door The Hoax. Kaartjes kos-
ten in de voorverkoop 47,50 gulden.

" Michael Katon, zaterdag op het Blues-
rockfestival in Tegelen. Foto: JOHNsmeets

de beste tien
1 (1) Sleeps With Angels -

Neil Young & Crazy Horse
2 (2) American Recordings -

JohnnyCash
3 (4) Turf - Luka Bloom
4 (3) Voodoo Lounge -Rolling

Stones
5 (-) Truc Spirit - Carleen

Anderson
6 (-)Dewdrops in the Garden -

Deeelite
7 (7) HighwayTrance - JimmyLaFave
8 (-)Come - Prince
9 (5) Worst Case Scenario - dEUS

10 (-)Betty - Heimet " Prince

De Limburg cd Top 10 wordt wekelijks samengesteld door Omroep Limburg, op
basis van de hitlijsten van 25 Euregionale popjournalisten. Omroep Limburg zendt
De Beste Tien elke zaterdagmiddag om twee uur uit.

popagenda
SEPTEMBER

" 2 Pink Floyd, Festivalterrein Werchter * ö-fr ★★ D; Dragonfly. Sue Nation,
Downtown Geleen: Gorefest, Fenix Sittard; Stake-Out, 't Luifeltje Geleen; Take 7,
De BlauweSchuit Heerlen; Nico & Friends, Moustache Echt; Bourbon Blues Band,
De Gievel Maasmechelen

" 3-4 Superbang '94, met o.a. Red Hot Chili Peppers, Midnight Oil, Arrested De-
velopment, Frank Black, Heimet, Afghan Whigs, vliegbasis Duren -dir * -k-k

" 3 Pink Floyd, Feyenoord Rotterdam ■; Purple Ona Gazona. Green Dream,
Honky Soul, Marshmellow Steamhammer, Beverly Jo Scott, Markt Sittard; Blues-
rockfestival Tegelen, met BBM, Red Devils, Lonnie Mack, Michael Katon, Blue
Blot, The Hoax, Louisiana Radio A *; Lee Sound, Feesttent Wijnandsrade; Stu-
dentpop, met The Churl, Red Hot, The Gedge, Parochiehuis Waubach; Erwtjes
Ouwe Leem Band, In den Hof Heerlen; Alice D, Stainless Steel, Montoya, Poat va
Voelender Voerendaal; Nightriders, De Klinker Neer; Stonehole Country Festival,
met Jurby Gibson Band, Stjeekoel Kerkrade; Bourbon Blues Band, Miller Time
Heerlen

" 4 Pink Floyd, Feyenoord Rotterdam ■; Golden Earring, Sporthal Maasbracht;
D-Train, Camarero. Markt Sittard; Fritz the Dog, Fenix-café Sittard; Nightriders,
De Boebel Heerlen; Stonehole Country Festival, met Whistling Dixie, Jany Szabo,
Major Dundee, Stjeekoel Kerkrade; Metropolis festival, Zuiderpark Rotterdam

" 5 Pink Floyd, Feyenoord Rotterdam ■

" 7 Pink Floyd, Straghov Stadion Praag -fr-fr D

" 9-10 Folkfestival Peer (B)

" 9 Janse Bagge Bend, feesttent Beringe; Man or Astro-Man?, Perron 55 Venlo;
Rowwen Hèze, feesttent Grevenbicht; Nightriders, Pierrot Geleen

" 10 Phil Collins. Bercy Parijs ★ A-fr D; Wild Ride, Boerderij Geleen; Nu of Nooit,
met Syphonaptera, Noise Pollution, Ginn Palace, Point Attack, The Churl,
Spuugh Vaals; All Of A Doodah, (cd-presentatie) Azijnfabriek Roermond; Fietse-
freem. feesttent Grevenbicht

" 11 The Swallows, Markt Sittard; Justin Sullivan &david Blomberg, New Mo-
del Anny, Fenix Sittard

" 12 De Nachraove, feesttent Grevenbicht

" 16 Janse Bagge Bend, feesttent Echt; The Apeman, Fenix Sittard

" 17 Nu of Nooit, met Aura, Kachuk Whop, Hamerslag, Backlash, No Exit, Niks
Horst; Brothers Grimm, Loosin' the Blues, Markt Sittard; JohnDenver, Ahoy Rot-
terdam *; Blo' Va' Top, Dr Londener Kerkrade

" 18 Fish, Hanenhof Geleen -ir; Slapshot, Cultureel Centrum Dilsen (B); Red
Blood, Markt Sittard

" 20 Roxette, Ahoy Rotterdam ■

" 21 Roxette, Ahoy Rotterdam *" 22 Milva, Eurogress Aken; J.J. Cale + John Hammond, Congresgebouw Den
Haag *" 23 Nu of Nooit, met Honky Soul, Agness and the Sun, The Real McCoy, Hang-
over, Schröder, Fenix Sittard; Bennie & His Amazing Twenty Fingers, Captain
Gumbo, Feesttent Jabeek

" 24 Fifties HotRock Festival, met Dixie Aces, Roy & theKiliaan Brothers, Sta-
cy Cats, The Thunderbirds, Hanenhof Geleen; The Genitorturers, Fenix Sittard

" 26 Joe Cocker, Ahoy Rotterdam *" 27 PhilCollins, Fésthalle Frankfurt *★; Joe Cocker, Ahoy Rotterdam ■

" 28 Phil Collins, Fésthalle Frankfurt ü* D Patrick Bruel, Ahoy Rotterdam *" 29 The Dubliners, Sittard it; Van Morrison, Vredenburg Utrecht

" 30 Larry Garner, Tapas Sittard; Van Morrison, Vredenburg Utrecht', dEUS. Fe-
nix Sittard

OKTOBER

" 1 Nu ofNooit, met Six Feet Six, Soulcraft, Hippalowpeep, Passing Strangers,
Paint It Black, Azijnfabriek Roermond; Santana, Ahoy Rotterdam *; Super Oldie-
Festival, met Showaddywaddy, Sailor, Vliegbasis Wildenrath tr-fr

" Roekin' Hard, met Saxon, Uriah Heep, Vliegbasis Wildenrath -üd

" 8 Nu of Nooit, met Red Blood, The New Age Pharaos, Smokehouse Brown,
RufT!!, Cooler Than Jesus, Sjiwa Baarlo

" 9 Umberto Tozzi, Vorst Nationaal Brussel **" 10 Roxette, Sporthalle Keulen *★

" 11 Bryan Ferry, Vorst Nationaal Brussel **" 12 Joe Cocker, Sporthalle Keulen **;Youssou 'N Dour, Vredenburg Utrecht

" 14 Nu of Nooit, met Booze & The Wildcats, Green Dream, Companion, Sons of
Ram, Stone Bob, Lochtmanhuis Maastricht

" 17 Diana Ross, Ahoy Rotterdam

" 20 Laura Pausini, Mccc Maastricht

■ uitverkocht
D busreis

" kaarten bij alle WV-theaterbespreekbureaus
■fr kaarten bij Buro Pinkpop, ©046-752500

** kaarten bij Kasjmir Productions, "504492-4400
■fr* kaarten bij Ticket Express, ®045-457273

Opgave van concerten voor de popagenda uitsluitend schriftelijk, uiterlijk dinsdag
voor publicatie: Popredactie Limburgs Dagblad, Postbus 3100, 6401 DP Heerlen.
Faxen kan ook: 5045-739264.
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G. Love & Special Sauce

Van onze verslaggever

Verbouwing van Feijenoord-stadion Rotterdam speelt concert parten

Improviseren voor Pink Floyd-bezoekers

Flower Power, The Road to
Woodstock - Diverse artiesten
(MCA/BMG)

DOOR RIK VAN DRUTEN

DOOR JOOS PHILIPPENS

DOOR RIK VAN DRUTEN

*■ De organisatie verwacht
*chtigduizend bezoekers. Op
J&t programma staan onder
feer de Nederlandse formatie
,'ttk Moon, Sinclair (F), The
&st (NL), Mother Earth (UK),

<«e Offspring (USA), G. Love
«ld Special Sauce (USA), Shoo-
!** Groove (USA), Primal

(UK), Fun-da-mental
TO Carleen Anderson (UK),
Sfban Speecies (UK), Wu-Tang

(USA), Psychick Warriors
7 Gaia (NL) en The Prodigy

Het optreden van de Ame-
band Spearhead gaat

door.

The Paladins bij
OmroepLimburg

JAASTRICHT - Het optreden
«Jt het Amerikaanse rootsrock-
ï*o The Paladins in mei verzorg-
i6 tijdens de laatste editie van
!6t Moulin Blues festival in
j.sP>el, wordt zaterdagmiddag

Ingezonden door het Omroep-
Vrij Spel.

J^arnaast zijn interviews te ho-
?>*» met onder meer zanger/gita-
?*t Dave Gonzales. Vrij Spel
rgint meteen na het nieuwsbul-*l«n van vijf uur.

''OTTERDAM - Net als in voor-
bande edities wordt het gratis
fegankelijke festival Metropo-
ls, zondag in het Rotterdamse
■Uiderpark, gekenmerkt door
\ progressieve programme-
j'ftg. Steevast treden één ofmeer
j&nds aan die in Nederland op

Je rand van de anonimiteit ba-Weren. „Groepen die na hun
J&treden op Metropolis erken-
**ftg vonden in Nederland zijn
ijlder andere The Smashing
fürnpkins, Galliano, Fishbone,
gving Colour, Mano Negra en
yhaka Demus & Pliers," zegt fes-
!;val-coördinator Corinne Lam-

aan de ingang. Zodra het com-
plex klaar is, verloopt de kaart-
controle elektronisch. „Ik hoop
dat de toeschouwers begrip zul-
len hebben als ze daar enig op-
onthoud ondervinden. Verder
zou het goed zijn als het publiek
zoveel mogelijk het openbaar
vervoer neemt. Het aantal par-
keerplaatsen bij het stadion is
beperkt."Toeschouwers met een veld-

nen," zegt Van der Vegt. „Alle
andere parterretribunes zijn de-
montabel gemaakt. De kap bo-
venop de tweede ring is zo ge-
construeerd, dat zelfs heel hoge
en diepe podia aan de zuidzijde
kunnen worden opgesteld. Aan
de binnenkant is een geavan-
ceerde geluidsinstallatie wegge-
werkt." Nieuw voor het stadion zijn ver-

der de tourniquets (draaihekken)

ieder concert veert de mat op,
waardoor het gras weer kan ade-
men," aldus Van der Vegt. „Deze
bedekking heeft zijn nut vorig
jaar bewezen bij de concerten
van U2. Een week nadat het veld
vier dagen bedekt was geweest,
lag het gras er perfect bij voor de
bekerfinale Ajax-Heerenveen."

plaats voor Pink Floyd treffen de
speciale mat aan die door het
Feijenoordstadion is ontwikkeld
en waarvoor in binnen- en bui-
tenland veel belangstelling be-
staat. De samenstelling is be-
dacht door Akzo. De onderkant
bestaat uit een soort dikke
schuurspons. Het gras wordt
niet gekneusd als er veel publiek
overheen gaat. „Na afloop van

" De Rotterdamse Kuip wordt verbouwd, een probleem voor deconcerten van Pink Floyd
ditwekeinde. Foto: NIELS VAN DER HOEVEN

ROTTERDAM - De naar ver-
wachting 125.000 bezoekers van
de drie Pink Floyd-concerten op
3, 4 en 5 september in het Feije-
noordstadion, moeten bij aan-
komst en vertrek rekenen op
ongemak door de renovatie van
de Kuip. De verbouwing is nog
enkele maanden verwijderd van
zijn voltooiing, wat volgens de
directie allereerst rond het com-
plex merkbaar is. „Het wordt
een verduveld lastig," voorziet
stadiondirecteur J. van der Vegt.
„Maar eenmaal binnen zullen be-
zoekers weinig last ondervin-
den," belooft hij.
Bij de ingrijpende vernieuwing
van het Feijenoordstadion is re-
kening gehouden met de belan-
gen van Mojo-Concerts, de orga-
nisator van de meeste popcon-
certen in de Kuip. Zo zijn de
hekken rond het veld vervangen
door een publieksvriendelijker
betonnen gracht. Het binnenter-
rein is op gelijke hoogte met het
veld gekomen. Bij grootschalige
evenementen wordt deze loop-
graaf met roosters bedekt. Het
publiek kan zich dan onbelem-
merd verplaatsen.
„Voor Pink Floyd wordt aan de
zuidzijde een tijdelijke tribune
langs de lengte van het veld
neergezet, vanwaar 5500 bezoe-
kers de concerten kunnen bijwo-

De hysterie rond de twee Wood-
stock-herdenkingen is gelukkig
achter de rug. Nu alleen nog de
commerciële spin-off, de oudjes
die nieuw succes ruiken (Crosby,
Stills en Nash) en de platenmaat-
schappijen die al dan niet origi-
nele Woodstock-live-opnamen op
een cd'tje proppen. Gezien het
succes van defilms als The Doors
en Maslcolm X en de muziek van
Lenny Kravitz kennelijk niet
zonder reden. Flower Power, the
Road to Woodstock haakt in op
die trend, maar voorziet waar-
schijnlijk wel degelijk in een be-
hoefte. De 23 verzamelde songs
op dit schijfje vormen een heel
aardige dwarsdoorsnede van de
popmuziek -anno 1969. En dat
was hoe je het wendt ofkeert toch
de min of meer het uitgangspunt
van waaruit de popmuziek zich
kon ontwikkelen. Op uitzonde-
ring als Beatles, Stones en Doors
na, dreigen veel toen bekende na-
men in de vergetelheid te raken,
al was het maar omdat een groot
deel van het huidige poppubliek
toen nog niet eens geboren was.
Een leuke verzamelaar derhalve,
mits zonder melancholisch geleu-
ter over de 'te gekke' jarenzestig.

The Prodigy - Music for the
Jilted Generation
(EMI/Virgin/PIAS)

" Siva in Sittard Foto: ermindoarmino

De LD-popredactie bekeekin demaand augustus een aantal
Platenzaken in onze regio. De komende weken publiceren we de

resultaten van dit onderzoek. Vandaag Siva in Sittard.

LP’slevennogbijSiva
DOORGEERTJAN CLAESSENS

JïTARD - Bij binnenkomst in
jpatenrijk' Siva vallen twee din-
j^ op: de onwerkelijke rust, die
1/ schril contrast staat met het
t'iime dat de meeste schijfjes
li tegenaan gooien, en de inrich-
Jjg van de rekken, die gedomi-

wordt door hoezen van
i^derwets LP-formaat. In Siva
Jft men op verzoek nog een

op dedraaitafel.

baas bestelt van materiaal dat
«'komt meestal ook de lp-ver-
t3 Dat is vooral leuk voor de
«/bte fans, die de verzameling
s*l hun favorieten ook op vinyl
K*"hpleet willen houden.
Ue winkel heeft de complete
.lQ ordlijst van muziekkrant Oor

op voorraad, stelt de
J&naar. Wie een nieuwe plaat

wil kopen, moet vaak wel geduld
betrachten. Van de top vijf is in
de testweek alleen Voodoo
Lounge van The Rolling Stones
voorradig. De rest is in bestel-
ling.
CD-singles verkoopt Siva vrijwel
niet. Klanten gaan daarvoor toch
meestal naar V en D, waar ze
volgens de eigenaar korting krij-
gen met hun CJP-pasje. „Daar is
niet tegenop te concurreren." In
het aanbod ontbreken verder
Nederlands- en Duitstalige mu-
ziek, al is wel voorzien in bij-
voorbeeld Tröckener Kecks, De
Dijk, Frank Boeijen en Doe
Maar.

Het aanbod staat geordend op en
manier die voor een fan mis-
schien vanzelfsprekend is, maar
voor een leek zeker niet. Een al-
fabetische volgorde ontbreekt,
de platen zijn gegroepeerd naar

De Britten van The Prodigy ver :
tegenwoordigen wat je, de 'mo-
derne muziek' zou kunnen noe-
men: disco met ambient-invloe-
den en veel tierelantijnen. Op
een enkel nummer na is de cd in-
strumentaal. Opmerkelijk is bij
deze stroming dat je vaak herin-
nerd wordt aan de jaren zeven-
tig. Zo is het nummer Voodoo
People de dynamische'versie van
Pocket Calculator van de Duitse
groep Kraftwerk. The Prodigy
heeft natuurlijk veel meer beat
en tempo, maar de elektronische
foefjes zijn in essentie hetzelfde.
Music for the Jilted Generation
bevat vakkundig jatwerk. Full
Throttle lijkt eerst verdacht veel
op Me, Myself, I van Joan Arma-
trading om vervolgens over te
gaan in de Blue Monday-dreun
van New Order. En al zal menige
ouder er gestoord van worden,
The Prodigy valt in de categorie

Prince heeft weer een dikke drie
kwartier aan zijn oeuvre toege-
voegd en we hoeven hem niet eens
The Sign te noemen, het onuit-
spreekbare teken waarmee Roger
Nelson zichzelf sinds 7 juni 1993
aanduidt. Onder de naam staat
wel 1958-1993, hetgeen erop zou
kunnen duidendat het gegoochel
met namen eerder een juridisch
slimmigheidje is om aan zijn
contractuele verplichtingen ten
opzichte van platenbaas Warner
te voldoen dan de zoveelste gril
van dit muzikale genie. Een ge-
nie dat zijn vaardigheden nu
vooral heeft aangewend om zich
nog explicieter dan voorheen te
exhibitioneren, hetgeen Come ze-
ker in Engelstalige landen op
geringe 'airplay' zal komen te
staan: 'explicit lyrics', dus een
'parental advisory' op de hoes ter
bescherming van de kinderziel.
Come zet met de titelsong derma-
te hitsig in, dat in het daarop
volgende Space een vrouw al
zachtjes maar onmiskenbaar
meekreunt. Waar dat op uit-
draait is te horen in het slotnum-
mer - aan naspel doet Prince
kennelijk niet -* Orgasm, dat in-
derdaad precies dat is wat de
titel aangeeft. Voordat het zover
is, passeren ouderwets-groovy
nummers als Race en Letitgo, het
met prachtige koper-licks omlij-
ste Dark en zo mogelijk nog
mooiere Dark, dat zowaar aan
het Hollandse Lux/Akkerman-
project EU uit de jaren zeventig
doet denken. Prince blijft een
muzikale potloodventer, maar
wel een naar wie je onwillekeu-
rig blijft kijken.

Huiswerk met
muziek MTV

DEN HAAG - Ruim de helft
van de scholieren heeft tij-
dens het maken van huiswerk
de tv aan, meestal de muziek-
zender MTV. Dat hebben on-
derzoekers van de Leidse
universiteit vastgesteld. Ge-
middeld wordt wekelijks elf
uur huiswerk gemaakt. Op de
achtergrond klinkt dan vaak
pop, house en rock uit radio,
cd- of cassettespeler.
Achttien procent ploetert al-
tijd in stilte. De onderzoekers
stelden verder vast dat vbo-
leerlingen vaker huiswerk
combineren met beeld of ge-
luid dan havo-en vwo-scholie-
ren, terwijl mavo'ers een tus-
senpositie innemen.
De onderzoekers menen dat
er behalve eventuele negatie-
ve mogelijk ook positieve ef-
fecten zijn: het kan zijn dat
'achtergrondmedia' leerlin-
gen motiveren, zoadat zij
meer plezier in huiswerk heb-
ben en het langer volhouden.

groepen in (min of meer) hetzelf-
de genre.
Platen luisteren mag, maar niet
onbeperkt of om de verveling te
verdrijven. De eigenaar dient de
bezoeker graag van advies, ook
als die vraagt om de Japanse of
Duitse persing van het nieuwe
Stones-album. Siva biedt naast
lp's en cd's ook (enkele) video's

en posters, een redelijk aantal T-
shirts en muziektijdschriften.
Ook kaarten voor vrijwel alle
concerten in de regio, en busrei-
zen tot ver daar buiten zijn te
krijgen.
Qua aanbod lijkt Siva met name
gespecialiseerd in het 'Oor-
publiek': veel wave, gitaarrock
en independent-muziek.
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van toegankelijke housers. On-
danks de nodige geluidsfarden
en experimenten is de muziek te
gestroomlijnd om ze psychede-
lisch te kunnen noemen.
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Prince - Come (Warner)



Wonen Totaal
Luxe AANBOUWKEUKENS
mcl. apparatuur nu met 30%
korting. Tel. 04406-40857,
Pieter van Zwanenburg.
Te k. gevr. BAROKMEU-
BELS, antieke meubels en
porcëlein. Tel. 04498-51122.
BANKSTELKUSSENS!
Honderden stuks voorradig.
Tevens het adres voor meu-
belstoffen en kuipbankstel-
len. Nergens goedkoper! Bij
de vakman beter uit. Stof-
feerderij Savelsberg, Ein-
derstr. 112, Kerkrade.
Maandag gesloten. Telefoon
045-452189.
In- en verkoop 2e HANDS
meubelen en antiek. Tel.
045-724943, Rotterdamstr.
80a, Heerlen.
Te k. GRASMAAIERS, gas-
fornuis, wasmach., tapijt, le-
ren bankstel (3-2-1), fau-
teuils, salontafel, Pallis. eetk.
tafel, 2-pers. bed + matrass.
z.g.a.n. Info: woe. 31/08 na
17.00 u. Tel. 043-625309.
Te koop BANKSTEL, 3-zits,
2 clubs + tafel, eiken met go-
belin en kussens, pr.n.o.t.k. a
045-461223.
Te koop notenhouten KAST,
groot karpet. Te bevragen
04406-40428.
Te k. WATERBED Stretch-
top Softsider, 6 mnd. oud,
van ’4.500,- v. ’3.500,-.
Tel. 043-471895.
te koop TIENERKAMER:
kajuitbed, 2-delige ombouw,
buro en 2-drs. kleerkast,

’ 500,-. Tel. 045-258811.
Te koop eiken BED 1.60x-
-2.00m met matras en 2 ei-
ken nachtkastjes. Telef.
04499-1235.
Te k. eiken BANKSTEL 3-1-
-1 met stoffen bekl. Telefoon
045-459397 na 16.00 uur.
Te k. wegens omstandighe-
den complete INBOEDEL.
Telefoon 045-717425.
Koopje Oriënt TAPIJTEN,
nergens goedkoper! Afm. ca.
240 x 170 cm ’lOO,-; ca.
300 x 200 cm ’150,-; wol-
len kleuren Maroc, Nepal
etc; handknoop karpetten
tot 40% goedkoper dan el-
ders, alleen bij: Mady Oriënt
Tapijten, Import & Export,
Hoogenweg 10, Stem. Tel.
046-333247 (richting haven).
Geloogd GRENEN meube-
len. Ambachtelijke kwaliteit
voor een zeer scherpe prijs.
Twin Peaks, Prinsenbaan 87,
Koningsbosch. . 04743-1853.
Open wo. do. van 13.00-
-18.00, vrijd. van 13.00-
-20.00, zat. 10-17.00.
BOERENEETHOEKEN, ei-
ken meubels op maat, antiek.
St. Gerlach 38, Houthem.
Tel. 043-642018.
KOOPJE! Tapijten aan fa-
brieksprijzen. Voorbeeld: ca.
240 x 170 cm ’lOO,-, ca.
300 x 200 cm ’150,-. Ner-
gens goedkoper! Grote keu-
ze bij Mady, Rijkswg. Nrd 38,
Geleen (t.o. Paterskerk).
Telefoon: 046-744529.
Te k. mass. eiken INBOUW-
KEUKEN met vaatwasser,
koelk., el. oven, ker. kookpl.
045-723643 of 221812.
Te k. 3 + 2-zits BANK draion
plus salontafel, vr.pr. ’300,-.
Telef. 045-312154.
Te k. bruin stoffen 2 en 3 zits
BANKSTEL, z.g.a.nw.,

’ 500,-, hometrainer ’ 30,-,
flipperkast ’150,-. Telefoon
04450-3987.

Te k. oma's-tijd geloogd ei-
ken KLEERKASTEN met
gesL spiegels plm. ’675,-;
antieke eiken leeuwenkop-
commode met gesl. spiegel,
1,20 br., 2,30 h., ’950,-. 'S
045-312164.
3-2-1 zits 1.1. nu voor

’ 499,-; salontafel modern

’ 165,-; miniset eiken v.a.
’159,-; KTV's met 3 mnd.
garantie v.a. ’50,-; eiken
TV-kastjes v.a. ’ 99,-;
wandkast modern v.a.
’299,-; eiken eethoek v.a.
’999,-; eiken wandkast v.a.
’1099,-; 1-pers. bed me-
taal compl. ’ 149,-. Meubel-
stunthal LAMBRIEX Steen-
weg 87 Sittard a 046-523525.
Tev. het goedkoopste adres
voor de betere gebruikte
meubels.
TOPCLASS. 2-zitsbank van
plm. ’2.700,- nu ’495,-;
clubfat. in mohair van plm.
’1.600,- nu ’395,-; idem in
rundieder van ’2.500,- nu

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

’ 2.495,-. Verder: wand-
meubels vanaf ’95,-, dres-
soirs, slaapkamers vanaf
’175,-; eethoeken diverse
stijlen vanaf ’95,-. Enorme
keus in enorme hal. Oude
Maastrichterweg 27, Geleen.
(Deze weg loopt parallel met
de Rijksweg Noord, let op
videotheek De Kijkdoos,
daarachter is de hal.) Oude
meubels worden ingeruild
en ! betaling in 6 maanden is
contant.
Te koop van echtpaar zon-
der kinderen grenen BANK-
STEL (3-1-1) met losse
kussens, Vz jaar oud, ’350,-.a 046-378956, 's-weekend.
Te koop 2-zits BANK + 1
fauteuil (i.g.st.) ’l5O,- en 1
2-zits bankje (z.g.a.n.)
’450,-. Tel. 04493-3542 na
15.00 uur.
Te . koop notenhouten
WANDMEUBEL met veel
opbergruimte 3.35x2.00x-
-0.55m, ’350,-; Philips ijs-
kast ’ 50,-; opklapbed

’ 50,-. Tel. 045-423845.
Te k. Frans geloogd eiken
SALONTAFEL 90x90, pr.
’295,-. Ikea eetk.tafel wit
gelakt 90x140/180, pr.

’ 250,-. 04499-3406.
Te k. Everstyl SLAAP-
STOEL, beige-br. keuken-
kastje, beige-br. gestreepte
overgordijnen. 04499-2533.
Te k. CD-speler, tuner, ver-
sterker en cassettedeck.
Samen ’.750,-; 2 slaapk.-
ameubelmenten, kl. wit,
’5OO,- en ’300,-; beige
Berber vloerkleed ’ 300,-.
Tel. 04407-2432.
Te koop stoffen BANKSTEL
2 3-zitters, z.g.a.n. Tel. 045-
-444859 na 18.00 uur.
Te koop 2-pers. SLAAPKA-
MER en 2V2-zits bank, 2 fau-
teuils en eiken tafel. Nieuw, a
04498-51461 na 18.00 uur.
Te k. Pers, "Bidjar" 1.90x-
-2.80 mtr; HANGLAMP, zeer
mooi; 2 schilderijen portret-
ten uit 1876; spiegel in an-
tieke lijst. Tel. 043-432659.
Te koop 3 Oisterwijk FAU-
TEUILS, eiken, met leren
kussens. Tel. 045-223230.
Te k. gestoft. BANKSTEL, z.
g.a.n., weg. overcompleet,
pr.n.o.t.k. Tel. 04499-1205.
Te koop KAMERKAST ei-
ken fineer, in goede staat, pr.
n.o.t.k. Tel. 045-319333.

Te k. wegens sterfgeval no-
tenhouten EETHOEK, 3 wkn
oud, 8-hoekige tafel met 4
stoelen, halve prijs v. nw.pr.,
tevens 2 bijpassende fau-
teuils, pr. n.o.t.k. 045-
-23Q535 of 046-334010.
Te k. Perzisch TAPIJT
1.80x2.30, z.g.a.nw., eiken
hoekkast. Inl. 043-432638.
Te koop antieke HON-
GAARSE hangklok vrijslin-
ger, zeer mooi, veel snijwerk,
lengte 1.15m, br. 60 cm.
Telef. 045-723107.
MEUBELBOERDERIJ 1500m 2barstensvol met nieuwe
en gebruikte meubels. Onze
afdeling gebruikte meubels
is niet van nieuw te onder-
scheiden, waarom nieuw
duur kopen!!! Tot 30 augus-
tus met ml. dze adv. ’ 50,-
-korting op waterbed mcl.
ombouw van ’1.185,- of
zwaar royaal LL bankstel
van ’845,- in 30 kleuren.
Prachtige Engelse Chester-
field 3-1-1, geh. gecapiton-
neerd. Koopje! Overtuig u
van onze grandioze aanb. in
eiken bankstel, kasten en
eethoeken. Verder Barok-
Lodewijk-Henry Deux-Me-
chelse-noten en Queen Arm
stijl. Te gek om op te noe-
men. Enkele barokbankstel-
len, opnieuw gestoffeerd,
iets moois. U kunt ook zelf
een stof uitzoeken naar ei-
gen keuze. De prijs blijft een
verrassing. Weekaanbieding:
de goedkoopste softsider
van Nederland 80% gestabi-
liseerd v.a. ’ 1.495,- mcl.
bedombouw. Reservering
en gemakkelijk betalen mog.
Eiermarkt 16 en 18, Roer-
mond-Maasniel. Telef.
04750-28877. Donderdag
koopavond.
Te k. witte SALONTAFEL en
rieten bank, z.g.a.n. Tel.
04455-2531 na 17.30 u.
Te k. modern wit WAND-
MEUBEL, 5 dlg. met vitrine, i.
z.g.st. ’500,-. Tel. 046-
-339189, na 17.00 uur.
Te koop BANKSTEL, 3-1-1,
zwart hout met I.bruin rib, vr.
pr. ’ 350,-. a 04498-59587.
Geloogd grenen meubelen
bij Twin Peaks vindt u een
uitgebreide collectie grenen
kwaliteits MEUBELEN voor
een zeer concurrerende prijs.
Prinsenbaan 87, Konings-
bosch. Tel.: 04743-1853.
Open: woensd., donderdag
13.00-18.00 uur, vrijdag
13.00-20.00 uur. Zaterdag
10.00-17.00 uur.
HOEKKEUKEN, wit/eiken,
met app., mt: 220x190, i.g.st.

’ 900,-. Tel. 043-432738.
Te koop WATERBED 1.80 x
2.00 m, vr.pr. ’1.100,-.
Telef. 045-455547.
Te k. eiken MEUBELS: eet-
tafel met 6 stoelen, kamer-
kast, los eiken blad, salon-
tafel en tv kast. in een koop

’ 2.000,-. Tel. 045-722559.
Weg. plaatsgebrek 2 pracht.
ZITFAUTEUILS, z.g.a.nw.
Vrijdag na 18 u. Wolfsmelk
21, Landgraaf.
Te koop uit grootmoederstijd
KAST, prijs ’1.500,-. Tel.
045-250639.

Eiken BANKSTEL, 2-2-1 +
salontafel + hoektafel, i.z.g.
St. ’ 400,-. 045-250630.
Zoekt U 2e hands MEU-
BELS? Veel keus ook antiek.
Kouvenderstr. 208, H'broek.
STOELMATTERIJ ver-
nieuwt rieten- en biezen-
stoelen m. gar., echt vakw.,
eigen werkpl. ***? 045-418820.

Te k. ant. COMMODE gesch.
voor tv, ’325,-; Henri Deux
salontafel, ’ 495,-; Oma's
kleerkast met spiegel,

’ 450,-. Tel. 04498-58538.
Bocal GASHAARD; Etna
gaskachel; home-trainer; 3-
drs. eiken fineer kleerkast;
eiken st. schemerlamp. Tel.
043-432257, na 18.00 uur.
Te koop massief eiken
TOOGKAST en massief ei-
ken vitrinekast, iets aparts,
Telef. 046-581841.
Te k. Manou EETHOEK
rond en 4 stoelen, pr.

’ 250,-. Tel. 045-224760.
Wij spuiten, logen, stralen
en repareren uw oude MEU-
BELS als nieuw in de kleur
die u wenst. Wij maken ook
meubels op maat. Wessels
Meubels, Handelsstr. 9, Sit-
tard, a 046-512981.
Te k. gevr. HANGVITRINE-
KASTJE. Tel. 043-474117.
Te koop Manou BANKSTEL,
2-zits, 2 fauteuils, tafel, bij-
zettafels en lamp, donker
hout, vr.pr. ’350,-. 046-
-580757 na 17.00 uur.
Te k. 2 HOOGSLAPERS,
MDF, met bureau + onder-
kast, 10 mnd. oud, i.z.g.st.,
nw.pr. ’ 1.300,-, pr.n.o.t.k. a
046-524102.

Diversen
Te k" 27 KLAPSTOELEN
hout, bankstel 3-1-1, vaat-
wasser, wasdroger, mini-
wash, centrifuge, mini diep-
vrieskast, eiken "kloostertafel.
Telef. 046-379323.
Te koop 27 MC TAFELMIKE
en gasfornuis met kachel.
Telef. 04459-2952.
Te koop bakelieten TELE-
FOON 1956, operationeel,
kleur zwart, koperen draai-
sch., pr.n.o.t.k. 046-520207.
12-lamps ZONNEHEMEL,

’ 275,-; afwasaut., z.g.a.n.,
’300,-. Div. bouwmat.: ste-
nen, pannen, kozijnen enz.
04493-52691/06-52.600956.
Te koop elektr. ORGEL
Höhner ’250,-; hang- leg-
kast 100 cm br. ’75,-; eiken
salontafel ’ 75,-; tienerburo
’35,-; massief eiken ste-
reomeubel ’ 75,-; diverse
kleinspul. Duivenstraat 10,
Geleen. Tel. 046-741620.
Te koop VAATWASSER,
prijs ’350,-; dressoir prijs
’350,-. Telef. 045-441466.
Te k. ZONNEHEMEL en
bank. Tev. Opel Kadett GSi,
'87, Belg, kent. 045-223843.
KAARTLEGSTER volgens
afspraak. Tel. 043-434594.
Niet op de vrijdagnamiddag.
Te k. antiek eiken 1-deurs
TV-KASTJE met lade
’725,-; meisjesfiets 12-15
jaar 8 mnd. oud, vr.pr.
’175,-. Telef. 045-218162
na 18.00 uur.
Gratis adverteren in "de
CONTACTSLEUTEL", het
contactblad van Limburg.
(Voor kennismakingsexem-
plaar) Svp. 5 postzegels van
80 cent) Mozartstraat 150,
6044 RM Roermond.
Te koop BREIMACHINE
Passap Duomatic S plus
toebehoren. Telef. 04406-
-14531 na 18.00 uur.
Nieuwe appels ELSTAR en
aardappels 10 kg ’5,-.
Fruitbedrijf Huids, Rijksweg
152 Vilt. Tevens bloemkrea-
ties, bruidsboeketten, cor-
sages en altaarstukken. O-
pen: ma-wo-vr. 13.30-19.30
uur. Za. 9.00-16.00 uur.

Rabobank Sittard
staat in

de startblokken
Aan de cliënten van de Rabobanken in Op korte termijn merkt u nog niet veel

Sittard en Munstergeleen. van het samengaan. De juridische fusie

Op 22 juniwerd aan de leden van de Ra- tot één coöperatieve vereniging betekent

bobanken in Sittard en Munstergeleen nog niet dat ook alle maatregelen meteen

voorgesteld om beide banken samen te kunnen worden doorgevoerd. Het in el-

voegen tot één nieuwe bank. De leden kaar schuiven van beide administraties

van beide banken zijn |lIP|H[HBBB| I zal pas november
met dit voorstel akkoord TO 1994 plaatsvinden.
cgaaan. In de fusiebesprekingen
Bestuurders, leden van BÉÉfli 'S Z&tT zorgvuldig ge"

de raden van toezicht, I I zocht naar een nieuwe
directies en medewer- WÊÊÊÊÊÊK^^^^^^^^^M organisatiestructuur, die
kers zijn zeer verheugd over deze besluit- voor het slagen van de samenwerking no-

vorming. dig is. Ook de uitwerking van en invoe-
De Rabobank is gestart per 1 september ring hiervan moet zorgvuldig gebeuren.
1994, de juridische fusiedatum. Met ver- Dat kost nog enige tijd.
eende krachten zal dan worden gewerkt aan Na deze zogenaamde harmonisatieperio-
de verdere ontwikkeling van moderne fi- de zullen wij u uitgebreid informeren
nanciële dienstverlening aan ondernemers over de nieuwe opzet en veranderingen
en particulieren in de gemeente Sittard. die door de fusie ontstaan.

Rabobank. Aangenaam.

ASTROLOGIE. Leer zelf uw
horoscoop maken. In sept.
start er weer een cursus
voor beginners. Er zijn nog
plaatsen vrij. Inlichtingen:
046-526774.
Te koop MERCEDES 307D
bwj.'B2, slechts 157.000 orig.
kmj 4.500,-. Tevens mooi
gel. perc. grond te Schin op
Geul 2.350 m2, ’24.000,- k.
k. Telef. 04406-12891.
Te koop PENDULE, klok-
kenstel plus kandelaars,
omastoel en smeedijzeren
kapstok. Tel. 046-527319.
Te h. AUTOSTALLING of
loods. Te k. partij bureaus,
CD's, oorbellen, TL-armatu-
ren en keramiek. Telef. 046-
-379323.
Te k. gevr. antiek hang/vï-
TRINEKASTJE en soc. eer.
M'tricht Beatrix en Etruria
servies. Telef. 045-714847.
GEBEDSGENEZER, mag-
netiseur helpt d.m.v. hand-
oplegging div. pijnen, span-
ningen, blokkades, etc. Ook
alternatief, a 045-726650 tus-
sen 9.00-12.00 uur.
VOETREFLEX-THERAPIE
herstelt het evenwicht in uw
lichaam bij ziekte en stress.
Erkend therapeute. Telef.
043-637918.
Te k. eiken EETHOEK met 6
stoelen, nw.pr. ’5.600,-, nu

’ 1.500,-; st. klok ’550,-;
kantelpoort 2.50 h. 2.60 br.
’250,-. Tel. 045-273112.
Maak van stofzuigen uw
hobby, Duits TOPMERK, in
de winkel niet verkrijgbaar,
vrijbl. demonstreren wij bij u
thuis! U zult u ogen niet ge-
loven. Ook een huismijt-al-
lergie hoeft geen probleem
meer te zijn, dankzij onze
spec. micro-filter. Prijzen v.a.
DM 613,- mcl. 5 jr. gar. Tel.:
04499-5707.
Te k. SNORBR. Vespa Citta
Dizzy, z.g.a.n. Tevens sier-
duiven. 8 046-379713.
J. vrouw in opl. geeft verant-
woorde massages en aan-
vullend lichaamswerk aan
zowel jongere als oudere
DAMES, a 043-256620.
Barok BANKSTEL ’ 750,-;
2 jong. renfietsen 7-12 jr.
samen ’ 75,-. 045-258390.
Te koop Breugelse KAST, kl.
midden eiken, i.z.g.st., pr.n.
0.t.k.; te koop meisjes-
Mountainbike tot 12 jr, 2 jr.
oud, groen/zwart, vaste pr.
’lOO,-. Tel. 045-729934.
TROUWEN met Amerikaan-
se vleugelauto 1958, plm.
’450,-. Telef. 043-671335.
Te k. BETONMOLEN
’150,-; Zündapp bromfiets

’ 200,-; aanhangwagen met
deksel ’ 250,-. 046-520254.
Te koop BIOSCOOPSTOE-
LEN ’25,- per stuk en me-
chanische flipperkast, alles i.
z.g.st. Telef. 045-715477.

Braderieën/Markten
Per bus naar de zwarte
MARKT in Beverwijk, ’30,-
-per pers. ledere zaterdag en
zondag. Tel. 045-257777.
Deelnemers gevr. voor
ROMMELMARKTEN en
Luikse markten: zo. 4 sept.
Epen; zo. 11 sept. Kerkrade-
West; zo. 25 sept. Merk-
stein; zo. 2 okt. Berg en
Terblijt. Inl. 045-324112.
ROMMELMARKT 4 sept.,
zaal Hermans, Schaesber-
gerweg 138, Heerlen. Tel.
045-728393 of 721452.
ROMMELMARKT zondag
11 september in het Drieluik
Heerlerbaan 102, Heerlen.
Tel. 045-721452/728393.
ROMMELMARKT zat. 24
sept. in en om het patronaat
te Beek, van 11.00-17.00
uur. Burg. Janssenstr. 45/
hoek Luciastr. t.b.v. duiven-
club Eendracht.
ROMMELMARKT zat. 24
sept. Standhouders opgelet:
kraamhuur ’35,-. a 046-
-372137 na 16.00 uur.

Te koop gevr.
Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oude METALEN.
Gebr. Swinkels, Beitel 74,
Heerlen. 045-422025.
Knip mij uit: wij kopen MUN-
TEN, postzegels en goud.
Kasteellaan 102, Heerlen-
Meezenbroek a 045-726789.
Wij kopen alle, lees alle mo-
gelijke en onmogelijke TIJD-
SCHRIFTEN, hebt u tijd-
schriften bel nu, wij komen
snel en betalen een behoor-
lijke prijs. Nozle Boek,
Beemderlaan 8 (achterin-
gang), Vaals, a 04454-68407.
Mensen en/of verenigingen
die zich willen inschakelen
bij het inzamelen van tijd-
schriften bellen het zelfde
nummer. Jo Hollands.
Wij kopen al uw nog bruik-
bare BOEKEN/strips/series/
encyclopedieën. Wij halen
en betalen kontant. Tel.
04747-2549.
Gevraagd KLEUREN TV'S,
video's, ladendiepvries,
stofzuiger, stereotorens en
videocamera, a 04406-12875.
Te koop GEVRAAGD CD's,
alle soorten muziek en LP's.
Telefoon: 04404-1706.
Te koop gevraagd VESPA
motorscooter. Telef. 045-
-416023.

Mode Totaal
Sla uw slag! 2e-hands
MERKKLEDING al v.a.

’ 10,-. Kledinghoekje, Fran-
kenstr. 203A, Maastricht.
Telef. 043-631449. Open
dinsdag-donderdag-vrijdag
van 12.00-17.00 uur.
OORBELLEN, haarmode e.
a. mode-artikelen. Groot
assortiment. 04492-4816.
Te k. BRUIDSJURK maat
38, kort, romantisch ruwe
zijde, vr.pr. ’795,-. a 045-
-414526 na 18.00 uur.

Te k. witte BRUIDSJURK
maat 36/38 ’850,-. Telef.
046-754729 na 17.30 uur.

sinn
Das Waschehaus

im Herzen der historischen
Altstadt Aachens
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IrfePiffF* Bettwasche in Jeansoptik
-T schone, attraktive Dessins
FrOTTier SpannbettUCh u. Farben, 100% feine BW ZA QQ
bügelfrei in vielen farben OH 00 135/200 80/80 Oz, u
90-100/200 *»**, auch in Überlangen und Überbreiten

irisette egeria-

Jersey Spannbettuch Walkhandtücher
bügelfrei uni u. gemustert 1 f\ 0Q
grosse Farbauswahl Oü 00 50/100 ■ "W**
90-100/200 &,

iFnr^t^neSChe
4Q 80 Feinwalk-Frottierhandtücher

bügelfrei 135/200 80/80 --VT," in grosser Farbauswah ■mit passenden Kleinteilen 1 Q OQ„ 50/100 ■ W,'
iriseöe vossen
BottwöschG
absolut bügelfrei, tolle Auswahl AQ QQ Walkhandtücher
135/200 80/80 "** * " in pastelligen Farben gemustert
auch in Überlangen und Überbreiten mit passenden Kleinteilen 1 A OQ50/100 "*■*»>lr f̂i? u vossenSatin Bettwasche,

edie Quaiitat Walkhandtücher
in feinfadiger Baumwolle J%O 00 sportiv in modischen Farben 1 JL QQ
135/200 80/80 WT, 50/100 IO, 7

Auch an Samstagen durchgehend zu erreichen. m>f^ffiHeute, Donnerstag bis 20.30 Uhr geöffnet. %,^|
Langer Samstdg 3.9.94 bis 16.00 Uhr geöffnet. W^ jkir*^Fl*ffiß

Te koop BRUIDSJURK mt.
42, Sisi-model, mcl. hoepel,
nw.pr. ’ 2.495,-, vr.pr.
’1.300,-. Tel. 04406-13413
na 17.00 uur.
Te koop BRUIDSJURK
maat 38/40, met toebehoren,
’700,-. Telef. 045-417060.
Te k. zachtroze BRUIDS-
JURK, maat 36, mcl. zijden
bruidsboeket en schoenen
maat 37, pr.n.o.t.k. Telefoon
043-645768.

Bijles
2-daagse THEORIE-
OPLEIDING A/B. 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.
Wat VERKOPEN? Adver;
teer via: 045-719966.

Foto/Film
Camera-service FÖRSTER
reparatie van foto en filmap-
paratuur, Medealaan 29,
Schipperskerk/Born. Tel.
04498-58174. Geop. van
ma.-vrijdag. 9.00-17.00 uur.Zat. gesloten, middagpauze
van 12.00-13.00 uur. Aan-
en verkoop foto-apparatuur.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Telecommunicatie

******* SEMAFOONS *"****
zonder abonnementskosten.
Officieel PTT. Enorme be-
sparing v. bedrijf en partic.
Venno tel/fax 04758-2416.

Te k. draaibare SATELIET-
SCHOTEL 11 en 12 G.H.Z.
merk Grundig, Kreiselmeyer,
pr. ’295,-. 045-274241.

; 4
Kapper/Cosm

HAARPROBLEMEN?
droog of roos? Raa«
uw Cosmil-specialist
Janssen Coiffures, d*
heren. Stationsstraat
Sittard. Tel. 046-514861.^
KUNSTNAGELS, gel
hars, ideaal voor kortB
braken nagels, ook als
gelversteviging en voo<
gelbijters. Info 045-22573J;

Bloedbank Zuid-Limburg
heeft nieuwe donoren

Verpleegkundigen m/v
voor de intensieve thuiszorg van Heerlen totRoermond
en omgeving. Het betreft met name nachtdiensten bij
verschillende projecten voor o.a. terminale begeleiding.
Bent u gediplomeerd en regelmatig inzetbaar? Neem dan
snel contact op met één van onderstaande vestigingen.
Informatie: 04S -7 1 26 3 1, Claudia Lemmens
Heerlen, Op de Nobel I
Informatie: 04750 - I 62 62, Mariet Reijnen
Roermond, Wilhelminaplein 1 0. .
Prodliktie-medeWerker m/V
voor een bedrijf nabij Sittard. U doet routinematig werk
aan een machine in 2-ploegendienst. Hiervoor hebt u
een LBO-, MAVO- of HAVO-diploma én produktie-
ervaring. Verder hebt u technisch inzicht, bent u stress-
bestendig en secuur. De verdiensten zijn goed en voor
vervoer wordt gezorgd. Deze baan is voor langere «j«d-
Informatie: 046 -5 1 42 21. Mare Köhlen
Sittard, Rosmolenstraat 4

tempo-teamuitzendbureau

ALNO. Wereldklasse inklassiek en modern.
TT

Hsi W^'^-méÈ mg^^p - MWW9MmMtAtNmwZ 9MSMjiÊKQ WfjÊ
ilsÉÉßfiffl
AwKSftrMMMW"' MvW^^^^ Ei2lT"!W^B TKlassiek, in witte hoogglanslaken stijlvol ge- A^tf^^—^A—9profileerde kassettedeuren. Keukens voor f

mensen die hoge eisen stellen aangebruiks- m% IWM mmP'
gemak en materiaal. Maar ook in moderne mM
keukens geeft ALNO de toon aan. Nieuwe ■■ ■■ ■■■v°"en, nieuwe materialen, nieuwe kleuren. Wereldklasse die u toekomt_ _ _ _ _

m mm >
KPIIPfIIIIIQ KPIIkPIICl%l#lll#lllUl<o llwUnüllO

HEERLEN, Woonboulevard 1, In de Cramer 156, 6412 PM Heerlen,
telefoon 045-754172

GELEEN, Ringovenstraat 1, 6163 HJ Geleen, telefoon 046-747905

' ' , j
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|DE GROOTSTE MET DE BESTE
PRIJZEN IN DE EUREGIO!
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KON.CA EFP 30 ÊSÜSSSS"
SONY E 2*40 CD E ■ PC3mera

«- " -■ "*.*■ Kompakte kleinbeeldcamera met 38 - 76 mm
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70 cm blackline S beeldbuis, top-teletekst,S-VHS Stereo mini-SYSteem Boxen
ingang, 40 Watt stereo, 2 x scart, 52 cu/H, ;„,n

_ BP/ 120 Watt, 4- 8 Ohm, frekwentie 28 Hz
voorkeuroroaramma's FM/MG/LG, 30 voorkeurzenders, 5 band equalizer, : 25.000 Hz , 3 weg bassreflex systeem, 3. H y * cd-speler, 20 titels voorprogrammeerbaar, jaar garantie

WÊÊÊMMWmmÊÊmmmWÊÊÊÊ^mmmm dubbelcassettendeck, high speed-dubbing, timer, pBMHpBBaBBMBMHBaHHJ
rMQ Jk*. Übach-Pallenberg :„„i o i_ ii - >F>vV~|^^ f̂c "^^^^^*nusciorf I mcl* 3-weg-bassreflex-luidsprekers en im p

f Kerkrade /§^ Jfy* rl K» \»!f!S^V
II « /il^ I ~ ■' **«»w^ I y m,//h^jÉm4o!ï.filWT m

mmmm ■■^■m L»_|^^B *^^^^ A-tw .AmmmmWmmmu B^i -^^^ ■*"*>"4**^ Ï^J

> 0049/2406/9520 Herzogenrath/Aachei 0049/241 /479890



■*? kW kW

B mmm\ mum^ km W kW kW

■fi »»■ §H§iïjË mmm^^-^^Ë mmvËi

1 1 kW BV^^. ..f-BV^r^^. mW

Inhoud 2.2 liter, regelbare thermostaat, m \a^^^^^\a^^^^^\geïsoleerde buitenwanden, 2000 Watt. sf* W M m m 1 «*..-**"*.■■f w Ë Ë I SHARPR2VI4
HPIS» # / kmmmmuuuf Magnetron

BRAUN Plak Control 5011 W kW l lil 600 Watt ' 5 standen ' 16 liter inhoud,
Elektrische tandenborstel Hf # J^é J**]^ draaipiateau

Roterend borstelsysteem voor effectieve V _*#! Jl I
plakverwijdering, 2800 roterende é£ -~\
bewegingen per minuut. BE^ll

WÊSÈËBÊÊÊÊ& . i M W^Ï^Mmrm
'■■■■ M fifetT^M

AW-■'■'■■ T^ WÊÊÊÊÊk\m^^mmmmm^^Am^t wË mwBËË WÊ HIS

j^r \> °^L AmmT IBM BB^fei^^M

ïwi M " HM Wms

Ë 'M *;': *^^ II

_f a\Ë _JP"b^ 3mmWÊÊm^ Ë Lt^m^ AW^mtf tmÊÊÊLmmÊËI k\ W êM M g zwenkfilter.warmhoudplaat, ff * Jk 9W Ë mw M^ f

BAUKNECHT WA 9430
Philips TC43I IHIM^ Wasmachine
StofZUider ËÊHÊÊtÊMiWÊSiÈWiWÊÊ 1000/600 tpm, 67 liter waterverbruik, 1.8 Kw/hy vHIp wSSIiH IM energieverbruik, 14 wasprogramma's, direkt
300 tot 1100 watt regelbaar, micro-filter, metalen ÜÜIB inspoel -systeem
buis, automatische kabeloprol, accessoires. |WéMjH^^^^^^^^^^M^^^^W|

Aachen.2entrunrZa|-,^^S|l Ï^IT \ / Am\ JE J^^^^^^^__ mM^**^/** A *»\ I J «1^ >^^^*M jl

Voccartstr. 66 - Franzstr. 6- ./■**■*«*«, ~*~~ -***""***" s~~~ <r\ ~^~> *-**"■ ;**■*■-* m - *"-**// \'ir,>''*—> *~>*^>~^ *■**"***■■■ ■^ta^r» "»■ ■ *mmw

-a- 0049/2406/9520 ~~ - -
g' 0Q49/241/47989QJ



■■-..,■ v

Bokkerijdersserie
vanaf oktober op tv

Gedramatiseerd beeld Limburgse benden zeker geen geschiedschrijving

HEERLEN - Dertien afle-
veringen telt de tv-serie De
Legende Van De Bokkerij-
ders, waarmee deKRO-tele-
visie vanaf 22 oktober
Wekelijks op zaterdagavond
Van 18.50 tot 19.20 uur op
Nederland 1 uitpakt. Voor
dit gedramatiseerde verhaal
over De Bokkerijders, de
roversbenden die het straat-
arme Limburgse land aan
de vooravond van de Fran-
se Revolutie (1789) teister-
den, maakte een filmploeg
in de loop van 1993 opna-
men op diverse locaties in
Limburg, het aangrenzende
België en Duitsland. Tij-
dens de presentatie van het
"Winterprogramma van de
gezamenlijke omroepen
Avro; KRO en NCRV, werd
gistermiddag meegedeeld
dat deruim vijfmiljoen gul-
den kostende serie behalve
door de KRO ook in België
(BRTN), Frankrijk (France
3) en Duitsland (ZDF)
Wordt uitgezonden.

HILVERSUM - Op radio en te-
levisie besteedt de NCRV de
komende maanden uitgebreid
aandacht aan haar 70-jarig be-
staan. Elke maandagochtend
(vanaf 5 september) zendt Hier
en Nu-radio op Radio 1 de ru-
briek 'Daar en Toen' uit, met
nieuwsfragmenten van de afge-
lopen 70 jaar die nog steeds ac-
tueel zijn. Het Radio 2-program-
ma 'Bergweg 30' laat elke don-
derdagmiddag een radiofrag-
ment uit het NCRV-archief
horen.

Op televisie is vanaf 9 september
wekelijks op vrijdagmiddag om
16.10 uur 'O ja! de NCRV in
beeld' te zien. De omroep zond
dit programma de afgelopen pe-
riode al op donderdagmiddag
uit. De archiefbeelden die de
NCRV in dit programma uit-
zendt, worden wekelijks uitge-
zocht door lezers van de NCRV-
gids. Jos Brink presenteert tij-
dens de viering van het zeventig-
jarig bestaan het programma
'Brink op I. Hierin praat hij met
gasten over de betekenis van de
C in het onderwijs, de vakbon-
den, het gezin, de politiek, de
kunst en de media. De eerste af-
levering is op 9 november te
zien.

'De samenleving maak jesamen'
is de sloganrond de viering van
het 70-jarig bestaan van de
NCRV. Het officiële startschot
voor de festiviteiten rond het ju-
blieum werd gegeven door de
voorzitter van de omroepvereni-
ging mr, A. Herstel. Hij refereer-
de in een toespraak aan de bij-
drage die de NCRV heeft gele-
verd aan de emancipatie van het
protestants-christelijke volks-
deel. „De NCRV heeft daarin een
voortrekkersrol gespeeld. Ik
denk aan de wereld van het to-

neel en de film, die in de vijftiger
en zestiger jaren door de NCRV
ontsloten werd voor het achter-
land. En met programma's als
Rondom Tien en Plein Publiek
houdt de NCRV de discussie
over geloof, samenleving en ethi-
sche vragen levend."De omroep,
die zeventig jaar geleden ont-
stond uit een initiatiefvan radio-
pionier Pieter Dommisse, is vol-
gens Herstel uitgegroeid tot een
volwaardig communicatiebe-
drijf. „We hebben een heldere
visie op ons programmabeleid.
Mensgericht, maatschappelijk
betrokken en christelijk geïnspi-
reerd."

In het kader van het 70-jarig be-
staan heeft de NCRV een groot
aantal activiteiten opgezet die al-
lemaal in het teken staan van de
slogan 'De samenleving maakt je
samen. Zo is er de prijsvraag
'Leve de kerk', opgezet in sa-
menwerking met de Samen op
Weg-kerken. 'Kansen voor ker-
ken' is de titel van een te houden
symposium in samenwerking
met het Areopagus-beraad en in
de NCRV-gids wordt gepuzzeld
voor negen goede doelen: Lepra-
bestrijding, Kinderen in de knel
(opvang Joegoslavische kinde-
ren), Youth for Christ, YMCA,
een woonproject voor verstande-
lijk gehandicapten in Ede, een
blindenbos in Ermelo, de bouw
van een afkickdorp, hulp aan
verslaafden door Stichting de
Regenboog en de Stichting Be-
houd Natuur en Leefmilieu.
Naast deze goede doelen zal de
NCRV tijdens het 70-jarig be-
staan via de televisie (een specia-
le aflevering van De Stoel op 23
september en een speciale afle-
vering van Zondagskinderen op
24 september) en via jongeren-
projecten geld inzamelen voor
de Stichting Colombine. Al eer-
der brachten de lezers vah de
NCRV-gids geld bijeen voor het
Colombinehuis.

" Hugo Metsers (Schout) en Fidesse Hunter (Anna Swinkels) in een scène uit De Legende van de Bokkerijders.
Foto: GPD

van zon misdadige overlevings-
bede is de Bende van Jan de
Lichte, waarover Louis Paul
Boon een boek heeft geschre-
ven."

De geschiedenis wordt bezien
door de ogen van de opgroeien-
de jongen Martien. Een crew
onder leiding van regisseur
Karst van der Meulen werkte in
het glooiende landschap bij Mar-
graten wekenlang aan de opna-
ftien voor de Legende van de
Bokkerijders. Hoofrolspelers
zijn Hugo Metsers (de schout),
Lennert Hillege (Martien), Euge-
fte Bervoets (dokter Kirchoffs),
Joost Prinsen (Lei de Tinnegie-
ter), Fidesse Hunter (Anna Swin-
kels), John Leddy en Huib
Broos. Het script werd geschre-
ven door Dick van den Heuvel
op basis van het boek van Ton
Van Reen over de Bokkerijders,
getiteld Ontsnapt aan de galg.

heime identiteit van de Zwarte
Kapitein.

De betiteling 'Bokkerijders' ont-
stond rond 1840 toen voor het
eerst gegevens over het Lim-
burgse bendewezen werden op-
getekend.

heb dertien versies van het
script moeten maken." In de
loop van de produktie was het
ZDF aangeschoven, die onder
meer als voorwaarde stelde dat
de serie in afleveringen van 25
minuten werd aangeboden, ter-
wijl het stuk op dat moment zes
afleveringen telde van vijftig mi-
nuten.

kroop

De opnamen van de Legende
van de Bokkerijders gingen tot-
nogtoe niet over rozen. Het team
had te kampen met regenval en
ziekte, waardoor de produktie-
schema's in de war werden ge-
schopt. Om continuïteit in de
beelden te krijgen moest de re-
gie als het opklaarde wachten op
een wolkje dat voor de zon

Van Reen putte de informatie
voor zijn boek uit de talrijke jus-
titiële archieven in Duitsland,
Nederland en België. „Ze waren
door allerlei verschillende plaat-
selijke potentaten opgepakt. Het
was geen georganiseerde vervol-
ging."

De hoofdfiguur in het televisie-
verhaal, de Zwarte Kapitein, is
gemodelleerd naar de belangrijk-
ste historische bendeleider uit
die dagen Mathijsse, die actief
was in debuurt van Valkenburg.■
De spanning in het verhaal, dat
in dertien delen van elk 25 minu-
ten op de buis komt, wordt voor
een deel opgebouwdrond de ge-

De' KRO wilde 'een stukje ge-
schiedenis van Nederland' laten
beschrijven. De eis die de om-
roep stelde aan produktiemaat-
schappij Belbo Film was dat de
voertaal Nederlands was, wat on-
danks het feit dat het een inter-
nationaal project geworden is,
aardig is gelukt.

Van den Heuvel is van mening
dat het nauwgezet volgen van de
historische feiten een onmogelij-
ke opgave is. „Het is een familie-
serie geworden. We hebben er-
voor gekozen om een hoofdper-
soon te kiezen waarmee de
kijker zich kan identificeren.
Daardoor wordt hij het symbool
van de Limburger die zijn socia-
le strijd moest aangaan. Het ver-
haal is geconstrueerd."

In de tweede helft van de acht-
tiende eeuw vormden zich in
heel Europa 'honger-benden',
Zoals de schrijver ze noemt. De
leefomstandigheden waren bar,
opstandige burgers besloten kor-
te metten te maken met de laat-
ste feodale heersers in Europa.
Echt voet aan wal kregen ze, vol-
gens schrijver Ton van Reen, al-
leen op Sicilië, waar de mafia
vverd gevormd, en in Parijs, waar
Woedende burgers de Bastille
bestormden en de aanzet gaven
tot de revolutie. In Limburg had-
den de rovers ook redelijk wat
aanhang bij de burgerij. Niette-
minwerden ze massaal opgepakt
&n geëxecuteerd. „Een voorbeeld

Het land verkeerde in chaos, vol-
op op zoek naar een identiteit.
Intellectuelen en wetenschap-
pers weken uit naar België,
waartoe Limburg volgens velen
moest behoren. De arme garde
bleef achter. Schrijver van Reen:
„Het waren allemaal losse staatje
geworden. De benden kregen
achteraf de schuld van alles wat
slecht was. De 'bok' is een ander
woord voor 'de duivel', net als
'Joost' uit het spreekwoord
'Joost mag het weten. De geza-
menlijke identiteit in Limburg
werd gevonden in het Roomse
geloof. De tientallen benden kre-
gen achteraf de verzamelnaam
Bokkerijders.

Harry Prins van Belbo Film Pro-
ductions: „Het is drama, fictie,
en dus geen geschiedschrijving". " Jos Brink presenteert tijdens de viering van het zeven-

tigjarig bestaan het programma 'Brink op I. Foto: kippa

Scriptschrijver Van Den Heuvel
vertelt hoe veel werk en tijd is
besteed aan het verhaal. „In kor-
te tijd heb ik gewerkt met acht
verschillende dramaturgen en ik

yan onze rtv-redactie

HILVERSUM - De Avro,
KRO en NCRV gaan met in-
gang van het nieuwe televi-1
sieseizoen weer onder eigen
vlag kinder- en jeugdpro-
gramma's uitzenden. Het
programma Alles Kits komt
daarmee in zijn huidige
vorm te vervallen. Wel zul-
len de omroepen van het
eerste net incidenteel geza-
menlijk kinderprogram-
ma's maken en uitzenden.

Het stoppen van de structurele
samenwerking is het gevolg van
de verhuizing van het dagelijkse
NOS-jeugdblok (Sesamstraat,
Jeugdjournaal en Het Klokhuis)
naar Nederland 3. De zendtijd
die hierdoor vrijkomt moeten de
Avro, KRO en NCRV nu zelf
gaan vullen. Volgens eindredac-
teur Jeugd van de KRO, Signe
Zeilich-Jensen, is achteraf de sa-
menwerking tussen de drie om-
roepen in Alles Kits moeilijk
gebleken.

" Toon Hermans wordt in,
zonnetje gezet met mu-

ziekclips van zijn liedjes.
Foto: DIJKSTRA

lich-Jensen vooral richten op
meer eigen produkties. De pro-
gramma's die dfe KRO voor kin-
deren uitzendt moeten volgens
haar niet gewelddadig zijn en
een positieve kijk op de wereld
geven.

Alles Kils verdwijnt in hél nieuwe seizoen

KRO richt zich op meer
eigen kinderprodukties

De jeugdblokken van de KRO
krijgen een magazinevorm onder
de titel Studio op stelten en wor-
den gepresenteerd door Freddy
(Eric van Sauer) en zijn broertje
Ro (een pop). Freddy is serieus
en Ro wat minder.

Opvallende eigen nieuwe pro-
gramma's van de KRO zijn de
poppensoapserie Medisch Cen-
trum Muis en Wat gebeurt er la-
ter. Medisch Centrum Muis
(MCM) is vanaf woensdag 7 sep-
tember om 17.05 uur te zien en
speelt zich af in en rond een zie-
kenhuis. De poppen zijn ge-
maakt door de Engelsman John
Thirtle, die onder meer poppen
maakte voor Spitting Image en
de Muppet Show. In 26 afleve-
ringen van vijf minuten worden
steeds verschillende thema's be-
handeld. MCM is een idee van
Michel Zenyali. In Wat gebeurt
er later (vanaf 7 september, 17.00
uur) leest Julia Henneman ver-
halen uit de boeken van Toon
Tellegen, winnaar van de Gou-
den Griffel 1994,voor.
De verhalen gaan over de eek-
hoorn en zijn vrienden in het
bos.

Van onze rtv-redactie

" Knabbelaar & Platvoet in de nieuwe kinderserie Medisch Centrum Muis. Foto: kippa

Nieuwe Jas voor
Toon Hermans

„Ik had er meervan verwacht. Er
zat uiteindelijk te weinig ontwik-
keling in het programma. Veel
tijd is gaan zitten in overleggen
en vergaderen en dat komt de
kwaliteit van het programma
niet ten goede. Dat is jammer.
Met drie mensen een schip stu-
ren is lastig. In je eentje kun je
daadkrachtiger optreden en de
programma's brengen die jewil.
Veranderingen zijn sneller door
te voeren. AllesKits was met de
live-presentatie van Bas Wester-
weel gericht op kinderen van 6
tot 12 jaar. Een programma voor
de kleuters paste daar niet in en
die weg zijn wij nu wel ingesla-
gen," aldus Signe Zeilich-Jensen
gisteren tijdens de presentatie
van de kinder- en jeugdprogram-
ma's van de KRO in het nieuwe
seizoen.

De KRO gaat vanaf 7 september
kleuter- en kinderprogramma's
uitzenden op woensdag

j^EERLEN- Onder de titel 'Een
*yeuwe Jas voor Toon Hermans'
rengt de Avro-televisie op dins-dag 8 november een unieke hul--1:16 aan de in Sittard geboren enSetogen Limburgse komiek en

Conferencier. Tien regisseurs
'*iaken muziekclips van liedjes

Toon Hermans. Tot de uit-
voerende artiesten behoren on-?^r andere Emmy Verhey en de
paastreechter Staar, Paul deyeeuw, Mathilde Santing, de
ï^zz Politie, Ramses Shaffy en
£enk Hofstede van The Nits.
j^rder maakte de Avro 'Een

Jas' met Annie M.G.
Pchmidt.

Verder zijn op woensdag herha-
lingenvan de eerste afleveringen
van Paulus de Boskabouter uit
de jaren 1967 en 1968 te zien.
Vanaf zaterdag 21 januari her-
haalt de KRO de succesvolle
jeugdserie Q & Q. De serie werd
in 1974 voor het eerst uitgezon-
den en tien jaar later nog eens
herhaald. Bij de KRO komen
nog steeds herhalingsverzoeken
binnen van kinderen die van
hun ouders over de serie hebben
gehoord. In Q &. Q gaan de twee
vrienden Aristides Quarles van
Ispen en Wilbur Quant op onder-
zoek uit nadat ze een foto heb-
ben gemaakt waarop iets
vreemds staat.

gezonden wordt en bestaat uit
herhalingen.
De KRO-jeugafdeling wil zich
volgens eindredacteur Signe Zei-

jeugd. Op zaterdagochtend (dag-
televisie) levert de KRO pro-
gramma's voor Alles Kits, dat
voortaan zonder presentatie uit-

(16.35-17.25 uur) en zaterdagmid-
dag (17.00-17.25 uur). De donder-
dagmiddag is gereserveerd voor'
programma's voor de oudere
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Zevende Stonehole
Country Festival

KERKRADE - In De Stjeekoel
aan de Kaffeebergweg in Kerk-
rade-Chèvremont wordt zater-
dag en zondag voor de zevende
maal het bekende Stonehole
Country Festival gehouden.
Zaterdag beginnen de festivitei-
ten om 19.00 uur met een optre-
den van Jurby Gibson and the
J.G. Band uit België. In eigen
land is deze vijfmansformatie,
die moderne en traditionele
country muziek brengt, al meer-
dere malen tot 'meest belovende
groep' uitgeroepen.
De nieuwe Limburgse formatie
Whistling Dixie met Jan Ro-
berts, Mare Rixen, Ruud Smeets,
Sjef Crijns en Loek van Heijster,
zorgt zondagmiddag om 15.00
uur voor de ouverture op de
tweede dag van het Stonehole
Country Festival. Daarna is het
de beurt aan country-zangeres
Jany Szabo met songs van o.a.
Patsy Cline, Lorrie Morgan en
The Judds. Apotheose van het
festival moet het optreden van.
de formatie Major Dundee wor-
den.

" Country-zangeres Jany
Szabo.

Geldinzameling via tv voor goede doeleinden

NCRV zeventig jaar
Van onze rtv-redactie

Van onze rtv-redactie
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Hier kunt u altijd op rekenen.

AOoa

Hierop maar tijdelijk.

"y Duurtesten en rally's, storinggevoeligheids- en klantentevredenheids- dealer) duizend gulden kontant op de koop toe! Een Jubileumbonus waar u,

MITSUBISHI
■«tors onderzoeken bewijzen jaar in jaar uit dat je op Mitsubishi kunt behoudens het opsturen van uwkoop- enkentekengegevens, niets voor hoeft te doen.

bouwen. Dat dit niet alleen voor de kwaliteit van de auto's geldt, kunt u met een Dus of u nu kiest voor een sportieve Colt of een representatieve Galant,

gerust hart van ons aannemen. 70 jaar import-ervaring heeft ons heel wat geleerd. na aflevering schrijven wij als importeur duizend gulden op uw rekening bij.

Een ervaring waar nu ook ü wijzer van wordt. Want als u tijdens onze Jubileum- Een aardig spaarcentje. Of een buitenkansje om eens, laten we zeggen, naar

weken van 1 september tot en met 12 november aanstaande een nieuweMitsubishi New Vork te vliegen. Een auto-CD-speler aanschaffen kan natuurlijk ook.

personenauto koopt, ontvangt u van ons (los van uw overeenkomst met de Mitsubishi Ga eens naar de Mitsubishi dealer. Hijrekent op uw komst.

Bij elke Mitsubishi een importeursbonus van duizend gulden op de koop toe. —I
Deze 'jubileumbonus is ook verwerkt in de aantrekkelijke leasetarieven en fieldt voor de Mitsubishi Colt, Lancer, Galant, Space Hunner, Space Wagon,Eclipse, 3000GT, Sigma en Pajero. Elke Mitsubishi wordt geleverd met 3 jaar

Multigarantiellnter-Euro Service. Importeur: Hart Nibbrig & Greeve BV., Wannonderweg 12, 2171 AH Sassenheim, tel.: 02522 - 6611J.Dealeradressen vindt vin de Gouden Gids. Wijzigingen voorbehouden.
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I RO^C
I TECHNISCHE OPLEIDINGEN I

Algemene Techniek
Voor: produktiemedewerkers, magazijnmeesters, technisch
administratief personeel met lbo/mavo of havo vooropleiding.
Onderwerpen: tekeninglezen, materialenkennis, werktuig-
bouwkundige begrippen, motoren etc.

Onderhoudstechniek
Voor: onderhoudstechnici en operators met lts/mts vooroplei-
ding. Onderwerpen: storingen en oorzaken, technische
aspecten van onderhoud en revisie, werkstroombeheersing,
planning, evaluatie, organisatie en magazijnbeheer.
Met practicumdag.

Mechanische Aandrijftechniek
Voor: onderhoudstechnici en toekomstig constructeurs met
vooropleiding op mts-niveau. Gericht op het bepalen van
mechanische overbrengingen.

Dieselmotoren
Voor: monteurs en bedieners met lts/mts vooropleiding.
Onderwerpen: afstellen, onderhouden en repareren van
stationair en snellopende dieselmotoren. Met practicumdag
dieselmotoren.

Industriële Automatisering
Voor: monteurs en operators met lts/mavo vooropleiding.
Onderwerpen: lezen van besturingsschema's (pneumatisch,
elektrisch, IC en PLC) en storingzoeken aan geautomati-
seerde installaties. Met 2 practicumdagen.

Besturingstechniek
Voor: technici met vooropleiding op mts-niveau.
Onderwerpen: ontwerpen, storingen lokaliseren en aan-
passingen verrichten aan geautomatiseerde installaties. Met
practicumdag.

Industriële Computerbesturingen
Voor: technici met vooropleiding op mts-niveau en kennis van
besturingstechniek. Onderwerpen: opbouw en werking PLC-
systemen t.b.v. het lokaliseren en oplossen van storingen in
complexe installaties en programmeer-technieken.
Met practicumdag.

Elektrisch Schakelen
Voor: niet-elektrotechnici met lts/mts vooropleiding.
Onderwerpen: relaistechniek, elektromotoren, hoofd- en
stuurstroomschejna's. Met relais- en motorenpracticum.

Toegepaste Elektronica
Voor: niet-elektronici met lts/mts vooropleiding.
Onderwerpen: meten o.a. aan printplaten, storingzoeken,
componenten, schakelingen en toepassingen in de praktijk.

Industriële Elektronica
Voor: technici op mts-elektrö niveau met kennis van
elektronica. Onderwerpen: analoog en digitaal geïntegreerde
elektronische schakelingen in industriële toepassingen. Met
scooppracticum.

Hydrauliek en Pneumatiek
Voor: technici met lts/mts vooropleiding. Onderwerpen:
schemalezen, storingzoeken en componentenkennis. Met .
pneumatiek- en hydrauliekpracticum. ,

I Hydraulische Systeemtechniek
Voor: technici op mts/hts-niveau met kennis van hydrauliek.
Onderwerpen: proportionele techniek, pomp- en motorrege-
lingen, cartridges en berekeningen. Met hydrauliekpracticum.

I Proces-Installaties
Voor: monteurs en operators met lts vooropleiding.
Onderwerpen: werking en doel van apparatuur in de proces-
techniek aan de hand van schema's en complete processen. -

Meet- en Regeltechniek
Voor: onderhoudstechnici en operators met lts/mts
vooropleiding. Onderwerpen: schemalezen, apparatuur en
regelsystemen. Met practicumdag.

Koeltechniek
Voor: onderhoudstechnici en operators met lts/mts
vooropleiding. Onderwerpen: schemalezen, storingzoeken,
apparatuur en koelmedia. Met 2 practicumdagen.

B Erkend CFK-monteur
Voor: onderhouds- en storingsmonteurs met lts/mts
vooropleiding en kennis koeltechniek. Onderwerpen: koelmid-
delen, montage- en onderhoudsaspecten, testen, vullen,
vacumeren, instellen en legen van installaties. Met
2 practicumdagen.

Bedrijfsvoering
Voor: lager en middenkader. Onderwerpen: organisatie van de
onderneming, functioneren van de mens in de organisatie,
bedrijfs- en algemene economie. Met praktijkdag.

Heeft u belangstelling?
Deze bon in een envelop zonder postzegel zenden aan:
ROVC-Antwoordnummer 85-6710 VB Ede, of bel: 08380-32514 pïr s^i
Graag ontvang ik uitgebreide informatie over de cursus(sen):

Il Naam: I
Il Straat: I
l| Postcode: Plaats: j_ LDAf2_
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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 Northern exposure. Ameri-

kaanse dramaserie.
21.25 Weer.
21.30 Half tien nieuws.
21.45 Sportnieuws.
22.00 Micki and Maude. Amer. film-

komedie van Blake Edwards. Met:
Dudley Moore, Amy Irving, Arm Rein-
king, George Haynes e.a. De tv-ver-
slaggever Rob Salinger wil heel
graag vader worden. Zijn vrouw Micki
heeft die behoefte helemaal niet. Na
een vluchtige flirt met Maude, de zus
van Micki, blijkt ze zwanger. Maude
besluit het kind te houden, waardoor
Rob een dubbelleven moet gaan lei-
den; aan de ene kant als getrouwde
man en aan de andere kant als va-
der.

00.00 Hill Street blues.
00.55 Hei elei, kuck elei aktuell.
01.25 Nachtprogramma.

Eurosport18.47Les schtroumpfs. 19.12 Info pre-
mière. 19.30 Zie La Une. 20.01 Cham-
pion's 94. Herh. 20.33 Zie La Une.
22.42 Nieuws. 23.13 24 H sur les mar-
chés + Dow Jones.

Veronica/Tros
10.15-16.00 Debat regeringsverkla-
ring. Rechtstreeks verslag van de
tweede dag van het debat in de
Tweede Kamer over de regeringsver-
klaring van het kabinet Kok.

16.00 Journaal.
16.10 Nature on track.
16.40 JudgeRoy Bean. Amerikaanse

westernserie. Afl. 1.
17.10 Mega top 50.
17.50 De Staatsloterij Show op loka-

tie.
17.58' 2 Vandaag.
18.00 Journaal.
18.15 Actualiteiten.
18.39 Sportjournaal.
18.47 Hoofdpunten uit het nieuws

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

Nederlandse soapserie.
19.30 Magnum P.l. Amerikaanse mis-

daadserie. Afl.: Laura. Magnum
maakt kennis met Michael Doheney,
een gepensioneerde politieman uit
New Vork. Deze is op zoek naar ene
Kevin Geiger, wiens familie een forse
beloning uitgeloofd heeft voor infor-
matie over zijn verblijfplaats.

20.20 Love life. Praatprogramma over
liefde, seks en relaties. Afl. 1. Pre'
sentatie: Anita Witzier.

21.00 9 1/2 weeks. Amerikaanse
speelfilm uit 1986 van Adrian Lyne.
Met: Mickey Rourke, Kim Basinger,
Margaret Whitton e.a. Elizabeth ver-
dient haar brood als medewerkster in
een kunstgalerie. Op een dag ont-
moet ze de mysterieuze en aantrek-
kelijke John, die allerlei onderdrukte
gevoelens bij haar weet los te maken.
Zij raakt steeds verder verstrikt in de
netten van haar geheimzinnige min-
naar.

22.45 (TT) Crazy Holland. 3-delige
documentaireserie over commerciële
seks in Nederland. Afl. 1: Ondeugen-
de jongens.

23.20 Lassen, lijmen en plaatbewer-
ken. Afl. 1.

23.50 Dromen. Informatie.
23.55 Journaal.
00.00 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.

08.30 Step aerobics. 09.00 Atletiek.
Wereldbeker triathlon vanuit Wilkes
Barre. 10.00 Aerobics. 11.00 Dansen.
Rock 'n' Roll German Masters Frank-
furt. 12.00 Voetbal. Finale Copa Liber-
tadores: 2ewedstrijd. 14.00 Formule 1.
GP magazine. 15.00 Olympisch maga-
zine. 16.00 Surfen. World Tour: Pro
Landes vanuit Hossegor. 16.30 Euro-
fun. EK Vlotvaren vanuit Tirol. 17.30
Atletiek. Wereldbeker triathlon vanuit
Wilkes Barre. 18.30 Motorsport. WK
superbike 2e ronde vanuit Hocken-
heim. 19.30 Eurosportnieuws. 20.00
Worstelen. 21.00 Worstelen. EK voor
dames vanuit Sofia. 22.00 Voetbal. Fi-
nale Copa Libertadores. Hoogtepun-
ten. 00.00 Tennis. Overzicht ATP-Toer-
nooien. 00.30 Surfen. World Tour: Pro
Landes vanuit Hossegor. 01.00-01.30
Eurosportnieuws.

20.00 A touch of infidelity. Ameri-
kaanse komedie uit 1989 van Joel
Schumacher. Met: Ted Danson, Isa-
bella Rossellini, Scan Young e.a.
Larry Kozinski en Maria Hardy wor-
den door een huwelijk familie van
elkaar. Als Larry's vrouw een verhou-
ding krijgt met Maria's man, heeft dit
een romantische kettingreactie tot
gevolg die de familie voorgoed zal
veranderen.

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

Aansl.: NOS - Den Haag Vandaag.
Parlementaire rubriek.

23.30 Trekking dagelijkse lotto.
23.36 Afdeling moordzaken. Ameri-

kaanse politieserie. Afl.: Vuurwerk.
Het drugsteam maakt tijdens een in-
val een grote hoeveelheid drugs buit.
De afdeling moordzaken bereidt zich
voor op een druk weekje, want de
dealers hebben zich nu tegen elkaar
gekeerd.

00.25 Natuurmoment. Serie.
00.30-02.00 Open Amerikaanse ten-

niskampioenschappen. Verslag van
dit tennistoernooi.

18.17 Flying doctors. Australische
doktersserie. Afl.: Waarheid of legen-
de. Er doen al lang geruchten de ron-
de over een oude woudloper. Als
iemand hem op een dag denkt te sig-
naleren, veroorzaakt dat heel wat
opschudding. Jack gelooft er niet in.

19.07 (TT) Lingo. Spelprogramma.
19.30 (TT) Bureau Kruislaan. Neder-

landse politieserie. Afl. 23: Kind ont-
voerd. De recherche staat voor een
compleet raadsel als het dochtertje
van een welgestelde fabrikant ont-
voerd wordt. Herh.

17.30 Villa Achterwerk: First love
Zweedse serie. Afl. 5. Herh.

18.00 Journaal.

17.23 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

15.00 Open Amerikaanse tennis-
kampioenschappen. Verslag van dit
tennistoernooi.

Vara/NOS.
08.53-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

*ON/NCRV/NOS
■■"■OO Journaal.
"7.05 Alles kits: Ko de Boswachter.
Gevarieerd jeugdmagazine.

07.30 Journaal.
v.35 KRO's Tekenfilmfestival.Da.oo Journaal."8.05 Paperclips.
°6.28 Journaal.
Jj.3o KKfoon. Jeugdprogramma.
£"■OO Journaal."9-05 Tussen kunst & kitsch. Herh.'0.00 Total work out.
'0.15 (TT) Vrouw-zijn. Herh.'1-05 Nederland zing: Zomeravond-
zangvierdaagse. Herh.

'1.30 Het ziekenhuis. Herh.
'1-59 Weerzien in Vietnam. Herh.'2.28 Straatmuzikanten. Documen-
taireserie. Afl. 4: Amsterdam. Herh.p.OO (TT) Journaal.
3.07 Studio Sport. Herh.
'4.30 Van gewest tot gewest. Herh.'5.00 NOS-dans: Martha Graham -Een danslegende. Portret. Herh.
'5.57 Uitzending politieke partijen:
Algemeen Ouderen Verbond. Herh.

'6.00 (TT) Journaal.
'6.08 O, ja! De NCRV in beeld.'■""OO NCRV-Dokument: Nacht van
Nederland. Afl. 2.

'7-35 Herman van Veen in New
Vork. Op stap met Herman van Veen
in New Vork. Herh.'6.15 Sesamstraat.

'6.33 Familie Knots.'9.00 Flevototaal-festival.
'9.28 (TT) Blik op deweg. Verkeers-
jnagazine. Presentatie: Leo de Haas.
«0.00 (TT) Journaal.
<0-25 Kenmerk. Actualiteiten.
<1.00 Kinderogen: The summer of
Aviya. Israëlische speelfilm. Met:
Kaipo Cohen e.a. De 10-jarige Aviya
brengt in 1951 de zomer door bij haar
moeder Hanya, wiens leven nog
steeds overschaduwd wordt door ge-
beurtenissen uit WO II.?

<2.30 Wilde ganzen.
$■38 The commish. Amerikaanse
J>olitieserie. Afl.: The anti-commish.
3-30 Journaal.
*3-35 Nieuws voor doven en slecht-
horenden. " Daniel Massey. 'Intimate

Contact' (RTL4-23.15 uur).

06.30 Hei elei kuck elei.
07.00 Nieuws & krantenoverzicht.
07.07 Captain Planet.
07.30 Nieuws & krantenoverzicht.
07.37 Thelma Todd.
08.00 Nieuws & krantenoverzicht.
08.08 The bold& the beautiful. Ame-

rikaanse soap. Herh.
08.30 Nieuws.
08.35 Santa Barbara. Deel 1. Herh.
09.00 Nieuws & krantenoverzicht.
09.10 Santa Barbara. Deel 2.
09.30 Goede tijden slechte tijden.

Nederlandse soapserie. Herh.
09.55 Rescue 911. Amerikaanse ge-

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

kaanse soapserie. Herh.
11.40 Studs. Datingprogramma. Herh.
12.10 Telekids. Kinderprogramma.
13.10 RTLtext.
13.25 Lief en Leed. Herh.
14.20 Showtime shop. Thuis bellen
en bestellen.

14.25 As the world turns.
15.10 Rad van fortuin. Herh.
15.40 Santa Barbara. Soap.
16.30 The Oprah Winfrey show.
Amerikaanse talkshow. Herh.

17.20 Wie ben ik? Herh.
18.00 Zes uur nieuws.
18.15 Ooggetuige. Reportages.
18.30 Rad van fortuin. Herh.
19.00 The bold & the beautiful.
19.50 Weer.
20.00 Goede tijden slechte tijden.
20.25 Miss Nederland. Rechtstreekse

uitzending waarin zes overgebleven
Nederlandse schonen, waaronder
Miss Limburg (Sharon D.C. Mafficioli
Del Casteletto), strijden om de titel
Miss Nederland.

22.00 Showtime. Het laatste nieuws
uit de nationale en internationale
showbizz.

22.30 Miss Nederland. Rechtstreekse
uitzending. Vervolg.

23.00 Nieuws en weer.
23.15 Intimate contact. Miniserie.
00.55 The Oprah Winfrey show.

Amerikaanse talkshow. Herh.
01.40 As the world turns. Herh.
02.25 Nachtprogramma. NBG

Duitsland 1

06.00 La maison Deschenes. 06.30
Télématin. Met om 7.25 nieuws. 08.00
Nieuwsflits. 08.03 Canadees nieuws.
08.30 Nieuwsflits. 08.35 Paris lumiè-
res. Herh. 09.00 Nieuwsflits. 09.05
Reves en Afrique. 09.35 Santé visions.
10.00 Oriënt sur Seine. 10.05 Espace
francophone. 10.35 Sindbad. 11.00
C'est tout Coffe. Kookmagazine. 11.30
Questions pour vn champion. 12.00
Nieuwsflits. 12.05La chance aux chan-
sons. 12.40 Weerbericht. 12.45 Zwit-
sers nieuws. 13.05La maison Desche-
nes. Herh. 13.30 Bas'les masques.
Herh. 14.45 Magellan. Herh. 15.00 Les
pays du Québec. 15.25Gourmandises.
15.35 Quelle histoire. 16.00 Nieuws.
16.10 Vision 5. 16.25 40x a l'ombre.
18.30 Nieuws. 18.55 Presse hebdo.
19.00 Paris lumières. 19.25 La météo
des cinq continents. 19.30 Zwitsers
nieuws. 20.00 Reportages. 20.30 Teil
quel. 20.55 La météo des cinq conti-
nents. 21.00 Frans nieuws. 21.35 La
marché du siècle. 23.10 Viva. 00.00
Nieuws. 00.30 Sept jours en Afrique.
00.40 Intérieur nuit. 01.10 Clip postal.
Herh. 01.40 La chance aux chansons.
Herh. 02.15 Paris lumières. Herh.
02.40 40x a l'ombre. Herh. 04.35 C'est
tout Coffe. Herh. 05.00 La Suisse au fil
temps. Herh.

RAI UNO

05.30 NBC News. 06.00 Business insi-
ders. 06.30 NBC News. 07.00 ITN
World news. 07.15 US Market wrap.
07.30 Business insiders. 08.00 ITN
World news. 08.15 US Market wrap.
08.30 Nightly news. 09.00 Super shop.
10.00 Rolonda. 11.00 Rivera live.
12.00 Today's business. 12.30 FT Bu-
siness today. 13.00 Today. Actualitei-
tenrubriek. 14.00 The money wheel.
17.30 FT Business tonight. 18.00 To-
day. 19.00 ITN World news. 19.30
Executive lifestyles. 20.00 Entertain-
ment X-press. 20.30 News magazine.
Nieuwsmagazine. 21.30 Disaster chro-
nicles. 22.00 ITN World news. 22.30
The tonight show. Talkshow. 23.30
Real personal. Talkshow. 00.00 FT Bu-
siness tonight. 00.20 US Market wrap.
00.30 Nightly News. 01.00 Equal time.
01.30 The tonight show. Talkshow.
02.30 Executive lifestyles. 03.00 Rivera
live. 04.00 Rolonda. Talkshow. 05.00
Equal time.

08.15 Tele-Gym. Ochtendgymnastiek.
08.30 Zomercursus dataverwerking.
09.00 Es grünt so grün. 09.15 Medizin-
Magazin. 10.00 Schooltelevisie. 12.00
Vale Tudo - Urn jedenPreis. 12.25 Pro-
grammvorschau. 12.30 Mittwochs live.
13.45 Tele-Praxis. 14.00 WDR aktuell.
14.05 Hit-Clip. 14.30 Naturwissen-
schaftliche Weltbilder. 15.00 WDR ak-
tuell. 15.05 FensterPlatz. 16.00 Eine
Laubhütte in Thüringen. 16.30 Zomer-
cursus dataverwerking. 17.00 Die Sen-
dung mit der Maus. 17.30 Don Quixote.
18.00 NRW - Nachrichten aus Rhein-
land und Westfalen. 18.05 KvK. Geva-
rieerd magazine. 18.30 Streifzüge.
18.45 Aktuelle Stunde. 19.25 Fenster-
programme der Landesstudios. 19.45
Comic & Chaoten. Sketches. 20.15 Li-
nie K. Cultureel magazine. 21.00 WDR
aktuell. 21.15 Monitor im Kreuzverhör.
22.00 The great Sioux uprising. Ameri-
kaanse speelfilm 23.20 Filmtip. Filmru-
briek. Vandaag: Drei Farben: Rot, van
Krysztof Kieslowsky. 23.30 Magnum.
00.12 Magnum. 00.55 Nachrichten.
01.05-08.15 Nachtprogrammering.

06.00 Euronews. 06.45 Unomattina es-
tate. 09.35 Cose dcli' altro mondo.
10.00 Speelfilm. 11.40 Verdemattina.
12.35 La signora in giallo. 13.30
Nieuws. 14.00 Mi ritorni in mente flash.
14.10 Speelfilm. 16.00 Uno per tutti.
18.00 Nieuws. 18.20 Spazio 1999.
19.05 Mi ritorni in mente. 19.50 Weer-
bericht. 20.00 Nieuws. 20.30 Sport.
20.40 Beate tra le donne. 23.00
Nieuws. 23.10 Bruciapelo. 23.40 Ma-
gazine. 00.05 Nieuws. 00.15 DSE Sa-
pere. Informatief magazine. Aansl.:
Nachtprogrammering.

22.20 Vis, natuurlijk. Visrecepten.
22.30 Vandaag en sport.
22.55 Programma van ABVV-Focus.
23.10 Coda. Leopold M. van den

Brande leest voor uit eigen werk.

21.20 Panorama. Documentaires.
Vandaag: De president van Robbe-
neiland, Engelse documentaire over
dit Zuidafrikaanse gevangenis-eiland,
waarheen de huidige president, Nel-
son Mandela, en vele andere poli-
tieke gevangenen werden verban-
nen.

20.25 Stahlkammer Zürich. Duitse
avonturenserie. Met: Robert Atzorn,
Jacques Breuer, Christina Gattys e.a.
Afl. 14: Post uit Messina. In de safe
van de Italiaan Paolo Lorenzo vindt
Yves Klein een manuscript van een
zekere Marisa Valdo met uiterst ex-
plosieve onthullingen over bepaalde
Siciliaanse families.

18.35 African skies. Avonturenserie
19.00 Hélène et les garcons.
19.30 Journaal.
20.00 Neighbours.

18.10 The bold and the beautiful
Soapserie.

17.55 Tik tak. Animatieserie. Afl. 244
18.00 Journaal.

05.30 Guten Morgen Deutschland.
09.05 Emergency. Herh. 10.00 The
bold and the beautiful. 10.30 Days of
our lives. 11.00 Der Preis ist heiss.
Spelshow. 11.30 Familien Duell. 12.00
Punkt 12. 12.30 The guiding light.
13.15 Santa Barbara. 14.10 Murder,
she wrote. Herh. 15.00 llona Christen.
Talkshow. Thema: Die Armut ist wei-
blich - Rentnerinnen. 16.00 Hans Mei-
ser. Talkshow. Thema: Und es kam
noch schlimmer - Krank durch Thera-
pie. 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. Nieuws, sport en weerbe-
richt. 19.10 Explosiv - Das Magazin.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
Duitse familieserie. 20.15 Notruf. 21.15
Stadtklinik. Herh. 22.15 Die Wache.
23.15 RTL-Nachtshow. Talkshow.
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. Herh. 03.00
Hans Meiser. Herh. 04.00 llona Chris-
ten. Herh. 05.00 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten. Herh.Duitsland 3 SWF

06.00 Awake on the wild side. 09.00
Ingo. 12.00 The soul of MTV. 13.00
Greatest hits. 14.00The aftemoon mix.
16.00 Sports. 16.30 The report. 16.45
At the movies. 17.00 News at night.
17.15 3 from 1. 17.30 Dial MTV. 18.00
Music non-stop. 20.00 Greatest hits.
Darm. 21.00 Guide to dance music.
22.30 Beavis & Butt-head. 23.00 The
report. 23.15 At the movies. 23.30
News at night. 23.45 3 from 1. 00.00
Party zone. 02.00 Marijne van der
Vlugt. 03.00-08.00 Night videos.

SAT1

CNN
24 uur per dag nieuws. 07.30 Money-
line. Herh. 08.30 World report. 09.45
CNN Newsroom. 11.30 World report.
12.15 World sport. 12.30 Business
morning. 13.30 'Business day. 14.30
Business Asia. 15.00 Larry King live.
Herh. 16.45 World sport. Herh. 17.30
Business Asia. Herh. 20.00 World busi-
ness today. 21.00 International hour.
22.45 World sport. 23.00 World busi-
ness today update. 23.30 Showbiz to-
day. 00.00 The world today. 01.00
Moneyline. 01.30 Crossfire. 02.00 Pri-
me news. 03.00 Larry King live. 05.30
Showbiz today. Herh.

07.00 Business breakfast. 08.00 BBC
Breakfast news. 10.05 Teenage mutant
hero turtles. Herh. 10.30 Why don't

" you... ? Herh. 11.00 Nieuws. 11.05
Playdays. Herh'. 11.30 Get your own
back. Herh. 11.45 The O-Zone. 12.00
Nieuws. 12.05 Charlie's Angels. 12.55
Tekenfilm. 13.00 Nieuws. 13.05 Big
day out. 13.55 Nieuws. 14.30 Neigh-
bours. 14.50 Turnabout. 15.20 Press
for time. Engelse speelfilm. 17.00 Ani-
mal hospital live. 17.10 The Bots mas-
ter. 17.35 Tricks 'n' tracks. Herh. 18.00
Newsround. 18.10 Record breakers.
Herh. 18.35 Neighbours. Herh. 19.00
Nieuws. 20.00 Top of the pops. 20.30
EastEnders. 21.00Animal hospital live.
21.30 Terry and June. 22.00 Nieuws.
22.30 French and Saunders. Herh.
23.00 Final justice. 2-delige Ameri-
kaanse miniserie. 00.30 Rosh Hasha-
nah. Herh. 00.50 The protectors. 01.15
The sky at night. 01.40-01.45 Weerbe-
richt. 04.00-04.30 BBC Select.

21.30 Journaal
22.00-23.21 Want to stay alive. Fran-

se detective uit 1990 van Claude
Bernard Aubert. Met: Michael Bran-
don, Guy Marchand, Mickey Sebas-
tian e.a. Detective Torn Lepski krijgt
de moeilijkste opdracht uit zijn hele
loopbaan: hij moet een moordenaar
opsporen die onder de bijnaam de
Beul schijnbaar zonder enig motief
een aantal mensen in koelen bloede
afmaakt. Lepski is vastbesloten de
moordenaar te ontmaskeren. De ech-
te naam van de Beul is Toholo, een
knappe, maar verdwaasde jongeman
die met een systematische terecht-
stelling begonen is van de rijkelui van
de Yuppie 50 Club. Toholo werd daar
namelijk ontslagen omdat hij niet wou
ingaan op de homofiele avances van
één van de klanten. Bron: Naar een
verhaal van James Hadle«7 Chase.

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! Spelprogramma. 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! Spelprogramma. 17.30Regionale
programma's. 18.00 Geh aufs Ganze!
Spelprogramma. 19.00 Sat.l Newsma-
gazin. 19.19 Taglich ran. Sportmagazi-
ne. 19.30 Glücksrad. Spelshow. 20.15
Wolffs Revier. 21.15 Papillon. Ameri-
kaanse, actie-film. Aansl.: TopNEWS.
00.00 Callan. Engelse spionagefilm.
01.35 Star Trek: Deep Space Nine.
Herh. 02.25 Hunter. Amerikaanse mis-
daadserie. 03.15 Bonanza. Amerikaan-
se westernserie. Herh. 04.05 Nach-
barn. Soap-serie. Aansl.: Programma-
overzicht. 04.35 Wolffs Revier. Herh.

08.45 Tele-Gym. 09.00 Schooltelevi-
sie. 10.40 Non-Stop-Fërnsehen. Met
weerbericht. 14.00 Schooltelevisie.
14.59 Programma-overzicht. 15.00
Hallo, wie geht's? Herh. 15.15 Hallo
Rheinhessen! Herh. 15.45 Schlaglicht.
Herh. 16.15 Abenteuer Wissenschaft.
Herh. 17.00 Die Mackenbacher kom-
men. 17.30 Die Sendung mit der Maus.
17.58 Es war einmal ... das Leben.
18.25 Unser Sandmann. 18.30 Süd-
west aktuell. 18.35 Hallo, wie geht's?
18.50 Eisenbahnromantik. 19.19 Pro-
gramma-overzicht. 19.20 Landes-
schau. 19.48 Landesschau aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Sport unter
der Lupe. 21.00 Nachrichten. 21.15
Politik Südwest. 21.45 Fahr mal hm.
22.15 Kultur Südwest. 22.45 Francois
Truffaut-cyclus: Le dernier métro. Fran-
se speelfilm uit 1980 van Francois
Truffaut. Met: Catherine Deneuve, Ge-
rard Depardieu, Jean Poiret e.a. 00.50
Schlussnachrichten. 01.05 Non-Stop-
Fernsehen.

TV FILMS VIDEO

?-10 Landerjournal.
J5.45 Morgenmagazin - Sport.
Jj-00 Morgenmagazin. Ontbijttv.
£-00 Heute.*03 Dallas. Serie. Herh.

Let's move.
5J.00 Heute.'0.03 (TT) ARD-Ratgeber: Gesund-
heit. Gezondheidstips. Herh.
0.35 ZDF-info Verbraucher.
'"00 Heute. Met beursberichten.
'"04 In dieserStadt daheim. Tv-filmvan Eberhard Itzenplitz en Andreas
.Messner. Herh.
J-45 Urnschau.
2-55 Presseschau.
3.00 ZDF-Mittagsmagazin.
,M5Wirtschafts-Telegramm.
''"00 Tagesschau.
*-03 Schimpt - 19 7 17. Talkshow.
1.30 Die wunderbare Reise des
kleinen Nils Holgersson mit dem

■♦"55 Barbapapa. Tekenfilmserie.
£-00 Tagesschau.
5-03 Kinderquatsch mit Michael.
5-30 Hey Dad! Comedyserie..6-00 Tagesschau.
6.03 Fliege. Talkshow. Herh.
/■OO (TT) Tagesschau.
?-10 Brisant. Boulevardmagazine.
"40 ARD vor acht.
/"50 Tagesschau-Telegramm.
/"55 Dingsda, spelprogramma.
.'"25 Marienhof, serie..6.50 Tagesschau-Telegramm.
.6-55 Trauzeuge FBI, serie.
£-57 Heute abend im Ersten.
%0Q (TT) Tagesschau.
£■15 (TT) Monitor. Actualiteiten.
j"-59 Tagesthemen-Telegramm.
?00 (TT) Der 7. Sinn. Verkeerstips.
'■03 Die Gaudimax-Show. Humor-concours voor amateur-entertainers
j^it het Duitse taalgebied.
?-0o JAoder NEIN. Spelprogramma.
S-30 Tagesthemen.
3-00 Kindersegen wird zum Fluch.

Reportage over geboorteregeling.
g-45 (TT) Alles Pasta! Serie.
(5-10 Tagesschau.
"20 Logan's run. AmerikaansesPeelfilm uit 1976van Michael Ander-son. Geschikt voor breedbeeld-tv.

Zuschauen - Entspannen -''achdenken. Frankische Miniaturen.
„""W.: Merkendorf.

programma voor de jeugd.
09.15 Sebastian Superbar. Neder-

landse tekenfilm.
11.00 Heute. Met beursberichten.
11.04 In dieser Stadt daheim. Duitse

tv-film van Eberhard Itzenplitz e.a.
Herh.

12.45 Urnschau.
12.55 Presseschau.
13.00 ZDF-Mittagsmagazin.
13.45 Guten Appetit. Culinaire tips.
14.00 Löwenzahn. Jeugdserie. Herh.
14.30 Gesucht, entdeckt, erfunden.

Tekenfilmserie.
14.50 Und ich dachte Du magst

mich. Duitse jeugdfilm. Herh.
16.00 Logo. Jeugdjournaal.
16.08 Heute-Schlagzeilen.
16.09 The flying doctors. Herh.
17.00 Heute, sport en weerbericht.
17.15 Landerjournal. Aansl.: heute-

Schlagzeilen.
17.50 SOKO 5113. Duitse politieserie.

Aansl.: Guten Abend.
19.00 Heute.
19.20 Weerbericht.
19.25 Unsere Hagenbecks. Duitse

serie. Met: Tilly Lauenstein, Peter
Striebeck, Beatrice Kessler e.a. Afl.:
Von Forschern und Traumern.

20.15 Hitparade im ZDF.
21.15 WISO.
21.45 Heute-journal.
22.15 Live. Live talkshow vanuit

Frankfurt. Presentatie: Christa
Schulze-Rohr en Wolfgang Herles.

23.15 (TT) Street of no return. Frans-
Portugese misdaadfilm uit 1989 van
Samuël Fuller. Met: Keith Carradine,
Valentina Vargas, Bill Duke e.a.

00.45 Heute.
00.50-02.10 ■ Les carabiniers.

Frans-Italiaanse speelfilm uit 1962
van Jean-Luc Godard. Met: Marino
Mase, Albert Juross, Geneviève Ga-
léa e.a. Ulysses en Michaelangelo
worden door twee carabinieri gere-
kruteerd voor het leger van de ko-
ning. Op hun vraag wat er allemaal
toegestaan is, krijgen ze een voor
hen zeer bevredigend antwoord:
plunderen, moord, brandschatten en
verkrachten! Enthousiast trekken de
twee erop uit, om een spoor van ge-
weld en bloed achter zich te laten.

05.10 Zie Duitsland 1.
09.03 Ferien-Fieber. Zomervakantie-

waardoor de gehele familie op drift
raakt. Met: Ted Danson.

Radio 1
Elk heel uur en om 7.30, 8.30,
12.30, 13.30. 17.30, 18.30 nieuws. radio
7.07 Tijdsein. 12.07 Echo. 14.05
Dingen die gebeuren 17.07 Avro
Radiojournaal. 20.04 Onder tafel.
22.04 Hier en nu-sport. 23.07 Met
het oog op morgen. 0.04-7 00
VPRO's Nachtleven, met om 0.04
Street beats: 3.02 Het paradijs;
4.02 Grand disco classique; 5.02-
-7.00 De gezamenlijke zenders
Peazens & Moddergat.

Nederland 1
21.00 uur - The Summer of Aviya -
(1988-IL) Deels autobiografische
film van Eli Cohen waarvoor hij in
Berlijn een Zilveren Beer ontving.
Hanya wordt achtervolgd door trau-
ma's uit WOU en haar dochter mist
haar vader. Met: Kaipo Cohen.

Duitsland 2
'4.50 uur - Und ich dachte Du
Magst Mich - (1987-D) Vrolijke
""ügdfilm over een groep tieners,ïakantie en, natuurlijk, de liefde.
lj6gie: Hannelore Unterberg. Met:u'rike Drager en Sören Lissner.

Nederland 2
21.00 uur - 9 1/2 weeks -
(1986-USA) Een knappe kunsthan-
delaarster (Kim Basinger) ontmoet
een mysterieuze jongeman (Mickey
Rourke), en hij trekt haar mee in
een draaikolk van sensualiteit. Bij-
zondere erotiek van Adrian Lyne.

Radio 2
Elk heel uur nieuws.
7.04 Goedemorgen Nederland.
9.04 Het Willem Weverplein 12.04
Het hart van twee 14.04 Bergweg
30. 17.04 Fileradio. 18.04 Alle
mensen. 19.04 Tros Schlagerfesti-
val. 19.30 Oud plaatwerk. 20.04
Music all in. 21.04 Voor wie graag
luisteren wil. 22.30 Coulissen.
23.04-24.00 Sesjun.

BBC 1
'5.20 uur - Press for Time -L'966-GB) De kleinzoon van de
?*ïtse premier verdient de kost als

Opa bezorgt hem
6n baan als journalist. Komedie

K9n Robert Asher met Angelarowne en Derek Bond.

RTL Radio
Elk heel uur nieuws.
7.00 Jan van de Putte. 10.00 Jan
de Hoop. 12.00 Ron Bisschop.
16.00 Luc van Rooij. 20.00 Late
Rock. 00.00-07.00 Night Rock

22.00 uur - The Great Sioux Upri-
sing - (1953-USA) Western van
Lloyd Bacon waarin Jeff Chandler
een van zijn beste rollen speelt.
Gewonde man moet tijdens de Bur-
geroorlog het leger verlaten, hij
sluit zich aan bij de Sioux.

Duitsland 3 West

Duitsland 1
00.20 uur - Logan's Run -
(1976-USA) Matige SF van Michael
Anderson waar de klassiek ge-
schoolde acteur Michael Vork niet
helenmaal op zn plaats is. Het is
de 23e eeuw, niemand mag ouder
worden dan 30 jaar.

(1984-USA) Geslaagde komedie
van Blake Edwards (The Pink Pant-
her) waarin tv-presentator Dudley
Moore niet weet waar hij blijven
moet als zowel zijn vrouw als zijn
vriendin een kind krijgt.

Radio 3
Elk heel uur nieuws.
6.04 Breakfast-club. 9.04 Arbeids-
vitaminen. 12.04 Denk aan Henk.
14.04 Carola. 15.04 The magie

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

BBC 2
,'"00 uur - Key Largo
'"948-USA) Een gangster gijzelt
l&n groep mensen in een hotel in
J°rida. Buiten raast een orkaan.
t Pannende thriller van John Hus-
k-i met goede rollen van Lauren

acall en Humphrey Bogart.

WDR 4
04.05 Radiowecker 6.05 Morgen-
melodie (nieuws om 7.00 en 8.00
uur). 8.55 Overpeinzing. 9.00
Nieuws. 9.05 Musikpavillon (1000
nieuws). 12.00 Nieuws, Zur Sache.
12.07Gut Aufgelegt (met om 13.00
Mitmenschen. 14.00 Nieuws,
Stichwort Wirtschaft). 15.00 Café-
Konzert. 16.00 Nieuws. 16.05 Hei-
matmelodie. 17.00 Der Tag urn
fünf. Aansluitend Musikexpress
(18.00 en 19.00nieuws; 19.30 Oh-
renbar). 20.00 Nieuws. 20.05 Zwi-
schen Broadway und Kudamm.
21.00 Musik zum traurnen (22.00
nieuws). 22.30-4.05 Nachtexpress.

BRTN/Radio 2
6.00 Nieuws. 6.05 Radio 2 regio-
naal (6.30, 7.00 en 7.30 nws). 8.00
Nieuws. 8.10 Bistro & Co. Muziek
en culinaire geneugten. 10.00
Nieuws. 10.03 Parkeerschijf. Bont
magazine met muziek en heel wat
tips gepresenteerd door Rita Jae-
nen. 11.50 Het koekoeksnest.
12.00 Radio 2 regionaal. 13.00
Nieuws. 13.10 Roddelradio. 14.00
Alle donders. Top 30-hits van gis-
teren en morgen, afgewisseld met
een viertal korte items. 17.00 Ra-
dio 2 regionaal. 18.00 Nieuws.
18.10 Over Stuur, wekelijks auto-
magazine. 20.00 Het Narrenschip.
Menselikjke emoties in het ge-
schreven en gezongen woord.
22.00 Nieuws. 22 05 Het Doosje.
Metaandacht voor het Nederlands-
talige lied, van de kleinkunst-boom
maar ook van de laatste lichting.
23.30-6.00 Nachtradio (vanaf
24.00 elk heel uur nieuws).

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 8.55 Wa-
terstanden. 9.02 Tros Perspektief.
10.02 De duvel is oud. 11.02 Kleur
bekennen. 12.02 Weldenkende
mensen. 13.10 NOS Bijlage. 14.02
Een leven lang. 15.02 Schuim en
as. 17.10 Radio UIT. 17.50 GPV.
18.02 Actualiteitenprogramma in
drie talen: 18.02 Nederlands pro-
gramma; 18.30 Arabisch program-
ma; 18.45Turks programma. 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 Tema. 21.30
Knoop in je zakdoek 11. 22.00 Fina-
le. 23.07-24.00 Met het oog op
morgen.

Elk heel uur nieuws.
België/BRF

6.05 Radiofrühstück+Spiel Glücks-
treffer (6.15 Wort in den Tag; 6.45
Hörergrusslotterie; 7 15 Veranstal-
tungstips; 8.30 Presseschau). 9.10
Gut Aufgelegt. Tips und Tnemen
am Vormittag. 12.05 Musik a la
carte (12.30 BRF Aktuell). 13.00
Presseschau. 13.05 Musicbox.
16.05 Popcorn. 18.05 BRF-Aktuell

(Aktuelles vom Tage). 18.40 Jazz a
la BRF. 20.00-20.05 Nachrichten.

Varas matinee archief. Nieuw Sin-
fonietta Amsterdam. 15.35 Frie-
drich Bernius dirigeert werken van
Heinrich Schütz. 16 00 De Neder-
landen: La strada armonioso 17.00
Zin in muziek. 18.04KRO Klassiek.
19.30 Het orgel. 2002 Avondcon-
cert. Holland Festival Oude Mu-
ziek. 22.00 Laudate. 23.00 Deze
eeuw. Austrian Art Ensemble.
0.00-1.00 Vier na middernacht.

7.00 Limburg Aktueel. 8 00 Radio-
NieuwsCentrale, binnen/buiten-
landrubriek. 8.30 Regionaal
nieuws. 8.35 Limburg Aktueel. 9.00
Tussen de bedrijven door, verzoek-
platen van bedrijven en instellin-
gen. 11.00 Ruilbeurs met Hubert
van Hoof. 12.00 Limburg Aktueel
met om 12.30 uur ANP-nieuws.
13.00 RadioNieuwsCentrale, bin-
nen/buitenlandrubriek. 13.30 Re-
gionaal nieuws. 13.35 Sport met
Alf Poell. 14.00 Licht Limburgs mu-
ziek. 15.00 Horizon, consumenten-
magazine. 16.00 Cultuurmagazine
Festival. 17.00-18.00 Limburg Ak-
tueel met om 17.30ANP-nieuws.

België/TV 2
22.00 uur - Want to Stay Alave -
(1990-F) Michael Brandon krijgt de
opdracht een moordenaar op te
sporen die de bijnaam 'Het Beest'
heeft. Spannende detective van
Claude B. Aubert.

Duitsland 2
00.50 uur - Les Carabiniers -
(1963-F/l) Scherpe aanklacht tegen
de oorlog van Jean Luc Godard.
Twee echtparen leven ongestoord,
totdat de mannen in dienst moeten.
Met: Marino Mase en Albert Juross.

Duitsland 2
23.15 uur - Street of No Return -(1989-F/P) Intrigerende misdaad-
film van Samuël Fuller met Keith
Carradine en Bill Duke. Carradine
was een beroemd zanger, toen viel
hij voor een gangstermeisje en be-
gon zijn ellende.

Omroep Limburg
Elk heel uur ANP-nieuws

Radio 4
Om 7.00. 8.00. 13.00, 18.00 en
20.00 nieuws.
7.02 Ochtendstemming. 9.00 Mu-
ziek voor miljoenen. 10.48 Och-
tendconcert I. Borodin Kwartet met
piano; 11.33 11. Nieuw Sinfonietta
met piano. 13.04 Variaties op vier:
Zigeuner. 14.00 Middagconcert: Uit
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BBC 2RTL5RTL4Nederland 1 Nederland 3Nederland 2

RTBF/La Une

SPORTS 21

TV 5

RTL TelevisionDuitsland 3 WestDuitsland 2 België/TV 1

MTV

België/TV 2
BBC1

" Amy Irving, Dudley Moore en Arm Reinking in: 'Micki
and Maude' (RTLS - 22.00 uur).

Nederland 3
1000 uur - A touch of infidelity -*'989-USA) Doldwaze komedie

fl
an Joel Schumacher over de lief-
-6 tussen een neef en een nicht,

RTL5
22.00 uur - Micki and Maude

07.20 Open University. 09.00 Breakfast
news. 09.15 Pinocchio. Herh. 09.40
Babar. Herh. 10.05 ■ Hotel Sahara.
Engelse speelfilm. 11.35 ■ The heart
of the matter. Engelse speelfilm. 13.20
The secret gardens. 13.30 ■ Last sum-
mer by the seaside. 14.20 Meivin and
Maureen's music-a-grams. Herh. 14.35
Go birding. Herh. 15.00 Nieuws.
Aansl.: The return. 15.55 A day that
shook the world. 16.00 Nieuws. Aansl.:
The gun. 16.20 Provence. Herh. 16.50
Nieuws. 17.00 ■ Key Largo. Ameri-
kaanse speelfilm. 18.40 Rosh Hasha-
nah. 19.00 Go towards the light. Ameri-
kaanse tv-film. 20.30 The business.
21.00 The realms of the russian bear.
Herh. 21.50 Wild tracks. 22.00 The tra-
vel show. 22.30 Thé Hamar trilogy.
23.20 Building sights. Aansl.: Video na-
tion shorts. Herh. 23.30 Newsnight.
00.15 40 Minutes. Herh. 01.00-01.35
Open University.

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
Jours de libération. 20.30 Autant sa-
voir. Herh. 21.00 Firewalker. Amer.
avonturenfilm. 22.45 Télétourisme.
23.15 Coup de film. 23.45 Nieuws.
00.00 24 H sur les marchés.

.. television en radio danderdag
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Wilt u 'm pittig groen, JËknapperig rood, mals
Wist u dat eigenlijk? Dat iedere kleur paprika zn eigen

smaak heeft? Dat komt omdat onze groene paprika eigenlijk RhSHA
nog een onrijpe vrucht is. Die smaakt dan ook het pittigst. BSERBra»

Als de paprika aan de plant verder rijpt, kan hij rood, oranje HhHHHa
of geel worden, 'n Rode krijgt dan vanzelf wat meer smaak. -.^HIHk
'n Oranje paprika smaakt ietsje malser en zachter En 'n gele Bll^bßißßmi \
neigt het meest naar zoet.

Keuze genoeg, dachten we zo. En allemaal even goedkoop. H
I-

■.

~mrc+p]]pYl.\ f^mmé^^- Verkade Chambourcy rijstdessert, iai-.—.1 i DenieuweAllerHandeiserw^\VOOr^±,± 1 Crispy beschuit, 01 Tarwebolletjes, 'S«K§ÊH Café Noir, griesmeel-, caramel-, vanille-, '^^ WegenS SUCCeS VeNengÖ. Deze maand alles over druive
rol 13 stuks ÖD Zak6stuks -l^fr 1.39 ■**H* rt3£|S Knappertjes en ofchocoladepudding, Onze kristalactie isverlengdt/m 8oktober a.s. Volle Extra: "AH en het milieu'-jaarv"

Stabilac voile chocolade- Early morning cornflakes, IHBScsmP Digestive' beker 500 gram ©Nü 1.99 : T**!^» \ spaarkaarten kunt u inleveren t/m 5 november a.s. ■ slag.
melk, pak 1 liter J-j" zak 375 gram '2.29 peijnenburg ontbijtkoek 3 pack + * Uit de diepvries: *w~,*Nl,«l'*^m Deze week extra kristalzegel bij:
Bongooploskoffie, Macaroni, volkoren 12491 gesnedenJ2.S9l, 25% extra inhoud. .fW 5.99 Twix-,Mars-ofSnickers fftjM ■-■«.■'Alle lélo toZSieS,naS!i
pot 200 gram <m® *4.yy zak 500 gram 65 honing/caramel of parelkandij ©©, Kelderman koffiebroodjes, ijsrepen, <;§££. ctpepman Lï&da.-f'ffiSS Thmcmpm.'Q kopen, behalve de artikelen waar kit*
o ■> a
, pak 400 gram iW oiq verpakt 4 stuks ®@© ou* 1 7»; doos ca. 240 ml ©© Jtm 3.99 W\ WwtéM&i nuis"enu s cijfertjes bij staan. Die artikelen kurt

Burg limonadesiroop, GreatOcean udrxtuugidiM verpdiu, t soms ue^^^ j^/jj »;,.. y rJrogeworst, fe; .'»^^L numet alleen kopen in AH winkels waareen j
sinaasappel, fles 1 liter 2.69 fanCy pink zalm, Exci. bij ah: spaar voor 20% korting bi] en perla Mild cafeïnevrij Dixan Megaperls of KU alle soorten, LJk2^IIJP 50 cent korting: die cijfertjes op de deur staat. Reciaijhui/onn^-T" IQQ Peek & Cloppenburg zie de actieverpak- ,V,/ udieinevij,

Mpoanprk Pnlnr IF***"! vernakt n-1 Fran«;pmnrtwloo«rhntPl prijzen gelden t/m zaterdag 3 septeml
Jansens hotelcake, _„_ bhk2oogram l.yy kingl . MM s snelfiltermaling, bundel Megapens ooior, .yr-4 verpara o.a. t-ranse rundvleesscnotei,- as . Zoiang de voorrraad strekt -A
verpakt,soogram ®m>® 2.19 nnirr,*nmatnUotrh.m 2x2sogram]&9erofpak * 2 navu zakken oono 831 250gA9§"4.59 doos3sogram ©<D© A-W 4.99 knjgbaar mdc meeste ah bediend_ . . fi«-?nnmi RQ Uit de bedieningsafdeling: 500 gram J&-7-9T ®®©@ 7.90 a 1.6 kilo 31S8 Z9.9Ö slagerijen. ,
i ->nnCreamC erS' m Artland Landrauchschinken, wiin van Hp maanrl- Nu met gratis Tefai toekepan 024cm in Runderbraadworst, c Sappige nectarines, „* . ///!pak2oogram 70 Zaansefritessaus, /^?7^ 100 gram ©@s>© Sa^-ÊSJSJbni, 10°gram "^"■J» «U 9 mand 1 kilo 1.99 . Ilffl

Jtokbrood pot 0.5 liter 99 foggs# 3^2.69 'n droge, delicate witte wijn Blue Stiltonso+ kaas, Greenfje|ds Braziliaanse perssinaas-
_ 'verpdKizuugrdin 4*"c"7 Rozebotteltje, „ __, \mïmM^%^ uit de Bourgogne, n * vers vant mes, ma^re runderlaDDPn** annpipn net?v,i<iin 2QQ ' *f i*AMmtJ

Uit de diepvries: fles 500 ml ©®© 1.79 m^£_^^ fles 0.75 liter 9.95 100 gram @@® ZM 3.29 |J,f jj^f? 18 50 ' appelen, net 2/2 kilo Z.yy g*J/%\Kipsaté, pak 130 gram 89 b&B shampoo, Stegeman boeren-, of slagers- Duyvis tijgernootjes, Doe mee met de "Buy, Try & Win" 500 gram ©@©© JQm 9.49 01 Suikerpinda's, I JK]
Expresso volle koffiemelk, diverse soorten, leverworst bacon/kaas of saté/curry actie. En maakkans op een Rover „ „ ... t

cup 275 gram ®@© 3^ WI I
Paksoogram 1.89 flacon 300 ml «o. L99 100gram @@@@ Nu 89 zak 200 gram ©^ 2.19 100, een Wedgewooct serv.s of «lletW@ 12» 1.75 Punica sinaasappelof ,££^
Crispy paneermeel, Loda bleekmiddel, ._ _ Fougerond 45+kaas, een van de 1.000 -WÊ/M h

multivrucht 'g I anH« amntcte Un .iH*»nÜ
pak 150 gram &s® 39 flacon 1 liter 1.09 Johma selleriesalade, vers vant mes, kookboeken (zie de K| Groene/bloeiende planten fles lHter^ ®® A9» 149 ur£ ?^ ■*■ 2100 gram ®@®@ 128 99 100 gram @©@ .2at 1.99 folder in de winkel]* ■■ 3 stuks naar keuze <§ 10.- "«"» * ".ie* blijft op dekleintjes lett^

Je huis in dekrant brengt mensen over de vloer.
En de makelaar weet van wanten en kranten.

■■.ii.'■' ■ ' ' ■ ■ " *
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<®TOYOTA
JÈ&ÊS? jSfsmrn- -aas»"*■**&*. --.^rtÉWWBBMI ACZ."-ïi—*m±i tm **t«ti*ffii

ÜB k w WËm «!*■■«iflfl 1 Ikv—— -L . ifl |^iM ■■ K

ENORME SPORTTAS CADEAU BIJ EEN PROEFRIT.
Eén ding valt direct op bij de Toyoia-dealers: ze zijn in een sportieve bui.
De showroom staat in het teken van het sportfesüval, de prijzen zijn nu erg scherp
en u krijgt honderden tot duizenden guldens voordeel op uitvoeringen van de
Starlet, Corolla en de Carina E. Elk voorzien van sportieve en comfortabele extra's
waarvoor u nauwelijks iets extra's betaalt. Bent u aan een nieuwe auto toe, maak
dan nu een serieuze proefrit bij één van de onderstaande Toyota-dealers en u krijgt,
zolang de voorraad strekt, een enorme sporttas met afritsbare rugzak cadeau.

SPORTFESTIVAL. HEEL TOYOTA.
HEYTHUYSEN - AUTOBEDRIJF GIELEN B.V. - Stationsstraat 29-31 - Tel. 04749-1728 " OIRSBEEK - AUTOMOBIELBEDRIJF MENGELERS B.V - Provincialeweg Zuid 91 - Tel. 04492-1814 " POSTERHOLT - AUTOBEDRIJF JAN BAKKES B.V. -
Roermondseweg 16A - Tel. 04742-2444 " LANDGRAAF - AUTOMOBIELBEDRIJF MENGELERS B.V. - Baanstraat 129 - Tel. 045-318888 " MAASTRICHT - AUTO PETIT MAASTRICHT B.V - Molensingel 5 - Tel. 043-616900 " SITTARD -
AUTOMOBIELBEDRIJF MENGELERS B.V. - Rijksweg Zuid 212 - Tel. 046-521000 " SUSTEREN - 'AUTOMOBIELBEDRIJF SWENTIBOLD B.V. - Rijksweg Noord 54 - Tel. 04499-3300 " ULES.IRATEN - AUTO- MOBIELBEDRIJF LOUIS PETIT B.V -

Langs de Gewannen 8 - Tel. 043-642703. __ «Off. Ageni 26
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