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Voorveertien
miljoen hasj
angetroffen

,0|*in " ***" *"*e P°litie heeft in een
feil iVn de Sittardse wijk Overho-
ud °< kilo hasj aangetroffen metW^eschatte straatwaarde van>bV milJoen gulden. De partij is
"V^g genomen. De bewoners,
V jaar, waren niet thuis. Te-

k\ en loopt een opsporingsver-

Vh5 Sm Srootste drugsvangst van
*rVardse politie. De hasj was

in gesneden plakken van
*s Ca honderd gram. De handel

** Pol*?011 in het huis °PgeslaSen-
üt g e houdt er rekening mee
chV} professionele organisatie
«lijk de handel zit. Het is niet dui-
i'^Vde twee verdachten, die uit
lü^f 1 komen, nog opgespoord
*gV gorden. Ze zijn mogelijk al

is over gevlucht.

het weer

V
{■$e^ebied met bewolking en
%h trekt vandaag over
\A**£. Mogelijk komt er
Nk n*Weer voor< De wind is
S ? .'°t matig uit zuidoost
r**l\v en draait later naar
J*le est- Dan zijn er ook en-
mj "'klaringen mogelijk. De
Ji«tv^temperatuur wordt
V,°Ieer dan 16 graden.Van-
?4di-Jt°elt hét af tot circa 9

{^^ "^fdere informatie be-Nt ii bet weer in Limburg
Vax," «ellen 06-9775.
So^AG:\V «'-ll onder: 19.55
W op: 17-01 onder: 01.02
S^ËN:V„p: 17.13 onder: 19.53
V*°P: 17.35 onder: 02.12

Tien jaar cel
voor Turkse

broedermoord
ROERMOND - De 32-jarige Ach-
med Ö. uit Venlo is gisteren wegens
moord op zijn landgenoot Memhet
Uygun veroordeeld tot tien-jaar ge-
vangenisstraf. Tegen hem was veer-
tien dagen geleden twaalf jaar ge-
ëist. De rechtbank achtte ondanks
de categorische ontkenning van
verdachte bewezen dat hij in de sin-
terklaasnacht in een bar in Venlo
Uygun vijfmaal in de rug had ge-
schoten. Uygun had kort voor zijn
dood ruzie gemaakt met landgeno-
ten en éénvan hen een wapentegen
het hoofd gezet.

Ernstig meningsverschil tussen PvdA en VVD

Aftrek tweede hypotheek
wordt mogelijk beperkt
Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - Binnen de
paarse coalitie van PvdA,
WD en D66 bestaat groot ver-
schil van mening over de af-
trekbaarheid van hypotheek-
rente. Het gaat daarbij in het
bijzonder om de aftrek van
rente die wordt betaald over
een tweede hypotheek. De
kans bestaat dat die rente
straks, in een aantal gevallen,
helemaal niet meer is af te
trekken. De rente over een
eerste (oorspronkelijke) hypo-
theek blijft volledig aftrek-
baar.
De PvdA en de VVD verschillen
van mening over devraag of de ren-
te over een tweede hypotheekmoet
kunnen worden aangepakt. De
PvdA vindt van wel; de WD voelt
er niets voor.
De kwestie 'rente tweede hypo-
theek' gaat spelen op het moment
dat deTweedeKamer zich heeft uit-
gesproken over het plan van het
kabinet-Kok om de aftrekbaarheid
te beperken van rente die wordt be-
taald over consumptieve kredieten.
Dat voornemen van het kabinet ligt
vast in het regeerakkoord en zou
500 miljoen moeten opbrengen.
De PvdA legt een duidelijkekoppe-
ling tussen het afschaffen van de
rente-aftrek bij consumptiefkrediet
en de toekomstige aftrek-mogelijk-
heden van rente over een tweede
hypotheek. Financieel-specialist R.
van derPloeg van de PvdA: „Als de
nieuweregeling voor het comsump-
tief krediet in werking is getreden
en veel mensen een tweede hypo-
theek gaan nemen om zo alsnog een
dure auto te kopen, dan moet daar-
aan een grens worden gesteld. Doe
je dat niet, dan zou jevia een achter-
deur dieaftrek van het consumptief
krediet toch weer binnenhalen."

Het ter discussie stellen van de 'ren-
te tweede hypotheek' betekent ove-
rigens niet dat de PvdA die rente-
aftrek in alle gevallen wil beperken
of afschaffen. De aftrekbaarheid
moet, aldus de PvdA, blijven be-
staan als er een tweede hypotheek
wordt afgesloten om het eigen huis
te verbouwen.
Van der Ploeg: „Kernpunt is dat er
getoetst moet worden waar die
tweede hypotheek voor wordt ge-
bruikt. Mensen die hun hypotheek
ophogen en kunnen aantonen dat
dat geld is gebruikt voor bijvoor-
beeld het vernieuwen van de funde-
ring of het repareren van het dak,
die kunnen de rente blijven aftrek-
ken."
Financieel-deskundige R. de Korte
van de WD wil het liefst helemaal
geen discussies over de hypotheek-
rente. „De aftrekbaarheid van hypo-
theekrente mag niet worden aange-
tast. Ofhet nu gaat om een eerste of
een tweede hypotheek; het zal me
een zorg zrjn. Het gaat allemaal om
dat eigen huis, en de bezitter daar-
van moet zekerheid hebben."
Het standpunt van D66 is niet be-
kend, de fractiespecialist op dit ter-
rein is momenteel met vakantie.

Herdenking door kinderen
DOOR JAN DIEDEREN

HENRI CHAPELLE - Een her-
denking door gewone mensen,
gewone soldaten en vooral ook
door kinderen. Zo kenmerkte
zich gisteren de plechtigheid op
de Amerikaanse begraafplaats
van Henri Chapelle. „Een aange-
name rustpauze in het eigenlijk
te overladen programma," stelde
één van de Old-Hickoryvetera-
nen.
De Amerikanen vonden het
heerlijk om door kinderen ver-

welkomd te worden. De aller-
kleinsten namen met twee of
drie tegelijk een oud-soldaat of
één van de Amerikaanse vrou-
wen bij de hand en geleidden
hen naar de begraafplaats door
een haag van andere kinderen,
die met vlaggetjes zwaaiden of in
de handen klapten. 'Welcome'
riepen zij met een opvallend
Frans accent.

Weinig of geen officiële plicht-
plegingen: dat ook maakte de
bijeenkomst in België zo gemoe-
delijk. In de halve rij van geno-
digden waren slechts een burge-

meestersjerp en drie unifbrmpet-
ten te zien. De toespraken
bleven beperkt tot een korte her-
denkingsrede van Abbé Mager-
mans uit Luik en een gebed van
aalmoezenier Buster Simmons.

Zij spraken dezelfde woorden
die in deze dagen overal worden
gesproken, maar met weglating
van de retoriek die daarbij soms
voorkomt.
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" In Henri Chapelle rusten
bevrijders Zuid-Limburg

morgen

Voor elke stemming een andere
stijl. Kleding om in te werken, te
ontspannen, om in te koketteren.

Dat is het modebeeld voor de
komende herfst en winter. Warm,

omhullend, verleidelijk en
vrouwelijk. Maar ook mannelijk,

sportief en een tikkeltje
onderkoeld. In de modebijlage van

het Limburgs Dagblad kunt u
morgen lezen wat de nieuwste

trends deze winter zijn.

Drama knaagt aan geweten van advocaat

Tiener geeft verdrinken
van Echtse kleuter toe

VALKENBURG/ECHT - Letterlijk
moederziel alleen, zonder eens een
keertje bezoek van zijn ouders, fa-
milie of vrienden, wacht de jongste
verdachte van een dodelijk misdrijf
in Nederland in een tuchthuis in
Limburg op de verdere beslissingen
die zijn leven zullen bepalen.

Gelaten, bijna apatisch heeft hij in-
middels toegegeven het vijfjarige
knulletje Ramon Theuniszen uit
Echt te hebbenverdronken. Op die
snikhete zaterdag 23 juliduwde hij
het kind keer op keer met het
hoofdje onder water van eert recrea-
tiepias bij de camping Hommelhei-
de. Het was er druk, maar merk-
waardig genoeg zijn er nauwelijks
ooggetuigen.

Voor advocaat mr. G. Linders uit
Valkenburg is het de moeilijkste
zaak uit zijn loopbaan. Zijn geweten
knaagt. Hij zou zelfs, met een beetje
moeite, zijn jongecliënt vrij kunnen
krygen. Naart zijn bekentenis van
de jeugdige verdachte is er verder
weinig aan bewijs. Wellicht onvol-
doende om de jongen vast te hou-

den en straks te veroordelen, vol
gens de raadsman.
„Er waren geen getuigen van het
onder water duwen. In een chloor-
bad met helder water was het mis-
schien anders gelopen. Maar het
water in de plas, een soort meertje,
was niet doorzichtig. Niemand zag
het wanhopig spartelen van de twee
kinderen. Ze zouden, althans vol-
gens de verhalen van mijn cliënt,
ruzie hebben gehad. Waarom en
waarover wordt niet duidelijk. Pas
toen het kleutertje kwam bovendrij-
ven werd de ellende in volle om-
vang zichtbaar." De kleuter over-
leed een dag later in het ziekenhuis.
Ondanks het ontbreken van oogge-
tuigen liep de 13-jarige mavo-scho-
lier tegen de lamp, omdat hij zich-
zelf meldde als getuige. Politie en
justitiezaten hem vervolgens al snel
op de nek en de jongen gaf de zaak
toe. Op verdenking van doodslag
werd hij gearresteerd.
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" 'Deze gebeurtenis maakt
leven jongetjetot hel'

Cocaïne ontdekt in diepvriesbrood
KERKRADE - Een Kerkradenaar is opgepakt omdat maandagmor-
gen bij een huiszoeking bleek dat hij dertien gram cocaïne had ver-
stopt in een uitgehold brood, dat in de diepvries lag.
De inventieveKerkradenaar had bovendien een geladen pistool ver-
borgen onder de bekleding van een stoel. Het brood en het wapen
zijn in beslag genomen. De Kerkradenaar is ingesloten.

Ook Vaticaan onderschrijft slotdocument

Pronk tevreden over
bevolkingsconferentie

Van onze redactie buitenland

CAIRO - Minister Pronk van ont-
wikkelingssamenwerking viridt dat
de VN-conferentie voor Bevolking
en Ontwikkeling beter is verlopen
dan hij voor mogelijk had gehou-
den. „Van het begin af aan heeft
iedereen zijn uiterste best gedaan
voor een goed resultaat. Er was
nooit sprake van dat we er niet uit
zouden komen. Er is gedreigd met
een conflict, maar mijn angst is niet
bewaarheid," zei hij gisteravond na
afloop van de slotzitting.

Dat het Vaticaan het met de grote
lijnen van het gisteren getekende
slotdocument eens was, heeft de
minister aangenaam verrast. Het
Vaticaan heeft samen met Nicara-
gua, Argentinië, Equador, Guate-
mala, en Malta reserves aangete-
kend over ondermeer de abortus-
paragraaf, maar dat was verwacht.
De islamitische landen hebben een
voorbehoud gemaakt ten aanzien
van een passage over seksuele rech-
ten van het individu.

Pronk bleek het meest tevreden
over de open en respectvolle sfeer
van de conferentie, waardoor com-
promissen mogelijk werden.
Als positieve punten van het giste-
ren overeengekomen actieprogram-
ma noemde" hij ondermeer de af-
stand die is genomen van streefcij-
fers in het bevolkingsbeleid. Streef-
cijfers, zei hij, whzen op dwang en
dwang werkt contra-produktief.
Ook de centrale positie van de
vrouw en haar gezondheid in het
document rekent Pronk tot de
winstpunten van Cairo, evenals de
grotere aandacht voor jongeren en
hun seksualiteit.

Het aantal positieve punten heeft
volgens Pronk de negatieve ruim-
schoots overtroffen. Maar hij noem-
de het jammer dat de idee van 'sek-
suelerechten' uit het slotdocument
is verdwenen.
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" Bevolkingsconferentie
botsingvan culturen

" Veteraan Bob Hilleque legt in Henri Chapelle zijn pet op het grafkruis van zijn kame-
raad Henry Morgan die op 17 september 1944 sneuvelde in Valkenburg.
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exposities

Keramische vazen
Dick van der
Meijden in
Roermonds museum
Met zijnKiesvaas kreeg kunste-
naar Dick van der Meijden in
1992 een eervolle vermelding tij-
dens de internationale keramis-
tenwedstrijd in Japan. Het ont-
werp gemaakt van steengoed is
vanaf zaterdag tot 14 september
te bewonderen in het Stedelijk
Museum Roermond aan de An-
dersonweg 8. Dick van der Meij-
den volgde zijn opleiding aan de
Academie Industriële Vormge-
ving in Eindhoven. Daarna is hij
free-lance werkzaam geweest bij
Bruno Ninaber.
Behalve zijn Kiesvaas staan in
Roermond ook schalen en peper-

en zoutstellen. De vormen zijn
geometrisch maar op een verras-
sende wijze verwerkt. Zoals bij
de Wiebelvaas. De kunstenaar
verwerkt echter ook fifuratieve

elementen in zijn keramiek. Hij
noemt deze creaties Harnasvaas,
Bisschopsvaas, Sterschaal en
Kiesvaas. Na 1992 worden de
vormen en het materiaal organi-
scher. Gebruikte Dick van der
Meijden eerst uitsluitend kera-
miek, steengoed, aluminum en
kunststof, nu verwerkt hij ho-
rens en botten van koeien. Ook
lood en koper, materialen die
zich gewillig laten vormen wor-
den tot vazen, schalen en schrijf-
materialen met een barokke,
eigenzinnige beeldtaal. Dick van
der Meijden ontwerpt ook objec-
ten voor interieurs. Op de expo-
sitie zijn lampen, stoel en een
kast te bezichtigen.

Arm Maes, publiciste/promotor
van architectuur en vormgeving
en industrieel ontwerpster, zal
op 17 september om 16 uur de
expositie openen. Tof Thissen,
wethouder van cultuur zal een
inleiding houden.

# Kiesvaas in steengoed uit
1992

Kunst

Bij Nadjezjda van Ittersum 's werk flappert alles

Broze, kakelbonte kunst
bij Van den Besselaar

DOOR PIETER DEFESCHE

Een wonderbaarlijke straat, de Maastrichtse Tafelstraat, het
is al eerder opgemerkt. Er doen zich daar bij tijd en wijle
metamorfoses voor en miraculeuze verschijningen. Wie
vandaag, op weg naar galerie van den Besselaar en het oeu-
vre van Nadjezjda van Ittersum, door een deur in een blin-
de muur het terrasje betreedt dat uitziet op de snelstromen-
de Jeker, verliest daar ogenblikkelijk alle gevoel voor
proportie. De fantasie, door de Russische naam geprikkeld,
verplaatst je naar een folkloristisch volksfeest op een loka-
tie zo groot als de markt in het eerste tafereel van de opera
Boris Godounov, puur door de aanblik van drie hevig ge-
kleurde windzakken die aan een spankabel wapperen bo-
ven het water. De notie van folklore zal je niet meer verla-
ten.
Toch komt de kunstenares met uit.
een steppendorp of een stad als
Kiev. Ze komt gewoon uit Den
Haag en haar leerschool daar was
de Koninklijke Akademie. Haar
leermeesters geen Larionov of
Gontscharova, maar Westerik en
Berserik, geëerd en geridderd om
de consistentie van hun Hollandse
creativiteit en soliede vakbekwaam-
heid. Nadjezjda van Ittersum ont-
wikkelde zich onder hun toeziend
oog tot een buitenbeen: bij haar
flappert alles, in schijn en werke-
lijkheid. Haar creativiteit heeft niet
het subtiele bevreemdende van die
van haar leermeesters. Ze is regel-
recht bizar. Ze is regelrecht bizar.
Ze heeft niets van dat noeste. Alles
wat uit haar handen komt is broos,
licht en kakelbont. Ze heeft ook
niets Hollands, eerder iets van dat
Maastrichtse dat drie dagen per jaar
even kakelbont aan de dag treedt.
Genetische en milieu-factoren kun-
nen dat teweeggebracht hebben,
büjkt uit nadere informatie: Nad-
jezjda is geen naam die gekozen is
alleen omdat hij staat voor 'goede
hoop. Al heet haar zuster gewoon
Barbara, er stroomt hier wel dege-
lijk Russisch bloed door de aderen;
haar grootvader was in Den Haag
ambassadeur onder het tsaristisch
regiem. Hij bleef daar wonen na de
revolutie. De invloed toont zich dus
niet in de stijl van Malewitsj met
zijn zwarte vierkant en als een vorm
van suprematisme. Zij heeft de fol-
kloristisch getinte creativiteit die
verwant is aan baboesjkas en bala-
laikas. Zrj toonde die ook op kunst-
markten her en der. Zij is best
bekwaam in het maken van etsen,
maar zij verkocht daar een soort
masculine poppen vSn brooddeeg.
Een materiaal dat op haar tentoon-
stelling bij van den Besselaar nog
spaarzaam kan worden aangetrof-
fen, hier om iets allesbhalve manne-
lrjks te verbeelden in het binnenste
van mosselschelpen; kleine blauwe
lampjes geven er de naam aan: 'for-
bidden pearl'.

wordt geschuwd. Het is overal door-
drongen van kinderverhalen en
muziek.
Een criticus uit Midden-Nederland
gelooft niet in zoveel kinderlijk-
heid: 'Niks droomwereld, de werke-
lijkheid is absurd' verklaart hij. 'Pas
wanneer ik erin slaag de vrolijkheid
te relativeren, het ogenschijnlijke
kijkgenot te doen omslaan in hypo-
chondrisch gepeins, pas dan ben ik
tevreden.
Het is ook nooit goed. Is er al een
aangename onderhoudende ten-
toonstelling, die van humor bol
staat en verademing biedt in een
kunstwereld vol droef gepeins -
mag dat weer niet. Wij laten ons
niettemin maar vrolijk stemmen.
En prikkelen tot fantasie over Rus-
sische volksfeesten, markten, wap-
perende windvanen in Tibetaanse
bergen, vlaggen en standaarden op
de rug van galopperende kirgiezen-
paardjes. Zoiets. Of over kastelen
onder water, een 'ocean dream' be-
hangen met zeewier en schelpen, of
over een blauwe maan boven een
doos gevuld met van alles maar
vooral met 'goede hoop. Want dat
dit werk niet van positief levensge-
voel blijk geeft, of zelfs bedrieglijk
is, dat maakt ons geen Midden-
Nederlands criticus wijs. Het piece
de resistance van de presentatie is
een met papieren versieringen in
bladvormen opgetuigde stoel. Een
dansende stoel op vier balletschoe-
nen. 'La Ballerina chauve' - de enige
Franse titel. De ontwerpen voor dit
toch geenszins hypochondrische
kunstwerk hangen aan de muur on-
der de naam 'Seating arrange-
ments'.

Er is tenslotte een reeks tweedi-
mensionale werken achter glas;
geen regelrechte schilderijen maar
'mixed media' wegens toevoegin-
gen van collages en objets trouves,
maar niettemin rijkelhk in de acryl-
verf.

Geen Russische titels dus, maar En-
gelse, ook voor categorieën van
werken die in haar oeuvre zijn te
onderscheiden als dozen van Pan-
dora en hoornen van overvloed:
'Pandoras boxes' en 'Horns of plen-
ty. Geenszins spaarzaam is het ge-
bruik van blikken dozen, berken-
schors, schelpen, veren en verder
zowat alles behalve- brooddeeg.
Haar basismateriaal is papier. Het
wórdt met lijmen en vernis ver-
werkt tot fantastische sculpturen.
Tot bloemen, waaiers, vliegers en
tot de grot van Aladdin. Boven op
de dozenvan Pandora verrijzen fan-
tastische bouwsels, versierd met
bladgoud, veren, knopen en klem-
men, koperdraden, bottels van kla-
prozen en reproducties van klassie-
ke meesterwerken.

Een verklapt geheim tot slot: in de
meeste gesloten dozen van Pandora
ligt een reliefbeeldje van Sint Ser-
vatius opgeborgen, alsof dit oeuvre
niet uit Den Haag stamt of uit
Soest. De verklaring moet worden
gezocht in een verblijf van de kun-
stenares gedurende enige jaren in
Maastricht en in de bezoeken van
haar vader, die het gewrjde model
van het voorwerp kocht bij een be-
zoek aan de schatkamer: een in
memoriam patris.

Ook sieraden zijn van papier: ik zie
Nadjezjdas blauwe oorbellen tegen
de achtergrond van een assembla-
ge: alsof ze er losse onderdelen van
ziin.

Zij heeft tijdens dat verblijf haar -
toch opmerkelijke - naam hier niet
gevestigd. Haar verschijnen in de
Tafelstraat is - wederom - een ver-
rassing.
Terwijl het haar toch aan activiteit
in overig Nederland - en België -niét heeft ontbroken: haar curricu-
lum vermeldt bijna twintig tentoon-
stellingen tussen 1992 en 1994. Op
die bij Hilde Metz in Antwerpen
kwam het idee voor een presentatie
in de Tafelstraat tot stand.

De wapperende windvanen buiten
zijn exemplarisch voor haar oeuvre,
waarin ook het grote formaat niet

Maastricht, Galerie van den Besse-
laar. Nadjezjda van Ittersum. Tot 2
oktober.

" Een dansende stoel op vier balletschoenen :'La Ballerina chauve'.

recept
Gevulde paprika
uit de magnetron

Voor wie aan het lijnen is, biedt de magnetron abso-
luut uitkomst; vis laat zich bijvoorbeeld uitstekend in
de magnetron bereiden zonder toevoegingen van vet,
maar ook kalfsgehakt is in een mum van tijd zeer
smakelijk bereid in de magnetron. Laat paprikahelf-
ten even voorgaren in de magnetron voordat u ze vult.

1 paprika, 100 gramkalfsgehakt, peper, zout, bieslook
of groen van lenteuitjes, 1-1,5 dl gepureerde tomaten
(pak of pot).

Was en halveer de paprika. Verwijder steelaanz^zaadlijsten en pitjes. Besprenkel de helften met a:A_
en leg ze met het snijvlak naar boven in een klelJLmagnetronschaal. Zet het schaaltje onafgedekt in .^magnetron. Schakel de magnetron voor 2,5 minuut)
op de hoogste stand. Keer de paprikahelften nu °n
met de bolle kant naar boven en schakel de magntrf*'
opnieuw in voor 2 minuten. Maak ondertussen P

kalfsgehakt aan met peper, zout en kleigeknipte bie^look of groen van lente-uitjes. Neem de paprikahe'
ten uit de magnetron, schenk het vocht weg en vul o
paprikahelften met het gehakt. Schenk de gepureerd
tomaten rond de paprika's en zet het schaaltje vo
ongeveer 4-5 minuten op de hoogste stand in de m^»
netron.

exposities

Gustaaf Begas bij
galerij Wolfs
Ter gelegenheidvan de vijftigste
verjaardag van Gustaaf Begas
werd hem door zijn vrienden een
tentoonstelling aangeboden.
Voor deze tentoonstelling bij ga-
lerie Wolfs aan deHoogbrugstaat
69 die tot en met zondag duurt,
maakte Gustaaf Begas een au-
dio-visuele-produktie. Die pro-
duktie is op een meer-schermen-
installatie in de kelder te zien.
Deze tien minuten durende au-
dio visual met muziek van Sa-
muel Barber wordt op zaterdag
en zondag geprojecteerd om 14,
15 en 16 uur.
De foto's van Begas worden ten-
toongesteld onder het motto 'Ik
wil naar huis. Het zijn persoon-
lijke documenten, visuele dag-
boeken en kronieken. Ze vor-
men een relaas of betoog of
spreken een oordeel. Begas is
geen kunstenaar. Hij is fotograaf
en getuige van wat hij ziet of wil
zien. De foto is het bewijs.
Een innerlijke drang jaagt hem
de straat op. Naar de Borinage,
een marmergroeve in Italië, of
naar de Filippijnen. Daar be-
klimt hij zijn observatie post en
registreert. In de donkere kamer
selecteert hij uit het overvloedi-
ge materiaal die ene foto.
Het resultaat is een afstandelijke
beeld waarin hij de kijker uitno-
digt tot een rustig beschouwen.
Begas is nooit van zijn fotografie
afhankelijk geweest. Hij had

geen opdrachtgever, de repo.1*1?
ges die hij maakte had hij zi'
zelf opgelegd. Zijn werk '*'
weinig spectaculair, heeft n 3»

welijks nieuwswaarde en is n°
in kranten of tijdschriften v.
schenen. Een zekere distantie
het onderwerp kenmerkt zijn*
tos. Hij praat met weerzin I*^over zijn foto's. Bij de se^V
voor deze tentoonstelling ono
brak hij de speurtocht door
dikke stapels foto's met gezuCl
en gesteun. Bij tijd en V
slaakte hij volgens de samens^
lers van zijn catalogus een hj^
rige kreet: „Ik wil naar huis' ■Vandaar de titel van de tento^stelling en bijbehorende b°e
werkje.

oplossing gisteren
HORIZONTAAL: 1 hoogtezon; 8 ren;
9 are; 10pup; 12 rog; 13plant; 15 lip;
17 vel; 18 v.a.; 19 AT; 21 tol; 23 Ik; 24
klas; 26 aard; 28 pi; 29poort; 30 vloer;
32 eer; 34 ere; 36 ure; 38 gril; 39
onera; 40 wier; 41 tam; 43 gis; 45
nep; 46 orgie; 49 lerse; 52 in; 54 geel;
55 Eros; 56 do; 57 gei; 59 NT; 61 e.k.;
62 kil; 63 gel; 65 speen; 68 rok; 69
pol; 71 ais; 72 mat; 73 faculteit.

VERTIKAAL: 1 heg; 2 on; 3 f',
trap; 5 een; 6 op; 7 nul; 8 rol; 1.
12 rek; 13 paar; 14 taal; 16 p°f\
vliegtuig; 18vlot; 20trog; 22Liveir
23 k.0.; 25 stengel; 26 aversie; *'29 primo; 31 ruïne; 33 era; 35 ff;,
ree; 42 ogen; 44 brok; 47 RV
iets; 50 eren; 51 ss; 53 neg; 56*
iep; 60 teil; 62 kot; 64 lof; 66 PaU
Est; 68 rat; 70 la; 72 mi.

Winwoord: HENGSTENKEUfI'^

puzzel van de dag

Welk winwoord komt er in het balkje?

HORIZONTAAL: 1 lekkernij; 4 kroot; 7 trek; 8 fam.lid; 10 uitroep v.
afkeer; 12 zoogdier; 13 broodbeleg; 15 groente; 17 kleefmiddel; 18
lijdzaam; 20 verl. toon; 22 briefaanhef; 23 plank; 24 strik; 26 laatstle-
den; 27 stomp; 28weinig; 29 huisdier; 31 pi. in Portugal; 35 fam.lid;
37 kledingstuk; 38 trap; 39 hok; 41 wier; 43 vingertopontsteking; 45
enthousiasteling; 46 aanw.vnw.; 47Ondernemingsraad; 49 zelfkant;
51 speelkaart; 52 dyne; 53 schrijfmachinetoets; 55 pi. in N.-Holland;
58 breed; 59mat; 61 tree; 62puist; 63 bes; 65 loopvogel; 66korrelig;
67 familielid; 68 gat.

VERTIKAAL: 1 derhalve; 2 godsdienst; 3 uiteinde; 4 schors; 5 getij;
6 bep. hoeveelheid; 7 bedorven; 9 spreken; 11 tuin; 12waterdier; 13
vaste regel; 14 ogenblik; 16 hevig; 17 rots; 18 opening; 19 gril; 21
slipper; 23schietkoord; 25 schoeisel; 27zoet; 30kweek; 32klooster-
hoold; 33 auto; 34 zangslem; 36 hevig; 39 ironie; 40 vrag. vnw.; 42
watervogel; 44voorz.; 46 boom; 48 wiel," 50vluchtigestof; 51 keurig;
52 dam; 54 slee; 56 zoogdieren; 57 uitgave; 58 sctiapevacht; 60
hoofddeksel; 62 vaas; 64 myth. fig.; 66 legeronderdeel.

(C) Standaard Uitgeverij Antwerpen
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'Verbod op advertenties voor tarieven onwettig'

Eigen Huis: makelaars
sluiten concurrentie uit

j(pnonze redactie binnenland

(^ HAAG - De Nedérland-
(]Vereniging van Makelaars
kn verbiedt de eigen le-
ttjgVakelaars te adverteren
(U hun tarieven voor bemid-
|Vg- Dat is in strijd met hetL cipe van vrije marktwer-
<je Sen moet verboden wor-
IJj " meent de Vereniging
vieri Huis. De NVM is zich
Vieen kwaad bewust. „Wij

hn een interne regeling
fM verbiedt vergelijkende
V:"Ve te maken. Daar is wet-
% niets mis mee," aldus
JlVlvrWoordvoerder van de

HiVei*eniging Eigen Huis (VEH)
l dat deNVM zich met het ver-

v^ °P advertenties voor de tarie-
iVVhtstreeks bemoeit met de
itiV'Svoering van de individuele

i r" »Het is aan elke onderne-
H o te beslissen of hij openlijk
ti0~ °ncurreren met zijn prijs. Dat
<l« ft^. de makelaars echter niet van

h Volgens ons gaan ze hier-
V^ wn boekje te buiten," aldus F.
Vjjjj °°n, adjunct-directeur van de

Vji;|p baanden geleden kwam de
V met de beschuldiging dat ma-
sVrs in het geniep toch prijsaf-
Vwn maakten. Dat is verboden
■V de Wet economische mede-
■Vfirt^S- Tot het begin van dit jaar
v^'e de NVM wel metvaste tarie-

werd die afspraak ver-
hef1 ln het kader van het ant-i-kar-

v ld- Volgens Van Loon toont
°P advertenties met ta-

ir>aarn eens temeer aan dat de NVM
VVoeiliJk kan wennen aan de
V ue kerkelijkheid. „Zo blijft het
?e bal clubJe mensen dat elkaar
\.c_ toespeelt en de concurrentieJj^luit."
rl nfa]at om interne gedragsregels
Vv *aars net adverteren met
ÜVi6"1' net zoals dat geldt voor
?atrVen en advocaten. Wij vinden
*V ?*elaars zich meer op de kwa-
NieirV op de prijs moeten onder-
MJVV' aldus Th. Stoffer van de
?igVn een reactie op de beschul-

"^^ verbieden makelaars
tVe n'e* met lagere tarieven teJ}' zoals de VEH suggereert.
wijs p *■ moet zelf kiezen tussen
i?' mVi kwaliteit. Een lagere prijs
Rt de praktijk vaak betekenen
IVdt minder dienstverlening
|Vt'geboden. Wat de klant wil,
!%t h|J zelf maar bepalen: Door
i^rtp 2en te adverteren sugge-
iSV v makelaar dat hij hetzelfde
iJV d°0r een lagere PriJs en dat is
Vi v Vraa§- Vandaar dat we die
rt'bieri n reclame voor onze leden
*%■> aen middels een gedragsco-

Ramp op radio
jaagt mensen

veel schrik aan
ROTTERDAM - De politie, de Mili-
eudienst Rijnmond en de regionale
rampenzender Radio Rijnmond
hebben gistermiddag enkele tiental-
len verontruste telefoontjes gekre-
gen naar aanleiding van een VPRO-
radioprogramma op Radio 5. Tus-
sen twee en drie uur was daar een

programma te horen over een ge-
ënsceneerde ramp bij het petroche-
misch bedrijf Pow Chemicals in het
Botlekgebied. Tientallen luisteraars
dachten dat het om een echte cala-
miteit ging.
Aanvankelijk was het niet duidelijk
wat de stroom telefoontjes veroor-
zaakte, omdat nergens melding van
een ongeval was gemaakt. Zelfs
vanuit België kwamen vragen over
een mogelijk grote ramp. Nadat
eenmaal was vastgesteld dat de ge-
schrokken luisteraars reageerden
naar aanleiding van de uitzending,
konden de bellers worden gerustge-
steld.

Canada moet wel rekenen op roerige lijden

Winst separatisten
Quebec valt tegen

Van onze redactie buitenland

WASHINGTON - De Parti Quebe-
cois, die van Canada's Franstalige
provincie'Quebec een onafhankelij-
ke staat wil maken, heeft de provin-
ciale parlementsverkiezingen ge-
wonnen. Maar de winst viel lager
uit dan was verwacht, waarmee de
kans dat Canada volgend jaar uit-
een zal vallen een stuk kleiner ge-
worden is. "
De PQ van de 64-jarige Jacques Pa-
rizeau kreeg 77 van de 125 zetels in
het parlement van Quebec, en ver-
dreef daarmee de Liberale Partij,
die sinds 1986 aan de macht is ge-
weest. De liberalen kwamen uit op
47 zetels.
Maar in werkelijkestemmen was de
winst van de PQ een stuk minder
overtuigend. De partij haalde 45

procent van de stemmen, tegen 44
procent voor de Liberale Partij. Er
was een opkomst van 80 procent.
Dat betekent dat ook veel Franstali-
gen de PQ maandag links hebben
laten liggen.

Omdat een meerderheid van de
Quebecois niet onafhankelijk wil
worden, geeft dit de tegenstanders
van de PQ hoop. Parizeau heeft zijn

kiezers beloofd volgend jaar een re-
ferendum te zullen houden over de
vraag of Quebec zich moet afschei-
den van de Engelstalige' rest van
Canada. Als hij zijn belofte nakomt,
staat de 28 miljoen Canadezen nog
een roerige tijd te wachten.
„We willen een normaaljvolk zijn in
eigen land," zei een juichende Pari-
zeau gisterochtend. Maar Canada's
premier Jean Chrétien, een Fransta-

lige liberaal, zei dat „Quebec Cana-
da niet verworpen heeft." Volgens
Chrétien zullen de Quebecois vol-
gend jaar hun hechte band met
Canada bewijzen.
Uit een opiniepeiling op de verkie-
zingsdag blijkt dat hooguit 30 pro-
cent van de Quebecois daar in zon
referendum voor zou stemmen.
Twee op de drie vinden dat hun
provincie deel van Canada moet
blijven uitmaken. Bij een vorig refe-
rendum, in 1980, sprak ook al 60
procent zich daartegen uit.

De winst van de PQ wordt dan ook
niet zozeer uitgelegd als steun voor
de afscheidingsbeweging, maar eer-
der als een teken van onvrede van
de 4,8 miljoen hoofdzakelijk Frans-
talige kiezers met het beleid van de
liberalen van de (ondanks zijn naam
Franstalige) premier Daniel John-
son.

Van moord beschuldigde CD'er ontkent brandstichting

'Bluffen is partijcultuur
bij Centrumdemocraten'

*\. VoA>V^-2üze redactie binnenland

J\^DAM - „Het was een
tjJUinj a!} blufferij, een soort tweede
St* IW VJ de Centrumdemocraten,
tiVm slachtoffervan m'n eigen
f%O

'e bluf." Voormalig CD-frac-
gfiwhz.ltter in de Amsterdamse
ISren aad V- Graman ontkende
V°kk V°°r de rechtt)ank dan ook
vSdV1? te zijn geweest bij de
IflSeenJ* ing in 1979 in een op"
fw^ësv m voor Surinaamse
Vcilerslaafden in de hoofdstad.
V6p van Justitie mr. J. Valente'
""^ en gevangenisstraf van acht

Nyl'; beschuldigt het inmiddels
¥V 1, CD-lid van Poging tot
V Or'a^,randstichting en wapenbe-
S^g'eh0

an werd in april dit jaar
fe 11 n vanwege zijn uitspra-
tVr geriover undercover-verslag-

Vn Van Hout- De tv-beelden

' "VV waren te zien in het Tros-

programma Deadline. De CD'erver-
telde daarin trots over een aantal
brandstichtingen waarbij hij was
betrokken. Ook die in het opvang-
centrum, waarbij 'brandende ne-
gers' in het water sprongen. Vijf
mensen raakten bij de brand zwaar
gewond.
Na zijn aanhouding bekende Gra-
man tot twee keer toe zijn betrok-
kenheid bij de gepleegde delicten.
Over de brand in het opvangcen-

trum beschreef hij zelfs zeer gede-
tailleerd de samenstelling van de
brandbommen die via het dak naar
binnen werden geworpen en de
vluchtwegen - voor zichzelf en zijn
mededaders.
Tijdens zijn verhoren bood de ex-
CD'er Justitie aan over zijn straf te
willen onderhandelen, in ruil voor
informatie over extreem-linkse en
-rechtse organisaties in Europa.

Hetgeen hij al had bekend, zou
slechts een fractie zijn van alle be-
gane strafbare feiten. Later trok hij
zijn verklaringen weer in. „Ik voel-
de me zo in de knel zitten, dat ik
bereid was elkverhaal te vertellen."
De details die hij over de brand wist
te vertellen, kon hij zich herinneren
van de vele artikelen die er destijds
over waren geschreven.
Een psychiatrisch rapport vond
Graman (45) niet nodig. Hij deed de

rechtbank gisteren spaarzame me-
dedelingen over zichzelf. Zo woont
hij nog bij zijn moeder, heeft nau-
welijks een opleiding, maar bezit
wel zon 12.000 boeken en noemt
zichzelf een autodidact.
Gewerkt heeft hij in zijn leven nau-
welijks, maar was daarentegen wel
in Azië en Zuid-Amerika. Op de
vraag van rechtbankpresident mr.
E. Steffan-Bakker wat hij daar dan
deed, zei hij „daar helaas geen ant-
woord op te kunnen geven. Soms
kwam ik er wel eens dingen te we-
ten over bepaalde organisaties."
Officier van Justitie Valente geloof-
de niet zo in de bravoure die Gra-
man tentoonspreidt. Bovendien had
hij alle gelegenheid gehad op zijn
verklaringen terug tekomen tijdens
de verhoren. Pas toen Justitie niet
bereid bleek op verdere bekentenis-
sen in te gaan in ruil voor strafver-
mindering, trok Graman zijn beken-
tenissen weer in.
Uitspraak 27 september.

binnen/buitenland

Nederland op zoek naar
meer invloed in de VN

Van onze redactie buitenland

j^N HAAG - Nederland wileer een plaats op de wereld-kaart. Minister Hans van Mierlo
?n Buitenlandse Zaken reist
'nd deze maan(j af naar New°rk om op de algemene verga-
ering van de Verenigde Naties

"*"** Prominentere rol op te eisenoor het land dat door een van
""jlft voorgangers, Joseph Luns,

'JJd ironisch 'een middelgroteVe in Europa' werd genoemd.
: delegatie die de■""breng van Van Mierlo aan het
voorbereiden is, heeft de feiten
V^s op een rij gezet. Het mag
JVndat Nederland momenteel
"ünclej. topposities in internatio-

nale organisaties bekleedt dan
ooit tevoren, dit betekent niet
dat wij een ondermaatse rol spe-
len in de VN. Integendeel. Stille-
tjesaan heeft ons land zijn bijdra-
ge aan de volkerenorganisatie
spectaculair opgeschroefd.
„In de VN is Nederland in feite
ëen grote mogendheid," zegt een
lid van de delegatie zonder een
spier te vertrekken. „Van de
honderdvierentachtig lidstaten
zijn wij, gemeten naar onze con-

tributie, het dertiende land.Kijk
je naar de bijdrage in manschap-
pen aan internationale vredeso-
peraties, dan komen we zelfs op
de tiende plaats!" Deze promotie
op de ranglijst van VN-lidstaten
heeft zich echter (nog) niet ver-
taald in meer invloed op de gang
van zaken in het VN-hoofdkwar-
tier. Het verwerven van meer
invloed is het meest ambitieuze
doel dat de Nederlandse delega-
tie onder leiding van Van Mierlo

zichzelf heeft gesteld voor de
49ste algemene vergadering van
de VN. Het feit dat de organisa-
tie zichzelf grondig aan het her-
vormen is, biedt daarvoor de
nodige handvaten.
In financieel opzicht heeft Van
Mierlo ook een wens. De diplo-
matieke delegatie heeft hem er-
van doordrongen dat Nederland
één van de weinige lidstaten is
die zijn contributie punctueel
betaalt. Het keurige betalingsge-
drag van Nederland moet tot
gevolg hebben dat ons land ook
voorin de rij staat als de VN gel-
den terugstort, vindt de delega-
tie. Dat is geen onbelangrijk
punt, omdat de VN voor vele
miljoenen bijdraagt in de kosten
van 'onze' blauwhelmen.

'Welproberen overlast terug te dringen'

Sorgdrager vindt sluiten
coffeeshops onrealistisch

Van onzeredactie binnenland

DEN HAAG - Minister Sorgdrager
van Justitie is het met de procu-
reurs-generaal (pg's) eens dat slui-
ting van alle coffeeshops niet realis-
tisch is. Dat bleek gisteren tijdens
het vragenuurtje in de Tweede Ka-
mer. GVP-Kamerlid Schutte vroeg
de mening van de minister over het
rapport van de commissie-Blok en
het oordeel van de pg's daarover.

De procureurs-generaal hadden de
commissie, onder leiding van de
Haagse hoofdofficier van Justitie
Blok, gevraagd advies uit te bren-
gen over de aanpak van de overlast
door coffeeshops. De commissie
rapporteerde begin augustus dat
een ontmoedigingsbeleidnoodzake-
lijk is om de controle over de shops
te behouden. Uiteindelijk zouden
alle 1.500 coffeeshops volgens de
commissie moeten sluiten.
De pg's noemden dat voorstel mo-
menteel onrealistisch. Zij besloten
evenwel om de geldende criteria
voor coffeeshops tot verplichtende
richtlijnen te verheffen. Die richtlij-
nen luiden: geen verkoop aan min-
derjarigen, geen verkoop van hard-
drugs, geen verkoop van meer dan

i

30 gram, een verbod op reclame en
geen overlast voor de omgeving.
Schutte wilde van de minister we-
ten of.de pg's en zij de gekozen op-
lossing behalve voor dit moment
ook voor de toekomst afdoende vin-
den. Sorgdrager liet weten dat de
effectiviteit van de richtlijnen voor
een groot deel zal afhangen van het
gemeentelijk beleid. Ze zei daar wel
vertrouwen in te hebben.
Sorgdrager beaamde dat de overlast
door coffeeshops te groot is gewor-
den. „Daar zijn we het allemaal over
eens. We proberen die overlast nu
dan ook terug te brengen." Voor de
toekomst wil Sorgdrager het ge-
doogbeleid zeker tegen het licht
houden. Samen met haar collega
van Volksgezondheid Borst wil zij
daarvoor een voorzet geven.
D66, PvdA en Groen Links bena-
drukten dat zij de minister steunen
in haar overtuiging dat opheffing
van de coffeeshops onrealistisch is.
„Met het verbieden van de coffee-
shops zal de scheiding tussen ver-
koop van hard- en softdrugs verva-
gen en dat vinden wij ongewenst,"
aldus D66'er De Graaf.

Justitie start
met verplicht

afkicken junks
DEN HAAG - Justitie is in het huis
van bewaring Demersluis in Am-
sterdam begonnen met een experi-
ment waarin criminele drugsver-
slaafden verplicht worden af te
kicken. Het gaat daarbij om een
groep extreem problematische
drugsgebruikers. Het experiment
loopt voorlopig twee jaar en krijgt
mogelijk elders navolging. Het past
in het vorig jaar door Tweede Ka-
mer en kabinet afgesproken beleid
dat meer 'dwang en drang' op junks
moet worden uitgeoefend.
Het experiment komt erop neer dat
'veroordeelde junks die nergens aan
mee willen werken in een speciaal
paviljoen (24 plaatsen) terechtko-
men, waarin zij maximaal zes maan-
den blijven. Daar geldt een streng
regime: halve dagen werken, een
uur per dag luchten, zeven uur.per
week recreatie, een uur per week
sport en de rest van de tijd op cel.

Plan gasopslag
opnieuw bezien

DEN HAAG - Minister De Boer
(Vrom) is teruggekomen op het be-
sluitvan haar voorganger Alders tot
gasopslag in het Drentse Langelo.
In een brief aan de Tweede Kamer
schrijft De Boer eerst de alternatie-
ven te willen onderzoeken die de
laatste weken voor opslag zijn aan-
gedragen. Die zijn volgens minister
De Boer in een toelichting onvol-
doende onderzocht. De beslissing
van De Boer is opmerkelijk, omdat
ze eerder te kennen had gegeven te
kunnen leven met het besluit van
Alders. In haar brief aan de Kamer
stelt De Boer dat nog niet is beslo-
ten af te zien van de aanwijzing.

punt uit
Exodus

De uittocht van Cubanen naar
de VS lijkt te zijn gestopt. De
stranden waar zich de afgelo-
pen maand bootvluchtelingen
met zelfgemaakte bootjes ver-
zamelden, zijn weer zo goed als
verlaten. Sinds gisteren geldt
in navolging van de overeen-
komst met de VS opnieuw een
verbod om het eiland per boot
te verlaten. Net als voorheen
pakt de Cubaanse politie po-
tentiële bootvluchtelingen op
en neemt hun vaartuigen in be-
slag.

Somber
Huishoudens met een modaal
inkomen (circa 40.000 gulden
bruto) gaan er volgend jaar in
koopkracht op achteruit. Ook
alle overige groepen die bene-
den modaal verdienen en de
groep van uitkeringsgerechtig-
den, zullen in 1995 minder te
besteden hebben. Dit blijkt uit
de nog strikt vertrouwelijke
Macro Economische Verken-
ningen(MEV), die zijn gemaakt
door het Centraal Planbureau.

Opschudding
CD-leider Janmaatheeft gister-
middag in de Tweede Kamer
voor opschudding gezorgd
door hoofdelijke stemming te
eisen over een relatief onbedui-
dend wetsvoorstel. Hoofdelijke
stemming vergt veel meer tijd
dan het gebruikelijke hand op-
steken, en dat was precies de
bedoeling van Janmaat. Hij
wilde op deze wijze protesteren
tegen het vorige week doorKa-
mervoorzitter Deetman geno-
men besluit om voorlopig de
ongeveer tien fractiemedewer-
kers van Janmaat de toegang
tot de Tweede Kamer te ont-
zeggen.

Meer cellen
De ambtelijke top van Justitie
vreest de komende jaren een
blijvend tekort aan gevangenis-
cellen. Zij heeft dit minister
Sorgdrager laten weten in het
zogenaamde overdrachtsdos-
sier, een soort boedelbeschrij-
ving ten behoeve van de nieu-,
we minister. Aan het begin van
de kabinetsformatie waar-
schuwde de toenmalige minis-
ter Kosto de onderhandelaars
al dat er geld uitgetrokken zou
moeten worden voor duizend
extra cellen, bovenop de reeds
geplande nieuwbouw.

Gevechten
In de moslim-enclave Bihac in
het noorden van Bosnië is ook
gisteren zwaar gevochten tus-
sen moslims en Bosnische Ser-
viërs. VN-militairen telden gis-
teren meer dan 900 inslaande
granaten. De VN maken zich
zorgen over de situatie in de
enclave, waar ook maandag fel-
le strijd is geleverd.
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Gevaarlijk werk

" Bij het takelen was het grootste gevaar geweken,
maar het demonteren van een Britse vliegtuigbom,
gisteren in Roosendaal, verliep niet zonder tegenslag.
Het ontstekingsmechanisme kon niet vanaf een veilige
afstand uit de bom verwijderd worden. Twee experts
van de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) hebben
de ontsteking vervolgens handmatig losgedraaid. Dat
verliep vlekkeloos. De 500 pond zware bom is gister-
middag op een braakliggend stuk grond bij een in-
dustrieterrein tot ontploffing gebracht.
Eergisteren troffen grondwerkers het explosief aan
vlakbij de A5B. De autoweg werd van half elf tot iets
voor half twaalf 's morgens volledig afgesloten.

Foto: GPD
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Een Mercedes bestelwagen meter. In de hoge inruilwaarde. We hebben het dan over onze nieuw-

mag u eigenlijk beschouwen als een En in zn betrouwbaarheid en ste spaarvorm: de slimme, snelle
bijzonder aantrekkelijke spaarreke- lange levensduur. Nu kunt u / Il \ MB80 D.

ning. Goed voor duizenden guldens die rekening bovendien al Be' 030_471242 of bezoek de

rendement. Dat zit 'm onder meer in openen voor een inlegbe- . . , R Mercedes-Benz dealer bij

de opmerkelijk lage kosten per kilo- dragvan slechts ’29.500,-*. Bedrijfswagens u in de buurt.

Mercedes-Benz staat niet stil., «U rijdt al een Mercedes MB 80 D voor’ 29.500,- (exd. BTW). Mercedes-Benz Nederland8.V., Reactorweg 25, 3542 AD Utrecht.
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EPSON STYLUS800 PLUS EPSON STYLUS COLOR
INKJET PRINTER INKJETPRINTER
D.m.v. piëzo-technologie zeer zui- Zeer fraaie afdrukken dankzij 720
nige en milieuvriendelijke printer. dpi resolutie en micro weave tecd'
De lettertypes kunnen tussen 8 en nologie. Bovendien snelle afdruk-
-32 punten afgedrukt worden. snelheid. Met parallel interface
Snelheid 180 cps en 32 KB buffer- voor PC's en RS-422 interface
geheugen. Inclusief inktcartridge. voor Macintosh computers.
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UW PARTNER IN AUTOMATISERING EN TELECOM
Kruisstraat 12, 6411 BT Heerlen. Tèl.' 045-740382. Fax 045-742528.

Openingstijden ma. t/m vr. 09.30-18.00 uur.
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Lancia Delta. Perfectie in zn mooiste vorm.

Een nieuwe synthese van opvallende prestaties,
grensverleggend design en doordachte veiligheid:
desgewenst airbag met gordelspanners en ABS.
De prestaties op de weg sluiten feilloos aan op het
sublieme comfort. Ontdek het zelf. De Lancia Delta _fjS____l
staat bij ons klaar voor een onthullende proefrit. Laiicia WW H GrantlirisillO.

Lancia ö: 1.6 Le., 1.8 Le., 2.0 16v, 2.0 HF turbo. Lancia 8 v.a. jl. 34.950,- mcl. BTW/BPM excl. kosten rijklaar maken.
Leaseprijs v.a. jl. 985,- per mnd. excl. BTW, 48 mnd./20.000 km. per jaar via Lancia Lease.

automobielbedrijf creusen b.v., automobielbedrijf kompier maastricht b.v., autobedrijf te poel b.v.,
Parallelweg 34, . Gauoenwec 45, Hendriklaan 2-4,

Heerlen, 045-742121. Maastricht, 043-632547. Roermond, 04750-18170.
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BEKENDMAKING

\t£Xg&
Wg Algemeen Bestuur gevestigd &,

van hetWaterschap Sittard, ls b«W
Roer en Overmaas kwantf^**. . in zJid-ümb^Openbare vergadering een gedeelw*
19 september 1994 Midctn4toJJr ten oosten *>"
Op maandag 19 september 0.3.
vergadert het Algemeen Bestuur Het Waters**
om 10.00 uur in deraadszaal y?*?. , . uit door on**jvan het gemeentehuis van andere onde1"
Eijsden aan de Breusterstraat houd, aantóh
27 te Eijsden. De volgende '!^f"^^A^tvoorstelden komen onder ESSSSSfandere aan de orde: en handhavj'jjj

van meand***
.Uitvoeringskrediet opheffing ,nfomoHeo*Jmigrahebelemmenngen m de Gulp; het Water»»'*- Tweede tussentijdse rapportage haarproje^J

inzake de begroting 1994; en t-1* ukrr
\/ j " _i iao bii bureau- Verordening ex art. 108en voorlichting,
109 Waterschapswet. 046-517343-

Het dagelijks bestuur,
namens deze,
de secretaris,
W.H.Th, van Megen Wf

Waterschap m
Roer en Overmaas

Parklaan 10, Sittard.
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<®TOYOTA
ÊffËÊfÊÉÈtSiiÊur iéBSS sLji -^St»fc*%'wtt'Wfc

ENORME SPORTTAS CADEAU BIJ EEN PROEFRIT.
Eén ding valt direct op bij de Toyota-dealers: ze zijn in een sportieve bui-
De showroom staat in het teken van het sportfestival, 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 " ULESTRATEN - AUTO- MOBIELBEDRIJF LOUIS PETIT B.V '.j
Langs de Gewannen 8 - Tel. 043-642703. ,*

«Off. Agemj**
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Oneigenlijk
Ook de vakcentrale FNV publiceer-
de gisteren een nota over de werk-
loosheid'onder on- en laaggeschool-
den. De FNV denkt dat er heel veel
latent werk tot leven geroepen kan
worden met (tijdelijk) gebruik van
uitkeringsgelden. Bijvoorbeeld het
verwijderen van graffiti (op com-
merciële basis), het inzamelen en
deels repareren en weer verkopen
van grof vuil en het bewaken van
grote parkeerterreinen.

De FNV denkt aan het creëren van
'instroompools' die de laagge-
schoolde werklozen in dienst
neemt. Vervolgens leent de in-
stroompool de werklozen tegen een
vergoeding uit aan werkgevers die
nieuw en additioneel werk in hun
bedrijf hebben of tot ontwikkeling
willen brengen. Het geheel wordt
voor hooguit drie jaar betaald met
het uitkeringsgeld en een bijdrage
van de werkgever. Daarna moet het
werk commercieel haalbaar zijn. Zo
ja, dan krijgt de 'instroompooler'
een baan tegen een gangbaar sala-

De werkgevers zijn tegen de in-
stroompools, die zij oneigenlijk ge-
bruik van uitkeringsgelden noe-
men.

beurs

Herstel
"■'i^DAM - De effectenhan-
'g rj, Amsterdam was gistermid-
'''iV^elijk in herstel na de be-
£Ver aklng van het inflatiecijfer in
S ehnigde Staten voor augustus.
Ht daar werden op de hoofd-
WrdiSe winsten geboekt. De
«tl in de VS ble-61t Vorige maand met 0,3 pro-
?Vpk z^n gestegen tegen een
Ve percentage van °>4- Dat

get? ln vergelijking met de vrij-
> stijVaceerde, onverwacht ho-
-1(0o1n 8 van de producentenprü-. '° Procent).
'e,
» >e
sti*S Voor renteverhogingen inn.am na publikatie van het
estV"Jfer direct af. Dat beteken-
NeM Voor de dollar- Die sloot in
*t <je arr> een halve cent hoger,
vlo6c) l̂arkt eveneens positief bc-

' Vld De obligatiemarkt sloot"VV. De jongste tienjarige
iVet g verliet de markt toch
' A{^ acht cent extra op 98,20.,V,Vndex in Amsterdam zette
i^ao les Van bijna twee punten 's%X Ossom in een winst van 0,88Srh412-69-J^stg °eterde stemming leidde in

" u* *°* »»wat koopordertjes
S^ela shortdekking," aldus een
:lfs aar- VNU en DSM maaktengl°r sprongen. Het toch al
Mlt gen Limburgse chemie-
u.f 15? e§ er nog eens f 1,90 by
'*" Vp^ü * Haarlemse uitgevers-, beterde f 6,10 tot f 199,80. "V%s maakte een goede

* *"*hir aandeel Polygram, waar-
&V *t>S voor driekwart deel-
-1 f 73 Veg met zeven dubbeltjes
J *Vri eerder op de dag stond

aeel nog op f 0,40 verlies,
|M eindelijk liet het koersen-
V (f IVtijging met tachtig centlNtïih'9o)- KLM ging negentig
»,>ti„ °°g tot f 49,30. Ahold trok
"i t?ag °ent aan tot f 49 '80' Gister-Vj-t tr'aakte het concern bekend
V ga' weer wat aankopen te

V* 1

IHoofdfondsen «fc sk
ABN Amro Hold. 59,20 59,00
ABNAmroA.inF. 83,30 83,30
ABN AmroL.Gr.F. 182,40 182,40
ABN Amro Obl.Grf. 199,30 199,20
Aegon 98,30 98,10
Ahold 49,10 49,80
Akzo Nobel 211,70 211,20
Alrenta 229,40 228,60
BolsWes.c. 35,90 35,90
CSM eert. . 67,90 68,50
DordtschePetr. 195,80 196,10
DSM 150,10 152,00
Elsevier 166,00 166,80
Fokker eert. 16,10 16,40
Fortis Amev eert. 73,10 d 72,90
Gist-Broc.cert. 44,20 45,10
Heineken 248,10 243,50d
Heineken Hold. 222,00 218,00d
Hoogovens nrc 79,00 79.00
HunterDouglas 79,00 78,00
INGc. 78,00 77,70
KLM 48,40 49,30
Kon. KNP BT 50,10 50,30
Kon. Olie 194,50 194,30
KPN 54,30 54,20
NedUoyd 64,30 64,50
Océ-v.d.Gr. 74,70 73,80
Pakhoed eert. 48,10 48,80
Philips 57,10 57,90f
Polygram 73,10 73,80
Postb.Beleggf. 58,30 58,10
RGFlorenteF. 128,70 128,90
Robeco 118,20 118,40
Rodamco 52,70 52,50
Rolinco 118,40 119,00
Rorento 83,30 83,00
Stork 45,00 45,60
Unilever eert. 200,00 199,80
Van Ommeren nrc 47,80 47,40
Ver.BezitVNU 193,70 199,80
Wolters-Kluwer 119,40 119,50

Avondkoersen Amsterdam
Akzo Nobel 211,50(211,20)'
KLM 49,1049,40(49,30)
Kon. Olie 193,50-194,60(194,30)
Philips 57,90-58,10(57,90)
Unilever 198,50-199,40(199,80).

Binnen', aandelen
Aalbertslnd 84,00 84,00
ABNAmroHld.prf.c. 6,21 e6,21
ABN Amro pref. 58,70 58,10
ACF-Holdingc. 36,70 36,10
Ahrend Groep c. 158,80 158,80

■AsdOptionsTr. 19,20 19,20
Asd.Rubber 2,75 2,75
Ant.Verff. 401,00 b
Atag Hold. eert. 128,00 127,40
Athlon Groep 72,50 72,50
Athlon Groep nrc 68,50 68,50
AuUnAß'dam 107,80 107,80
Ballast Nedamc. 75,60 76,00
BAMGroep 114,50 114,50
Batenburg 143,00 143,00
Beers 192,00 190,00a
Begemann Groep 37,90 37,60

Belindo 278,00 278,10e
Blydenst.-Will. 28,80 28,70
BoerDeWinkelb. 68,20 69,50
Borsumy Wehry 28,10 28,10
Boskalis eert. 41,00 40,00
BraatBeheer 28,90 29,20. Breevast 9,50 9,50
Burgman-Heybroek 1370,00b 1370,00
Calvé-Delftpref 850,00 850,00
Calvé-Delftcert. 1387,00 1385,00
CapVolmac 21,20 21,20
CetecoHold. 45,00 44,00
Cindu Intern. '06,50 106,30
Claimindo 278,00 277,50
ContentBeheer 29,30 29,20
Credit LBN 45,10 44,00
Crownv.G.cert. 135,50 135,50
CSM 67,70 68,00
Delft Instrum. 24,10 24,20
Dorp-Groep 36,00 35,80
Draka Holding 44,00 43,80
Econosto 22,20 22,10
EMBA 190,00 a
EriksHolding U9.30 118,50
Flexovitlnt. 86,50 85,10
Frans Maas eert. 50,20 50,50
Fugroeert. 33,20 33,20
Gamma Holding 92,00 92,00
Gamma pref. 6,00 -GarzarelliJ 10,50
Getronics 55,50 54,50
Geveke 33,00 32,50
Giessen-deN. 58,50 58,50f
Goudsmit 30,00 29,50
Grolschcert. 54,50 53,90
GTI-Holding ■ 171,00 168,00
Hagemeyer 137,70 137,50
HALTrust B 16,50 16,50
HALTrust Unit 16,60 16,60
HBG 300,00 302,00
Hes Beheer c. 19.90 19,90
Heijmans- 59,70 61,00
Hoek'sMach. 79,50 79,50
Holl.Colours 82,70 82,70
Holl.SeaS. 0,42 e 0,43
Holl. Ind. Mn 69,00 69,00
HoopEff.bank 8,30 8,00
Hunter D.pref. I.Boe
IHC Caland 44,80 45,20
InternatMuell. 94,30 94,00
ING 7,35 7,40
Kas-Associatie 65,00 65,00
Kempen & Co 13,50 13,40
Kiene Holding 140,00 140,00
Kondor Wessels 46,10 46,20
KBB 105,50 105,80
Kon.KNPßTc.pref. 7,75 7,80
Kon. Sphinx 54,00 54,00
Koppelpoort 416,00 416,00
Krasnapolsky 151,50 151,50f
Landré&Gl. 50,00 50,00
Macintosh 45,20 45,30
MaxwellPetr. 193,00 192,00
Moeara Enim 1685,00 1695,00
M.EnimOß-cert. 89,30 89,50
Moolen Holding 44,30 44,20
MulderBoskoop 35,00 f 35,00a
Multihouse 2,00
Naeff 440,00
NAGRON 95,00 95,00a
Nat. Inv. Bank 130,50 130,50a

NBM-Amstelland 17,30 17,10 e
NEDAP 61,00 61,30
Nedcon Groep 33,50 32,90
NKF Holding 222,00 223,00
Ned.Part.Mu 51,80 51,80
Ned.Springst 6450,00 6450,00
Norit 21,20 21,00
NutriciaVßcert 86,70 85,10
Nüv.-TenCate 87,00 85,80 a
OPGcert. 46,50 46,00
Orco Bank eert. 64,50 64,00
OTRA 282,00 282,00
Philips Electr. d'9s 0,10
Pirelli Tyre 14,20 14,20
Polynorm 190,00 189,50
Porc.Fles 26,40 25,20
Randstad 87,00 86,50
Reesink 119,00 120,00
Rothmanslnt 4,31 4,21
Roto Smeets Boer 39,00 39,00
Samas Groep 55,80 d 56,30
Sarakreek 5,50 5,40
Schuitema 1908,00 1908,00
Schuttersveld 45,00 45,00
Smit Intern. 43,00 44,00
Stßankiersc. 17,80 17,90
Stad Rotterdam c. 38,50 38,30
Telegraaf De 196,50 196,50
Textielgr.Twente 73,50 73,50
Tulip Computers 16,70 . 16,50
Tw.KabelHolding 194,00 194,00
Übbink 64,00 64,00
Union 32,00 31,50 a
Vereenigde Glas 561,00 561,00
VolkerStevin 88,00 88,30
Vredestein 14,20 14,00
Wegener 121,00 120,80
WestlnvestF. 12,50a 12,50 a
Westlnv.F.wb 65,00 65,00
WoltersKluwer 484,00
Wyers 23,80 23,50

Beleggingsinstellingen
ABNAmro Aand.F. 97,70 97,50
ABN AmroAmer.F. 73,40 73,30
ABN Amro Eur. F. 86,50 86,50
ABNAmroFar E.F. 79,10 79,30
ABN AmroNeth.F. 116,60 117,50
ABN Amrorentdiv 160,50 160,50
Aegon Aandelenf. 47,00 47,50
Aegon Spaarplus 5,00
AldollarßFs 30,90 30,90
Alg.Fondsenbez. 251,00 251,50
Alliance Fund 10,20 10,20
Amvabel 94,50 94,70
Asian Cap.F.s 63,70 63,80
AsianTigersF. 113,50 113,40
Asian Select. F. 109,10 108,00
Austro Hung. F. 8,00 8,00
AXAAand.lnt 75,00 75,00
AXAObl.Ned. 75,00 75,00
Bemco RentSel. 62,40 62,40
Bever Holding 4,50 4,50
CL Aandelenfonds 97,10 97,10
CL Liq.Groeifonds 102,20 102,20
CLObl.Dividendf. 102,90 102,80
CLObl.Waardef. 121,30 121,30
CuMPreferentF. 107,30 106,70
Delta Lloyd Inv. 39,00 38.90

Donau Fonds 31,70 31,80
DP America Gr.F. 35,50 35,50
EGFlnvestm. 164,50 164,50
EMF Rentefonds 82,30 82,30
Eng-Holl.Bel.Tr. 20,50 a
Eng-Holl.Bel.Tl 10,60
Envir.GrowthF. 41,00 41,00
Esmeralda part. 38,70 38,50
Eur.Ass. Trust 8,40 8,40
EMS GrowthFund 101,90 101,90
EMS IncomeFund 90,30 90,30
EMS Offsh. Fund 99,60 99,60
EOE Index Fnd 448,00 447,00
Euro Growth Fund 64,20 64,20
Euro Spain Fund ' 8,70 8,60
Far East Sel.F. 84,50 83,00
GAFAm.Liq.F.ecu 1,54 1,53
GAFAm.Obl.F.ecu 1,85 1,82
GAFDMLiq.F.ecu 1,59 1,59
GAFDMObI.F.ecu 1,56 1,56
GAFEng.Aandf.ecu 2,15 2,11
GAFEng.Liqf.ecu 1,21 1,21
GAFEng.Oblf.ecu 1,29 1,27
GAFEur.Aandf.ecu 2,36 2,34
GAFEur.Oblf.ecu 2,16 2,15
GAFGl.Managf.ecu 2,61 2,56
GAFJap.Aandf.ecu 1,19 1,18
GAFJap.Liqf.ecu 1,63 1,62
GAFJap.Oblf.ecu 1,75 1,74
GAFN-Am.Aandf.ecu 232 2,27
GAF 3,43 3,33
V.Oost.Aandf.ecu
GAFBfr.Liq.F.bfr 1047,00 1048,00
Gim Global 57,80 57,40
Groeigarant 1,38 1,38
Holland Fund 90,90 90,90
Holl. Eur. Fund 61,00 61,00
Holl. Obl.Fonds 130,00 130,00
Holl. Pac. Fund 143,50 143,00
Holl. Sel.Fonds 99,00 98,90
Hooge HuysHypf. 127,50 128,20
ING BnkDutch F. 62,40 62,20
INGBnkGeldm.F 60,75 60,76
INGBnkGIob.F. 54,20 54,00
ING Bnk Oblig.F. 32,50 32,50
ING Bnk Spaard.F. 103,15 103,17
INGBnkßentegr.F 127,30 127,30
INGBnkVastg.F. 22,00 22,00
INBBnk Verre Oost. 48,00 48,20
Interbonds 488,00
Intereffekt500 28,80 28,50
Intereffektwt 32,90 32,70
Intereffekt Yen Value 87,70 87,70
Investapart. 87,00 85,00
ISHimal.Funds 17,90 17,90
JadeFonds 225,00 225,00
JapanFund 19,70 20,00
Jap.lnd.AlphaF. 7050,00
Jap.Sect.Rat.Yen 5400,00
Korea Pac.Tr.s ' 13,70 13,70
LatinAm.Eq.F. 104,00 105,40
Leveraged Cap 60,00 60,00
Liquirent 54,35 54,40
Mal.CapitalF.s 16,80 16,90
MeesObl.Div.F. 113,40 113,50
Mexico IncomeF. 20,10 20,10
Mondibel 76,50 76,50
Nat.Res.Fund 79,80 79,30
NewAsiaFund 10,80 10,80
NomuraWarr.F. 0,26 0,26

Obam, Belegg. 325,20 324,50
OAMF Rentefonds 11,60 11,55
OrangeFund 28,60 28,50
Pac.Dimensions 30,30 30,30
Pac.Prop.Sec.F. 38,20 38,20
PiersonRente 127,90 127,90
Postb.Aandelenf. 58,40 58,20
Postb.Obl.f. 48,40 48,40
Postb.Verm.gr.f. 59,30 59,30
Rentalentßel. 168,10 168,10
RentotaalNV 38,30 38,30
RGAand.Mixfund 60,80 60,90
RG America F. 140,10 140,10
RGDivirentF. 53,40 53,50
RG Europe F. 129,90 130,10
RG Hollands Bezit 100,30 99,70
RG Nettorente F. 105,00 105,10
RGObl.Mixfund 61,70 61,60
RG Pacific F. 143,50 144,80
RG Rente Mixfund 63,80 63,70
RodamcoßetNed. 98.80 99,10
RodinProp.s 69,00 69,00
Rolinco cum.p 90,90
Schrod.lnt.Pr.F 29,40 29,40
Sci/Techs 15,20 14,70
SuezLiq.Grf. 199,70 199,70
TechnologyFund 16,30 16,30
TokyoPac.Hold. 255,00 257,00
Tolsteeg, Beleggmy 352,00 352,00
TransEur.Fund 92,60 90,70
TranspacF. 367,00 363,00
Uni-Invest 20,00 19,90
Unicolnv.Fund 69,50 69,00
UnifondsDM 35,50
Vaste Waard.Ned 55,40 55,10
VastNed 108,00 108,00'
VIBNV 47,20 47,00
VSBAand.F. 100,80 100,30
VSB Mix Fund 62,10 61,80
VSBObl.Groeif. 107,70 107,60
VSB Rente Fonds 99,90 99,80
WBO Intern. 71,60 70,80
Wereldhave NV 101,00 100,50
ZOM Florida F. $ 33,00 33,00
Zonnespectrum 8,80 8,80

Parallelmarkt
ABF 113,40 113,40
ARTU Biolog. 3,80 3,80
ASNAandelenf. 52,80 53,00
AustriaGlobal 1217,00 1217,00
AXA E&LBelegg. 1 94,50 94,30
AXAE&LBelegg.2 93,40 93,30
AXA E&L Belegg.3 117,30 117,30
AXA E&L Belegg.4 87,10 87,00
AXA E&L Kap.Rente 118,10 118,10
Besouw Hold. 33,70 33,70
Biogrond Belegg. 10,50 10,40
Comm.ArgeusF. 86,20 86,10
Comm.BenacusF. 88,80 88,70
Comm.CeaF. 91,60 91,70
De Drie Electr. 14,40 14,50
DeltaLLDollarf. 54,00 53,70
Delta Lloyd ECU 53,90 53,90
DeltaLloyd Mix 73,10 7190
DeltaLloyd Rent 60,00 60,00
DICO Intern. 68,70 68,50
EHCO KLM Kleding 34,50 34,50
FreeRecord Shop 29,00 29,00

German CityEst 30,70 30,70
Gouda Vuurvast 70,10 70,30
Groenendijk 30,00 30,00
Heivoet Holding 28,50 28,50
ManagementShare 1,60 a 1,60a
Ohra Aand.F. 64,20 64,20
Ohra Liq.Grf. 54,00 54,00
OhraObl.Df. 54,40 54,40
OhraObl.Grf 55,00 55,00
OhraOnr.G.F. 61,30 61,40
OhraTotaalF. 58,30 58,30
Pan Pac. Winkel 3,40 3,40
P&C Groep 105,00 105,00
Pie Medical 5,60 5,70
Pitcher 46,00 46,00
Rood Testhouse 3,70 3,80
Simac Techniek 14,50 15,50
SuezGr.Fund 50,30 50,30
VHS Onr. Mij 4,70 4,70

Parallel top-15
Alanheri 37,40 37,40
GeldersePap. 72,60 73,10
Grontmij 61,10 62,30
Inter/View Eur. 6,50 6,50
Kühne+Heitz 37,20 37,20
LClComput.Gr. 3,65 3,65f
Melle.vannrc ' 116,80 113,80
NedschroefHold. 75,10 75,10
Neways Electr. 11,40 11,40
OrdinaBeheer 21,90 21,90
Sligro Beheer 87,60 87,90
Vilenzo 44,60 44,60
Welna 48,30 48,30 'Weweler 32,70 32,70
Wolff, Handelmij 61,30 61,30

Wall Street
12/06 13/09

alliedsignal 35% 35%
amer.brands 34% 34%
amer.tel.tel 53% 53%
amecocorp 58% 58%
asarco mc. 30% 30%
bethl. steel 22% 22%
boeing co 45% 45' A
can.pacific 17% 17%
chevron 43% 43V2 -chiquita 15V2 16
chrysler - 46% 46' A
citicorp 44 43%
cons.edison 23 23%
digitequipm. 23% 24%
dupontnemours 58% 58%
eastmankodak 51% 51%
exxon corp 58% 59 ■ford motor 29 28%
gen. electric 49% 49/2
gen. motors 50% 49%
goodyear 33% 33%
hewlett-pack. 88% 89%
intbus.mach. 67% 69%
int.tel.tel. 81 81 Va
kim airlines 28% 28%
mcdonnell 114 114%
merckco. 33% 33%

mobiloil 81% 81%
omegafinanc. 24% 25
philips 33% 33%
'royal dutch 111% 111%
sears roebuck 49% 49%
sfe-south.pac. 22% 22%
texaco mc. 62% 62%
travelers 35 35V 4
united techn. 62% 63%
westinghouse 13% 13%
whitman corp 16% 16%
woolworth 17% 18

Advieskoersen
amerik.dollar 1,665 ' 1,785
austr.dollar 1,22 1,34
belg.frank(lOO) 5,28 5,58
canaddollar 1,210 1,330
deensekroon (100) 26,90 29,40
duitsemark(100) 109,50 113,50
engelse pond 2,58 2,83
fmse mark(100) 33,30 35,80
franse frank (100) 31,20 33,95
grieksedr.(lOO) 0,63 0,80
hongkongdlr.(lOO) 19,75 23,75
iersepond 2,52 2,77
ital.lire (10.000) 9,950 11,65
jap.yen(10.000) 170,00 176,00
noorse kroon(100) 24,00 26,50
oost.schill.(100) 15,65 16,15
portescudo(lOO) 0,98 1,16
spaanse pes.(100) 1,25 1,41
turkse lira(100) 0,0035 0,0065
zuid.afr.rand 0,37 0,52
zweedse kr. (100) 21,45 23,95
zwits.fr. (100) 131,75 136,25

Wisselmarkt
amerik.dollar 1,72975-1,73225
antill.gulden 0,9600-0,9900
austr.dollar 1,2850-1,2950
belg.frank(lOO) 5,4465-5,4515
canaddollar 1,27425-1,27675
deensekroon (100) 28,375-28,425
duitsemark(100) 112,1150-112,1650
engelse pond 2,7125-2,7175

" franse frank (100) 32,745-32,795
grieksedr.(lOO) 0,6870-0,7870
hongk.dollar(100) 22,2750-22,5250
ierse pond 2,6675-2,6775 —
Mlire (10.000) 11,025-11,075
jap.yen(10.000) 174,650-174,750
nwzeel.dollar 1,0390-1,0490
noorsekroon (100) 25,515-25,565
oostenr.sch.(loo) 15,9335-15,9435
port. escudos(100) 1,0820-1,1220
spaanse pes.(100) 1.3460-1,3560
zweedse kr. (100) 23,095-23,145
zwitsiranküOO) 134,385-134,435
e.e.u. 2,1355-2,1405

Indexen
cbskoersindex 276,60 276,60
EOE-index 411,83 412,69
Dow Jones 3.879,86 +19,52

Optiebeurs
serie omzet v.k. s.

Abn amro co9B 70,00 280 5,90 6,10
ah cokt 47,50 350 2,20 2,70
ah cokt 50,00 578 0,90 1,10
d/fl psep 180,00 1240 7,20 6,20
d/fl pokt 180,00 1060 7,50 6,60
coc c scp 405,00 347 B,oob B,oob
coc csep 410,00 1566 4,00 b 4.20
coc c scp 415,00 1806 1,60 1,40
coc csep 420,00 663 0,40 0,30
coc cokt 410,00 1150 10,20 10,00
coc cokt 415,00 334 7,30 7,40
coc c okt 420,00 253 5,30 b 5,20b
coc c okt 425,00 251 3,60 3,50
coc c okt 435.00 370 1,30 1,40
coc cjan 440,00 1350 7,00 a 6,00b
coc psep 395,00 314 0,30a 0,10
coc psep 400,00 633 0,30a 0,20
coc psep 405,00 637 0,80 0,40
coc psep 410,00 1211 1,80 1,20
coc psep 415,00 943 3,90 3,50
coc pokt 390,00 305 1,70 a 1,50
coc pokt 400,00 395 3,50 3,20
coc pokt 405,00 299 4,90 4,50
coc pokt 410,00 1169 6,30 6,00
coc pokt 420,00 293 12,00 11,00
coc pjan 370,00 1375 3,50a 3,00
coc pjan 410,00 1369 11,50 11,50
gist c okt 50,00 292 0,20 0,20
ing cjan 80,00 372 '3,50 3,00
ing cjan 90,00 360 0,80 0,80
ing - pjan 85,00 350 7,80 a7.70
ing po9B 85,00 350 12,30 13,20
nll c nov 94,00 300 2,40 a 2,30b
nll c nov 97,00 300 I,loa 0,75
nll c mei 95,00 250 2,70 2,80
nll pnov 94,00 900 1,50 a 1,45
nlt c nov 99,00 250 0,90 a 0,60
phil cokt 45,00 450 12,20 12,90b
phil cokt 50,00 258 7,40 B,oob
phil c okt 55,00 1304 3,30 3,70b
phil cjan 60,00 606 2,50 2,80b
phil c096 35,00 502 24,00 24,40b
phil co9B 55,00 359 14,50 15,00
phil psep 57,50 508 1,10 0,30
phil pokt 55,00 832 0,90 0,80
phil pjan 55,00 563 2,20 210
tops csep 770,00 323 8,50 9,30
tops csep 780,00 410 3,80 4,30
tops psep 770,00 415 2,60 1,50

_
_tops p scp 780,00 372 7,30 6,00

Goud en zilver
AMSTERDAM -Prijzen van 14.00uur.
GOUD: onbewerkt 21,450-22,050, vorige
21,450-22,050, bewerkt 23,650 laten, vorige 23,650
laten.
ZILVER: onbewerkt 265-335, vorige 265-335, be-
werkt 380 laten, vorige 380 laten.

a=laten g=bieden+ex.div.
b=bieden h=laten+ex.div.
c=ex-claim k=gedaan+h
d=ex-dividend l=gedaan+g
e=gedaan+bieden vk=slotkoers vorige dag
f=gedaan+laten sk=slotkoers gisteren

Deeltijdwerk vaak het slechtst betaald

Steeds minder banen
voor laagopgeleiden

Van onze redactie economie

HAAG - Meer dan de helft van de laagbetaalde banen
iVëenwoordig parttime. „Er heeft zich een ware aardver-
VVg voorgedaan," zegt onderzoeker Elsendoorn van het
it "omisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (EIM).
lt gisteren gepubliceerd onderzoek van het EIM blijkt
Irn Wei"kgelegenheid voor laagbetaalden niet alleen fors

W, maar ook dramatisch van karakter verandert.

Fel979 tot 1989 z«n 220.000 volle-
i^Danen verdwenen. Dat verlies
sVlch geheel voorgedaan in de
lfgetaalde banen, blijkt uit de
e^ tudie. Er is (minder) deeltijd-
%Vor teruggekomen in de de-
ir^del, de horeca en andere

van dienstverlening. Steeds
\t gbetaaldenzullen in de toe-
<V Veroordeeld zijn tot een deel-
zit a.l?' verwacht Elsendoorn.
i^ „ structurele ontwikkelin-

o^ l onderzoek zet Elsendoorn
ileVaagtekens bij het overheids-
lag. °m laagbetaalden aan een
YeVe helpen. Zo wil de overheidJ5n°2en met een uitkering prik-
*vVn Daan te accepteren doori Vchil tussen de uitkering en
(^^Joning te vergroten. „Als
'V *^n (fulltime) uitkering al-
*ltiiriuar an inruilen voor een
e Vbaan, moetje wel hele extre-
i. 'kkels inbouwen," schampert

|V "-117.000 banen voor laagop-
tjsQetl zijn er 650.000 parttime,
1(j 2estig procent. Voor een deel
ty. ® Werkzoekenden, met name
ilta,r°uwen met kinderen, is de
6t Reling naar deeltijdarbeid
!)*ibn- en maar ongunstig. De

? Sering van de arbeidsmarkt
fle 'ch echter wel heel eenzijdig
ty aienstensector voor, aldus het

traditionele mannenbol-
igt n zoals de bouwnijverheid en
UriVendels, is er nul kommaVltijd."

H>c^ is het EIM ook over het ka"
V? n om laagbetaalde werk-
«V voor hun baas goedkoper te
aV „Daar profiteren niet de
V>etaalden van," voorspelt de
V °eker. De beter opgeleiden. '"'Ken de laagst opgeleiden ge-

woon van de arbeidsmarkt. Nu al
wordt 78 procent van de banen die
geschikt zijn voor ongeschoolden,
ingenomen door iemand die wèl
scholing heeft. Werkgevers kiezen
gewoon, ook voor ongeschoolde
functies, de best opgeleide man/
vrouw uit. Het is dan ook veel effec-
tiever juist banen te creëren voor
hoger opgeleiden, vindt het EIM.
Dan pas komen ongeschoolde func-
ties vrij voor de mensen die daar
thuishoren.

economie

Andere naam Euro Disney,ARIJS - In een poging
,et bezoekersaantal op
■* vijzelen, hebben de
jagers van Euro Dis-
jjey besloten het te pro-eren met een nieuwe

Qaam: DisneylandParijs.

[■.*? naam wordt geleide-
A*- steeds meer gebruikt? reclamemateriaal en
Wies die rond Parijs

j- weg wijzen naar het
P Amerikaanse leest ge-
boeide pretpark, alü3ft Euro Disney de of-

ficiële naam van het be-
drijf. „We willen meer
inspelen op de voor de
hand liggende combina-
tie van Parijs en Dis-
neyland," aldus Euro-
Disneywoordvoerder
Jacques-Henri Eyraud.
Pogingen om een bezoek
aan het park meer in ver-
band te brengen met een
bezoek aan Parijs zijn

onderdeel van de aange-
paste marketingstrategie
om iets aan de verliezen
en de tegenvallende toe-
stroom van bezoekers te
doen. Aanvankelijk werd
het park als een afgele-
gen attractie voorgespie-
geld, juistmet de bedoe-
ling om de hotels op het
complex vol te krijgen.
Euro Disney is per trein

echter in 45 minuten
vanuit Parijs te bereiken.
Het bedrijf mikt nu op
dagjesmensen die in Pa-
rijs logeren.
In het op 30 juni afgelo-
pen derde fiscale kwar-
taal daalden de inkom-
sten opnieuw, dit keer
met 21 procent. Die da-
ling was deels te wijten
aan prijsverlagingen.

Maar ook het aantal be-
zoekers was lager dan
voorheen. Het bedrijf
wijt dat aan de negatieve
publiciteit over de finan-
ciële problemen.
Een andere nieuwigheid
is dat er per jaargetijde
een bepaald thema
wordt gekozen. Dit na-
jaar is dat het Festival
van het Verre Westen,
dat onder andere met
een aanbod van veel
country and western mu-
ziek gepaard gaat.

Meatpoint sluit vestiging Montfoort
ALMELO - Het vleesverwerkende
bedrijf Meatpoint in Almelo sluit
zijnvestiging in Montfoort. Tot voor
kort werkten er bij Meatpoint in de-
ze Utrechtse gemeente circa 50
mensen. De baconproduktie wordt
overgeplaatst naar Doetinchem.

Al eerder dit jaar staakte Meatpoint
in Montfoort zijn conservenactivi-
teiten. Ook in hetBrabantse Waspik
verdwijnen de conserveringswerk-
zaamheden, zodat daar alleen het
uitbenen (25 mensen) achterblijft.
Er vallen geen gedwongen ontsla-
gen, zo laat Meatpoint weten, maar
wel wordt volop met personeel ge-
schoven. De 75 werknemers van de

conserveringsdivisie in Waspik
„krijgen elders binnen het concern
werk aangeboden." De twintig
werknemers van de conservenafde-
üng in Montfoort wordt definitief
werk in Raalte aangebodenen de 25
personeelsleden van de baconpro-
duktie in Montfoort zullen worden
overgeplaatst naar Doetinchem.
Meatpoint, goed voor een omzet van
ruim f 1 miljard met 1800 mensen,
motiveert de maatregelen met een
rapport van het organisatie-advies-
bureau KPMG. Dat acht een verde-
re concentratie in de vleesconser-
vendivisie bij Meatpoint noodzake-
lijk om de schaalvoordelen te
behouden.

Franse Staat verkoopt
28 procent van Renault

Van onze redactie economie

PARIJS - De Franse regering gaat
ongeveer 28 procent van de aande-
len van het staatsautoconcern Re-
nault verkopen en houdt daarna
nog 51 procent over. De Zweedse
aandeelhouderVolvo, dienu 20 pro-
cent bezit, brengt tegelijkertijd ten
minste 8 procent op de markt. De
gedeeltelijke privatisering zal voor
het eind van dit jaar plaatsvinden
en gaat gepaard met een kapitaal-
vergroting van twee miljard frank
(f 655 miljoen), zo heeft de Franse
regering gisteren laten weten.

Minister van Financiën Alphandéry
gaf de bijzonderheden over de lang-
verwachte aandelenverkoop na af-
loop van een kabinetsberaad. Hij
noemde niet de exacte omvang van
het pakket dat de Staat gaat verko-
pen, maar zijn ambtgenoot Longuet
van Industrie zei eerder op de dag
dat het 28 procent zou zijn.

Er is in het Franse bedrijfsleven wel

belangstelling voor Renault. Het
olieconcern Elf Aquitaine heeft al
laten weten mogelijk een miljard
frank (f 330 miljoen) in de autofa-
brikant te investeren. Ook Banque
Nationale de Paris, Matra (defensie
en luchtvaart) en de Lagardère-
groep zijn geïnteresseerd in een par-
ticipatie.

De Franse Staat bezit 79 procent
van de aandelen Renault, Volvo 20
procent en de werknemers van het
concern één procent. De Staat
houdt dus 51 procent over. Premier
Balladur had twee weken geleden
al laten weten dat de regering voor-
lopig een meerderheidsbelang wil
houden. Volgens hem zou het ver-
keerd zijn Renault in particuliere
handen te brengen zolang de toe-
komst van het concern niet is ge-
waarborgd via internationale sa-
menwerking.

Vorig jaar december mislukte een
fusie van Renault en Volvo doordat
er in Zweden vrees bestond voor
Franse overheersing. De twee con-
cerns hadden sinds 1990 wederzijd-
se deelnemingen in elkaar. Na het
afketsen van de samenwerking is
besloten tot een ontvlechting. Vol-
vo zal zijn deelneming blijkens de

mededelingen van minister Alphan-
déry in eerste instantie verminde-
ren van 20 tot ongeveer 12 procent.
De Zweden hebben de optie om
nog eens 4 procent op de markt te
brengen.

Volvo zal in het kader van de trans-
actie het belang van 45 procent te-
rugkopen dat Renault heeft in de
vrachtwagendivisie Volvo Truck
Corporation. De Zweden betalen
daarvoor met 5 procent van de aan-
delen Renault, een pakket dat
wordt gewaardeerd op 2,125 miljard
frank, en 2,375 miljard frank in con-
tanten. In totaal gaat het dus om 4,5
miljard frank (bijna f 1,5 miljard).
De contanten verkrijgt Volvo ge-
deeltelijkuit de verkoop van de res-
terende 3 procent van het pakket
van 8 procent dat de Zweden afsto-
ten.
Analisten ramen de waarde van Re-
nault op 40 a 50 miljard frank (f 13,1
a f 16,4 miljard). Dat zou betekenen
dat de Staat bij de verkoop van 28
procent ten minste 11,2 miljard
frank (f 3,7 miljard) incasseert.

Renault zag de winst voor belasting
in de eerste helft van dit jaar fors
stijgen van 742 miljoen frank tot
1,72 miljard frank (f 565 miljoen).

Vendex Food wil naar de beurs
DEN HAAG - Vendex Food Groep, de supermarktketen van Vendex In-
ternational, is kandidaat, om als zelfstandig onderdeel naar de beurs te
gaan. Vendex International beraadt zich al geruime tijd op notering aan
de Amsterdamse Effectenbeurs. Daarbij wordt ook gedacht aan een
beursgangvan aparte concernonderdelen.

" VendexFood Groep is het eerste onderdeel van Vendex International dat
met een eigen notering naar de beurs zou gaan. De supermarktketen is
'het grootste onderdeel van het Vendex-concern. De 277 supermarkten
hebben gezamenlijk een marktaandeel van 12 procent, waarmee het na
marktleider Albert Heijn de grootste is. Tot de groep behoren ondermeer
de supermarktketens Edah, Konmar, Basismarkt en Dagmarkt.
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(ADVERTENTIE)

aandacht geven aan uw
interne publikaties maar

hebt zelf geen

Als u ook het idee hebt dat uw bezetting tijdelijk
uitbreiding nodig heeft, neemt u dan contact op
met de dichtstbijzijnde Randstad-vestiging.

Randstad maakt 't mogelijk
"v randstad uitzendbureau

" Het super-vrachtvlieg-
tuig 'Beluga' tijdens de
eerste vlucht boven
Frankrijk. De carrier
A-300-600 is een produkt
van Airbus Industries,
waarin vliegtuigfabrie-
ken verspreid over heel
Europa samenwerken. De
assemblage geschiedt in
de hoofdvestiging in Tou-
louse. De drie uur duren-
de maiden flight van de
'super-gup', verliep overi-
gens naar verwachting.

Foto: EPA

Super-gup
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De warmste kleuterjacks, vanaf 79.-
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Auto onderdelen en accessoires

Carrosseriedelen
origineel - imitatie - overzet.

Alle Europese- en Japanse automobielen

Geevers Nuth
Tel. 045-244242.

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

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

Geopend dag, v. 9.00-18.00 uur, zaterdags 9.00-15.00 uur.
Vakantie en Rekreatie

Heerlijke betaalbare
najaarsreizen

10 dg rondreis Polen v 15/9 hp met gids ’ 750,-
-5 dgLoiredal v 16/9 hp bezoek div.kastelen ’ 399,-
-4 dgLuxemburg v 16/9 hp lekker weekend weg ’ 299,-
-8 dgDolomieten v 18/9 hp met mooie excursies ’ 625,-
-7 dg Meer v. Genève v 18/9 hp mooi progr ’ 725,-
-7 dgLourdes v 19/9en 3/1 Ohp + bezoek Nevers ’6BO,-

Bel en reserveer direkt voor zon onbezorgde vakantie
KRISTAL REIZEN 073-131491 of 04103-4500.

Muziek

Blaasinstrumenten
voor spotprijzen

Door eigen import exclusief voor geheel Limburg.
Trompet ’ 269,-; klarinet f 295,-; trombone ’ 395,-; tuba

’495,-; allen nieuw en mcl. koffer. 1 jaarvertrouwde
Stalmeiergarantie. Dixon sax alt excl. koffer ’ 995,-.

Musica sax tenor excl. koffer ’ 1.395,-2 jaar garantie.
Niet goed geld terug binnen 8 dagen op saxen.

Hoofdstr. 32, Hoensbroek, g 045-214253. Dond. koopavond.

American GUITARS, Gib-
son, Fender, Ovation,
Gretsch. Unieke collectie!
Guitarshop, Honigmanstraat
5-7, Heerlen. 045-717155.
KLASSIEKE gitaren. Grote
collectie, Hanika, Alhambra,
Bernabe, Juan Salvador,
Fender, Seagull, Godin, Ya-
maha, Gibson, Ibanez, Epi-
phone enz. Guitarshop, Ho-
nigmanstraat 5-7, Heerlen,
045-717155.
Gebruikte PIANO'S, div.
prijsklassen, voll. garantie.
Muziekhuis Guus Arons,
Honigmanstr. 5-7, Heerlen.
045-717155.

Landbouw
ONDERDELENBANK. TeL
04493-2715.
Te k. 10 ha SNIJMAIS.
Knops, Geneer 6, Greven-
bicht. 04498-57231.
PAARDENSTALLING met
weidegang, geheel verzorgd
en gebruik buitenmanege,
Eikenrade 8, g 04451-1257
Te koop BAKPRUIMEN,
’l,- per kg. Telefoon 045-
-752014.

in/om de tuin
TUINHUISJES, 25 types,

’ 435,- show! Schuurtjes,
hondehokken enz. Vele afm.
reeds vanaf ’ 195,-. Hout-
bouw Übachs, 50 jaar af fa-
briek aan gebruiker. Kerkra-
de-Vink. Tel. 045-460252.
Vandaag nog modder en
zand, morgen groen.
GRASZODEN, coniferen,
heesters, heide enz. Jawell
Tuincentrum, g 045-256423.

Huw./Kennism.
Jonge sportieve MAN, 28 jr.
met eigen huis en auto,
zoekt eerlijke jonge dame
die met mij verder wilt gaan,
Ift tot 35 jaar. Brieven met
foto naar Postbus 436, 6460
AK, Kerkrade.
J.man z.k.m. MEISJE/vrouw
voor leuke spelletjes, tegen
kl. vergoed. Br.o.nr.
B-05947, Limburgs Dagblad,
Pb. 2610, 6401 DC Heerlen.
IRENA, 23 jr. 1.70m, attrac-. tieve Russin zoekt een hu-
welijkspartner, zoon van 4
jaar. Klement, Erftstrasse 13,
52078 Aachen.

j Onr. goed te koop aangeb./gevr. 'Direct en zeker uw huis verkocht.
Zonder bijkomende kosten. I

Denis Vastgoed. Tel. 040-129524. I
Te koop gevr. ouder l
WOONHUIS met tuin (op-
knappen geen bezwaar). Tel. "046-753367. .
Woonhuis met SPOED te \
koop gevraagd, opknappen \geen bezwaar, g 040-114752. t
WOONHUIS met spoed te |
koop gevraagd, staat van ionderhoud niet belangrijk. <' Telef. 045-724056. <, Gezien de enorme vraag 'dringend woonh. te koop ge- ;
vraagd. (Alle prijsklassen). ,
N.M.W. QUADEN & Zn. Ma- ,
kelaardij onr. goed. Lid NVM, ;
M'Geleen. g 046-519644.

Wonen Totaal
In- en verkoop 2e HANDS :
meubelen en antiek. Tel.
045-724943, Rotterdamstr.
80a, Heerlen. \
In- en verkoop 2e hands
MEUBELEN en antiek, le-
dere dag geopend tot 18.00
uur. Voskuilenweg 91, Heer-
len. Tel. 045-741708.
Zoekt U 2e hands MEU-
BELS? Veel keus ook antiek.
Kouvenderstr. 208, H'broek.
Div. mooie 2 zifters ook in
rundl. v.a. ’95,-; EETHOE-
KEN: barok, klassiek en mo-
derne reeds v.a. ’65,-; Ve-
nitiaanse zilverkast in wor-
telnoot van plm. ’10.000,-
-nu ’2.995,-; rundl. bank-
stellen v.a. ’395,-; poree-
lein- en zilverkasten, dres-
soirs en buffetten. Keuze uit
meer dan 100 stuks, zeer. aparte bijzetmeubels,
prachtige spiegels en beel-. den enz.enz. (wij hebben
overwegend het zeer aparte
dat door zijn zeldzaamheid
waardevol blijft). Betaling
binnen 6 mnd. is contant.
Ook! ruilen wij uw oude
spullen in aan hoogste
waarde. Meubelhal Oude

' Maastrichterweg £7, Geleen
(deze weg loopt parallel met
Rijksweg Nrd. Let op video-
theek de Kijkdoos daar-
achter is de hal).

" Te k. lederen TV-STOEL,
nieuwpr. ’ 1.400,-, " vr.pr.

" ’600,-. Info 043-616434.

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

schade-auto. 045-225774.

'Te koop gevr. SLOOP- en
1 schade auto's, tev. in- en

verkoop gebr. auto-onderd.
1A. Korter, g 045-229045.

■Te koop gevr. schade- en

" oude sloopauto's. Tev. on-
I derd. Autosloperij K. KÖR-, FER, 045-227377, Indus-

triestr. 7, Hoensbroek.

Bei de Vakman 'Vochtwering
iet waterdicht maken van i
<elders en muren, injekteren
tegen optrekkend vocht. 'Eindhoven 040-117893. |
NEW LOOK BV Landgraaf.
Gevelreiniging, uitkappen,
voegen, steigerverhuur. Tel.
045-312154. Fax 323452. ,
SCHILDERS kunnen nog I
diverse buiten schilderwerk !
aannemen. Tel. 045-210020.
Voor uw renovatie of ver- \
bouwing bel Correct Karwei
en Klusdienst "CORRECT". ;
Voor info en prijsopgave 045-
-311258 of 318092 na 18 uur.
Ervaren vakman biedt zich
aan voor straatwerk o.a. op-
ritten, sierbestrating. Ook
voor uw gehele tuinaanleg,
zeer SCHERPE prijzen.
Gratis offerte: 045-323178.
INSTALLATEUR biedt zich
aan voor alle voorkomende
werkzaamheden betreften-
de gas, water, sanitair evt.
loodgieterswerkzaamheden.
Telef. 046-743252.
STUCADOOR kan nog
werkzaamheden aannemen.
g045-460805. .

TV/Video
KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’65,-. Radio/TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.
Goede KLEUREN-TV'S,
met garantie, grote sort. v.a.
’95,-. Meer dan 25 jr. TV-
Occasions centrum Geel,
Grasbroekerweg 25, Heer-
len. 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-
dio/TV FRANK BV, Bokstr.
33 H'heide. g 045-213432.

Computers
CD-ROM STUNT!! Rebel
Assault ’75,-; Return to
Zork ’55,-; Gunship 2000
’55,-; 4-pack "CCC" Sha-
reware ’ 49,95. "CCC"--
clubleden 10% extra korting.
Nog geen lid? Vraag info!
CompTEC, Akerstr. Nrd.
188 (t.o. Gamma) Hoens-
broek. g 045-231897.

Kachels/Verwarming
Reker KACHELSPECIAAL-
ZAAK. Ook uw adres voor
dubbelwandige RVS-rook-
kanalen. Kluis 28, Geleen,
telefoon 046-7H0785.
GASKACHELS/houtkachels.
Zomerprijs! Gratis geplaatst.
De Kachelsmid, Walem 21
Klimmen. Tel. 04459-1638.

Braderieën/Markten
Deelnemers gevr. voor
ROMMELMARKTEN en
Luikse markten: zo. 18 sept.
Limbricht; zo. 25 sept. Merk-
stein Dld.; zo. 2 okt. Berg en
Terblijt; zo. 9 okt. Übach o.
Worms. Inl. 045-324112.

Bedrijfsruimte
Te huur in Beek, Weth. San-
gersstr. 47 nabij autoweg A2,
plm. 2000 m 2representatie-
ve BEDRIJFSRUIMTE met
plm 200 m 2kantoor + luxe
ruime woning. Kan ook inge-
deelten. Tel. 045-222468.

Baby en Kleuter
Te k~ complete BABYUIT-
ZET en box, moderne kin-
derwagen 3 in 1, pasteltinten,
V 2jr. oud, ’600,-. Breidberg
28, Melick.

Bijles
Start kursus gevaarlijke
stoffen op zaterdag 17-9-94.
Verkeersschool WISCH-
MANN & Zn. Tel. 045-
-321721, Europaweg Zuid
340, Landgraaf.

Vtees/AGF
~~

Voor Limburgs LEKKER-
STE gehakt. Slagerij Hout-
vast Schinnen.

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

Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
.045-719966.

Aanhangwagens
DASSEN, aanhangwagens
fabr., verk., verh., onderd.,
rep. g045-455088/452501.
■ ■ M

(Brom)fietsen
M—..____.—m^M_________mm—^mm^^

GIANT fietsen 1995 zijn bin-
nen. Model 1993 en 1994
speciale prijzen. Bert Re-
kers, Willemstr. 85, Heerlen.
Tel. 045-726840.

Campers
ITe k. Bergland CAMPER, 4~
5-persoons, opbouw '89. Tel.
04408-3187.

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

Doctorandus Hond? I
ÊËËSËËmkmmM_m WÊÊmkxA

I Wm■

Steun de studiefinanciering van déze hond
bij hetKoninklijk Nederlands Geleidehon-
den Fonds. Word donateur civ stort mini-
maal f 10,- op gironummer27 54 00, onder
vermelding van 'nieuwe vriend. Dan kan
déze binnenkort 'cum laude' afstuderen.

Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds, , "" JKmF^Antwoordnummer 570.1180 WB Amstelveen. f\(\ KNGF

't is tIJQ. VOOI: Flannel shirt, 100% katoen, verschiller
dessins. S-XL van 69,95 voor 39,- Katoenen T-shirt, dive

kleuren. M-XXL per stuk 12,95, twee Stuks 19,- Five pod<
jeans, katoenen ribcord in beige, groen, bruin en blauw. 28-38 j)t
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Vrijwillig
du^. e fabrikant mag zijn pro-
b6(o beplakken met een zelf
do(Vnt keurmerk. Toetsing ,
>n jj e Raad voor de Certificatie
t)iVlebergen is niet verplicht.
r^teur H. Gundlagh van de
dg j Schat dat ongeveer een vijf-

ccleel van de 'keurmerken' in

de winkels niet is getoetst. „Een
consument weet natuurlijk hele-
maal niet welk beeldmerk is ge-
toetst en welk niet. Dat kan dus
verwarring geven, maar toch ben
ik van mening dat toetsing van
een keurmerk vrijwillig moet
blijven. .Waarom? Ik heb het
boek '1984' van ' Orwell ('Big
brother is watchingyou') gelezen
en dat weet je dat toezicht be-
perkt moet blijven."

De markt moet zichzelf regulie-
ren, is het devies. Fabrikanten
beseffen op den duurvanzelf wel
dat keurmerken nietszeggende
versiersels zijn geworden. Dat
het keurmerk zijn oorspronke-
lijk concurrerende waarde weer
terugkrijgt als het moet voldoen
aan hoge eisen en ook als dusda-
nig door de consument wordt
herkend. Want een erkenning
door de strenge Raad (meer dan
negentig procent van de aanvra-
gen wordt afgekeurd) is niet vol-
doende. De uitgevers van keur-
merken moeten het publiek ook
vertellen wat ze waard zijn. Uit
recent onderzoek van de Swoka
(instituut voor consumentenon-
derzoek) blijkt dat veel consu-
menten de betekenis van het
'Groenzegel' helemaal niet ken-
nen. Kennen ze de betekenis wél
dan is het zegel van grote in-
vloed op de aankoop van pro-
dukten.

# Wat ooit een teken was van kwaliteit dreigt nu een nietszeggendversiersel te worden op verpakkingen. Foto: GPD

Halve waarheden
Maar de markt heeft zich nog
lang niet gereguleerd. Elk jaar
komen er zon tien keurmerken
bij, en verdwijnen er even zo-
veel. En toch ziet Gundlach posi-

tieve ontwikkelingen. „In de
bouw waren wel acht, tien ver-
schillendekeurmerken. Die zijn
nu allemaal terugbracht tot het
ene KOMO-keur."

Tegelijkertijd prijken er nog tal-
loze plaatjes op verpakkingen
die een schoon milieu prediken.
Stempels, labels, merkjes en lo-
go's die de Raad voor de Certifi-
catie niet eens bereikt hebben.

Vage plaatjes van boompjes en
riviertjes op luierverpakkingen
bij voorbeeld alsof wegwer-
pluiers milieuvriendelijk zouden
zijn. „Het enige dat wordt be-
doeld is dat ze niet chloor-
gebleekt zijn,", aldus Alting. De
meest misleidende en suggestie-
ve tekens hebben volgens de
Consumentenbond met milieu te
maken. Omdat het chique staat
voor een fabrikant zorgzaam te
zijn voor de natuur. Alting: „Wat
te denken van het symbool op
kattenbakvullingen dat natuur-
fris uitstraalt? Het zou hier gaan
om een natuurprodukt. Maar dat
hiervoor hellingen worden afge-
graven in Turkije en Senegal
wordt er niet bij vermeld."

Het twee jaar geleden ingevoer-
de erkende Milieukeur, Voor
niet-voedsel, moet het kaf van
hetkoren scheiden, maar het kaf
wordt er niet minder om. „Het
wemelt nog van dé halve waar-
heden, onduidelijke en sugges-
tieve logo's. De steeds vaker
opduikende 'Grüne Punkt' in de
winkelschappen is ook zon con-
sumentenverlakkerij. Die punt
zegt helemaal niets over de mili-
eubelasting van een produkt.

Het teken vertelt Duitse consu-
menten dat de verpakking bij
inzameling kan worden herge-
bruikt. In Nederland heeft het
geen enkele waarde,"vertelt An-
net Bölger van de Stichting Mili-
eukeur. En toch heeft ook zij
hoop. Het EKO-merk, voor bio-
logisch geteelde produkten, ver-
wacht in het najaar een erken-
ningvan de Raad. En in de maak
is een 'agro-keurmerk' voor mili-
euvriendelijke landbouwpro-
dukten. Allemaal serieuze, onaf-
hankelijk getoetste keurmerken,
maar wel weer verwarrend voor
de consument

Moderne keuken, zowel op als buiten de kaart

Laatje eens verrassen
door Archiduc Kerkrade

DOOR SANTE BRUN

Vd °Gt et even weten te
''Jk want het *s eigen"
test §een plek waar je een
lt^aurant van enige bete-
VdS Zou zoeken; aan deV\V van een hele gewone
W nbuurt, langs een wei-
stri Poëtische doorgaande
Z\x^ z°als er zoveel zijn in
(w. Limburg, daar vind je
is V^rant Archiduc; en het
t\V * de moeite waard die
khV eens in de. oren ten°Pen.

'^ks £de' °'L- Vrouwestraat 48;
Vr i/Utl Je naar Rolduc, recht-
SVirj°m-'e uiteindelijk in Kohl-
"^at f,

u^t- Op de hoek een pand,
café ?-.^et meest op een buurt-
tVr rn *->aar streken nu al

uUrj er dantwee jaar geleden
J^gf. ..en Agnes Lugtenburg

"Q<VJ ad het diploma van de
'fi vVcho°l in Heerlen, hij hadVV het vak geleercl beide
V^ n2e vlak over de grens bij

De Planck gewerkt. Op hun
speurtocht naar een leuk doch
betaalbaar pand voor het restau-
rant dat ze samen wilden ope-
nen, kwamen ze hier terecht. Het
huis had een geschiedenis achter
zich als friture en kortstondig als
muziek-eetcafé.

Nu stap je vanaf de sombere
straat een andere wereld binnen,
met stemmig bordeauxrood en
tinkelende glazen.

Hier kun je je - een beetje op
zijn Grieks - een verrassingsme-
nu laten voorzetten. Vooral wan-
neer je vooraf reserveert en ver-
telt wat je wel en niet lekker
vindt, en bovendien hoeveel je
wil besteden (minstens ’4O gul-
den, maximaal ’75 per persoon)
dan gaat Ruud Lugtenburg aan
de slag; als er tijd genoeg is
wordt er speciaal ingekocht, en
zo krijg je dan allerlei dingen
voorgeschoteld die niet op de
kaart staan. De formule slaat
goed aan, 'Vooral bij mensen die
zeggen: wat op dekaart staat dat
kennen we nu wel, we laten ons
eens verrassen.'

Wij kenden de kaart echter nog
niet en er waren redenen die ons
er toe brachten wèl van de kaart
te eten. Bijvoorbeeld de omstan-
digheid dat de mosseltijd in onze
streken is aangebroken. Daar-
voor moet u uitgerekend bij Ar-
chiduc zijn, want Ruud Lugten-
burg is een geboren Zeeuw, die
dus moet weten hoe je mosselen
presenteert. En om maar met de
deur in huis te vallen: ze waren
voortreffelijk. Groot, sappig, niet
te uiig of te preiig, maar wel met

een goed accent van laurier. Zo
goed, dat je de sausjes die je er
bij krijgt eigenlijk niet nodig
hebt. De mosselsoep die ik eraan
vooraf liet gaan leek er trouwens
wel erg veel op, alleen de soep
was romiger. Daar staat tegen-

over dat die soep er uitzag als
een plaatje.
Wat mijn tafelgenoten aten trou-
wens ook. Een eenvoudig, maar
goed in elkaar gezet uiensoepje
respectievelijk gerookte zalm als
voorgerecht. Die laatste was

voortreffelijk, de bijgeleverde
dressing drong zich daarbij wat
te veel op. De kalfsbiefstuk was
mals, de calvadossaus harmo-
nieerde goed daarbij. De tarbot
was op, maar de in plaats daar-
van geserveerde griet zag er sma-

keiijk uit en was dat ook, in
combinatie met groente en een
andere vis, vermoedelijk een file-
tje van zalmforel. De hoofdge-
rechten kosten allemaal rond de
’3O.
De Orvieto Classico, die nog
nooitvan Zeeuwse mosselen had
gehoord, paste er niettemin uit-
stekend bij.
De familie Lugtenburg gelooft
vast in de moderne keuken, dat
hadden we al gezien aan de wijze
van presenteren van voor- en
hoofdgerecht. Dat betekent ech-
ter ook dat voor de vruchtensala-
de kennelijk gegrepen moet
worden naar het al te exotische.
Ik begrijp bijvoorbeeld niet wat
de 'stervrucht toch doet in zon
salade, het ding smaakt naar
gras. De warme bosvruchten van
de overkant geurden daarente-
gen heerlijk. En de derde aan
tafel vond het exotisch fruit wel
lekker. Als altijd dus weer een
kwestie van smaak.
En wat de kinderen betreft: het
frietje voor de moeilijke eter was
zo lekker dat hij er ook wel ap-
pelmoes bij wilde, de Dame-
Blanchekenner was zeer tevre-
den over zijn nagerecht.

Het genoeglijke diner voor drie
volwassenen en twee kinderen
kostte ’235 gulden inclusief
dranken.

Archiduc is maandag en dinsdag
gesloten, woensdag tot en met
zaterdag open van 17 t0t.22 uur
en zondag van 12 to 22 uur. Re-
serveren buiten de openingstij-
den is mogelijk. Telefoon
045-458550.

" Agnes en Ruud Lugtenburg samen met hun steun en toeverlaat in Archiduc.
Foto: DRIES LINSSEN

eetlust
InEetlust bericht het
Limburgs Dagblad

wekelijksuit de wereld van
eten en drinken. Culinaire

nieuwtjes, opvallende
trends en bijzondere

eetadressen komen aan bod.
De redactie zal geregeld

aanschuiven in Limburgse
etablissementen en verslag

doenvan haar bevindingen.
CoördinatieMariëtte

Stuijts.

consument

Nederland vol gestempeld met nietszeggende versiersels

Consument komt om
in de keurmerken

DOORMONIQUE DE KNEGT

jJEN HAAG -De Neder-ftctse consument wordt
ervoerd met keurmerken.e veelheid aan stempeltjes

" 2egels is zó groot, dat ze
*n waarde verliezen. „Er
oet één algemeen geldend

e^urmerk komen, want, nsurnenten zien door de
'Ven het bos niet meer,"üUs jyt Alting van deCon.
'Utlientenbond.
Vtljt . °°it een teken was van kwa-
iVer reigt nu een nietszeggend
kin *erse' te worden op verpak-
W^6n' en gevels. Par-
lf6 Sarages met sterren, .var-Ca^ Vlees met een label- een
lter teitskeurmerk voor tan-
\V strijkbouten, braadkippen,
W aut°riJscholen, standwer-(V. "^e-papier, voor collectan-
tjr binnenkort en op langereuVn wellicht voor soft-drugs.
dj 2enden produkten, maar ook
«6h f ten en opleidingen, dragen
"keurmerk.

b

""Itiiri eurmei"k is echter lang niet
V een teken van kwaliteit. Al-V,de produkten met het Goed-
lV en het Groenzegel (Neder-
V,se Vereniging van Huisvrou-
VVn z°genoernde erkende
toet

a .'keurmerken omdat bij
""sdV^ *s gelet °P een keur van'■^ecten: veiligheid, functionali-
st' ergonomie, duurzaamheid,
kV Ce en garantie. Alle andere
kerVerken zÜn deelkeurmer-
]6> Zo zegt een KEMA-keur al-
stof°v.er de veiligheid van een?VjVer maar niets over de
V 1 acht' Maai" het keurmerk

getoetst en erkend door de
als hVoor de Certificatie. Even-
Sjfp"et Milieukeur, Gaskeur,
S (sloten), KIWA- en KOMO-
IjV Alle andere (deel)keurmer-
ofn °P Produkten zijn afgekeurdleVoit ter goedkeuring voorge-sa aan de Raad.

'en Vekent niet dat deze spul-
'**tsrilet beugen, maar ze beloven
Ve n'et d°or een onafhanke-
Vord instantie is getoetst. Zo
v°Ork et w°lmerk, dat staat
af„ honderd procent scheerwol,
\vVeven door AustralischeUweren en wordt hét ANWB-
AhjVerk toegekend door de
de zelf. „Nogal eenzijdig," is
V Scheiden reactie van derVUl*nentenbond. Het Keur-
duuj nstituut Konsumentenpro-
ïecVn trek feller van leer. Di-
A^fV" H. van Laanen: „De
dg ° staat zo ongeveer boven
MicJjV" Maar het is niet ver-
s6h h keurmerken te laten toet-
st de Raad. En de ANWB
V n'et om verlegen. „Wij heb-
Wjj yeel gezag bij onze leden.
t>at oeven geen 'Goedmerk'.
het nS °nvoldoende bekend bij
VoVul:)liek," aldus een woord-eer van de ANWB.

Algemeen keurmerk
Dat vinden ook de Consumen-
tenbond en het Keurmerkinsti-
tuut Konsumentenprodukten,
die de twee totaalkeurmerken
'Goedgekeurd door de Neder-
landse Vereniging van Huisvrou-
wen' en het 'Goedmerk' beheren.
Maar alleen in eigen huis leven
al twee algemene keurmerken

haast elkaar. Directeur Van Laa-
nen: „Behalve het consumenten-
belang spelen ook autonome
belangen een rol. Een vereniging
als de Nederlandse Vereniging
voor Huisvrouwen wil toch dat
haar naam blijft voortbestaan."
Daarnaast bestaan er verschillen
in doelstellingen. Het Milieukeur
streeft in de eerste plaats naar
het terugdringen van de milieu-
belasting. De kwaliteit en veilig-
heid van een produkt zijn min-
der belangrijk, terwijl KEMA
daar anders over denkt, en de
NVvH weer anders. Van Laanen:
„Ten gunste van de consument
zullen organisaties en fabrikan-
ten individuele belangenmoeten
laten varen. Dat is een kwestie
van tijd. Over tien jaar hebben
we één algemeen keurmerk of
niets. Ik sluit niet uit dat Neder-
land straks als onderdeel van de
Europese markt zó weinig ver-
pakkingen maakt en zó weinig
autonome produkten ontwik-
kelt, dat er helemaal niets valt te
keuren. En een Europees keur-
merk lukt nooit in tien jaar."

Vlees bron van ijzer
Een langdurig tekort aan ijzer kan bloedarmoede veroorzaken
met klachten als moeheid, duizeligheid en hoofdpijn. Het is
dus belangrijk dat we bij ons voedingspatroon wel degelijk da-
gelijks stil staan bij de voedingsstoffen die we binnenkrijgen.-
Vooral kinderen in de puberteit, vrouwen in de vruchtbare
leeftijd en zwangere vrouwen dienen extra op hun ijzerinname
te letten. Zij lopen een hoger risico op het krijgen van bloedar-
moede. De gemakkelijkste (en ook lekkerste) oplossing om dat
te voorkomen is om wat meer gebruik te maken van vlees en
vleeswaren, peulvruchten en volkoren produkten.

Ontbijt
Tussen de maaltijd van de vorige
avond en het ontbijt ligt een pe-
riode van 12 tot 14 uur. Het eten
van de vorige dag is grotendeels
verteerd en de energie is ver-
bruikt. Aan het begin van de
nieuwe dag is er weer nieuwe
energie nodig om naar school te
lopen of te fietsen en om de
hoofdjes weer goed bij de les te
laten zijn. Want een kind dat ver-
standig eet kan zich beter con-
centreren - en dat geldt niet al-
leen voor kinderen. Een ontbijt
is dan zeker op zijn plaats. Voor
trage eters is een bordje pap of
muesli met melk ofyoghurt mis-
schien een haalbare start.

In de loop van de ochtend is er
weer nieuwe energie nodig.
Vaak wordt er op school in de
ochtendpauze schoolmelk ver-
strekt. Laat uw kind hieraan
meedoen. U kunt uw kind voor
dezepauze een lekker en gezond
tussendoortje meegeven, bij-
voorbeeld een appel of krenten-
bol.

Lunch
Sommige mensen geven de
voorkeur aan een' warme maal-
tijd tussen de middag, anderen
nemen op dat moment lievereen
broodmaaltijd. Het ene is niet
beter dan het andere. Het gaat er
uiteindelijk om dat het lichaam
per dag een bepaalde hoeveel-
heid gevarieerde voedingsmid-
delen binnen krijgt. Als uw kind
tussen de middag overblijft op
school, geef dan brood mee.
Daarin zit meer dan in koek en
snoep.

Kinderen hebben veel vocht no-
dig. Als zij uit school komen is
dateen prima moment om wat te

drinken. Geef na school ook
weer wat te eten, maar hou daar-
bij wel 'rekening met het avond-
eten. Het ene kind houdt meer
van brood, het andere heeft lie-
ver een warme maaltijd. Toch is
het voor de nodige variatie be-
langrijk dat een kind het nor-
maal gaat vinden om éénmaal
per dag warm te eten. Heeft uw
kind hiervoor geen belangstel-
ling, laat hem of haar u dan eens
meehelpen met koken. Vaak
helpt dat.

Oudere kinderen die al wat later
naar bed gaan, krijgen vaak in de
loop van de avond weer trek in
iets. Dat is normaal voor kinde-
ren in de groeispurt. Een bakje
yoghurt of een boterham kan
dan echt nodig zijn.

Goede voeding voor
een kind in de groei

DOOR INEKE VOLKERS

Eten doen we om verschillende
redenen. Uiteraard om brandstof
binnen te krijgen voor de ener-
gievoorziening en bouwstoffen
voor de groei. Daarnaast zijn er
stoffen nodig voor allerlei regel-
processen en voor bescherming
tegen bijvoorbeeld infecties.
leder voedingsmiddel levert
door zijn samenstelling zn eigen
bijdrage aan een gezonde voe-
ding. Om ervoor te zorgen dat
uw kind alle benodigde voe-
dingsstoffen binnenkrijgt, is het
van belang dat het gevarieerd
eet.

Kinderen zijn heel goed in staat
om aan te geven hoeveel ze wil-
len eten. Sommigen eten als
hongerige wolven, anderen eten
mondjesmaat. En vaak wisselt
dat nog per dag. De individuele
verschillen zijn groot. Het vol-
gende schema geeft u een idee
van de voedingsmiddelen die
een kind van 4 tot 12 jaar gemid-
deld per dag nodig heeft:

brood: 3-5 sneden
aardappelen: 1-4 kleine (50-200
gram)
groente: 2-3 groentelepels
(100-150 gram)
fruit: 1-2 vruchten (100-200 gram)
melk en
melkprodukten: 4 kleine glazen
(300-450 ml)
kaas: 0,5-1 plak (10-20 gram)
vlees, vis, kip, ei, tahoe, tempé:
rauw 65-100 gram; gaar 50-75
gram
vleeswaren: 0,5-1 plak (10-15
gram)
halvarine op brood: 5 gram per
snee
margarine voor bereiding: 15
gram
vocht: 1,5 liter.

Vitamine
Alleen kinderen van 4 tot 7 jaar
hebben in de 'maanden met een
R' extra vitamine D nodig. Ande-
re vitaminepreparaten zijn niet
nodig, tenzij een arts die voor-
schrijft. Een goed gevarieerde
voeding bevat alle benodigde vi-
tamines en andere voedingsstof-
fen.

Meer informatie vindt u in de
brochure 'Ze moeten er nog van
groeien. De voeding van 4- tot
12-jarigen, informatie voor ou-
ders. Deze brochure kan besteld
worden door f 5,- over te maken
op giro 4323700 t.n.v. het Voor-
lichtingsbureau voor de Voeding
te Den Haag' onder vermelding
van 'lx 112; Ze moeten er nog
van groeien.

Aangemeten
steunkousen
helpen echt

NIJMEGEN - Steunkousen, of
-in jargon- medische compressie-
kousen, blijken echt te helpen
bij patiënten met vaataandoenin-
gen in de benen. Dat blijkt uit
het eerste onderzoek dat ooit
naar het effect van elastische
kousen is uitgevoerd door de
Nijmeegse aderspecialist drs. D.
van Gerwen. Van Gerwen pro-
moveert woensdag op zijn on-
derzoek aan de Katholieke Uni-
versiteit in Nijmegen.
Vooral ouderen en mensen die
trombose hebben gehad,kunnen
last van vaataandoeningen krij-
gen. Volgens Van Gerwen heb
ben 50- tot 100.000 mensen in
Nederland spataderen, vochtop-
hopingen of een open been. Deze
mensen krijgen vaak steunkou-
sen voorgeschreven, maar, stelt
de promovendus, over dit hulp-
middel bestaan bij leken en art-
sen veel .misverstanden. Ook
twijfelt een grote groep artsen
aan het praktische nut van de
steunkousen.
Van Gerwen constateerde dat
elastische kousen de weefsel-
druk in het aangetaste been ver-
hogen. Het drukverschil tussen
het bloedvat en de druk daarbui-
ten wordt verkleind. Uiteindelijk
verbetert daardoor de doorbloe-
ding van het been. Het dragen
van steunkousen neemt de oor-
zaak van de vaatproblemen ove-
rigens niet weg, aldus Van Ger-
wen.
Van Gerwen stelt op basis van
zijn onderzoek dat steunkousen
alleen helpen als ze op maat wor-
den gemaakt. In de praktijk blij-
ken veel mensen confectie-kou-
sen te kopen. „leder been is
echter anders. Als de kous niet
overal evenveel druk geeft, is het
effect averechts en worden de
vaatproblemen juist verergerd",
zo stelt de Nijmeegse arts.
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«M Waterschap
Pee' *n Maasvallei

Op vrijdag 16 september aanstaande is het wa-
terschap Peel en Maasvallei, Drie Decembersin-. gel 46 te Venlo-Blerick, de gehele dag gesloten.
Venlo, 12 september 1994.

Bedrijfs-
verpleegkundige m/v
voor de bedrijfsgeneeskundige dienstvan een bedrijf
in Geleen. Behalve een diploma A-Verpleegkundige
hebt u een rijbewijs en bij voorkeur hetEHBO-diploma.
U vindt het geen punt om In continu-dienst te werken.
Informatie: 046 - 75 49 99, Inge Sentjens
Geleen, Rijksweg Zuid la

tempo-team uitzendbureau

Bedrag Terug te Mnd. bedrag Effectieve rente Mnd. bedrag &ef&
in handen betalen in volgens min. opjaarbasis vlg. wet. max. °Pr
15.000,- 72 mnd. 279,04 10.6% 287,11 ü
25.000,- 84 mnd. 413,58 10.3% 420,11 *30.000,- 96 mnd. 453,45 10.3% 454,20 ]»
50.000,- 96 mnd. 747,22 10.0% 757,01 __]*
IM.T.M:H.I-Jd;i.lN;ld.]l^«A»JJt.CT
limiet 50.001.- U betaalt Rente vlg. min. tar. per mnd Theor. Effectieverents.
in handen per mnd effectieverente op jaarbasis looptijd jaarbasismax-
-15.000- 225,- 0.824% 10.3% 97 mnd. 13.0%
25 000,- 375,- 0.824% 10.3% 97 mnd. 12.6%
40.000,- 600,- 0.824% 10.3% 97mnd.. 12.2%
60.000,- 900,- 0.824% 10.3% 97mnd. 12-2V«||fV''HV'''H'''''H''HVVWI^VVVVVMMMHHHHHBIV?VMWIinW''V'ffT?^
Marl ? I /--*» I (■}Wl*A'l'l'lff liu^^a

OOK VOOR HYPOTHEKEN:
INFORMEER NAAR DE NETTOVASTE LASTENHYPOT'J

DEZELFDE MAANDLAST GEDURENDE DE GEHELELO^
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Schürzenjager in
Kerkraadse Rodahal

KERKRADE - De Zillertaler Schürzenjager treden zater-
dag 19 november om 20.00 uur op in deRodahal van Kerk-
rade. De groep combineert verschillende muzikale genres
zoals country, rock en populaire volksmuziek en gebruiktkritische teksten. Daarbij dragen zij de originele Zillertalerklederdracht.
optredens in het Oostenrijkse Zillertal trekken doorgaans
ttréér dan 25.000 bezoekers. De razend populaire 'rokkenja-
§ers uit het Zillertal' treden voor de eerste maal in deKerk-
raadse Rodahal op. <

Kaarten - alléén staanplaatsen - kosten tijdens de voorver-
koop fl 46,50 en aan de avondkassa fl 51,00. Deze zijn ver-
krijgbaar bij de VW in Kerkrade, Muziekland in Heerlen,
Weert, Beek, Heer en Maastricht en alle kantoren van het
Limburgs Dagblad.

Zes Emmy's voor serie NYPD Blue
PASADENA - De Amerikaan-
se politieserie NYPD Blue is in
Pasadena onderscheiden met
zes Emmy's. Dennis Franz
kreeg de Emmy voor Beste
drama-acteur in deze door
ABC-televisie uitgezonden se-
rie.

Hoewel NYPD Blue de meeste
prijzen kreeg, bleef het resul-
taat achter bij de verwachtin-
gen. De serie was met een
recordaantal van 26 keer geno-
mineerd in dertien catego-
rieën. Maar wegens de veel-
voorkomende naaktscènes en
het vulgair taalgebruik slaagde
NYPD Blue er niet in Hill
Street Blues te overtreffen, die

in 1981 acht Emmy's in de
wacht sleepte.
De prijs in de categorie Beste
drama ging naar de tv-serie
Picket Fences, terwijl Frasier
vijf onderscheidingen kreeg,
waaronder die voor de Beste
komedie. Als Beste drama-
actrice werd Sela Ward van de
serie Sisters gekozen.

Candice Bergen won de Emmy
voor de Beste komische actri-
ce, voor haar hoofdrol in de
komedie Murphy Brown. Bes-
te komische acteur werd Kel-
sey Grammer (Frasier). Het
televisiestation CBS won met
26 Emmy's de meeste onder-
scheidingen, gevolgd door
NBC (14) en ABC (13)." Candice Bergen won de

Emmy voor de Beste komi-
sche actrice.

Musical nu al geschiedenis voor veel jonge acteurs

Doek valt voor Cyrano
DOOR ELS SMIT

J^STERDAM - Moeten
Sten26 ei§ennJk noë voor-
Ohk' e mensen a*e ieder
/ nun eigen wijze 'Cyrano,„ musical' groot hebben

Per slot van reke-
V§ kennen, als het goed
s' tninimaal 200.000 men-
V hun namen. Want zo

bezoekers heeft Cyrano
trokken sinds de premiè-

Vl*"- 1992. Op 25 september
Vft Schluss voor Cyrano,

nk voor het applaus,
voor Broadway. Datas Cyrano, voorlopig.

ijj ' Van de (weinige) aardige
ij, §en als iets zn eindje nadert,
\VaPraten. Over hoe het is ge-
Vst en ook, als het even kan,
ij^ Je ervan overhoudt. Tochar even voorstellen dan:

Dj;, an Dijken eerst: Koen van
V (tekst), Ad van Dijk (mu-
_lC>en Bill van Dijk (Cyrano) en
ka! tnaal geen familie. Ook dat
woedereen onderhand wéten,
iV 2e hebben alles al zo vaak
v 0 e kranten, voor de radio,
4]f>r de televisie verteld.
is s? We zullen zien. Want daar
(FU noë Ryan van den Akker
(Vanc) en Edwin de Jongh,
Vjj rol speelt van Le Bret, ded.Vd van Cyrano, en die als un-n^study van Bill van Dijk Cyra-een flink aantal keren voorrekening heeft genomen.

v0o effen net gezelschap vlak
Vh Wat' gezien de 25ste scp-
Vt ' de laatste voorstellingen
liVen zijn. Plaats van hande-
ltv- iaet restaurant 'De Piste',
cVi) de artiestenuitgang van
'aat t Waar de voorstelling deste maanden heeft gedraaid.

Sri Ujfdijken: dat was het motto.
hc. van neemt het voortouw.
■"IkK erVe-
rn e °en al bezig afscheid te ne-

realiseer me dat deze
vVcal, dezerol, heel belangrijk
Spe . "tte zijn geweest. Maar er

een ander aspect door-
heVNu is dit mijn leven. M'n
ti^ J^agi s er op ingesteld. Zeker
si^ in Carré staan. In het eer-
tye ?eizoen reisden we, gingen
*ijti theaters in het land af. Nu

ngen meer bepaald. Je
'tl i ' om zo en zo laat verwacht
heiV theater. Daarop stel je je
„^ dag in.ir^ a) eb ik een baan. Het is alle-
"Vt meer geregeld. Maar dat
tjat

l niks toe of af aan het feit
g 6 als de 25ste het over is, ik
H lVrk heb- En dat vind ik zo

" "an zit ik dus thuis."

Smart
*UeVdt het maar niks en een
StV geeft lucht aan een hart vol
°Pb iedereen die een carrière
L 0tlwt en denkt op de goede

weg te zijn, het min of meer van-
zelf sprekend vindt dat de vol-
gende opdracht zich aandient.
Kennelijk niet. Geldt dat ook
voor Bill van Dijk ?
„Nee, nee, ook ik heb geen vol-
gende opdracht. Maar ik leef
daar niet zo mee. Zou ik dat wel
doen, dan zou ik m'n rol niet
goed meer spelen."
Ryan: „Nou, ik leef wel met het
vooruitzicht dat ik hierna op de
bank zit, wachtend op telefoon-
tjes, of weer .gedwongen om
weet ik veel wat aan te nemen.
Ik speel m'n rol er niet anders
om. Eerder beter. Er is een punt
geweest 'en toen was het eind
niet in zicht' dat ik dacht: Ik hou
dit niet vol, met nog zo veel voor-
stellingen in het vooruitzicht.
Maar nu ben ik op het punt dat
als Joop van den Ende zou zeg-
gen: 'We trekken dit door', dat ik
zou zeggen: 'Ja graag.' Dat heeft
niet alleen te maken met dat nu
mijn baan is verzekerd. Het heeft

ook te maken met: Ik doe nu iets
waarvan ik weet dat het goed is
en niemand neemt de moeite om
iets nieuws aan te dragen."

Bill: „Zo beleef jij het." Bill be-
leeft het wellicht anders.
Bill: „Ja, ach, ik wacht wel af. Je
moet je ook realiseren dat zon
produktie eens afloopt, je kunt
moeilijk tot in lengte van dagen
dit alleen maar doen. En dat je
dan even niet weet wat er gaat
volgen.... dat heeft ook te maken
met de traditie of het ontbreken
van traditie op dit punt in Neder-
land." Wie daarvan vooralsnog
minderhinder van ondervindt, is
Edwin de Jongh. Hij speelde als
vervanger van Bill van Dijk zon
zestig keer Cyrano. Zijn eigenrol
was die van Le Bret.

„Ik heb werk ja. Ik ga hoogst-
waarschijnlijk in de musical
Willeke' die op stapel staat de
rol spelen van Sören Lerby. En

nu maar hopen dat Willeke ver-
liefd op me wordt, de Echte Wil-
leke, bedoel ik. Aardigheidje
hoor. Ik ben natuurlijk blij dat ik
dit kan gaan doen. Het geldt
trouwens voor meer mensen in
het ensemble. Dankzij Cyrano
hebben ze zo veel ervaring opge-
daan dat ze verder kunnen met
hun carrière.

„En dan te bedenken dat toen de
audities voor Cyrano begonnen,
een aantal mensen hun hoofd af-
wendden. Er waren zoveel be-
zwaren: het was een Nederland-
se musical, ze hadden hün twij-
fels over het welslagen. Er
hebben toen mensen afgehaakt
van wie ik nu weet, gezien het
succes van de musical, dat ze
achteraf graag hebben willen
meedoen."

" Ryan van de Akker maakt een diepe buiging voor (v.1.n.r.) Edwin de Jongh,Koen van Dijk, Ad van Dijk en Bill van Dijk.
Foto: GPD

Geschiedenis
Bill: „Deze produktie heeft in-

derdaad heel veel betekend voor
jonge mensen,"
Maar voor hem natuurlijk ook.
Hij heeft als eerste Nederlandse
acteur in een Nederlandse musi-
cal de hoofdrol gespeeld op
Broadway.
Koos van Dijk, de tekstschrijver
van Cyrano: „Bill, bij al jebeden-
kingen over de Nederlandse tra-
ditie en het gauw vergeten van
het publiek hier: jij hebt al ge-
schiedenis geschreven. Dat
neemt niemand je meer af en er
zijn heus mensen die zich jou
wel blijven herinneren."
Bill: „Jawel, ik werd toevallig
deze week nog gebeld door men-
sen in de Verenigde Staten die
me alsnog complimenteerden.
Echt mensen uit het vak, hoor.
Dat doet je toch goed. Dan reali-
seer je je dat Cyrano ook voor
mijn carrière veel heeft bete-
kend. Ik moet toegeven dat ik
voordat we begonnen ook niet
overtuigd was van het succes."

Circus Square Jazz Band op tournee door Midden-Amerika
Van onze rtv-redactie

HEERLEN - De Circus Square
Jazz Band gaat in oktober voor
de derde maal op tournee door
Midden-Amerika. De Limburgse
bandleden verzorgen hier dan
zes theaterconcerten. Sedert de
heroprichting in 1975 door Paul
Zelders uit Landgraaf is de hui-
dige zevenmansformatie al heel
wat keren in de Verenigde Sta-
ten geweest. In 1992 werden de
Limburgse muzikanten door de
burgemeester van New Vork
zelfs tot Ereburger van die stad
uitgeroepen na enkele concerten
in Famous Door in het French
Quarter.
De nieuwe cd 'Memories', die
vrijwel gelijktijdig met het
nieuws over de Middenameri-
kaanse tournee verschijnt is de
derde in de reeks op het label
Feel The Jazz van muziekhandel
Spronk in Breda. Een mooie
ouderwetse ingelijste 'Hot Se-

ven' foto in de kleur oud bruin
op een groene achtergrond siert
de hoes van deze derdeklassieke
jazz-cd van deze Limburgse Di-
xieland JazzBand.
De titel 'Memories' werd door de
bandleden gekozen omdat dit
gelijknamige nummer op de cd
destijds ook met veel bravoure
werd gezongen door wijlen Noël
Poyck, de toenmalige trombo-
nist en zanger van dit orkest.

De nieuwe cd 'Memories' wordt
volgende week zaterdag 24 sep-
tember voorgesteld aan het pu-
bliek tijdens een jazzavond van
de Oude Stijl Jazz Club Zuid-
Limburg in Casino Brunssum in
Treebeek. De Circus Square Jazz
Band, huisorkest van de Jazz
Club Zuid-Limburg, krijgt op
deze avond vocale medewerking
van blueszangeres Gré Westra.
Meer info over de nieuwe cd 'Me-
mories' van de Limburgse Jazz-
muzikanten is verkrijgbaar bij
Paul Zelders, telefoon/fax.
045-313003.lrcus Square JazzBand: derde cd én derde tournee door Midden-Amerika.

Pasar Malamfeest drie
dagen in Valkenburg

VALKENBURG - Drie dagen
lang wordt vanaf vrijdag weer
een Pasar Malam met een keur
van artiesten in de Geulhal van
Valkenburg gehouden. De inter-
nationale Oosterse jaarmarkt, die
een Aziatische sfeer uitstraalt, is
bedoeld als een verbroederings-
feest voor iedereen. Na een on-
derbreking van bijna zeven jaar
is dit evenement weer terug. Re-
den voor organisator Selamat Ali
uit Stem om eens extra royaal uit
te pakken.

De dansgroep Kupuz Kupuz Ja-
wa zorgt vrijdagmiddag om 13.00
voor een wervelende ouverture.
Later op de dagtreden temidden
van de vele Aziatische stands
ook nog op de Country Connec-

tions Band en René Shuman
(21.00 uur).

Zaterdag is er vanaf 13.00 uur
weerom volop feest met als op-
tredende artiesten de Wiwiek
Bali Dancers uit Bali, de Bali Le-
gong Dancers uit Utrecht, The
Sound of Sixties met Danny
Everett uit Boxtel, de Pencak Si-
lat groep van Paatje Pefferkorn
een show van Andres om 22.10
uur (vroeger Sandra en Andres).

Zondag treden vanaf 13.00 uur
de groep Sukaria Oriëntal, coun-
tryzanger Bobby Lee Parson en
zijn er shows met Waikiki Ha-
waiian, Jerome en de onvergete-
lijke Indische artiest Andy Tiel-
man (17.00 uur).

Wim Kan: ruim een
miljoen kijkers

Van onze rtv-redactie

HEERLEN - Wim Kan, groot-
meester van de conférence, weet
nog altijd een groot publiek te
boeien. Dat bleek afgelopen za-
terdagavond toen de Vara een
door Bert Haanstra gemaakte
compilatie uitzond van een aan-
tal van zijn voorstellingen.
Het programma rond de in 1983
overleden cabaretier haalde .een
kijkdichtheid van 8,8 procent,
wat neerkomt op 1.179.000 kij-
kers. En dat is dan weer 20 pro-
cent van allekijkers. De waarde-
ring is al even opmerkelijk.
Ondanks dat de conférences van
Kan veelal waren geënt op de ac-
tualiteit waardeerde het publiek
deze uitzending met een 8.
„Hoog," aldus de Vara.

En dat hoge cijfer is extra bijzon-
der omdat het programma werd
uitgezonden tussen negen en
tien, als er het meest naar de te-
levisie wordt gekeken. „Er kijkt
dan een breed publiek met dus
uiteenlopende interesses, waar-
door je vaak ziet dat de gemid-
delde waardering zakt. Als een

programma op een later tijdstip
wordt uitgezonden, kijken voor-
al de liefhebbers en dan is de
kans op een hoge waardering als
vanzelfsprekend hoger."

De compilatie rond Wim Kan be-
slooteen reeks zaterdagse herha-
lingen van eerder uitgezonden
cabaretprogramma's. Hoewel die
reeks goed is bekeken en ge-
waardeerd, springen de cijfers
van Wim Kan er toch uit. Een
show van Toon Hermans haalde
een waardering van 7.7 bij een
kijkdichtheid van 7,5. Brigitte
Kaandorp haalde ruim een week
geleden met 10.6 een veel hoger
kijkcijfer, maar de waardering
voor haar bleef steken op 7.3.

De komende zaterdagen brengt
de Vara opnamen van de Caba-
restafette. Later dit seizoen wor-
den nog registraties uitgezonden
van de voorstellingen die Youp
van 't Hek, Herman Finkers en
Bert Visscher in het land gaven.
Alleen het duo Waardenburg en
De Jong is het komende seizoen
met een voor de televisie gepro-
duceerde reeks programma's te
zien.

" Wim Kan, in 1983 overleden, weet nog steeds groot pu-
bliek te boeien. Foto: DIJKSTRA

" René Shuman

Oosterse jaarmarkt
met artiesten na
zeven jaar terug

# Waikiki Hawaiian Dancers
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Nederland 2
EO/Veronica/Tros
07.00 Journaal.
07.07 KRO's Tekenfilmfestival.
07.30 Journaal.
07.33 Topscore met Ted de Braak.
08.00 Journaal.
08.07 Abdijen. Documentaireserie.
08.30 Journaal.
08.33 (TT)Lingo. Spelprogr. Herh.
09.00 Journaal.
09.07 Kook tv. Culinair programma.
09.25 Dynasty. Amer. soapserie.
10.10 Classic cartoons.
10.17 Bijna 30. Serie portretten. Herh.
10.42 Mooi meegenomen. Afl. 2.
10.52 20 punt 40. Afl. 1: Naturisme.
11.07 Verre vrienden. Reportage.
11.57 Cum laude. Spelprogramma.
12.36 De dierenspoedkliniek. Afl. 2.
13.00 Journaal.
13.07 Lopende zaken. Actualiteiten.
13.31 Wonder years. Amer. serie.
13.55 Villa Achterwerk. Herh.
15.54 Pol. partijen: Groen Links
16.00 (TT) Journaal.
16.09 The yearling. Tekenfilmserie.
16.32 Kingdom adventures. Canade-

se poppenserie.
17.01 Deepwater haven. Jeugdserie.
17.30 Testpiloot (First flights). Afl. 2.
17.58 (TT) 2 vandaag.
18.00 (TT) Journaal
18.15 (TT) Actualiteiten.
18.39 (TT) Sportjournaal.
18.47 (TT) Hoofdpunten uit het

nieuws gevolgd door het weer
18.55 (TT) Onderweg naar morgen.
19.25 Ik weet het beter. Spel.
19.55 (TT) De leeuwen van Ngoron-

goro. Natuurfilm over leeuwen.
20.50 Nederland zingt.
21.20 (TT) Vrouw-zijn. Magazine.
21.44 Uitz. politieke partijen: CDA.
21.48 Karavaan van hoop. Afl. 2.
22.16 Antenne: De muren van Jeri-

cho. Documentaire.
23.02 De wereld vandaag. Buiten-

landcommentaar van Aad Kamsteeg.
23.11 Reality 3.1. Afl. 2.
23.42 Effectief onderhandelen.
00.12 Schrijven van gedichten en

verhalen. Informatie.
00.17 Journaal.
00.22-00.27 Nieuws voor doven.

Duitsland 1
05.05 landerjournal.
05.45 Morgenmagazin Sport.
06.00 Morgenmagazin. Óntbijttv.
09.00 heute.
09.03 Dallas. Amer. serie. Herh.
09.45 "" Tele-Gym. Ochtendgym.
10.00 heute.
10.03 Warum macht die Banane
krumm?. Documentaire. Herh.

10.35 ZDF-info Arbeit und Beruf.
11.00 heute. Met beursberichten.
11.04 ■ Der Greifer. Duitse speelfilm

uit 1957 van Eugen Vork. Herh.
12.40 Urnschau.
12.55 Presseschau.
13.00 ZDF-Mittagsmagazin.
13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau.
14.03 Schimpt - 19 7 17. Talkshow.
14.30 Die wunderbare Reise des
kleinen Nils Holgersson mit den
Wildgansen.Tekenfilmserie. Afl. 48.

14.55 Barbapapa. Tekenfilm. Afl. 22.
15.00 Tagesschau.
15.03 Metro - das schnelle Magazin.
15.30 Hey Dad!. Austr. comedyserie.
16.00 Tagesschau.
16.03 Fliege. Talkshow.
17.00 (TT) Tagesschau.
17.10 Brisant. Boulevardmagazine.
17.40 ARD vor acht. Reg. Informatie.
17.50 Tagesschau-Telegramm.
17.55 Auf Achse, serie.
18.50 Tagesschau-Telegramm.
18.55 "" Blankenese, serie.
20.00 (TT) Tagesschau.
20.15 Abgeschminkt. Tv-spel.
21.10 Der schönste Busen der Welt.
Korte film van Rainer Kauffmann.

21.24 Tagesthemen-Telegramm.
21.25 Liebe und Tod in Sarajevo.

Documentaire over de laatste dagen
van de 24-jarige Servïer Bosko Brie
en zijn moslim-vriendin, de 25 jaar
oude Admira Ismic. Het paar pro-
beerde op 19 mei 1993 het belegerde
Sarajevo te ontvluchten. De beelden
van hun dode lichamen werden we-
reldnieuws.

22.30 Tagesthemen.
23.00 (TT) Tango Bar. Argentijns-Por-

toricaanse speelfilm uit 1987.
00.25 Tagesschau.
00.35 ■ And then there were none.

Amerikaanse thriller uit 1945.
02.10-02.15 Z.E.N.. Hebstbilder aus

der Toskana.

Duitsland 2
05.05 Gezamenlijk programma. Zie

Duitsland 1.
13.45 Wie gut, dass es Maria gibt.

28-delige Duitse serie. Afl.: Die erste
Bewahrung. Zuster Maria is vreselijk
jaloers op de mooie speeltuin bij de
protestantse kerk. Met behulp van
student Marcus wil ze ook de katho-
lieke kinderen hun eigen speelplaats
geven. Herh.

14.30 Spacecats - Die Katzenbande
aus dem All. Poppen-tekenfilmserie.

14.50 Löwenzahn. Educatieve jeugd-
serie. Afl.: Peter auf hoher Sec. Herh.

15.20 logo. Jeugdjournaal.
15.30 Spreepiraten. 26-delige Duitse

jeugdserie. Afl.: Der Stuntman.
Matze heeft in de bioscoop een actie-
film gezien en besluit daarop zelf
stuntman te worden. In de huiskamer
oefent hij alvast zijn reflexen, met de
nodige schade aan het meubilair. Re-
nate loopt met de gedachte rond om
van de 'Marianne' een café te maken.

16.00 heute.
16.05 Die fliegenden Arzte. (The

flying doctors) Australische dokters-
serie. Afl.: Geld ist nicht alles. Herh.

16.55 WISO-Tip.
17.00 heute en sport.
17.15 "" landerjournal.

Aansl: heute-Schlagzeilen.
17.50 Der Landarzt. Duitse serie.
18.45 "" Lotto-trekking A en B.

Aansl: Guten Abend..
19.00 heute.
19.20 Weerbericht.
19.25 Auch ein Bulle braucht mal

Hilfe. (Case closed) Amerikaanse
misdaadkomedie uit 1988.

21.00 Wie würden Sic entschei-
den?. Serie gedramatiseerde rechts-
zaken, met aansluitend een studio-
discussie. Vandaag: De illegale
handel in menselijke organen.

21.45 heute-joumal.
22.15 Der Sportspiegel. Sportrepor-

tages. Vandaag een reportage over
het 100-jarige bestaan van het lOC,
het Internationaal Olympisch Comité.

23.00 Derrick. Duitse misdaadserie.
Afl.: Ein Weg in die Freiheit. Herh.

00.00 Zeugen des Jahrhunderts.
Serie gesprekken. Karl Löbl in ge-
sprek met acteur, regisseur en dich-
ter Will Quadflieg. Herh.

01.05-01.10 heute.

TV FILMS VIDEO

Duitsland 1 en 2
11.04 uur - Der Greifer - (1957-D)
Hans Albers kruipt weer in de huid
van commissaris Dennert om een
vijf-voudige vrouwenmoordenaar te
vangen. Misdaadfilm van Eugen
Vork.
BBC 2
11.30 uur - Danger Patrol -
(1937-USA) Een student medicijnen
heeft een baantje als explosieven-
expert. Zijn omgeving wil hem over
halen te stoppen. Avonturenfilm van
Lew Landers met o.a. John Beal en
Sally Eilers.

BBC 2
12.25 uur - Behind the Deadlines -
(1937-USA) Journalisten proberen el-
kaar af te troeven door ieder voor
zich te komen met een verhaal over
de zelfde bende bankrovers.
Met: Lee Tracy. Regie: Richard Ros-
son.

RTL4
12.50 uur - Julienka a Slnko Krai -
(1981-CS) Sprookjesfilm van Martin
Tapak over een jonge armoedzaaier.
Losjes gebaseerd op het verhaal van
de gebroeders Grimm, 'De Drie Gou-
den Haren van de Duivel.
Met: Martin Marek.

BBC 2
17.00 uur - Brazil - (1944-USA) Een
schrijfster gaat naar Brazilië om inspi-
ratie op te doen. Daar probeert een
Don Juan haar te versieren. Musical
van Joseph Santley met Tito Guizar
en Virginia Bruce.

BBC 1
20.00 uur - Willow - (1988-USA) On-
derhoudende fantasy-film van Ron
Howard vol actie, humor en special
effects. Een groepje kleine mensen
neemt het op zich een baby in veilig-
heid te brengen. Met: Val Kilmer.

Duitsland 1
20.15 uur - Abgeschminkt - (1993-D)
Onderhoudende, hedendaagse ko-
medie van Katja von Garnier over
een striptekenaarster die haar inspi-
ratie put uit het leven van haar vrien-
din en de avonturen met mannen.
Met: Katja Riemann.

RTL 5
22.05 uur - Prey of the Cameleon -
(1992-USA) Actie-thriller waarin Da-
phne Zuniga een ontsnapte psychia-
trische patiënte is die de identiteit
aanneemt van elke vrouw die ze ont-
moet, en vermoordt.
Regie: Fleming B. Fuller.

Duitsland 1
23.00 uur - Tango Bar - (1987-
RA/PR) Aan de hand van filmfrag-
menten schildert Marcos Zurinaga de
opkomst van de tango. Een muzikant
keert na de val van de dictatuur in
Argentinië terug. Met: Raul Julia en
Valeria Lynch.

" V.l.n.r. Striptekenaarster Frenzy (Katja Rieman), sa-
men met haar vriendinnen Maischa (Nina Kronjager) en
Susa (DanielaLunkewitz) in de Duitse filmkomedie 'Abge-
schminkt'. (Duitsland 1 -20.15 uur).

Nederland 3
Vpro/Vara
08.53-09.00 en 12.00-12.07 Nieuws

voor doven en slechthorenden.
17.10 Villa Achterwerk: Potje sport.
Kindersportprogramma. Meer dan
twintig minuten lang is het alleen kin-
dersport wat de klok slaat. Dat wordt
genieten van iets dat heel veel kinde-
ren aanspreekt.

17.40 The Bob Morrison show. Aus-
tralische comedyserie. Afl.: Identiteit.
Bob voelt zich helemaal thuis bij de
Morrisons. Wanneer Ben een boek
koopt over honden, en Bobs ras er
helaas niet in blijkt te staan, wordt
Bob hiervan bijzonder depressief.

18.10 De Fabeltjeskrant. Poppense-
rie.
Afl.: De tramlijn onofficieel geopend.

18.15 Sesamstraat. Kleuterprogram-
ma. Afl.: Spelletjes.

18.30 (TT) Jeugdjournaal.
18.40 (TT) Klokhuis. Informatief kin-

dermagazine. Afl.: Zeepbel.
19.00 (TT) Lingo. Woordspel.
19.30 (TT) Bureau Kruislaan.

Nederlandse politieserie. Afl. 24:
Paso doble.
Het halve bureau observeert een
pand, waar een levensgevaarlijke
ontsnapte gevangene wordt ver-
wacht. Alles dreigt in het water te val-
len wanneer Mark van Houten de
Paso doble met de verkeerde dame
danst...

20.00 (TT) Ajax - AC Milan.
Rechtstreeks verslag van deze voet-
balwedstrijd in de Champions League
vanuit het Olympisch Stadion in Am-
sterdam. Deze uitzending begint met
een uitgebreide voorbeschouwing op
deze wedstrijd.
In derust: Trekking dagelijkse lotto.

22.25 (TT) Journaal
22.40 (TT) Studio sport.

Verslag van de overige wedstrijden in
de Champions League.

23.30 (TT) Nova. Actualiteitenpro-
gramma.
Aansl: (TT) Den Haag Vandaag. Par-
lementaire rubriek.

00.15-00.20 Socutera. Een beter le-
ven voor kankerpatiënten, film van de
Nederlandse Kankerbestrijding.

RTL4
06.30 Hei elei kuck elei.
07.00 Nieuws & krantenoverzicht
07.07 Ontbijtkids: Seabert
07.30 Nieuws & krantenoverzicht
07.37 Ontbijtkids: De smurfen
08.00 Nieuws & krantenoverzicht
08.08 The bold & the beautiful. Herh.
08.30 Nieuws
08.35 Santa Barbara. Amerikaanse

soap. Deel 1. Herh.
09.00 Nieuws & krantenoverzicht
09.10 Santa Barbara. Deel 2. Herh.
09.30 Goede tijden slechte tijden.
10.00 Koffietijd. Magazine dat zich
richt op de moderne huisvrouw.

11.00 Showtime shop.
11.05 As the world turns. Ameri-

kaanse soapserie.
11.50 Lunchkids. Met om 11.50 Sea-

bert. Herhaling van 7.07. 12.20 Fami-
ly Sanders.

12.50 Three golden hairs of the sun
king. Tsjechischefilm.
Bron: Gebaseerd op een sprookje
van de gebroeders Grimm.

14.15 Rad van fortuin. Spelprogram.
14.45 Spijkerhoek. Nederl. dramase-

rie. Afl.: Begin van het spel. Herh.
15.15 Showtime shop.
15.20 Santa Barbara. Amer. soap.
16.10 The Oprah Winfrey show.

Afl.: De gevaarlijke bijwerkingen van
medicijnen.

17.00 5 uur show. Middagmagazinë.
18.00 Zes uur nieuws
18.15 Ooggetuige. Reportages.
18.30 Rad van fortuin. Spelprogram.
19.30 Half acht nieuws
19.50 Weer. Door: John Bernard.
20.00 Goede tijden slechte tijden.

Nederlandse soap.
20.30 Waargebeurde verhalen: Too
young to die? Amerikaanse speel-
film uit 1990 van Robert Markowitz.

22.35 Jack the Ripper. Documentai-
re. In 1991 is dit dagboek ontdekt,
maar de wetenschappers stonden er
aanvankelijk Sceptisch tegenover. In-
tussen is bewezen dat het geschre-
ven document authentiek is. Slot.

23.30 Nieuws, sport en weer
00.00 Maximum Exposure. Deel 4.
00.50 The Oprah Winfrey show.
01.40 Nachtprogramma

Duitsland 3 West
08.15 Tele-Gym. 08.30 Koordinierte
Bewegung. Zomercursus dataverwer-
king. 09.00 Jobs, Berufe für morgen.
09.15 Lander - Menschen - Abenteuer.
Afl.: Die letzten Tasmanier. 10.00
Schooltv. 12.00 Bonn am Rohr. 12.43
Programmvorschau. 12.45 1000 Hertz.
13.30 Reporter. 14.00 WDR aktuell.
14.05 Hit-Clip. 14.30 Zwischen den
Schlagzeilen. 14.45 Tiere im Verborge-
nen. Afl. 2. 15.00 WDR aktuell. 15.05
FensterPlatz. 16.00 Die neven Arbei-
ter. Reportage. 16.30 Koordinierte
Bewegung. 17.00 Caruso & Co. Afl. 3.
17.30 Es war einmal. Amerika. Afl. 23.
18.00 NRW. 18.05 KvK. 18.30 Tele-
Praxis. Vandaag: Kruiden als genees-
middel. 18.45 Aktuelle Stunde. 19.25
Fensterprogr. der Landesstudios.
19.45 mittwochs live. Talkshow. 21.00
WDR aktuell. 21.15 Revolution am Ar-
beitsplatz. Reportage. 22.00 Rückblen-
de. Afl.: Vor 45 Jahren. 22.15 Ein Stück
Himmel. 8-delige serie. Afl. 7. 23.15
Brandheiss: Stahlhart. Tv-spel. 00.15
Ausgezeichnet. Documentaire over de
gevolgen van de produktie van milieu-
bewuste Wasmiddelen voor de Derde
Wereld, waar de grondstoffen vandaan
komen. 00.45 Nachrichten.
00.50-08.15 Nachtprogrammering.

Duitsland 3 SWF
08.45 Tele-Gym. 09.00 Schooltv. 10.50
Non-Stop-Fernsehen. 13.30 Glaskas-
ten. Magazine. 14.00 Schooltv. 15.00
Hallo, wie geht's?. 15.15 Infomarkt -
Marktinfo. 16.00 Sport-Oldies. 16.15
Blickpunkt Europa. 17.00 Mit Telekol-
leg II zur Fachhochschule. 17.30 Se-
samstrasse. 17.58 Der Traurn vom
Clown. Afl. 5. 18.22 Philipp. 18.25 Un-
ser Sandmann. 18.30 Südwest aktuell.
18.35 Hallo, wie geht's?. 18.50 Was
die Grossmutter noch wusste. 19.20
Landesschau. 19.48 Landesschau ak-
tuell. 20.00 Tagesschau. 20.15 Lander
- Menschen - Abenteuer: Solange sic
noch segeln.Afl. 1. 21.00 Nachrichten.
21.15 Schlaglicht. 21.45 Lokaltermin -
Extra. 22.45 Kulturzeit. 23.30 Lander -
Menschen - Abenteuer: Solange sic
noch segeln.Afl. 1. 00.15 Schlussnach-
richten. 00.30 Non-Stop-Fernsehen.

RTL Television
05.30 Guten Morgen Deutschland.
Ontbijttv. 09.05 Emergency. 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. Middagmagazine. 12.30
Springfield Story. 13.15 California
Clan. 14.10 Murder, she wrote. 15.00
llona Christen. Thema: Die Angst der
Lokführer vor Selbstmördem. 16.00
Hans Meiser. Thema: Liebe auf den
100. Bliek. 17.00 Whos the boss?
17.30 Married with children 18.00 The
bold and the beautiful. 18.30 Explosiv -
Telegramm. Boulevardnieuws. 18.45
RTL aktuell. Nieuws, sport en weerbe-
richt. 19.10 Explosiv - Das Magazin.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 Champions League - Vorbericht.
20.30 anpfiff extra. Voetbalmagazine
met rechtstreeks verslag van de eerste
Champions League van Bayern Mün-
chen. Met om 21.20-21.30Sport-News.
22.15 Champions League - Highlights.
Samenvattingen. 23.15 RTL-Nacht-
show. Talkshow. 00.00 RTL-Nachtjour-
nal. Aansl: Sport extra. 00.30 Married
with children . 01.00 Die Tracey Ullman
Show. 01.30 Whos the boss? 02.00
Explosiv - Das Magazin. 02.30 RTL-
Nachtjournal. 03.00 Hans Meiser.
04.00 llona Christen. 05.00 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten.

SAT1
05.30 Deutschland heute morgen.
09.00 Superboy. 09.30 Love Boat.
10.30 Neighbours. 11.00 The young
and the restless. 11.55 Riskier' was!
12.30 Knots landing. 13.30 Love Boat.
14.30 Superboy. 15.05 Bonanza. 16.00
Star Trek: Deep Space Nine. 17.00
Riskier' was! 17.30 Regionale progr.'s.
18.00 Geh aufs Ganze! 19.00 Sat.l
Newsmagazin. 19.19 taglich ran. 19.30
Glücksrad. 20.15 Diagnose: Positiv Er-
rore fatale. Ital. tv-film uit 1991. Afl. 2.
Aansl: TopNEWS. 22.00 Hunter. 23.00
Dillinger. Amer. misdaadfilm uit 1973.
00.55 Star Trek: Deep Space Nine.
01.45 Dark justice. 02.35 Diagnose:
Positiv frrore fatale. Ital. tv-film van Fi-
lippo de Luigi. Afl. 2. 04.05 Neighbours.
04.35 Der Bergdoktor. Herh.

BBC1
23.55 uur - Little Big Man -
(1970-USA) Western waarin Dustin
Hoffman een 121-jarige speelt die te-
rugkijkt op zijn leven.

Fictieve biografie naar het boek van
Thomas Berger. Regie: Arthur Penn.

Duitsland 1
00.35 uur - And Then There Were
None - (1945-USA) Verfilming van
Agatha Christies spannende 'Ten
Little Niggers' over een gezelschap
dat uitgenodigd is op een sinister
landhuis. Met: Barry Fitzgerald. Re-
gie: Rene Clair.

televisie en radio woensdag

Nederland 1
KRO/Ncrv/lkon
09.00-09.20 Ik mik Loreland. Afl. 2.
09.30-09.45 Koekeloere. Afl. 43.
10.00-19.30 (TT) 50 jaar bevrijding,

de bevrijding van muziek. Afl. 2.
16.37 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
16.44 Studio op stelten. Kinderpro-

gramma.
Aansl. Paulus de boskabouter. Pop-
penserie. Aansl. Wat gebeurt er later.
Serie dierenverhalen. Afl. 2: De grote
jas. Aansl: Medisch Centrum Muis.
Poppenserie. Afl.: De voedselvergifti-
ging. Aansl: Doug. Animatieserie. Afl.
2. Herh.

17.32 Robbedoes. Animatieserie rond
de Belgische stripheld Robbedoes.

18.00 Flipper. Amerikaanse serie.
Afl.: Flipper verliefd.
Flipper is verliefd op een andere dol-
fijn en wijkt niet meer van haar zijde.

18.28 Topscore met Ted de Braak.
Woordspel.

18.57 De gluiperd (Goggle eyes)
6-delige Engelse serie. Afl. 5.
Moeder Rosie wordt gearresteerd tij-
dens een protestactie en Gerald ont-
fermt zich over de kinderen. "19.30 Alle dieren tellen mee. Infor-
matief dierenmagazine. Afl. 2.
Presentatie: Dierenarts Henk Lom-
mers.

19.52 Uitzending politieke partijen:
SP.

20.00 (TT) Journaal.
20.27 Liar Har. Canadese tv-film uit

1992 van Jorge Montesi.
Met: Art Hindle, Rosemary Dunsmo-
re, Vanessa King e.a.
De 11-jarige Kelly beschuldigt haar
vader van seksueel misbruik, maar
vrijwel niemand gelooft haar.

22.02 Frasier. Amerikaanse comedy-
serie. Afl. 2.
Dr. Frasier, bekend uit Cheers, is ver-
huisd naar Seattle waar hij als psy-
chiater een radioprogramma presen-
teert.

22.30 Afscheid van een vriend.
Portret van Piet Admiraal, anesthe-
sioloog en pleitbezorger van eutha-
nasie.

23.30-23.35 Journaal.

RTL5
16.30 Tv boetiek. Homeshopping-

programma.
17.00 Goede tijden, slechte tijden.

Nederlandse soapserie. Herh.
17.25 Happy days. Amerikaanse co-

medy. Afl.: Potsié on his own.
17.50 Knight Ridder. Amerikaanse

serie. Herh.
18.00 Knightrider. Amerikaanse ac-

tieserie. Afl.: Race for life.
18.45 Lijn 5. Live-programma waarin

de telefonische reactie van de kijker
centraal staat. U kunt tijdens de uit-
zending bellen met 06-300565.

19.00 Beverly Hills 90210. Ameri-
kaanse serie Afl.: Perfect mom. Herh.

19.45 Lijn 5 en nieuwsflits
20.00 Fresh prince of bel air. Ameri-

kaanse comedyserie. Afl.: Where the-
re's a will, there's a way.

20.30 Cobra. Amerikaanse actieserie.
21.25 The real world. Amerikaanse

realitysoap.
21.50 Lijn 5 en Nieuwsflits
22.05 Prey of the cameleon. Ameri-

kaanse dramafilm uit 1991.
J.D. Oetinger keert terug naar zijn
woonplaats, nadat hij zeven jaar in
Afrika heeft doorgebracht. Hij wil zijn
relatie met Carrie, de hulpsherrif,
weer oppakken, maar zij heeft ge-
mengde gevoelens. J.D. liet haar
namelijk op het moment suprème al-
leen voor het altaar staan. Hij gaat op
zoek naar een baan en verlaat Carrie
voor de tweede keer. Als J.D. een lif-
ster oppikt, stelt die zich voor als Pa-
tricia. Maar de ware Patricia blijkt te
zijn vermoord en de litster is de ka-
meleon, een vrouw die uit een psy-
chiatrich instituut is ontsnapt. Zij is
daar terechtgekomen na een moord
op een non. Patricia leeft zich lang-
zaam in haar toekomstige slachtof-
fers in, sluit vriendschap, vermoordt
ze en neemt vervolgens de identiteit
van haar slachtoffer aan.

23.45 Lijn 5
00.00 Ricki Lake. Afl.: Hoe vertel ik

mijn vriendin dat ik homo ben?
00.50 As the world turns. Herh.
01.35 Hei elei, kuck elei aktuell.

Luxemburgs programma.
02.05 Nachtprogramma.

België/TV 1
17.35 Paradise Beach. Afl. 8.
18.00 Journaal.
18.10 The bold and the beautiful.

Afl. 1028.
18.35 Blokken. Spelprogramma.
19.00 Neighbours. Afl. 1452.
19.25 Joker- en lottotrekking.
19.30 Journaal en sport.
20.00 2.4 children. Afl. 2.
20.30 Derrick. Politieserie. Aansl:

Winstverdeling van joker en lotto.
21.30 Boulevard: Voeren: een apar-

te gemeente. Documentaire over de
zes dorpen in de Voerstreek, die in
1962 van de Franstalige provincie
Luik bij het Vlaamse Limburg werden
gevoegd. Vooral sinds 1978 kwam
onder leiding van de jonge boeren-
zoon José Happart het verzet van de
Walen tegen de overheveling op
gang. Afl.1.

22.00 Hearts afire. Afl. 2: Big date.
Aansl: Paardenkoersen.

22.25 Ziggurat. Kunstmagazine.
23.05 Bienvenue en France. Afl. 3.
23.20-23.22 Weerbericht.

België/TV 2
17.00 Samson. Kindermagazine
18.00 Tiktak. Afl. 257.
18.05 De peulschil. Doe-programma.

Vandaag: No smoking.
18.35 African skies. Afl. 10: Bone to

piek.
19.00 II était une fois lesAmériques.
Afl. 8: Amerika. Mei 1492: Na heel
wat moeilijkheden krijgt Columbus
eindelijk de beschikking over drie
schepen en de nodige bemanning
om aan zijn reis te beginnen.

19.30 Journaal en sport.
20.00 Sport extra: Autosport. Sa-

menvatting van de 24 uur van Zolder.
20.25 Sport extra: Voetbal. Recht-

streeks verslag van dewedstrijd in de
Champions League met Anderlecht.

22.15 Ter Zake. Infomagazine met
nieuws en sport.

22.45 Sport extra: Voetbal. Samen-
vatting van de andere wedstrijden in
de Champions League.

23.45-23.46 Coda. Dirk van Bastelae-
re leest voor uit eigen werk. Van-
daag: Emily Jane.

Radio 1 radioElk heel uur en om 7.30, 8.30,
12.30, 13.30 ,16:30, 17.30 en
18.30 nieuws.
7.07 Vara Radio 1 woensdageditie.
10.05 NL Buitenland reportage.
11.05 Michelangelo. 12.07 Avro
Radiojournaal. 17.07 NCRVs Hier
en nu. 19.04 NCRVs Hier en nu/
Praatradio. 20.04 Langs de lijn,
sport en muziek. 23.07 Met hetoog
op morgen. 0.04 Voorwie niet sla-
pen kan. 1.02 Zingen in de nacht.
2.02 De verandering. 3.02 Gospels
van toen. 4.02 De ochtendmix.
5.02-7.00 Wakker op weg.

Radio 2
Elk heel uur nieuws.
7.04 Ook goeiemorgen. 9.04 Mu-
ziek terwijl u werkt. 12.04 Het hart
van twee. 14.04 Nederland mu-
ziekland. 17.04Fileradio. 18.04 Al-
le mensen. 19.04 Country trail.
20.04 Nederland zingt: EO's sing
in. 20.30 Nederland zingt: Licht op
jongerenkoren. 21.04 Uit de pla-
tenkoffer van. 22.04 Praise op
woensdag. 23.04-24.00 Take it ea-
sy.

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.

Radio 4
Om 7.00, 8.00, 13.00, 18.00 en
20.00 nieuws.
7.02 Preludium. 8.04 Musica sacra.

9.00 Muziek voor miljoenen. 11.00
Ochtendconcert I. Liederne voor
sopraan en piano; 11. 12.30Viool-
muz. 13.04 Stemmen. 14.00 Het
middagconcert met o.a. Rebel En-
semble. 16.00 De Nederlanden.
17.00 Jacco's keus. 18.04 Sinfo-
nietta. 19.00 Kleine zaal: De Bel-
gen. 20.02 Avondconcert: Hohe
Messe van Bach. Arnhem Phil-
harm. Chamber Orch. 0.1.v. Arthur
Mahler met sol. 22.00 Opera ma-
gazine. 22.30 Thema: Het blaask-
wintet. 23.00 ' Jazzspectrum.
0.00-1.00 Vier na middernacht.

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
Waterstanden. 9.02 Het gesprek.
10.02 Dingen die gebeuren 13.10
Glas in lood. 14.02 Montaigne.
16.02De schatkamer. 17.10 Radio
UIT. 17.50 CD. 18.02 Op verhaal
komen. 19.00 Waar waren we ook
alweer? 19.15 Nieuws en actuali-
teiten in het Turks. 19.50 Nieuws
en actualiteiten in het Marokkaans
en Berbers. 20.40 Nieuws en ac-
tualiteiten in het Chinees. 21.00
Parlement en politiek. 21.30 Psy-
chologie van hetgezin. 22.00 Tele-
scoop. 23.00-24.00 De Odysseia
van Homeros.

RTBF/La Une
14.00 Vacaturebank. 14.15 Fetes de
Wallonië: Le concert. 15.30 James
Bond jr. Afl. 21. 15.55 Spéciale Rolling
Stones. Terugblik. 16.30 Neighbours.
Afl. 3. 16.55 The Waltons. Afl. 21.
17.55 Carlos et les autres. 18.30 Info
première. 18.50 Cartes sur table. 19.10
Quotidien des sports. 19.30 Nieuws.
20.05 Documentaire over de maffia in
België. 21.05 Le mari de l'ambassa-
deur. Afl. 6. 22.40 Coup de film. 23.10
Laatste nieuws. 23.30 24 H sur les
marchés. 23.35-23.45 Les chrétiens
dans la vie sociale.

SPORTS 21
18.11 lei Bla-bla. 18.58 Neighbours.
19.24 Bonsoir les petits. 19.30 Zie
RTBF/La Une. 20.00 Voetbal. Recht-
streeks: Champion's League Ander-
lecht - Steaua Boekarest óf Servette
vanuit Anderlecht. 21.51 Laatste
nieuws. 22.44 Voetbal. Samenvattin-
gen uit de Champion's League.
23.44-23.48 24 H sur les marchés +
Dow Jones.

Eurosport
08.30 Step aerobics. 09.00 Aerob*
Int. Kampioensch. van Honga^
10.00 Magazine met de mooiste sp"**
momenten uit de geschiedenis. 1*
Voetbal. UEFA-Cup voetbal 1e ron
Herh. 14.00 Surfen. World Tour ÜU***
silver Masters van Biarritz (Frank**!
14.30 Atletiek. Wereldbeker finale f*
derne Vijfkamp. 15.30 Wielren"
Ronde van Catalonië. Live. -H
Paardesport. 17.30 Atletiek. TriaHJvan Toronto. 18.30 Autosport. Gr»
Prix van Italië voor Formule-1 vuaw
vanaf Monza. 19.30 EurosportnieU*
20.00 Prime Time boksen sped*
22.00 Motoren. 23.00 Grand Prix *Italië voor Formule-1 wagens. o°'
Super Stock-Car wereldbeker w
Parijs. 01.00-01.30 Eurosportnieuw 5

TV 5
06.00 Ochtendprogr. 12.00 Nieuwsflits.
12.05 La chance aux chansons. 12.45
Zwitsers nieuws. 13.05 La maison De-
schenes. 13.30 Envoyé special. 14.30
Qui vive. 15.25 Scully rencontre. 16.00
Nieuws. 16.10 Cuisine des mousque-
taires. 16.25 Jeugdprogr. 17.15 Les
carnets du bourlingeur. 17.45 Ques-
tions pour vn champion. 18.15 Visions
d'amérique. 18.30 Nieuws. 18.55 Re-
vue de presse Africaine. 19.00 Paris
lumières. 19.25 La météo des cinq
continents. 19.30 Zwitsers nieuws.
20.00 Temps present. 20.55 La météo
des cinq continents. 21.00 Frans
nieuws. 21.40 La milliardaire. Afl. 1.
23.05 Bouillon de culture. 00.30
Nieuws. 01.00 Claire Lamarche. 01.45
La chance aux chansons. 03.00 Maga-
zines européens. 04.00 Le Canada en
guerre. 05.00 Université de nuit.

NBC
05.30 NBC News. 06.00 Business $

ders. 06.30 NBC News. 07.00 ]
World news. 07.15 US Market *<>
07.30 Business insiders. 08.00 [
World news. 08.15 US Market W'J08.30 Inside edition. 09.00 Super s***
10.00 Rolonda. 11.00 Rivera '12.00 Today's business. 12.30 FTi
siness today. 13.00 Today. 15.00
money wheel. 17.30 FT Business
night. 18.00 Today. 19.00 ITN W"
news. 19.30 Sportprogr. met 9
20.30 Dateline. 21.30 Inside cdi' 11
22.00 ITN World news. 22.30 The
night show. 23.30 Real personal. o°'
FT Business tonight. 00.20 US Ma-^wrap. 00.30 Nightly news. 01.00 B9
time. 01.30 The tonight show. o*'
Videofashion! 03.00 Rivera live. O 4'
Rolonda. 05.00 Inside edition.

RAI UNO
06.00 Ochtendprogr. 13.30 Nieuws.
14.00 Mi ritorni in mente. Variétéprogr.
14.10 Speelfilm. 16.05 Uno per tutti.
17.45 Parlementaire rubriek. 18.00
Nieuws. 18.20 Space 1999. Sf-serie.
19.05 Mi ritorni in mente. 20.00 Nieuws
en sport. 20.40 Giochi senza frontiere
1994. 22.15 Viaggi d'estate. 23.15
Mercoledi sport. 00.05 Nieuws. 00.25
Uno piu uno. 00.35 DSE Sapere. 00.55
Music Club. 01.30 Ottocento. Serie.
02.55 Nieuws. 03.00 Doppia coppia.
04.30 Nieuws. 04.35 Banda della publi-
ca sicurezza. Concert. 05.45 Music
club.

MTV
09.00 Ingo. 12.00 The soul of Wl
13.00 Greatest hits. 14.00 The 3J,
noon mix. 15.30 Model Special. I°|
The report. 16.45 At the movies. "''.
News at night. 17.15 3 from 1. -'A
Dial MTV. 18.00 Music non-stop. 2°'
Greatest hits. 21.00 Guide to <&.
music. 22.30 Beavis & Butt-h'3'

23.00 The report. 23.15 At the mo^
23.30 News at night. 23.45 3 fro"^00.00 Alternative nation. 02.00 Ma"
van der Vlugt. 03.00-06.00 Nig*l'
deos.

BBC1
07.00 Business breakfast. 08.00 BBC
breakfast news. 10.05 The Flintstones.
10.30 Star memories. 11.00 nws. 11.05
Home thoughts from abroad. 11.35
Model world. Serie. 12.00 nws. 12.05
Quincy. 12.55 For the love of it. Serie.
13.00 nws. 13.05 Big day out. 13.55
Regionaal nws. 14.00 nws. 14.30
Neighbours. 14.50 Tumabout. 15.20
The Rockford files. Misdaadserie.
16.10 Today's gourmet. 16.40 Pingu.
16.50 Babar. 17.10 Peter Pan and the
pirates. 17.35 Round the Twist. 17.55
Newsround. 18.05 Byker Grove. 18.35
Neighbours. 19.00 nws. 19.30 Regio-
naal nws. 20.00 Willow. Speelfilm uit
1988 van Ron Howard. 22.00 nws.
22.30 Crime limited. Misdaadmagazi-

ne. 22.30 Common as muck. S«
23.55 Little big man. Amer. spe»
uit 1970. Met: Dustin Hoffman <
03.00-04.00 BBC Select. __A

CNN
07.30 Moneyline. 08.30 World rep
09.45 CNN Newsroom. 11.30 W
report. 12.15 World sport. 12.30 e'
ness morning. 13.30 Business °.
14.30 Business Asia. 15.00 Larry "*live. 16.45World sport. 17.30 Busijj
Asia. 20.00 World business to"
21.00 Intern, hour. 22.45 World sp
23.00 World business today up"*l
23.30 Showbiz today. 00.00 Thé "*today. 01.00 Moneyline. 01.30 Cro>
re. 02.00 Prime news. 03.00 Larry**live. 05.30 Showbiz today.

OmroepLimburg
Elk heel uur ANP-nieuws.
7.00 Limburg Aktueel. 8.00 Radio-
NieuwsCentrale, rubriek met bin-.

nen- en buitenlands nieuws. 8.30
Regionaal nieuws. 8.35 Limburg
Aktueel. 9.00 Tussen de bedrijven
door. 11.00 Postbus 94: verzoek-
platen met Ria van Grinsven. 12.00
Limburg actueel met 12.30 uur
ANP-nieuws. 13.00 RadioNieuws-
Centrale, binnen/buitenlandrubriek.
13.30 Regionaal nieuws. 13.35
Provinciale Zaken. 14.00Licht Lim-
burgs muziek. 15.00 Liefde, tiener-
programma. 16.00 Cultuurmagazi-
ne Festival. 17.00-18.00 Recht-
streekse uitzending van de
Academische zitting in Maastricht,
die hetofficiële begin vormtvan de
viering van 50 jaar Bevrijding in
Nederland. O.a. Zijne Koninklijke
Hoogheid de Prins van Oranje zal
namens H.M. de Koningin aanwe-
zig zijn. Het geheel zal muzikaal
worden omlijst door verschillende
jeugdkoren.

BRTN/Radio 2
6.00 Nieuws. 6.05 Radio 2 regio-
naal (6.30, 7.00, 7.30 nieuws). 8.00
Nieuws. 8.10 Koffers en Co. 10.00
Nieuws. 10.03 Hét schurendschar-
niertje. 10.08 Reporter zonder
grenzen. Een luisteraar kiest tien
platen die hem of haar aanspre-
ken. 11.50 Feuilleton HetKoekoek-
snest. 12.00 Radio 2 regionaal.
13.00 Nieuws. 13.10 Muziek-, en
cabaretfragmenten. 14.00Villa Mu-
sica, met de elpee van de week,
een spelletje en een cursiefje.
17.00 Radio 2 regionaal. 18.00
Nieuws. 18.10 Radiovisier. Televi-
sienieuwtjes op de radio. 20.00
Cinema Paradiso: rondom film en
video. 22.00 Nieuws. 22.05 Ever-
green met onsterfelijke melodieën
en crooners. 23.30-06.00 Nachtra-
dio.

WDR 4
Nieuws: tot en met 09.00 el* 1

uur; vanaf 10.00 elke twee uuj
4.05 Radiowecker. 6.05 M°\
melodie (8.05 Zum Tage: j
Andacht). 9.05 Musikp%
(10.05 tot 11.00 verzoekp*',|
12.05 Zur Sache. 12.07 Gul *A
legt (13.00 Mitmenschen, «
Stichwort Wirtschaft). 15.00 $
Konzert. 16.05 Heimatrn<"*V
volksmuziek. 17.00 Der Ta!U
fünf. 17.07 Musik-Express ' J
Auf ein Wort; 19.30 Ohre' p
20.05 Zwischen Broadway ui*y
damm. 21.00 Musik zum tr3"J
22.30-04.00 ARD Nachte"!'
(elk uur nieuws). ,

BBC 2
07.20 Open University. 09.00 Break*
news. 09.15 Pinocchio. 09.40 B*
Tekenfilmserie. 10.05 Living on 'land. Serie. 10.30 Great mysteries*
rie. 11.00 Playdays. Kleuterpw
11.25 The family Ness. 11.30 ■
ger patrol. Amer. speelfilm uit -r
12.25 ■ Behind the headlines, m
speelfilm uit 1937. 13.30 The "*about us. Afl.: White man in a I*
14.20 Charlie Chalk. 14.35 Country
le. 15.00 nws. Aansl: See hear! 1»
Endo what? Reportage over de'Z*6
endrometritis, een ontsteking van
baarmoederslijmvlies. 16.00 "/Aansl: The battle of Britain. Report
over de reünie van enkele Engelsêj
loten uit WO II in 1990. 16.50 "17.00 ■ Brazil. Amer. speelfilm'
1944. 18.30 A cook's tour of Fra*
Slot. 19.00 Star Trek: The next gen*
tion. Amer. sf-serie. 19.45 Secrets
the Golden River. 20.30 The salflj
mn. Slot. 21.00 Doctors to bc. S^22.00 Grace under fire. Amer. coffip
serie. Aansl: Mr Crabtree. 22.30W
diaries. Aansl: Video nation sW
23.30 Newsnight. 00.15 The late sW
01.00-01.55 Open University.

België/BRF
Elk heel uur nieuws. a
6.05 Radiofrühstück +
Glückstreffer (6.15 Wort

'«-^Tag; 6.30 nieuws; 6.45 verzcfj)
ten; 7.15 agenda; 7.30 regl^
nieuws; 8.30 persoverzicht; 9-v^de regio). 9.10 Gut Aufgeleg*>|
und Themen am Vormittag- '_ 'Musik è la carte (12.30 BP%i
tuell). 13.00 Presseschau. \\
Musikbox. 16.05 Popcorn, 'pj
Nieuws uit de regio. 18.05 ~Aktuell: Aktuelles vom Tage- 'j,
Klassik. 20.00-20.05 Nachric"'

Happy RTL Radio
7.00 Jan van de Putte. 10.0".
de Hoop! 12.00 Ron BisS".
16.00 Luc van Rooij. 20.00
Rock. 00.00-07.00 Night R°cK'
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- Het Regionaal
Vau voor de Arbeidsvoor-
ülVg (RBA) in Zuid-Lim-

moet komend jaar vijf
Joen gulden inleveren op
'totaalbudget van 71 mil-

ttQ' De korting betekent
6g

ra lsnog geen banenver-
rj volgens bestuurs-
t*arV el Friedrichs het be-

s door efficiënter werken
Worden opgevangen.

;^ers ligt de situatie bij het
V voor Noord- en Mid-, Limburg waar 6,2 mil-
Jl moet worden ingele-

Q- Deze bezuiniging leidt
emeen vernes van enkele

t^Üen arbeidsplaatsen.

arg h
A N°ord- en Midden-Lim-

u<Veschikt dit jaarnog over een
aVl van 47,8 miljoen, volgend
Ir» u ?at 41,6 miljoen. De subsidie
'W R^k wordt met !>3 miUO"3llUrV terwijl de bijdrage van het
6 es Sociaal Fonds daalt met
öVijoen. Bovendien derft het

*" ri
U*"m een mHJoen aan inkom-

hal 7rdat het ministerie van
'6 V faken overgaat op een nieu-wer van afrekenen.

Afslanken
l eer7Vking van het budget komt
tfie^ 1tijd dat de RBA's juist voor
Vdr)llleer werkzoekenden moet
'Sde selen- Vorig jaar reeds kon-
at in a* directie van het RBA aan
*r Ve komende jaren 'met min-
Verfnsen meer gepresteerd zal
e V Worcien' De gevolgen van

15 Pcrlln*'gingen moeten vooral in
ütig *Soneelssfeer worden opge-
«ti.V wat voor Noord- en Mid-
Nall >Urg inhoudt dat 'enkele

6^' anen zullen verdwijnen.
Itsi^ ls niet zeker of gedwongen
ro j°en vermeden kunnen wor-
Vn Samenspraak met de Onder-
Vt*"kraac* en de vakbonden

* RBA een bevredigendeSlllg te vinden.

6n df^uur neemt op 26 oktober
tieve beslissing over het

OlgV'ningsplan voor 1995 en; "ac jaren.

'Slechts 25 verslaafden
per dag in opvang'

CAD-Heerten woedend over bewering omwonenden
dat overal bevrijdingsfeesten
worden gehouden. Uiteindelijk
bleek in de Stadsschouwburg
ruimte te zrjn voor de tentoon-
stelling, die eveneens in het ka-
der van de bevrijdingsfeesten
naar Heerlen is gehaald.Tentoonstelling te

groot voor stadhuis

Heerlen wijkt uit naar Stadsschouwburg

Van onze verslaggever

Het vinden van een alternatieve
lokatie was niet eenvoudig, om-

De tentoonstelling mocht van
het college niet in de grote hal
aan de zijde van het Raadhuis-
plein worden ondergebracht,
omdat daar een vaste collectie
schilderijen hangt.

"^__Vcmonze verslaggever
gEERLEN - De gemeente■ eerien heeft gisteren in allerijl
loweten uitkÜken naar een ander

Katie voor een tentoonstelling
3 de Arme Frank Stichting,e aanvankelijk vandaag zou, °rden geopend. De decorstuk-
jjjj***1 yan de tentoonstelling 'Ge-
j^K in een wereld van verschil'
"'«"ken met 2,80 meter te hoog

de hal van het stadhuis (zij-
lij6 Geleenstraat).
j.e Wet enige trots binnenge-
n^ tentoonstelling wordt nu
ondergebracht in de Rotonde-
?*« van de Heerlense Stads-
t "°uwburg, maar zal nog maar

'cv 9 in plaats van vier weken te'tachtigen zijn.

„Ik moet het frank en vrrj beken-
nen, we hebben het verkeerd
ingeschat," zegt een woordvoer-
der van de gemeente. „Ik was
verbijsterd toen we merkten dat
de hal van het gemeentehuis
door de systeemplafonds te laag
was."

De tentoonstelling van de Arme
Frank Stichting is nu op werkda-
gen gratis geopend van dinsdag
20 september tot en met maan-
dag 3 oktober van 10 tot 16 uur.

De gemeentelijke woordvoerder
is uiteindelijk zeer tevreden met
de nieuwe plek, omdat in de
schouwburg ook al deprovincia-
le tentoonstelling 'Limburg be-
vrijd' onderdak heeft gevonden.
„Het heeft me wel bloed, zweet
en tranen gekost."

Ontslagen bij Arbeidsvoorziening in Venlo

Start bouw
NedCar-museum
BORN - In Bom wordt binnen enkele
weken begonnen met de *ouw van'
het NedCar Evolution Centre. Een on-
afhankelijke stichting wil er de ge-
schiedenis van de Nederlandse auto-
industrie uitbeelden, veel Volvo's ten-
toonstellen en produktieprocessen en
-technieken verduidelijken. Het minis-
terie van Economische Zaken heeft
omwille van het toeristische karakter
een subsidie verstrekt voor de bouw
van het museum. Ook de Europese
Commissie stelt geld beschikbaar.De
stichting mikt op schooljeugd en dag-
toeristen als potentiële bezoekers en
zal 'een bescheiden tarief vragen als
entreegeld. Met de verhuizing van
NedCar's hoofdkantoor van Helmond
naar Bom werd het in Helmond ge-
vestigde Historisch Archief van Ned-
Car gesloten. Het belangrijkste mate-
riaal zal nu overgaan naar hetNedCar
Evolution Centre waarvan de officiële
opening verwacht wordt in de zomer
van 1995.Geen banenverlies bij

RBA in Zuid-Limburg

HEERLEN - Dagelijks maken
slechts 25 verslaafden gebruik van
het Opvang- en Adviescentrum
(OAC) voor verslaafden en daklozen
in Heerlen. Het Consultatiebureau
voor Alcohol en andere Drugs
(CAD) telt weliswaar 120 tot 150 be-
zoeken, maar dat geeft een verte-
kend beeld. Dit zegt Peter Finken
namens de omwonenden en onder-
nemers rond het station. Finken
zegt zich te baseren op maandenlan-
ge observaties. „Het CAD telt tel-
kens wanneer iemand het opvang-
centrum binnenkomt. Maar meestal
zijn het dezelfde personen, die
steeds weer naar binnen en buiten
gaan," meent Finken.
Directeur Laurens Melissie van het
CAD in Heerlen reageert gebeten
op de beweringen van Finken. „Het
is dikke onzin wat hij vertelt. Fin-
ken maakt zich schuldig aan stem-
mingmakerij. Maandagavond nog
hebben we met buurtbewoners, po-
litie en burgemeester Pleumeekers
een gesprek gehad over de proble-
men rond het station. We hebben
over van alles gesproken, maar Fin-
ken heeft niets gezegd over het aan-
tal bezoekersvan het OAC. Met zijn

Volgens de omwonenden vergroot
het in februari geopende opvang-
centrum de problemen alleen maar.
„De verslaafden mogen binnen
geen shot zetten, dus doen ze dat
buiten. Vervolgens gaan ze weer
naar binnen, drinken daar een kop
koffie voor een kwartje, halen bui-
ten weer wat spul, eten binnen een
broodje voor vijftig cent. En als de
politie het station schoonveegt,
vluchten ze het OAC binnen." De
enige oplossing is volgens Finken
het verplaatsen van het OAC op eni-
ge afstand van het station.
Volgens Melissie is die laatste wens
van de omwonenden de reden voor
Finkens beweringen over het aantal
bezoekers van het OAC. Volgens de
CAD-djrecteur nam de overlast aan-
vankelijk juist af door de komst van
het OAC. „Door de warme zomer,
het feit dat er minder politie werd
ingezet en ook door de harde aan-
pak in Maastricht is de overlast
rond het station sterk toegenomen.
'Ook dat hebben we aan Finken ver-
teld."

Binnenkort gaat de politie zeer in-
tensief patrouilleren bij het station,
met assistentie van alle korpsen uit
Zuid-Limburg. Finken: „Burge-
meester Pleumeekers haalt er nu
gedurende drie maanden een heel
leger politie bij, maar wat daarna?
Zolang het OAC bij het station ligt,
blijft de overlast."

uitlatingen nu maakt hij het overleg
ongeloofwaardig."

Aken vraagt steun
voor wagonfabriek
AKEN - Voor de deelstaat Noordrijn-
Westfalen worden binnen afzienbare
tijd 75 dubbeldektreinen en nog 63
overige treintoestellen besteld. De
Duitse Spoorwegen (DB), die de order
binnenkort moet plaatsen, is dezer
dagen door de stad Aken benaderd
om vooral de plaatselijke treinwagon-
fabriek Talbot daarbij te betrekken.
Noordrijn-Westfalen subsidieert de
Deutsche Bahn jaarlijks met zon hon-
derd miljoen mark voor de aanschaf
van nieuwe treinen eo infrastructuur.
Burgemeester Jürgen Linden van
Aken had de minister van Binnenland-
se Zaken van de deelstaat schriftelijk
gevraagd de belangen van Talbot te
verdedigen. De minister heeft geen
toezegging gedaan over het toeken-
nen van de order: „Talbot krijgt een
eerlijke kans in de competitie."

Prijs voor
Vijverdal
MAASTRICHT - Ypsilon, de vereni-
ging van ouders en familieleden van
chronisch psychotische en schizofre-
ne mensen heeft haar kwaliteitsprijs
toegekend aan het project klinische
rehabilitatie van Vijverdal in Maas-
tricht. Volgens de vereniging is de
afdeling onder leiding van psychiater
Detlef Petry er in geslaagd om on-
danks bezuinigingen uit te blijven
gaan van respect voor iemands ei-
genheid en levensgeschiedenis en
geïndividualiseerde hulp. Voor de
kwaliteitsprijs waren verder genomi-
neerd de Adolescentenkliniek AMC
Amsterdam, het Dagaktiviteitencen-
trum Den Helder en het Hoog-Catha-
rijneteam van de politie Utrecht. Een
gevolg van de prijs is dat Vijverdai
volgend jaar samen met devereniging
het Ypsilon-jaarcongres gaat organi-
seren.

Jaar gevraagd
voor beroving
MAASTRICHT - Omdat hij een ken-
nis beroofde van 75 gulden heeft offi-
cier van justitie mr. Hoekstra gisteren
twaalf maanden celstraf gevraagd te-
gen Marinus J. (24) uit Heerlen. Zijn
maatje V. (20) hoorde een werkstraf
van 240 uur vragen. De kennis was
tijdens dekermis in Heerlen plotseling
door een aantal verslaafden omringd
en bedreigd. Volgens J. had hij toen
'spontaan' het geld overhandigd,
maar wél zijn beurs teruggevraagd.
De officier achtte bewezen dat er enig
verbaal en psychisch geweld was uit-
geoefend op het slachtoffer.

Volgens de advocaat van Start, mr.
G. Niederer, zal men derechter des-
noods vragen om beslag te leggen
op de uitkering van Widdershoven.
De Geleendenaar beschuldigde in
het Limburgs Dagblad van 17 au-
gustus het bestuur van het toestaan
van discriminatie. Volgens Wid-
dershoven (35) is hij tijdens opna-
men van het Limburgfestival op de
Markt in Geleen door een bestuurs-
lid in het openbaar uitgemaakt voor
'vuile wao'er en oplichter. Hetzelf-
de bestuurslid, dat in het bestuur
gekozen was om de belangen van
de medewerkers van Start te behar-
tigen, zou eerder een vrijwilligster
hebben uitgemaakt voor 'vuile
jood. Later vertelde Widdershoven
dat ook negatieve uitlatingen zijn
gedaan in de richting van Moluk-
kers en homosexuelen. Hij eiste dat
het bestuur zijn excuses, aanbood
en dreigde ook met een kort geding
om die eis kracht bij te zetten.
Het bestuur heeft steeds ontkend
dat discriminatie wordt toegestaan
of getolereerd. Het betreffende be-
stuurslid is inmiddels opgestapt
maar mag van directeur P. van Bu-
rink terugkomen als de algemene
ledenvergadering dat binnenkort te
kennen geeft.

Omroep Start eist
schadevergoeding
GELEEN - Brj de Maastrichtse
rechtbank is het bestuur van de lo-
kale omroep Start in Geleen een
procedure begonnen om ruim
50.000 gulden toegekend te krijgen
van voormalig medewerker Jan
Widdershoven. Volgens Start is de
Geleendenaar door het uiten van
beschuldigingen aan het adres van
de omroep zodanig over de schreef
gegaan dat de omroep grote schade
heeft geleden.

" Bertus de Regt uit Middelburg stal met zijn 'schavende snijder' de show tijdens het standwerkersconcours in Heerlen.
Foto: FRANS RADE

staat, red jehet niet," is zijn filo-
sofie.
„Ik heb vandaag niet veel scha-
ven verkocht. Maar ik heb meer
plezier gehad dan de man die
een eindje verderop met een cha-
gerijnig gezicht vijfhonderd arti-
kelen aan de man brengt."

DOOR HANSROOIJAKKERS 'Jij hoort in Carré,
niet op de markt'

HEERLEN - Op de lagere
school was hij de domste leer-
ling van de klas. Hij lag dikwijls
overhoop met de meester. 'Ber-
tus, van jou komt niets terecht.
Je praat te veel. Ga maar op de
gang staan.

DOOR ROB PETERS

Maffiosi mogen
worden uitgeleverd
MAASTRICHT - De rechtbank in
Maastricht heeft gisteren de uitleve-
ring van drie internationale drugshan-
delaren aan België toelaatbaar ver-
klaard. De drie, afkomstig uit China,
Maleisië en Indonesië, zijn in Maas-
tricht in de val van de Luikse politie
gelopen. Justitie in Luik had het voor-
al gemunt op de Belgische baas van
een grote criminele bende. Middels
een pseudokoop werd dienaar Maas-
tricht gelokt en tegelijk met de drie
Aziaten ingerekend. De drie mannen
waren bij aanhouding in het bezit van
schietklare wapens.

Inmiddels verdient De Regt al
meer dan veertig jaar de kost als
standwerker, een beroep waarbij
een vlotte babbel een vereiste is.
„De fout van vele collega's is dat
zij puur voor de guldens gaan.
Als je daarvoor op de markt

derd tapijtreinigers a zes gulden
mee. Twee dagen later bracht ik
hem die 600 gulden. Ik had die
dingen verkocht voor vijftien
piek per stuk."

De mooiste herinnering bewaart
de Zeeuw aan de markt in Maas-
tricht. Hij won daar begin zeven-
tiger jaren een standwerkerscon-
cours. Uit handen van Toon
Hermans mocht hij 't Mooswief-
ke in ontvangst nemen. 'Je hebt
het verkeerde beroep gekozen',
zei Toon. 'Je hoort in Carré thuis
en niet op de markt.' De Regt:
„Een mooier compliment kun je
toch niet krijgen."

Groningen met plantenmest) en
nummer drie (Hans van de Oete-
laar uit St.-Oedenrode met het
groentemes).
De Regt verliet de lagere school
al na vijfklassen. „Tot mijn zes-
tiende jaar hing ik op markten
de Pipo uit. Toen werd het de
hoogste tijd dat er brood op de
plank kwam. Een Rotterdamse
zakenman had kennelijk ver-
trouwen in mij. Ik kreeg zo hon-

Juistdie prikkel had de nu 57-ja-
rige standwerker Bertus de Regt
uit Middelburg nodig. Gisteren
was hij met de gecombineerde
groenteschaaf en aardappelsnij-
der de attractie van het jubile-
umconcours '150 jaar markt
Heerlen. De Zeeuw won met
een straatlengte voorsprong op
nummer twee (Ben Keizers uit

Voorwaardelijke strafvoor belediging

Dronken man
steelt taxi

tian^SSUM - Een 36-jarige
Ult Brunssum had maan-

Ve»V blijkbaar geen zin om
"Jij g£ taxichauffeur te wachten.
*,'e stn er vandoor met een taxi
V v geparkeerd op het ter-
i Jurn een vervoersbedrijf aan
Je Vanastraat. De taxirit duur-
eDr> nS- Even verderop, op
'er, "rPstraat, botste de auto te-
ip' Uia Woning- De nianvlucht-en ar kon al snel aangehou-
*V d°rden- De P°litie heeft de

le te veel had gedronken,
6ts rn° ♦ ■ HÜ ontkent tot nu toe
Hbe de diefstal te maken te

een vliegende V
\ schotel <") . li
\ 's nog niet | §

°P zijn kopje %
Gevallen

"Xf^ punaise \'

Dode vrouw is
Kerkraadse (65)
KERKRADE - De vrouw die maan-
dagmiddag onwel werd in een slagerij
in Kerkrade en daar overleed, is vol-
gens de politie een 65-jarige inwoon-
ster van die gemeente. De vrouw
stierf een natuurlijke dood. De Kerk-
raadse was woonachtig aan de Deken
Deutzlaan. Haar naam wil de politie
nog niet vrijgeven, omdat er nog ge-
zocht wordt naar mogelijke familiele-
den van de vrouw. De Kerkraadse is
weduwe en heeft geen kinderen,,
maar volgens buurtbewoners nog wel
andere nabestaanden.

o/z

agenten dieal langervoor niets had-
den staan wachten, zo opgefokt dat
ze de zaak stevig aanpakten. „Er
was ook geen enkele wettige basis
voor aanhoudingen en bovendien
pak je zo een 64-jarige man niet
aan," aldus de advocaten. S. ontken-
de ook breedvoerig dat hij daarbij
met zijn klompen de schenen van
de agenten had bewerkt. Ook zoon
Otto S. wist van niets meer.
De officier van justitieeiste gisteren
voor belediging en verzet naast de
voorwaardelijke celstraf ook een
geldboete van 750 gulden. Politie-
rechter Wijnen legde S. die'niet op.
„Ik hou rekening met, zoals u dat
noemt, uw situatie van rentenieren,
wat zo begrijp ik, zoveel betekent
als trekken van de sociale dienst,"
merkte Wijnen sarcastisch op.

HEERLEN/MAASTRICHT - Hij
maakte wethouder Jos Zuidgeest
van Heerlen onder meer uit voor
'boerenlul' en verzette zich daarna
tegen zijn aanhouding.
Daarom werd 'Klompen Jan' S. (64)
uit Heerlen gisteren door politie-
rechter mr. J. Wijnen veroordeeld
tot twee weken voorwaardelijk.
Ook zoon Otto werd voor verzet te-
gen de politie tot een zelfde voor-
waardelijke strafveroordeeld.
Klompen Jan verklaarde dat hij met
de gewraakte 'titulatuur' alleen dui-
delijk wilde maken dat de wetsken-
nis van de wethouder ernstige
manco's vertoont. „Hij wist niet
eens hoe hij mij moest sommeren
het gemeentehuis te verlaten," zei
hrj gisteren in Maastricht. „Boven-
dien: ik scheld de hele dag door."
De raadslieden van de strijdvaardi-
ge vader en zoon noemden het ge-
hanteerde geweld van de politie bij
de aanhoudingen die dag buiten-

Zoon Otto S. kreeg ook nog enkele
voorwaardelijke straffen opgelegd
omdat hy dronken had gereden en
geen verzekeringvoor zijn auto had
afgesloten. Zijn auto werd verbeurd
verklaard.

Klompen Jan noemde
wethouder 'boerenlul'
proportioneel. Raadsman Martens
bracht daarvoor zelfs een persfoto
in het geding. Politierechter Wijnen
snoerde de raadsman echter de
mond met de constatering dat de
foto 'het beste bewijs voor verzet te-
gen de politie' was.
De incidenten vonden plaats op 31
maart in en rond het gemeentehuis
van Heerlen. 'Klompen Jan' was die
dag verhaal komen halen omdat in
strijd met eerdere afspraken er nog
geen woonwagen voor zijn dochter
Louisa beschikbaar bleek.
Op het moment dat de wethouder
kenbaar maakte dat hij niet van

plan was S. te woord te staan, ont-
stak Klompen Jan in een scheld-
kannonnade. „We krijgen jewel. We
weten je thuis wel te vinden," was
de inleiding van een hele reeks be-
ledigingen, waarvan de term 'boe-
renlul' nog een van de meest vrien-
delijke was. Diverse getuigen
bevestigden de uitspraken van
Klompen Jan.
Op bevel van de wethouder werd S.

" vervolgens afgevoerd (volgens zijn
raadsman, weggesleept) naar een
wachtende patrouillewagen. Vol-
gens de raadslieden Martens en
Baur waren op dat moment de

(ADVERTENTIE)
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t
Na een hevige strijd heeft hij het heden moe-
ten opgeven, mijn geliefde echtgenoot, onze
zorgzame vader, schoonvader, opa, broer,
schoonbroer, oom en neef

Peter Fuchs
tl2september 1994 *15 mei 1915

echtgenoot van

Maria Fuchs-Vanhouttem
Kerkrade: M. Fuchs-Vanhouttem

kinderen en kleinkinderen
FamilieFuchs
Familie Slegers

Valentiahof 27,
6463 BW Kerkrade.
De plechtige uitvaartdienst zal worden ge-
houden op vrijdag 16 september 1994 om
11.00 uur in de parochiekerk van de H. Pe-
trus Maria ten Hemelopneming te Chevre-
mont, Nassaustraat 39, waarna crematie zal
plaatsvinden in het crematorium te Heerlen,
Imstenraderweg 10.
Voorvervoer is gezorgd. ~~
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid
tot schriftelijk condoleren.
De dierbare overledene wordt bijzonder her-
dacht in de avondwake van heden, woens-
dag, om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen van 18.00tot
19.30 uur in het mortuarium Schifferheide,
Schifferheiderstraat 7 te Kerkrade-West.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvan-

Igen, gelieven deze annonce als zodanig te
beschouwen.

t
Bedroefd, maar in grote dankbaarheid voor wat
hij voor ons geweest is delen wij u mede dat
God tot Zich heeft genomen mijn inniggeliefde
man, onze lieve en zorgzame vader, schoonva-
der, üeve opa, broer, zwager, oom en neef

Job Pol
weduwnaar uit het eerste huwelijk van

Anna Dauven
echtgenoot van

Alice Heijenrath
Hy overleed in de leeftijd van 79 jaar, voorzien
van het h. sacrament der zieken.

Kaalheide: Alice Pol-Heijenrath
Heerlen: Gertie Vinken-Pol

Nico Vinken
Jack en Jacqueline
John

Kaalheide: Alie Scheper-Pol
Paul Scheper
Anja enBert

Kaalheide: JanPol
FamiliePol
FamilieDauven
Familie Heijenrath

6466 AM Kerkrade, 12 september 1994.
Heiveldstraat 130.
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op zaterdag 17 september a.s. om 11.00 uur
in de parochiekerk van de H. JozefteKaalheide
gelegen aan de Kapelweg waarna aansluitend
de begrafenis zal plaatsvinden op de begraaf-
plaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk alwaar gelegenheid is
tot schriftelyk condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overle-
dene vrydag 16 september om 18.30 uur in voor-
noemde parochiekerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer
van het mortuarium Schifferheide van Linde-
man uitvaartcentra Schifferheidestraat 7 te
Kerkrade-West.
Gelegenheid tot afscheid nemen aldaar dage-
lijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen gelieven deze annonce als zodanig te
willen beschouwen.-

Enige en algemene kennisgeving

t
Dankbaar voor alles wat zij steeds voor ons
heeft gedaan, is na een werkzaam en liefdevol
leven, getekend door eenvoud en oprechtheid,
geheel onverwacht van ons heengegaan onze
zorgzame moeder, schoonmoeder, groot- en
overgrootmoeder, schoonzuster, tante en nicht

Regina Geilenkirchen
weduwe van

Louis Kaul
Zij overleed in de leeftijd van 83 jaar.

In dankbare herinnering:
Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen
Familie Geilenkirchen
Familie Kaul

Kerkrade, 13 september 1994, Vroenstraat 201.
Corr.-adres: Annastraat 54,
6462 XZ Kerkrade.
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op vrijdag 16 septembera.s. om 10.00 uur in
de parochiekerk van de H. Maria Goretti te
Kerkrade-Nulland gelegen aan de Maria Goret-
tistraat, waarna aansluitend de crematie zal
plaatsvinden in het crematorium te Heerlen,
Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Avondwake tot intentie van onze dierbare over-
ledene donderdag 15 september om 19.00 uur in
voornoemde parochiekerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer
van het mortuarium Schifferheide van Linde-
man uitvaartcentra Schifferheiderstraat 7 te
Kerkrade-West.
Gelegenheid tot afscheid nemen aldaar, dage-
lijks van 18.00 t.ot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk - crematorium v.v. is ge-
zorgd.

Voor de vele blijken van medeleven die wy*
mochten ontvangen na het overlijden en bij de
begrafenis van mijn lieveman, vader en schoon-
vader

Piet Krutzen
danken wij u van harte. Zij zijn ons tot grote
steun geweest.

Maria Krutzen-Bosch
Hub en Arda Palmen-Krutzen
Johnen Marie-JozeKnops-Krutzen

De zeswekendienst zal plaatsvinden op zater-
dag 17 september a.s. om 19.00 uur in de kerk
van O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand te
Kunrade.

Dankbetuiging
Ooit komen we er misschien wel overheen,
maar nu voelen we ons eenzaam en alleen.
We zullen voor altijd aan je blijven denken,
want we hadden je nog zoveel goeds willen schenken.
Opeens ging alles gauw,
waarom moest dit gebeuren, uitgerekend met jou.
De enorme belangstelling, de volle kerk en de
vele persoonlijke en schriftelijke blijken van
medeleven maken het ons onmogelijk om ieder-
een persoonlijk te bedanken.
Een mooier afscheid van mijn lieve vrouw en
mijn zorgzame moeder

Lenie Wetzels-Spaubek
hadden wij ons niet kunnen wensen.
Het was voor ons een grote troost en steun te
weten dat zij zo gerespecteerd en geliefd werd.
Wij danken iedereen voor de betoonde blijken
van medeleven, waarbij wij een speciaal woord
van dankwillen richten aan dr. Jehne en de afd.
5 West van het ziekenhuis te Heerlen.

Jo Wetzels, Eric
Groeneweg 42, Bocholtz

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden
op zaterdag 17 september a.s. om 19.00 uurin de
parochiekerk van de H. Jacobus de Meerdere te
Bocholtz.

I t
Moegestreden, maar dankbaar voor de vele
mooie dingen waarvan hij heeft mogen genie-
ten, is na een leven van hard werken van ons
heengegaan

Josephus Adrianus
Vercammen

levensgezelvan

Maria Pieternella
de Jonge-Jansen

Hy* overleed in de leeftyd van 86 jaar.
Kerkrade: M.P. de Jonge-Jansen

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen
Familie Vercammen
FamilieDe Jonge-Jansen

6461 XN Kerkrade, 12 september 1994
Mucherveldstraat 84
De crematieplechtigheid zal gehouden worden
op donderdag 15 september om 14.30 uur in de
aula van het crematorium te Heerlen, Imstenra-
derweg 10.
Byeenkomst in de ontvangkamer van het cre-
matorium om 14.15 uur.
Er is geen condoleren.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer
van het mortuarium Schifferheide van Linde-
man Uitvaartcentra, Schifferheiderstraat 7 te
Kerkrade-West. Gelegenheid tot afscheidnemen
aldaar, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Langs deze weg wilden we graag dr. Schiffers,
alle doktoren en verplegend personeel van afde-
ling 11 west in De Weverziekenhuis en de wijk-
verpleegkundige hartelijk danken voor de goe-
deverzorging tijdens deziekte en het overlijden
van de heer

J.A. Vercammen
De familie

I * I
Sterven doe je niet ineens,
maar afen toe een beetje.
En alle beetjes die je sterft,
't is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijlszelf ontgaan,
jezegt ik ben wat moe,
maar op een keer dan ben je aan
je laatste beetje toe.

Toon Hermans
Wij danken u oprecht voor uw blijken van me-
deleven en belangstelling betoond na het over-
lyden van onze moeder, oma, schoonmoeder,
zus, schoonzus, tante en nicht

Lily
Beerendonk-Hermans

Wilma Beerendonk en Ruud Kremers
Giovanni en Minnie
Roos
Leon Beerendonk en SabinaSormani
Familie Beerendonk
Familie Hermans

De plechtige zeswekendienst wordt gehouden
op zaterdag 17 septembera.s. om 19.00uur in deI parochiekerk van de H. Cornelius te Heerlen- II Heerlerheide.

t Pierre Dormans, 68 jaar, echtgenoot van Bep
Berkhout, Kennedylaan 106, 6191 XC Beek. De

plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op don-
derdag 15 september om 10.30 uur in de parochie-
kerk van O.L. Vrouw van de Wonderdadige Me-
daille te Beek, waarna aansluitend de begrafenis
op begraafplaats de Nieuwe Hof. Schriftelijk con-
doleren in de kerk.

t
Het verlies was er al voor het einde.
De rouw voordat het afscheid kwam-
Wij voelen mee, zijn stil verdriet.
Nu treuren wij en verzetten ons niet.

Moegestreden, maar dankbaar voor de vele
mooie dingen waarvan hij heeft mogen genie-
ten, is na een leven van hard werken van ons
heengaan, onze zorgzame vader, schoonvader,
opa, zwager, oom en neef

Peter Joseph (Joep)
Franken

Hij overleed in de leeftijd van 67 jaar, voorzien
van het h. sacrament derzieken.

Geleen: Marlie
Chantal

Landgraaf: Ineke en Chris
Marco, Patricia,Richard

Landgraaf: Manfred en Doris
Landgraaf: John en Annet

Kevin
Landgraaf: Anita

Tim, Bart
FamilieFranken

Landgraaf, 12 september 1994,
Burg. Custerslaan 1.
Corr.adres: Oude Heide 16a, 6373 GJ Landgraaf.
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den opvrijdag 16 septembera.s. om 12.00 uur in
de parochiekerk van O.L. Vrouw Maria Hulp
der Christenen te Nieuwenhagen, gelegen aan
de Heigank, waarna aansluitend de crematie zal
plaatsvinden in het crematorium te Heerlen,
Imstenraderweg 10.
Byeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overle-
dene, donderdag 15 september om 19.00 uur in
voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwka-
pel van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32
te Nieuwenhagen, dagelyks van 18.45 tot 19.00
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

maa____w______t_t_____m______tr^Ê^^^^^^^^m__________t________________mÊ_t______Mmm

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is eeniederpersoonlijk
te bedanken voor de vele blijken van medele-
ven die wij mochten ontvangen bij het overlij-
den en de begrafenis van onze lieve moeder,
schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder

Anna
de Haas-Vusschers

betuigen wij u hiermede onze oprechte dank.
Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Landgraaf, september 1994
De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den op zaterdag 17 september a.s. om 19.00 uur
in de parochiekerk van de H. Theresia en Don
Bosco te Lauradorp.

+Bertha Cuijpers, weduwe van Mart Knippen-
I berg, 85 jaar, Roermond. Corr.adres: Asseltse-

straat 38, 6071 BT Asselt-Swalmen. De plechtige
eucharistieviering zal worden gehouden op vrijdag
16 september om 10.30 uur in de parochiekerk van
de H. Dionysius te Asselt.

t Annie Lemmens, weduwe van Jeu Verheesen,
83 jaar, Roermond. Corr.adres: Dr. Philipslaan

3, 6042 CT Roermond. De plechtige uitvaartdienst
zal worden gehouden op vrijdag 16 september om
11.00 uur in de O.L.V. Munsterkerk te Roermond.

tLéon Sentjens, echtgenoot van Aggy Hen-
drickx, 54 jaar, Echterstraat 88, 6051 GB Maas-

bracht. Op wens van de overledene zal de begrafe-
nis in besloten familiekring plaatsvinden.

t Elisabeth Camps, weduwe van Gerardus Derks,
73 jaar, Hom. Corr.adres: Bredeweg 161, 6042

GE Roermond. De plechtige uitvaartdienst zal
worden gehouden op donderdag 15 september om
11.00 uur in de Boskapel van St. Homerheide te
Hom.

-***>
t

Het medeleven ondervonden na het overlijd"*"
en bij de begrafenis van onze zus, schoonzus
tante

Lisa
Kreutzkamp-Dirks

was voor ons een grote troost.
Heel veel dank.

FamilieDirks ,
FamilieKreutzk' jOT

September 1994.
De plechtige zeswekendienst zal worden &*!s'
den op zondag 18 septembera.s. om 11.00 uiT
de Grote St.-Jankerk te Hoensbroek.

Dankbetuiging
De sfeervolle h. mis, de mooie bloemstukke" ,
devele condoleances hebbenons diep ontrok
Een mooier afscheid van onze moeder

Hubertina
Knoors-Hermans

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

Haar kinderen en kleinkindere*1
De plechtige zeswekendienst zal worden ge*lo,,
den op zondag 18 september om 10.30 uur i"
kerk van de H. Michael te Berg aan de Ma&

. \
Dankbetuiging

Langs deze weg willen wij u bedanken v°ot u
belangstelling die wij mochten ondervinden
het overlijden van

Mia
Sonnemans-Houtma

■̂$Het heeft ons goed gedaan te ervaren hoev
mensen ons in deze dagen hebben bygestaa 11

Ger Sonnemans j

Kinderen en kleinkind 6'

Landgraaf, september 1994
De plechtige zeswekendienst zal gehouden*j
den op zaterdag 17 september a.s. om 19-00"^in de parochiekerk van de H. Theresia en V
Bosco te Lauradorp. .
Met verslagenheid hebben wij kennis geno"1

van het overlyden van ons lid, de heer

JanKleijntjens
Bestuur en leden i
Sint Vincentiusverenigi"*l» ;
Heerlen e.o. . I

tRoger Jean Jacques Scheffers, gehuwd "*, tMaria Henriette Alphonsine Lambertine #f.sSleers, 60 jaar, Pletzersstraat 23, 6213 HG **L|
tricht. De plechtige uitvaartdienst zal Wl:^gehoudenop vrijdag 16 september om 10.30 a \de parochiekerk van de H.H. Petrus en Paul 11
Wolder-Maastricht.
ftJean Reiters, echtgenoot van Annie EsserS'pt

jaar, St. Annalaan 62A, 6217 XC Maastricht- ,
plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden<*, ]
derdag 15 september a.s. om 11.00 uur in de P^j
chiekerk van St. Petrus, Villapark, Sint P'e
Maastricht., i

tHub Boosten, echtgenoot van Marie Lennf,[(
79 jaar, Schellingruwe 66A, 6218 BP MaasV t

De plechtige eucharistieviering zal gehouden?$
den op donderdag 15 septemberom 10.30uur ijvj)
parochiekerk van de H. Vier Evangelisten te & ,
berg-Maastricht. !I 1 <\

Grote sortering
Showroommodellen met zéér lichte
beschadiging m /yr\r~

Reeds vanaf I■ AwOj**
Tekeningenkasten vanaf ’ 695,-

-en Kantoormeubelen
Koop niet voordat u bij

*k I Van Dooren bent geweest!
I \.M Sittard, Handelsstraat 23 W 046-514667
X. «»^y (Handelscentrum Bergerweg) M

VOLGENDE WEEK IS HET DE WEEK VAN
DE DACBLADBEZORCERS.

Executie
verkoop

Op 15september
1994, om 11.00 uur,
vindt een openbare
verkoop plaats.
De verkoopkomt voor
rekening van J.H.
Zweiphennig,
Kwikstaartstraat 4 te
Eygelshoven.

Te koop worden
aangeboden 0.a.:
meubilairezaken.

De plaats van
verkoop is
Kwikstaartstraat 4 te
Eygelshoven.

De goederen zijn te
bezichtigen op 15
september 1994, van
10.30tot 11.00 uur, aan
voornoemd adres.
Alleen contante betaling.
Geen opgeld.

De verkoop vindt
plaats in opdrachtvan de
ontvangervan de
Belastingdienst
Particulieren Heerlen,
vestigingKerkrade.

De belasting-
deurwaarder
belast met
executie.

Belastingdienst

Autoverzekering
Waarom
betaalt
u nog

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

GEURTS ASSURANTIËN
Nieuwstraat 22-24

tel. 045-211668/221090
HOENSBROEK

Executie
verkoop

Op 15 september
1994, om 14.00 uur,
vindt een openbare
verkoop plaats.
De verkoop komt voor
rekening van A. El
Gueddari, Heerlerbaan
90 te Heerlen.

Te koop wordt
aangeboden:
personenauto BMW
metkenteken
SF-15-NB.

De plaats van
verkoop is Heerlerbaan
90 te Heerlen.

De goederen zijn te
bezichtigen op 15
september 1994, van
13.45tot 14.00 uur, aan
de Heerlerbaan 90
Heerlen.
Alleen contante betaling.
Geen opgeld.

De verkoop vindt
plaats in opdracht van de
ontvangervan de
Belastingdienst
Particulieren, Groene
Boord 21 te Heerlen.
Telefoon: 045-738310.

De belasting-
deurwaarder
belast met
executie.

Belastingdienst

LAAT
CARA- I

PATIËNTEN
NIET

STIKKEN
Astma??Fonds

Giro 55055

I BEL NU GRATIS 06-0764
EN JE GROTE LIEFDE STAAT

STRAKS VOQRDE DEUR.

Als u de nieuwe Punto wat beter wilt leren kennen, krijgt u het nu wel heel makkelijk. U belt gewoon tussen 09.00 en
2 1 .00 uur gratis ,06-0764 en de Fiat-dealer bij vin de buurt komt met ons nieuwe paradepaardje bij u langs, voor 'n
geheel vrijblijvende kennismaking. Kunt u meteen 'n afspraak maken voor 'n proefrit om zelf te ËJMMM WLJontdekken hoe ruim, comfortabel, veilig en temperamentvol de nieuwe Punto is.Tot binnenkort. IHilwlf
DE NIEUWE FIAT PUNTO. NU OOK TELEFONISCH BEREIKBAAR.

De Punto is er at vanaf 22.750,-.

dr. Jacobs en dr. Andriessen
ARTSEN TE MECHELEN

AFWEZIG
van 19 september t/m 2 oktober j

Waarneming door artsen van de weekenddV ,
Apotheek normaal geopend JI

Veranda dakplaat

—t__fyl«ta LIFE

Gegarandeerd onbreekbaar en blijvend
helder, bv. voorpergola's,

verandabouw, carports,
terrasoverkappingen.

Eventueel met bijpassend
bevestigingsmateriaal.

Met 10 jaar verzekerde garantie.

MESTER'OM. Prinses Ireneweg 6,
Bunde. Tel. 043-645959.
Showroom geopend: woensdag-,
donderdag- en vrijdagmiddag van
1330 tot 17.30 uur. Zaterdag van
10.00 tot 16.00 uur.

Kansloze kinderen &_ I
kansrijk maken voof
tientje per maand aj,
'Laat ze Leren'- progr** . t
van Terre dcsHomrrxV
uw hulp kunnen ze ,j

school en een zelfs'3 j
toekomst opbouwen- ;

Bel 070-363 79 4° 1
inlichtingen ofstort W, \
ste tientje op giro 25 /
t.n.v. Terre des HomV
Den Haag, onder
ding van 'nieuwe
Laat ze Leren', giro2* *
terre des hommes v

; v,

Jiij(jiafiijijjjj^Bß&i : -*: _a____i_W_W^____\\\__M

WERK? GEHANDICAPTEN DOEN NET ZO GOED MEE
: >



De studie zal 225.000 ecu's (ruim
460.000 gulden) kosten.

LUIK - De zes Euregio-steden
Aken, Maastricht, Heerlen, Luik,
Hasselt en Genk willen samen
zoeken naar oplossingen voor
hun problemen inzake ruimtelij-
ke ordening. Tijdens een twaalftal
bijeenkomsten van de wethou-
dersmet deze materie in de porte-
feuille, bleek dat deze steden met
gelijksoortige problemen gecon-
fronteerd worden. De leegloop
van de stadskernen is zon kwaal
waaraan de zes steden lijden.
Maandag had een vergadering
plaats in Luik. Daar besloten de
wethouders een studie te laten
verrichten, die antwoord moet ge-
ven op een reeks concrete vragen
over de ontvolking van de steden,
het creëren van woongelegenheid
in de stedelijke gebieden, de
voordelen van de TGV, de her-
waardering van vervallen indus-
triewijken, de waarde van een
rivier of het renoveren van een
stadskern.

'Deze gebeurtenis maakt
leven jongetje tot hel'

" Advocaat mr. G. Linders

Vervolg van pagina 1
V^RLEN - Het ministerie
J\ Defensie onderhandelt
h^het Algemeen Burgerlijk
Vsioenfonds (ABP) over
S jn overname van de pen-
Vnregeling voor beroeps-
Vtairen. Defensie sprak
3eren de hoop uit dat de
'99RWe re SelmS Per 1 januari

6 kan ingaan.

«V'delijk is of die streefdatum
liV gehaald. De onderhande-
Vo^ n met het pensioenfondsV de ambtenaren en de bon-
Ho voor overheidspersoneel zijn
C niet afgerond en het ABP is
L° Seen formeel voorstel voorge-
W'Vorts is nog overleg nodig
6ah binnenlandse Zaken en Fi-

itV sic wil af van de huidige
ij ,Sl°enafspraken, die drukken
dV begroting. Onder andere de
leuernenae vergrijzing binnen
ip zorgt ervoor dat
(Vrmijn de pensioenlast een
irV groter beslag op het defen-
V^get gaat leggen. Daardoor
"■n. ren °P clen auur andere pos-
»Vancieel onder druk komenfstaan.

Omslagstelsel
ts __

*$p onderhandelingen met het
$i 0 wü Defensie haar eigen pen-
tèrVegeling inruilen. Het minis-
t^ "anteert nu nog het zogehe-
iV'fislagstelsel waarbij de mili-
V1** de premie betalen voor de
OjVsioneerden. Dit stelsel kost
tl^rbasis zon 500 miljoen gul-

" Staatssecretaris Van Dok-Van Weele haalt het eerste ABS-systeem van de band. Achter haar staat gouverneur Van
Voorst tot Voorst.

6'i ite /"^ ABP komen de militairen
V, en onder het kapitaaldek-
Sj Ssstelsel waarbij eenieder zelf
Oj 't voor zijn eigen pensioen.
i)Vrrnijn is zon regeling voor-

*>ei\ aldus een woordvoerder.
Van onze redactie economie

afdeling van het tuchthuis in Ca-
dier en Keer wordt hij door an-
deren op de nek gezeten voor het
doden van Ramon. Nee, hij is
niet gebaat bij vrijspraak. Inten-
sieve begeleiding, via het jeugd-
recht mogelijk tot zijn eenen-
twintigste, zal absoluut noodza-
kelijk zijn."

VALKENBURG/ECHT - De
jongen zit tot eind oktober vast
in een tuchthuis. Dan moet zijn
zaak voorkomen. Linders zal dan
niet pleiten voor vrijspraak, al-
thans zo denkt hij er nu over.
„Mocht echter blijken, uit het
psychiatrisch onderzoek, dat
mijn cliëntje een fantast is, dan
zou de zaak er anders uitzien. Op
verzinsels wordt nooit iets bewe-
zen geacht," vertelt Linders.

De raadsman, zelf vader van
twee kinderen, begrijpt de com-
motie die van allekanten over de
zaak is ontstaan. Net als politie
en justitie vindt hij het moeilijk
inhoudelijk op het drama in te
gaan. Achtergrond daarbij is de
hetze die vorig jaar in Engeland
ontstond na de vele publiciteit
over de gewelddadige dood van
James Bulger, het tweejarig jon-
getje dat door twee kinderen van
tien werd gedood. Levenslange
gevangenisstraf kregen de kin-
deren daar.

„Ik probeer bij alles rekening te
houden met de jongen. Hij is niet
gebaat bij loslaten of een paar
maanden tuchtschool. De jongen
was al uit huis geplaatst door de
kinderrechter omdat hij moeilijk
opvoedbaar was. Deze gebeurte-
nis maakt zijn leventje tot een
hel. Daar moet hij bij worden ge-
holpen. Daarom ook wordt hij
diepgaand psychiatrisch onder-
zocht en ik hoop dat de conclu-
sie 'ontoerekeningsvatbaar' tot
een jeugd-tbs zal leiden".

„Maar in Engeland zijn ze niet
goed wijs. Kunnen die kinderen
ooit nog normale mensen wor-
den als ze, uiteindelijk, uit de
gevangenis komen? Gelukkig is
zon straf in Nederland voor kin-
deren onder de zestien jaar on-
mogelijk. Hier wordt veel meer
gekeken naar het belang van het
kind en minder naar de vergel-
ding of generale preventie," al-
dus Linders.

Wat justitie in Maastricht de jon-
ge verdachte ten laste zal leggen
is nog niet bekend. Wel verleng-
de de kinderrechter de gevan-
genhouding op grond van dood-
slag. Linders vermoedt dan ook
dat dit de officiële aanklacht zal
zijn.

De ouders kunnen de gebeurte-
nissen niet verwerken en kun-
nen het niet opbrengen de jon-
gen te bezoeken. Alleen de
gezinsvoogd en de adcocaat ziet
hij af en toe. Volgens Linders
moet hij zich proberen staande
te houden, want in de gesloten

Ouders

Hij vervolgt: „Nu is het kind,
want dat is een jongen van der-
tien toch, volstrekt in de war.
Alle grond onder zijn voeten is
weggespoeld."

ABS-fabriek breekt
Europese markt open

HEERLEN - Kelsey-Hayes,
Amerika's grootste fabrikant van
ABS-remmen, gaat een prijzen-
oorlog in Europa ontketenen.
Met de goedkope en kleine anti-
blokkeersystemen die in een
gloednieuwe fabriek in Heerlen
worden geproduceerd, wil Kel-
sey-Hayes ook in Europa markt-
leider worden.

voor hooguit honderd mensen
werk is. De fabriek kan een mil-
joen ABS-systemen per jaar
maken, maar gaat volgend jaar
slechts op halve kracht van start.

Pas als voldoende autofabrikan-
ten toehappen en ABS-appara-
ten bestellen, worden de produk-
tie en het aantal werknemers
opgevoerd.

De Kinderbijslagwet geeft de SVB
het recht gegevens na te trekken brj
bedrijfsverenigingen, het GAK, de
GMD, de belastingdienst, bevol-
kingsregisters, ziekenfondsen, het
ABP en andere pensioenfondsen.
Dat is in de praktijk niet voldoende.
De SVB klopt ook regelmatig aan
bij werkgevers, banken, scholen en
(kamer)verhuurders. Die categorie
moet de bank eigenlijk ook op het
machtigingsformulier opnemen,
stelt de Ombudsman. Als de SVB
nog andere, niet genoemde instan-
ties raadpleegt, moet zij de aanvra-
ger van kinderbijslag daarover af-
zonderlijk en van tevoren inlichten,
opdat hij daarvoor bewust toestem-
ming geeft.

Jan-en-Alleman persoonsgegevens
krijgt doorgespeeld.

De zaak is aangekaart door de In-
dustriebond FNV district Limburg
te Sittard. De bond vindt de 'blanco
machtiging' op gespannen voet
staan met de Wet op de persoonsre-
gistraties. Die waarborgt dat niet

SITTARD - De Sociale Verzeke-
ringsbank (SVB) gaat te ver met de
schriftelijke machtiging die zij ver-
langt van de aanvrager van kinder-
bijslag waardoor de SVB bij alle
daarvoor in aanmerking komende
instanties informatie mag natrek-
ken. De Nationale Ombudsman
vindt het niet behoorlijk dat de
bank haar cliënt niet van tevoren op
de hoogte stelt van het natrekken
van informatie bij personen of in-
stanties die buiten het geijkte con-
trolepatroon vallen.

Ombudsman kritiseert
machtiging kinderbijslag

poetst, zodat zo weinig mogelijk
stof de fabriek inkomt.
Kelsey-Hayes maakt apparaten
die voorkomen dat de wielen
van een auto blokkeren als te
hard op de rem wordt getrapt.
De auto kan zo beter onder con-
trole worden gehouden. In de
VS heeft al zestig procent van de
nieuweauto's zon ABS-systeem,
in Europa 45 procent. Het bedrijf
stak de Atlantische Oceaan over
om bedrijven als Ford en Gene-
ral Motors ook in Europa van
ABS te voorzien, maar inmiddels
zijn er enkele nieuwe klanten in
Europa bijgekomen, zo laat de
directie doorschemeren. Op de
vraag of dat Volvo en Mitsubishi
in Bom zijn, volgt geen ontken-
ning.

industrieterrein De Beitel. Het
was haar eerste openbare optre-
den. Kelsey-Hayes had zich aan-
vankelijk willen vestigen in het
Franse Metz, maar met opvallen-
de slagkracht wist de Limburgse
Industriebank Liof het bedrijf
op het laatste moment naar
Heerlen te halen. Kelsey-Hayes
zit nu geografisch midden tussen
de grote Europese automakers,
betoogde Van Dok.

De Amerikaanse directeuren die
speciaal voor de opening van
hun eerste Europese fabriek
naar Nederland kwamen, von-
den het prachtig dat Kelsey-
Hayes hier al zo populair was:
overal in Zuid-Limburg hing im-
mers de Amerikaanse vlag uit.
Later begrepen ze pas dat dat
met de bevrijding te maken had.
Het kon hun pret bij het bezoek
aan de 'city of Limburg' niet
drukken.

De vraag naar ABS zal nog flink
groeien, verwacht Kelsey-Hayes-
president Edward Gulda. De
ABS-apparaten worden in de
toekomst alleen maar lichter,
kleiner, geavanceerder en be-
trouwbaarder. Gulda is er dan
opk van overtuigd dat rond de
eeuwwisseling iedereen zon
remsysteem in zijn auto heeft.

In een pas gestreken stofjas
opende de staatssecretaris van
Economische Zaken Anneke van
Dok-Van Weele gisteren de
ABS-fabriek op het Heerlense

6eetl Mogelijke wijziging heeft
fef, Nadelige gevolgen voor de-

die nu van hun pensioen
l>Vten. De uitkering voor ge-
tlijj.'°neerde beroepsmilitairen
C gegarandeerd.
r
Landbouwminister

opwerkbezoek
VHIVIOND - Minister J. van
>r etl van Landbouw, Natuurbe-
|eVn Visserij heeft gisteren een
fc. bezoek gebracht aan de Lim-
Itaf Land- en Tuinbouwbond in
NV?nd en aan een pluimvee--
VV in Horst. Daar werd de
h (Viak- en mestproblematiek
<6r, e aanpak in Limburg bespro-
IfyVansluitend bezocht de kers-
*tt u Minister een fruitteeltbedrijf
!VfSSel waar hij sprak over de
Sd. rVn rond gelegenheidsar-
<Hj '9e LLTB nodigde de minister
&r y 1 aantreden meteen uit om

Limburg te komen. Het was
\. eerste werkbezoek van Van
V f

die zelf al b^ zi Jn aantreaen
Hu °ok en vooral 'de boer op te

Wie door de nieuwe fabriek in
Heerlen loopt, heeft overigens
niet de indruk dat het werk door
nog minder mensen gedaan kan
worden. Bijna alles is geautoma-
tiseerd. Geluidloze, onbemande
robotkarretjes rijden rond om de
spullen aan en af te voeren. En in
een speciale schone-luchtcabine
worden zelfs de schoenenvan de
werknemers automatisch ge-

Het riante complex heeft negen-
tig miljoen gulden gekost. De
Nederlandse overheid ■ betaalt
een stukje mee als investerings-
premie, in deverwachting datbij
Kelsey-Hayes 160 hoogopgeleide
mensen aan de slagkunnen. Uit
de woorden van directeur
Edward Gulda viel gisteren ech-
ter op te maken dat voorlopig

zijn in Hoensbroek had voor
ongeveer vijf miljoen gulden aan
pruiken in voorraad. Meric
Fashion Europe Guliker bv lever-
de ook pruiken aan Duitsland en
België. De toeleverancier van de
groothandel zat in Hongkong.
Kappersscholen behoorden tot de
vaste klanten.

Hete zomer nekt
pruikenhandel

Ontslag zesentwintig mensen in Hoensbroek

Waarschijnlijk gaat de oud-direc-
teur van het bedrijf een overeen-
komst sluiten met de bij het fail-
lissement betrokken bank om de
voorraden terug te kopen' en een
nieuw bedrijf op te zetten. Wel-
ling: „De bank schiet er dan wel
geld bij in, maar in een openbare
verkoop brengen deze pruiken
helemaal nietsop. Bij een pruik is
het namelijk net als bij een ser-
vies: Je wilt zeker zijn datje in de
toekomst hetzelfde merk kunt
blijven kopen, anders springt het
verschil in het oog."

De plaatsvervangend curator kan
nog niet zeggen in hoeverre de
ontslagen personeelsleden een
kans hebben dat ze in het nieuwe
bedrijfweer aan de slag kunnen.

Van onze verslaggever

HEERLEN - De warme zomer is
noodlottig geworden voor de
Hoensbroekse vestiging van Me-
ric Fashion Europe Guliker bv,
een groothandel in pruiken en
kappersbenodigdheden. De 26
Limburgse personeelsleden is gis-
teren ontslag aangezegd, nadat de
rechtbank in Rotterdam vorige
week het faillissement over het
gehele bedrijf uitsprak.

„Hoewel de onderneming kampte
met de algemene recessie en de

last van veel te grote voorraden,
was het uiteindelijk het warme
weer dat beslissend was," vertelt
plaatsvervangend curator J.H.
Welling van advocatenkantoor
Rutten & Lückers. „Bij hoge tem-
peraturen koopt bijna niemand
een pruik. De onderneming raak-
te in de zomer 700.000 gulden'
achter op het schema."

Het daarnaast bestaande pro-
bleem van te grote voorraden be-
titelt Welling als 'het uiteindelijke
kerkhof van het bedrijf. De on-
derneming, met een hoofdkan-
toor in Rotterdam en een maga-
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Verse
steelkoteletten
nu per kilo vari^ kSrötTvoor

in alle slagerijen van

janlinders
voor 'n vriendelijke prijs.

Van onze correspondent

-^_Van onze verslaggever

Bedrijvenbank voor
beide Limburgen

Studie kernen
steden Euregio

gisch-Limburg dan omgekeerd.
Dat heeft volgens hem te maken
met fiscale verschillen, wetten
en regels. Gedeputeerde C. de
Waal van Economische Zaken
voegde daar aan toe dat hij de
service-gerichtheid van Belgi-
sche gemeenten aanzienlijk be-

presenteren aan beide zijdenvan
de grens. Bedrijven kunnen zich-
zelf bijvoorbeeld 'in de aanbie-
ding' doen voor overname. Vol-
gens een woordvoerder is het
voor Nederlandse zelfstandige
ondernemers aantrekkelijker
een zaak over te nemen in Bel-

JfAASTRICHT - De Limburgse
van Zelfstandige
(Lozo) in België en

'ederland willen meer mogelijk-eQen scheppen voor grensover-c"rijdende samenwerking.
eide organisaties roepen een

regionale bedrijvenmarkt en
in

"et leven om dat te bevorderen.
'a de bedrijvenmarkt of bedrij-

,fnbank wordt het midden- en
jteinbedrijf in de gelegenheid
*steld zich nadrukkelijker te

ter vindt dan die van Nederland-
se. „Ze omarmen je," zei hij.
Beide Lozo's menen verder dat
de ondernemers in het grensge-
bied elkaar te weinig kennen.
Daarom zijn de bedrijvenont-
moetingsdagen in het leven ge-
roepen. Het is de bedoeling dat
ze zo een beter inzicht krijgen in
de problematiek van grensover-
schrijdend zaken doen. Verder
hoopt men individuele contacten
te kunnen leggen. Uiteindelijk
wil men bereiken dat een Eure-
gionale zakenclub wordt opge-
zet, vooral bedoeld voor de klei-
ne zelfstandigen.

Anti-blokkeersysteem

Vergrijzing krijgsmacht geeft toenemende druk op begroting

Defensie wil pensioenen
onderbrengen bij ABP

limburg



Archeologe onderzocht
driehonderd toiletten

Van onze verslaggever
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DOOR KATJA KREUKELS niet echt op de hoogte van de
laatse ontwikkelingen. „Het zijn
wel onze buren, maar ik ben nog
nooit in Noord-lerland geweest.
Door dit project heb ik voor de
eerste keer kennis gemaakt met
de jeugd uit Ulster en eigenlijk
zijn we allemaal hetzelfde."

hand. Vrede is beter, maar de
grote tegenstellingen binnen Ul-
ster maken dat bijna onmoge-
lijk."

maken om op de lijst terecht te
komen voor een huis."

leuk, alleen de mensen verstaan
je nauwelijks. Op de excursie
naar Amsterdam verheug ik me
het meest. Bij ons heb je name-
lijk geen hoeren."

Bevrijding 2
Nu kan ik me toch echt ergeren.
Niet over die 67-jarige man uit
Geleen. Die weet niet beter en
heeft er waarschijnlijk nooit van
gehoord dat Mozart, Beethoven,
Strauss en Lehar ook allemaai
Oostenrijkers waren. Waar-
schijnlijk weet hij ook niet dat
Zubin Mehta, ook niet de eerste
de beste, het gewaagd heeft als
joods dirigent in Israël Wagner
te dirigeren en dat hij daar
enorm veel succes mee had. Het
ging toen en het gaat nu om de
muziek. Hij, de man uit Geleen,
weet misschien niet beter, maar
ju, de krant, zou beter moeten
weten.
MAASTRICHT E. Kochmann

Toekomstplannen? Billy: „Me-
chanicus." George:. „Slager."
Lorraine: „Tuinarchitecte." Toe-
komstplannen voor Ulster? Billy
blijkt een idealist te zijn: „Als de
toekomstige regering lers is, zijn
de protestanten op hun tenen ge-
trapt. In een Britse regering kun-
nen de katholieken zich niet
vinden. Dus er moet, een ge-
mengde regering komen, dan is
iedereen tevreden."

ECKELRADE - Het staakt-het-
vuren van de IRA houdt al twee
weken stand. Nieuwe hoop,
maar volgens Billy en George
geen garantie voor vrede. „Enge-
land wil veel te veel en ondertus-
sen laten ze de mensen maar
wachten. Daarbij is het geweld
helemaal niet afgelopen. Er'zijn
nog steeds protestantse en ka-
tholieke organisaties die elkaar
in de haren vliegen," vertelt Bil-
ly. George: „Het initiatief is
goed, maar het werkt niet. Er is
nog teveel haat onder de men-
sen, maar zij hebben het niet
voor het zeggen. De regering re-
gelt het wel."

De twee jongens voelen zich he-
lemaal thuis in Belfast. „Niet
iedereen is vol haat. De mensen
zijn hier net heel vriendelijk.
ledereen kent elkaar en als je
problemen hebt, staat er altijd
iemand voor je klaar," vindt
George. Billy is het er mee eens:
„Het is eén grote familie en door
de grote sociale controle is er
ook bijna geen criminaliteit."

Billy: „In sommige buurten
moet je gewoon niet komen,
want ze hebben meteen door of
je katholiek bent of protestant.
Niet door je uiterlijk, maar om-
dat niemand je daar kent."
Over het jongerenproject zijn ze
alle drie enthousiast, maar ze
vinden het ook niet erg om weer
naar huis te gaan. Voor George is
het een kans uit duizenden. „ Bij
ons thuis is er helemaal geen
geld om op vakantie te gaan. Een
keer met vrienden de pub in is
eigenlijk het enige uitje."

Lorraine moet heel erg wennen
aan de Nederlanders. „ledereen
is hier veel meer op zichzelf. Ne-
derlandse gezinnen zijn ook veel
rijker dan lerse gezinnen. De
werkloosheid is heel groot bij
ons."
De zwakke economie speelt ler-
land duidelijk parten. „Sommi-
gen hebben zelfs geen eigen huis
en krijgen bij familie en vrien-
den onderdak. De werkloosheid
went wel, alleen veel leren wor-
den daardoor lui," zegt Billy.
In de republiek gaan ze volgens
Lorraine soms wel heel ver om
aan een huis te komen. „Jonge
meisjes laten zich vaak zwanger

George:„Ja, dat is een mooi idee,
maar geen werkelijkheid." Lor-
raine : „Je moet voor heel Ulster
zon project organiseren zoals dit
wat wij nou doen. Misschien
leert de Noordierse bevolking el-
kaar dan te respecteren. Dan
komt de vrede vanzelf wel."

Lorraine ziet de protestantse do-
minee Paisley en de Britse pre-
mier Major niet samen een pilsje
drinken, maar voor de rest is ze

„Het is zo saai in Belfast. Er is
helemaal niks te doen voor de
jeugd. In Nederland vind ik het

Criminaliteit is er nauwelijks in
Ulster, maar terreur natuurlijk
wel. George: „Het terrorisme is
vreselijk, maar je went eraan en
er is ook niet elke dag ietsaan de

achterna gereden door proslr
tuanten.
Mijn kinderen, dienog klein z'J 'komen uit school en verteUe
eerst de verhalen over wat ze "**

weer gezien en gehoord hebbe,
en daarna pas wat ze op scho
gedaan hebben. Maar als klap "J,
de vuurpijl krijg ik nu te leze
dat ik als actievoerende Zes*
genaar de prostituees (veelal W
tenlands en heroïne-versla^
hun illegale inkomsten afnee^de (wettelijk verboden) pooie"
hun inkomens laat dalen, deh°
ren pas laat naar bed kunnene
ik hen dus van hun nachtrust "roof, ze laat werken zonder c°
doom zodat ze aids verspreid
en perverselingen uitnodig na
Zeswegen te komen! ..
Nu weet ik het helemaal &.1
meer! Het is een wonder dat
nog normaal kan werken en da
mijn belasting over betaal, nw
eigen straat netjes kan houd1'
(op één drugspand na) en nw
kinderen fatsoenlijk tracht op
voeden. Is er een goede psychl^
ter die mij wat realiteitszin e
levensvreugde terug kan geve,
Simpel zal het niet zijn, maar
is gegarandeerd goed geld aan
verdienen!
HEERLEN H. DerwC 1

Na vijftig jaar zijn vele van deze
Stoters in een sterke band met
elkaar verenigd. Hier overheerst
de onderlinge saamhorigheid, de
sterke sociale binding, de hulp
voor elkaar, gegroeid in de jaren
van strijd in het verzet, met de
Amerikaanse eenhedenen in Ne-
derlands Oost-Indië met de
Stoottroep Bataljons.
Als wij spraken over de Duitsers
was dit niet in termen van 'haat'
en 'Moffen', maar duidelijk in de
geest van terughoudendheid,
nog geen voldoende vertrouwen,
wel willen vergeven maar nog
niet kunnen vergeten. Ik vind
het dan ook jammer dat deze
kop boven het artikel is gezet.
GELEEN J. A. Kuijer

Stoottroepen
In uw uitgave 'Bevrijding
1944-94' staat een artikel met als
kop: 'Stoters niet bevrijd van
haat tegen de Moffen.
Natuurlijk is er gesproken over
de houding van het regiment
Stoottroepen tegenover de Duit-
sers, maar daar lag volgens ons
niet het accent van het inter-
view. Er werd gesproken over de
bevrijding van Zuid-Limburg en
de opdracht van ZijneKoninklij-
ke Hoogheid Prins Bernhard aan
Bep van Kooten om de mensen
uit het verzet te groeperen in
strijdbare eenheden om in het 9e
Amerikaanse Leger mee te wer-
ken aan de bevrijding van Ne-
derland en de vernietiging van
de Duitse eenheden. Vier jaar
Duitse bezetting hadden hun
sporen gezet, de mensen uit het
verzet waren sterk gemotiveerd
om nu met 'open vizier' de strijd
aan te gaan met de Duitsers.
Woede, machteloosheid en een
zekere haat tegen de Duitsers
overheersten in 1944 bij de
Stoottroepers van die eerste da-
gen.

" Gemma Janssen: „Romeinen vonden het helemaal niet leuk
om naast elkaar op toilet te zitten." Foto: frits widdershoven

Deze week verschijnt een boekwerk
over dit onderwerp: 'Latrines, An-
tieke toiletten, modern onderzoek',
een uitgave van EDU'actief in Mep-
pel. Een van de auteurs is Gemma
Janssen, een Maastrichtse archeolo-
ge, die al geruime tijd bezig is met
een onderzoek naar water- en sani-
taire voorzieningen in oude Ro-
meinse steden.

Schaamte
Romeinen omgaven het fenomeen
ontlasting overigens met het nodige
schaamtegevoel. Een van die punt-
dichters nu, satiricus Petronius uit
de tijd van Nero, laat een van zijn
figuren vertellen over zijn weder-
waardigheden op het toilet. Het is
een pleidooi om de schaamte te
overwinnen en gebruik te maken
van de faciliteiten die toiletten bie-
den.

'Geloof me,' schreef Petronius, 'als
de gassen naar je hoofd stijgen, ver-
oorzaakt dat kwade stoffen in je
hele lichaam. Op die manier zijn er
al heel wat aan hun eind gekomen,
omdat ze niet voor de waarheid wil-
den uitkomen. Dat ze naar het toi-
let moesten dus.

Het boekje omvat een reeks van
cultuur-historischebeschouwingen.
„Heel lezenswaardig," vindt Gem-
ma Janssen. „Vooral ook omdat het
deze keer niet gaat over monumen-
tale dingen, maar over het kleine en
gewone, over de dingen van alle
dag. En dat in een tijd waar we ei-
genlijk nog steeds te weinig van
afweten."

De vloer onder de zitting liep daar-
bij enigzins af om het doorspoelen
met een emmer water te vergemak-
kelijken. Vaak waren er ook nog
toiletten op de bovenverdieping,
die dan middels terracottapijpen
verbonden waren met die beerput.
Romeinen hadden misschien wel
geen theorie over hygiëne, uit alles
blijkt wel dat ze heel praktisch ge-
oriënteerd waren."

Ze heeft inmiddels zon driehon-
derd privé-toiletten in Pompeï on-
derzocht. „Meestal bestond zon
privé-toilet uit een nis met daarin
een gat dat op een beerput uit-
kwam. Die nis bevond zich meestal
in een hoek van de keuken.

MAASTRICHT - Er bestaan
over de toiletten in de Ro-
meinse tijd nogal rare verha-
len. Meestal zijn die ontleend
aan snerende puntdichters,
vaak echte klaplopers, die dan
een beeld schetsten van
groepsgewijs naast elkaar zit-
tende mannen en vrouwen in
openbare latrines, waar rod-
dels en leugens werden uitge-
wisseld en bekenden werden
geïnviteerd voor een etentje.
De Romeinse ontlasting, afge-
schilderd als gezamenlijke en
gezellige bezigheid bijna.

Het leven in het Pompeï van 79 jaar
na Christus werd onder lava 'bevro-
ren' door de Vesuvius. „Ideaal voor
onderzoek dus. De stad ligt er als
het ware door de lava ingepakt bij,"
aldus Gemma.

„De vraag of er wel verschillende
mannen- en vrouwentoiletten in de
Romeinse tijd waren, kan ik nog
niet beantwoorden. Uit de Middel-
eeuwen weten we bijvoorbeeld yan
een nonnenklooster waarin bacte-
riën uit eileiders werden gevonden.
Hoe dat bij de Romeinen was, is
nauwelijks nog onderzocht. Het is
zeker de moeite waard om daar nu
wel aan te beginnen."

urine zelfs belasting geheven. Van
hem is dan ook de nu nog in ge-
bruik zijnde uitdrukking 'Pecunia
non olet' (geld stinkt niet) afkom-
stig," lacht de Maastrichtse.

onderzoek op dit terrein," aldus
Gemma Janssen.

Paars kabinet
De verkiezingen '94 zijn acV
de rug. Na verkiezingscarnp3^
nes en diverse forums, waa1".
bijna goud beloofd werd, V
vooral 'opening' en vernieuwir**
is de Haagse kring weer ëeS\
ten, potdicht! Het 'yolk' (buit6,
de kring) moet nu afwachten ***er gaat gebeuren. Tijdens de ■*|formatie en formatie, werd n
plotseling angstig stil. Ondan^;
wekenlang overleg, kwam ,
geen enkel zinnig woord na
buiten. De 'opening' was ineejj
gesloten. Hieruit volgt dat we .
'vernieuwing' moeten afwac
ten!
Eindelijk, daar was dan hét >
geerakkoord. Hierin was al-maar dan ook alles in 'grote' l'
nen geregeld, de 'kleine' ÏÜ1"-^volgen dan vanzelf. Alle moge'^
ke adviesraden op elk denkb3.(gebied, hebben dag en nacht
het zweet des aanschijnsrapP^,
ten geschreven en berekening,
gemaakt, met uitkomsten van'cijfers achter de komma, m 3
ook van x-cijfers vóór de ko"l,
ma! Van dit laatste een vo**
beeld van vele. Een politiecV
missaris met een salaris (I°°~
van ’ 239.999,01 + ’40.000,- l°
lage?!, totaal ’ 279.999,01 = &\rond ’280.000,-. Edoch het v^,
met een uitkering al of niet
een aanvullend pensioen^
hoeft maar een 'klein' pereen ,
ge in te leveren zegt de p3af eiregering, want dit alles m°
toch betaalbaar blijven. .$
Dus toch vernieuwing. V
moet dus blij en dankbaar &>,,
dat er zo'n geweldig kabinet a
het roer gekomen is. C'est la
men heeft zijn werk geda^,
Hiermee is een atoom van .
sluier, die er nog steeds ha*" 1!^gesplitst. Als alle atomen ZS
vrijgekomen, dan is de bom °i
ploft. Dan ziet men de open' *Jj
en kan men weer opnieuw &j
vernieuwing beginnen. Wann^.zullen de ogen eens echt o9
gaan? Zo simpel is het.

SITTARD P. HoU&S

Zeswegen
Naar aanleiding van het artikel
over het CAD, dat onlangs in het
LD stond, wil ik graag het vol-
gende kwijt. Ik ben op zoek naar
een goede psychiater omdat het
niet goed gaat met mij. Wat
eraan scheelt? Ik weet het niet.
Sinds enige tijd voel ik mij niet
meer veilig en op mijn gemak in
Zeswegen en in Heerlen.
Naar de stad ga ik niet graag
meer want de CBS-weg, fietstun-
nel, Stationstunnel, Spoorsingel
en de binnenstad geven mij niet
echt een fijn en veilig gevoel.
Mijn vrouw, die in het centrum
werkt, breng en haal ik al een
halfjaar met de auto naar en van
het werk, omdat ze op bovenge-
noemderoute al diversekeren is
aangesproken, lastig gevallen en

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

Als muzikant word ik ook wel
eens, tot grote irritatie van alle
betrokken partijen, geconfron-
teerd met de onbenulligheid van
een organisatie, die zich niet de
moeite neemt om passende mu-
ziek te engageren. In dit geval
zou bijvoorbeeld het Glenn Mil-
ler-orkest van Wil Salden op zijn
plaats zijn. Als men de oorlog
met al zijn nare zaken wil verge-
ten, zou men als eerste geen be-
vrijdingsfeesten meer moeten
vieren, maar van nu af aan beter
een verzoeningsfeest kunnen or-
ganiseren.
HOENSBROEK L.E.H. Hendrix

Bevrijding
Ik ben het eens met de inwoner
van Geleen, die de muziek op het
bevrijdingsfeest ongepast vindt.
Niet dat ik de oorlog meege-
maakt heb, maar er is duidelijk
sprakevan een programmerings-
fout, die de organisatie simpel-
weg moet toegeven. Met de
muziek die Rieu en zijn orkest
spelen is niets mis, ze past echter
niet op een feest waar de bevrij-
ding van de Duitse onderdruk-
king wordt herdacht, net zo min
als Amerikaanse muziek past op
een Frans feest.

„Het boekje rekent echt af met een
groot deel van die verhalen. Romei-
nen vonden het eigenlijk helemaal
niet leuk om naast elkaar te zitten
op een toilet. Integendeel," legt ze
uit.

Beerputten
Dat laatste blijkt bijvoorbeeld heel
duidelijk ook uit de wijze waarop
de beerputten gesitueerd werden,
half onder het toilet zelf, half onder
de stoep. „Dat betekende dat het
leegmaken van die putten altijd bui-
ten kon gebeuren, en niet, zoals bij-
voorbeeld in de Middeleeuwen het
geval was, binnen, met als gevolg
dat alles door het huis naar buiten
gedragen moest worden."Schaamte

Het onderwerp 'Romeinse toiletten'
is lang buiten de aandacht gebleven
van de archeologen. „Waarschijnlijk
uit een soort schaamte om bezig te
moeten zijn met dingen van alledag.
Op het ogenblik zijn weer verschil-
lende wetenschappers bezig met

De Romeinse overheid liet het le-
gen van de putten en ook van de
urinekruiken op de hoek van de
straat over aan speciaal daarvoor
aangestelde functionarissen. „On-
der keizer Vespasianus werd over

(ADVERTENTIE)
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" Billy en George uit
Noord-lerland en
Lorraine uit lerland
poseren gewillig voor de
camera in het Henk
Schram Centrum te
Eckelrade.
Foto: FRITS
WIDDERSHOVEN

Ierse jongeren voor drie maanden in Limburg

'De goede kanten van Ulster
komen nooit in het nieuws'

Opgroeien temidden van geweld. Leven in een
land met politieke enreligieuze tegenstellingen.
Studeren, maar geen baan vinden. Een volk vol
haat, achterdocht en hoop; tenminste dit is het
beeld dat in deloop der jaren is ontstaan over

Noord-lerland. „Een vertekend beeld," volgens
de 17-jarigekatholieke Billy Mc Donald en zijn
protestantse leeftijdgenoot George Conner uit
Noord-Belfast. „De goede kanten van Ulster
komen nooit in het nieuws." Samen met de

22-jarige lerse Lorraine Ayres doen ze mee aan
een jongerenproject. Drie maanden verblijven ze
in totaal met twintig leren en Noord-leren in het
Henk Schram Centrum te Eckelrade. Zekrijgen
een kans om de Nederlandse taal te leren, stage
te lopen en elkaar beter te leren kennen. Drie

maanden even zonder tegenstellingen.

Gemma Janssen: 'Romeinen waren heelpraktisch'

F limburgs aaablad
limburg
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Gleufhoeden
Aanleiding voor de verhuizing
naar Nederland was een opmer-
kelijk bezoek. „Op een dag kwa-
men mannen met gleufhoeden
aan de deur, die aan tante Truus
vroegen of ze Mem Kampf wilde
kopen. Ze antwoordde: 'Ik houd
me niet met politiek bezig." De
mannen verdwenen, maar de
Tonnards achtten het toch beter
om uit Duitsland te vertrekken.
Truus begon een stoffenzaak aan
de Stationsstraat in Heerlen en
later bouwden ze een nieuwe
winkel aan de Dautzenberg-
straat.

De Wehrmachtfilm boeit Erven
enorm. „Tonnard is in juli 1940
in Aken naar de bioscoop ge-
weest, waar hij dezepropaganda-
film over de verovering van
Nederland, België en Luxem-
burg zag. Op de een of andere
manier moet Tonnard een kopie
hebben gekregen. Doodzonde
dat het geluid ontbreekt."

DOOR JOOSPHILIPPENS

" Vierhonderd schoolkinderen legden bij elk van de 8301 graven bloemen.
Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

DOOR WIM DRAGSTRA

In 1944 bevrijdde het 119de regi-
ment van deOld Hickory's Heer-
len. Tonnard filmde dansende
kinderen op het Wilhelmina-
plein, de arrestatie van een
NSB'er op het Raadhuisplein,
mensen in goederenwagons en
kinderen die de aanhouding van
NSB'ers naspelen.

ze ook na die tijd bevriend met
de Tonnards. Math vertelt: „We
kwamen bij elkaar over de vloer.
We mochten niet meneer en me-
vrouw zeggen, nee het was 'ome
Nol' en 'tante Truus'."

cies 1330 seconden. De eerste
driehonderd beslaan de intocht
van de Duitsers in Heerlen, dan
volgt een Wehrmachtjournaal
van zevenhonderd seconden en
tenslotte is precies 330 seconden
te zien van de Heerlense bevrij-
ding."

§jBERLEN - „Nol TonnardJVde de terugtrekkende
Uitse troepen vanuit zijnaam aan de Dautzenberg-

paat in Heerlen. In die tijd
atelden de camera's nogal,

s dat was hartstikke link.
lJu vrouw Truus zei: 'Nol
°e dat niet, straks schieten
6 je nog dood."

Vertoningen
Een aantal fragmenten stelden
de erven Tonnard eerder be-
schikbaar voor 'Heerlen vroeger'
van Herman Haenen. „Maar nu
we vijftig jaarbevrijding vieren,
breng ik de film helemaal in de
openbaarheid. Tonnards schoon-
zus Elly stemt daar mee in," zegt
Erven. „Het stadsarchief ko-
pieert hem straks en dan wil ik
openbare vertoningen houden in
het Thermenmuseum."

Vr Nol Tonnard overleefde die
j^Üeseptember 1944 moeiteloos.

0
® Heerlense stoffenverkoper

t e et"leed pas bijnaveertig jaar la-

" om precies te zijn op 17 au-
-BUstus 1980.

Erven kan zich de film beeldje
voor beeldje voor de geest halen.
„Ik heb hem al heel vaak ge-
zien." De film begint met een
mijnwerker op de fiets met een
pungel. „Ik vermoed dat dit beel-
den zijn van 11 mei 1940, de dag
na de inval. Dat was een zater-
dag, maar toen kenden de mij-
nen een zesdaagse werkweek."

Math Erven (64) is een verwoed
amateurfilmer en hij wist van
Tonnards hobby. „Hij filmde
vanaf 1937, een typische bezig-
heid voor de gegoede midden-
stand. Ook de bekende Heerlen-
se dokter Widdershoven filmde."
Na Tonnards overlijden vroeg
diens dochter Erven om een aan-
tal films te bekijken en van nieu-
we aanloopstroken en plastic
spoelen te voorzien.

En zo komt een eind aan de ano-
nimiteit van de film die ook na
Tonnards dood nog veertig jaar
duurde.

Op de film zie je hoe de Duitsers
Heerlen binnenrijden en -lopen.
Tonnard moet gewoon op straat
gefilmd hebben. Erven denkt te

Intocht
Erven stuitte daarbij op een heel
bijzondere film. „Hij duurt pre-

to fe stoffenzaak van Tonnard
j^kte van 1949 tot 1954 Tiny
.Ven. Met haar man Math bleef

Hassel, diverse verzetsgroepen
en de Oranjecomité-'s.

ze viering was de zorg voor en
betrokkenheid bij deze imposan-
te dodenakker en het verhaal dat
erbij hoort, heel voelbaar.

MARGRATEN - Met een in-
drukwekkende oecumenische
viering op de militaire begraaf-
plaats heeft Margraten gister-
middag zijn bevrijding herdacht.
Een herdenking in woord, mu-
ziek en zang die uit het hart
kwam. Wat wil je,Margratenaren
hebben de massale gruwelijke
gevolgen van de oorlog van zo
heel dichtbij gezien, vooral in de
dagen na de oorlog toen duizen-
den dode soldaten bij hen in de
buurt in de Limburgse aarde
werden begraven.

Een historisch moment was de
kranslegging van de Amerikaan
Joseph Shomon, de man die de
begraafplaats in Margraten ont-
wierp en inrichtte, samen met de
huidige beheerder Frank Ber-
loth. Shomon, die eerder in het
gemeentehuis van Margraten de
gouden ere-speld had gekregen,
had dit nog nooit eerder in Mar-
graten gedaan. „Heel ontroerend,
heel mooi," zei hij na afloop van'
de plechtigheid wandelend langs
de rijen witte kruizen, strak in
het gelid onder mooie Hollandse
luchten.

Roos
De Maastrichtse hervormde do-
minee H. Drost haalde de woor-
den van de profeet Jesaja aan,
dat de woestijn zal bloeien als
een roos. „Zoals de woestijn tot
bloei komt na een regenbui, zo
bracht de bevrijding weer leven
in de mensen," aldus Drost die
samen met pastoor J. Franken-
huijsen van Cadier en Keer de
dienst leidde. Cantor Sh. Kanus
uit Bussurn zong twee joodse ge-
beden.

gaards. Marie stond dan buiten
op wacht. „Hij regelde veel zon-
der dat ik daar iets van af wist.
Je kon in die tijd beter niet te
veel weten. Ik zorgde gewoon
voor de mensen in huis," vertelt

Die jarenlangeaanwezigheidvan
de militaire begraafplaats heeft
aan de Margratense gemeen-
schap iets heel bijzonders gege-
ven. Dat was te merken toen
duizenden mensen gisteren
bijeen waren. De manier waarop
de gezamenlijke muziekkorpsen
speelden, de gezamenlijkekoren
hun liederen vertolkten en de
schutterijen hun eerbetoon pre-
senteerden, drukte een doorleef-
de eerbied en dankbaarheid uit
die ten diepste ontroerde. In de-

De heilige grond van Margraten,
begiftigd met wat bleef van die
duizenden jonge Amerikanen
die vielen, de prachtige muziek
en zang, de welgekozen woor-
den, vormden een herdenking
van hart tot hart. De Margraten-
se gemeenschap is daartoe in
staat en daarom mogen we blij
zijn dat deze militaire begraaf-
plaats juist daar is terechtgeko-
men.

Terwijl vierhonderd schoolkin-
deren uitzwermden over de be-
graafplaats om bij elk van de
8301 graven bloemen te leggen,
werden vooraan op de begraaf-
plaats negen kransen gelegd,
onder andere door de Ameri-
kaanse ambassadeur in ons land
Terry Dornbush, deputé Piet
Hilhorst namens het provinciaal
bestuur, burgemeester Peter vanDOOR MARIEKE VERHAAR

'Je realiseerde je niet hoe
gevaarlijk dat werk was'

Marie Bögaards hielp negen onderduikers

Op een van zijn 'rondjes' stuitte
haar man op een ondergedoken
Pools-joods gezin, de Wieners.
Zij zouden voor 5.000 gulden per
persoon via Zwitserland naar
Engeland worden gesmokkeld.
„Op het laatste moment kregen
ze door datze aan de SS werden
uitgeleverd. Ze vluchtten en
zwierven rond. Wij namen hun
tweeënhalf*arig zoontje Charles
in huis. Later, op de vlucht na
een razzia, liepen de ouders
stomtoevallig mijn man tegen
het lijf. Oh, wat waren die men-
sen blij toen ze hun zoontje on-
gedeerd weer terugzagen!"

Bevrijding
De laatste weken voor de bevrij-
ding liep de spanning hoog op.
Tot nu toe was nog geen inval
gedaan, maar in een onbewaakt
moment stond plotseling de ma-
rechaussee in de woonkamer.
Waarom de mannen geen schut-
tersputjes groeven? Vader Bo-
gaards hield het hoofd koel en
antwoordde dat zij in Duitsland
werkten en dus vrijstelling had-
den.

# De kranslegging bij het bevrijdingsmonument op hetKoningsplein trok minder belang-
stelling dan de optochten en optredens in de stadsdelen Heer en Wyck.

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

" Marie Bogaards (80) en de 66-jarige zoon van defamilie
Dirix, Huub. Maar liefst negen onderduikers zaten tijdens
de oorlog bij defamilie Bogaards. Foto: ermindo armino

rj e - Hij bestaat niet meer,
o oVieherenstraat in Beek. En
Vhet huis op nummer 6 is ver-
**iitnen' r s een nieuwbouw-voor in de plaats gekomen,
rVVn de Frans Ehrenstraat
*t6v-V dichtst bij de oorspron-gen Drieherenstraat is aange-
V*- Toch was dat huis op

6 tijdens de Tweede
\Veldoorlog het onderkomennegen onderduikers.

ty e lachtigjarige Marie Bogaards
<V V*1 alles nog te herinneren
ty e *! 'haar' onderduikers. Vorige
'{j * kreeg ze in Beek het boek
°or] JÜdens de Tweede Wereld-
oog g' aangeboden. Daarin staat

6en foto van haar gezin.

S^u. 1938 tot 1945 woonde de
fVfdamse in Beek, boven de
tV«e Dirix. In '38 werd doch-
SoV'3 geboren, twee jaar later
"V *^as' Toen Leen Bogaard,
bi cVe-ambtenaar in Greven-
°rn 'n 1943 werd opgeroepen
c} 0V Duitsland te gaan werken,
bjj p

hij onder. Eerst zes weken"VV familie in Diergaarde (bij
VtVater °P het thuisadres.
?"% en net aannemersbe-
l rj Van Dirix stonden midden
cl6ft

e korenvelden en boomgaar-
Seti ep klein landweg-
tenVaar het huis. Het was dusyehjk veilig."41 v]kgr

uS volgden meer onderdui-
tV6 ', Via dominee Mietens uit
Sr» >heek kwam de blonde jood-
ra6 °°P 't Hart naar Beek. Met
% J.aar 1944 kwamen twee ne-

fc^htt" 11* chiedam. Simon, die
aVj n Jaar werd en in Duits-
\l moest gaan werken en

Huub, die met kerstverlof uit
Duitsland was teruggekomen.
Spoedig volgde ook een collega
van haar man, Wjm Mulder. Een
paar maanden later stond plotse-
ling de Friese T/jitse Uilkema
voor de deur, die zonder veel
omhaal een plekje kreeg in huis.

via een radio die we hadden ver-
stopt in een hutkoffer. Dat was
ook verboden, maar ja. Jewist in
die tijd zo weinig van wat er ge-
beurde met de mensen die wer-
den opgepakt. Pas na de oorlog
hoorden we alleverschrikkelijke
verhalen."

Leen Bogaards bracht vaak ver-
zetskrantjes en bonnen rond.
Ook waren er soms vergaderin-
gen van het verzet in huize Bo-

Tijdens de opmars van de Ame-
rikanen stonden de boomgaar-
den vol met Duitse tanks. De
gezinnen Dirix, Bogaards, Wie-
ner en de uuren, totaal ruim
twintig mensen, hielden zich
schuil in een zelfgemetselde
schuilkelder. Vier dagen lang
vochten de geallieerden om de
kruisberg en floten de kogels
rond het huis. „Voor mijn part is
dat huis weg, als we maar be-
vrijd zijn," riep moeder Dirix
nog. En eindelijk was het zover:
benzinedampen drongen de kel-
der in. „Ik hoor gezonde moto-
ren," zei vader Bogaards. „Ik
vergeet dat nooit meer," vertelt
Marie. „Ze kwamen dwars door
de weilanden met die tanks. De
koeien ontsnapten en liepen tot
in Geleen en wij kregen chocola-
de!"

Uitgeleverd
„Ik hielp gewoon. We luisterden
altijd naar koningin Wilhelmina Sobere plechtigheid bij

bevrij dingsmonument

Bevrijding herdacht in Wyck en Heer Mer publiek had verdiend. Hij
sprak in zijn magistrale rede 'bij
het bevrijdingsmonument van
Charles Eyck, 'het Guernica van
Maastricht', over de zinloze lan-
denstrijd uit het verleden, met
name het misdadige regime van
Hitler dat vijftig miljoen doden
maakte in Europa en het voort-
durende onrecht tot op de dag'
van vandaag.

Van onze verslaggever

In Henri Chapelle rusten
bevrijders Zuid-Limburg

toespraken, het leggen van enke-
le kransen en het spelen van de
Last Post, zochten de veteranen,
weer met de kinderen aan hun
hand die graven op. Menigeen
stond ontroerd stil bij het graf
van een kameraad die hrj goed
had gekend.

stoet van oude legervoertuigen.
Daaraan voorafgaand werd om
half zes de Maastrichtse herden-
king officieel geopend met een
kranslegging bij het bevrijdings-
monument op het Koningsplein.

In tegenstelling tot de belang-
stelling in de avonduren waren
er maar relatief weinig burgers
naar deze plechtigheid gekomen.

Ook van Leonard Hoffman van
het 117de regiment, die als eerste
op Zuidlimburgse bodem zijn le-
ven liet op de 12de september.
Ook op de graven van in de da-
gen en weken daarna gesneuvel-
de mannen als Daniël Pierson,
Henry Garrett,Robert Vaughan,
John Kinney, Henry Morgan, Ar-
thur Roth, Donald Williams en
Richard Linekan.

Op het pleintje aan de Wycker
Brugstraat hield de oud-verzet-
strijder A. Gielens een voor-
dracht over de bevrijding en
werden aan deburgemeester het
Old Hickory-bier, gelegenheids-
bier van brouwerij De Ridder en
speciaal voor deze herdenking
vervaardigde Old Hickory-bon-
bons van chocolaterieFriandises
overhandigd.

Na de korte en sobere plechtig-
heid verzorgde in de naburige
Koepelkerk het parochiële koor
met medewerking van een strij-
kensemble een concert in de
Koepelkerk.

"^-^^yervolg van pagina 1

Va!?11 CHAPELLE - Abbé
VlrVans uit Luik zei het ei_

CVis v,een beetJe verkeerd. „Elk
v??lria vertegenwoordigt een'VvV die zijn leven gaf voor

' Ver-V'" merkte hij op. Maar hij
,VV uit onwetendheid, te
"Vrj i?6n dat Juist in Henri
'V 1 ook die soldaten begra-
'v^ de'x8-311 die gesneuveld zijn
*Vd t " Vjdingvan Nederlands
C^re mburg. Zij liggen niet in
« V H *en om de eenvoudigere-
v V in** de begraafplaats daar1 11 ia n°vember, toen dezeregio
i, Vd Was bevrijd, in gebruik
*\. Gnomen.V dS. ue Old-Hickorydivisie rus-

MAASTRICHT - Precies in de
uren dat de Maastrichtse stads-
delen Heer en Wyck vijftig jaar
geleden werden bevrijd door het
tweede bataljon van het 117de
regiment van de Amerikaanse
Old Hickory-divisie, hebben de
bewoners van deze wijken dat
gisteravond luisterrijk herdacht.
Op het pleintje bij de Wycker
Brugstraat en op het Heerder
Raadhuisplein werden herden-
kingswoorden gesproken en wa-
ren optredens van dansgroepen.
Door beide stadsdelen trok een

Nadat burgemeester Philip Hou-
ben en Pie Augustinus van het-
Wycker bevrijdingscomité de
krans hadden gelegd, hield de
Maastrichtse acteur Jan van Kas-
teren een voordracht die een rui-

ten in Henri Chapelle 321 ge-
sneuvelden. ■ Aalmoezenier
Simmons noemde van elke een-
heid een of enkele namen: een
symbolisch appèl, omdat het te
lang zou duren om ze allemaal te
noemen. Voor het opzoeken van
de graven was de leiding van het
kerkhof de Amerikaanse vetera-
nen en de andere bezoekers be-
hulpzaam geweest: op elk van de
321 graven van soldaten van de
Old-Hickorydivisie stond een
Amerikaans vlaggetje.

Dankbaar keken ze naar de kin-
deren die bloemen bij het kruis
neerlegden. Of spontaan het
Amerikaanse vlaggetje waarmee
zij in de erehaag hadden ge-
zwaaid in de grond staken, naast
het officiële van het kerkhof.
Ook kregen de veteranen van de
kinderen allemaal enkele kleuri-
ge tekeningen toegestopt met
daarop vlaggetjes en een in kin-
derhand geschreven 'Good Bye.

Na het spelen van de volksliede-
ren van Amerika en België, de

Woensdag 14 september 1994 " 17

Stoffenverkoper Nol Tonnard
filmde bevrijding Heerlen

Opnames na vijftig jaar voor eerst in de openbaarheid

■■■Ben NSB'er wordt gearresteerd op het Raadhuisplein van Heerlen.

Herdenking
Margraten
vanuit hart

weten waarom de Duitsers hem
niet aanpakten. Nol Tonnard
wemte in ac jaren dertig en veer-
tig als procuratiehouder brj de
zand- en grindgroeve Nievelstein
in Duitsland, vlak bij Kerkrade.
Hij woonde toen ook in Duits-
land. „Door zijn werk in Duits-
land kende Tonnard de taal
goed, dus ik vermoed dat hij
daardoor wat meer vrijheid
kreeg om te filmen," schat Er-
ven.

f!♦ LL __i I^l _A J
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bevrijding



Binnen enkele maanden gaat de eerste spade de
grond in voor de bouw van een 'bunker'bij het

Academisch Ziekenhuis Maastricht waarin de vierde
lineaire versneller van het Radiotherapeutisch

Instituut Limburg (RTIL) wordt geplaatst. Met de
drie versnellers waaroverRTIL in het hoofdgebouw

in Heerlen beschikt kan men de vraag naar
behandelingen nauwelijks aan. Sinds april dit jaar

zijn de bestralingsapparaten zelfs tot 10 uur 's avonds
in gebruik. De komst van de vierde versneller is geen
overbodigeluxe. De vraag naar radiotherapie neemt
doorde sterke vergrijzing van de bevolking alleen
maar toe. De keuze voor Maastricht als bi-lokatie ►

heeft ook te maken met een verdere uitbreidingvan
dewetenschappelijke activiteitenvan RTIL samen
met de Rijksuniversiteit Limburg (RL) en hetAZM.

„We streven constant naar het verbeterenvan de
resultaten van de behandelingen en datkan alleen

maar door wetenschappelijk onderzoek,"
verduidelijkt dr. J. de Jong,radiotherapeut-directeur

van hetRTIL.

LANDGRAAF
Ipomal, Kerkberg 2. Piotr KiepU'j j
ki en Tomasz Lubaszka. Van 28'"
9/10. Open za en zo van 14.17 uur-BRUNSSUM

" Scouting Nederland houdt za-
terdag tussen 13 en 14 uur een
schoonmaakactie in het Vrjver-
park en op de promenade..

GULPEN
De Aw Sjoklaatfabriek, Ringl*'*
Ward Lernhout, schilderijen, J j(
Lelyveld, sculpturen. Van 18/9t/W
Open do t/m zo van 14 tot 17.30 U 1"

" Dinsdag 20 september is van
19.30-21 uur bij Suylen, Stadhou-
derstraat 78, schrijfavond voor
Amnesty International.

perpersoon

Gouden paar
" Het echtpaar Mia en Wiel
Prickartz-Schepers uit Kerkrade
viert vrijdag het gouden huwe-
lijksfeest. Om 15 uur wordt de
dankmis opgedragen in de St.-
Jozefkerk van Kaalheide. Het
gouden paar houdt van 19 tot 20
uur teceptie in De Jreets, Kaal-
heidersteenweg 105.

BEEK
Artique, Prins Mauritslaan 105- i
Lemmens, schilderijen. Van
30/10. Open za en zo van 11 tot 1"u

SITTARD—— - j

Kunstcentrum Sittard, Leyenb' 1
weg 113a. Beelden en tekening jf
Ine Schröder. Van 28/8 t/m 9/I**'
wo t/m zo 14-17 uurHEERLEN

" De bewoners van de Altaar
Dries in de Heerlense wijk Wei-
ten houden zondag een rommel-
markt van 10-16 uur. Entree vrij.

" De groep Meer Bewegen voor
Hart- en Vaatpatiënten (BHV)
Hoensbroek, viert donderdag het
10-jarig bestaan. Samenkomst
om 16 uur aan de parkeerplaats
van Motel de Valk in Heerlen.

" Het gouden paar Pric-
kartz-Schepers.Diamanten paar

" In Schandelen wordt zaterdag
het 60-jarig huwelijksfeest ge-
vierd van Anneke en Leo Bo-
gers-Hertogh uit Heerlerbaan.
Om 19 uur wordt de dankdienst
opgedragen in de H.Hartkerk
van Schandelen. Aansluitend is
er feest met gelegenheid tot feli-
citeren in het Juphuis.

journaalkort

DOOR ANITA KEYDENER RTIL plaatst
vierde

versneller
nabij AZM

HEERLEN - Borst- en longkan-
ker staan op de derde en vierde
plaats van doodsoorzaken in Ne-
derland. „Dat zal in 2015 onge-
twijfeld weinig anders zijn," zegt
De Jong weinig hoopvol, doe-
lend op de te verwachten stij-
ging van kanker op deze lijst. Dit
jaar staan hartziekten bovenaan,
gevolgd door hersenaandoenin-
gen. De behoefte aan radiothera-
pie is groot. Dat deed de directie
van het RTIL begin dit jaar be-
sluiten de bedrijfstijd vanaf april
te verlengen.

De drie lineare versnellers in de
catacomben van het RTIL be-
stralen tot tien uur 's avonds pa-
tiënten. „We moesten, om te
voorkomen dat mensen te laat
worden behandeld, keuzes ma-
ken. Duidelijk is gekozen in het
belang van de patiënt. Wie de
medische indicatie krijgt om
binnen een week . bestraald te
worden, wordt ook binnen die
termijn geholpen. En dan kun je
niet meer om bedrijfstijdverlen-
ging en de vierde versneller
heen," zegt Loes Klaasse- van
Remortel, die samen met dr. De
Jong de directie van het RTIL in
Heerlen voert.
De uiterste wachttijd bedraagt
vier weken. De behandeltijd zelf
is vrij kort, maximaal een mi-
nuut. Het aantal behandelingen
kan variëren van een tot veertig.
Het verband tussen de steeds
ouder wordende samenleving en

De vierde versneller wordt eind
1995 in gebruik genomen. In te-
genstelling tot de apparatuur in
Heerlen wordt niet meer onder
de grond gebouwd. Een jaar of
twintig geleden dacht men daar
anders over dan nu. Veiligheid
gaat natuurlijk voor alles, maar
die kan ook boven de grond ge-
waarborgd worden, zegt Loes
Klaasse. Veel tijd gaat niet alleen
zitten in de bouw van de 'bun-

Waarborgen

het krhgen van kanker is snel
gelegd. Kanker komt veel vaker
voor naarmate de leeftijd vor-
dert. „De meeste patiënten zijn
ouder dan 45 jaar. Verreweg de
grootste groep is tussen de 60 en
80 jaar oud. Kinderen worden
hier maar zelden behandeld.
Jeugdkanker is nauwelijks te
vergelijken met de ziekte op
oudere leeftijd. Kinderen gaan
dan ook meestal naar speciale
klinieken," wil de radiotherapeut
kwht.

Steeds meer mensen doen
beroep op radiotherapie

bioscopen

ker', maar ook in het afregelen
van de lineaire versneller.

HEERLEN
Royal: I love trouble, do t/W*,
19 en 21.30 uur, ma t/m wo*L'

en 20.30 uur, za en zo ook 14"^Digitale nachtmarathon, (t-%
and present danger,
gump, Blown away, truc lies'
24 uur. Rivoli: Four wed*"
and a funeral, do t/m zo 18-*i%21 uur, ma t/m wo 18.15 en&.*_
uur. za zo ook 16 uur.DuimeW
tje, za zo 14 en 16 uur, wo 14ü.
Mistery movie,' za 23.30 u,0Maxim: Beverly Hills cop "*" ,
t/m zo 18.30en 21 uur, ma t/W*
18.15en 20.30 uur, za en zo W
16.15uur, za ook 23.30 uur. ~H5: Speed, dag. 14.30 18 en 2**-*
uur, za ook 23.15 uur. The fl>»J
tones, dag. 14.15 18.15 en»*
uur, za zo en wo ook 16.15 u
Wolf, dag. 14 18.30 en 21 uur.*"
ook 23.30 uur. The cliënt, ««J18.30 en (beh. zo) 21 uur, za °"23.30 uur. De aristokatten, o*"jjj
14 uur, za zo en wo ook 10jj
uur. The cowboy way, dag',
18.30en 21 uur, za ook 23.30 uw
Sneak preview, za 23.15 uW>
21 uur.

LANDGRAAF
i doAutokino: Beverly Hill cop *t/m wo 20.45 uur. MaveriA

en za 23 uur.

MAASTRICHT
Mabi: I love trouble, dag- ***j,
en 21.15 uur, za zo en wo °,jj
14.30 uur. The cüent, dag. **»£en 21.15 uur, za zo en w° %
14.30 uur. Sirens, dag. 18.3" ,„
21.15 uur. De aristokatten, ?3

en wo 14.30 uur. DuimeUjntJe''i.
zo en wo 14.30 uur. Four «",
dings and a funeral, dag- 18-3U U,21.15 uur. Ciné-K: Como «i,
para chocolate, dag. 21 uUf',, eri
nema-Palace: Speed, dag- ****

el
,

21 uur. De aristokatten, za #j „
wo 14 en 16 uur. Wolf, dag. Wl
21.15 uur, za zo wo ook 14.30U
The flintstones, dag. 18 en 21 u
( geen voorstelling 21 uur), za ,
wo 14.30uur. Sneak preview, 'g
21 uur.Lumière: Senso, dag- Siuur. La vie sexuelle des be»»j
dag. 20.30 uur. Blue kite, dag-"
uur.

GELEEN
Roxy: I love trouble, dag- $■
uur. Speed, vr t/m wo 20.30 Uj
The flintstones, za zo 14 en W\j
uur, wo 14 uur. Het meisje i»

het rode haar, do 20.30 uur.

Naast vernietiging van de tumor,
is orgaansparende behandeling,
met een goede kans op genezing
heel belangrijk geworden. „Maar
we kunnen niet altijd de preten-
tie hebben de patiënt te genezen,
maar we kunnen wel zorgen
voor een menswaardiger be-
staan." Als voorbeeld noemt De
Jong bepaalde vormen van slok-
darmkanker waar door korte
bestraling de patiënt wel in staat
blijft te eten en te drinken.

„Radiotherapie heeft lang zo iets
gehadvan 'als er echt niets meer
te doen is, kun je nog altijd be-
straald worden." Dr. De Jong is
blij dat nu anders gedachtwordt.
Radiotherapie is een middel dat
zeker niet als laatste redding
wordt ingezet. Zeker bij de be-
strijding van borstkanker neemt
radiotherapie een vooraanstaan-
deplaats in, met name in combi-
natie met borstbesparende ope-
raties. Simpel gezegd komt
radiotherapie er op neer dat on-
herstelbare schade wordt toege-
bracht aan kwaadaardige cellen.
Daarbij kun je wel gezonde cel-
len raken, maar die zijn in staat
de aangebrachte schade tè her-
stellen. Het is daarom van groot
belang dat van tevoren het te be-
stralen gebied goed wordt vast-
gesteld. Daarbij wordt sindskort
gebruik gemaakt van een drie-
dimensionaal behandelplan dat
op grond van röntgenopnamen
met de computer wordt ge-
maakt. Aan de hand van het
beeldmateriaal wordt de lokatie
van de tumor zo nauwkeurig mo-
gelijk in beeld gebracht en wor-
den de bestralingsplaatsen aan-
gegeven. In de ontwikkeling van
het computersysteem dat het be-
handelplan produceert, heeft de
RTIL-directie miljoenen geïn-
vesteerd.

SITTARD
Forum: Four weddings and » ü

neral, dag. 20.30 uur. Bev*[ï
Hills cop 3, vr t/m wo 20.30 U£Duimelijntje, za zo en wo 14%,
Soldaat van Oranje, do 19 u
De aanslag, do 21.30 uur.

ECHT
Royal: Speed, do t/m di 2"^uur, zo 14.30 uur. Maveric». .
t/m di 20.30 uur. DuimelijntJ6'
14.30 uur.

ROERMOND
Royal: I love trouble, do t/w ;„
20.30 uur. Royaline: Speed. ,j
ma t/m wo 20.30 uur, vrt/mf jj
en 21.30 uur, zo 14.30 en Z*"^,
uur. The flintstones, za zo en
14.30 uur.

Initiatief
Het RTIL is zeventien jaar gele-
den voortgekomen uit een initia-
tief van de acht ziekenhuizen in
Midden- en Zuid-Limburg. Ge-
kozen werd toen voor een onder-
grondse lokatie nabij het De
Weverziekenhuis in Heerlen.
„Zeventien jaar geleden was er
nog geen AZM. Met het plaatsen
van de vierde lineaire versneller
in Maastricht halen we in ieder
geval de banden met de RL en
het AZM aan," vertelt Loes
KLaasse-van Remortel." De behandeling duurt hoogstens een minuut. Het afstellen van de lineaire versneller

eist meer tijd. Foto: FRANSRADE

" In verband met het 50-jarig
bestaan houdt Scouting Bekker-
veld zaterdag van 15 tot 17 uur
receptie met reünie in het ge-
bouw aan de Benzenraderweg.

MAASTRICHT
Gallery Bell'Arte, Achter de C^J16a.Beelden van Jean en MariaWJ ,
mers. Open dó t/m zo 12-17.30 uw j.

Studio Maastricht, Brusselsestr*' i
Vlakglas. Maastricht, de masters
werken. Van 4/9 t/m 25/9,open d" .13-18 uur. ■ v<t
Galerie Dis, Tafelstraat 28. Bep
ren, werken op papier en schil» J
T/m 28/9. Open wo t/m zo van 1'
uur. .
Galerie Wolfs, Hoogbrugstraat »»: |
taaf Begas, fotografie. Van 8/9 "V
Open wo en vr van 14tot 18 uur, °.\
18 tot 20 uur, za van 10 tot 17uur.
13 tot 17 uur. f)
Galerie Anny van denBesselaaT'.
straat 6a. Nadjezjda van Ittersu"il
semblages, mixed media. Van 1*"
2/10. Open vr/ma 13 tot 17.30 uur- 1

VALKENBURG
Streekmuseum, Grote Straat c3t- j
zichtsexpositie Jos Caelen. T/I*,l
Gemengde technieken van Yv
bons. Open di t/m zo 10-17 uur-

Van onze verslaggever
LANDGRAAF

" Postzegelvereniging Waubach
houdt zaterdag om 14 uur de le-
denvergadering in gemeen-
schapshuis 't Stroatje.

" Het diamanten paar Bo-
gers-HertoghVeel vuurwerk rond

tweedaags Jupfeest

" Regisseur Ben Malherbe met de maquette van het boeiende kijkspel 'De weg naar de
vrijheid. Het spel wordt zaterdagavond, speciaal voor de lichteffecten, in het donker op-
gevoerd. Foto: DRIESLINSSEN" Wegens een opknapbeurt van

de grote zaal van 't Kloeëster zul-
len daar van 18 tot en met 22
september geen activiteiten van
verenigingen kunnen plaatsvin-
den. Op vrijdag 23 september
kunnen bewoners van Schinveld
officieel kennismaken met de
nieuwe eigenaar A. Nieling van
gemeenschapshuis 't Kloeëster.

SCHINVELD

Schutterskoning
" Op het drielandentreffen voor
schutters in Mützenich schoot Jo
Ernst, koning van schutterij St.-
Joseph Waubach, bij het 183ste
schot de vogel af. Hij mag zich
internationaal schutterskoning
noemen.

ROERMOND
Galerie Wansink, Neerstraat 76- ji
te werken van Theo Kuijpers. T'y
Stedelijk Museum Roermond, ._>
sonweg 4. Cuypers' kunstwerkp' jl
Van 9/10 t/m 20/11. Open di t/m v'
17 uur.

VAALS
Museum de Kopermolen, vO£Jmontplein 11. Porselein uit drie »j

Van 3/9 tot 16/10. Open di t/m z°
tot 17 uur.

Draaginsigne
"H. Hanssen uit Brunssum
heeft het gouden draaginsigne
van het Groene Kruis Oostelijk
Zuid-Limburg gekregen. Hans-
sen is vanaf 1970 lid van het alge-
meen bestuur van het Groene
Kruis in zijn woonplaats. Hans-
sen kreeg de onderscheiding op
de dag van zijn gouden huwe-
lijksfeest. De Brunssummer
hield zich ook jarenlang bezig
met het innen van contributies
van de kruisvereniging.

onderdeel van het tweedaags
Jupfeest.

Geslaagd
" Aan de Technische Universi-
teit in Eindhoven is Steven
Theeuwen uit Nuth geslaagd
voor het ingenieursexamen in de
Technische Natuurkunde.

HEERLEN - Nagebootste bom-
bardementen, hevige sneeuw-
buien, licht- en geluideffecten
zijn zaterdagavond de 'hoofdrol-
spelers' in het bijna driekwartier
durendkijkspel 'De weg naar de
vrijheid' nabij de Meezenbroe-
kervijver aan de Burettestraat in
Heerlen.

Kosten noch moeite zijn ge-
spaard om de jeugd, ouderen en
zelfs 'krasse knarren' aangename
uurtjes te bezorgen.

Jup-promotion, een, organisatie
van samenwerkende verenigin-
gen en particulieren uit de Heer-
lense wijken Schandelen, Mee-
zenbroek en Palemig, heeft het
thema Bevrijding centraal ge-
steld. SCHIMMERT

Galerie Hof van Oensel, HaagsJ'
Oensel. Schilderijen van Anneli^J
en beelden van Vera de Haas. "'» \f
Open do t/m zo van 14.00 tot l*?-**

UBACHSBERG

" Fanfare St.-Cecilia houdt zon-
dag de tiende Sterparade van de
Samenwerkende Voerendaalse
Muziekverenigingen. Om 14.30
uur maken de deelnemende
korpsen een rondgang door het
dorp. Om 15 uur beginnen de
concerten op het Bernardus-
plein. De gezamenlijke uitvoe-
ring is om 18.15 uur en aanslui-
tend gezellig samenzijn.

WEERT
Galerie SVU/SKW, Muntpassage/Vierkante Meter. T/m 14/9, open
vr 10-17 uur, zo 14-17 uur.

STEVENSWEERT
Historische kern. Land en wa^ i
20/10. Galerie Stevensweert, ">%}
Steffeswertplein 8. Land en v/st^inenexpositie. Open do t/m zo I

BINGELRADE

" CV De Keescheknup houdt
vandaag een kienavond in het
Ontmoetingscentrum in Bingel-
rade. Aanvang 20 uur.

Expo bevrijding
op televisie
KERKRADE - De oorlogs- en
bevrijdingsexpositievan Kerkra-
de en omgeving in Centrum Rol-
duc komt morgen op televisie.
De uitzending is van 20.26 uur
tot 21.02 uur op Nederland 1.
Vanwege de grote belangstelling
voor de tentoonstelling eindigt
ze niet morgen, maar is ze ge-
opend tot en met zondag. De
openingstijden: woensdag, don-
derdag, vrijdag 15 tot 21 uur; za-
terdag van 11 tot 17 uur; zondag
van 13 tot 17 uur.

Installatie
" In de Nederlands Hervormde
kerk aan de St.-Pieterstraat in
Chevremont is zondag om 15 uur
de installatie plaats van mevr.
drs. T.J. Braam tot dominee van
de NH Gemeente Oude Mijn-
streek (Kerkrade, Landgraaf en
Heerlerbaan). Mevrouw Braam
was tot voor kort pastoraal wer-
ker in Bemmel.

Het boeiend kijkspel van regis-
seur Ben Malherbe (57) begint
om 21.30 uur en wordt even na
tien uur afgesloten met een groot
Bevrij dingsvuurwerk.
Vuurwerk-specialist Rohan
heeft met Malherbe maanden-
lang gewerkt aan een show vol
licht-, geluid en knaleffecten. 'De
weg naar de vrijheid' dat wordt
verteld door Jef Clement is een

Vanaf zaterdagmorgen is er op
de feestlokatie aan de Meezen-
broekervijver tot zondagavond
een aaneenschakeling van show,
muziek, spektakel en vermaak.
Zaterdag is van 10-17 uur een
braderie/snuffelmarkt met me-
dewerking van de Philips CDi
Roadshow. Van 12 tot 16 uur zijn

Pastoor Nevelstein gaat zondag
om 10.30 uur voor in de eucharis-
tieviering, de plechtige opening
van de tweede 'Jupdag'. Tussen
12 en 13 uur verzorgt Harmonie
Eendracht op het buitenterrein
een promenade-concert. Aan-
sluitend kunnen de kinderen
zich tot 19 uur vermaken in on-
der meer de 22 meter lange Avro-
Truuk waarbij Bas Westerweel
voor de intermezzo's zorgt. Ook
dan is er roeien, de kabelbaan,
springkussen en een karaoke-
drive-in-show. Om 20 uur wordt
het Jup-feest afgesloten en is de
winnaar bekend van de twee-
daagse trip naar Euro-disney, de
hoofdprijs van de loterij.

Kindertruuk

gratis spelen voor de kinderen.
Er is eenkinderkennis met mini-
draaimolen, springkussen, mini-
scooters en roeien. Ook is er een
kabelbaan over de vijver. Om 19
uur worden luchtballonnen 'ge-
lanceerd' met aan boord onder
meer oud-strijders. Topper die
avond, is naast het kijkspel, een
muzikaal optreden van de
16-mans formatie 'De Willy Wen-
maekers Band' uit Bom.

streeksgewijs
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Van onze verslaggeefster

Markt Heerlen
verhuist voor
een half jaar

Van onze verslaggever
HEERLEN - De Heerlense
markt verhuist voor de periode
van ruim een half jaar naar het
schouwburgplein. Dat is nodig
in verband met de opknapbeurt
van de Bongerd, een onderdeel
van het centrumplan.
„Eind september vergaderen we

hierover met de gemeente, dan
valt de definitieve beslissing,"
zegt voorzitter Ton Haga van de
afdeling standwerkers van de
Centrale Vereniging voor Ambu-
lante Handel.
Het plaveisel op de Bongerd
wordt vernieuwd. Daarom moe-
ten de marktkooplui verhuizen,
waarschijnlijk van oktober tot
eind mei.
„Het schouwburgplein is eigen-
lijk iets te klein, dat wordt im-
proviseren," zegt Haga. „Natuur-
lijk is een verplaatsing niet leuk,
maar als zoveel mogelijk markt-
kooplui naar het schouwburg-
plein gaan, kunnen we het om-
zetverlies beperken."

Asielzoekers ook na 1997 in Sweikhuizen

Schinnense belastingen
slechts deels verhoogd

eerder gehouden enquête
onder de oudere school-
jeugd in Schinnen wees
uit dat er voldoende kin-
deren belangstelling had-
den voor het volgen van
muziekonderwijs in ei-
gen dorp, maar toen
puntje bij paaltje kwam
was het deelnemersaan-
tal veel lager dan ge-
raamd, namelijk slechts
zes.
Wat de huisvesting van
asielzoekers betreft, ver-
wacht de gemeente dat
asielzoekerscentrum
Moorheide in Sweikhui-
zen voorlopig deze be-
stemming zal behouden.
Het huidige convenant
met het ministerie van
WVC loopt eind 1997 af
maar Schinnen houdt
ernstig rekening met een
voortzetting van het con-
tract.

schommelt de laatste
twee jaar in Schinnen
rond de 48.000 gulden.
Het college kondigt dan
ook op termijn een ver-
hoging van dit tarief aan.
De afvalstoffenheffing
stijgt met één gulden
naar 205 gulden per huis-
houden. Italiaanse jeugd in Brunssum
Het college zegt er met
moeite in te zijn geslaagd
om de ontwerpbegroting

■V^anonze verslaggever

SCHINNEN - De inwo-ners van Schinnen hoe-
ve& volgend jaar niet
jttéér onroerend-zaakbe-'asting te betalen dan zenu doen. Ook het tarief
Va"i het rioolrecht blijft
le"jk,Ie"jk, zij het voorlopig.
Ueze 'blijde boodschap'
"^kondigen burgemees-
ter en wethouders in een
joelichting op de begro-
"ng van 1995.
~e hondenbelasting in
Schinnen is aan de lage
pnt, concludeert het col-
lege na een vergelijkend

in de regio. In
bedraagt de

°Pbrengst per inwoner
namelijk 3,75 gulden te-&en 6,15 gulden in andere
pmeenten met hetzelfde
""-wonertal. De opbrengst

zonder belastingverho-'
ging te presenteren. Voor
'onvoorziene uitgaven' is
in 1995 ruim 209.000 gul-
den gereserveerd en van
dit bedrag is 137.927 be-
stemd voor nieuw beleid.
Het college van B en W
zegt als uitgangspunt te
willen houden dat de
burgerij zo weinig moge-
lijk met belastingverho-
gingen geconfronteerd
dient te worden, ook al

gelet op de verder stij-
gende milieuheffingen.
Net als dit jaar willen
burgemeester en wethou-
ders in 1995 weer 80.000
gulden uittrekken voor
muziekonderwijs. Zeven-
tien mille willen zij ge-
bruiken voor nieuw be-
leid op dit gebied en met
name het steunen van
een project van de mu-
ziekschool en de basis-
scholen in Schinnen. Een

Opstappen De Waal was al in februari bekend
Ter ontspanning staat volgende
week woendag ook een dagje Am-
sterdam met een bezoek aan het
Arme Frankhuis op het programma.
De Italiaanse gasten overnachten in
het conferentie-oord in Rolduc.
De Brunssumse jongeren gaan op
hun beurt van 16 tot 23 oktober
naar Italië.

auto's gewassen en een rommel-
markt gehouden.

Zoektocht CDA Heerlen
naar nieuwe voorzitter

De Stichting Welzijnswerk Bruns-
sum organiseert de uitwisseling om
ook jongeren met weinig financiële
mogelijkheden de kans te geven
kennis te maken met de rest van
Europa. Zo moeten vooroordelen
en discriminatieworden bestreden.
De organisatie Jeugd voor Europa
en de Rotaryclub Hoensbroeck heb-
ben dit project financieel mogelijk
gemaakt. Voorwaarde hiervoor was
dat de deelnemers ook zelf werken
om de reis te betalen. Afgelopen
week hebben de jongeren daarom

BRUNSSUM - Vijftien jongeren
uit de volksbuurten van het Itali-
aanse Palermo komen zondag aan
in Brunssum. In het kader van een
uitwisselingsprogramma maakt de
groep volgende week kennis met
onze provincie.

Pasje

" Deze filmende man is aal-
moezenier Vallen die van 1948
tot 1950 met het 402ebataljon
infanterie in Indonesië was. Nu
zijn defilms over die tijd spoor-
loos. Math Erven (045-427250),
die met Vallen in Indonesië ver-
bleef, zou erg graag willen zien
wat Vallen allemaal met de ca-
mera heeft vastgelegd. Mocht
iemand hem verder kunnen hel-
pen, dan doet een telefoontje
wonderen.

Klokkengieters
op bezoek in
Maastricht

MAASTRICHT - Een groep klok-
kengieters uit heel Europa brengt
komend weekeinde een bezoek aan
Maastricht. Gerenommeerde giete-
rijen uit Duitsland, Engeland,
Frankrijk, Nederland, Noorwegen,
Oostenrijk, Tsjechië, Zweden en
Zwitserland zijn vertegenwoordigd.
De rijke klokkenhistorie van Maas-
tricht was de belangrijkste reden
voor de organisatie om de Limburg-
se stad voor deze bijeenkomst van
'vakbroeders' te kiezen.
De meeste van de aan het congres
deelnemende klokkengieters kun-
nen bogen op een eeuwenoude fa-
milietraditie die soms zes of zeven
generaties terug gaat. Jaarlijks
treedt een van de bedrijven op als
gastheer voor het congres, waarbij
over technische en cultuurgebon-
den ontwikkelingen binnen het
vakgebied wordt gesproken. Dit
jaar komen de klokkengieters voor
de zestiende keer bij elkaar en zal
onder andere over de restauratie
van historische klokken worden ge-
sproken. Eysbouts klokkengieterij
uit Asten treedt deze keer als gast-
heer op.

Steun voor
buurthuis

HOENSBROEK - De gemeente
Heerlen trekt 67.000 gulden uit voor
het delgen van de schulden van ge-
meenschapshuis M.F.C. Gebrook in
Hoensbroek. Het buurthuis moet
zich dan voortaan wel zelf finan-
cieel zien te redden. Alleen in uit-
zonderlijke situaties zal Heerlen
nog eens overwegen over de brug te
komen. De gemeente kwam eerder
al andere gemeenschapshuizen in
de stad op deze wijze tè hulp.

Chauffeur onder
invloed medicijn

'Je verliezen in
een sprookjesboek'

'In zand bijlen' eerste kinderproduktie Cultura Nova beelding zagen. Zo krijg je allemaal bladzij-
den uit een sprookjesboek."

Er wordt geen woord gesproken in 'In zand
bijten. Lenders: „Het is een mooie kinder-
droom om mee te maken. Woorden zijn over-
bodig. Je kunt je totaal verliezen in een
sprookjesboek."

Aan de hand van deze techniek maakte Len-
ders eerst plannen voor het decor, vervol-
gens werden nog een aantal sessies gehou-
den om een verhaallijn te ontwerpen. Len-
ders bracht zijn spelers toen in gedachten
terug naar de leeftijd van vier jaar. Ook de
kostuums werden op die manier gereali-
seerd.

Brandstichters
vernielen auto

KERKRADE - Een Belgische
vrachtwagenchauffeur (38) uit La-
naken raakte maandagmiddag te-
gen zes uur op de Zwaluwstraat in
Eygelshoven de macht over het
stuur kwijt. Hij was onder invloed
van medicijnen. De politie heeft
hem aan een bloedproef onderwor-
pen. De bijrijder kon door snel in-
grijpen voorkomen dat de ontspoor-
de vrachtwagen een huis binnen-
reed. De vrachtauto reed op de
stoep wel een lantaarnpaal omver,
die weer op een geparkeerde wagen
viel. De schade is niet bekend.

Voor de voorstellingen, het volgend week-
einde en 24 en 25 september, worden de toe-
gangswegen naar Terworm afgezet. „Op die
manier creëer je sfeer en intimiteit. Voor de
kinderen begint het verhaal al op de plek
waar ze de auto verlaten," zegt Lenders.

oog worden onttrokken geven de indruk dat
je in een groot bos staat. En op zon buiten-
plek zeg maar speelt het verhaal zich ook af.
Vier kinderen komen in een oerruimte met
resten van een verloren gegane beschaving
terecht, zonder dat ze dit van elkaar weten.
Het proces van elkaar ontdekken tot de geza-
menlijke vlucht van die wat onheilspellende
plek, wordt uitgebeeld door vier volwassen
acteurs van Hare Majesteit uit Maastricht.

HEERLEN - De lokatie is natuurlijk op en
top. Kasteel Terworm heeft alles in zich dat
je met een sprookje associeert: torentjes,
poorten en een prachtige binnenplaats. Van
die door bomen omgeven binnenplaats heeft
Thijs Lenders - tijdelijk - een stukje afge-
snoept voor de produktie 'In zand bijten',
gebaseerd op de fictieve wereld der sprook-
jes, maar zeker niet alleen voor kinderen
bedoeld.

" Heeft u burgemeester Jef
Pleumeekers van Heerlen
maandagavond op de televisie
in actie gezien tijdens Sterren-
slag? 'Sjefke' maakte deel uit
van een burgemeestersteam.
Schutteren en schitteren lagen
dicht bij elkaar. Bij de meeste
spelletjes gingen de burgemees-
ters af. Toch blonk Pleumeekers
op één onderdeel uit. U gelooft
het niet. Een Limburger die do-
mineert bij het typisch Friese
spelletje fierljeppen. Met een.
ferme aanloop sprong hij via
een polsstok over een beekje. Als
een van de weinige deelnemers
bereikte hij droog de overkant.
Een prima oefening om de woe-
lige politieke baren in Heerlen
goed te doorstaan. De' burge-
meesters werden eervol derde.
O ja, er deden drie teams mee.

"Je hebt allerlei pasjes tegen-
woordig. Het bankpasjekennen
we natuurlijk allemaal, het bi-
bliotheekpasje is ook redelijk
ingeburgerd, evenals de video-
theekpas, ziekenfondspas enzo-
voorts. Afgezien van deze plas-
tic betaalmiddelen is er nog een
andere categorie pasjes: de
cards. Met het plastic dat in de-
ze Amerikaanse term wordt
aangeduid, kun je ook op veel
adressen betalen. En alle ban-
ken willen je wel van zon cre-
ditcard voorzien, óók de Post-
bank. Deze laatste organisatie
prijst haar 'geldkaartje' in
wervend taalgebruik aan in al-
lerlei foldertjes. Erg handig,
altijd geld op zak, u kent die
termen wel. Een Heerlense was
erg enthousiast over de Post-
bank-creditcard, tot gisteren...
Ze betaalde al eens een heerlijk
diner met het plastic en een
paar schoenen, een nieuwe jas,
ja zelfs boodschappen. Groot
was dan pok de verbazing van
de vrouw toen bleek dat ze uit-
gerekend op het postkantoor
aan de Heerlense Honigman-
straat niet met het kaartje kon
afrekenen. ,_Sorry, daar is onze
apparatuur niet geschikt voor,"
zei de man aan het loket. De
Heerlense vraagt zich nu af
wat de Postbank eigenlijk wel
voor bedrijf is. „Wie prijst nu
zijn eigen produkt aan en ac-
cepteert het zelf niet?"

Sterrenslag

De toegang van het 'theater' wordt gevormd
door een soort stee*. Eenmaal door die steen
komen toeschouwers terecht in een wereld
vol kleuren en muziek. Daar begint het
sprookje.

Met enorme stukken zwart plastic is het ach-
terste gedeelte van de binnenplaats van Ter-
worm tot een theater omgetoverd. De kruin
van een bomenrij is achter het plastic ver-
dwenen, de dikke stammen die niet aan het

Thijs Lenders heeft het script gemaakt aan
de hand van visualisatie-technieken. Spe-
lers worden dan via een geleide-droomtech-
niek in een soort trance gebracht. „In sessies
van tien minuten heb ik de spelers op die
oerplek laten 'rondkijken. Als de acteurs
heel diep geconcentreerd waren, liet ik ze in
steekwoorden opschrijven wat ze in hun ver-

Kaarten voor 'ln zand bijten' zijn in de voor-
verkoop voor 7,50 gulden verkrijgbaar bij de
VVV, de Stadsschouwburg en motel Van der
Valk in Heerlen. Voor meer informatie:

weinig geld moeten toch al elke gul-
den omdraaien."

Woonswagenmet
dwangontruimd

Commissie hekelt bezuinigingen gemeente

'Jeugd dupe van verdwijnen
schoolzwemmen Kerkrade'

Volgens Gerards is het helemaal
niet goed gesteld met de zwemvaar-
digheid van de schooljeugd. „Vol-
gens de gemeentewoordvoerder
blijkt in de praktijk dat veel kinde-
ren aL kunnen zwemmen en zelfs
meerdere diploma's hebben, maar
dat klopt totaal niet," zegt hij.

Fraude met
uitkeringen

Bromfietser breekt
sleutelbeen na val

LANDGRAAF - Een Landgraafse
bromfietser (16) heeft maandagmid-
dag bij een botsing zijn sleutelbeen
gebroken. Hij kwam daarbij ten val.
Het ongeluk gebeurde op de Hei-
gank inLandgraaf. De jongenkreeg
geen voorrang van een 46-jarige
plaatsgenote, die een auto bestuur-
de. De bromfiets is rijp voor de
sloop.

BRUNSSUM - Onbekenden heb-
ben maandagnacht in Brunssum
een geparkeerde auto in brand ge-
stoken. Rond vier uur kwamen di-
verse meldingen binnen over de
brandende auto aan de Leenheer-
straat. De politie en brandweer wa-
ren snel ter plaatse, maar konden
niet verhinderen dat het voertuig
helemaal uitbrandde.

Hij haalt er een statistisch overzicht
bij van de gemeente Kerkrade over
de zwemprestaties van de school-
jeugd in '93.
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„Hier, de harde cijfers. Amper 60
procent van de leerlingen die met
schoolzwemmen beginnen, heeft
een diploma. Er zijn bovendien wij-
ken, zoals De Viering en Ansel,
waar nog geen 40 procent van de
kinderen kan zwemmen."

KERKRADE - Zeker elf inwoners
van Kerkrade en een 47-jarige oud-
inwoner van die gemeente zijn be-
boet, omdat ze ten onrechte een uit-
kering van de sociale dienst hebben
aangevraagd en gekregen. Het gaat
om een bedrag van in totaal ruim
339.000 gulden. De oud-inwoner is
nu woonachtig in Den Bosch. Alle
fraudeurs moeten het ontvangen
geld terugbetalen. De sociale re-
cherche kwam de mensen op het
spoor, omdat ze het inkomensbrief-
jefoutief hadden ingevuld.

**ew ""** De 27-jarige woonwagen-
v a0V6r Ben Pennings uit Itter-
Vt 's gistermorgen omstreeks

** had aanêehouden. De gemeen-
*ijn ® de man te verstaan gegeven
ta vwoonwagen voor 5 september
°ort en- Het gezin Pennings

Se re V°lgens de gemeente niet in
'uiri pP thuis en moet terug naar. "^"nburg.NdVjVang haalden vijf agenten de
'"it £ tegenstribbelende Pennings
iVf wagen. De man,.die onder
6dV Werd aangehouden wegens
Vti luln&'ls overgebracht naar het
Liar? reau in Weert- °ok zi Jn,Ndat8e yrouw werd aangehouden,
<Vd areigde &e wagen in
V d ?teken. Zij werd in de loop
& s0

e Middag samen met haar 4-ja-
'*e. rj°ntJe overgebracht naar fami-

-6 Wa§en is inmiddels ont-
t °rh 6n za* worden afgesleept.

gev 1 gezin is nieuwewoonruim-
'W^en in een caravan in de6ente Nuth.

De gemeenteraad van Kerkrade
moet eind dit jaareen definitief be-
sluit nemen over de kwestie.

KERKRADE - De schoolzwem-
commissie in Kerkrade is faliekant
tegen het afschaffen van het school-
zwemmen in de gemeente. De com-
missie meent dat de Kerkraadse
jeugd de dupe wordt van het voor-
nemen van het college. Volgens
John Gerards van de adviescom-
missie is het bovendien veel slech-
ter gesteld met de zwemprestaties
van de jeugd dan de gemeente zegt.

Gerards, in het dagelijks leven di-
recteur van basisschool de Doma-
niale, omschrijft het nieuwe plan als
'een dictatoriale bezuinigingsron-
de. „Met ons is geen overleg ge-
voerd. Wij moeten alles uit de krant
vernemen."

Kerkrade wil met ingang van 1 ja-
nuari 1996 het zwemmen binnen
schooltijd afschaffen. Leerlingen
kunnen nog wel zwemles volgen,
maar dan buiten schooltijd. Kosten

van vervoer en lesgeld komen voor
rekening van de ouders. Zij kunnen
wel aanspraak maken op een spe-
ciale regeling. Kerkrade geeft hier
jaarlijksnog 170.000 gulden aan uit.

De gemeente wil de verantwoorde-
lijkheidvoor het zwemonderwijs bij
de ouders leggen. Gerards vreest
dat er dan veel minder kinderen les
gaan volgen. Hij denkt dat minder
draagkrachtigen op de zwemlessen
gaan bezuinigen. „Gezinnen met

Indonesië
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16 Op de binnenplaats van kasteel Terworm wordt het decor voor 'In zand bijten' opgebouwd.
Foto: FRANS RADE

VjV den Belt verheelt niet dat het
V1* van een goede voorzitter een
Cöa eem is- „Tenslotte heeft het
C flink verloren." De CDA-frac-
ltVerd door de gemeenteraadsver-
van gen in maart teruggebracht

naar acht gemeente-
4qo n- Het CDA moest daar"
Vfi„r ook een wethouderspost inle-ren.

W Ei ■ —Pr<3.nsdeWaal

Van onze verslaggever

Opbouw decorSjERLEN - Het Heerlense
VA is al drie maanden op
Vk naar een nieuwe voorzit-
J*- Die kan op zijn vroegstps volgende maand wordenb^oemd.
Sv°rzitter Frans de Waal is opge-
lat, omdat hij deze functie niet
V r̂ kan combineren met zijn
vV a^s directeur van een woning-%eniging.

erkent dat mogelijke belangen-
is strengeling een van de redenen
r 6

g6xveest voor zijn besluit. Als di-
-OvP van de Voorzorg moest hij
V een bouwproject in Hoens-
Wett, onderhandelen met CDA-
vV°uders. Dat leverde hem het
Vjtop dat hij twee petten droeg.

jVsde Waal maakte zijn besluit al
k,'ebruari kenbaar aan het dage-
[V bestuur. Dat besloot om hier
L;H

na de verkiezingen ruchtbaar-
öeTn nte êeven- Half junimaakte
,j Waal zijn aftreden bekeiid tij-ns de ledenvergadering.
bal,
0 Kandidaatstelling voor De Waals
r 0 °lging is pas vorige week afge-
{V- Volgens secretaris G. van den.V"ebben zich 'enige' kandidaten
j, 'Md. „Het bestuur beraadt zich
okt 6

K
zal de ledenvergadering in

j! ober een voordracht doen. Het
lo,j °°k zijn dat we zeggen: 'Sorry
<liV> maar de juiste persoon is er

Bl bij.'"

m lirfibtifcis daablaö m
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Het gaat om het experiment met de 'carpool-
probeerwagen'. Dat is een project waarbij
vier mensen gedurende twee weken koste-
loos in carpoolauto's mogen rijden. Het is de
bedoeling dat deze personen het carpoolen
na twee weken in hun eigen auto voortzet-
ten.

de Waalkade. Het verkeer rond N
megen is van 16.00 tot 20_0U «

ernstig gestremd. Ook de As<2 1 y j,
ruime tijd dicht. Omleidingen
de Al5, A5O en A73 staan aang^,
ven. Ook de wijde omgeving 1
Oosterbeek, zondag de plek_ya■ $
officiële herdenking van deS^VArnhem, gaat dicht. Doorgaand d.
keer rond Arnhem is slechts m
jesmaat mogelijk.

Automobilisten die naar de drop-
ping willen, kunnen bij motel West
End in Arnhem en in het centrum
van Ede parkeren. Vanaf de par-
keerplaatsen rijden pendelbussen
naar het droppingterrein en terug.
Buskaartjes kosten vijf gulden.

De Kamerleden van t Riet (D66) en Blaauw
(WD) konden het initiatief niet echt waarde-

ren. Zij vroegen de minister of het wel tot de
kerntaken van de overheid behoort om men-
sen gratis autoritjes te laten maken. Minister
Jorritsma antwoordt nu dat het verstrekken
van de carpoolprobeerauto, als onderdeel
van de Carpoolcampagne Limburg, gericht
is op het terugdringen van onnodige autoki-
lometers. Daar mag de overheid wat minister
Jorritsma betreft best wel geld voor vrij ma-
ken. Haar ministerie betaalt de helft, 75.000

De Carpoolcampagne van de provincie Lim-
burg duurt een jaar. Daarna wordt gekeken
of het de moeite waard was. Het is de bedoe-
ling dat na een jaar het aantal carpoolers in
de provincie met tien procent is gestegen.

NIJMEGEN - De politie rond Arn-
hem, Nijmegen en Eindhoven ver-
wacht komend weekeinde grote
verkeersopstoppingen. Oorzaak zijn
de vele activiteiten rond de vijftigja-
rige herdenking van de operatie
Market Garden. Automobilisten
krijgen het advies het Market Gar-
den-gebied geheel te vermijden als
het enigszins kan.Congres in Maastricht sluitstuk uitgebreide discussie De politie geeft actuele verkeer

formatie via deregionale omro< v
Voor de omgeving van Arnh „,
bovendien een speciaal teie. aBi
nummer (06 - 32033195) beschik
tussen 10.00 en 17.00 uur.

Luchtlandingsshow
Verkeer tussen Arnhem en Ooster-
beek is die dag ook niet mogelijk.
Doorgaand verkeer wordt omgeleid
over de Pleyroute. Het openbaar
vervoer rijdt wel gewoon. In Groes-
beek is zaterdag van 10.30 tot 16.00
uur een grote luchtlandingsshow te
zien. Verkeer rond het dorp is de
hele dag onmogelijk. Bezoekers
wordt aangeraden met het open-
baar vervoer, met de fiets of te voet
naar Groesbeek te komen. Er is
slechts beperkt parkeergelegen-
heid.

Wetenschap bespreekt
aanpak broeikaseffect

Komende vrijdag krijgt het verkeer
door Arnhem tussen 17.00 en 19.00
uur te maken met een omleidingvia
dePleyroute en de Nelson Mandela-
brug. Dit wegens een herdenkings-
plechtigheid bij de John Frostbrug,
ook wel oude Rijnbrug genoemd.
Op het Traianusplein bij Nijmegen
heeft rond dezelfde tijd een herden-
king plaats. Verkeer uit de richting
Arnhem naar het zuiden kan beter
via deAl5, de A5O en de A73 rijden.

Zaterdag is een grote para-dropping
op de Ginkelse Hei tussen Arnhem
en Ede. De wijde omgeving van de
heide is vanaf 06.00 uur afgesloten.

Op zondag rijdt de Corridor-tour
van Valkenswaard naar de Betuwe.
Dit hele Zuidnederlandse gebied is
die dag nauwelijks begaanbaar, ver-
wacht de politie. Overal waar de
stoet passeert, wordt het verkeer
ongeveer drie kwartier geheel stil-
gelegd.

Concert in synagoge
MEERSSEN - In het kader v»>

bevrijdingsfeesten wordt z°ji
om drie uur een concert gegey
de Meerssense synagoge. De ui
ring wordt verzorgd door het ~Ancora bestaande uit Marlou J

sen, altmezzo; Pierre Colen, VI(V
altviool; en Rob Waltmans, Pl.^In het programma zal de rijke "rie van de Meerssense syna%|j
doorklinken en een relatie v/o^
gelegd met de bevrijding. Het
eert is gratis maar een vrije g
welkom. >

Het hoogtepunt van de Corridor-
tour speelt zich af in Nijmegen op

Amerikanen wandelert
langs 'Memory Lane'

MAASTRICHT - Weten-
schappers uit zon honderd
landen praten deze week in
Maastricht over het broeikas-
effect, de verandering van het
klimaat als gevolg van voorna-
melijk luchtvervuiling. Mor-
gen moeten ze het eens zijn
over een dik pak aanbevelin-
gen aan hun regeringen. Die
praten eind dit jaar in Nairobi
over de Maastrichtse voorstel-
len om de uitstoot van schade-
lijke gassen als kooldioxide
(CO2) daadwerkelijk te beper-
ken.

Pas dan kan duidelijk worden hoe
serieus de wereldwijde bezorgdheid
over de verandering van het klimaat
is. Want maatregelen om de uitstoot
van inmiddels 'broeikas-gassen' ge-
doopte stoffen als CO2, methaan en
CFK's te beperken, kosten veel
geld. Niet voor niets noemde de
nieuwe staatssecretaris van Vrom,
Dick Tommei, die de drie dagen du-
rende conferentie in het congres-
centrum Mccc opende, de Europese
Unie. „Die moet het voortouw ne-
men bij het ontwikkelen van nieu-
we middelen en nieuwe financie-
ringsbronnen." Pas als concurreren-
de landen ook meedoen, zijn de
meeste landen bereid maatregelen
te nemen.

De veteranen van het 9de Ameri-
kaanse leger maken zaterdag na de
officiële ontvangst in het stadhuis
een wandeling langs 'Memory La-
ne'. Onder begeleiding van inwo-
ners van Heerlen bezoeken de 370
Amerikanen in groepen van zon
twintig personen diverse plekken
die in het Heerlen van '40-45 een
functie hadden voor de militairen.

Geliefde plekken als dancing v"M
mill (Glaspaleis), GI beergay
(Xenos) en de Amerikaanse iVjit
(Singer-winkel) worden het koM
de weekeinde nog eens '3eV
door de toenmalige bevrijders^ iHeerlen. Grote borden in de e i|
ges van diverse winkels helpe j
Amerikanen die oude plaatse ;
rug te vinden.

VNa de wandeling gebruiken de Jj
ranen om 18 uur gezamenlijk j
diner in de Stadsschouwburg- I

Agenten geschort
na mishandeling

van buitenlanders

HEERLEN - De belangstelling
voor een 'baantje' als begeleidervan
Amerikaanse oorlogsveteranen bij
een wandeling door Heerlen is over-
stelpend. Hub Huntjes vroeg maan-
dag in dezekrant vrijwilligers, maar
is inmiddelsvoorzien. Meer danzes-
tig mensen reageerden op zijn op-
roep.

De stad fungeerde in de oorlofren als Rest Center. Alle Ar»e'le>
nen die aan het front c 4
mochten geregeld drie dagen
verlof naar Heerlen.

Alle deelnemende landen aan de
Maastrichtse conferentie zijn lid
van het 'Intergovernmental Panel
on Climate Change' (IPCC), een in
1988 opgerichte organisatie van de
de milieu-tak van de Verenigde Na-
ties (UNEP) en de World Meterolo-
gical Organization (WMO), de inter-
nationale organisatie van weerkun-
digen waarbij ook het KNMI is
aangesloten.

Van onze parlementaire redadie

De directe aanleidingvoor het aftre-

Van onze correspondent

dat de Tweede Kamer het omgangsrecht - door de
stichting consequent omgangsonrecht genoemd - snel
verandert. Gebeurt dat niet, zo dreigden de Vaders,
dan willen zij Nederland aanklagen bij het Interna-
tionale Hofvan Justitie. Foto: ANP

BONN - In de Duitse stad Ham-
burg zijn gisteren 27 politiemannen
met onmiddellijke ingang geschorst
wegens mishandeling van buiten-
landers en wederrechtelijke vrij-
heidsberoving.

Van onze redactie buitenland
iaüilden van Hackmann, die zes .°a\

functie was geweest, was een "■ j!
van een politieman die hem ra"A
teerde dat collega's in de kelde ,^1
een gevangenis elf buiten*^ 'hadden afgetuigd. „Toen ik daylmo las, ben ik bij mezelf te j\
gegaan. Moest ik hiermee doof Îof aftreden om zo het poli***ie5apj
wakker te schudden," aldus j*yl
mann. Van één van de agente 1"^bekend dat hij nauwe contacte >derhield met rechtse extremist

De schorsing volgde op het aftreden
van de minister van Binnenlandse
Zaken van de stadstaat, Hackmann,
die maandag opstapte om een.'sig-
naal af te geven tegen de vreemde-
lingenhaat in het politiekorps.

zijn de prijs voor verzorging hele-
maal of gedeeltelijk zelf te betalen.Kabinet: kosten wegen niet op tegen de baten

Vier jaargeledenkwamen de IPCC-
wetenschappers voor het eerst bij
elkaar. Sindsdien is de noodzaak
van het terugdringen van 'broeikas-
gassen' alleen maar duidelijker ge-
worden. Die gassen hopen zich op
in de aardse atmosfeer en werken
als een soort deken, waardoor de
aardse temperatuur langzaam op-
loopt. En kleine temperatuursver-
anderingen kunnen grote gevolgen
hebben voor bijvoorbeeld land-
bouw en waterhuishouding.

Noodzaak

" 'Nederland schendt de mensenrechten. Deze bood-
schap presenteerde gisteren de stichting Dwaze Va-
ders op het Binnenhof. De Dwaze Vaders klagen al
jarenover hetfeit dat zij na hun scheiding hun kinde-
ren niet meer ofveel te weinig mogen zien. Zij willen

Belasting gaat inkomen
bejaarden niet toetsen

Bejaarden met een hoog inkomen
en vermogen betalen de verzorging
wel helemaal zelf en hoeven dus
ook hun financiële gegevens niet
aan de gemeente te leveren voor het
berekenen van de eigen bijdrage.

J
Een woordvoerster van het m 1 j
rie van Binnenlandse Zaken jji
Hanzenstad zei dat de mishan j
gen waarvoor de 27 man .g'V
zijn geschorst, allemaal dit jaaV
den plaatsgevonden. De sla M
fers waren opgepakt omdat z 4
gaal in Duitsland zouden zijn. l A
bezit waren van drugs of *andere aanklachten. J\

DEN HAAG - Het kabinet-Kok
ziet vooralsnog af van het plan
om via de belastingdienst de in-
komsten van bejaarden na te
trekken. Op die manier moest
duidelijk worden of een bejaar-
de de juiste eigen bijdrage be-
taalde in het bejaardentehuis.
De hoogte van die bijdrage is
inkomensafhankelijk.

Over wat precies de effecten zijn en
hoe ze het best bestreden kunnen
worden, lopen de meningen uiteen
- al dan niet geïnspireerd door eco-
nomische motieven. De politici
schoven het probleem door naar de
IPCC-wetenschappers, die nu aan
de na jarenlange beraadslagingen
geformuleerde voorstellen in Maas-
tricht nog wat komma's, bijzinnen
en voegwoorden kunnen wijzigen.

Sinds de hereniging van Duitsland
in 1990 heeft het vijandige optreden
van de politie jegens buitenlanders
in diverse, steden voor grote schan-
dalen gezorgd, maar de nieuwe af-
faire in Hamburg zou de kroon
spannen. Verleden week onthulde
een plaatselijke krant het laatste
schandaal. Twee dronken agenten
hadden in hun vrije tijd een 44-jari-
ge Senegalees het ziekenhuis inge-
slagen omdat hij een anti-nazi-stic-
ker had gedragen. De betrokken

bleken niet te zijn ontsla-
gen of geschorst en nog gewoon in
dienst te zijn. Ze hadden wel een
boete van 6.000 gulden gekregen en
waren overgeplaatst.

Hulpmiddelen
Het kabinet heeft wel besloten de
eigen bijdrage voor hulpmiddelen
in de awbz voor bejaarden en chro-
nisch zieken, met ingang van 1 ja-
nuari te schrappen. De eigen bijdra-
ge was 15 procent van de kosten
van het hulpmiddel. Het vorige ka-
binet voerde dat systeem dit jaar in
om het gebruik van hulpmiddelen
en de awbz-kosten omlaag te bren-
gen.

Minister Borst (VWS) heeft de Ka-
mer gisteren laten weten dat de
kosten van het plan waarschijnlijk
niet opwegen tegen de baten. Dat is
gebleken na overleg met de belas-
tingdienst, gemeenten en de Ver-
eniging van Nederlandse Gemeen-
ten (VNG). Vanuit de gemeenten

zijn ook geen signalen gekomen dat
de bejaarden met hun inkomensge-
gevens rommelen om de eigen bij-
drage lager te laten uitvallen.

De bewindsvrouw merkt op dat be-
jaarden met een eigen vermogen er
meestal snel toe overgaan hun ver-
mogen 'op legale wijze' weg te wer-
ken. Dat kan alleen worden tegen-
gegaan door diep in het privé-leven
van de bejaarde te duiken en wette-

lijke regels ingrijpend te wijzigen.

Maar dan nog zal het -erg moeilijk
zijn alle mazen in de wet te dichten,
meent de minister.

Een extra probleem vormen de
hoogte van de straffen op het on-
juist opgeven van inkomensgege-
vens. Daarbij is maatwerk nodig,
mede omdat het vrijwel altijd zal
gaan om bejaarden die niet in staat

De Maastrichtse conferentie vormt
het sluitstuk van een uitgebreide
wetenschappelijke discussie. Over
de hoofdlijnen zijn de deskundigen
het al eens, het gaat om de puntjes
op de 'i. Maar toch zijn de uitkom-
sten voor de aanpak van het broei-
kaseffect van groot belang: hoe
meer de wetenschappers het eens
zijn, hoe minder de politici zich
straks achter opportunistische ar-
gumenten kunnen verschuilen om
maar geen al te dure maatregelen te
moeten nemen.

Kandidate op
twee lijsten

Van onze correspondent^/

RIEMST - Een attente voofy
van het kiescollege in RierrisVl1
vastgesteld dat de 44-jarige J 4
Theunissen uit het kerkdorp' et
tingen, zowel op de sociaüs \é
lijst als op de lijst 'Gemeente^gen' staat. Bij de socialisten t
ze de vijfde plaats toegewez6'j
de plaatselijke lijst bezet zij
ventiende en laatste plaats, y
waardig is wel dat Jeanne T*l J
sen volgens de ene lijst als 'ka

Ê
)ii

noeljeplukster' en op de ander v<
als 'huishoudster' door hVjjs''
gaat. Op beide ingediende lJ
zou haar handtekening voork

Zondag derde Limburgs Dames- Seliuttersfeest
Vrouwen massaal onder
schietbomen in Maasniel

tegenover het schietterrein
wordt samengesteld," aldus
Frans van Eldijk. „De fanfare St.
-Laurentius uit Leeuwen opent
de stoet en de Philharmonie uit
Maasniel sluit de rij. Via onder
andere de Kap. Ramamakers-
straat, Hoekstraat, Raadhuis-
straat gaat de optocht via de
Kerkeveldlaan naar het schiet-
terrein aan de Sint Wirosingel.

ROERMOND/MAASNIEL - De
OLS-Federatie doet alsof haar
neus bloedt als het gaat om het
Limburgs Dames Schuttersfeest.
Terwijl voorzitter Frans van El-
dijk en zijn manschappenvan de
schutterij St.-Urbanus uit Maas-
niel volop bezig zijn met de voor-
bereidingen voor het derde
Limburgse Dames Schutters-
feest op zondag 18 september, is
van enige 'toenadering' van de
Federatie van het Oud-Limburgs
Schuttersfeest nog weinig te
merken.

We hebben de vrouwelijke bur-
gemeesters van Mook en Midde-
laar, Heythuysen en Nuth ge-
vraagd het défilé aan de Raad-
huisstraat af te nemen. De
eregasten lopen vervolgens ach-
ter de optocht mee naar het
feestterrein."

ten (derde). De deelname be-
stond toen al uit 85 teams. Een
aantal dames kon pas in het
tweede weekeinde uitmaken,
wie de ereprijzen veroverde.

burg benaderd, maar een aantal
secretarissen schijnt de convoca-
tie niet behandeld te hebben. De
emancipatie heeft zich onder de
bölkes derhalve nog niet voltrok-
ken, hoewel de vrouwen op an-
der terrein onmisbaar zijn voor
de schutterijen....

Meer bewaking
perron 0 geëist

ROTTERDAM - Als er niet snel
strenger toezicht komt om crimine-
len te weren, overweegt dominee
Visser het opvangcentrum voor
drugsverslaafden* Perron 0 in Rot-
terdam te sluiten. Volgens Visser
neemt het crimineel gedrag hand
over hand toe en oefenen niet-ver-
slaafde dealers en illegalen een wa-
re terreur uit op de gebruikers.,

De bezoekers kunnen de vende-
liers van het St.-Sebastianusgil-
de uit Beegden in actie zien. Alle
onderdelen van de optocht wor-
den gejureerd. Op het feestter-
rein zijn diverse bijwedstrijden.

„Maar we kunnen rekenen op
een deelname van 47 schuttte-
rijen uit de beide Limburgenn,
die 135 dames-drietallen aan de
schietbomen brengen. Gelukkig
zijn daar nu ook Zuidlimburgse
schutterijen bij," aldus Van El-
dijk. De deelname is een nieuw
record.

-V
Jeanne Theunissen heeft êfyl
een klacht ingediend bij JuS V
Tongeren en bij het kiescoU ejy'
beschuldigt de verantwoorde 1-1^
den van de lijst 'Gemeente^'gen' van valsheid in gesch1* 1 |
zegt alleen op de socialistisch J
te willen voorkomen. De W*, >■
ker van 'Gemeentebelang6l;,/
weert dat de vrouw drie ma«* è
geleden akkoord ging """V!
plaats op de lijst. Ze zou to<V|
handtekening op de lijst heb*3*/
plaatst. Het kiescollege zalzic' é
het dilemma buigen en morg
beslissing nemen.

Toen in 1992 de Haelense schut-
terij St.-Agatha het initiatiefnam
om een dames-OLS te organise-

Taboe
De toegenomen agressie en crimi-
naliteit is volgens de dominee mede
te wijten aan het gebrek aan toe-
zicht. Daardoor wordt gebruik ge-
maakt van vuurwapens, gestolen
spullen doorverkocht, gehandeld in
drugs en hebben roofovervallen op
verslaafden plaats.

ren kreeg de vereniging meteen
te horen, dat de naam OLS niet
gebruikt mocht worden. Haelen
trok 65 drietallen, grotendeels
uit Midden-Limburg. Coby Heij-
nen, Mariet van Herten en Annie
Knoops van schutterij St.-Marti-
nus uit Hom zegevierden bij het
eerste LDS met de trio's van St-
Agatha uit Haelen en Niel bij As
als respectievelijk tweede en
derde. St.-Agatha organiseerde
in 1993 ook het tweede Limburg-
se Dames Schuttersfeest met Els
Aelmans, Monica Smeets en Jo-
hanna Hemdrikx van St.-Urba-
nus uit Maasniel als winnaressen
voor St.-Andreas, Melick (twee-
rde) en St.-Anna uit Merurn-He-

Emancipatie
Mede-organisator en bestuurslid
Frans Aelmans (echtgenoot van
de winnende Els Aelmans): „We
hebben telefoontjes gehad van
dames, die niet eens wisten, dat
wij dit feest organiseerden en de
vraag stelden of hun vereniging
niet was uitgenodigd." St.-Urba-
nus heeft alle (165) schutterijen
in Nederlands- en Belgisch Lim-

A
België gaat zondag 9. oktobe'

jei)\
de stembus: dan worden de fl^e(f
provincie- en gemeenteraden
zen.

Tijdens deze dames-schutters-
wedstrijd kan Riet Rietmeyer
van St.-Agatha uit Haelen de ti-
tel van 'Koningin derbeide Lim-
burgen' verdedigen, die zij vorig
jaarwist te winnen.

Eregasten
Ook in Maasniel wordt de strijd
onder de harken beslist. De win-
naars hebben het recht in 1995
de organisatie over te nemen van
St.-Urbanus, dat zelf niet mee-
doet. „We beginnen om twee uur
met de optocht, die op de weg
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Omgangsonrecht

DEN HAAG - Minister Jorritsma van Ver-
keer en Waterstaat heeft weinig moeite met
het carpoolproject van de provincie Lim-
burg. Het blijkt dat haar ministerie zelfs een
bijdrage van 75.000 gulden betaalt.

Ministerie geeft
75.000 gulden voor

carpoolproject

Grote drukte verwacht bij
herdenking Market Garden

gulden, van het project met de 'carpoolpro-
beerwagen', de andere helft wordt opgehoest
door de provincie.

Bovendien wordt het project mogelijk ge-
maakt door de kortingen van het bedrijfsle-
ven. Overleg met het betrokken bedrijfsle-
ven (aüto-importeurs, Bovag, dealerbedrij-
ven, verhuurbedrijven, brandstofleveran-
ciers en verzekeraars) heeft er toe geleid dat
voo* het leasen van de 'carpoolprobeerwa-
gens' maar veertig procent van de normale
prijs wordt betaald.

limburg



Drie goals Ronaldo en toch verlies in bizar duel met Bayer

Spektakelstuk in Leverkusen
ec-overzicht

Valckx schakelt
Zamarano uit

DOOR HENRI VAN DER STEEN
Na acht minuten was het al 0-2 voor
de ploeg van manager Kevin Kee-
gan, door doelpunten van Lee, het
eerste na 53 seconden. Sellars, weer
Lee en Watson zorgden voor 0-5.
Seraing stond thuis tegen Dinamo
Moskou met 4-0 achter en ging uit-
eindelijk met 4-3 onderuit.

HEERLEN - Richard Witschge is
in Nederland bijna vergeten. Als er
nieuws over de jongere broer van
Rob doordrong, was het vaak nega-
tief. Variërend van eenruzie met de
trainer tot een rel over schoenen.
Dinsdag bezorgde Witschge, die een
tijdlang vaste keus was in Oranje,
zijn Franse club Bordeaux een rui-
mere marge. Hij maakte in de 84e
minuut het derde doelpunt tegen
Lilleström uit Noorwegen. De uit-
slag in het eerste duel in de eerste
ronde van het toernooi om de
UEFA-bekerwas3-l.

Relatief goed waren ook de verrich-
tingen van de clubs uit de voormali-
ge Sovjetunie, die voor de eerste
keer mochten deelnemen voor de
onafhankelijke republieken. Rotor
Volvograd won thuis met 3-2 van
Nantes, dat momenteel eerste staat
in de Franse competitie. Volvograd
kwam zelfs met 3-1 voor, maar
N'Doram maakte negen minuten
voor tijd 3-2. Tekstilsjik Kamisjin,
eveneens uit Rusland, won met
liefst 6-1 van Bekescsaba uit Honga-
rije. Die laatste club telt in de vader-
landse competitie slechts een punt
achterstand op Kispest, dat FC
Twente met 4-1 vermorzelde.

De overwinning van Anorthosis Fa-
magusta uit Cyprus opAthletic Bil-
bao uit Spanje was vrij senstatio-
neel. De club uit het Turkse gedeel-
te van Cyprus, in de voorronde te
sterk voor Sjoemen uit Bulgarije,
stond al bij rust met 2-0 voor en
hield die stand intact.Van de vier clubs uit de sterkste

competitie van de wereld, de Itali-
aanse, won alleen Napoli. Thuis te-
gen Skonto Riga uit Letland werd
het 2-0, door twee doelpunten van
Carborie. Parma verloor van Vites-
se, Juventus bij CSKA Sofia: 3-2.
Lazio Roma, van Aron Winter,
speelde in Wit-Rusland gelijk tegen
Dinamo Minsk: 0-0. Bekerhouder
Internazionale komt pas morgen in
actie: tegen Aston Villa.

De topper op papier in de eerste
ronde, Real Madrid-Sporting Lissa-
bon, eindigde voor 80.000 toeschou-
wers in stadion Bernabeu in 1-0.
Martin Vasquez scoorde al na elf
minuten. De Nederlandse interna-
tional Stan Valckx, verdediger bij
de club uit Portugal, schakelde
spits Zamorano volledig uit. De
Chileen scoorde in de competitie al
vier keer in twee duels. Voor rust
was Real sterker en concentreerden
de Portugezen zich op de tegenaan-
val. Joao Pinto raakte daarbij de
paal, Oceano kopte tegen de lat. Na
rust was Sporting beter en waren de
beste kansen voor Figo en de Pool
Juskowiak.

Alle drie Belgische clubs verloren.
Het opvallendst was de afgang van
FC Antwerp, twee jaar geleden nog
finalist in het toernooi van de be-
kerwinnaars, tegen de Engelse lijst-
aanvoerder Newcastie United: 0-5.

België

Dortmund
De Duitse topclub Borussia Dort-
mund, twee jaar geleden finalist,
had het moeilijk tegen Motherwell
uit Schotland. De fysiek sterke Brit-
ten waren beter in de lucht. Interna-
tionalAndy Möller, voor het seizoen
overgenomen van Juventus, scoor-
de na 58 minuten. Bij rust kreeg de
thuisclub een fluitconcert te ver-
werken van ruim 35.000 toeschou-
wers. Möller na afloop: „Het belang-
rijkste is dat we geen tegentreffer
hebben geïncasseerd." Motherwell
beëindigde het duel met tien man,
door een rode kaart van McGrillen
drie minuten voor tijd. Hij maakte
een grove overtreding op Sammer.

Kuijf sterk van start
TILBURG - Rini Kuijf is de tweede ronde van het Interpolis schaak-
toernooi in Tilburg sterk begonnen. De Leidse meester, die als inval-
ler werd opgeroepen, versloeg met wit de Duitse grootmeester Ge-
rald Hertneck. Jan Timman, die vrij was in de eerste ronde, kwam
met wit niet verder dan remise tegen Igor Khenkin uit Israël.

Kuijf speelde een sterke partij. Feit was dat Hertneck de Franse ope-
ning al te frivool behandelde. Kuijf liet zich daardoor niet afleiden en
won gedecideerd. begon zijn duel met de ex-Rus Khenkin
voorzichtig. In een eigenaardig gespeelde opening van zwart leek de
Amsterdamer aanvankelijk met licht voordeel het eindspel in te
gaan. Na 29 zetten was er echter voor beide spelers weinig meer uit
de stelling te halen én werd tot remise besloten.

Vitesse-Parma 1-0 (O-O)'. 50. Gillhaus 1-0. Scheidsrechter: Levni-
kov (Rus). Toeschouwers: 9000. Rode kaart: 82. Couto (Parma).
Gele kaart: Simons (Vitesse), Baggio, Crippa (Parma).
Vitesse: Van der Gouw; Sturing, Bos, Van deLooi en Vermeulen
(75. Mise); Van der Weerden, Cocu en Laamers; Simons, Gillhaus
en Helder.
Parma: Bucci; Pin, Minotti,Apolloni, Couto en Mussi; Baggio (46.
Sensini), Brolin en Crippa; Zola (83. Castellini) en Branca.

VERKUSEN - Ronaldo moet zijn eerste volledige wed-iV voor PSV nog steeds spelen. Hij staat al wel op zes goals,
ij ginder dan drie duels dus. Inclusief de meeslepende, bizar-
jVuiveringwekkende topwedstrijd van gisteravond tegen
Vr Leverkusen. Het werd een onvergetelijke 5-4, met drie
|V van Ronaldo. De Braziliaan was in grote vorm. Coacha de Mos een stuk minder.

ify.er Ronaldo, nog altijd pas ze-
(Jj pll maar nu al in alles beter
*jlVrriario, was De Mos waar-
S^pjijk met een record-nederlaag
'V s ëeëaan- De coach van
\ /^d, zoals zo veel trainers voor
(V°te wedstrijd, een trucje be-
(joo " Het trucje mislukte gran-
l|es-Slechts aan de onwaarschijn-
L van Ronaldo was het te
\ en dat PSV nog mag hopen
iV^de verder te komen in het

■* Cup-toernooi.

beginnen, anderzijds was hij dan
misschien met 7-3 het schip in ge-
gaan. Bayer Leverkusen-PSV was
immers een onvergelijkbaar vreem-
de wedstrijd. De Mos: „Ik heb
zoiets nooit meegemaakt, zelfs
nooit gezien. Vorig jaar zag ik hier
toevallig Leverkusen-Benfica, 3-4.
Die wedstrijd kwam er klein beetje
bij in de buurt."

Vn Van De os bestond uit een
i'StV verrassende namen in de
Vh ging: spits Meyer werd. Dack gezet, de volstrekt onbe-

De coach meende dat PSV na de
wissel Meijer-Pahlplatz de zaken
beter onder controle kreeg. Dat was
wel zo, al moet hij in de dugout nog
enkele keren gevreesd hebben voor
een enorme afstraffing, zo gemak-
kelijk liepLeverkusen door de ach-
terhoede van PSV. Jürgen Dirckx
kreeg daarom van De Mos in derust
een bemoedigend woordje. Dirckx:
„Hij vertelde me alles van voor de
rust te vergeten en gewoon fris aan
de tweede helft te beginnen. Ik
moet zeggen dat ik me na de hervat-
ting ook een stuk beter op m'n
gemak voelde. Maar ik heb van-
avond wel meer meegemaakt dan
veel andere spelers in hun hele car-
rière, denk ik."

1.0 etkusen-PSV 5-4 (4-2). 6. Kirsten
Ü„L,U- Ronaldo 1-1 (strafschop), 14.
i-I fy 2-1, 16. Kirsten 3-1, 41. Kirsten
)3 V - Ronaldo 4-2, 61. Ronaldo 4-3,
Vt Ster 5"3' 87- Nilis 5"4'Scheids-
*6()nA ' Vaëner (Hon). Toeschouwers:
(U"u- Gele kaart: Vollborn, Kirsten
>Vrkusen), Vink, Dirkx, Prom-LevV w°uters (PSV).
k '"«isen: Vollborn; Wörns, Doo-
i_' Melzig (68. Tolkmitt) en Happe;
hoff jïu'Schuster en Münch; Lehn-t Kirsten en Sergio.
Dirk' enzo; Prommayon, Wouters,
\** en Meijer (21. Pahlplatz); Vink,
!?9 / Linskens en Van Mol; Ronaldo. ' benden) en Hoekstra.

Uniek
Dat gold niet alleen Dirckx, ook de
toeschouwers ervoeren dat er een
volstrekt unieke wedstrijd werd ge-
speeld. Het publiek viel ook na rust
van de ene verbazing in de andere:
Ronaldo 4-3, Schuster 5-3, Nilis 5-4.
Dat laatste gebeurde twee minuten
voor tijd. Drie prachtige goals bo-
vendien.

Tussendoor had Bayer Leverkusen
nog een paar keer kunnen scoren,
als Menzo - enkele keren weifelend
bij hoge ballen - niet uitstekend had
gered. Leverkusen had daarbij de
pech dat Prommayon niet van het
veld werd gestuurd toen hij Sergio
weer eens van achteren op de hielen
hakte. Daartegenover had PSV eer-
der in de wedstrijd weer pech toen
scheidsrechter Vagner geen straf-
schop gafvoor hands in Het Duitse
strafschopgebied na een weergaloze
solo van Ronaldo.

" Ronaldo legt de verdediging van Bayer Leverkusen weer in de luren. Foto: ANP

Uiteindelijk-werd het dus na 90 mi-
nuten 5-4. „Een perfecte uitgangs-
positie", meende De Mos uiteraard.
Met dank aan Ronaldo. „Ja, zon
speler heb ik nog nooit gezien. Of
heel Europa hem nu kent? Ik dacht
heel de wereld wel, hè."

Vitesse-spits velt Parma na briljante actie van Glenn Helder

Gillhaus haalt zijn gram

fMp tv\ j; uirckx moest stopper spe-
\j uo werc' weinig adequaat
!«ljif>en door een onwennig ogen-
k ero Jan Wouters en de ook al
JoJ°nSe en (te) frêle rechtsback
\ Goals konden nauwe-re 1!!blijven met een dergelijke
tVnoede en dat bleek: Bayer
Sut had Menzo binnen 40V vier keer gepasseerd; drie

en Dooley waren de
\ Js van de Duitse doelpunten.
W at moment had PSV er pas
\{* gemaakt. Ronaldo lokte op
k e^Slonele wijze een strafschop
["C Schoot zelf vanaf elf meterK[ LlsPelijk raak. Dé Braziliaan

et publiek overigens al meer
j^len dan koelbloedigheid al-

Sai onder druk aannemen van
Val' et passeren, zijn snelheid -\ll «iet de bal aan de voet; Ro-
steuas van wereldklasse in het

Jfc j in het tweedekwar-Niiw *'le* derde kwartier en net zo
% ,5 na rust, tot het moment dat
ïV evige kramp in beide kui-
'Oest °Pgeven-
}_ Ai°, volgende week 18, was
SV man die de zo belangrijke
M >; goal maakte, op slag van
Sic * ging zoa^s Willy van der\ J^ ze vroeger maakte; vrijwel
l^b ruim buiten het straf-

hard in het kruis.
\p e§ was daarmee het verschil
K't> k racht tot twee: 4"2' Menië-
tr'fih stadion vroeg zich of deK 'Vale tussen Brazilië en Italië
Nig pt 00lt °P °-° had kunnen\_ n als Ronaldo had meege-

DOOR COEN LAMMERSMeijer
\V theepauze had De Mos zijn
52q e fout al hersteld: Meijer wasJtig Minuten bedankt, Pahlplatz
ptsh"3 z^n normale plaats als
tV f spelen. De Mos daarover:
J>lt n*l Meijer niks kwalijk, er wasI^V een goal aan zijn kant ge-
V' Maar ik moest wat doen bij
% i.'"noest een aanvaller bij. En ik
j^V^half Van Mol terughalen
\su e P^k waar hij altijd speelt,i oack."

°s had zo natuurlijk moeten

ARNHEM - De vréugde-uiting van
Hans Gillhaus was veelzeggend. Na
het eindsignaal van arbiter Levni-
kov vierde de omstreden spits van
Vitesse de overwinning op Parma.
In zn eentje, met gesloten ogen en
gebalde vuisten, genoot Gillhaus
van zijn revanche. Uitgerekend de
aanvaller die tegen Ajax was gepas-
seerd, bezorgde Vitesse de verras-
sende triomf (1-0), die met gouden
letters in declubhistorie zal worden
bijgeschreven.

„We hebbenParma als ploeg versla-
gen. ledereen speelde vandaag op
zn top. De beste wedstrijd sinds ik
in Arnhem ben", liet Gillhaus zijn
ploegmaats delen in glorie. Terecht.
Elf ontketende Vitessenaren kregen
de Italianen als collectief op de
knieën. Gillhaus was degene die de
genadeklap uitdeelde, samen met
Glenn Helder. De treffer, vijfminu-
ten na rust, kwam voor meer dan
vijftig procent op rekening van de
linkerspits. Met één weergaloze ac-
tie gaf hij achtereenvolgens Pin,
Couto, Brolin en Minotti het nakij-
ken, waarna hij de bal op een pre-
senteerblaadje aanreikte.

PSV-fans
op dè vuist

- Bij gevechten
JaV voetbalsupporters van
Ssrl leverkusen en PSV is
%n d

ag één Nederlander ge-
%'teaakt. Hij moest in het
Nf s worden behandeld
nVV 11 gebroken neus. De
\Vvenaren speelden in■V and voor de eerste ronde, et UEFA-bekertoernooi.

„Dat moment na afloop was genie-
ten. Puur genieten. Na alles wat ik
de afgelopen dagen heb meege-
maakt. Eerst zondag thuiszitten en
danal dieverhalen in de pers. Als je
dan de enige treffer in zon wed-
strijd maakt, is dat natuurlijk heer-
lijk," glunderde Gillhaus die zelf
niet wilde spreken van revanche.
„We hebben de zaak uitgepraat, dat
boek is voor mij gesloten". De
grijns sprak echter andere taal. „Het
doet me wel goed," fluisterde de
matchwinnaar die bij het verlaten
van het veld een handdruk kreeg
Karel Aalbers, de voorzitter die hem,
vorige week nog de les las. „Er ging
toen heel veel door me heen. Maar
wat ik toen dacht, hou ik lievervoor
me."

Helder had het gisteravond ouder-
wets op zijn heupen. De Leidenaar
die tegen Ajax 'wegens gebrek aan
vorm' op de bank begon, danste
weer langs dezijlijn. „En dan te be-
denken dat ik na het duel met Ajax
nauwelijks meer kon lopen. De
masseur heeft me twee dagen be-
handelend, waardoor ik gelukkig
kon spelen. Ik had vanavond het
gevoel weer terug, ik wilde de bal
weer hebben. Het is natuurlijk ook
lekker voetballen als je ziet dat de
verdediging staat als een huis."
„Ik ben echt blij dat ik deeluitmaak
van dit team", vervolgde Helder zijn
lofzang. ~W& kunnen verschrikke-
lijk goed voetballen, maar hebben
het de laatste tijd te weinig laten
zien. We moeten alleen niet te vroeg,
juichen. Dit is een aanzet. We heb-
ben een goede uitgangspositie,
maar we krijgen het over twee we-
ken nog heel, heel moeilijk".

S binnenstad van Leverku-
[fSy , erden de supporters van
's **- Sr-

S 3 opgewacht door
vVV SroeP hooligans.Bij de
AVdadige confrontatie sneu-Nkft! en werd één
;?* aj diefstal gepleegd. De poli-

esteerde dertig Duitsers.k^el Nederlanders werden
M uren vastgehouden op
%r i'utiebureau, maar kondenft V voetbalwedstrijd volgen.
?tVen net op tijd in het Ha-
rW** stadion- Na afloop vansNer trÜd konden alle Neder-
\T s huiswaarts keren.

Aalbers en trainer Herbert Neu-
mann zullen zich in het vervolg
ongetwijfeld twee keer bedenken,
voordat ze Gillhaus opnieuw (disci-
plinair) buiten de groep zetten. Een
spits wordt immers beoordeeld op
zijn doelpunten en Gillhaus ver-
zorgde dit seizoen de complete Arn-
hemse produktie. „Nee, ik was niet
extra geprikkeld," herhaalde hij
nog maar eens. „Ik was heel aggres-
sief, maar dat zou ik tegen Ajax ook
geweest zijn."

„Met deze jonge, onervaren groep
krijgen we het zwaar", benadrukte
ook Gillhaus. „Sommige jongens la-
ten zich het hoofd op hol brengen
als het goed gaat. Zij kunnen niet
met de aandacht omgaan. Het kan
best zijn dat we zondag tegen Roda
weer als een krant spelen." " Feest op Monnikenhuize. Hans Gillhaus (rechts) heeft gescoord tegen Parma. Foto: ANP
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Poule D
Casino Salzburg-AEK Athene
AJAX-AC Milan

MaccabiTel Aviv-Werder Bremen 0-0

vind ik laag. Dat getuigt van weinig
niveau."

Een dag voor de wedstrijd waar-
schuwde de ervaren Juul Ellerman,
die geen enkel moment zijn uitver-
kiezing in de basis kon waarmaken,
al voor te veel optimisme. Hij voel-
de dat de sfeer in de groep te ge-
makkelijk was, alsof er geen Euro-
pese maar een Nederlandse tegen-
stander wachtte. „De geluiden
waren vooraf zo positief. Er werd
gesprdken over een kans van fïfty-

' fifty, maar vanavond is wel bewe-
zen dat zon bewering niet opgaat.
We zijn uitgeschakeld, dat lijkt me
duidelijk."

Voor FC Twente in het algemeen en
voor Ruud Kool in het bijzonder
verliep het duel dramatisch. De
linksachter speelde zijn slechtste
wedstrijd in Tukkerse dienst. Als
een F-pupil die aan zijn eerste wed-
strijdje begint, stond de voormalige
middenvelder van AZ te trillen op
zijn benen. Ballen die hem in de
voeten vielen, ramde hij zo snel mo-
gelijk naar voren. En verdedigend
stond hij of aan de verkeerde kant
te dekken of zijn tegenstander, de
kleine Hongaars international Ko-
vacs, ontfutselde hem met groot
gemak de bal.

De spits had de avond van zijn le-
ven. Hij hoefde niets anders te doen
dan te wachten totdat Kool in de
fout ging. Bij de eerste treffer, na 19
minuten, trof de Noordhollander
geen blaam, maar het tweede Hon-
gaarse doelpunt was typerend voor
FC Twente, waar Mols in de 38e mi-
Jnuut de gelijkmaker verzorgde.
Kool wilde terugspelen op doelman
Boschker, maar gaf de bal te weinig
vaart mee, waarop Orosz het leer
simpel op kon pikken en Kovacs in
staat stelde te scoren, 1-2.

In plaats van de door het publiek
uitgefloten Kool te wisselen, liet
Ten Donkelaar hem staan. „Als ik
hem op dat moment er uit had ge-
haald, had ik hem net zo goed bij
het grof vuil kunnen zetten. Dan
was die jongen afgemaakt. Boven-
dien, had ik bij een achterstand een
verdediger voor een verdediger
moeten wisselen? Daar waren we
niets mee opgeschoten."

Hoewel hij het niet toegaf, moet
Ten Donkelaar spijt hebben gehad
van die beslissing. Want ook bij de
derde treffer van Kovacs was Kool
in negatieve zin betrokken. Hij liep
onder de bal door. De Hongaarse
nummer elf profiteerde en rondde
doeltreffend af. Uiteindelijk be-
vrijdde de scheidsrechter Kool met
een rode kaart uit diens lijden. Het
foutenfestival bleef echter door-
gaan, want twee minuten voor tijd
ontfutselde Kovacs, die vorig jaar
bij Antwerp in België speelde, Ter
Avest de bal en stelde invaller Ha-
mar in staat 1-4 te maken.

FCTwente-Kispest Honved 1-4
VITESSE-Parma 1-0
Bayer Leverkusen-PSV 5-4
Anorthosis-Atletic Bilbao 2-0
CSKA Sofïa-Juventus 3-2
GKSKatowice-Aris Saloniki 1-0
Aarau-Maritimo 0-0
Olymp. Piraeus-Olymp. Marseille 1-2
Rosenborg-Deport. La Coruna 1-0
Apollon-FC Sion 1-3
Akranes-Kaiserslautern 0-4
Antwerp FC-Newcastle United 0-5
Linfield-Odense BK 1-1
RFC Seraing-Dinamo Moskou 3-4
AIK Solna-Slavia Praag 0-0
Dinamo Minsk-Lazio Roma 0-0
Boavista-MyPa 2-1
Admira Wacker-Gornik Zabrze 5-2
Rotor Volgograd-Nantes 3-2
Napoli-Skonto Riga 2-0
Slov. Bratislava-FC Kopenhagen 1-0
Trabzonspor-Dinamo Boekarest 2-1
Real Madrid-Sporting Portugal 1-0
Cannès-Fenerbahce 4-0
RapidBoekarest-Charleroi 2-0
DinamoTblisi-Innsbruck 1-0
BorussiaDortmund-Motherwell 1-0
Bordeaux-Lilleström 3-1
Blackburn Rovers-Trelleborg 0-1
Tekstil. Kamichine-Bekescsabai 6-1

VANDAAG
Internazionale-Aston Villa donderdag
Eintr. Frankfurt-SCT Olimpija

donderdag

amstelcup
NEC-Babberich 6-1
NEC naar volgende ronde

Fortuna 2 met
hakken over sloot

DOORYPEMINKEMA

FC Twente ontgroend
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Programma
Europacup

champions leaugue

Tactisch onvermogen speelt Kispest Honved in de kaart

ENSCHEDE - FC Twente
speelde gisteren zo naïef als
een beginnend amateurclubje.
Met één echte verdediger,
Hoogma, dacht de ploeg van
trainer Ten Donkelaar de eer-
ste ronde van de UEFA-Cup te
overleven. Kispest Honved
Boedapest zou met vlot com-
binatievoetbal zoek gespeeld
worden.

Hoe anders verliep het in het met
slechts 6000 toeschouwers gevulde
Diekmanstadion in Enschede. De
trainer van de Hongaarse club, Da-
vidovics, lachte zich een ongeluk
om de tactiek van zijn collega. Zijn
spelers werden op een zetel naar de
overwinning gebracht. Zelfhoefden
ze amper wat te doen, de fouten

Ds; Urosz (72. Hamar) er

FC Twente-Kispest Honved 1-4 (1-1).
19. Kovacs 0-1, 38. Mols 1-1, 52. Ko-
vacs 1-2, 75. Kovacs 1-3, 88. Hamar 1-4.
Scheidsrechter: Clark (Sch). Toe-
schouwers: 6000. Rode kaart: 78. Kool
(FC Twente, twee keer geel). Gele
kaart: Platvoet, Hoogma (FC Twente),
Szabados (Kispest).
FC Twente: Boschker; Zwijnenberg,
Hoogma en Kool; Bosvelt, Boerebach
en Ter Avest; Mols, Ellerman (70.
Bruggink), Platvoet en Vurens.
Kispest Honved: Brockhauser; Ma-
tyus, Hahn, Banfi en Forrai (79. Plö-
kai): Csehi, Illes. Milinkovic en Szaba-

\_____W ________________________._„..

werden vanzelf gemaakt. Gemakke-
lijk counterdeKispest naar een ont-
hutsende zege, 1-4. Pijnlijkerkon de
ontgroening van het jongeTwentse
elftal op Europees niveau niet zijn.
Kansloos reist het gezelschap over
twee weken naar Boedapest.

Ten Donkelaar was met hoge ver-
wachtingen begonnen aan de wed-
strijd. Na de analyses van zijn assis-
tenten Morsing en Rutten, die
Honved twee keer aan het werk
hebben gezien, had de nieuwe
coach een zeer aanvallend concept
bedacht. Met Vurens, Platvoet en
Ellerman aan het front en Mols daar
vlak achter startten de Tukkers met
lef. „Ook na de forse nederlaag ben
ik ervan overtuigd dat we de juiste
speelwijze hebben gehanteerd", zei
Ten Donkelaar.

ik UM - De bekerwedstrijd
Ijjj kent uiteindelijk,
lon-V"*1 winnaar. De thuisclub
IoV 2ich gisteren het meest koel-
tor 'S bij het nemen van straf-
k||jrPen (5-4). Die waren noodza-
ta, nadat de wedstrijd vorige
fn in 2-2 was geëindigd.
(Sf °S steeds onbekende rappor-
ti Vrreed scheidsrechter Nies-
den 1 om het duel te staken
p de invallende duisternis en

litig °sstaande goal op het trai-

Holturn wint
Vanaf stip

iVRADE - FC Gracht-speler
u Lenartowicks zal zich nog

*8 n6tlS *Wee keer bedenken eer hij
L ,°it eens een hoger beroep zal
IVenen. Tijdens het duel FC
(cV 2-Kolonia 5, dat op 5 mei 11.
i,j* gespeeld en bij een 1-1 stand
ty. 49ste minuut werd gestaakt,
( 2*- Lenartowicks in botsing met

Wiel Erens: De
VacJenaar liep hierbij een kuit-,
'"V en~ en enkelbreuk op als-
V \*

gescheurde enkelbanden.
'idp Erens werd een aangifte|L Politie gedaan van zware mis-
feV|ng. De Tuchtcommissie van
«Hart bestempelde de actie van
tV°wicks als gevaarlijk spel en
t$ men met een schorsing van
«fta« en- Het hoger beroep dat

s hiertegen aantekende
Ijf Voor hem verkeerd uit: een
WiChorsing alsmede een voor-
jj olijke straf van nog eens een

Beroep pakt
verkeerd' uit

Bi(VVlv - WerderBremen is het, nooi om de Europese beker
begonnen met

fel A uitwedstrijd tegen Maccabi*tyiv uit Israël. De Duitse beker-
|)j, eri winnaar van het toernooi in
O voetbalde slecht. Doelman
iK was voor slechts 3000 toe-ters de uitblinker.Vr-trainer Rehhagel merkte na
H^P op dat zijn ploeg zich blijk-
u geen raad wist met de hitte., Was 35 graden Celsius. „Het
tft ,etl van onze slechtstewedstrij-
V"e ik me herinner. Alleen Reek
|! Qe een prestatie van wereld-
je e > zei de trainer, die al meer
'oorvV Jaar n dienst is van de"rlïïUitse PloeS- Saillante bijzon-
»Pa Was' dat het de eerste Eu"
L "Cupwedstrijd van een Duitsepg in Israël betrof.

Matige start
Weerder Breinen

ar-i Counter
Zijn collega Davidovics, die ruim
twintig jaar als trainer werkte in
België, kon een lach amper onder-
drukken. „Het getuigt inderdaad
van durf dat je op Europees niveau
met veel jeugdspelers en met zon
risicovol systeem durft te spelen,
maar mijn spelers hebben dat op de
juistewijze afgestraft. Onze counter
liep perfect." ren. „In de kranten las ik verhalen

dat assistent-trainer Rutten heeft
gezegd dat wij een ouderwets sys-
teem hanteren. Hij had beter zijn
grote mond kunnen houden, want

voor mijn spelers vormden zijn
woorden een extra motivatie."
Ten Donkelaar, als door een giftige
spin gebeten, reageerde furieus op
de verklaring van zijn collega. „Dat

lijkt nergens op, u moet niet gelo-
ven wat er in de kranten staat. Ik
heb waardering voor het spel van
Honved. De beschuldigingen dat
we uw ploeg hebben onderschat

Capriati
keert terug

CLEVELAND - Jennifer Capriati
wil volgende maand haar rentree
maken in het tenniscircuit. De 18-ja-
rige Amerikaanse heeft een wild-
card aangevraagd voor het toernooi
in Zürich, dat 3 oktober begint. Een
week later staat het toernooi in het
Duitse Filderstadt op haar program-
ma. Capriati speelde haar laatste
tennispartij in de eerste ronde van
het US Open 1993. Daarna kwam ze
in grote problemen. Ze werd gear-
resteerd voor winkeldiefstal en be-
landde in een afkickcentrum voor
drugs en alcohol in Miami Beach.

"'*"tV gisteren tien minu-
lle oiaat het veld op. Daar stonden
H„, spelers in vol ornaat klaar
'sV^choppen te nemen. Ruim
Vht *oeschouwers waren op de
's rn- Meekomen en die konden
aVnuten later tevreden huis-
61^ keren. Na 12 strafschoppen
'g6r Veslissing. Roosteren-verde-
Vd ry Kessels schoot op de lat
I j°orHolturn won. Eerder mis-
sta vc Golsteyn (Roosteren) enh 9 *erstjens (Holturn).
« v °ktober is RKSVO uit Ospel
\ Ben.de tegenstander van Hol-

Bovendien waren de Hongaren tot
op het bot gemotiveerd om de arro-
gante Nederlanders een lesje te le-

" Ruud Gullit en zijn
Milan-kornuiten
op inspectie in het
Olympisch
Stadion.

Foto: ANP

Ruud Gullit in de rol
van Willem de Zwijger

AMSTERDAM - Ruud Gullit wist
precies wat er komen zou. En hij
wist ook precies wat hij zou doen,
zou zeggen. Niets. Die boodschap
had hij al vooruit gestuurd naar
Amsterdam. Geen commentaar,
niet aanspreekbaar. Gullit één et-
maal lang in de rol van Willem de
Zwijger. Bij aankomst van AC Mi-
lan op Schiphol, gisteren vroeg in
de avond, begon het rollenspel.

Om twintig minuten over zes voelde
Ruud Gullit weer Hollandse bodem
onder zijn Amsterdamse voeten.
Het gaf hem geen goed gevoel. Te-
rug in het land dat hij een paar
maanden geleden nog ontvluchtte.

De slurf was nog niet aan de vlieg-
machine van Alitalia vastgemaakt
of de camera's begonnen te snorren.
Strak geregisseerd; de vedette zou
eens per ongeluk een woordje laten
vallen. Een vloek misschien over zó
veel ongehoorzaamheid. Gullit had
de pers immers verboden met hem
te praten. Hij wilde nergens over
praten.

Van de Goor
naar Modena

Oranjevijfde op
FIFA-ranglijst

** ~ De wereldranglijst voor
IfW) Van de Internationale voet-
"&vratie FIFA is in de tOP tien
'V*GZlgd gebleven. Wereldkam-
MV»razilië blijft koploper, Ne-
Só vijfde met geringe achter-'e VP Duitsland.
i*:i van 13 septem-
A' «fazilië 66,17 punten, 2. Italië
A' »" Zweden 61,90, 4. Duitsland
9:?V-Nederland 60,93, 6. Spanje
h *"'■ Roemenië 57,65, 8. Noorwe-
W' lo> 9. Argentinië 56,92, 10.
"WI 5,80> 1L Zwitserland 55,68,
WBV?nd 54,28, 13. Denemarken
'^2^- Bulgarije 53,23, 15. Co'lom-

HEERENVEEN - Fortuna 2 be-
haalde in een snelle en spannende
wedstrijd een moeizame 2-3 over-
winning bij Heerenveen 2. Met
name in het laatste kwartier, toen
de gastheren alles op alles gooiden,
stonden de Limburgers met de rug
tegen de muur. Reeds na elf minu-
ten stonden de Friezen op een 1-0
voorsprong door een treffer van
Suurman. Op slag van rust scoorde
Rik Bollen de gelijkmaker. Na de
hervatting waren de ploegen vrijwel
aan elkaar gewaagd. Bollen bracht
Fortuna aan de leiding, maar hal-
verwege de tweede helft was de
stand weer gelijk door toedoen van
Schippers. Guido Jacobs zorgde
vanaf de penaltystip voor de beslis-
sende treffer.

MVV 2 krijgt
te weinig

WAALWIJK - Het duel tussen
RKC 2 en MVV 2 eindigde in een
1-1 gelijkspel. Daarmee kregen de
gasten, dieveel kansen onbenut lie-
ten, te weinig. RKC nam in de
twaalfde de leiding door Schoo-
nens. Na de rust domineerde MW
op alle fronten, maar doelman Gar-
relts hield met sublieme reddingen
zijn doel lang schoon. Een kwartier
voor tijd was hij echter machteloos
bij een schot van Roel Janssen.

Roda 2-Bor. Dortmund 2 0-2

res. eredivisie
Heerenveen 2 -Fortuna S. 2 2-3
FC Utrecht 2 -Feyenoord 2 0- 2
Feyenoord2 2 2 0 0 4 6-2
Fortuna S. 2 2 110 3 4-3
Sparta 2 110 0 2 2-0
PSV 2 - 110 0 2 2-1
Ajax 2 10 10 12-2
RodaJC2 1 0 1 0 1 1- F
FC Utrecht 2 2 0 1112-4
Willem II 2 0 0 0 0 0 0-0
Heerenveen 2 10 0 10 2-3
FC Twente 2 10 0 10 1-2
Den Haag 2 10 0 10 2-4
Vitesse/Ar. 2 10 0 10 0-2

Programma dinsdag 20/9 19.30 uur:
Roda JC 2 -PSV 2 do/

15/9
Vitesse/Ar. 2 -Feyenoord 2
FC Utrecht 2 -FC Twente 2 do/

22/9
Den Haag 2 -Roda JC 2
PSV 2 -Heerenveen 2 . do/

22/9
Fortuna S. 2 -Willem II 2
Ajax 2 -Sparta 2

" TRATHLON - Rob Barel, Ir-
ma Heeren, Eimert Vender-
bosch, Jacqueline van Vliet en
Dennis Looze vertegenwoordi-
gen Nederland bij het WK duath-
lon op 20 november in Tasmanië
en het WK triathlon, dat voor 27
november in Wellington (NZI) op
het programma staat.

" GOLF - Nick Price uit Zim-
babwe is voor de tweede achter-
eenvolgende maal door de asso-
ciatie van profgolfers (PGA)
uitgeroepen tot speler van het
jaar. De Afrikaanse golfer zege-
vierde dit jaar in de open Engel-
se titelstrijd en het PGA-kam-
pioenschap, twee van de vier
belangrijkste wedstrijden van
het jaar.

" AMERICAN FOOTBALL -
De Amerikaanse raad voor ar-
beidsgeschillen heeft de nationa-
le bond van American Footbal-
lers een bedrag van 30 miljoen
dollar (ruim 54 miljoen gulden)
toegewezen als nabetaling van
achterstallig salaris. Na een sta-
king van 24 dagen in het najaar
van 1987 wilden de spelers op 18
en 19 oktober de competitie her-
vatten. De eigenaars van de
clubs schoven de hervatting ech-
ter een week op.

" RUGBY - De Australische
politie is een onderzoek gestart
naar illegaal wedden op uitsla-
gen van rugbywedstrijden. Spe-
lers zouden nebben gewed op
hun wedstrijden en die vervol-
gens bewust hebben verloren.

" AUTOSPORT - De Formule-
I-renstal Williams Renault neemt
volgend jaar ook met een team
deel aan de Britse toerwagen-
kampioenschappen. Dit heeft
manager Frank Williams in Did-
cot medegedeeld. Het team staat
geheel los van de Formule-I-
afdeling. Alleen het kapitaal van
Williams en Renault staat ter be-
schikking.

" VOLLEYBAL - Bij de foto
van de diploma-uitreiking voor
nieuwe volleybaltrainers, giste-
ren in deze krant, stond per
abuis Richard Woortman (VC
Sittardia) vermeld. Woortman is
eveneens geslaagd, maar op de
afgedrukte foto is het Jan Aerts
(Jokers VC) die wordt gefelici-
teerd door districtsvoorzitterDré
Boumans.

De vedettes van AC Milan weten
precies wat er aan de hand is. Ze
volgen het vermakelijke stukje
volkstoneel op de voet. Het geeft in
ieder gevaleen pikant tintje aan een
routineus bezoekje aan Amsterdam.
Solidair zijn ze pok, op hun manier.
Zij willen best wat zeggen. Om de
wegvoor Gullit van de slurfnaar de
bus zo makkelijk mogelijk te ma-
ken. Dejan Savicevic wil best ver-
tellen hoe fit hij is. Paolo Maldini
legt omstandig uit, dat hij in één
week goed vooruit is gegaan. Hij
kan spelen, zegt hij.

Gullit kijkt niet op, houdt niet in.
Hij spreekt wel. Hij zegt: 'Nee.

'Ruu,d', spreekt de vermetele,
„Ruud, mag ik "

S - Na enkele maan-
Va^ onduidelijkheid en gehar-
.''S v heeft volleybalinternational
"'H Vk

de Goor dan toch eindelijk
if coi?t e* Sezet onder een éénja-
VVact met de Italiaanse top-
SL odena- De 23-Jarige Apel-
Vrir S komend seizoen de zesdeSsfiarider in de Serie Al. Met de
iVe-Vas 'slechts' 10.000 dollar
,Hi t Dat bedrag wordt ver-
?,'" V Ussen Dynamo, de oude club
rbVVe Goor, en de NeVoßo.
LVo JJdat het rond is>" zei Van
] *jj,.r gisteravond. „Al mijn wen-

inSevuld, ik ben een tevre-. "an."

sport op tv

!RV>:$\t<Zil STL 4: sP°rt: Engels voetbal.KV'-X RTL 4: Sport: Duits voetbal.VrNië EURO: Wielrennen: Ronde van
'"_]' I*7 flI]lV EURO: Mountainbiking: We-'*V7 ï Vale vanuit Penticton (Canada).
V 1»47 Pld 2: sP°rtHeute-V>~22'te cd 2: Sportjournaal. '1-1V (vVTL 5: SP°rt: voetbal, Europa-VaVesse-Parma).
■\2'W_ Ned 2 UEFA-Cup voetbal: Bayer
V0"22*VpsV.\V(r BBC 1: Sportsnight special:
«fAe jgntstreeksverslag van het UEFA

22 -tn !ackburn Rovers-Trellborgs).
h'^'te. xed 3: Sportjournaal.

*"*Vat?-ed 2: Camel Trophy: autosport,
00 HTL 4: Sport.

Studio Sport dringt aan. Gullit zegt:
'Nee. De ploeg van RTL4hijgt met
volle bepakking achter hem aan. Hij
zegt: 'Nee. En nee blijft het. Op

Milan-trainer Fabio Capello wordt
gevraagd zijn licht over Gullits actie
te laten schijnen. Waarom wil Gullit
toch niet praten? Capello: „Dat
moetje Gullit vragen."

„Juist", zei Fabio Capello en hij
deed er verder het zwijgen toe.

Maar dat is het 'm nu juist, Gullit
wil niet praten.

derland keerde zich massaal tegen
hem. Ruud Gullit voelt zich ge-
krenkt, verraden. In de steek gela-
ten door het land dat hij in '88 het
Europees kampioenschap had gege-
ven, dat hij deze zomer de wereldti-
tel had willen schenken. Toen wil-
den ze niet luisteren, nu zullen ze
niets horen:

Nederland. De Amsterdammer zou
Nederland deze zomer de weg wij-
zen naar de wereldtitel. Een week
later liep hij weg uit het trainings-
kamp. Niemand wist waarom, nie-
mand snapte ook waarom. Later, zei

De woorden van Gullit werden in
twijfel getrokken. Door Jan Wou-
ters, doorRonald Koeman. Zelfs de
bondscoach, Dick Advocaat, geloof-
de er niets van. 'Dit kan de reden
niet zijn', had de coach gezegd. Ne-

Schiphol, in het Olympisch Sta-
dion. In het hotel in de Amsterdam-
se binnenstad. Nee is nee voor
Ruud Gullit.

Boos
Ruud Gullit, voormalig volksheld.
Europees kampioen van '88. Ooit
liep half Nederland met zijn rasta-
petjes rond. Nu kijkt niemand hem
meer aan. Nederland is boos op
Gullit. En daarom is Gullit boos op

Gullit, later zou hij het uitleggen,
Om Oranje niet in verlegenheid te
brengen. Later kwam de uitleg ook.
Vanuit Milaan, toen voetballers en
volgers vakantie vierden. Het lag,
aan het systeem. Vier spitsen. Zijn
gevoel zei hem dat het in Amerika
niet goed kón gaan. Maar niemand
wllde luisteren, klaagde Gullit.
Daarom was hij maar vertrokken
uit Noordwijk. En had hij niet gelijk
gekregen? Maar geschiedenis voor-
spellen is geen kunst.

bekerwinnaars

" MichaelMols zit er beteuterd bij. FC Twente is nu al uitgeschakeld. Foto: ANP

VANDAAG
Poule A
Manchester United-IFK Göteborg
FC Barcelona-Galatasaray

Poule B
Paris St. Germain-Bayern München
Dinamo Kiev-Spartak Moskou

Poule C
Hajduk Split-Benfica
RSC Anderlecht-Steaua Boekarest

sport

uefacup

sport kort
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WEERT - Lanèche BSW zal donderdagavond in de eigen sporth*
Boshoven, aanvang 20.00 uur, aantreden voor de thuisontmoeti*****
van het Europacupduel tegen het Engelse Bracknell. Vorige we
verloren de huidige landskampioenen met slechts 96-94 de uitwe

_
strijd.

Laneche BSW: drie puntjes

Van onze sportredactie

Waar de Weertse formatie het vooral moet hebben van het collecf
bestaat het Engelse team louter uit in Amerika geschoolde atletis<"_D

een tegen een spelers. Lanèche liep in de eerste wedstrijd aanvan»
lijk tegen een hoge achterstand aan maar wist deze uiteindelijk n^
eeri minimaal verschil om te buigen. Persvoorlichter Stokbroejj.,
„We hebben daarmee tegen deze sterke ploeg toch een visitekaart)
afgegeven. Dit is ook een resultaat van het zware oefenprograrn1*?
tegen gerenommeerde Belgische en Duitse equipes dat we in het»
gelopen weekeinde afgerond hebben. Je ziet dat de vorm eraan zrt'
komen. Donderdag zal de vorm van de dag bepalen wie als winl\a

aI
,

van het interessante duel uit de bus komt. Bij winst met meer o
drie punten staan we in de volgende ronde tegen de Italiaanse k 3"

pioen Virtus Bologna in het veld."

STUTTGART - Het contract
tussen Michael Schumacher
en het Benetton-team is ont-
bonden. Dat meldt het Duitse
vakblad 'Sportauto' dat zater-
dag verschijnt. De advocaten
van de 25-jarige Formule-I-
coureur hebben volgens het
magazine een clausule gevon-
den in de verbintenis. Daar-
door zou de Duitse teamge-
noot van Jos Verstappen zijn
tot eind 1996 lopende overeen-
komst met Benetton kunnen
verbreken. Van Gobbel

goud waard

Feyenoord wil contract opentreken

Schumacher zal dit seizoen nog drie
races voor Benetton rijdens en pro-
beren de wereldtitel in de wacht te
slepen. Zelfs dat wordt betwijfeld,
want inmiddels schijnt er een nieu-
we liefde tussen McLaren en de
25-jarige coureur uit Kerpen opge-
bloeidzijn. Het is zelfs mogelijk dat
Schumacher de laatste drie races
voor het team van Ron Dennis in
actie komt. Martin Brundle, van wie
het contract om de drie races ver-
lengd wordt, zou dan moeten afha-
ken.

Zijn rust zocht (en zoekt hij n°L
tijd) in de Koran. Geholpen ",
een van zijn ploeggenoten nafjL
de bijbel der moslims een Paaij
terug ter hand. „Je gaat anders \
dingen nadenken. De Koran h
mij rust. Ik zit er niet elke dag j
studeren, zo is het niet. Maar
zin heb, lees ik een half uurtje-j
doet me goed, al is het onzin °j
zeggen dat ik last van spann'll^
heb. Onder druk ga ik al lang
méér gebukt."

DOOR MARCEL VAN DER KRAAN

" Een drie-eenheid die mogelijk al snel tot het verleden behoort. Vrnl: Michael Schumacher, Jos Verstappen en Flavio Briatore.
.___. Foto:*DRIES LINSSEN

Breukink actief

De geruchten dat de succesvolle
Duitse coureur een lucratief con-
tract met McLaren zal tekenen wer-
den de laatste dagen steeds sterker.
Feit is dat Schumacher een gesprek
zal hebben met Mercedes. De auto-
gigant uit Stuttgart levert formule
1-motoren aan de renstal van Sau-
ber. Sauber en Mercedes hebben
gedurende dit seizoen al zoveel
aanvaringen gehad dat een verlen-
gingvan diemotorenverbintenis als
uitgesloten beschouwd mag wor-
den. Ook McLaren ging met een
nieuwe motorenleverancier (Peu-
geot) in zee. Dat huwelijk lijkteven-
eens na een seizoen te stranden.
Mercedes en McLaren is thans een
voor de hand liggende optie voor
het volgend racejaar. Michael Schu-
macher moet de vaandeldrager wor-
den van dat nieuwe team.

Teamdirecteur Flavio Briatore wil-
de het bericht niet bevestigen. De
flamboyante Italiaan, die de laatste
weken onder een spervuur van kri-
tiek en verdachtmakingen ligt,
noemde het verhaal speculatief.

MARTORELL - Erik Breukink
zag zijn inspanningen in de zes-
de en voorlaatste etappe van de
Ronde van Catalonië karig be-
loond met de vierde plaats. De
Nederlander was voortdurend
voorin te vinden in de rit over
glooiend terrein met start en fi-
nish in Martorell. Hij maakte ook
op dertigkilometer voor de eind-
streep deel uit van de kopgroep
met zestien grote namen, die
zich formeerde bij de beklim-
ming van de Alto de Montserrat.

In de afdaling ontsnapten de Ita-

Feit is echter dat op verzoek van
Schumacher deze week nog een ge-
sprek wordt gehouden tussen de
coureur en zijn werkgever. De lei-
der in de tussenstand om de wereld-
titel heeft aanbiedingen van tal van
Formule-I-teams op zak.

liaan Donati en de Spanjaarden
Garcia en Sanchez. Breukink
probeerde tot twee keer toe het
trio te achterhalen, maar kreeg
geen ruimte. In de slotfase pro-
beerde hij het nog eens. Hij na-
derde de koplopers tot op twaalf
seconden en zag van afstand dat
Donati de derde ritzege voor de
Mercatone Uno-ploeg binnen-
haalde.

In de Tour de I'Avenir bleef
Maarten den Bakker eerste in
het algemeen klassement met
twee seconden voorsprong op de
Spanjaard Angel Casero. Tristan
Hoffman eindigde in de zevende
etappe als tweede achter de
Duitser ZabeL Bij de eerste ze-
ven eindigden vier Nederlan-
ders. De amateurs Aart Vierhou-
ten, Dino Tolhoek en Lucien de
Louw werden respectievelijk
vierde, zesde en zevende. Leon
van Bon is in de algemene rang-
schikking vierde op 35 seconden
van Den Bakker.

De Italiaan Claudio Chiappucci
bleefleider in het algemeen klas-
sement met een voorsprong van
twee seconden op de Spanjaard
Pedro Delgado. Breukink klom
naar de elfde positie op twee mi-
nuten cri twee seconden. John
Talen staakte de strijd. Woens-
dag is de afsluitende tijdrit over
15,6 kilometer in St. Feliu de
Guixols.

Van onze sportredactie

Van onze verslaggever

Van onze tenniscorrespondent

SITTARD - Zaalhandballer Emile
Caba, de Roemeense aanwinst van
Horn/Sittardia, zal met minimaal
twee dagen vertraging in Sittard ar-
riveren. De linkshandige schutter
had zijn aankomst afgelopen dins-
dag gepland, maar hij zal pas mor-
gen Limburg binnen rijden. Caba
bleek vanuit Timisoara niet door
Duitsland naar Nederlandte mogen
reizen, omdat hij niet over het ver-
eiste doorreis-visum beschikte.

Caba loopt
vertraging op

APELDOORN - Met 'wa-
terdichte' afspraken wil de
NTTB zijn eigen soapserie
van de smeuïgste afleverin-
gen beroven. De tafeltennis-
sters Bettine Vriesekoop en
Mirjam Hooman hebben
hun zin gekregen, liggen
niet langer dwars en gaan
morgen in Den Helder in
het gezelschap van Gerdie
Keen voor de verandering
niet elkaar maar Russen te
lijf. De bond met het hoge
'relgehalte' heeft geen enke-
le angst voor een herhaling
van de geschiedenis, omdat
sinds kort een 'Engel' over
hem waakt.

Engel waakt over
tafeltennisvrede

Vriesekoop en Hooman geen dwarsliggers meer

" Oude tijden herleven in de nationale tafeltennistop. Vriesekoop en Hooman samen ach-
ter de tafel. Foto: ARCHIEF LD

VILNIUS - Zijn karakteristieke
kop heeft andermaal een nieuw
kapsel. Het haar, dat hij op gezag
van de medische staf van Oranje in
Amerika moest laten groeien, is
weggeschoren voor de eerste Euro-
pacup-wedstrijd van dit seizoen te-
gen Zalgiris Vilnius. Wat resteert is
een bijna gladde, donkere schedel,
waarin nog net de kunstzinnige mo-
tieven zijn te ontwaren die bij elke
kappersbeurt worden aangebracht.
„Lekker zo," zegt Ulrich van Gob-
bel. Hij lacht, zegt zich voor "het
eerst sinds het WK weer mentaal en
fysiek 'beresterk' te voelen. Het is
belangrijk voor hem. Alleen als het
allebei goed is kan hij topprestaties
leveren.

De voetballer Van Gobbel mag dan
snel, groot en sterk ogen, de mens
van Van Gobbel is gevoeliger dan
menigeen vermoedt. Gevoelig voor
sfeer, voor dewijze waarop zijn me-
despelersen anderen over hem den-
ken. Vorig seizoen was daarom niet
het meest florissante uit zijn car-
rière. ,
Maandenlangwerd hij - als onschul-
dige - achtervolgd door de nasleep
van de beruchte Helderse affaire.
Zijn naam werd onnodig besmeurd.
Daarnaast liep hij vele inkomsten
uit sponsoring mis. „Omdat nie-
mand trek in mij had zolang niet
bekend was hoe die zaak zou aflo-
pen."

coach was geweest. Nu ligt dat
dus anders. Maar ik heb er alle
begrip voor dat Mirjam wel vast-
houdt aan een privécoach."

Last
Het resultaat aan de onderhan-
delingstafel laat volgens Mirjam
Hooman weinig ruimte voor mis-
verstanden. De Eindhovense
mag, zo zegt ze zelf, tijdens de
EK, de WK, de Top Twaalf en de
Olympische Spelen een beroep
doen op Frits Kantebeen. De EK
(1996) en de Olympische Spelen
(1996) vallen buiten het 'proef-
jaar. „Maar ik ga er niet vanuit
dat de afspraken al na een jaar
vervallen, omdat ik me niet kan
voorstellen dat er in de nieuwe
situatie nog problemen kunnen
ontstaan. Niemand kan nu meer
zeggen dat ze last heeft van de
privécoach van de ander, omdat
we allemaal het recht hebben om
er eentje mee te nemen. En wie
nieuw is in de selectie, kent nu
de voorwaarden. Bovendien zijn
dat niet allemaal 'Hoomanne-
tjes', die zo nodig een eigen
coach erbij willen hebben. Ik
voel me nu eenmaal happy bij
Frits. Mag dat?"

Ook Kantebeen belooft zich aan
de gemaakte afspraken te hou-
den. Bij de andere toernooien in
het buitenland zul je hem niet
zien, zelfs niet stiekem in een
hoekjeof verscholen op de tribu-
ne. „Dat heb ik nooit gedaan,
ook niet toen Vlieg op de stoel
zat. In dat geval geef ik haar
geen tekens, is er zelfs geen oog-
contact. Ik ga me niet aanstellen
om zo nog even de winnende tip
te kunnen doorgeven. Als ze lan-
denwedstrijden verliest is dat
jammer, maar ik lig er niet wak-
ker van. Mirjam is trouwens pro-
fessioneel genoeg om niet met
een vragende kop haar mij te
zoeken."

Engel wil de relatie met andere
trainers intensiveren. „Ik ben
voor een betere samenwerking
tussen coaches. Er is in Neder-
land nog veel werk te doen, dat
kan ik niet alleen". De Duitser
speelt ook met de serieuze ge-
dachte volgend jaar een trainer
uit het NTTB-bestand mee te ne-
men naar de WK in China. Zelfs
door de namen van Vlieg en
Kantebeen wil Engel niet op
voorhand een streep halen.

De laatste kan zich niet voorstel-
len dat hij over driekwart jaar op
kosten van de tafeltennisbond
naar China vliegt. „Ik zeg er geen
nee tegen, maar dat moeten ook
de spelers willen. Van Mirjam en
Melissa Muller weet ik het ant-
woord wel, maar ik geloof niet
dat de anderen daarom zitten te
springen....".

de bijbel der moslims een Pa®j
terug ter hand. „Je gaat anders \
dingen nadenken. De Koran h
mij rust. Ik zit er niet elke dag i
studeren, zo is het niet. Maar
zin heb, lees ik een half uurtje- j
doet me goed, al is het onzin °j
zeggen dat ik last van spann'll^
heb. Onder druk ga ik al lang
méér gebukt."

Eenrode kaart in Dordrecht W*^eerste optreden voor de comp
betekende ellende. De KNVfechter mild voor hem. Van G°a
hoefde slechts voor één keer
de tribune. „Ik had echt oVj
wedstrijden gerekend. Dit * J
me goed uit. Ik heb mijzelf
snel kunnen opladen."

Dat hij zijn status van internat",
zou willen uitbuiten bij Feye"?\
is overdreven. Toch is Ulric'1 j
Gobbel zich sinds vorig seizoeI*^wust van de waarde die hüVi
genwoordigt. Feyenoord Wel*j,
hem voor een bedrag van m*V
vier miljoen gulden te laten ver jj
ken naar Newcastie United.,,
thans aan kop van de Engelse j
mier League staat. Kort vo°L,t
WK liet Jorien van den Herik * j
dat Feyenoord zijn contract
openbreken.

Van Gobbel, wiens huidige V
tenis in de zomer van 1995 ai» {
kan met onmiddellijke ingang
salarisverhoging krijgen als M a
tot 1999 vastlegt in deKuip. IV
bieding ligt klaar in een bureau]
van de nieuwe directeur TM
bregts, dieevenwel geen toelic *\j
wil geven op de vastgelopen 0°
handelingen.

Van Gobbel weigert immers j
contract open te breken. ,A j
aan mij had gelegen, was ik
seizoen naar Engeland vertro*^Newcastie is een geweldige .
dat blijkt wel uit hun huidige V
tie. Groot stadion, veel public.
men speelt Europees voetba"
hoefde er echt niet lang ovel'\
denken. Maar Feyenoord wild
per se houden. Men wil nog sl-e
graag met mij verder. Alleen/Jadat nu niet in de nieuwe aant>ifi
terug." J
Daarom wacht hij liever tot he ji
de van dit seizoen. Dan 100PlJcontract af en kan Feyenoord^
meer elk willekeurig bedrag j
hem eisen. Zijnzaakwaarnernf
van Noortwijk heeft Van " f
geadviseerd eerst goed oVV'
toekomst na te denken, voord j
een beslissing neemt. Van pi
wijk: „Het kan best zijn dat We
nenkort toch met Feyenoord ° a
tafel gaan zitten. Maar beide
tijen moeten dan wel hetzeü
gedachte hebben." jg
Van Gobbel: „Ik wacht voorlofy
en zie wel wat er op me afkom -jj
is dat ik sterk sta en dat ik me ,|
voel. Ik heb het allerhoogste g(treikt. Ik heb veel Europa CuP'e||
ring, ik zit bij het Nederlands
en ik heb een WK-toernooi n 1
maakt." j

sport in cijfer
WIELRENNEN
Ronde van Catalonië. Zesde etapP. ]."
start en finish in Martorell: 1. Dona'.flj
km in 3.40.45, 2. Garcia, 3. Sanchezy
Breukink 0.12, 5. Olano 0.22, 6. Edo, '■J
sier, 8. Virenque, 9. Clavero, 10. Ca<°J
39. Van Heeswijk 5.48, 63. Uoe^12.18. Opgegeven: Talen. Algemeen,pi-
ment: 1. Chiapucci 25.02.48, 2.DelgafV
3. Escartin 0.10, 4. Belli 0.43, 5. *ff0.52, 6. Olano 1.23, 7. Jimenez 1.24'ti 1neel 1.38, 9. Canacho 1.47, 10. OoU^f
11. Breukink 2.02, 46. Van HeeswiJK
86. Moerenhout 34.22. -J:
Desselgem. Profs. 1.Redant 170 km- - '2. WiUems, 3. Van Steen, 4. Kurs, J

den Akker, 22. Bouwmans. - #
Tour de I'Avenir. Zevende etapP6, uji'
Saint-Michel-Alencon: 1. Zabel
4.28.01, 2. Hoffman, 3. McEwen, 4. v>%il
ten, 5. Werner, 6. Dino Tolhoek, 7. Oe
8. Verheyen, 9. Auger, 10. Bouyer " g/Algemeen klassement: 1. Den Kf
27.21.22, 2. Casero 0.02, 3. Ziegler >.
Van Bon 0.35, 5. Bouyer 0.37, 6. '^0.39, 7. Bouvard 0.42, 8. Bjerkely "'Roux 0.52, 10. Aubier 0.59.

TENNIS
Bogota. Mannen. Eerste ronde: y^.l.
Aramburu 6,4 6-3, Shelton - Orsani*' J7-6, Cortes - Tramacchi 6-4 6-3, Kn<**
Knowles (Bah) 6-3 6-4.

ZEILEN
San Diego. WK Star, tweede weds'jrf
MacDonald/Jespersen, 2. Adler/MeiW
Brun/Dorgan, 4. Bromby/White, s\.jA
Falkenthal. Stand na twee wedstrU )v
MacDonald 5 punten, 2. Adler 8, ■"'
tecki/Olsen 10.

Bondscoach Peter Engel past er
voor zijn vingers aan het opge-
borgen dossier te branden. „Na-
tuurlijk kwam het wat komisch
op mij over dat Nederland op het
EK in Birmingham niet met de
sterkste ploeg speelde, maar ik
ben niet geïnteresseerd in wat er
zich heeft afgespeeld", weigert
de Duitser in het recente verle-
den te wroeten.Mare Merry

loot Wassen

Inmiddels heeft Caba de juiste pa-
pieren en is hij per auto onderweg.
Of de schotvaardigeRoemeen zater-
dag in de Supercup, het duel tussen
bekerwinnaar Hirschmann/V&L en
zijn nieuwe club en landskampioen
Horn/Sittardia, kan meespelen, is
nog onzeker.

„Ik ken de historie ook alleen
maar van horen zeggen. Dan is
het niet verstandig om een oor-
deel te geven. Ik hoef er het fijne
niet van te weten. Het gevaar is
dat je maar van één zijde wordt
geïnformeerd en daardoor je ob-
jectiviteit verliest. Dat wil ik
voorkomen. Ik ken Bettine en
Mirjam uit de Bundesliga. Ik
weet dat ze professioneel met ta-
feltennis bezig zijn. Ik ook."

AMSTERDAM - Mare Merry heeft
de derde en beslissende partij van
de kwalificatie van de nationale
kampioenschappen op het tenni-
spark Amstelpark in Amsterdam
gewonnen. Merry mocht met Mark
Paul Burgersdijk uit maken wie tot
het hoofdtoernooi toegelaten zou
worden. Zonder al te veel inspan-
ningen won Merry met 6-2, 6-2.

De verzoening is het het werk
van Cornelis Sluiter, voorzitter
van de sectie topsport binnen de
NTTB. De Groninger zocht in de
voorbije weken naar een voor al-
le partijen acceptabel 'huishou-
delijk' reglement en koketteert
met dé door hem aangedragen
oplossing.

De loting voor het kampioenschap
viel niet erg gunstig voor Merry uit.
Meteen in de eerste ronde ontmoet
hij de vierde geplaatste Rogier Was-
sen, zijn dubbelspelpartner en trai-
ningsmaatje. Slechter had het voor
hem niet kunnen uitpakken.
In het dubbelspel zijn Wassen en
Merry op de eerste dag goed gestart.
In de eerste ronde wonnen ze met
6-4, 6-7 (7-9), 6-3 van Patrick van
Dusschoten en Ruud Harberink. In
de kwartfinale ontmoeten ze Eric
Hoppenbrouwers en Richard van
Steenwijk.

lucky ten

Dinsdag 13 september: 1 - 5 - 8 - 9 - 10 - 14 -
20 - 23 - 26 - 27 - 28 - 34 - 49 - 54 - 63 - 72 - 74- 76 - 79 - 80 (onder voorbehoud).

Toto 36/Eerste prijs: geen winnaar, tweede
prijs: 1 winnaar, bruto f. 8.328,90, derde
prijs: 25 winnaars, elk f. 832,80.

toekomst af van het fenomeen
privécoach. Voor Melissa Muller,
die ook aan de selectie is toege-
voegd, geldt deze regeling bij-
voorbeeld al niet meer."

koek en ei. De sfeer is goed, de
dingen zijn beter geregeld en er
is een bondscoach die veel ver-
stand van tafeltennis heeft. En
dat laatste is wat ik ook wilde."
Dat de tweevoudig Europees
kampioene 'vastgebakken' zit
aan Jan Vlieg, bestrijdt ze. „Ik
had geen privécoach nodig ge-
had, als er een capabele bonds-

Bettine Vriesekoop, murw ge-
maakt door rellen in veelvoud,
onderschreef met een zucht het
'vredesakkoord. „Alles is weer

le mogen verschijnen. „Onder
die namen hebben we een streep
gezet. ledere volgende speler die
in de nationale selectie wordt op-
genomen kan zich niet meer be-
roepen op de gemaakte afspra-
ken", stelt Sluiter. „Met Vriese-
koop en Hooman is dat zo
gegroeid, dat kun je niet meer te-
rugdraaien, maar we willen in de

Afspraken
De afspraken zijn waterdicht, be--
weert Sluiter. De houdbaarheid
van de solutie is voorlopig een
jaar. In het kort komt het com-
promis er op neer dat Vriese-
koop, Hooman, Gérdie Keen,
Noor, Haldan (niet meer van toe-
passing), Trinko Keen en Heister
tijdens de Europese Top Twaalf
en het WK in China (mei 1995) op
eigenkosten een beroep kunnen
doen op een persoonlijke bege-
leider, met de restrictie dat pri-
vécoaches op het wereldkam-
pioenschap pas op de rustdag
(na het landentoernooi) ten tone-

Schumacher weg bij Benetton
Teambaas Flavio Briatore ontkent contractbreuk

sportIJ. I ' , , , , ■
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