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Zware aardbeving treft Japan
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TOKIO - Een zware aardbeving heeft gisteren het noor-
den van Japan en de naburige Russische Koerilen-eilan-
den getroffen. De kracht van de beving was 7,9 op de
schaal van Richter. Het epicentrum lag in zee, op enkele
tientallen kilometers afstand van het Japanse eiland
Hokkaido, vlak bij hetKoerilen-eiland Shikotan. In bei-
de landen zijn tot nu toe in totaal achttien doden gemeld,
waarvan 16 op de Koerillen en zon 200 mensen raakten
gewond. Meer dan 10.000 Japanse huishoudens zaten
zonder stroom en telefoonverbinding. De bewoners aan
de Japansekust is geadviseerd naar hoger gelegen gebie-
den uit te wijken. Door de aardbeving ontstonden meer-
dere vloedgolven, die aan de kust een hoogte van dertig
meter kunnen bereiken. In juli 1993 doode een vloedgolf
in de badplaats Okushiri meer dan 200 mensen.
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Apothekers bereid om jaarlijks 150.000 gulden in te leveren

Prijs van medicijnen omlaag
Van onze parlementaire redactie

EN HAAG - De 2000 apothekers in Nederland zijn bereid
Mijks 150.000 gulden inkomen in te leveren. Het gaat hier om
>nussen en kortingen die zij van de groothandel en de indu-
tte krijgen voor de verkoop van hun produkten. Het financiële
>ordeel komt bovenop het normale inkomenvan de apotheker
't rond de 200.000 gulden per jaar ligt. Het schrappen van de
>nussen en kortingen betekent dat de prijs van medicijnen

'n 5 procent omlaag kan.

Publiek kijkt
toebij overval

ePEERLEN - Een 38-jarige Duit-
irfe vrouw is afgelopen maandag-
middag in een bomvolle kleding-
!Jpn^aan de Promenade in Heer-
rfen door drie mannen overvallen,
itpiernand van de aanwezige klan-iijen greep in.
?re vrouw werd plotsklaps door
>fen onbekende man stevig vast-gepakt. Hij drukte de Duitse te-pn twee achter haar staande>nannen aan, zodat zij niet meer;pon bewegen.
ïirf ov.ervallers lieten de vrouw al
!£»?n " tellen los en maakten
f-'cn uit de voeten. Uit de schou-gertas van de Duitse hadden zh[££" mark gestolen. De vrouw,
f»e zeer onder de indruk van het
ÏW? u is' heeft zich onder dok"r*rsbehandeUng moeten stellen.

De apothekers zijn bereid in inko-
men terug te gaan nu de overheid
vergaande ingrepen op de medicijn-
markt voorbereidt. Bovendien wil
het kabinet medicijnen ook door an-
deren laten verkopen dan de apothe-
kers, die nu zo ongeveer het alleen-
recht hebben. Het plan om in inko-
men terug te gaan werd gisteren
ontvouwd door de voorzitter van
de apothekersorganisatie KNMP,
Graatsma.

Om ingrepen van de overheid te
voorkomen willen de apothekers ook
op andere manieren de prijs van me-
dicijnen procenten omlaag brengen.
Dat zou kunnen door per regio sa-,
men medicijnen te gaan inkopen,
vaker goedkope gelijkwaardige ge-
neesmiddelen te geven in plaats van
dure medicijnen en door beter over-
leg met artsen, specialisten en zie-
kenhuizen over de te verstrekken
geneesmiddelen. Bovendien zou de
overheid voor elk medicijn dat
nieuw op de Nederlandse markt
komt meteen een maximumprijs
moeten vaststellen.

het weer

JfINDERKOUD
ïii£niorgen in alle vroegte
en u' DlaatseliJk mistbanken
Klad *^« net ook n'er en daarnat? 2i^n door opvriezing van
e 'le weggedeelten. Overi-
W Wordt he* wisselend
Ho^° met in de ochtend
nw*f n kleine kans op een bui
Won op de dag Drederkw^u nde °PklarmB«n. Het
het Ipopt op van iets boven
j,

1 vriespunt vanmorgen tot ,
graden 's middags. De

riik!? is mat'K uit westelijke
na k °Ben- °ok komende
ba u 2'^n er piaatselijk mist-
K*nken met temperaturen iets IJ°v«n nul.
Jll hogedrukgebied boven
et zuidwesten van Engeland

Belangenclub
Bij het KNMP wordt erkend dat de
nu voorgestelde maatregelen eigen-
hjk al lang genomen hadden kunnen
worden. Er is door de apothekers te
laat gereageerd op de veranderende
maatschappelijke omstandigheden,
aldus de organisatie. Het KNMP zelf
heeft als belangenclub zich ook te
lang laten leiden door de wensen van
de achterban.

Alhoewel Graatsma en het bestuur
vooraf over de plannen contact heb-
ben gehad met de achterban moet de
komende weken en maanden blijken
wat de leden er echt van vinden.

Daarnaast wil de KNMP in overleg
met de overheid bezien of de nu in-
geslagen weg ertoe kan leiden dat
maatregelen van die kant worden
verzacht ofkunnen vervallen. „Het is
een spel van geven en nemen. Dat
hoeft niet te eindigenin een verliezer
en een winnaar. Een mooi gelijkspel
kan ook," aldus een betrokkene bin-
nen deKNMP gisteren.

Trotse president

Asielzoekers zouden
woning moeten delen

DEN HAAG - Asielzoekers dieeen
verblijfsstatus hebber! gekregen
zouden een woning moeten delen.
Jonge Nederlanders moeten soms
ook langer bij hun ouders blijven
wonen, omdat er geen zelfstandige
woonruimte beschikbaar is. Dat zei
D66-Kamerlid B. Dittrich gister-
avond bij Avros Televizier.

Volgens Dittrich moet iedereen iets
inschikken wegens het woningte-
kort. Nu hoeven asielzoekers alleen
een woning te delen als zij nog geen
verblijfsstatus hebben. Zodra zij de-
finitief in Nederland mogen blijven,
hebben ze recht op zelfstandige
woonruimte.

Volgens een woordvoerder van de
Centrale Opvang Asielzoekers
(COA) is het idee van Dittrich
nieuw. Hij vermoedt dat het

D66-Kamerlid doelt op jonge alleen-
staande vreemdelingen. Dat is de
groep die op dit moment op vrijwil-
lige basis gezamenlijk in huizen van
gemeenten worden ondergebracht.

Volgende week maandag is er op-
nieuw overleg tussen de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten
(VNG), het Interprovinciaal Overleg
(IPO) en het kabinet over de huis-
vesting van asielzoekers. Het over-
leg werd vorige week geschorst.

Het kabinet kon een eerdere toezeg-
ging dat de gemeenten na een 1 ja-
nuari alleen vreemdelingen met
verblijfsstatus hoeven onder te
brengen, niet waarmaken. De ge-
meenten zijn wel bereid niet-status-
houders te huisvesten, maar willen
daar een passende financiële ver-
goeding voor zien.

" De Poolse president Lech
Walesa laat trots een foto
zien van zijn eerste bezoek
aan Nederland. Op 28 no-
vember 1989 bracht hij in-
cognito een bezoek aan
Nederland en werd daarbij
'geschoten' door een ANP-
fotograaf tijdens een wan-
deling over een Amsterdam-
se bloemenmarkt. Gisteren
zette Walesa voor de tweede
keer voet op Nederlandse
bodem. Deze keer voor een
officieel staatsbezoek waar-
bij koningin Beatrix en
prins Claus hem inhaalden.
Links op de foto mevrouw
Walesa en geheel rechts de
Amsterdamse burgemeester
Patijn.

Foto: ANP
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Als nachtvluchten niet mogen

Provincie dreigt met
subsidiestop 'Beek'

Van onze verslaggevers

MAASTRICHT - Wanneer de
Tweede Kamer nachtvluchten op
Maastricht Airport daadwerkelijk
gaat verbieden, lopen de exploita-
tietekorten van de luchthaven zó
hoog op dat de provincie Limburg
die onmogelijk nog langer kan af-
dekken. Die ondubbelzinnige waar-
schuwing geven Gedeputeerde Sta-
ten van Limburg in een gisteren
verstuurde brandbrief aan alle frac-
tievoorzitters in de Tweede Kamer
en de ministers van Milieu en Ver-
keer. Directe aanleiding is de kriti-
sche opstelling van de PvdA-
Kamerfractie ten aanzien van
nachtvluchten van en naar 'Beek.
In hun schrijven noemen GS het
volslagen onbegrijpelijk en vol-

strekt onaanvaardbaar als de Twee-
deKamer deze maand opnieuw een
principiële discussie wil gaan voe-
ren over het toestaan van nacht-
vluchten op de geplande Oostwest-
baan van Maastricht Airport. Het
dagelijks bestuur van de provincie
wijst er nogmaals op dat hetal meer
dan vijftien jaar lang steeds de uit-
drukkelijke bedoeling is geweest
om de Limburgse luchthaven uit te
breiden ten behoeve van zowel dag-
als nachtvluchten.
Precies om die reden ook, zo bena-
drukken GS met klem, zijn inmid-
dels zowel de Luchtvaartwet als het
Besluit Geluidbelasting Grote
Luchtvaartterreinen (BGGL) aange-
past. Een gezonde exploitatie van
de Limburgse luchthaven zonder
nachtvluchten is in de ogen van het
provinciebestuur volstrekt uitgeslo-
ten. Maastricht Airport, waar mo-
menteel uitsluitend dagvluchten
zijn toegestaan, boekt ieder jaarfor-
se exploitatieverliezen. In 1993 be-
liep het tekort zon zes miljoen
gulden.
„Het kan niet zo zijn dat eerst de
Luchtvaartwet en vervolgens het
BGGL worden gewijzigd omdat er
geen deugdelijke regelgeving be-
staat voor nachtvluchten in het al-
gemeen en op Maastricht Airport in
het bijzonder, en dat vervolgens de-
ze regels voor de Limburgse lucht-
haven buiten toepassing worden
verklaard. Een dergelijk beleid
maakt het onmogelijk om dit soort
projecten nog U» realiseren," zo
schrijven GS in met mis te verstane
bewoordingen.

Zie verder pagina 13

" GS dringen aan
op afronding

Staatsgreep
Azerbeidzjan

lijkt ophanden
BAKOE - In een dramatische tv-
toespraak heeft de Azerbeidzjaanse
president Geijdar Alrjev vannacht
premier Soerat Hoeseinov ervan be-
schuldigd een staatsgreep tegen
hem voor te bereiden. Hij weidde
niet uit over de beschuldiging.
Een vermoeid uitziende Alijev riep
opgewonden het volk op de straat
op te gaan en hem en de soevereini-
teit van de staat te verdedigen.
Maandag kondigde Ahjev de nood-
toestand af nadat een speciale poli-
tie-eenheid de procureur-generaal
had gegijzeld.De politietroepen eis-
ten de vrijlating van drie andere
politiemannen. Zij worden verdacht
van de moord op twee vooraan-
staande medewerkers van Alijev.
Volgens de president hebben poli-
tietroepen die trouw zijn aan de
onderminister van Binnenlandse
Zaken Javadov het vliegveld en
overheidsgebouwen ingenomen in
Gyandzha. Deze tweede stad van
het land ligt 300 kilometer ten
noordwesten van de hoofdstad.

Tsjernobyl dicht
LUXEMBURG - Oekraïne heeft
voor het eerst onomwonden het
Westen toegezegd de gevaarlijke
kerncentrale van Tsjernobyl te slui-
ten. De republiek aanvaardt het in-
ternationale actieplan voor de stil-
legging en de compensatie voor de
economische gevolgen die volgens
de Europese Unie in totaal 3,5 mil-
jard gulden beloopt.

Zie verder pagina 4

" Noodtoestand Azerbeidzjan
lijkt gevolg olievondst

Onderzoek naar
veediefstallen

OMO.
Voor de helewas,
voor de halve prijs.

Zie advertentie verderop in deze krant.

Er is er een jarig
\^Do,M„MWmitHu,s^ De tulp is jarig. In onze winkel vieren we
JÈEI^3BL 400 Jaar tulpentraditie met een leuke
sa^| wedstrijd en feestelijke aanbiedingen.
i^^riSf/i Zoals 20 tulpebollen voor 5.95. Of deze

doos met 50 bloembollen voor 10.-, met
§I^m^^^wLr~~~ een b ')zonc)er cadeautje erbij.
R't^^»"*!''!^^ll^ De 'arige tulp' Kees Nelis' de

TSK3 kleuren van een riik verleden.
jffl j2Otulpebollen 5.95

■^@Sil^l'Bfti 50 bloembollen 10-
- I ' Deze aanbieding geldt zolang

~ devoorraad strekt
'sLands grootstekruidenier blijftop dekleintjes letten.Cil
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Met waardebonnen tot 60.-
Koop nu je sportschoenen bij Perry. Dan krijg je een waardebon om
deze maand te besteden, aan alle artikelen uit onze nieuwste collectie.
En des te meer je aan schoenen besteed, des FtFfintt
te hoger jewaardebon wordt. Tot wel f 60.-! mCNMtT
Voor informatie en adressen: 02977-30600. §~-jfJ»l;kJ
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'Beelden Buiten' van Louis Reijnen en Rob von Piekartz

Mystieke tijdloosheid in
Beeldenpark Sweikhuizen

DOOR PIETER DEFESCHE

Moeder en kind, beeld van Louis Reijnen

SWEIKHUIZEN - Wie Louis
Reijnen zoekt in Sweikhuizen
moet steil omhoog, een van de
eerste heuvels op die de over-
gang van het Middenlimburg-
se laagland naar het Mergel-
land markeren. De behuizin-
gen, inclusief die van Reijnen,
met hun armexen, schuren en
boomgaarden, liggen op de
top, waarschijnlijk niet om de-
zelfde redenen waarom Tos-
caanse dorpen op heuveltop-
pen liggen. Leidse onderzoe-
kers hebben in Reijnens
achtertuin artefacten gevon-
den uit de Oude Steentijd.
Misschien zijn de Neanderta-
lers wel op het idee gekomen
terwijl ze over de laagvlakte
zaten uit te kijken naar wilde
beesten. Misschien keken ze
wel uit over een zee, die bezig
was zich van het krijtland te-
rug te trekken. Zoveel tijdper-
ken later zitten de huidige
bewoners goed als de voor-
spelling uitkomt dat de pool-
kappen smelten, Noord-
Nederland onderloopt en het
strand van Scheveningen zich
verplaatst naar Sweikhuizen.

Het huis van een beeldhouwer is
nooit moeilijk te vinden, ook al is
men het huisnummer kwijt; er
staan altijd wel beelden buiten. In
de tuinen van Bergstraat 10 staan er
heelveel buiter. al sinds twintig au-
gustus - hoewel niet allemaalzicht-
baar van de straat.
In de direct zichbare, achter een
smeedijzeren toegangshek, herkent
men niet onmiddellijk de geoefende
steenhouwershand van Reijnen,
maar men rijdt ze zeker niet voorbij.
Het meest opvallende stelt de schim
van een paard voor, kolossaal als
het ros Beijaert, behangen met tuig
en lappen van zwart leer: een ge-
ducht middeleeuws oorlogspaard
zonder tanden, ogen of schuimbek-
kende bek. Er staan zeven lansen
omheen, in de grond gestoken, met
glazenspitsen blinkend in het licht.

Het is ook niet van de hand van
Reijnen, maar van zijn mede-expo-
sant, een jonger collega met de uit-
heemse naam Rob von Piekartz,
ontmoet in Hengelo, en geboren in
Tubbingen in 1958. Ofschoon hij be-
paald geen steenhouwer is zal een

rondgang over het expositieterrein,
dat telkens nieuwe perspectieven
biedt, leren dat het werk van hem
en zijn gastheer in menig opzicht
raakvlakken heeft. Glas is een mate-
riaal waar Piekartz affiniteit mee
heeft; hij plakt het aan elkaar en
maakt er niet alleen speerpunten
van maar ook op hoge staken ge-
plaatste schalen. Men ontdekt ze
ook - pas bij het verlaten van dit
eigenhandig gestichte park Sons-:
beek of Middelheim — zelfs in de
bulten van een met een dubbele lijn1
van ijzer gefatsoeneerde kameel, er-!
gens hoog boven op een dak.

Raadsel
De referte aan de twee befaamde

beeldenparken is nauwelijks gek-
scherend. Niet alleen is de geëxpo-
seerde dubbele collectie verbazend
groot - zij omvat ook een groot aan-
tal werken van zo kolossaal formaat
dat het een raadsel is hoe ze boven
op die berg zijn beland. Soms zijn
ze dan nog opgesteld op een terp,
zoals de Oermoeder-met-kind. Een
raadsel verwant aan dat van Stone-
henge. De associatie met een mega-
litisch tijdperk zal op meerdere
plaatsen terugkomen, ook omdat
het witte marmer uit Pietrasante in
de verfijnde en renaissancistisch
aandoende vormgeving die het in
Reijnens handen kreeg, vaak wordt
afgewisseld met graniet in een oer-
vorm die ook Reijnen respecteert:
hy laat vaker het oppervlak ruw en

accentueert soms slechts de spiraal-
vorm van een schelp uit een nog
veel verder vervlogen geologisch
tijdperk dan het Magdalenien: een
oerschyf, opgehangen in een pira-
mide van houten palen aan een
vuistdik henneptouw.

Is dit gebruik van andere materia-
len dan marmer bij Reijnen dan al
sinds jaren niet meer nieuw, verras-
send dichtbij het meer conceptuele
werk van Piekartz en diens mixed
media staat toch zijn installatie van
een 'Nijlboot' - op een spiegelend
vlak van gepolijst marmer, dat wel,
maar vergankelijk geformeerd uit
holle boomstammen, een kromme
ladder en turf. Mummie-achtige fi-
guraties worden in de boot ver-

voerd - aan de verwijzing naar
oude culturen, dood en verganke-
lijkheid, kan geen twijfel blijven
bestaan. Een rondom opgesteld cor-
don uit turfblokkken en ijzerdraad
geconterfeite wachters, die herinne-
ren aan de gemummificeerde Skyt-
hen uit de grafheuvels van het Al-
tai-gebergte, versterken nog het
effekt van archaïsch drama.

Ook ditwerk heeft affiniteit met het
oeuvre van Piekartz: een met een
meidoornhaag omheind grasveld
verderop wordt gedomineerd door
een boot van diens eigen vinding:
een constructie van latwerk, bela-
den met ronde stenen, de lange
pagaaien rondom rechtop in de
grond gestoken.

exposities

Henneman
bij Wansink
ROERMOND - Schilderijen van
Jeroen Henneman zijn tot en
met 12 november te bezichtigen
in galerie Wansink, Neerstraat 76
in Roermond. De expositie
wordt zondag geopend, de gale-
rie is geopend van dinsdag tot en
met donderdag van 11 tot 17 uur.
Het werk van Jeroen Henneman
(Haarlem, 1942) is moeilijk te be-
schrijven. De veelzijdigheid van
zijn tekeningen, schilderijen en
objecten komt sterk naar voren
in de wijze waarop hij zijn visie
vormt geeft. Blijvend zijn ver-
trouwde thema's als gebouwen,
bruggen, in de duisternis licht
uitstralende ramen en zwevende
bewegingen van voorwerpen die
daartoe niet in staat worden ge-
acht. Andere typische kenmer-
ken zijn helderheid, neiging naar
het surreële, ironie,

raadselachtigheid en onmisken-
bare melancholie.

Tijdens deze expositie ligt het
accent op twee nieuwe reeksen
schilderijen: een serie gebaseerd
op de beroemde brug 'The Firth
ofForth' in Schotland en een an-
dere serie met als titel 'Ateliers.

Porseleinen
objecten van
Jeroen Bechtold
MAASTRICHT - In Galerie Stu-
dio Maastricht, Brusselsestraat
59, is tot en met 30 oktober werk
te zien van Jeroen Bechtold uit
Amsterdam. De tentoonstelling
is te bezichtigen van donderdag
tot en met zondag van 13 tot
17.30 uur.
In Studio wordt een serie geëx-
poseerd van zijn monumentaal
uitgevoerde objecten die de titel

'Reconstructie van de overblijf-
selen van de H. Graal' dragen.
Verder is er uit dezelfde periode
een aantal vaasvormen te zien,
uitgevoerd in eierschaalporse-
leln.
Recent maakte Bechtold een se-
rie pilaarvormige objecten met

versieringen waarvoor hij inspi-
ratie opdeed tijdens een bezoek
aan de eeuwenoude tempelstad
Petra in Jordanië. De overweldi-
gende architectuur van deze stad
bepaalde de vorm van zijn objec-
ten, de kleur en de wijze van ver-
siering.

" Acryl op linnen van Je-
roen Henneman uit de serie
'The Firth ofForth'.

Tentoonstelling
over Mercator
GANGELT - Naar aanleiding
van de vierhonderdste sterfdag
van Gerard Mercator is in het
Gangeltse Stadhuis een tentoon-
stelling ingericht over leven en
werk van de beroemde carto-
graaf. Ze loopt tot 23 oktober en
is te bezichtigen van maandag
tot en met vrijdag van 8.15-12.30
en van 14 tot 18 uur (behalve op
vrijdagmiddag), op zaterdag van
14-18 uur en op zondag van 10-12
en 14-18 uur.
Gerard Mercator, die tot de be-
langrijkste kaartenmakers ter
wereld wordt gerekend, werd in
1512 uit Gangeltse ouders gebo-

ren. In de huidige cartografie
wordt nog steeds gewerkt met
de zogeheten cylinderprojectie
die Mercator ontwikkelde. De
expositie laat niet alleen deze
methode zien en de daaruit ont-
wikkelde kaarten, maar legt ook
de precieze verbinding tussen
Mercator en Gangelt.
De eerste atlas ter wereld was
van Mercator en werd eenjaar na
zyn overlijden uitgegeven.
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Bfr. 32

Alle orders worden afgesloten en
uitgevoerd overeenkomstig de Re-
gelen voor het Advertentiewezenen
overeenkomstig deAlgemene Voor-
waarden van hetLimburgs Dagblad.

Id-expotip
In galerie Amarna, Rechtstraat
82/84 in Maastricht, begint zaterdag
een expositie met nieuw werk van
Monique Hiltermann en Ella Koop-
man. Monique Hiltermann (1965)
toont papieren tassen, andere ge-
bruiksvoorwerpen en autonome
objekten die zijn gebaseerd op het
idee 'sleutelhanger. Ella Koopman
(1947) exposeert haar beschilderde
doeken en kledingontwerpen, waar-
mee zij internationale bekendheid
heeft verworven.

Ella Koopman gebruikt bij voor-
keur linnen en zijde. Opvallend en
kenmerkend voor haar vormentaal
zijn de vouwsels in de doeken, die
een spel van schaduw en licht doen
ontstaan waardoor de stoffen steeds
een andere tint lijken te krijgen. In
haar kleurcombinaties laat zij zich
inspireren door het landschap; dit

bepaalt haar gevoel voor ritme
de rangschikking van kleuren.

Monique Hiltermann studeerde
1990 af aan de Minerva Akaderfli
Groningen. Zowel in haar vrije
gebonden werk speelt papier
essentiële rol. Met dit mateti
tracht zrj voortdurend grenze»
verleggen door ongewone ma"
aalvariaties. Abstrakte objektenlhet gevolg. Zij ervaart het als1uitdaging om vanuit haar ongel
den werk tot creaties te komen'
een meer praktische beteke*
Voortdurend is er sprake van o*
lapping: haar objekten nodige»
tot gebruik, haar gebruiksvoor*
pen juist tot het neerzetten als
jekt. In haar meest recente *staat de sleutel centraal, een v<
werp dat zowel deuren opent
geheimen bewaart. Zo ontwerpl
bijzondere verpakkingen voor si
tels als sleutelhuisjes, sleutelW
jes en sleutelhoesjes.

" Papieren tas van Monique Hiltermann

Veelzijdigheid
Binnen de altijd wel terug te vinden
consistentie in Reijens oeuvre blijkt
de veelzijdigheid verrassend. Er
zyn vlak in het gras liggende wer-
ken van gepolijst petit granit, die
verwantschap hebben met de graf-
zerken waartussen hij - als knaap
in de werplaatsen van zijn vader -
zijn affiniteit met steen opdeed en
zyn ambitievoor het vak van beeld-
houwer. Niet op zijn berg toen nog,
maar in het hartje van Geleen.

Er zijn ook de bijna makette-achtige
verbeeldingen van herinneringen
aan piazzas uit de jaren die hij door-
bracht in de buurt van de Italiaanse
marmergroeven. Er is er een van
wit marmer, de overige zijn in
brons, complete pleinen met hun
architectuur, personages en ver-
beelde beelden: een bisschop herin-
nerend aan Sint Servaas met de
gespreide vleugels van een adelaar
boven zijn hoofd. Heel suggestieve
werken, zo groot als een tafel, ver-
halend, poëtisch en complex.

Een meer geconstrueerd beeld van
brons, bijna drie meter hoog, ge-
combineerd met ijzer en graniet,
staat binnen. Het heet 'Levenscy-
clus' naar een thema dat de hele
tentoonstelling min of meer be-
heerst. Het past in de sfeer van tijd-
loosheid waaraan de prachtige lan-
delijke ambiance van dit beelden-
park een accent geeft van mystiek,
nog versterkt door de aanbrekende
herfst.

De presentatie blijft tot eind no-
vember. Zij zal elke zomer worden
gevolgd door een nieuwe waaraan
de naam van een andere gast-beeld-
houwer is verbonden.
Sweikhuizen, Bergstraat 10. Beel-
den Buiten.

puzzel van de dag

Welk winwoord komt er in het balkje?

HORIZONTAAL: 1 mankgaan; 7 bevel; 13 oude munt; 14 voor; 16
aarde; 17 vr. munt; 18 hoefdier; 20 koud; 21 lidw.; 22 rustig; 24 niet
even; 26 voorz.; 28 karakter; 31 te koop; 33 maanstand; 34 hevig;
36 Jap. bordspel; 37 zangnoot; 38regel; 40extraatje; 42 gewas; 44
traag; 45 duw; 46 Europeaan; 47 larve; 48 kerkwerker; 50 naasten;
52 woestijnrivier; 53 lekkernij; 54 Fra. lidw.; 56 Russ. dorpsgemeen-
schap; 57 pers. vnw.; 58 selenium; 59restprodukt; 61 insekt; 63 hei-
lige; 64 lijm; 67 naschrift; 69 leidsel; 71 muze; 72 Gr. letten 74 afgod;
76 vrg. koningin; 77 werkelijk; 78 kampeerauto; 79 flessenhouder.

VERTIKAAL: 1 diereverblijf; 2 op dezelfdeplaats; 3 schaatsen; 4vrl.
dier; 5 oude maat; 6 grabbelen; 8 elektr. traktie; 9 elasticiteit; 10
voedsel; 11 handvaten; 12 laagte; 14 amfibie; 15 bid; 18 via; 19
spoedig; 22 mop; 23 groet; 25 pi. in Z.-Holland; 27 drank; 29 zee-
hond;30 vleermuis;32 muntzijde; 34panel; 35babydoek; 37opslag-
ruimte; 39 gezet; 40 slee; 41 vr. munt; 43 grootvader; 49 zangstem;
51 risicovol; 52 hui; 55 pi. in N.Brabant; 57vrijgevig; 59waterdamp;
60 Sp. uitroep; 61 jongensnaam; 62 spies; 63 schoonmaakmiddel;
65vlaktemaat; 66 bevel; 68 plaats; 69aanwensel; 70 grap; 72 mand;
73 zwemvogel; 75 Fra. lidw.; 77 reeks.

verder...
... zijn schilderwerken van Lenie
Spanjer-Bertrand en Ron Bas-
tiaens tot en met 28 oktober te
bezichtigen in het Gemeentehuis
van Voerendaal. Open op werk-
dagen van 9-12.30 uur, dinsdag
ook van 13.30-16.30 uur.... toont Lei Giesen foto's in de
Muziekschool van Hoensbroek,
Buttingstraat 47. Open maandag
t/m vrijdag 14-20 uur.... wordt in het Thermenmuseum
in Heerlen een mini-expositie ge-
wijd aan leven en werk van de
architect Jacob Oud (1890-1963).

oplossing gisteren
OPLOSSING EO5lO
HORIZONTAAL: 1 dotterbloem; 11
gereed; 12 hellen; 14 Po; 15 ale; 17
eis; 18 a.k.; 20 ree; 22 glucose; 25
ode; 26 ergo; 28 trust; 29 hein 30
Noors; 32 kus; 33 harem; 34 te; 35
gat; 37 kea; 38 Ni.; 39 teler; 40 mirre;
41 NT; 43 air; 45 lel; 46 RK; 47 beide;
49 aar; 51 nevel; 53 orde; 54 adrem;
56 mega; 57 era; 58 plannen; 60 tin;
61 ka; 62 ais; 63 dal; 65 e.t.; 66 sire-
ne; 69 miniem; 71 struisvogel.

VERTIKAAL: 1 de; 2 ora; 3 tetf
teelt; 5 Ed; 6 BH; 7 leest; 8 olie; 9'
10 me; 11 goeroe; 13 nadien;
prentenboek; 16 acuut; 19 kerf
klant; 21 ego; 23 Urk; 24Oss; 25 <*
27 orgeade; 29 Haarlem; 31 salie!
heren; 36 ter; 37 kil; 42 terras;
Marne; 46regiem; 48 Ida; 49 Ad*
ren; 52 vet; 54alsnu; 55 medio;
pier; 59 rang; 62 art.; 64 lic; 67 is;
ei; 69 mv.; 70 el.

Winwoord: DESILLUSIONEREN

recept

Spareribs uit de oven
Spareribs (vroeger gewoonkrabbetjes geheten) hoe-
ven niet uitsluitend aan de barbecue voorbehouden
blijven, sterker nog, ze zijn zelfs lekkerder wanneer
ze in de oven worden bereid.

2 kg spareribs, 3 eetlepels mosterd, 3 eetlepels soja-
saus, 2 eetlepels rum, 3 eetlepels bruine basterdsui-
ker, 1/2 eetlepel geraspte (goed schoongeboende)
sinaasappelschil.

Roer mosterd, soja, rum, basterdsuiker en geraspte
sinaasappelschil dooreen tot een papje. Bestrijk de
spareribs met dit papje.
Leg de spareribs in een grote braadslede en'schuij
deze in een op 160° C voorverwarmde oven op het
rooster iets onder het midden.

De spareribs zijn na ongeveer 2 uur gaar.

Een tweede methode is om de spareribs eerst tien
minuten tot een kwartier in een oven van 200 °C te
roosteren en vervolgens de oventemperatuur terug
te draaien naar 175-180 °C. Na nogmaals een uur zijn
ze dan gaar.

(C) Standaard Uitgeverij Antwerpen
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tokapua toraja de rechter



Schmitz:
mediageweld
onderbelicht

BRUSSEL - Het grote aanbod aan geweld
dat kinderen via de media zien, is een tot nu
toe sterk onderbelicht probleem. Dat zei
staatssecretaris Schmitz van Justitie gister-
middag in Brussel bij de uitreiking van de
Hein Roethofprijs 1994. Dat is een prijs ter
waarde van 25.000 gulden die wordt uitge-
reikt voor het beste preventieproject tegen
criminaliteitvan 1994.
Schmitz schaarde zich met haar uitspraak
achter de vorige ministervan Justitie Hirsch
Ballin. Die riep eind 1993 tijdens een CDA-
spreekbeurt in Zeewolde op paal en perk te
stellen aan het veelvuldige vertoon van ge-
weld en agressie op televisie en video. Hij
riep omroepen en verkopers en verhuurders
van films en spelletjes op tot 'onmiddellijke
zelfbeheersing.
Hirsch Ballin vroeg de omroepen destijds
geen geweldsscènes meer uit te zenden optijdstippen dat veel kinderen tv kijken. Ver-

der opperde hij een informatieve keuring
van tv-programma's, videofilms en compu-
terspelletjes, om vast te stellen vanaf welke
leeftijd ze bekeken mogen worden.
De minister ontkende later in de Tweede
Kamer dat hij vertonen, verkopen en verhu-
ren van films en spelletjes met veel geweld
strafbaar wil stellen. Van andere maatrege-
len ofkeuringen is het in de vorige kabinets-

periode ook niet gekomen.
Dat de invloed van gewelddadige films op
kinderen ook de aandacht heeft van de hui-
dige bewindslieden op het departement van
Justitie, bleek uit de uitspraak van Schmitz.
Wat zij concreet aan dat mediageweld wil
gaan doen, maakte zij niet bekend.
De staatssecretaris ziet het als één van de
'klassieke' factoren die criminaliteits bevor-
deren, evenals afnemend ouderlijk toezicht,
gemakkelijke toegang tot alcohol en drugs
en de steeds grotere mogelijkheden om te
gokken en wapens te kopen.
Bovendien is er volgens haar sprake van
steeds grotere individualisering en soms
zelfs van uitstoting van kinderen uit een ge-
zins- of familieverband. Ook komen er steeds
meer kleine luxe-goederen op de markt,
zoals dure note-books en sportschoenen met
luchtvering. Allemaal factoren waardoor jon-
geren tot crimineel gedrag kunnen vervallen.

Ministerie komt met vijf varianten om kosten te drukken

Hoger onderwijs buigt
zich over prestatiebeurs

Van onze redactie binnenland

DEN HAAG - Het ministerie
van Onderwijs heeft vijf va-
rianten voor de nieuwe presta-
tiebeurs bedacht. Het voertdaarover informeel overleg
met de organisaties van hoge-
scholen en universiteiten en
van studenten. Dat blijkt uiteen vertrouwelijke notitie vanhet ministerie.
Pc al in het regeerakkoord aange-kondigde prestatiebeurs moet 1september 1995 in het hoger onder-is van kracht worden. Uitgangs-punt is dat studenten eerst een le-ning krijgen, die bij voldoendePrestatie wordt omgezet in een gift."e duur van de studiefinancieringwordt bovendien beperkt tot vier
ni m plaats van de huidige vijf."oei is de gemiddelde studieduur
£ verkorten. De maatregel moet
W ,besP anng opleveren die op-kopt tot 1 miljard gulden in 1998.

Vijf opties
°e vrjf opties van het ministeriehet jaarpuntenmodel, het pe-riodepuntenmodel, het diplomamo-ael het relatief model en het nor-matief model.
"in het jaarpuntenmodelwordt narf ii studieJaar gekeken of een be-paald aantal punten is behaald. Hetvoorstel is 50 procent van de studie-Punten in het eerste jaar, 70 procentvan de studiepunten in elk volgendstudiejaar.
"In het periodepuntenmodel
wordt alleen na het eerste (50 pro-
cent) en het laatste studiejaar (80Procent) gekeken of een bepaald
jantal studiepunten is behaald." Voor het diplomamodelgeldt date lening over het eerste jaarwordt«Wytgescholden als de student deP/opaedeuse in twee jaar haalt.£-w-ytschelding volgt als de studentnet doctoraal binnen zes jaar haalt,

moet de student de laat-ste twee jaar geheel zelf voor deposten opdraaien omdat vanaf vol-
eH? aar de studiefinanciering
Seldt voor vier jaar." In het relatief model wordt aanet einde van de cursusduur beke-en hoeveel studiepunten zijn be-aald. Die zijn bepalend voor de
fnvang van de kwijtschelding. Is
"voorbeeld 20 procent van de pun-n niet behaald, dan wordt 20 pro-

cent niet kwijtgescholden.. Rij optie vijf, het normatief mo-
aa uPeelt uitsluitend de vraag ofan het einde van de geldende cur-

het doctoraal is behaald. Is
at niet net geval> dan wordt er ook

'"ets kwijtgescholden.

Herdenking vliegramp

Even is het stil boven de Bijlmer
Van onze redactie binnenland

AMSTERDAM - Enkele honder-
den mensen hebben gisteren in de
stromende regen de avond in 1992
herdacht waarop een stuurloos ge-
worden Boeing 747 van El Al aan
het leven van 43 mensen een voor-
tijdig einde maakte. Dit keer vlogen
er geen toestellen over en bleef het
voor even stilboven deAmsterdam-
se wijk Bijlmer. Speciaal ter gele-
genheid van de herdenking lag het
vliegverkeer tussen drie uur 's mid-
dags en middernacht stil.

Alléén gedurende die uren, zo bena-
drukte de voorzitter van de stads-
deelraad zuidoost R. Janssen in zijn

toespraak. „Want natuurlijk gaat
het om een ramp van twee jaargele-
den, maar het gaat ook om de toe-
komst. We moeten ons realiseren
dat Schiphol een belangrijke lucht-
haven is en blijft en dat er voorlopig
vliegtuigen over de wijk zullen blij-
ven vliegen."
Als het aan Janssen ligt zal dat ech-
ter niet lang meer duren. Het is vol-
gens hem mogelijk gebleken om de
Bijlmermeer te mijden en via de
Buitenveldertbaan aan te vliegen.
Hij riep depolitiek-verantwoordelij-
ken op ervoor te zorgen dat dat vast
gebruik wordt.
Onder de toestellen die nu nog
steeds overvliegen, bevinden zich
ook 7475. Daarvan lijden er nog
steeds vele honderden aan hetzelf-

de euvel als de op 4 oktober 1992 op
Groeneveen en Kruitberg neerge-
storte Boeing: ondeugdelijke borg-
pennen bij de motorophanging.

De herdenking werd onder meer
bijgewoond door burgmeester S.
Patijn en zijn voorganger Ed. van
Thijn, die met zijn optreden in de
weken na de ramp veel indruk
maakte. De minister-president van
Aruba, H. Eman, stuurde een tele-
gram waarin hij zijn medeleven uit-
sprak.

Na een korte bijeenkomst bij mos-
kee Taibah vertrok de stoet onder
een deinende zee van paraplu's naar
het tijdelijke monument. Dat be-
vindt zich vlak naast de nu kale

vlakte waar het toestel zich in twee
flats boorde. Rond een boom staan
nog steeds foto's van slachtoffers en
liggen brieven en gedichten van fa-
milie, vrienden en kennissen. Nog
dagelijks worden er bloemen ge-
legd, maar gisteravond kwamen
daar kransen en ontelbare boeket-
ten bij. Bij het monument speelde
een ensemble van het Leger des
Heils stemmige muziek.

Volgend jaar staat er op dezelfde
plek een nieuw monument, ontwor-
pen door architect Herzberger. De
boom, die nu al twee jaareen plaats
van herdenking is, krijgt in het
nieuwe ontwerp een prominente
plaats

" Een huilende vrouw wordt door omstanders getroost tijdens de herdenkingsplechtgheid van de Bijlmerramp. Foto: ANP

Wantoestanden
In regeringskringen in Bern
wordt toegegeven, dat deze
maatregel rechtsreeks voort-
vloeit uit de wantoestanden in
Letten, een verlaten perron in
het centrum van Zürich, dat in-
middels de grootste open
drugsscène van Europa wordt
genoemd. Honderden junks uit
alle delen van het land, plus de
nodige illegale buitenlanders
verzamelen zich daar dagelijks
om in hun behoefte aan heroïne
en cocaïne te voorzien. De dea-
lers zijn merendeels Libanezen,
Algerijnen en mensen uit Koso-
vo, georganiseerd in bendes die

elkaar op leven en dood deze lu-
cratieve markt betwisten. In au-
gustus vielen er vier doden
onder de dealers en de politie
durft alleen nog speciale com-
mando-eenheden met automati-
sche wapens en kogelvrije ves-
ten op Letten los te laten.

Maar door gebrek aan man-
kracht, cellen en vooral een dui-
delijk politiek beleid, is de toe-
stand in Letten zodanig uit de
hand gelopen, dat de politie zich
momenteel voornamelijk be-
perkt tot bescherming van de
omwonende bevolking. Kinde-
ren gaan onder begeleiding naar
school en ouderen durven hun
huis niet meer uit. Er gaan zelfs
stemmen op om het Zwitserse
leger in te zetten. Het kanton Zü-
rich heeft de federale regering
om hulp gevraagd.
Sluiting van Letten wordt her-
haaldelijk overwogen, maar Let-
ten zelf was het gevolg van de
sluiting begin dit jaarvan het be-
ruchte Platzspitz 'drugspark' bij
het centraal station.

Van Mierlo sceptisch
over afsluiten grens

door Klein-Joegoslavië
Van onze correspondente

LUXEMBURG - Minister Van
Mierlo van Buitenlandse Zaken is
uitermate sceptisch of de grens tus-
sen Klein-Joegoslavië en Bosnisch-
Servië wel zo hermetisch afgesloten
is als wordt beweerd.
De Europees onderhandelaar in het
Joegoslavische conflict, Lord
Owen, verklaarde gisteren in Lu-
xemburg tegenover de ministers
van Buitenlandse Zaken van de Eu-
ropese Unie dat de grenzen echt
dicht zyn en de eerste sancties te-
gen het Servië van president Slobo-
dan Milosevic terecht werden opge-
heven. Van Mierlo: „Vraag niet aan
mij hoe dat mogelijk is."

Van Mierlo wees erop dat nog lang
niet alle controleurs ter plekke zijn
om te zien ofer inderdaadgeen Ser-
vische goederen meer naar de Bos-
nische Serviërs gaan. De Neder-
landse controleurs vertrekken pas
de komende dagen. Ook contro-
leurs uit andere landen zijn nog niet
aangekomen.
De EU-ministers waren gisteren
'content' dat de opheffing van het

wapenembargo tegen de Bosnische
regering met zes maanden is uitge-
steld. „Maar iedereen voelt ook dat
er heel hard gewerkt moet worden
om die zes maanden te benutten.
Voordatje het weetzijn ze om, heb-
ben we een escalerende winter ach-
ter de rug en zitten we met precies
dezelfde problematiek," aldus Van
Mierlo. Hij heeft zijn collega-minis-
ters nog eens gewezen op de bijzon-
der kwetsbare positie waarin de
Nederlandse troepen bij de moslim-
enclave Srebrenica verkeren als het
embargo wordt opgeheven.
Gezamenlijk hebben minister Van
Mierlo en de Nederlandse Euro-
Commissaris Van den Broek er gis-
teren bij de EU-ministers op aange-
drongen te voorkomen dat de Ne-
derlandse journalist Dick Verkijk
uit Klein-Joegoslavië (Servië en
Montenegro) wordt uitgewezen. De
Duitse minister Kinkel, huidig
voorzitter van de EU, beloofde di-
plomatieke stappen bij Milosevic te
ondernemen. Van Mierlo noemde
het 'onhandig' van Milosevic om 'de
Westerse pers te breidelen', juist nu
de sancties tegen zijn land gedeelte-
lijk zijn opgeheven.

Zwitserse heroïneverstrekking
aan verslaafden fors uitgebreid

Van onze correspondent

GENEVE - Door het snel om
zich heen grijpende drugspro-
bleem, met name in Zürich,
heeft de Zwitserse regering be-
sloten meer zwaar verslaafden
gecontroleerd heroïne te ver-
strekken. De minister van Bin-
nenlandse Zaken, Ruth Dreifuss,
maakte gisteren bekend dat het
aantal door medici en socialewerkers geselecteerde heroïne-cliënten in eerste instantie van250 tot 1000 wordt uitgebreid.

Aangezien de grotepharmaceuti-
sche bedryven in Bazel geen he-
roïne produceren, zal Zwitser-
land 'enkele tientallen kilo's' uit
Frankrijk moeten importeren.
Voor deze legale drugshandel is
pro forma toestemming ge-
vraagd aan de Narcotica-com-
missie van de Verenigde Naties
in Wenen.
Het parlement keurde gisteren
met duidelijke tegenzin deze

maatregel goed als 'wetenschap-
pelijk experiment' en het is niet
uitgesloten, dat de heroïnever-
strekking in de nabije toekomst
nog zal worden uitgebreid. Mor-
fineverstrekking onder medi-
sche controle wordt met onmid-
dellijke ingang stopgezet, maar
met methadon wordt nog wel
verder gewerkt.

Kabinet gaat
plan VN-brigade
verder uitwerken

DEN HAAG - Het kabinet gaat de.
komende weken het plan van mi-
nister Van Mierlo verder uitwerken
dat de instelling van een permanen-
te VN-brigade beoogt voor snelle
interventies. Onderzocht wordt of
Nederland in een later stadium met
een formeel voorstel kan komen.
Wel is nu al duidelijkdat er veel ha-
ken en ogen aan het idee van de
minister van Buitenlandse Zaken
zitten, aldus premier Kok gisteren
in de Tweede Kamer.
CDA-kamerlid De Hoop Scheffer
voelde gisteren premier Kok en
vice-premier Dijkstal aan de tand
over de zijns inziens onprofessione-
le manier waarop Van Mierlo zijn
idee in New Vork had gelanceerd.
„Dit is een ernstig onderwerp en
dat verdraagt geen hardop denken
in de algemene vergadering van de
Verenigde Naties. De geloofwaar-
digheid van ons buitenlands beleid
is hierdoor aangetast." Hij kreeg
voorzichtige bijval van WD-kamer-
lid Weisglas die meende dat Van
Mierlo tevoren het kabinet en even-
tueel ook andereEuropese-lidstaten
had moeten consulteren.
Kok en Dijkstal namen het echter
vierkant op voor hun collega Van
Mierlo. VolgensKok heeft de minis-
ter geprobeerd een oplossing te vin-
den voor de onmacht van de VN bij
conflicten zoals in Ruanda. Een 'ei-
gen' VN-brigade kan door snel op-
treden dergelijke genocides in de
toekomst wellicht voorkomen.

Jeltsin bereid om
communisten op te
nemen in regering
MOSKOU - De Russische presi-
dent Boris Jeltsin is bereid commu-
nisten in zijn regering op te nemen.
Naar aanleiding van voortdurende
geruchten over wijzigingen in het
Russische kabinet, zei Jeltsin giste-
ren tijdens een persconferentie dat
zulke veranderingen 'onvermijde-
lijk' zijn omdat een regering zich
voortdurend vernieuwt. „Er zullen
een paar mensen bijkomen, maar
op de sleutelposities wordt niets ge-
wijzigd. Van de nieuwkomers inte-
resseert me alleen maar of het
vakmensen zijn. Hun politieke
kleur doet er niet toe," aldus Jelt-
sin.

uit punt
Vadermoord

De politie heeft een 18-jarige
jongen uit Rotterdam aange-
houden die wordt verdacht van
moord op zijn 57-jarige invalide
vader. Het slachtoffer werd vo-
rige maand 's nachts naast zyn
invalidewagentje door messte-
ken om het leven gebracht op
de provinciale weg in Moor-
drecht. Zijn dochter die nog in
het wagentje zat, had niets ge-
zien. De jongen heeft een ge-
deeltelijke bekentenis afge-
legd, maar zijn motief is nog
onbekend, aldus de politie.

Pest
In drie Vietnamese provincies
aan de grens met Zuid-China
zijn gevallen van pest geconsta-
teerd. Dit heeft de Wereldge-
zondheidsorganisatie (WHO)
gemeld. De WHO heeft de auto-
riteiten in Peking vorige week
van deze feiten op de hoogte
gesteld, zo heeft de krant China
Daily gisteren gemeld.

Kohl
De Duitse bondskanselier Hel-
mutKohl wil nog éénregeerpe-
riode van vier jaar aanblijven,
als hij de verkiezingen op 16
oktober wint. Met zijn uit-
spraak bevestigde de 64-jarige
Kohl de algemene verwachting
dat hij zijn inmiddels 12-jarig
kanselierschap met hooguit
één periode wil verlengen. Fel
ontkende Kohl beschuldigin-
gen van de oppositionele so-
ciaal-democraten, die beweren
dat hij eerder weg wil.

Politiechef
De omstreden politiechef van
Haïti, Joseph Michel Francois,
heeft gisteren zijn land verla-
ten. Hij is één van de drie mili-
taire leiders die hun macht
moeten opgeven, volgens een
door de VS afgedwongen vre-
desakkoord. Francois vertrok
midden in de nacht naar de
Dominicaanse Republiek, zo
meldde woordvoerder Stan
Schrager van de Amerikaanse
ambassade.

TBC
De 38-jarige gedetineerde die
maandag 26 september dood in
zijn cel in gevangenis Norger-
haven werd gevonden, blijkt
besmet te zijn geweest met tu-
berculose bacteriën. Dat heeft
sectie op zyn lichaam uitgewe-
zen. Alle gedetineerden en een
groot deel van het gevangenis-
personeel zal deze week op
besmetting met tbc worden on-
derzocht. Dat heeft het ministe-
rie van Justitie bekendge»-
maakt.

Camera's
Politie en winkeliers willen dé;
winkelstraten Nieuwe Binnen-
weg en Boulevard-Zuid in Rot-
terdam met camera's beveilir
gen. Beide winkelstraten
worden geteisterd door over-
vallen en winkeldiefstallen. Als
de plannen doorgaan, is het de
eerste keer dat in Nederland
buitenruimten worden bevei-
ligd met camera's. Toepassing
van een camerasysteem is niet
zonder meer mogelijk. Zo moet
er uit hoofde van privacyl
bescherming toestemming koj
men van de deelgemeenteni
omdat mensen op de openbare,
weg ongevraagd worden ge>
filmd.
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IKEA ontwerpt al zn produkten zelf. De IKEA designers
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tionele meubels en woonaccessoires.
Precies watje zoekt met een passende prijs. Dus je komt
voordelig uit!

IKEA, 'tbruisende woonwarenhuis uit Zweden.
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Van onze redactie buitenland

MOSKOU - Het uitroepen van
de noodtoestand maandag in
de voormalige Sovjet-repu-
bliek Azerbeidzjan heeft alles
te maken met olie. Twee we-
ken geleden tekende Azer-
beidzjan namelijk met een
groot aantal westerse maat-
schappijen een miljardencon-
tract voor de winning van olie
in de Kaspische Zee. Rusland
liet meteen weten dat contract
'niet te zuUen erkennen. Vanaf
dat moment sloeg in Azer-
beidzjan de onrust hevig toe.
In Bakoe, de hoofdstad van
Azerbeidzjan, is de relatie tus-
sen de onrust en de Russen
daarom snel gelegd.

De dag na de ondertekening
van het contract ontsloeg pre-
sident Aliejev zijn minister
voor de Veiligheidsdiensten
Gaziejev. Volgens de president
was deze betrokken geweest
bij de ontsnapping die dag van
een voormalige defensieminis-
ter en vier bondgenoten uit een
gevangenis van de veiligheids-
diensten. Het vijftal werd be-
schuldigd van de grote verlie-
zen die Azerbeidzjan eind
vorig jaar leed in het conflict
met Armenië over de enclave
Nagorno-Karabach.
Daarna werden device-voorzit-
ter van het parlement en een
presidentieel adviseur doodge-
schoten.

Het zijn de veiligheidsdiensten
en de oproerpolitie waar de
Russische invloed nog sterk is.
In die gelederen zijn nog veel
aanhangers van de in mei 1992
verdreven president en voor-
malig partijleider Moetalibov,
die thans alsballing in Moskou
verblijft. Aliejev heeft nu het
leger te hulp geroepen: tanks
patrouilleren door de straten
van Bakoe en de telefoonver-
bindingen met Rusland en
andere GOS-republieken zijn
verbroken.

Dat Aliejev het oliecontract er-
bij betrekt, is vanuit zijn stand-
punt logisch. Hij kan namelijk
uit eigen ervaring spreken. Als
ex-partijfunctionaris in Mos-
kou kent hij de trucs als geen
ander. Onder Gorbatsjov was
het al gebruikelijk dat er on-
rust in een republiek (Georgië,
Armenië, Azerbeidzjan, Litou-
wen, Letland) ontstond als de-
ze zich uit het Sovjet-keurlijf

trachtte te ontworstelen

Bovendien kwam Aliejev vorig
jaar vanuit de Azerbeidzjaanse
enclave Nachitsjevan triomfan-
telijk naar Bakoe terug, nadat
de gekozen president Elchibey
door opstandige legereenhe-
den was verdreven. Het was
een publiek geheim dat die op-
standelingen Russische hulp
kregen.

Elchibey stond toen op het
punt hetzelfde oliecontract te
tekenen dat nu van Aliejevs
signatuur is voorzien. De Azer-
barjaanse president, dik in de
zeventig en gelouterd in de po-
litiek, deed vervolgens echter
niet wat de Russen van hem
verwachtten. Hij haalde de
bandenaan met buurstaat Tur-
kije, dat hoopt de politieke in-
vloed in de regio te vergroten
door het oliecontract. De be-
doeling is namelijk, zoals Alie-
jev afgelopen zondag nog zei,
dat de pijpleidingen naar de
westerse afnemers via Turkije
gaan lopen.
Dat is precies wat de Russen
niet willen.Moskou wenst con-
trole over de vroegere Sovjet-
republieken te houden en in
het geval van Azerbeidzjan is
olie daartoe een middel. De
formele bezwaren die zijn inge-
bracht - bijvoorbeeld dat er
geen internationaal erkende
grenslijnen in de Kaspische
Zee zijn en het milieu door de
oliewinning zou worden aange-
tast - zijn gericht op één strate-
gisch doel: Azerbeidzjan moet
de oliestroom via pijpleidingen
over Russisch grondgebied
naar het Westen laten lopen.
Dat verzekert Moskou van
(economische) controle over de
moslim-republiek. Hetgeen
voor Rusland een groot strate-
gisch belang is, want het heeft
tot zijn ergernis in Azerbeidz-
jan geen militaire bases meer.
Toch wil Moskou militair pre-
sent zijn in dit gebied om een
dam op te kunnen werpen te-
gen het moslim-fundamentalis-
me uit Iran en andere zuider-
buren.

De naar Moskou gevluchte
Moetalibov kan het oliecon-
tract straks voor een geweldige
brand zorgen in de Kaukasus.
Hij suggereert grote spannin-
gen en mogelijk zelfs een mili-
tair conflict tussen Rusland en
Turkije, waarbij Amerika partij
zal moeten kiezen.

DOOR LOUIS BURGERS

DEN HAAG - De gemiddelde
Nederlandse student studeert
langer en kost daardoor meer
dan zijn collega's in omringen-
de landen. Vooral Engeland
blijkt met minder geld meer
studenten in een veelal korte-
re periode te kunnen klaarsto-
men. Deze gegevens komen
uit een rapport van het Cen-
trum voor Studie van het Ho-
ger-Onderwijsbeleid in En-
schede en het Haagse Insti-
tuut voor Onderzoek van
Onderwijsuitgaven. Eigenlijk
levert het onderzoek een be-
wijs voor de stelling van het
paarse kabinet, namelijk dat
studenten toch wel een ge-
makkelijk leven hebben. Op
die gronden wil het kabinet
komen tot een nieuwe opzet
van het hoger onderwijs.

Het onderwijs aan Nederlandse
universiteiten steekt vooral on-
gunstig af vergeleken met het
Britse onderwijs. Dat is harder;
een student wordt geacht redelijk
snel af te studeren. Terwijl een
Nederlandse student gemiddeld
5,8 jaar nodig had om zijn docto-
raal te behalen, kostte de Britse
'masters' gemiddeld 3,65 jaar.
Ook de kosten liggen in Engeland
lager: 72.000 gulden tegen 79.000
in Nederland.

Het onderzoek geeft ook een aan-
tal verklaringen. Zo is het onder-
wijs aan een Britse student veer-
tig procent duurder dan aan een
Nederlandse student. Dat wordt
echter meer dan gecompenseerd
doordat de Brit sneller het diplo-
ma haalt en er 88 van de honderd
de eindstreep halen, en niet -
zoals hier - slechts zestig procent.

Dokter legt zuster 'het zwijgen op'
Van onze redactie binnenland

DEN HAAG - Ziekenhuisartsen
vinden vaak dat verpleegkundi-
gen zich niet moeten bemoeien
met zaken waar een 'medisch
luchtje' aan zit. Verpleegkundi-
gen die melding willen maken
van medische fouten en inciden-
ten in het ziekenhuis waar zij:
werken, voelen zich vaak door
dokters geïntimideerd.

Dat blijkt uit de eerste resultaten
van een enquête onder enkele
honderden afdelingshoofden in

ziekenhuizen. De enquête wordt
gehouden naar aanleiding van
het congres 'Topics in Intensive
Care' dat in november in Ede
wordt gehouden.
„Uit de eerste reacties blijkt dat
verpleegkundigen ontevreden
zijn over de behandeling van
klachten over (medische) fou-
ten," aldus één van de organisa-
toren van het congres, Fons de
Jonge, in het jongste nummer
van Verpleegkunde Nieuws.
Het zijn vooral verpleegkundi-
gen die melding maken van fou-
ten en incidenten in ziekenhui-

zen. Uit bijna de helft van de
reacties die tot nu toe zyn bin-
nengekomen, spreekt groot on-
genoegen over de afhandeling
van fouten. In eenderde van deze
gevallen stelde de verpleegkun-
dige de geneeskundige inspectie
op de hoogte, maar hoorde daar
vervolgens niets meer over. Veel
verpleegkundigen zeggen be-
hoefte te hebben aan een ver-
trouwenstelefoon waar ze hun
klachten over falende artsen
kwijt kunnen.

De academische ziekenhuizen in

Amsterdam en Utrecht zeggen in
een eerste reactie groot belang te
hechten aan een zorgvuldige be-
handeling v^n fouten. M. van
Campen, voorzitter van de klach-
tencommissie en lid van de com-
missie Melding Incidenten Be-
drijfsongevallen en Onveilige
Situaties (MIBOS) vindt de uit-
slag van de enquête aanleiding
om opnieuw aandacht te schen-
ken aan de houding van artsen
tegenover verpleegkundigen.
„Artsen gaan ervan uit dat zij
geen fouten maken. Als zij een
uitglyer maken, roepen ze al

snel: Helaas. Da's pech. De pa-
tiënt had complicaties."

Volgens prof. A. van Huffelen,
voorzitter van de Meldingscom-
missie Patiëntenzorg in Utrecht,
nemen verpleegkundigen het
leeuwedeel van de foutmeldin-
gen voor hun rekening omdat ze
het dichtst bij de patiënt staan.
„In feite klagen verpleegkundi-
gen namens patiënten. Ze ne-
men zaken waar als langewacht-
tijden, patiënten die onnodig
lang op gangen moeten vertoe-
ven en een onvriendelijke beje-
gening door artsen." Als blijkt
dat een arts een verpleegkundige
onder druk zet om fouten voor
zich te houden, kan de arts reke-
nen op een berisping, aldus van
Huffelen.

Toelating
Opmerkelijk genoeg is er per stu-
dent in Engeland meer geld be-
schikbaar. Zij moeten echter
voldoen aan hogere eisen. Aan de
overkant van de Noordzee staat
het universiteiten vrij om bijzon-
dere toelatingseisen te stellen, die
per universiteit verschillen. Daar-
mee wordt tegelijkertijd de toela-
ting van studenten beperkt. Een
gevolg: universiteiten zijn daar
nog steeds elitaire instellingen.

Dat neemt niet weg dat in de drie
onderzochte landen de deelname
aan het wetenschappelijke onder-
wijs fors is toegenomen. In Duits-
land en Groot-Brittannië groeide
de deelname met 43 en 18 pro-
cent, terwijl het in Nederland
beperkt bleef tot 12 procent.

Vooral in Duitsland heeft de mas-
saliteit van het universitaire on-
derwijs de afgelopen jaren schrik-
barende vormen aangenomen.
Daar staat tegenover dat daar ook
de kosten per student met 65.000
gulden het laagst zijn. Misschien
als een gevolg van de massa-uni-
versiteiten ligt daar de studieduur
echter weer hoger: die is met 6,7
jaar hoger dan zowel in Engeland
als in Nederland.

Formeel trekken de onderzoekers
geen conclusies uit hun bevindin-
gen. Het gaat, zeggen ze, niet om
een vergelijking van de kwaliteit
van het onderwijs en het onder-
zoek. Er is slechts gekeken naar
de hoeveelheid geld die nodig is
voor een bepaald aantal studen-
ten en een bepaalde hoeveelheid
onderzoek.

Het onderzoek concludeertdat de
Nederlandse universiteitenen ho-
gescholen nog zeker enkele pro-
centen efficiënter kunnen wer-
ken. Bij universiteiten gaat het
om maximaal 6 procent, in het
hoger beroepsonderwijs kan dat
oplopen tot 17 procent.

Dat plaatst het felle verzet tegen
de paarse plannen in een wat an-
der daglicht. Het komt erop neer
dat wat in augustus nog werd af-
gedaan als 'natte-vingerwerk' van
de paarse kabinetsonderhande-
laars, uiteindelijk toch niet zon
slag in de lucht blijkt te zijn.

Blijdschap om uitslag

Nieuwe president wist inflatie tot staan te brengen

Cardoso geeft Brazilianen
hoop op nieuwe toekomst

Van onze redactie binnenland
HEERLEN - De verkiezing van
Fernando Henrique Cardoso tot
nieuwe president geeft de Brazilia-
nen hoop op een nieuwe toekomst.
'Mister Real', genoemd naar de
nieuwe munt die hij invoerde, stal
de afgelopen maanden het hart van
tientallen miljoenen landgenoten
doordat hij de torenhoge inflatie tot
staan wist te brengen. Voor de 63-ja-
rige socioloog en ex-minister van
Buitenlandse Zaken en Financiën
komt het er nu op aan dat zijn eco-
nomisch herstelplan standhoudt en
nadere uitwerkingkrijgt.

„Vandaag begint de reorganisatie
van de Braziliaanse economie. Wij
zullen een eind maken aan de per-
versiteit van macht en corruptie,"
verklaarde de sociaal-democraat
Cardoso, door de Brazilianen altijd
FHC genoemd, gisteren.
Eigenjijk is Cardoso al maanden be-
zig met de reorganisatie van de eco-
nomie. Zijn 'real-plan' zorgde er-
voor dat de Braziliaan voortaan
leeft zonder dagelijkse prijsverho-
gingen. Cardoso voerde met de real
de zevende nieuwe munt in Brazilië
in tien jaar in. Hy koppelde de valu-
ta aan de dollar en bracht de spiraal
van geldontwaarding tot stilstand

die het leven van miljoenen landge-
noten vergalde. De inflatie daalde
het afgelopen jaar van circa 2500
procent naar ruim 2 procent in sep-
tember.
Als minister van Financiën gebruik-
te hij de deviezenvoorraad van 40
miljard dollar om de koers van de
nieuwe munteenheid te steunen.
Ook de extra inkomsten uit de al in
gang gezette privatiseringen ge-
bruikte hij voor dat doel. Als die
opbrengsten straks wegvallen of
verminderen, komt het er op aan of
Cardoso zyn economische hervor-
mingsplannen kan voortzetten.
Om ervoor te waken dat de inflatie

niet opnieuw de kop opsteekt, zal
de nieuwe president de economie
van Brazilië nog verder moeten pri-
vatiseren en belastinghervormingen
moeten doorvoeren. Verder is een
strak begrotingsbeleid gewenst en
nieuwe bezuinigingen by de centra-
le overheid en de 26 deelstaten.
Plannen die veel pijn kunnen ver-
oorzaken bij grote groepen Brazilia-
nen, maar anderszyds zijn het voor-
al de arme bevolkingsgroepen die
profiteren van een lage inflatie.
Voor hen is het belangrijk dat de
belangrijkste levensmiddelen niet
op de avond van dezelfde dag al
duurder zijn en dat hunkoopkracht
gehandhaafd blijft.
Voor een radicale verandering van
het inefficiënte en oneerlijke begro-
tings- en belastingsysteem is een
grondwetsherziening nodig. Zijn
grote overwinning op Lula geeft
Cardoso een grote kans dat hij bij
deze plannen de steun van het poli-
tiek hopeloos verdeelde Braziliaan-
se Congres krijgt, dat uit ruim twin-
tig partijen bestaat. Een president
die bijna de helft van de stemmen
haalt, daar kan toch niemand om-
heen, heet het in Brasilia en Sao
Paulo.

" Feestvreugde inRio de Janeiro na het bekend worden van de verkiezing van Cardoso. Foto: reuter

DOOR CEES VAN ZWEEDEN 'Diana greep zijn hand en leidde hem naar haar slaapkamer'

Zwak 'boek van de eeuw'
over overspelige prinses

LONDEN - Een woordvoerder
van Buckingham Palace om-
schreef het boek gisteren als
'volslagen waardeloos', maar
'Princess in Love' brengt de
hoofdpersoon erin ongetwijfeld
enige miljoenen guldens op. Die
persoon is James Hewitt, alias
de man die het bed zou hebben
gedeeld met prinses Diana.

'Princess in Love' werd de afge-
lopen maanden in het grootste
geheim geschreven door Anna
Pasternak, een voormalige jour-
naliste. Het is in feite echter het
relaas van James Hewitt, deBrit-
se legerofficier die een jarenlan-
ge relatie met Diana had.
Hoeveel de uitgeverij Bloomsbu-
ry aan Hewitt en Pasternak heeft
betaald voor het boek, is niet be-
kend gemaakt. Maar duidelijk
lykt dat het gaat om een getal
met zes cijfers. De zondagskrant
News of the World zou aan He-
witt een miljoen pond (2,7 mil-
joen gulden) hebben geboden
voor het recht om het boek in af-
leveringen te publiceren. Maar
hy had het aanbod afgeslagen
met de woorden: „Miljoen pond

is niet genoeg; Andrew Morton
kreeg vijfmiljoen pond voor zijn
verhaal."
Andrew Morton was de auteur
van 'Diana, Her Truc Story',
waarin hij twee jaar geleden de
zelfmoordpogingen van de prin-
ses onthulde. Mortons boek was
een internationale bestseller; al-
leen al in Japan werden er
350.000 exemplaren van ver-
kocht.
Maar 'Diana, Her Truc Sto/y'
was een goed gedocumenteerd
boek, waarvan nu vaststaat dat
het een waarheidsgetrouw beeld
gaf van een volslagen mislukt
huwelijk. 'Princess in Love'
daarentegen is slechts het ver-
haalvan een man, James Hewitt,
die bovendien verzuimt bewijs-
stukken aan te dragen.

Dat Hewitt gedurende drie jaar
een relatie had met Diana, heeft
niemand betwist. Diana zelf
sprak liefdevol over Hewitt in
een telefoongesprek, waarvan
twee jaar geleden de transcriptie
uitlekte. Maar Hewitt gaat in zijn
boek veel verder; hy' beweert dat
hy vele malen met haar het bed
heeft gedeeld.
Voor Diana is dateen gevaarlijke
ontboezeming. Door het boek
komt de prinses, die in een niet
aflatende publiciteitsoorlog is
gewikkeld met Charles, plotse-
ling in een heel ongunstig dag-
licht te staan. Diana werd altijd
gezien als het slachtoffer van een
koude, overspelige Charles. Nu
zou zij zelf ook overspelig zijn
geweest.
Wat de onthulling van Hewitt ex-

tra pikant maakt, is dat overspel
met de prinses illegaal is. Vol-
gens een oude wet uit 1351 staat
op overspel met de 'vrouw van
de oudste zoon van de Vorst'
(Diana dus) zelfs de strop, hoe-
wel Hewitt enige hoop kan peu-
ren uit het feit dat vyf eeuwen
geleden voor het laatst iemand
voor dit delictwerd opgeknoopt.

" Prinses Diana

Stuiverroman
'Princess in Love' is geschreven
in de stijl van een stuiverroman,
wat de oplage overigens geen
schade zal doen. En zoals in stui-
verromans gaat ook in Paster-
naks boek het initiatief steeds
uit van de vrouw.

Het was Diana die Hewitt in 1986

vroeg of hij haar paardrij-
instructeur wilde zijn, en het was
de prinses die na een van deze
lessen haar hart uitstortte. „Ik
ben omringd door mensen maar
toch zo alleen," zei Diana, en leg-
de haar hand in de zijne. Hij: „Je
bent niet alleen, je hebt mij."
Dit was enkele weken nadat ze
elkaar voor het eerst hadden ont-
moet, en Diana zou in de jaren
die kwamen er flink de vaart in
houden. Korte tijd later nodigde
ze James Hewitt al uit naarKen-
sington Palace, om zich na een
genoeglijk diner aan de jeugdige
officier te vergrijpen. „Plotseling
hield ze het niet langer uit. Haar
drang was te sterk. En met het
gemak van een danseres die en-
kele ingestudeerde passen deed,
stond ze op, liep op hem toe en
vleide zich neer in zyn schoot."
Dit was uiteraard nog maar het
begin. „Hy kuste haar zachtaar-
dig, romantisch. Hij verlangde
naar haar, maar veronderstelde
dat ze alleen gestreeld wilde
worden."
Maar welk een naïeve gedachte
was dat van de jonge officier.
„Diana stond op, greep zonder
een woord te spreken zyn hand
en leidde James langzaam naar
haar slaapkamer."

Noodtoestand in
Azerbeidzjan lijkt
gevolg olievondst

Woensdag 5 oktober 1994 "4

Hoger onderwijs in Duitsland en Engeland efficiënter
Nederlandse student is duur

(ADVERTENTIE) t

L Halfjaar-lenzen,
J^B>P maandlenzen,

[%% e JVT'i} I 1 ■^L/<^f weeklenzen, dag-
P^HMf^^ÉMÉ CL ' en nachtlenzen,

HÜ PH|l| f^^ sportlenzen en...

UlffliKffßffM r Wi'hebben ze
(MM Ér allemaal voor u.

(ADVERTENTIE;

HEREN-JACK TA
" Warm gevoerd t Fraaie kleuren
uDERs 129, DEZE WEEK BIJ ONS * Mf



Financiële injectie verstoort concurrentie

KLM dient klacht in
oversteun Air France

Van onze redactie economie

- De KLM en vijf andere luchtvaartmaat-
en alsmede de Britse regering stappen naar de Euro-"Se rechter om te protesteren tegen de miljardensteun aan["h ance> die emd juli door Brussel werd goedgekeurd. Deederlandse regering beraadt zich nog op zulke stappen.

%ens de KLM, die de stappenteren aankondigde, staan de
orwaarden die de Europese Com-
«sie aan de steun stelt, niet in

"houding tot de omvang van de
tori*6' De maatschappij vindt dataraoor de concurrentie zwaar
lrat verstoord, wat in strijd is met■ europese regels.

vijf andere betrokken lucht-
zijn British"^ays, Air UK, het Deense

*jfsk, het ScandinavischeSAS enIi/r r 's deels eigendom van
£M- TAT is een Frans-Britse

De gewraakte injec-; «oor de Franse overheid be-
20 miljard frank (ruim 6,5JJoard gulden).

Minister Jorritsma van Verkeer en
Waterstaat staat volledig achter de
juridische stappen van KLM en de
andere maatschappijen. Jorritsma
vindt dat ook de staat in het geweer
moet komen, aldus een woordvoer-
der van de minister. Over de vorm
die daarvoor het meest geschikt is,
vindt nog overleg plaats met de de-
partementen van Buitenlandse Za-
ken en Economische Zaken.

Het is mogelijk dat Nederland zich
aansluit bij de actie van KLM, maar
ook zou de regering samen kunnen
optrekken met deBritse regering.
De luchtvaartmaatschappijen zyn
naar het Gerecht van Eerste Aanleg
van de Europese Gemeenschappen
gestapt. Alleen overheden kunnen
rechtstreeks naar het Hofvan Justi-
tie stappen, zoals Londen heeft ge-
daan.

De procedure die de maatschap-
pijen volgen, neemt 1,5 tot twee jaar
in beslag, maar heeft geen opschor-
tende werking. Anders gezegd, de
steun aan Air France kan geen halt
worden toegeroepen. Dat kan alleen
als de klagers een kort geding aan-
spannen. Daar is vooralsnog geen
sprake van.

Bouwwerkgevers
krijgen miljoenen

aanpremies terug
JEN HAAG - Circa 15.000
wi evers in de bouwnijver-
heid krijgen in oktober samen
B°° mUjoen gulden terug van het«ciaal Fonds Bouwnijverheid.

et tonds besloot dit omdat er-overreserve in de zieken-|e'akas is van 454,5 miljoen gul-

b e.°^tober volgend jaar wordt
ken of de stand van de zie-
rest ldkas het toelaat om het
Serv nt Van de bestaande overre-
den een bedrag van nog eens« kleine 220 miyoen gulden,
Pj eneens terug te storten,
to»

, terugbetaling beloopt per
den gever gemiddeld 15.666 gul-
Vii i e totale overreserve per
gülH Ver is Semiddeld 30.000
bo e werkgevers in de
die Drotiteren dit jaar boven-
ziet van een verlaging van dee«tewetpremie per 1 juli.

beurs
Stabieler

iek?TERDAM - De ergste kinder-
en n lijken eruit, op de Amster-
a j

e Effectenbeurs. Drie dagen
berr, VoermS van het nieuwe sys-
od uVan schermhandel, met aan-
er, HUlfen de beurs om, stabiliseer-
istere v'Se koersfluctuaties zich,en enigszins. Grote verliezers
n yj? afgelopen dagen, zoals DSM
Omp ' konden daardoor op adem
t» ~n.'let o
Ie n r̂°s van de kinderziekten zijn
jlt J* gepasseerd," aldus een rede-
lijk °ntere handelaar. „De handel
at n°B wat flauw, maar ik denk
ieUu/r DartÜen °P de markt het
feu rf SYsteem onder de knie krij-
Üijve grote fluctuaties zul jealtijd

1 nouden m een nerveuze
r^ " Op een dag met even veel
leet, als aanbod, zoals vandaag,
la e et systeem zich te houden."
°teerH Positieve start bij opening,
rali <s de Dow Jones-index op
'°nd enkele punten lager.

liar^J 1 was achttien punten hoger,
UrL index bliJft moeite
)0-e met de magische
Saan ns' waar net overheen werd
tj, n- De barometer in Amster-
lev ,alde °.29 Punt. De AEX-
cken op 398-49- -Het blyft
fd "" [ond de grens van vierhon-
UcL , dus een medewerker op de

|rii e 'Sstiemarkt lag over de heleks ij n stuiver tot enkele dubbel-
'oitese^-®y de hoofdfondsen was

J~ Kluwer later op de dag in
Ver'r.y l0gelijk door berichten over
Ks plannen in Italië. De
f 2,40 gmg f I'w1 'w omhoog naar f
H rle,,!ladat het fonds gisteren nog
Nihn rüezers behoorde, met eenKVranf2'50-
L Sp ki gop vrijdag en maandag
m da appen- °P twee handelsda-Neoi de de koers f 8,30 (f 4,80
Nde fevelijk f 3,50). Gisteren
P.lO u-et ehemiefonds nog slechts
k l a'ftri gerin ge omzet, tot f 143,90.
i rf grote chemiefonds, Ak-
r on f■ i' leverde f 1,80 in en kwamK^ï 202,10.

Hoofdfondsen v.k. sk
ABNAmroHold. 57,40 56,80
Aegon 100,00 98,80
Ahold 48,10 48,00
Akzo Nobel 203,90 202,10
BolsWes.c. 33,50 33,30
CSM eert. 64,30 65,50
DordtschePetr. 196,10 196,80
DSM 144,00 143,90
Elsevier 166,80 166,90
Fokker eert. 15,00 15,00
FortisAmevcert. 68,90 68,80
Gist-Broc.cert. 43,20 43,60
Heineken 235,80 235,80
Hoogovens nrc 75,70 75,10
HunterDouglas 77,00 76,80
ING e. 74,80 75,00
KLM 47,30 46,50
Kon. KNP BT 51,20 50,00
Kon. Olie 188,00 188,80
KPN 52,60 52,60
Nedlloyd 56,00 56,20
Océ-v.d.Gr. 74,00 74,20
Pakhoed eert. 44,00 44,40
Philips 52,60 52,90
Polygram 72,90 72,70
Stork 42,00 41,80
Unüevercert. 196,90 198,10
Van Ommerennrc 45.30 45,40
Ver.BezitVNU 184,30 184,50
Wolters-Kluwer 121,00 122,40
Avondkoersen Amsterdam
ABN Amro Hold.56,60 (56,80)
Hoogovens 75,00 (75,10)
Kon. KNP BT 49,80-49,90 (50,00)
Kon. Olie 187,50(188,80)
Urnlever 196,00-196,60(198,10)

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 81.00 80,70
ABN Amropref. 57,00 56,00
ABN AmroHld.prf.c. 6,23 6,24
ACF-Holdingc. 38,00 37,50
Ahrend Groep c. 166,50 166,00
Alanheri 37,30 37,30
Ant.Verff. 405,00 b
ARTUBiologicals 3,70 3,70
AsdOptionsTr. 22,80 23,40
Asd.Rubber 2,65 2,65
Atag Hold. eert. 126,50 126,00
Athlon Groep 70,00 70,00
Athlon Groepnrc 69,00 a 67,50
AuUnd.R'dam 119.00 119,00
Ballast Nedamc. 76,00 76,10
BAM Groep 107,50 106,50
Batenburg 142,00 142,00
Beers 194.00 192,00
Begemann Groep 36,60 36,50
Belindo 281,00 281,00
BesouwHold. 31,70 31,70
Blydenst-Will. 26,50 26,90
BoerDeWinkelb. 67,40 68,00
Borsumy Wehry 27,80 27,50
Boskalis eert. 35.50 36,30
BraatBeheer 24,80 24,50
Breevast 9,50 9,50
Burgman-Heybroek 1390,00 1390,00

Calvé-Delft eert. 1365,00 1375,00
Calvé-Delftpref 880,00 880,00
CapVolmac 23,20 23,30
CetecoHold. 44,80 44,80
Cindu Intern. 101,50 101,50
Claimindo 280,00 280,00
Content Beheer 28,30 28,50
CreditLBN 41,50 41,00
Crownv.G eert. 133,30 131,50
CSM 64,50 65,30
DeDrieElectr. 14.20 14,20
Delft lnstrum. 24,00 24,80
DICO Intern. 68,60 68,60
Dorp-Groep 33,50 33,00
Draka Holding 40,50 40,50a
Econosto 22,90 22,50
EHCO KLM Kleding 35,70 35,70
EMBA 201,00 201,00
Eriks Holding 117,90 117,60
Flexovit Int. 84,50 84,50
Frans Maas eert. 55,00 55,10
Free Record Shop 28,70 29,00
Fugrocert 33,00 33,20
Gamma Holding 92,00 92,50
Gamma pref. 6,00 6,00
Garareüis 10,00
Gelderse Pap. 74,00 74,50
Getromcs 51,50 50,60
Geveke 32,00 32,00a
Giessen-deN. 57,70 57,40
Gouda Vuurvast 70,00 70,00
Goudsmit 30.50 30,50
Groenendnk 29,70 29,70
Grolschcert. 51,20 51,00
Grontmn 62.50 62,50
GTI-Holding ' 164,00 160,00
Hagemeyer 137,00f 136,70
HALTrustB 16,20 15,80
HAL Trust Unit 16,30 15,90
HBG 276,00 272,00
Heijmans 59,00 59,00
HeinekenHold.A 212.00 212,00
Heivoet Holding 28,50 28,50
Hes Beheer e. 19,70 19,50
Hoek'sMach. 78,50 78,50
Holl.Colours 82,00 82,00
HoU.lnd.Mij 69,00 69,00e
Holl.SeaS. 0,42 0,41
HoopEff.bank 8,00 7,70
HunterD.pref. 1,85 1,85
IHCCaland 41,00 39,70
ING 7,20 7,20
Inter/View Eur. 6,50 6,50
InternatMuell. 92,50 92,80
Kühne+Heitz 36,80 36,80
Kas-Assoeiatie 62,30 63,30
KBB 104,30 103,50
Kempen & Co 14,00 13,80
Kiene Holding 137,80 137,80
Kon. Sphinx 53,50 53,30
Kon.KNPßTc.pref. 7,67 7,65
KondorWessels 45,50 45,50
Koppelpoort 416,00 416,00
Krasnapolsky 147,20 147,30
Landre & G). 48,50 48,50
LClComput.Gr. 3,65 3,65
MEnim08-cert. 85,00 85,00
Macintosh 44,60 44,40
ManagementShare 1,55 1,55

Maxwell Petr. 190,00 190,50
MoearaEnim 1620,00 1630,00
Moolen Holding 49,50 49,50
MulderBoskoop 34,50 34,70
Mulühouse 2,40 2,80
Naeff 440,00 450,00
NAGRON 91,00 a 90,00
Nat. lnv. Bank 124,00 126,50
NBMAmstelland 17,10 17,30
Ned.Part.Mij 50,00 50,20
Ned.Springst. 6455,00 6455,00
NEDAP 59,80 59,80
Nedcon Groep 32,80 32,80
NedschroefHold. 74,00 73,80
Neways Electr. 11,30 11.30
Ni)v.-TenCate 82,00 81,50
NKFHolding 211,00 211,00
Nont 20,40 20,20
Nutricia VB eert 85,70 85,80
OPGcert. 43,30 42,60
OrcoBank eert. 63,00 63,00
Ordina Beheer 21,20 21,20
OTRA 285,00 287,00
P&CGroep 97,00 a 97,00 a
Philips Electr. d'9s 0,10
PieMedical 8,90 8,70
PirelliTyre 13,50 13,40 f
Polynorm 187,00 187,00
Porc.Fles 25,20 25,20
Randstad 86,00 85,80
Reesink 116,00 116,00
RoodTesthouse 3,60 3,40
Rothmans Int. 3,80 3,90
Roto Smeets Boer 36,40 36,80
Samas Groep 52,00 52,30
Sarakreek 5,00 5,10
Schuitema 1900,00 1850,00
Schuttersveld 42,50 42,40
Simac Techniek 16,70 17,00
SligroBeheer 88,10 88,30
Smit Intern. 42,00 41,50
Stßankiersc. 17,90 17,50
StadRotterdam c. 35,80 36,00
Telegraaf De 190,50 189,50
Textielgr.Twente 76,00 76,00
Tulip Computers 17,20 17,00
Tw.Kabel Holding 188,50 188,10
Übbink 60,00 60,00
Union 28,00 27,50
VereenigdeGlas 560,00 560,00
Vilenzo 44,40 44,40
Volker Stevin 87,20 86,50 e
Vredestein 13,70 13,40
Wegener 118,70 118,30
Welna 48,50 48,50
West Inv.F. wb 65,00 65,00
WestlnvestF. 11,00 11,00
Weweler 33,40 33,10
Wolff, Handelmij 59,00 59,50
Wolters Kluwer 484,00 492,00 b
Wyers 23,00 23,00

Beleggingsinstellingen
A'damEOElnd.F. 434,30 434,00
ABF 113,00 113,00
ABN AmroAm F 82,70 82,60
ABN AmroAand.F. 95,40 95,60
ABN AmroAmer.F 73,10 72,70
ABN AmroEur. F. 83.50 84,00

ABNAmro FarE.F. 78,00 76,80
ABN Amro L.Gr.F. 182,60 182,60
ABNAmro NethF. 114,50 114,70
ABNAmro Obl.Grf. 198,80 198,50
ABN Amrorent.div 160,60 160,50
Aegon Aandelenf. 46.60 46,50
Aegon Spaarplus 4,90 4,90
AldollarßFs 30,80 30.80
Alg.Fondsenbez. 248,00 248,00
AllianceFund 10,20 9,70
Alrenta 229,30 228,90
Amvabel 94,70 94,10
AsianCap.F.s 62,70 62,90
Asian Select. F. 107,30 106,70
AsianTigersF. 112,00 112,10
ASN Aandelenf. 52,30 51,90
AustriaGlobal 1217,00 1217,00
AustroHung.F. 7,70 7,70
AXAAand.lnt 75,50 75,50
AXAE&L Belegg. 1 92,20 91,30
AXA E&L Belegg.2 92,30 91,80
AXAE&LBelegg.3 117,40 117,40
AXAE&LBelegg.4 86,30 85,80
AXAE&LKap.Rente 118,30 117,80
AXAObl.Ned. 75,40 75,40
BemcoßentSel. 62,20 62,20
Bever Holding 4,60 4,60
Biogrond Belegg. 10,60 10,50
CL Aandelenfonds 96,50 95,60
CLLiq.Groeifonds 102,10 102,10
CLObl.Dividendf. 104,40 104,20
CLObl.Waardef. 122,40 121,90
Comm.ArgeusF. 87,20 86,50
Comm.BenacusF. 89,70 89,10
Comm.CeaF. 91,20 90,90
CuMPreferentF. 106,80 106,90
DeltaLl.Dollarf. 53,00 53,00
DeltaLloyd ECU 54,10 54,00
Delta Uoydlnv. 38,60 38,30
Delta Uoyd Mix 72,30 72,20
Delta LloydRent 60,00 59,90
Donau Fonds 30,40 30,50
DPAmericaGr.F. 34,50 35,50
EGFlnvestm. 161,50 161,50
EMFRentefonds 82,30 82,30
EMS GrowthFund 102,50 102,50
EMS IncomeFund 91,10
EMS Offsh. Fund 100,30
Eng-Holl.Bel.Tl 10,60
Eng-Holl.Bel.Tr. 20,00 20,00
Envir.Growth F. 37,00 37,00
Esmeraldapart. 37,60 37,40
Eur.Ass. Trust 8,40 8,40
Euro Growth Fund 62,00 62,00
Euro Spain Fund 8,50 8,50
FarEastSel.F 82,10 82,10
GAFAm.Liq.Fecu 1,54 1,53
GAFAra.Obl.F.ecu 1,82 1,81
GAFBfr.Liq.F.bfr 1051,00 1051,00
GAFDMLiq.F.ecu 1,59 1,59
GAFDMObI.F.ecu 1,55 1,56
GAFEng.Aandf.ecu 2,05 2,04
GAFEng.Liqf.ecu 1,23 1,23
GAFEng.Oblf.ecu 1,29 1,29
GAFEur.Aandf.ecu 2,22 2,22
GAFEur.Oblf.ecu 2,17 2,17
GAFGl.Managf.ecu 2,53 2,52
GAFJap.Aandf.ecu 1,17 1,16
GAFJap.Liqf.ecu 1,62 1,62

GAFJap.Oblf.ecu 1,74 1,73
GAFN-Am.Aandf.ecu 2,28 2,27
GAF 3,32 331
V.OostAandf.ecu
German City Est. 32,10 32.50
GimGlobal 57,50 57,00
Groeigarant 1.36 1,35
HoU. Eur.Fund 59,30 59,30
Holl. Obl.Fonds 129,50 129,00
HoU Pac. Fund 141,80 141,00
Holl. Sel.Fonds 97,40 97,00
Holland Fund 89,20 88,00
HoogeHuysHypf. 128,00 128,80
INBBnkVerre Oost. 47,60 47,50
ING BnkDutch F. 60,80 60,60
INGBnkGeldm.F. 61,00 61,01
INGBnkGIob.F 53,20 53,00
INGBnkObhg.F. 32,60 32,60
ING BnkRentegr.F 128,20 128,10
INGBnkSpaard.F. 103,41 103,43
INGBnkVastg.F. 22,00 22,00
Interbonds 488,00 488,00
Intereffektsoo 28,30 27,30
Intereffekt wt 29,90 29,70
IntereffektYenValue 84,70 82,90
Investa part. 82,00
lSHimal.Funds 17,50 17,60
Jade Fonds 224,00 224,00
Jap.lnd.AlphaF. 7050,00 7600,00
Jap.Sectßat.Yen 5400,00 5450,00
JapanFund 18.10 18,50
Korea Pac.Tr.s 13,00 13,00
LatinAm.Eq.F. 107,00 107,10
Leveraged Cap 59,60 .59,50
Liquirent 54,45 54,45
Mal.CapitalF.s 16,50 16,10
MeesObl.Div.F. 114,30 113,90
Mexico IncomeF. 20,00
Mondibel 76.80 76,70
Nat.Res.Fund 80,50 80,10
NewAsiaFund 10,40 10,60
NomuraWarr.F. 0,26 0,23b
OAMFRentefonds 11,25 11,25
Obam, Belegg. 316,80 316,10
OhraAand.F. 63,60 63,30
OhraLiq.Grf. 54,00 54,00
OhraObl.Df. 54,40 54,30
OhraObl.Grf 55,00 54,90
OhraOnr.G.F. 60,20 60,00
Ohra Totaal F. 58,00 57,70
OrangeFund 28,20 27,90
Pac.Dunensions 30,00
Pac.Prop.Sec.F. 40.50
Pierson Rente 127,50 127,50
Pitcher 45,70 45,70
Postb.Aandelenf. 57,70 57,50
Postb.Beleggf. 57,30 57,20
Postb.Obl.f. 48,80 48,70
Postb.Verm.gr.f. 59,60 59,50
Rentalentßel. 168,00 167,80
Rentotaal NV 38,20 38,10
RG Aand.Mixfund 60,10 60,00
RGAmericaF. 141,00 140,30
RGDivirentF. 53,60 53,50
RGEuropeF. 126,10 125,00
RGFlorenteF 128.90 128,80
RG Hollands Bezit 96.90 96,50
RG NettorenteF. 105,00 105,00
RG Obl.Mixfund 61.30 61.20

RGPacificF 142.80 142,20
RG Rente Mixfund 63,60 63,50
Robecu 114,00 113,30
Rodamco 51.30 51,30
Rodameoßet.Ned 99,10 98,90
Rodin Prop $ 69,00
Rolinco 116,90 116,30
Rolincocum.p 89.90 89,90
Rorento 82.40 82,40
Schrod.lnt.Pr.F 28.80 28,90
ScuTechs 16,80 15,30
SuezGr.Fund 50,40 50,70
SuezLiq.Grf 200.30 200,30
TechnologyFund 16,30 16,30
TokyoPacHold. 249,00 247,00
Tolsteeg, Beleggmn 351,50 351,50

s TransEur.Fund 89,30 89,00
Transpac.F. 367,00 370,00
Uni-Invest 19,70 19,70
Unico Inv Fund 69.00 69,00
UnifondsDM 35,50
Vaste Waard.Ned 54,70 54,50
VastNed 104.00 103,60
VHSOnr.Mn 4,70 4,70
VIBNV 46,40 46,40
VSBAand.F. 98,50 99,10
VSB Mix Fund 60,50 61,00
VSBObl.Groeif. 107,50 107,40
VSBRente Fonds 99,70 99.40
WBO Intern 70,50 70,40
WereldhaveNV 96,00 94,00
ZOMFIondaFS 33,00f 32,80
Zonnespectrum 8,85 8,90

Parallelmarkt
IPNA3nrc 341,00 a
Melle.vannrc ' lll.OOf 110,70
Pan Pac. Winkel 3,70 4,00

Wall Street
alhedsignal 34 33"»
amer.brands 35% 35%
amer.tel.tel 53% 52%
amoco corp 59% 58%
asarcoinc. 33% 32%
bethl. steel 20% 20%
boeingco 43% 43%
can.pacific 16% 16%
chevron 42 41%
chiquita 16% 16%
chrysler 44% 44
citicorp 42% 41%
cons.edison 25% 24%
digiLequipm. 26% 25%
dupont nemours 57% 57%
eastman kodak 51% 51
exxon corp 57% 56%
ford motor 27% 27%
gen. electric 47% 47
gen. motors 46% 45 V»
goodyear 34% 33%
hewlett-pack. 86% 84%
int bus.mach. 69 68%
int tellet 82% 81"»
klmairunes 27% 26%
mcdonnell 114% 115"»
merckco. 36% 36%
mobiloii 79% 77%

omegaflnanc. 25 25
phüips 30% 30%
royaldutch 107% 107%
searsroebuck 48% 47%
sfe-south.pac. 12% 12%
texaco mc. 60*8 59%
travelers 32% 31%
united techn. 62% 62%
westinghouse 12% 12%
whitmancorp 16% 16%
woolworth 17% 16%
Advieskoersen
amerik.dollar 1,670 1,790
austrdollar 1,22 1,34
belg.frankOOOl 5.28 5.58
eanad.dollar 1.230 1,350
deense kroon (100) 26.90 29,40
duitse mark 1100) 109.35 113,35
engelse pond 2,61 2,86
finse mark(100) 34.50 37,00
franse frank (100) 31.20 33,95
grieksedr.(lOO) 0,63 0,80
hongkongdlr.(loo) 19.75 23.75
lersepond 2,55 2.80
ital.lirello.oooi 10.00 11.70
jap yen 110.000) 170.50 176.50
noorse kroon (100) 24.00 26.50
oosLsehül (100) 15.63 16,13
poitescudollOO) 0.98 1,16
spaanse pes.(100) 1.25 1.41
turkse lira(100) 0,0035 0,0065
zuid.afr.rand 037 0.52
zweedse kr. (100) 21.80 2430
zwits.fr (100) 132.00 136,50
Wisselmarkt

amenk.dollar 1,73425-1,73675
anüll.gulden 0.9625-0,9925
austrdollar 1.2790-1.2890
belg.frank 1100) 5.4435-5.4485
canad.dollar 1.29225-1.29475
deense kroon (100) 28.595-28.645
duitsemark(100) 111,9650112.0150
engelse pond 2,7410-2,7460
franse frank (100) 32,785-32,835
gneksedr.(lOO) 0,6850-0,7850
hongk.dollar(100) 22,3550-22.6050
iersepond 2,7080-2,7180
ital.lire(10.0001 11,095-11.145
jap.yen(10.000) 174.500-174,600
nwzeel dollar 1.0415-1.0515
noorsekroon (100) 25.665-25,715
oostenrsch(lOO) 15,9100-15.9200
portescudos(lOO) 1.0800-1,1200
spaanse pes. (100) 1,3480-1,3580
zweedse kr. (100) 23375-23,425
zwits.frank(lool 134,675-134,725
e.e.u. 2,1400-2,1450

Indexen
CBS-koersindex 26830 26830
EOE-index 398,78 398,49
DowJones-index 3801,13 -45,76

Optiebeurs
serie omzet v.k s.k.

KPN capr 50.00 110 5.50 a 4,70
abn amro c jan 65.00 172 o.Boa 0,60
abnamro c 098 70.00 187 5,70 5.50
abn amro pokt 60.00 139 2,60 3,30
abnamro pjan 57.50 211 2.20 2.40
aegn c jan 105.00 123 3.00 2,50
ah cokt 50,00 248 0,30 0.30
ah e apr 50.00 135 2,80 2,40
ah pokt 47,50 113 0,50 0.60
akzo e okt 210.00 122 1,40 1,50
akzo e jan 200.00 105 12.30 a 11,20
akzo pokt 200.00 115 2,00 2,80 b
d/fl cokt 175,00 131 1.30 0.90
d/fl c nov 175,00 107 2,50 2,00
els c okt 170.00 114 2,20 2.30
els cjan 180,00 181 4,50 4.50
coc c okt 400,00 627 4,50 4,40
coc cokt 405,00 286 2,70 2.50
coc cokt 410,00 532 1,40 1.30
coc c okt 420,00 173 0.40 0,30
coc pokt 390,00 451 2,20 2,00
coc pokt 395,00 418 3,60 3,50
coc pokt 400,00 362 5,80 5,60
coc pokt 410.00 375 12.70 12.50
coc pokt 415,00 105' 16.00 17,00
coc pnov 390,00 1334 4,80 4.50
hem cokt 240,00 112 3.20 a 2,50
hoog c okt 70,00 112 6,30 a 5.60
hoog cokt 75,00 187 2,50 2.00
hoog pokt 65,00 515 0,20 0,10
hoog pokt 75,00 271 1,70 1,80
hoog pokt 80.00 242 4.80 530
mg cjan 85.00 116 I.ooa 0,70
ing e 097 80,00 124 8,30 8,40
Un, cokt 47^0 254 1,50 1,00
nedl cjan 70.00 183 1,00 1,00
nut e feb 95.00 124 6,20 5,80
olie cjan 200,00 270 3,30 3,40
olie c apr 200.00 923 6.40 7,00
olie pjan 190,00 111 6,80 5,90
oue papr 185,00 922 5.80 5,60
phil c okt 45,00 217 8,00 B,lob
phil c okt 52.50 991 1.30 1,50
phil cokt 55,00 118 0.50 0,50
phil e apr 45,00 174 9.50 9,70
phil pokt 52,50 540 1.10 0,90
phil pokt 60.00 281 7.20 7,00
unil e okt 195,00 153 4.40 5,00
unil cokt 200.00 236 1,90 2.30
unil pokt 195,00 117 1.80 1.50

Goud en zilver
Goud onbewerkt 21,610-22.210. vorige
21,790-22.390, bewerkt 23,810 laten, vorige
23,990 laten.
Zilver onbewerkt 275-345. vorige 275-345,
bewerkt 390 laten, vorige 390 laten

aflaten g=bieden+ex.div.
bobleden h=laten+ex.div.
c=ex-claim k=gedaan+h
d=ex-dlvldend l=gedaan+g
e=gedaarubleden vk=slotkoers vorige dag
l=gedaan+ laten ak=slotkoeri gisteren

economie
'Brodeloze' hoeklieden

eisen miljoenen guldens
AMSTERDAM - De drie fir-
manten van het vroegere hoek-
mansbedryf Stucker & Galishebben bij de Vereniging voorde Effectenhandel een schade-
claim ingediend van in totaal 4,5
«uljoen gulden. Zij achten zich
benadeeld door de invoeringvanhet nieuwe handelssysteem opde Amsterdamse effectenbeurs,
dat 'alleen rekening houdt met
de belangen van de grote hoek-
■nansbedryven'.
De hoeklieden hebbenzich voor-al gestoten aan de harde voor-
Waarden van de beurs, zoals de
e's van ten minste 2,5 miljoenaan eigen vermogen. Onder het

nieuwe systeem zien zij hun in-
komsten drastisch teruglopen
omdat banken en commissio-
nairs bij het uitvoeren van or-
ders niet langer verplicht van
hoeklieden gebruik hoeven te
maken.
Het afgelopen voorjaar werden
de beursfondsen verdeeld. De
grootste en middelgrote fondsen
gingen aan de neus van Stucker

& Galis voorbij. De firma moest
genoegen nemen met onbelang-
rijke buitenlandse fondsen. Vol-
gens de vennoten zou dit hen
een verlies van een half miljoen
gulden berokkenen. Zij zagen
zich genoodzaakt hun bedrijf op
te heffen en dienden op 26 juli
een schadeclaim bij het beursbe-
stuur in.
De advocaat van de drie voorma-

lige hoeklieden, mr. R. Botter,
zegt dat het om een bodempro-
cedure gaat. Pas half 1995 ver-
wacht hij een uitspraak. De
claim van 4,5 miljoen is volgens
Botter gebaseerd op het aantal
dienstjarenvan de drie vennoten
en hun leeftijd.

De beurs heeft een sociaal plan
opgesteld voor werknemers van
hoekmansbedrijven die schade
ondervinden van de reorganisa-
tie. Maar de drie hoeklieden van
Stucker & Galis vallen niet on-
der deze regeling, omdat zy niet
in loondienst waren. De drie
hebben tientallen jaren op de
beurs gewerkt.

Aannemers klagen over materiaalgebrek
Van onze redactie economie

DEN HAAG - De bouw van wonin-
gen en kantoren stagneert in toene-
mende mate door een gebrek aan
materialen. Uit de maandelijkse
conjunctuurtest van augustus 1994
van het Economisch Instituut voor
de Bouwnijverheid (EIB) noemen
aannemers het gebrek aan bouw-
materialen de belangrijkste oorzaak

bij de stagnatie van bouwprojecten.
Een woordvoerder van de Hibin, de
vereniging van bouwmaterialen-
handelaren, ontkent echter dat
bouwprojecten vertraging oplopen
door gebrek aan materiaal.

Het is hollen en stilstaan in de
bouwwereld. Vorig jaar noemden
deaannemers het gebrek aan orders
nog als belangrijkste oorzaak van
de slapte in de bouw. Een gebrekki-

ge materiaalvoorziening leidde toen
bij geen enkele aannemer tot pro-
blemen. Nu er meer werk is, klagen
de aannemers in toenemende mate
over gebrek aan materiaal. Zes pro-
cent van de aannemers noemt mate-
riaalgebrek nu de belangrijkste
oorzaak van stagnerende bouwwer-
ken.
De Hibin gelooft hier niet zo in.
„Het kan incidenteel gebeuren dat
een aannemer te laat is met de be-

stelling van bijvoorbeeld bakste-
nen. Van onze leden hebben wij
echter geen signalen ontvangen dat
er problemen zijn met de levering
van bouwmaterialen. Voor bakste-
nen geldt een gemiddelde levertijd
van zes maanden, maar dat hoeft
geen probleem te zijn als de aanne-
mers goed plannen. Alleen bij
haastklussen kunnen er leverings-
problemen zijn," aldus een woord-
voerder.

Bereikbaarheid bedrijven nog slecht

Wachten aan telefoon
kost zo'n half miljard

Van onze redactie economie

DEN HAAG - Het Nederlands be-
drijfsleven maakt jaarlijks ongeveer
500 miljoen gulden produktieverlies
door slechte telefonische bereik-
baarheid. Per jaar wordt liefst 235
miljoen minuten gewacht op tele-
foontjes die nooit worden opgeno-
men, op het doorverbinden wordt
zelfs 296 miljoen minuten gewacht.
Dat heeft het Nederlands Econo-
misch Instituut uitgerekend in op-
dracht van PTT Telecom, dat een
grootscheepse campagne begint om
de bereikbaarheid van bedrijven te
verbeteren.
Volgens PTT Telecom is de telefo-
nische bereikbaarheid van bedrij-
ven de afgelopen vijf jaar niet ver-
beterd. Het telecombedryf weet dat
klanten na vijftien seconden, ofwel
drie keer het overgaan van de tele-
foon, geïrriteerd raken. Na zes keer
en dertig seconden wordt het con-
tract verbroken.
De telefonistes van bedrijven blij-
ven in slechts 23 procent van de

gevallen onder de irritatie-grens.
Via doorkiesnummers wordt iets
meer dan de helft van de telefoon-
tjes naar tevredenheid afgehandeld.
In vyftien procent van gevallen
worden telefoontjes naar bedrijven
helemaal niet opgenomen.
Als uitgegaan wordt van de theore-
tische situatie dat iedereen in het
bedrijfsleven binnen nul seconden
bereikbaar zou zijn, dan zou de
schade door de huidige slechte be-
reikbaarheid zelfs zelfs 1,1 miljard
guldenbedragen, zo hebben NEI en
PTT Telecom berekend.
Volgens PTT Telecom wordt de be-
reikbaarheid van de bedrijven door
de managers zelf danig overschat.
PTT Telecom is uiteraard graag be-
reid de nodige technische hulpmid-
delen (06-systemen, voice-response)
te leveren om de bereikbaarheid te
verbeteren, alsmede net-metingen,
trainingen en advies. Bovendien in-
troduceert PTT Telecom de 'tele-
toets', een zelftest voor bedrijven
waarmee ze een diagnose kunnen
maken van hun eigen bereikbaar-
heid.

Informatiebedrijven

gaan samenwerken
MAASTRICHT - Dun & Brad-
street en Directview, twee bekende
bedrijven die bedrijfsinformatie ex-
ploiteren, gaan strategisch samen-
werken. Dit hebben beide bedrijven
gisteren in Maastricht bekendge-
maakt.
Directview (onderdeel van het
VNU-concern) is marktleider in
kwalitatieve data in het topsegment
van het Nederlandse bedrijfsleven.
Dun & Bradstreet is in de wereld
marktleider op het gebied van alle
niveaus van financiële informatie
over het bedrijfsleven. Dit bedrijf
heeft gegevens over 35 miljoen be-
drijven over de hele wereld.
Gebruikers van direct marketing
(zoals mailing) krijgen steeds meer
behoefte aan gegevens om op basis
daarvan hun eigen beleid te kunnen
afstemmen. De combinatie van de
klassieke 'marketing database' van
Directview en de databasevan Dun
& Bradstraat geeft een extra waarde
voor de afnemers van beide bedrij-
ven.

uitmunt

Voedingsbond
De Voedingsbond FNV eist in
de cao-onderhandelingen van
volgend jaareen recht op scho-
ling voor alle werknemers in de
voedingssectoren. Verder wil
de bond dat ieder bedrijf het
personeel minstens vijf dagen
naar school stuurt. Het scho-
lingsrecht staat centraal in de
nieuwe arbeidsvoorwaarden-
nota van de Voedingsbond
FNV, die volgend jaar onder
meer onderhandelt over cao's
voor land- en tuinbouwers, bol-
lenrapers en -pellers, slagers,
slachters en kippenboeren.

Lloyd's
De beleggers in het verzeke-
ringsinstituut Lloyd's of Lon-
den moeten compensatie krij-
gen voor de enorme verliezen
die zij hebben geleden. Het
Hooggerechtshof in Londen
bepaalde dit gisteren in een
rechtszaak. De rechter oordeel-
de dat de verliezen zijn ont-
staan door onachtzaamheid
van de verzekeraars by
Lloyd's. De uitspraak kan
Lloyd's 1,6 miljard kosten.

Verzekeringen
De Consumentenbond is giste-
ren in Den Haag gestart met
een campagne om mensen van
Turkse en Marokkaanse af-
komst te informeren over de
noodzaak van een aantal verze-
keringen. Veel personen uit
deze bevolkingsgroepen heb-
ben geen aansprakelijkheids-
en inboedelverzekering.

Robots
Japan blyft veruit nummer één
als het gaat om het gebruik van
robots in de industrie. Het land
had vorig jaarruim de helft van
de 610.000 industriële robots in
de wereld in gebruik. Het aan-
tal groeide in 1993 met 5 pro-
cent.

Goud
Venezuela wordt aan het begin
van de volgende eeuw een van
de grootste leveranciers van
goud. Op een symposium in
Caracas is gezegd dat het land
over ongeveer 10 procent van
de wereldgoudreserve in de
grond heeft zitten.

Verschillen in
inkomens groeien

AMERSFOORT - Het ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid verwacht een toeneming van
de inkomensverschillen. „Als de
economische groei doorzet, wordt
het voor de vakbeweging haast on-
mogelijk om over de hele linie de
looneisen te matigen," zei directeur-
generaal Borstlap gisteren op een
congres in Amersfoort over 'trends
in arbeidsverhoudingen. Borstlap
verwacht dat de lonen in 'laagpro-
duktieve' sectorenzullen achterblij-
ven bij de lonen in sectoren met een
hoge arbeidsproduktiviteit en grote
winsten.

DSM
DSM vergroot zijn aandeel in
de jodiumproducent ACF Mi-
nera van 50 tot 75 procent. ACF
Minera is gevestigd in Santiago
(Chili) en vormt een gezamen-
lijke onderneming van DSM
Fine Chemicals en Chileense
aandeelhouders. ACF heeft een
produktielokatie in Iquique
met 140 medewerkers.

Wafelkoning

" In Nuth wordt vrijdag een nieuwe fabriek van een van Europa's grootste wafelproducenten
geopend. Wafel Janssen bv, sinds 1986 dochteronderneming van de Engelse foodgroup Hazle-
wood, zal straks enkele miljoenen wafels per dag bakken. Burgemeester E. Coenen zal de ver-
nieuwdefabriek openen. Foto: RICHARD FRANSSEN

(ADVERTENTIE)
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Hpiccolos
In deCramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 OP Heerlen
Postbank:lo3sloo
Bank: ABN-AMRO 57.75.35.935
Fax: 045-739204 of 739364

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

Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal één woord in grotere letter (14-punts).
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo's en
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogte per
kolom: ’ 1.90.
Afwijkende tarievenKontakten/Klubs en 06-lijnen: ’ 2,35.
Advertenties onder nummer: ’ 7,50.
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4,75.

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

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

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

HetLimburgs Dagblad wordtdagelijks gelezen door
bijna 250.000 personenvan 13 jaarenouder.
(Bron Ceouco SonvnoScanner) 0930

Onr. goed te koop aangebJgevr.

, Den Hoekstraat 5, Stem.
Halfvrijstaand woonhuis met aanbouw, L-vormige woon-
kamer met open keuken en app., 3 slpkrs., badkr. met

douche en v.w., berging c.g. wasruimte, garage met aparte
berging, betegelde oprit en terras.

VR.PR. ’ 189.000,- K.K.
Het Ambacht 18, Brunssum

Halfvrijstaand woonhuis met garage, ruime woonk.,
keuken, 4 slpkrs., badkr. met ligbad, 2e toilet, dubbele
wastafel, pand verkeert in goede staat van onderhoud.

VR.PR. ’ 205.000,-K.K.
St. Barbarastraat 33, Heerlen.

Halfvrijstaand woonhuis met dubbele garage met aparte
werkruimte, kelder, serre, woonk., keuken met berging, 1e

verdieping: 4 slpkrs., badkr. met douche, toilet, v.w.,
2e verdieping: 3 slpkrs., zolder

VR.PR. ’ 295.000,-K.K.
B.W.R. Vastgoed

Tel. -!MgJ3g369^

GRATIS
kunnen wij niet bemiddelen
bij de verkoop van uw huis,

maar door onze deeltarieven
kunt u honderden guldens
besparen op de courtage.

ABAZ onr. goed en taxatie-
buro, lid NVBT, tel. 045-

-718731, fax. 045-716568.

GEVRAAGD
ter bemiddeling huizen in
Zd.-Limburg. Door onze

deeltarieven honderden gul-
dens besparing op de cour-
tage. ABAZ onr. goed en

taxatieburo, lid NVBT. s 045-
-718731, fax. 045-716568.

TAXATIES
van al uw onr. zaken, snel,
betrouwbaar en extra voor-

delig door deeltarieven.
ABAZ onr. goed en taxatie-

buro, lid NVBT. S 045-718731,
fax. 045-716568.

Te koop gevr. ouder
WOONHUIS met tuin (op-
knappen geen bezwaar). Tel.- 046-753367.
Woonhuis met SPOED te- koop gevraagd, opknappen
geen bezwaar. S 040-114752.

OG te huur
"j- WONING te huur, 1 slpk.,

" keuken, bad, bergruimte,1 ’685,- per mnd., ’1.300,--, borg. Tel. 045-257090.
Z Heerlen, te h. Sittarderweg/

Grasbroekerweg APPAR-~ TEMENT: woonkamer, keu-
-3 ken, balkon, badk., 1 of 2n slpks., berging. Inl. 046-

-743275 van 11.00-14.00 uur.

" KERKRADE-West: loods,
s 10x4 mtr., electra + water. S

~ 045-462982 na 20.00 uur.
i- KERKRADE-Centrum: win-

kel c.g. kantoorruimte, plm.
" 225 m2, bij de markt, voet-
') gangersdomein (nw.bouw). S

* 045-462982 na 20.00 uur.

' Te huur GELEEN-ZUID- woonhuis per 1 november,
d ’950,- per maand. Br.o.nr.
n B-06046, L.D., Postbus
n 2610, 6401 DC Heerlen.

n | Kamers
- Kamer vrij in studentenhuis| SCHAESBERG ’270,- all-I in. Tel. 045-313255.
K GEMEUB. zit/slaapkamer te
i. huur, liefst alleenst. dame/
s. meisje. Tel. 045-223970.
7 Te h. in HEERLEN Centrum,- per 1 oktober kamer in stu-
n dentenhuis. Tel. 045--- 711007 of 043-251634.
- Kamers te huur, hartje:, HOENSBROEK voor oude-
i: re personen, met kost. Tel.

na 12.00 uur 045-224509.

BRUNSSUM, ~Langèberg-
laan 10, hoekwoning, 3 slp-
kmrs., ’139.000,-. Wijman
& Partners. 045-728671.

Bedrijfsruimte

" KANTOORUNITS, Maas-
tricht-centrum. V. Hasselt-
kade, 10-25 m2. Incl. tele-
foon/fax en balieservice
vanaf ’725,- p.mnd. Office
Point, Business & Office
Centre. S 043-261010.

Reparaties
KOELKASTREPARATIE.
Geen voorrijkosten en gar.
Vroko 045-441566/461658.
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch.
Landgraaf. Tel. 045-314122
TEBBEN koeltechniek koel-
kast/diepvriesreparaties met
garantie. Voor part. geen
voorrijkosten. S 045-460471.
DIEPVRIES- en koelkastre-
paraties, zonder voorrijkos-
ten. S 046-745230. Service
binnen 24 uur met garantie.

Landbouw

" PAARDENBOXEN, buiten-■ stallen, draaideuren, voer-

' bakken en hooiruiven. Sane,
1Maastrichtersteenweg 198,

Maaseik. 00-32.89562616.

Maatproblemen?

Opgelost!
G&G Special sizes

biedt modieuze herenkleding in de grote maten.
Lengte en omvangsmaten beginnend bij maat 56 en
doorgaand tot maat 75. Een lengte van 2.18 mtr. of

een gewicht van 200 kg? G&G Specials sizes
zet u vlot in een kostuum, combinatie of een
complete vrije tijds out-fit. Om kort te gaan:

maatproblemen worden opgelost door:

Roermond, Mariagardestraat 88,te1.04750-32176
Ook vestigingen in: Amsterdam, Antwerpen, Apeldoorn

Groningen, Den Haag en Tilburg.

AANNEMERSMATERIAAL °6033' Limburgs Dagblad,
te koop. Betonstutten, ko- Postbus 2610, 6401 DC
lomkransen, steigerbuis, Heerlen.
koppelingen, profielen, stei-
gerplanken, balkhout etc. ONDERDELENBANK. Tel.
etc. Inl. 046-743275. 04493-2715.
i

■ ■ - —
Winkel & Kantoor

Kassa.... Kassa!!
Occ. v.a. ’ 250,-. Nieuwe v.a. ’ 495,-. Tevens aanbie-

-3 dingen in Weegschalen, Copiers, Kantoormeubelen. Prij-: zen excl. BTW, m.i. Roltex, Alles voor Winkel & Kantoor,
i Daelderweg 25, Bedr.terrein Horsel, Nuth.

Tel.: 045-242880, fax: 045-241690. Open: Ma-vr. 8.30-

-* 17.30 uur, donderdag tot 21.00 uur.
Bedrijven/Transacties

Ter overname gevraagd

■ lunchroom en/of brood-gebakzk.
Op A 1lokatie van een druk centrum in de Zd. Limburg.
Ander geschikt pand ook bespreekbaar plm. 150 m2.

Financiële middelen aanwezig. Jomasbv,
Postbus 366, 6430 AJ Hoensbroek. 04492-6091.
t Auto's
i:

Autobedrijf
John Koullen

1 biedt aan ANWB gekeurde
auto's met 15 maanden ga-
rantie en nationale autopas.
Citr. KM 2.0Ambiance '90;
Opel Omega 2.0 i GL '91

Alfa 33 IE rood, '91
Alfa Spider blauwmet., '87

BMW 325iCabrio '88
Citroen BK Leader '87- Daihatsu Charade 1.3 i '91

Honda Civic 1.6 V Sedan '89
Kadett Sedan Club '88

Kadett 3-d, 74.000 km. '87
Kadett aut. 72.000 km. 86

Corsa 1.2 GL'B7
Ford Orion Ghia 16V IS '91

Ford Orion Cli zilver '91
Scorpio 2.4iGL '91

Scorpio 2.0 5-drs '89
Scorpio 2.8i67.000 km. '86

Ford Siërra 2.0i'88-'9O
2x Ford Escort 1.3 L '85
Fiat Tempra 1.6 IE '91
Fiat Tipo 1.6 AGT '90
Fiat Uno 75 SX IE '90

Peugeot 309 GL 5-drs '88
Ren. 19 GTR Chamade '90

Seat Ibiza GL '85
VWJettal.6CL'BB

Audi 80 GT '86
Lada 2104 station '90

Nissan Blueb. station '86
Toyota Carina 1.6 '88

Mercedes 190 D v. ace. '85
Mitsub. Galant T.D. '86
Seat Ronda SKi 84-'B5
Opel Senator 2.5E '84
Fiat Panda blauw '86
VW Golf GTD wit '84
Ford Escort XR3-i '83
Volvo 240 GL 2.3 '83

Cabriolet
Mercedes 300 SL nw.st, '86

BMW 325iCabriolet '88
Alfa Spider 2.0 QV '87
Corvette Cabriolet '74

4X4
Isuzu Trooper TD VAN '89
Pajero TD geel kent. '87
Landrover 88 hardtop '79

Bestellers
Citroen Hy-bus veebak.
Diverse inruilauto's van

’ 500,- tot ’ 2.500,-.
Garantie 3 tot 15maanden v.
a. ’ 7.500,-. Kom vrijblijvend
kijken en vergelijken op ons

verkoopterrein en in onze
showroom. ANWB gekeurde
auto's met garantie. Natio-
nale autopas. Autobedrijf
JohnKoullen, Beitel 114,

Heerlen. (200 mtr. naast dis-
co Peppermil) Telefoon.
045-426995 / 424268.

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

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

BMW M3, bwj. '87, diamant-
zw.met., leder int, i.z.g.st,

"220 Pk., ’27.500,-. Tel. 046-
-528336 b.g.g. 581841.
BMW 318i, nw. model, bwj.
'92, diamantzwartmet, 1e
eig., schadevrij, in nw.st.,
’42.500,-. S 046-581841 b.g.
g. S 046-528336.

Johan SCHMIDT autohan-
del heeft diverse auto's in
voorraad van ’ 750,- tot
’6.000,-. Alles met APK.
Tel. 04492-2888. Hommert
24, Vaesrade.
Auto de KROON: Omega 11-
-'B7 aut; Diahatsu Cuore '88;
Escort 1.3 '84; Galant '86;
Siërra 2.0 '88; Fiësta 1.3 S
'85; Corsa 1.0 '84; Honda
Jazz '85; Sunny '83; Manta
2.0 '82; Opel Kadett 1.2 '83.
Inruil mog. Anjelierstr. 123A,
Heerlerheide, S 045-213021.
Te koop FIAT Uno 45 S,
type '87, APK 9-95, i.z.g.st.,
’3.400,-. Tel. 045-317675.
Ford ESCORT 1.4 CLX, bwj.
'91, 3-drs., nieuw model,
roodmet., i.z.g.st., vr.pr.

’ 15.250,-. Tel. 046-528336
b.g.g. 581841. __
Te koop Honda PRELUDE
2.0 EXR 4-WHL, ALB, bwj.
'87,kleur wit, vr.pr. ’8.500,-.
Tel. 04498-59364 b.g.g. 046-
-740426.
Te koop MAZDA 323 1.5
GLX, wit, stationcar, schuif-
dak, trekhaak, '86, APK
9-95, zeer mooi, ’7.400,-.
Poststr. 31, Kerkrade.
MERCEDES 190 E 2.3 16V,
bwj. '85, div. extra's, beige-
met., in nieuwst., pr.n.o.t.k.
046-528336 b.g.g. 581841.
Te k. MERCEDES 190 die-
sel, automaat, bwj. '84, veel
extra's, vr.pr. ’ 9.250,-. Te-
lefoon 04492-5473.
MITSUBISHI Galant 2.0
GLSi autom., 4-drs. SED,
veel extra's, beigemet., bwj.
'89, ’13.750,-. Tel. 046-
-528336 b.g.g. 581841.
Veetra 2.0 i GL AUTOMAAT
'89; Corsa 12S '84; Veetra
1.6i GL '93; Veetra I.Bi GL
'91; Kadett 1.6i type '90; Ka-
dett 1.3 Club '89; Kadett Se-
dan 1.2 S '87; Kadett 1.2 S
'86; Ascona 1.6 S HB '86.
Met Bovaggarantie Denne-
man Automobielbedrijf,
Raadhuisstr.lo7, Hulsberg.
Te k. Opel KADETT Station-
car Club 2.0 i 115 pk, metal.
zilver, 5-drs., model '89,
zeer mooi met extra's, km.st.
85.000, met boekje, vr.pr.

’ 12.900,-. Telef. 04498-
-60042, Walramstr. 18, Bom.
Te k. PEUGEOT 205 1.3,
bwj. '85, kleur wit, APK,
’4.000,-. Tel. 045-217226.
Suzuki SJ 410 JEEP, cabrio,

■ div. access., nov. '83, APK 9-
95, vaste prijs ’4.750,-.
Dorpstr. 19, Bingelrade.
Toyota CELICA STi bwj. '90,
kl. rood, km.st. 29.000,
’27.000,-. Tel. 045-327677
Of 322731.
VW GOLF 1.8 CL inj., bwj.
'93, 1e eig., in ABS, nieuw-
staat, 31.000 km. aantoon-
baar, speciale kleur, groen-
met, 90 Pk, CD-speler +
alarm, ’lO.OOO,- onder
nieuwprijs. Tel. 046-528336
b.g.g. 581841.

ven snel [

VW POLO Chopper, 3-drs.,
type '83, APK, ’1.750,-. Tel.
045-723232.
VW GOLF 1300, type '80,
APK 9-95, i.z.g.st,
’1.350,-. Heemskerkstr. 66,
Heerlen/Meezenbroek.
Te koop VW PASSAT 5-drs.,
type '84, LPG, APK 8-95,
’2.200,-. Tel. 045-317675.
Wij kopen alle LADA'S en
ook andere auto's. Telefoon:
045-423973.
Auto KALDEBORN, wij be-
talen de hoogste prijs voor
uw auto!!! 045-411572.
Met bovaggarantie ANWB
gekeurde auto's bij de Opel
specialist: Opel Kadett 1800
'88 ’12.950,-; Opel Astra
combi GLS '92 ’25.750,-;
Veetra 16i 5-drs. '90
’20.950,-; Opel Astra 1600
'92 ’23.750,-; Opel Omega
2.0 '87 ’10.750,-; Opel
Kadett Sedan 1600 '90
’16.950,-; Kadett GSi 16V
'90 ’23.950,-; Ford Siërra
2.0 '84 ’4.250,-; BMW 320-
-6 aut, '83 ’4.000,-; Fiat
Uno 45 '89 ’6.900,-; Mazda
323 '86 ’5.900,-; BMW 316
'84 ’4.500,-; Opel Kadett
1200 '84 ’1.700,-; Opel

Kadett 1300 '87 ’7.750,-.
WEBER, Autobedr., Baanstr.
38 Schaesberg 045-314175.
Math. KOENEN biedt te
koop aan: 100 tot 150 auto's
v.a. ’5OO,- tot ’10.000,-.
Inruil en financ. mogelijk,
alles APK. Tel. 04499-5204.
Handelsweg 1, Susteren.
Te k. gevraagd alle type
LADA'S voor export van
1984 t/m 1991. Correcte af-
handeling. Tel. 077-515511.
Te koop gevr. alle merken
auto's. Bet. HOOGSTE prijs!!
045-416239 tot 21 uur open.

PONTIAC Transport 3800
GT, bwj. '91, geel kent, alle
extra's, duurste uitvoering,
bordeauxroodmet, i.z.g.st,mr. mog., vr.pr. ’45.000,-.
Tel. 046-528336 b.g.g.
581841.
Siërra 2.0 CL '88; Corsa die-
sel '89; Golf 1600 '86; Maz-
da 323 aut. '79; Escort 1100
'83; Kadett stationcar '87;
Alto GL '88; Escort 1.4 CL
'93/'B7/'B6; Kadett 1.3 S '86;
Nissan Cherry '85; BK 1.6
TRi '87. Akerstraat Nrd. 20a,
Hoensbroek. Tel. 045-
-222455.
Opel KADETT Ccoupé I, bwj.
10-75, oranje, pr.n.o.t.k.
Telef.: 04754-86157.
GEVRAAGD Lada's en
Skoda's, bwj. '85-'9l. 04958-
-91917 b.g.g. 06-52.964552.
Escort GHIA '81 ’1.650,-;
Taunus combi '81 ’1.150,-;
Honda Civic '82 ’2.200,-;
Opel Ascona '81 /650!-;
Mits. Lancer '83 ’2.500,-'
VW Golf '80. Oude Land-
graaf 101 Landgraaf 045-
-311078.
VOLVO 480 Turbo, bwj. '89
ANWB gek., APK 9-95, veel
extra's, ABS, alles electr., 15
inch. velgen; ’23.350,-. Tel.
045-426794.
Met spoed te koop gevraagd
voor export, personenauto's,
vracht en bestel. Hoogste
prijzen. LUCAR Kerkrade.
Telef. 045-456963.

Geldzaken
HYPOTHEEKCENTRALE
Nederland. Hypotheken tot
135% v.d. ex-waarde. Ook
voor 2-verdieners. Rente v.
a. annuiteit 6,1%, spaar
6,4%. Uw hypotheek verho-
gen? S 073-220300.

Sloop- en schadeauto's
Te koop gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
A. Korter, g 045-229045.
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, en verkoop
gebr. auto-onderdelen. Joep
Wolters. Telef. 045-411480.

Wij geven U de HOOGSTE
prijs voor Uw auto, sloop- en
schade-auto. 045-225774.
Te koop gevr. schade- en
oude sloopauto's. Tev. on-
derd. Autosloperij K. KÖR-
FER, 045-227377, Indus-
triestr. 7, Hoensbroek.

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.

' ®& Troficm—
40 jaar,
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Jij vindt dit niet lei*
wij liggen in een'

Wie, o, wie?

(Bromjfietg
Nog steeds SEIZÖJ
RUIMING. Rens
Ganzeweide 54, H*
de. Telef. 045-211486^
Te k. VESPA Ciaojj
wielen, bwj. '91, ’7O
045-427190. J

Vakantie
Herfst-spef
10Dgn. GandiaCt

Valencia. V 14/10 A
op heen- en terugre*

excurs. Slechts ’ 5951
strand van Gandia'

door de vakantienj
onlangs als beste g*

ficeerd uit meer daj
stranden over de*j
Exclusief te boekef
KRISTAL VAKANI

Den Bosch: 073-13'
Berlicum: 04103-4*

In/om de tui. TUINHUISJES, 25 J; ’435,- show! So
\ hondehokken enz. V'

reeds vanaf- bouw Übachs, 50 ja*t
1 briek aan gebruiker!; de-Vink. Tel. 045-4602;. Vandaag nog mo^
zand, morgen

■ GRASZODEN, f
I heesters, heide enz-- Tuincentrum, g 045-25}

Kachels/Verwaf1
Reker KACHELSP
ZAAK. Ook uw adfj
dubbelwandige fl
kanalen. Kluis 28,
telefoon 046-740785. J
GASKACHELS/houtkadJGoedkoop! Gratis ?
De Kachelsmid, Wal
Klimmen. Tel. 04459- 1g
Piccolo's in het L*
Dagblad zijn groot'- SULTAAT!Bel: 045Jf

VoorPiccolo's.
zie verder paginB'

Te Koop diverse vW Or\F
DERDELEN: GTi, diesel, tot
bwj. '92. Tel.: 04754-86157.
■—-—-^-^——^^^——

Aanhangwagens
DASSEN, aanhangwagens
fabr., verk., verh., onderd.,
rep, g 045-455088/452501.

Opleidingen
YOGALESSEN in Heerlen
en Hoensbroek. Danset. Tel.
D46-746581, tussen 12.00
en 15.00 uur.

Huw./Kennism.
Heer 52 jr. vast werk en auto
zkt. DAME voor vaste relatie.'
Br. liefst m. foto en tel.nr. Br.
o.nr. B-6044, Limb. Dagblad,
Postb. 2610, 6401 DC H'rln.
'

Caravans
Weg. omst. te k. HOBBY
520 TQM Classic, met div.
extra's. Oude Schachtstr. 43,
Kerkrade. Tel. 045-351917.

I L 3

Personeel gevraagd

Rij-instructeur/trice
Vraag onze gratis studiegids aan.

ROC Heerlen, g 045-224556 of 045-258398.
Bunij bouwbedrijf b.v. vraagt
met spoed voor werk in
Duitsland collones ervaren
METSELAARS en beton-
timmerlieden. Hoog loon en
goede sociale voorzieningen.
Telefoon 045-217358.
Ervaren zelfstandig werken-
de FRITUREHULP m/v ge-
vraagd. Tijden in overleg.
045-244538 na 13.00 uur.
Wilt U snel een vaste baan
of een eigen rijschool? Dit
kan na vijf maanden! Want
dan kunt u het begeerde
Kaderschooldiploma bezit-
ten. U kunt aan de slag als rij-
mstructeur, want er is vraag
naar RU-INSTRUCTEURS
m/v. Maar U mag ook zelfs
zonder middenstandsdiplo-
ma vrij een rijschool begin-
nen. Binnenkort starten
nieuwe dag-, avond- en za-
terdagopleidingen in Am-
sterdam, Rotterdam, Utrecht,
Zwolle, Best en Maastricht.
Meer informatie? Bel dan
voor 21.00 uur voor een gra-
tis uitvoerige studiegids. De
Kaderschool: 04998-99425
of 043-259550.
Gevraagd voor 3 dagen per
week BARKEEPER, flexibel
en gezellig vanaf 30 jaar.
Telef. 04450-1437.
Friture te Landgraaf vraagt
nette zelfstandig werkende
HULP plm. 20 uur per week.
046-338302 tot 12.00 uur.

Man biedt zich aan als PRI-
VÉCHAUFFEUR, verzorgt
uiterlijk en ervaring. Br.o.nr.
B-06040, Limburgs Dagblad,
Postbus 2610, 6401 DC
Heerlen.

Gevraagd FRITUREHULP
liefst met ervaring. Telefoon
045-461824.

’ 500,- p/wk. BIJVERDIEN-
STE, Advertentieverkopers
met erv. Horeca-Sportma-
gazine in Ned. en België, in-
fo, 19-21 u. « 045-453218.
MEDEWERKERS gezocht
met 'veel vrije tijd, full- of
parttime. Tel. 00-49.241.
531565.
PART-TIMERS gevraagd
voor de zaterdag-markt in
Eygelshoven. Ervaring in
AGF-branche gewenst.
Telef. sollicitaties tussen
17.00-18.00 u. 045-217420.

Personeel aanbod
Dakdekkersbedrijf AADAK
kan nog dakwerk aannemen.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Telef. 045-226688/225377/
06-52606457.
TIMMERMAN hangt uw
deuren af. Telefoon 045-
-751833.
Gevraagd VOEGWERK,
goed en goedkoop. Telefoon:
045-454317.

# 8e1045-719966 Piccolo's voor méérfesultaat 8e1045-719966
Personeel Kontakten/Klubs

Exclusieve club met uitslui- LUXE club vraagt 'n leuke
tend Ned. meisjes vraagt rnekf (weg. drukte) ’3.000,-
-met spoed 2 MEISJES. P«r wk. halen/brengen. Tel.
Werktijden in overleg. Tel. 0032-11602729, (na 14 u).
045-428305 na 13.00 uur.
/1 000 - Garantie dwk Goed'c-pend privéhuisClub^kt. nogGa3aDAMESPvWa. «^ °SffiEND ""**18-30 jr. 045-416143. Tel' W5-708903.

06-lijnen

*Homo-kontakt*
Direct apart met een hete

knul uit Limburg1!
Bel nu 06-9614 (Nu 50cpm)

Adressen
Dames geven hun adres en

telefoonnummer.
06-96.85

24 u/p.d. 100 cpm
100% Wild Uve Sex

06-9891
Geen wachttijd! 1 gpm.

(1,- p.m.) Geef die stoute
meid v. mij maar een flink
pak op dr blote... zei ze

tegen haar vriend, nou die
kon zich niet meer inhouden
06-340.340.55

De sadist
lacht wreed naar het vast-

gebonden meisje.
06-340.340.90(1,- p.m).

(1,-p.m.) Kom maar m. je
hand onder m'n bh, zei ze
tegen de knul. En heb je dit
wel 'ns gezien? Toen trok ze
haar slipje uit

06-340.350.60
(1,- p.m.) Met 2 jongens in 't

kleedhokje liet ze haar
badpak zakken. Voel 'ns hoe
strak ik ben, wie wil er eerst?

06-340.340.21
Live direct apart
ook voor adressen en tel.nrs!

06-340.350.80 (50 cphm).

Rijpe vrouwen zoeken
jongensvoor een slippertje.

06-9760
75 cpm. AKTIEÜ!

HOMOKONTAKTEN
Zoek je 'n lekkere

hete jongen?
Gaydating

06-95.18 (75 cpm).

Homokontakten
Zoek je 'n hete jongen?
06-320.330.18 (75 cpm).

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

06-9605
Thuiskontakt

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

Anonieme
Sexadresjes van vrouwen.

Bel 06-9737 (75 cpm).
Praat nu zelf de heetste

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

Telefoonsex
Hete vrouwen bellen gratis!

06-320.330.87 (75 cpm).
Sex-voor-twee
Telefoonsex met vrouwen
06-320.330.46 (75 cpm)

SM-kontakt
Voor strenge afspraken!

06-320.325.80 (100 cpm)

I
Rijpe vrouwen willen

sexkontakt
(niet commercieel) 75 cpm.

06-9890

VOLRIJPE vrouwen zoeken
anoniem en niet-commer-
cieel sexkontakt. 75 cpm.

06-9656.
Homosex voor 2

(’l,-pm.)
Jack Off 06-9735

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

SM voor 2 325.10
Bi-sex 323.36

Travestie 325.09
Breinsex 327.56

Darkroom 324.16
Jongenssex 325.19
Gay Super 329.16

Transsexueel 321.36

Gratis
sexgesprek voor vrouwen.

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

Privé telefoonnrs van hete
vrouwen thuis! (75 cpm)

06-9502
Erv. vrouwen

40 jaar zoeken sexcontact.
06-350.290.37 (75 cpm)

Homo Jongens
Hoor ze TEKEER gaan

06-320.330.88 (75 cpm).

Hete vrouwen
willen met jouw 'n sexgespr.

(75 cpm) 06-320.322.33
Hete vrouwen zoeken

anoniem-
sexkontakt

Bel nu: 06-9511 (75 cpm)
Gratis sex

vrouwen: 06-4300, heren
bel 06-320.33091 (75 cpm).

Gratis
Sexkontakt

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

Discreet
Sexkontakt met rijpe meiden!

06-320.330.42 (75 cpm)

Nieuwe Rage uit Amerika
SEXPRIVELIJN. Bel en
spreek boodschap in en

luister naar van anderen die
ook bellen. Hoor jeeen
lekkere boodschap dan

wordt jelive doorverbonden.
Vrouwen bellen gratis! Igpm.

06-97.92.
NIEUW! Sexdoorschakellijn:

Vrouwen willen DIREKT
SEX. Bel nu 75 cpm

06-9.750
Gay Café
Limburg

06-320.327.55

’ 1,-P-m.
Hete vrouwen uit de Regio

Limburg
06-350.23.047 (100 cpm).

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

Heerlijk Discr.
direct apart met hete

vrouwen uit Limburg!!
06-320.322.11 (75 cpm).

Anonieme
sexdating. Sexkontakt met

eenzame vrouwen. 06-9706
(100 cpm).

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

SM voor 2
snelle sm-kontaktenü!

06-320.329.99 (75 cpm).
Zin in 'n WIP? Bel de gewilli-

ge dames direkt 75 cpm.
06-98.77.

Sex via je
Postcode!

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

06-95.46
1 gpm (alle Ned. Postcodes)

DIRECT-THUISLUN
Vrouwen en meisjes hebben

hun privé tel.nr. in onze
computer zitten waardoor wij

je direct kunnen doorver-
binden. Ze hebben allemaal
hun visitekaartje ingespro-

ken. Luister KIES en wij ver-
binden je door voor een pri-

végesprek! 75 cpm.
06-95.60

Rijpe vrouwen
zoeken onervaren jongens

06-9504 (75 cpm)

SM-KONTAKTEN
Direkt apart met meester of

dienaar. Bel nu 75 cpm
06-95.37.

Let op! BLIND DATE via de
telefoon. Direkt apart, leuke

meiden. 75 cpm. Bel:
06-95.95.

Direct contact
met DAMES uit heel

Nederland. GEHEEL PRIVÉ
thuis doorgeschakeld.

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

Sex van achter
GRIEKS!! Bel Marcha 1 gpm

06-9618

Zoek jeRIJPE vrouwen voor
sexkontakt? (Niet commer-

cieel) bel: 1 gpm

06-350.266.53.
Kontakten/Klubs

Dolce Vita
Waar zit de smaak van 't zoete leven, omdat wij de stijl van
't leven kennen, vandaar 't goede niveau. Het moderne in-
terieur heeft een romantische uitstraling. De kanjers om U
heen zijn sterren in Uw ogen. De naam Dolce Vita klinkt
lekker in de oren, maar dat is niet voor niets, 't is gewoon
omdat Dolce Vita goed is. De klantvriendelijkheid stelt U fijn
op Uw gemak, zodat 't verblijf in Dolce Vita zeer aange-
naam is. En zeker de weg terug weet naar 't zoete leven.

Met vriendelijke
groetjes D.V.
Rijksweg 15
Roermond

g 04750-30746.

Club & Escort
Mirabelle.

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

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

Porky's Pretpark I Hoensbroek.
Porky's Pretpark II Roosteren.
S 045-228481 / 04499-5500.

Nieuw: SANDRA, 22 jaar; en 12 andere dames.

Sacha's Escort
045-463386 v.a. 17.00 uur, of bezoek CLUB EDEN

Holzstr.lo3, Kerkrade.

Club Merci
Blijf niet langer dromen, bij ons zullen alle wensen

uitkomen. Rijksweg zuid 241, Geleen. Tel. 046-745814.

Eros-Center Maasbracht
Rijksweg 3

6051 KN Maasbracht
(Voormalig Casino)

S 04746-4455
Elke dag geopend van 17.00 tot 05.00 uur.

Dit is niet beroepsmatig maar pure vurigheid. Ik Armelies,
ben off. van beroep schoonheidsspec. en een tikkeltje ver-
legen kom ik heel veel tekort op sexueel gebied, maar heb
heel veel behoefte aan sex. Daarom vermoed ik zelf dat ik
nimfomane ben. Wie helpt mij dit te ontdekken, geef ik mij
200% vol liefde....??

Nieuw in Limburg
van ma. fm vr. 11.00 tot 24.00 uur Oude Kerkstraat 31.

Heerlen. Tevens assistentie gevraagd.

Boys 2 Men Escort S 046-584087.

The LYDIA GIRLS
PRECIES waar het om gaat!!

Groenstr. 64, Geleen. 046-749662.

Brigitte, Nancy en Grieks
g 045-254598^

’ 50,- all-in
Gratis film en koffie

geop. v. 9-23 u. 045-423608.

Twilight Escort
Ook Boys 045-275618.

Mannen
gezocht!!

vrouwen zoeken niet
commerciële sex
g 046-752333.

Marilyn Escort
045-426331. Ma tot vrij 14-
-05 uur, zat. en zond. 22-05

uur. Alle creditcards welkom.

Peggy Privé
Escort ma.-vr. 11-22.30 uur.
Wo tot 19 uur. 046-374393.

Wo. triodag ’ 125,-;
Nieuw: 18 en 22 jr. DD-cup.

Grieks mogelijk.
Escort all in

g 045-326191
Maastricht

privé
Alle dagen open. Keuze uit
meer dan 20 leuke meisjes.
ledere dag andere keuze.

Relaxen vanaf ’ 100,-.
Kennismaken zonder ver-
plichtingen. Jodenstraat 2.

Telefoon: 043-254183.

Privé llona
NIEUW, Stephanie, Mandy,

llona, g 045-708903

Privéclub
goed en discreet. Meisjes
gevraagd. 04498-55655.

Privé nieuw.
Jacqueline van 10-22 uur.

045-714707.

bij Angelique
Najaarsstunt! V4uur ’ 80,-
Trio met massage ’ 200,-.

Nieuw Monic.
g 045-311135.

Paren Centrum
Venus

Di. 4 okt. uitsluitend paren.
Wo. 5 okt. De La Francaise

Special voor de mannen.
Do. 6 okt. Nudiste + avond

voor iedereen.
Vr. 7 okt. Live Porno Show

voor iedereen.
Zat. 8 okt. Super jaarorgie

voor iedereen.
Paren gratis entree. Deze

orgie is aktie, aktie en aktie.
Tot ziens in de Venus,

Heinsbergerweg 70,
Posterholt. Tel. 04742-2977.

Bezoek ook onze club
De Zaar in Venlo. Tel. 077-

-821235. Paren let op! Bij
inlevering advertentie ’ 50,-
-reductie op bovengenoemde

data. Niet op 8 oktober!

Jasmin Privé
045-427325, ma-vr. 14-22u.
Ook escort, alle creditcards.

Club La Bellle
Leuke meisjes ven/vachten u.
Met Yvon Moni Karin, Biggi,
Meggi, Regina, Anita. Elke
dag geop. van 22.00-05.00.
Alle creditcards geacc. Gra-
verstr.l3 Kerkrade-W. 045-

-416143. Meisjes gevr.

U zoekt een perfect privé-
adres? Kijk in ons fotoboek!

VENUS:
04750 - 28 3 53

Desi's Escö
nieuw! Nu ook voor fö
erot. massage, trio. K

gevraagd. 045-7275
Lady S

Duitse meesteres in dij
SM studio. Tel. 043-6?!?

Gratis se*
niet commerciële -sexadressen en nurt^

van vrouwen.
g 046-75233g>/

Anita privé
en escort!!! 045-352?"

Buro MieKo
Discr. Bern. 046-74j>

Nieuw Nie^
privé en escort

Tel. 045-42763^
Jong en sexy zijn de <*?

bij, privé en escon
Romantic^045-41974 J

Nieuw jong meisje, f*

Ontsp.Mass^
045-353489^y

Sexy darnj-
ontv. thuis S 043^

Club OlifajJ
Nieuwe meisjes: Bri^j

" Chantal, Cynthia, Ja^'
ne, Miriam, Stelten^Suzie. Ook SM. Tel- [

756335, vrij entregy

ÜVilla Parade
Simply the bes' a

7 mooie meisjes aan*^
plus 1 meesteres,
g 00.32-896592gg/;

Piccolo's in het üffliDagblad zijn groot 'V
SULTAAT! Bel: 045-7 1'

Limburgs Dagblad

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



Groter
„Onze show wordt elk jaar gro-
ter. Bomen, verlichting, allerlei
versieringen; je kunt het zo gekniet bedenken of het is er," ver-telt Margherita Elema, hoofdbinnenverkoop bij tuincentrumPeter van der Mark.

Zij noemt het vele werk dat de
show met zich meebrengt als één
van de redenen om hem zo vroeg
te laten beginnen. „Voor een
paar weken kun jezoiets niet op-
bouwen, daar moet je langervan
profiteren. En de consument
vraagt erom. Er zijn nu al klan-
ten die elke dag komen kijken
wat we aan nieuwe spullen bin-
nenkrijgen."
Volgens Elema is er wel degelijk
nieuws op het gebied van kerst-
versieringen. Zo gaat de natuur
een nog grotere rol spelen in de
modieuze kerstboom. Kruiden,
vruchten, noten en andere na-
tuurlijke materialen nemen de

plaats in van de traditionele bal-
len. Ze verwacht ook dat de
'frost-lijn' het goed gaat doen:
kerstballen, sterren en pegels die
eruit zien alsof ze bevroren zijn.
Een derde trend staat in het te-
ken van de riddertijd: kerstbal-
len zijn versierd met wapens en
schilden.
De natuur speelt ook bij Intra-
tuin een belangrijke rol. De
Vries tipt verder 'warme kleu-
ren' als nieuwe trend en een
'Egyptische hjn'.

Kaarten
Op grote postkantoren zijn sinds

een week of twee kerstkaarten
verkrijgbaar. Dat is eerder danin
voorgaande jaren. Nico Postma,
woordvoerder van de landelijke
organisatie Postkantoor-Winkel,
geeft toe dat de kerstkaarten
steeds vroeger op de markt ko-
men, maar hij verwacht dat de
grens nu is bereikt. Hoewel: „Wij
zijn niet de enigen in de markt
die dit bepalen, tuincentra bij-
voorbeeld zijn steeds vroeger
met hun kerstaanbiedingen,
waaronder tegenwoordig ook
kerstkaarten."

De grote warenhuizen wachten
nog even met het binnenhalen
van Sint en Kerstman. „Wij heb-
ben volop alternatieven, tuincen-
tra niet," aldus een woordvoer-
der van Hema. Dit warenhuis
presenteert eind deze maand
Sinterklaas-artikelen en vanaf
half november op beperkte
schaal kerstspullen.

Vroom en Dreesmann kiest dit
jaar bewust voor een andere
weg. Hoewel er achter de scher-
men al wel wordt gewerktaan de
kerstshow, zal die voorlopig niet
opengaan. „Wrj hebben dit jaar
een duidelijke keuze gemaakt
voor Sinterklaas," verklaart Pe-
ter Mercks, bedrijfsleider van
Vroom & Dreesmann in Heerlen.
„Pas na 6 december gaan we
over op Kerst."

Extra foliumzuur bij zwangerschap
Vrouwen die zwanger willen
worden, krijgen tegenwoordig
net advies extra foliumzuur te
gebruiken. Het is een vitamine
die ook in tabletvorm verkrijg-baar is. Dat dit advies tot vragen
leidt, blijkt uit de vele telefoon-
tjes over dit onderwerp die deVoedingstelefoon van het Voor-lichtingsbureau voor de Voeding
dagelrjks te verwerken krrjgt.
Voor vrouwen die zwanger wil-len worden en vrouwen die netzwanger zijn, is het van belangdat zij extra foliumzuur gebrui-

ken. Dat kan de kans op een
kind met een open ruggetje ver-minderen. Deze afwijking komtgelukkig niet zo vaak voor, maar
ieder geval is er natuurlijk een teveel. Hoewel gewone voedings-
middelen, bladgroenten bijvoor-beeld, foliumzuur bevatten, is ditniet genoeg voor (aanstaande)
zwangeren. De aanbevolen extrahoeveelheid is 0,5 milligram fo-
liumzuur (500 microgram) per
dag. Tabletten met deze dosering
zijn zonder recept in de apo-theek verkrijgbaar.

Aangeraden wordt om extra fo-
liumzuur te slikken vanaf ten
minste vier weken voor de be-
vruchting tot acht weken daarna.
Het beste kun je met foliumzuur-
tabletten beginnen zodra je metvoorbehoedmiddelen stopt, om-
dat je zwanger wilt worden. Het
kan geen kwaad om geruime tijd
foliumzuurtabletten te gebrui-
ken (volgens de aanbevolen do-
sering) als je niet direct zwanger
wordt.
Brj voorkeur moet dagelijks een
foliumzuurtablet worden geslikt.

Als je vóór de zwangerschap
geen extra foliumzuur hebt ge-
bruikt, heeft het toch nog zin om
er direct mee te beginnen als je
weet dat je in verwachting bent.
Vrouwen die al eens een kind
hebben gekregen met een open
ruggetje wordt aangeraden om- als zij weer een zwangerschap
overwegen - tijdig contact op te
nemen met hun huisarts. Voor
hen gelden aanzienlijk grotere
hoeveelheden foliumzuur. Het
gebruik hiervan kan het best on-
der dokterbegeleiding gebeuren.

Big Rib: Amerikaanse
porties thuis bezorgd

DOOR MARIËTTE STUIJTS
Een avond lekker thuis en geen
zin om te koken? Dan kun jete-
genwoordig heel wat kanten uit.Italiaan, Chinees en zelfs Thai, zekomen het eten aan huis bezor-gen. Het hoeft niet altijd haute
cuisine te zijn, toch? Zondag-
avond belden wij 'deAmerikaan'
en hadden een halfuur later een
tafel vol met bakjes met veelvlees en salade.

Big Rib for meatlovers'. KlinktAmerikaans. Net als het beginvan de menulijst die compleet
afgedrukt staat in de GoudenGids. Een een Big Hamburger en
gegrilde kippevleugeltjes, zegnou zelf. Maar wie verder leest,
merkt dat Big Rib niet puurAmerikaans is. Er staan namelrjk
°ok Indische saté, sjasliek met
zigeunersaus, gyros, entrecote en
*en bamischotel op de kaart. La-
ter vernemen we dat BigRib metzeven vestigingen, een Zuidlim-
burgse organisatie is.

"Ü proberen deze avond toch
zoveel mogelijk op het Ameri-
kaanse pad te blijven. En bestel-en bij de dichtstbijzijnde Big
Rib - voor ons is dat die in Ter-
winselen, maar er zijn ook vesti-
gingen in Hoensbroek, Sittard,
Geleen, Eygelshoven, Heerier-
heide en Landgraaf - gegrilde
kippevleugeltjes, spare ribs, een
broodje taco, een grill-schotel,
twee gepofte aardappels en een

Een hele mond vol,maar het is dan ook voor drie
Personen.

De porties van Big Rib blijken
wèl echt Amerikaans te zijn. Eenhalf uur na ons telefoontje staat
er een bezorger met twee grote
tassen voor de deur. „Hebben
jullie die berg eten besteld?"
vraagt hij vrolijk. De hoeveel-
heid doosjes die hy aflevert is
indrukwekkend. Net als de hoe-
veelheden voedsel die erin zit-
ten.

De gegrilde kippevleugeltjes
(8,25 gulden) delen we als vooraf-
je. Ze zijn lekkerknapperig en er
zitten aardige sausjes bij. Mijn
hoofdgerecht, een broodje taco
(9,75 gulden), is een maaltijd op
zich. Ik had er echt geen gepofte
aardappel (2,50 gulden) en maïs-
kolf (3 gulden) bij hoeven bestel-
len. Maar omdat die uitstekend
smaken, heb ik er geen spijtvan.
Het 'broodje taco' bestaat uit
twee grote stukken Turks brood

met veel pittig gekruid gehakt
en drie soorten gemengde salade
(ijsbergsla, geraspte wortel en
geraspte kool met verschillende
dressings). Erg lekker.

Mijn tafelgenoten tonen zich ook
dik tevreden. De spareribs (9,75
gulden) zijn goed gemarineerd
en gebakken en met een gepofte
aardappel en salade meer dan
voldoende. De collega die de
grillschotel (29,75 gulden) koos,

heeft zichzelf flink overschat. Op
een bed van frietjes en uien lig-
gen lamskoteletjes, kippevleu-
geltjes, gyros, gehaktstaafjes
(cevapcici) en een stukje entre-
cote. Hier zouden twéé personen
nog een behoorlijke kluif aan
hebben.

Dat frietjes onder die berg vlees
slap worden, lijkt ons logisch.
Maar er zit ook nog een apart
bakje frites bij. Of het aar> de

hoeveelheid ligt weet ik niet,
maar deze enorme schotel vind
ik het minst aantrekkelijk ogen
van de hele bestelling.

Nadat we vreselijk ons best heb-
ben gedaan, blijven er twee
doosjes over. Eén bevat nog een
salade, de ander een complete
portie spareribs. Waar die bij
hoorden, weten we niet. Het doet
er ook niet toe, ze büjven onaan-
geroerd.

arlies Wiermans van Big Rib Terwinselen maakt een bestelling klaar.
Foto: FRANS RADE

eetlust
In Eetlust bericht het
Limburgs Dagblad

wekelijks uit 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. Coördinatie

Mariëtte Stuijts.

consument
Vroom en Dreesmann kiest voor Sinterklaas

Bij tuincentra begint
Kerstmis in oktober

DOORMARIETTESTUIJTS

Pepernoten in augustus,
kerstkaarten in september.

Winkeliers laten de
feestdagen tegenwoordig

steeds eerder beginnen. Wie
wil, kan al wekenlang

schoenen vullen met taaitaai
en kerstkaarten schrijven. De

decembermaand brengt de
middenstand heel wat geld in

het laatje. Daarom laten ze
haar het liefst zo lang

mogelijk duren. Wie de eerste
keus wil hebben uit de

nieuwe kerstversieringen,
moet nu op pad.

In supermarkten kwamen we al
weken geleden pepernoten en
taaitaai tegen. De echte bakkers
laten zich echter niet opjagen.
„Voor Sinterklaas-snoepgoed is
november vroeg genoeg," ver-
woordt een medewerkster van
bakkery Sjef Duchateau de me-
ning.

Terwijl in veel winkels de Sint
zijn intrede nog moet doen, is
het in heel wat tuincentra al
bijna Kerstmis. Binnen nu en
twee weken beginnen de meeste
kerstshows. Intratuin in Heerlenüjkt koploper, daar verkeren ze
al sinds drie weken in kerststem-
ming. Een levensgrote kerstman-
op-batterijen zwaait naar de be-
zoekers, in kunstbomen fonke-len ballen en lampjes. In kramenliggen dozen vol ballen, slingers
en andere versieringen. „Hoezo
vroeg," reageert bedrijfsleider
Oebele de Vries. „We zijn al weleens eerder geweest. Als het sei-zoen voor de tuinmeubels voor-bij is, komen de kerstspullen."En vanaf dat moment worden zeook verkocht, zegt de bedrijfslei-der, die aankondigt dat zijnKerstshow nog flink uitgebreidzal worden.

Net als bij Intratuin is het bij
tuincentrum Peter van der Markin Landgraaf eigenlijk het hele

jaar door Kerstmis. Beide bedrij-
ven buigen zich al in januariover
de bestellingen van kerstspullen
voor het nieuwe jaar. De kerst-
show brengt heel wat werk met
zich mee, want Kerstmis vormt
voor tuincentra een steeds be-
langrijkere bron van inkomsten.

Foto: FRANS RADE" Inveel tuincentra is het al bijna Kerstmis

monsters
Juweel?
Een wonder! Over-
tollige kilo's verdwij-
nen als sneeuw voor
de zon. Net als de zin
in sigaretten. Ook
hormonale migraine,
pré-menstruele
klachten en opvlie-
gers gaan ze met
succes te lijf. Ze ma-
ken verlegen men-
sen assertief en zor-
gen - als klap op de
vuurpijl - dat je
meer zin in seks
krijgt. We hebben
het hier niet over
nieuwe 'wonderpil-
len' maar over... een
paar oorbellen. De
speciale Slim-Line
oorringen zouden
het 'endocriene-
punt' van de drager
zo stimuleren, dat

genoemde wonderen spontaan gebeuren. Voor wie graag in wonde-
ren wil geloven: de superoorbellen zijn er vanaf 78 gulden, voor be-
stellingen: 077-549955. Nee, zelf hebben we het niet uitgeprobeerd.
.We kijken wel uit! Overigens: je zult ze maar cadeau krijgen.

" Slim-Line oorringen

Kat in zak Dacht je slim te zijn doorvoordelig een
keuken in Duitsland te kopen, brengen
ze jede verkeerde kleur. Bestel jeeen

slaapkamer in België, wordt die nooit geleverd. Daar zit je dan in
Nederland. Hoe los je het in 's hemelsnaam op? Wie met dit soort
vragen zit, kan vanmiddag tussen 14 en 16 uur bellen met Eurokon.
Deskundigen uit Duitsland, België en Nederland geven gratis advies.
De telefoonactie kreeg de fraaie naam 'Kat in de zak. Vanmiddag,
tussen 14 en 16 uur, telefoon 045-604487. En nu maar hopen dat ze
veel telefoonlijnen hebben.

Teppan Yaki
geweestH

Maar als CasHnieuweH
op de f°"H

sla natuur-H
BovendienH

recepten-H
hoortH

De Pnn-H
cess Table eenHdieH

de keuken en opH
gebruiken. J<-H

hem als TeppanH
en erH

Japanse manierH
vlees en groentenH

Maar ge-H
erop enH

gourmetten kan ook.H
een aardigH

op zijnß
letten:l

de ariti-aanbaklaag|
kun je groenten, vlees, vis
den. De Princess Table Chef is verkrijgbaar bij warenhuizen en elek
trowinkels, de adviesprijs is 159 gulden.

" Cas Spijkers achter de nieuwe
bakplaat.

Kleverig
Bij het verorberen van al
die gegrilde lekkernijen, is
het wel zo handig als je
kunstgebit goed vastzit.
Volgens de fabrikant van
het nieuwe Fittydent door-
staat dit spul niet alleen
een taaie biefstuk en een
hevige hoestbui, maar ook
een rit in de botsauto's.
Het spul houdt maximaal
24 uur. Naast de kleefpasta (een tube van 20 ml kost 9,50 gulden) zijn
er kleefkussentjes en reinigingstabletten.

" Fittydent

Bok De bladeren vallen, de wind huilt om het huis, de regen
klettert tegen de ruiten. En dan is er bokbier. Sinds
maandag is het weer verkrijgbaar. Dit seizoensbier slaat

steeds beter aan in Nederland. Dronken we er in 1988 zon 30.000 hec-
toliter van, vorig jaar goten we samen bijna 167.000 hectoliter door
de dorstige kelen.

Van Els La Vera in je
eten merk je weinig

DOOR SANTÉ BRUN

Zou er 'big business' zitten in
een gleeskeEls? Als het aan Bols
ligt wel. Deze Nederlandse dran-
kenreus, eigenaar van 'Beekse'
Els La Vera en sinds kort voor
een kwart ook van een ander
'bittertje', namelijk Campari, wil
ook andere Nederlanders dan al-
leen Zuidlimburgers met dit tra-
ditionele aperitief laten kennis
maken. Els La Vera zelf 'woont'
trouwens al een hele tijd 'boven
in Holland', want het kruidenbit-
tertje wordt gemaakt in de fa-
briek waar zon beetje alle sterke
drank van Bols vandaan komt,
namehjk die in Zoetermeer.

Els is een bittertje, een aperitief
dus, en hoewel het recept super-
geheim is, komt er ongetwijfeld
Artemisia absinthium aan te pas,
bijvoet dus, een plant met groen-
grijze bladeren van ruim een
meter hoog die jeveel op ruïnes
ziet groeien. De bitterstoffen uit
die plant stimuleren de maag-
sappen: jekrijgt er dus trek van.
De verbinding met 'eten' is dan
al gauw gelegd. Vorige week
konden culinaire journalisten -
en andere mensen met lekkere
trek - eens proberen hoe ge-
rechten smaken waarin Els La
Vera was verwerkt. Algemeen
oordeel: lekker, maar...
Is dat alles? Ja, ongeveer wel,
want de smaak van Els is kenne-
lijk zoweinig uitgesproken, dat
ik in ieder geval grote moeite
had de smaak in de gerechten te-
rug te vinden. De carpaccio van
ragdunne plakjes in elkaar gerol-

de zalmfilet en zeeduivel waren
vooral gelukkig ziltig en vissig;
de dressing van Els, amandel-
olie, olijfolie en azijn vond ik er
niet of nauwelijks in terug. De
verrukkelijke lamsrug met rata-
touille mocht er eveneens zijn.
De Els La Vera-saus die erbij zat
had inderdaad iets van Els, maar
gelukkig niet te uitgesproken.

Waar de typische kruidenbitter-
smaak wel bij paste, dat was in
het dessert van rood fruit in ge-
lei. En daarna uiteraard de in-
middels al bijna onvermijdelijke
Limburgse koffie; ditmaal bege-
leid door Els La Vera-taart. Het
viel allemaal te genieten in het
restaurant van een van twee
chefs die het menu hadden sa-
mengesteld, Henk Dirx van In
gen Thün in Heerlen. De ander
was Kees Burger van de Bour-
gondische Hoeve in Elsloo.

Bols heeft het vermaarde blad
Tip Culinair ook aan zijn zijde
weten te krijgen, waar het be-
treft de promotie van Els La Ve-
ra. De redactie stelde in overleg
met de twee genoemde chefkoks
een piepklein boekje samen (dat
kan hangen om de hals van, u
raadt het, een fles Els) met zeven
recepten, samen een uitgebreid
diner, waarin steeds weer Els La
Vera is verwerkt, zowel in de
vorm van dressings, sauzen als
in de vorm van een marinade.

Maar of het aan te bevelen is,
met Els te gaan koken? Voor je
het weet moet overal een scheut
Schelvispekel, Beerenburg of,
wie weet, Campari in...
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Bel de Vakman
EW LOOK BV Landgraaf
evelreimging. uitkappen.

Degen, steigerverhuur. Tel.
45-312154. Fax 323452.
CHILDERS kunnen nog:
verse buiten schilderwerk
annemen. Tel. 045-210020.
oor uw renovatie of ver-
ouwing bel Correct Karwei
n Klusdienst "CORRECT,
oor info en prijsopgave 045-
-11258 of 318092 na 18 uur.
rvaren vakman biedt zich
an voor straatwerk o.a. op-
tten, sierbestrating. Ook
oor uw gehele tuinaanleg,
eer SCHERPE prijzen.
ratis offerte: 045-323178. j
oor het aanleggen of ver-
euwen van uw OPRIT of
was. Bel voor een vrijbl. ''ijsopgave: Fa. Gebr. Pin- I
<ers, Maastrichterwg. 1, 'alkenburg. 04406-12991.
JSTALLATEUR biedt zich
an voor alle voorkomende I
erkzaamheden betreffen- I
3 gas, water, sanitair evt. i
odgieter swerkzaamheden.
stef. 046-743252.
PRITTEN, terrassen in I
mkers of sierbestr. OokI
maanleg. Vrijbl. prijsop-
aven. Tel. 045-310872. :
TUCADOOR kan nog:
erkzaamheden aannemen. 1
" 045-460805. :

TVVideo
i

LEUREN TV grote sorte- (
iq vanaf ’65,-. Radio/TV ■in Voorst, Ganzeweide 48
eerterheide. 045-213879. ■
leuren TV's 12-16 kan. v.a.
60,- met afst.bed. v.a. j
125,-, met txt v.a. ’250,- |
a. PhilipsBlaupunkt. Ra- :
o/TV FRANK BV, Bokstr.
3 H heide « 045-213432. '

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

(Huisdieren
De grootste KENNEL van
Limburg. Alle jonge ras-
hondjes. Meer dan 60 ras-
sen plus gar. en tatoeage. KI.
America, Th.Watsonln 34
Achel(B). 09-3211644489
Zond, open maand, gesl.
Te koop DUITSE HERDER-
PUPS met stamboom. Ree-
weg 100, Landgraaf. 045-
-321988/425634. 's Morgens
vóór 11.00 uur of 's avonds
na 21.00 uur.
Te k. Engelse COCKER-
SPANIËL pups met stam-
boom, zwarte reu I/2 jaar
oud. Telefoon 045-325447.
Te koop 2 jonge HONDJES
7 weken, reutjes, bont ge-
kleurd, klein soort, ’ 125,- p.
st. Telef. 00-32.89863809.
Jonge POESJES af te halen.
Telefoon 04450-1330.
Te k. GEVRAAGD Herder of
Bouvier. Tel. 045-321696.
Te k. HONDENACHTHOK,
100x100x125 cm, weerbe-
stendig met gegalv. afsluitb.
deur. Tel. 04493-4460.

Computers
28K8 Modem intern, STUNT:

’ 360,-. CompTEC, Akerstr.
Nrd. 188, (t.o. Gamma) 'Hoensbroek. g 045-231897.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Muziek

Blaasinstrumenten
voor spotprijzen

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

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

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

Hoofdsti aroek, g 045-214253. Pond, koopavond.
■nencan GUITARS, Gib- KLASSIEKE gitaren. Grote'
xi, Fender, Ovation, collectie, Hanika, Alhambra,
retsch. Unieke collectie! Bernabe, Juan Salvador,
uitarshop, Honigmanstraat Fender, Seagull, Godin, Ya-
7, Heerlen. 045-717155. maha, Gibson, Ibanez, Epi-'
ebruikte PIANO'S, div. phone enz. Guitarshop, Ho-
ijsklassen, voll. garantie, nigmanstraat 5-7, Heerlen,
uziekhuis Guus Arons, 045-717155.
onigmanstr. 5-7, Heerlen.
♦5-717155. ZANGER/gitarist gezocht
/at VERKOPEN Adver- me' ervaring voor all-round-
«r via: 045-719966. **>■ *' 04454-65002.

IPIANO'S In diverse prijs-
klassen te koop. Pianohan-
del J. Somers en Zn., Aker-
str. 82, Heerlen. Tel. 045-
-713751.

Kunst en Antiek
Te koop antieke OPA-
STOEL, prijs n.o.t.k. Tel.
045-423576.

Braderieën. Markten
_——.—^^^-^-^—

Deelnemers gevr. voor
ROMMELMARKT: zo. 9 okt.
Übach over Worms in Sport-
hal Terwaerden. Inl. 045-
-324112.

Te koop gevr.
Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oude METALEN.
Gebr. Swinkels, Beitel 74,
Heerlen 045-422025.

Diversen
OPGELET!! Wij halen gratis
uw oude diepvries, ijskast,
wasmachine e.d. bij u thuis
op. Tel. 045-719136.
Is VEILIGHEID te koop? Ja-
zeker! Uw winkel/woning
compl. beveiligd mcl. meld-
kamer Uneto nu ’ 1.395,-.
Wij drukken elke offerte.
Landel. 24 uur service. 06-
-52761888.
Te huur gevraagd GARAGE
of box. Telef. 04450-1437.
Te koop gevraagd Zibro-
KACHEL. Telefoon 045-
-228527.

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

V.

■2!
lO Ilöl*mihi

045-719966

I ZEG ER EENS WATVAN
Alcohol en verkeer datkun jeniet maken.
Dat vindt bijna iedereen. Toch zijn er nog van
die mensen dievinden dat zij zelfwel zullen
uitmaken ofze met een slok op gaan rijden

En wie durft er iets van te zeggen?
Niemand toch... daar bemoei jeje toch niet
mee. Maar door dat soort automobilisten
worden er wel jaarlijksbgna 500 mensen
doodgereden.
Daar moet wat aan veranderen.
ZEG ER EENS WAT VAN VOOR ZE
INSTAPPEN want

ALCOHOL EN VERKEER DAT KUN JE
NIET MAKEN

iv-mmmmmmÊÊÊÊÊmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊm __^ aR
«s^^l^^^^-■ A.OO

AgendA 'S,
5.0C

van de vaste commissies s
T°=

van Provinciale Staten S
6.0:

van Limburg 7wo;
vergadering 7 oktober 1994 17 3

7.4
Op 7 oktober 1994 vergaderen vaste I aarplan 1995 van het Interprovinciaal j

I commissies uit ProvincialeStaten. Overleg seDe vergaderingen zijn openbaar. tv- j.
ledereenkan de beraadslagingen dus JVrediet voor achterstallig onder-
volgen vanaf de publieke tribune. houd op voormalige Rijkswegen *"'De vergaderingen vinden plaats in de r> sft'^Veldekezaal van het Gouvernement. Degroting en Beleidsprogramma 1995 w.i
De Commissie voor Ruimtelijke s-^ 2-i
Ordening vergadert om 9.30 uur over V^/nderzoek verspreiding van milieu- 19
o a " gevaarlijke stoffen inLimburg «1 .'
T T>Jaarplan 1995van het Interprovinciaal Discussienota Provinciale Kerntaken, il .<
Overleg \j S|
ry Voorafgaand aan de commissieverga- &.:
Degroting en Beleidsprogramma 1995 deringen hebben burgers spreekrecht Ï3j
I^. over onderwerpen die op de agenda &_De Commissie voor Milieu, staan. Insprekers dienen zich vooraf 23.
Verkeer en Waterstaat vergadert om telefonisch te melden bij de desbe- - y
14.00 uur over 0.a.: treffende ambtelijk secretarisvan de HqJ
-p, commissie:Ruimtelijke Ordening: rjg"
.Economische effectenonderzoek van telefoon 043-897342. Milieu: telefoon 'het Milieubeleidsplan 1995-1998 043-897646. Verkeeren Waterstaat:

telefoon 043-897166. 0*

IfffelProvincie $aS Limburg

««J . y~ ""l
■"f ■■ i. .IOÜ.W ■"■■-■■' ■ m^m ««"in i i <"^■ H

f i I Doet uw bottelier water bij de wijn? j
Chateau Tour ÉB| E' J £■ ~ Ja, u leest het goed. De Gulle Bottelier r~_ ri - «^ «SB FB

S OIC kiM Kt 71. «Ji I*3 II persoon, lUierßru 1 BOLSIONGE PARADE KORENTOLF HENNESSYVS coebergh m QUJtMr BEREM2E?! fiELAEfi***
f^^O B_f —— —il BC':lS^ rnVriS' L^"\ CRAAN- VJJÜJX Bij 12flesstn, COGNAC BESSEN SaiSKÏ IQNCE AEEELKQBM Eößl■ "fc^fiL—^ 'M ' 'ENEVER bierbokaal JEMEÏEB JENEVEJI ruby/u*«

m^.m^u^^M^ I «DE GUbVE «BOtTEUB^ (jÊ2T) ?1 95 1Q95 1/:95 9095 ?A95 1225 -|4#
axmimimudójlessenuijn bij onskwpt, — : fl |U— Ay» T^J» AVI» AdC» Aé\J« AJ» -*-*^/!
«e»fraaie uwtandkaarimnFrankrijk Hee,len VAM WERSCH. Winkelcentrum Heksenberg 11, |f l I I i

klSffJS^n^^» Voe,ento|; "BSSSI* M.LLWQQDWH.SKYCREAM 1^95 VAJ^ JQ9S MAJWQCQNITT 20. /
Tel 045-751227 J^^^^^^^^^^-^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^AV

Beek PAUL GEUSSEN. Marktstraat 4. Tel 046-371196
Amstenrade ROUWMAAT, Hoofdstraat 31. Tel 04492-1857 ~,„,„.*I ""J"-'"°"'- —■* ; I Prijzen zijnafliaalprijzen. Looptijd aanbiedingen van 06-10 t/m 15-10-19T-



Nederland 1
08/KRO/Ncrv
ÜW> Tekst-tv.
s. ilS0"09-20 lk mik Loreland.%*PjM 5. Herh.

Koekeloere. Afl. 46.
>Ü ia" 10'10 (TT) ledereen is anders

p/5-10.35 (TT) Lucht. Afl. 3.
F# 4 Nieuws voor doven.
M' 1 Studio op stelten. Kinderpro-
f imma. Met: Aansl.: Paulus de bos-

pouter. Poppenserie. Aansl.: Watbeurt er later. Serie dierenverha-

" Afl. 5: Op reis. Aansl.: Medisch
"ntrum Muis. Poppenserie. Afl.: De
ndedarmoperatie. Aansl.: Doug.
Hmatieserie Afl. 5. Herh.!6 Robbedoes. Animatieserie ronc% Hgische stripheld Robbedoes. Afl.s.<y »6 en 18.00 Flipper. Amerikaanse
ir|e. Afl.: Ramp in de Everglades.
3 zoek naar stropers die het op
taimannen gemunt hebben, traptirkwachter Ricks in een klem waar-I hij ernstig gewondraakt. Sandy en
Jd begrijpen niet waar hun vader■ft.

I*s
Topscore met Ted de Braak.bordspel.

55 De wondergympen (Min vanarcys magiska gymnastkskor).
■delige Zweedse serie. Afl. 2.ercy is een nieuwe klasgenoot die
«teen het grote voorbeeld wordt
»h de verlegen Ulf. Ulf gelooft dat
Bt geheim zit in de gymschoenenSn Percy en hij doet er allesvoor ome gympen te bemachtigen.
29 Alle dieren tellen mee. Infor-
latief dierenmagazine.52 Uitz. politieke partijen: GPV.°0 (TT) Journaal.
24 NOS-Weeroverzicht.
31 Willow. Amerikaanse sf-film uit
PBB van Ron Howard."34 Frasier. Amerikaanse comedy-erie. Afl. 5: Here's looking at you."01 Tussen ons tweeën Bei-
j*e*(Entre nous deux Beyrouth).Jocumentaire over twee zusjes uit
jeiroet, waarvan de een in 1984 naar
'elgië vertrok en de ander is geble-
'en.
i-55-00.00 Journaal

Nederland 2
EO
07.00 Journaal.
07.07 KRO's Tekenfilmfestival.
07.30 Journaal.
07.33 Topscore met Ted de Braak.
08.00 Journaal.
08.07 Bijna 30. Serie portretten. Herh.
08.32 Journaal.
08.35 (TT) Lingo. Spel. Herh.
09.00 Journaal.
09.07 Uitzending politieke partijen:

Groen Links.
09.10 Kook tv. Culinair programma.
09.28 Dynasty. Amer. soapserie.
10.13 Classic cartoons.
10.18 Abdijen. Documentaireserie.
10.45 Mooi meegenomen. Afl. 5.
10.55 20 punt 40. Herh.
11.10 Verre vrienden. Herh.
12.00 Cum laude. Spel. Herh.
12.35 De dierenspoedkliniek. Afl. 5.
13.00 Journaal.
13.07 Lopende zaken. Actualiteiten.
13.32 The wonder years. Serie.
13.57 Villa Achterwerk. Herh.
16.00 (TT) Journaal.
16.10 The yearling. Tekenfilmserie.
16.33 Avonturen in Lumia (Kingdom
adventures), poppenserie. Afl. 5.

17.03 Deepwater haven. Jeugdserie.
Afl. 3: Tussen wal en schip.

17.28 Op het spoor van de hagedis.
Natuurdocumentaire over varanen

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.
19.26 Ik weet het beter. Spel.
19.56 Kikkers op een kluitje. Over de

wereld van de kikkers.
20.46 Nederland zingt. Koorzang.
21.16 (TT) Vrouw-zijn. Magazine.
21.40 Uitz. politieke partijen: D66.
21.44 Wat is er aan de hand?
22.12 Antenne: Joden in Moskou.
23.03 De wereld vandaag.
23.14 Reality 3.1. Drieluik. Afl. 1.
23.45 Effectief onderhandelen.Afl.4.
00.15 Dromen. Informatie.
00.20 Journaal.
00.25-00.30 Nieuws voor doven.

Duitsland 1
£"15 Brisant. Boulevardmagazine.—-J-45 Morgenmagazin Sport extra.WOO Morgenmagazin. Ontbijttv.
*-00 Tagesschau.
P.03 The flying doctors. Australi-sche doktersserie. Afl. 1. Herh.—% n 5

Te|e-Gym. Ochtendgymnastiek."00 Tagesschau.
003 Umgepflügt: Die Wiederverei-"igung auf dem Dort. Reportage.
in«

ZDF-'n,° Arbeit und Beruf.i-OO Tagesschau. Beursberichten104 Dallas. Afl.: Endspiel. Herh.'■JO Urnschau.2.55 Presseschau.
Tagesschau.

J°f ARD-Mirtagsmagazin.
TT" Wlrtscha«s-Telegramm.

*»-00 Tagesschau.
403 Schimpt - 19 7 17. Talkshow.*J0Achtung: Streng geheim! Kin-derserie. Afl.: Die Jagd auf Astrotel.j?oo Tagesschau.

Talk hetr° " d3S schnelle Ma9az«n-
ftn«

Hey Dad! Amer comedyserie.£00 Tagesschau.
«■O3 Fliege. Talkshow. Vandaag: IchWar ein Kinderstar.£ 00 (TT) Tagesschau."10 Brisant. Boulevardmagazine.
7aL Parteien zur Bundestagswahl.'"40 Regionale informatie."50 Tagesschau-Telegramm.
'"55 Nicht von schlechten Eltern,

erie. Afl.: Freie Unternehmer.«■5O Tagesschau-Telegramm.
>n'Ü5 Blankenese, serie.ra.oo (TT) Tagesschau.
2 h

(TT) (TT) Shattered promises.
Amerikaanse speelfilm uit

van John Korty. Afl. 1.
ha "*"a9esthemen-Telegramm.

El do Parteien zur Bundestagswahl.p -48 Unter deutschen Dachern:kj P'<2entanz und Wendestep.
23 n Ta9esthemen.
b-in Parteen zur Bundestagswahl.
sa'no Nacnschlag. Satire.
1 iqq Mau Mau- Duitse speelfilm uit

fc,9.2 van Uwe Schrader."35 Tagesschau.
■45 (TT) In der Gewalt der Unterir-"'schen (A boy and his dog). Ameri-

kaanse speelfilm uit 1975.; *"'5-02.20 Z.E.N., lm Aostatal. Afl.:as Brot der Jahreswende.

Duitsland 2
05.15 Gezamenlijk programma

ARD/ZDF. Zie Duitsland 1.
13.45 Wie gut, dass es Maria gibt.

28-delige Duitse serie.
Afl.: Aller Anfang ist schwer.
De opening van de katholieke kleu-
terschool loopt ernstig gevaar door
een tekort aan kinderen in de paro-
chie. Maria probeert daar op oncon-
ventionele wijze wat op te vinden.
Zakkenroller Johannes verstopt zich
in de biechtstoel en neemt daar on-
gewild mevrouw Weber de biecht af.

14.30 Spacecats - Die Katzenbande
aus dem All. Poppen-tekenfilmserie.
Afl.: Spieglein, Spieglein an der
Wand.

14.50 Achterbahn. 13-delige Jeugd-
serie. Afl.: Hut mit B. Deutung. Herh.

15.20 logo. Jeugdjournaal.
15.30 K-Base. Live-jongerenmagazine
met interactieve spelletjes en de
nieuwste ontwikkelingen op multime-
dia- en computergebied. Uitzending
geschikt voor breedbeeld-tv.

16.00 heute.
16.05 Die fliegenden Arzte (The
flying doctors). Australische dokters-
serie. Afl.: SOS am Himmel. Herh.

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

Aansl: heute-Schlagzeilen.
17.50 Briefgeheimnis. Duitse serie.

Afl.: Verrat in Sigmaringen.
18.45 Lotto-trekking A en B.
19.00 heute.
19.20 Weerbericht.
19.25 Lutz & Hardy. Duitse

misdaadserie. Afl.: Zwei Schlitzohren
auf Gangsterjagd.

20.30 Wahlt!: Deutschlands Rolle in
der Welt. Discussieprogramma in het
kader van de Bondsdagverkiezingen.

21.45 heute-joumal. Aansl: Parteien
zur Wahl.

22.20 Gesundheitsmagazin Praxis.
Medisch magazine.

23.05 Wahl '94: Nachtduell.
Discussieprogramma.

23.35 heute nacht. Actualiteiten.
23.50 Derrick. Duitse politieserie

Herh.
00.50 heute.
00.55-02.35 ■ Der Ritt auf dem Tiger

(A cavallo della tigre). Italiaanse
speelfilm uit 1961.

TV FILMS VIDEO
BBC1

I^OO uur - Any Which Way You~an- (1980-USA).
Tjjnt Eastwood wordt gestrikt voor660 vuistgevecht. Zijn orang oe-an9 acteert met zichtbaar meer
P'ezier. Western van Buddy VanHom.

België/TV 2
*°00 uur - High Heels - (1991-E)
Victoria Abril speelt in Pedro Almo-
tatVars melodrama een tv-presen-
atrice die na jaren haar moederntmoet. Als haar minnaar ver-

boord wordt, zegt ze dat zij de
aader is.
Grappig en schreeuwerig.

avT Te,evis'on
u-15 uur - Seeds of Deception -[!994-USA).

Gilbert is dolblij als zewanger is, maar ontdekt tot haar
schuw dat de dokter zijn eigen

Ddad heeft gebruikt.ama van Arlene Sanford, geba-
6rd op ware feiten.

Nederland 1
20.31 uur - Willow - (1988-USA)
Onderhoudende fantasy van Ron
Howard, vol actie, humor en spe-
cial effects. Val Kilmer en Joanne
Whalley spelen de hoofdrollen in dit
verhaal over een lilliputter die een
baby redt.
RTL 5

22.05 uur - The Kidnapping of the
President - (1980-USA).
Tijdens een staatsbezoek wordt de
president van de VS, Hal Holbrook,
ontvoerd door terroristen.
William Shatner moet hem bevrij-
den.
Regie: George Mendeluk.

Duitsland 1
23.08 uur - Mau Mau - (1992-D).
Indringende film van Uwe Schrader
over het deprimerende bestaan in
de stad Mau Mau, die 's avonds
pas tot leven komt.
Met: Marlen Diekhoff en Peter
Franke.

Duitsland 1
00.45 uur - A Boy and His Dog -
(1976-USA).
Sf van L.Q. Jones met Don John-
son en Jason Robards.
Na WO-IV zijn een punker en zijn
hond bijna de enige overlevenden.
Ze leven in een donkere, onder-
grondse wereld.

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

voor doven en slechthorenden.
17.10 Villa achtwerk: Potje sport.

Kindersportprogramma.
17.40 The Bob Morrison Show. Aus-

tralische comedyserie. Afl.: Vlooien.
Stephen komt erachter dat George
failliet is. Bob zit onder de vlooien en
is bang dat zijn baasjes ze ook zullen
krijgen. Hij beseft dat de enige reme-
die een bad is.

18.10 De Fabeltjeskrant. Poppense-
rie. Afl.: Chantage.

18.15 Sesamstraat. Afl.: Verdriet.
18.30 (TT) Jeugdjournaal.
18.40 (TT) Klokhuis. Informatief kin-

derprogramma. Afl.: Virtual reality.
Je kunt met een computer een hele
schijnwereldontwerpen om er vervol-
gens met een speciale bril doorheen
te lopen. Die techniek wordt bijvoor-
beeld gebruikt om gebouwen te ont-
werpen of om astronauten te trainen.

19.00 (TT) Lingo. Woordspel.
19.25 Kassa! Consumenten-

magazine.
20.00 Mad about you. Amerikaanse

comedyserie. Afl.: Waar is Murray! Li-
sa komt na het uitlaten van de hond
Murray met een vreemde hond thuis.
ledereen wordt ingeschakeld om
Murray terug te vinden.

20.25 Socutera. Dierenbescherming,
film van de Nederlandse Vereniging
tot Bescherming van Dieren.

20.35 (TT) Studio Sport. Sportpro-
gramma. Aandacht voor bekervoet-
bal. Verder interviews met Bryan Roy
(die nu bij Nothingham Forrest
speelt), Hans Spaan (die a.s. zondag
afscheid neemt van de motorsport)
en hockeyer Floris Jan Bovenlander
(die voor een jaarnaar Amerika ver-
trekt).

21.54 Trekking dagelijkse lotto.
22.00 (TT) Journaal.
22.16 (TT) Sportjournaal. Aandacht

voor bekervoetbal.
22.34 (TT) Nova. Actualiteitenpro-

gramma. Aansl.: Den Haag Vandaag.
Parlementaire rubriek.

23.24-00.04 Zappelin. Mediaprogram-
ma.

RTL 4
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. Deel 1. Herh.
09.00 Nieuws & krantenoverzicht.
09.10 Santa Barbara. Deel 2. Herh.
09.30 Goede tijden slechte tijden.

Nederlandse soap. Herh.
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.
13.15 Gezond & wel. Herh.
13.45 Koken met sterren. Herh.
14.15 Rad van fortuin. Spel. Herh.
14.45 Spijkerhoek. Dramaserie.
15.15 Showtime shop.
15.20 Santa Barbara. Amer. soap.
16.10 The Oprah Winfrey show.

Amerikaanse talkshow.
17.00 5 uur show. Middagmagazine.
18.00 Zes uur nieuws.
18.15 Ooggetuige. Reportages.
18.30 Rad van fortuin. Spelprogram.
19.00 The bold & the beautiful.
19.30 Half acht nieuws.
19.50 Weer.
20.00 Goede tijden slechte tijden.

Nederlandse soap.
20.30 Waargebeurde verhalen:

Child of rage. Amerikaanse speel-
film uit 1993 van Larry Peeree.

22.20 Speelfilmoverzicht. Welke
films zijn er de komende week te
zien.

22.30 Documentaire: Bijlmerramp,
going down. Documentaire waarin
nieuwe feiten worden gepresenteerd
over het ongeluk met de El Al-vracht-
jumbo die op 4 oktober 1992 neer-
stortte in de Bijlmermeer.

23.30 Nieuws, sport en weer.
00.00 Streets of San Francisco.

Amerikaanse detectiveserie. Herh.
00.55 The Oprah Winfrey show.

Amerikaanse talkshow. Herh.
01.40 Nachtprogramma.

RTL 5
De programma's tussen 17.00 en

22.00 kunnen komen te vervallen
i.v.m. WK Volleybal.

16.30 Tv boetiek. Homeshopping.
17.00 Goede tijden, slechte tijden.

Nederlandse soapserie. Herh.
17.25 Happy days. Amer. comedy.
17.50 Knight rider. Amer. actieserie.
18.00 Vervolg Knight Rider.
18.50 Beverly Hills 90210. Ameri-

kaanse serie. Herh.
19.45 Lijn 5 en nieuwsflits. Live.
20.00 Fresh prince of Bel Air. Ameri-

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

realitysoap.
21.50 Lijn 5 + Nieuwsflits. Live.
22.05 The kidnapping of the presi-

dent. Amerikaanse actiefilm uit 1980
van George Mendeluk.
De president wordt ontvoerd door de
Marxistische bende Mano Verde. Aan
het hoofd van de terroristische orga-
nisatie staat Roberto Assanti. Het
geëiste losgeld liegt er niet om: hon-
derd miljoen dollar in diamanten en
een vrije aftocht om het land te ont-
snappen.

00.10 Lijn 5. Live-programma.
00.25 Ricki Lake. Amer. talkshow.
01.15 As the world turns. Ameri-

kaanse soapserie. Herh.
02.00 Hei elei, kuck elei aktuell.
02.30 Nachtprogramma.

Mariette Hartley uit de
Amerikaanse film 'Child
of Rage. (RTL 4 - 20.30
uur).

Duitsland 3 West
08.15 Tele-Gym. Yoga. 08.30 Cursus
Engels. 09.00 Aktuelles aus dem Vi-
deotext. 09.05 ARD-Morgenmagazin.
10.00 Schooltv. 12.00 Bonn am Rohr.
12.45Arena. 14.00WDR aktuell. 14.05
Hit-Clip. 14.30 Zwischen den Schlag-
zeilen. Actualiteiten. 14.45 Aus der
Geschichte des Hafens von Liverpool.
Afl. 1: Vandaag over de geschiedenis
van Liverpool, ooit de grootste haven-
stad ter wereld. 15.00 WDR aktuell.
15.05 FensterPlatz. 16.00 Go East:
NRW-Bosse in Russland. 16.30 Cur-
sus Engels. 17.00 Schlupp vom grünen
Stern. Afl. 2. 17.30 Es war einmal.
Amerika. Afl. 26. 18.00 NRW. 18.05
KvK. 18.30Tele-Praxis. Thema: Ambu-
lante Operationen. 18.45 Aktuelle
Stunde. 19.25 Fensterprogramme der
Landesstudios. 19.45 Parlazzo. Media-
show. 21.00 WDR aktuell. 21.15 Hob-
bythek. 22.00 Rückblende. Afl.: Vor 45
Jahren. 22.15 Ring of Scorpio. Afl. 2.
23.05 Gefühle: Traver. Documentaire
over rituelen in het rouwproces. 23.50
Portret van de Ital. componist Nino Ro-
ta. 00.40 Nachrichten. 00.50-08.00
Nachtprogrammering.

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gym. 08.30 Cursus Engels.
09.00 Schooltv. 10.35 en 13.00-
Non-Stop-Fernsehen. 13.30 Landes-
schau Kultur. 14.00 Schooltv. 15.00
Hallo, wie geht's? 15.15 MuM Macher.
16.00 Sport-Oldies. 16.15 Blickpunkt
Europa. Afl.: Österreich - Ein Land, das
bald dazugehört. 17.00 Cursus Engels.
17.30 Sesamstrasse. 17.58 Der Traurn
vom Clown. Afl. 8. 18.22 Philipp. 18.25
Unser Sandmann. 18.30 Südwest ak-
tuell. 18.35 Hallo, wie geht's? 18.50
Verzehl mir e Gschicht. Serie. 19.20
Landesschau. 19.48 Landesschau ak-
tuell. 20.00 Tagesschau. 20.15 Lander- Menschen - Abenteuer: Antarktis. Do-
cumentairesene. 21.00 Nachrichten.
21.15Schlaglicht. 21.45 AB. Discussie-
progr. 22.45 Et Zetera. 23.30 Die 50
Besten. 23.55 Lander - Menschen -Abenteuer. Afl.: Antarktis: Die Oase
der blauen Seen. Herh. 00.40 Schluss-nachrichten. 00.55 Non-Stop-Fernse-
hen.

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. Spel-
progr. 12.00 Punkt 12. Middagmagazi-
ne. 12.30 The guiding light. 13.15 Cali-
fornia Clan. 14.10 Murder, she wrote.
15.00 llona Christen. Vandaag: Gigo-
io's. 16.00 Hans Meiser. Vandaag:
Vaders die hun kinderen in de steek
laten. 17.00 Whos the boss?. 17.30
Married with children. 18.00 The bold
and the beautiful. 18.30 Explosiv - Te-
legramm. 18.45 RTL aktuell. Nieuws
en sport. 19.10 Explosiv - Das Maga-
zin. 19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 20.15 Der Babymacher Seeds of
deception. Amer. speelfilm uit 1994.
Afl. uit de serie Schicksalhafte Begeg-
nungen. Met om 21.05-21.10 TIP-TV:
Tapfere Frauen, vooruitblik op de
herfstprogrammering van RTL. 22.15
stern TV. Magazine. 23.15 Gottschalk.
Talkshow. 00.00 RTL-Nachtjournal.
00.30 Married with children. 01.00 Die
Tracey Ullman Show. 01.30 Whos the
boss?. 02.00 Explosiv - Das Magazin.
Herh. 02.30 RTL-Nachtjournal. Herh.
03.00 Hans Meiser. Herh. 04.00 llona
Christen. Herh. 05.00 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. Soapserie. Herh.

SAT 1
05.30 Deutschland heute morgen.
09.30 Love Boat. 10.30 Neighbours.
11.00 The young and the restless.
11.55 Riskier' was! 12.30 Knots lan-
ding. 13.30 Love Boat. 14.30 Super-
boy. 15.00 Star Trek. 15.55 MacGyver.
17.00 Riskier' was! 17.30 Regionale
progr.'s. 18.00 Geh aufs Ganze! 19.00
Sat.l Newsmagazin. 19.20 Glücksrad.
20.00 live ran - Fussball. Rechtstreeks,
de Bundesliga-wedstrijd 1. FC Kaisers-
lautern - FC Bayem München. Aansl:
TopNEWS. 22.15 Dark justice. 23.15
King Kong - Damonen aus dem Weltall
Godzilla tai Megalon/Godzilla versus
Megalon. Japanse sf-film uit 1973.
00.45 Star Trek. Herh. 01.35 MacGy-
ver. Herh. 02.25 Witness tg the execu-
tion. Amer. speelfilm uit 1994. Herh.
04.05 King Kong. Japanse sf-film.

Duitsland 2
00.55 uur - A Cavallo Della Tigre -(1961-1).
Nino Manfredi is een eenvoudige
arbeider die gepakt wordt voor dief-

stal en belandt in de gevangenis bij
een stel losers.

Zwarte komedie van Luigi Comen-
cini vol sociaal engagement.

" Scène uit de Amerikaanse film 'The Kidnapping of thePresident. (RTLS - 22.05 uur).

Radio 1
Elk heel uur en om 7.30, 8.30,
12.30, 13.30, 16.30, 17.30 en
18 30 nieuws.
7.07 Vara Radio I woensdageditie
10.05 NL Buitenland reportage
11.05 Michelangelo. 12.07 Avro
Radiojournaal 17.07 NCRV's Hier
en nu. 19.04 NCRV's Hier en nu/
Praatradio. 20 04 Langs de lijn,
sport en muziek 23.07 Met hetoog
op morgen. 0.04 Voor wie niet sla-
pen kan. 1.02Zingen in de nacht
2.02 Mag ik even? 3.02 Van Ne-
derlandse bodem. 4.02 EO's Coun-
try-uur. 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. 17.04 Fileradio 18.04 Al-
le mensen. 19.04 Country trail
20.04 Nederland zingt: Samen zin-
gen in. 20.30 Nederland zingt:
Licht op jongerenkoren. 21.04 Gos-
pelpodium. 22.04 Praise op woens-
dag. 23.04-24.00 Take it easy.

Radio 3
Elk heel uur nieuws
6.04 Breakfast-club 904 Arbeids-
vitaminen. 12.04 Denk aan Henk.
14.04 Carola 15.04 The magie

fnends. 17.04 Rinkeldekinkel.
18.04 De Avondspils. 19.04 Spoor
7. 20.04 Paperclip magazine.
21.04 Villa 65. 0.04 Tros Nacht-
wacht. 2.02 Vacuüm. 4.02-6.00
Pyjama FM.

België/TV 1
17.35 Paradise Beach. Australische

strandsoap. Afl. 23.
18.00 Journaal.
18.10 Mooi en meedogenloos (The

bold and the beautiful). Amerikaanse
serie. Afl. 1043.

18.30 Blokken. Spelprogramma.
19.00 Buren (Neighbours). Australi-

sche serie. Afl. 1467.
19.25 Politieke tribune: SP.
19.30 Journaal en sport.
20.00 Joker- en lottotrekking.
20.05 2.4 children. 13-delige Engelse

comedyserie. Afl. 5.
20.35 Derrick. Duitse politieserie.
21.34 Winstverdeling joker/lotto.
21.35 Boulevard: Dienstplicht.

2-delige documentaire over dienst-
plicht in. België, ingevoerd onder luid
protest begin deze eeuw en in 1992
geruisloos afgeschaft. Afl. 1: En wij
zijn er van de klas.

22.05 Hearts afire. Amerikaanse co-
medyserie. Afl. 5: First time.
Aansl: Paardenkoersen.

22.30 Ziggurat. Vandaag: Wie schrijft
die blijft met o.a. Geert van Istendael,
Adriaan van Dis, Paul Goossens en
Christine Hemmerechts.

23.15 Bienvenue en France. Cursus
Frans. Afl. 9.

23.30-23.32 Weerbericht.

België /TV 2
17.00 Samson. Kindermagazine.
18.00 Tik tak. Afl. 278.
18.05 Interflix. Afl. 1: De nieuwe

kracht.
18.30 African skies). Canadese se-
rie. Afl. 25: Natural beauty.

19.00 II était une fois lesAmériques.
Franse animatieserie over de ge-
schiedenis van Amerika. Afl. 23. "

19.30 Journaal en sport.
20.00 Verre hakken (Tacones leja-

nos). Spaanse speelfilm uit 1991.
22.00 Ter Zake. Infomagazine met

nieuws en sport.
22.45 Gek van jou (Mad about you)

22-delige Amerikaanse comedyserie.
Afl. 3: Sunday times.

23.10-23.12 Coda. Mark Braet leest
voor uit eigen werk. Vandaag: Dag
Pessoa.

RTBF/La Une
14.00 Vacaturebank. 14.15 Doublé 7
15.30 James Bond jr. Afl, 24. 15.55
Luna park. 16.25 Neighbours. Afl. 18.
16.55 The Waltons. Afl. 24. 17.55 Car-
los et les autres. Jongerenmagazine.
18.30 Info première. 18.50 Cartes sur
table. 19.10 Quotidien des sports.
19.15 Joker-/lottotrekking. 19.30
Nieuws. 20.10 Tribune electorale: P.
S.C. 20.15 Robocop. Amer. speelfilm
uit 1987 van Paul Verhoeven. /AANSL/
Lotto-/jokeruitslagen. 22.00 Elections
communales: debat. Live discussie-
progr. 23.10 Coup de film. 23.40 Laat-
ste nieuws. 23.45-23.50 24 H sur les
marchés. Beursberichten.

SPORTS 21
18.03 lei Bla-bla. 19.00 Neighbours.
19.24 lei Bla-bla. 19.30 Zie RTBF/La
Une. 20.00 Tafeltennis. Rechtstreeks
verslag van de Europa Cup voor club-
teams. 22.00 Laatste nieuws. 22.23
Tafeltennis. Vervolg. Aansl: Lotto-/
jokertrekking. Aansl: 24 H sur les mar-
chés + Dow Jones.

TV 5
06.00 Ochtendprogr. 12.00 Nieuwsflits.
12.05 La chance aux chansons. 12.40
Weerbericht. 12.45 Zwitsers nieuws.
13.05 La maison Deschenes. 13.30
Envoyé spécial. 15.00 Qui vive. Cana-
dees magazine. 15.30 Scully rencont-
re. Gast: Georges Charpak, winnaar
van de Nobel-prijs voor natuurweten-
schappen. 16.00 Nieuws. 16.10La cui-
sine des mousquetaires. 16.25 Bibi et
ses amis. 17.15 Les carnets du Bour-
lingeur. Vandaag: Sun City en Villaba-
ba in het Andes-gebergte. 17.45 Ques-
tion pour vn champion. 18.15 Visions
d'Amérique. Magazine. 18.30 Nieuws.
18.55 Revue de presse africaine. Afri-
kaans persoverzicht. 19.00 Paris lu-
mières. 19.25La météo des cinq conti-
nents. 19.30 Zwitsers nieuws. 20.00
Temps présent. Actualiteiten. 20.55 La
météo des cinq continents. 21.00
Nieuws. Met intern, weerbericht. 21.40
La goutte dor. Franse tv-film. 23.35
Bouillon de culture. Cultureel magazi-
ne. 00.45 Nieuws. 01.15 Claire Lamar-
che. 02.00 La chance aux chansons.
02.30 Magazine europeen. 03.00
L'hebdo. 04.00 Université de nuit.

RAI UNO
06.00 Ochtendprogr. 13.30 Nieuws.
14.00 Primissima. Actualiteiten. 14.10
Scommettiamo che... prove e provini.
15.00 Lassie. Jeugdserie. 16.00 Uno
per tutti. Gev. kinderprogr. 17.45 Parle-
mentaire rubriek. 18.00 Nieuws. 18.20
Quantum leap. Sf-serie. 19.05 Mi ritorni
in mente. 20.00 Nieuws en sport. 22.50
Nieuws. 23.00 Prix d'ltalia. Recht-
streeks vanuit Turijn. 00.05 Nieuws.
00.25 Uno piu uno ancora. 00.30 DSE
Sapere. 01.00 Music Club. 01.30 E te
stelle stanno a guardara. Serie. 02.45
Nieuws. 02.50 Concerto della banda
del carabinieri. 03.40 Nieuws. 03.45
Dove sta Zaza. 04.45 Music club.
05.15 Open universiteit.

BBC 2
06.45 Open University. 08.00 Breakfast
news. 08.15 Littl' bits. 08.40 Mr Berm.
08.55 The adventures of Buzzy Bee
and friends. 09.00 Schooltv. 10.00
Playdays. 10.25Schooltv. 14.00 Penny
Crayon. 14.10 Labour Party live. Met
om 15.00 en 15.50 nws. 17.30 The
hostel. Reportage. 18.00 Star Trek:
The nexl generation. Amer. sf-serie.
18.45 The big trip. Vandaag: Bali, Ca-
jun-gebied in Louisiana en de Pelopon-
nesos. 19.30 All black. Magazine over
de zwarte gemeenschap. 20.00 A feast
of Floyd. 20.30 University challenge.
Quiz. 21.00 Grace under fire. Amer.
comedyserie. Aansl: Mr Crabtree. Ani-
matieserie. 21.30 Video diaries. Serie
videodagboeken. Afl.: The cuban nip-
ple crisis. 22.30 Newsnight. Actualitei-
ten. 23.15 The late show. Cultureel
magazine. Vandaag: Jonge en oude
dichters dragen voor uit eigen werk
t.g.v. National Poetry Day op 6 oktober
as. 23.55 . 00.00-00.55 Open Univer-
sity. 02.00-04.15 Night school.

NBC
05.30 NBC News. 06.00 Business insi-
ders. 06.30 NBC News. 07.00 ITN
World news. 07.15 US Market wrap.
07.30 Business insiders. 08.00 ITN
World news. 08.15 US Market wrap.
08.30 Inside edition. Actualiteitenma-
gazine. 08.58 ITN World news. 09.00
Super shop. 10.00 Rolonda. 11.00 Ri-
vera live. Discussieprogr. 12.00 To-
day's business. 12.30 FT Business
today. 13.00 Today. 15.00 The money
wheel. Met beursberichten. 17.30 FT
Business tonight. 18.00 Today. 19.00
ITN World news. 19.30 Sportprogr. met
Golf: Volvo PGA European Tour. 20.30
Dateline. Actueel magazine. 21.30 Insi-
de edition. 22.00 ITN World news.
22.30 The tonight show. 23.30 Real
personal. 00.00 FT Business tonight.
00.20 US Market wrap. 00.30 Nightly
news. 01.00 Equal time. Actueel dis-
cussieprogr. 01.30 The tonight show.
02.30 Videofashion! Modemagazine.
03.00 Rivera live. 04.00 Rolonda. Talk-
show. 05.00 Inside edition.

BBC 1
06.00 Business breakfast. 07.00 BBC
breakfast news. 09.05 Kids' Kilroy.
Tajkshow. Vandaag: mode. 09.30 A
word in your ear. 10.00 nws. 10.05 La-
bour Party live. Met om 11.00 en 12.00
nws. 12.55 Regionaal nws. 13.00 nws.
13.30 Neighbours. 13.50 Turnabout.
Woordspel. 14.20 The Rockford files.
Amer. misdaadserie. 15.05 Today's
gourmet. Afl.: Provencal tastes. 15.35
Popeye. 15.45 Noddy. 15.55 Dinoba-
bies. 16.20 Mortimer and Arabel. Afl.:
Mortimer's mine. 16.35 Smart. 17.00

Newsround. 17.10 Byker Gove. 17.35
Neighbours. Herh. 18.00 nws. 18.30
Regionaal nws. 19.00 Any which way
you can. Amer. komedie uit 1980. Met:
Clint Eastwood e.a. 20.45 Points of
view. 21.00 nws. 21.30 Common as
muck. Engelse serie. 22.25 Sportma-
gazine met Boksen: Commonwealth-
titel middengewicht. 23.45 Birth of the
Beatles. Amer. tv-film uit 1979.
04.00-04.45 BBC Select.

MTV
06.00 Awake on the wildside. 07.30
The grind. 08.00 Awake on the wildsi-
de. 09.00 Ingo. 12.00The soul of MTV.
13.00 Greatest hits. 14.00 The after-
noon mix. 16.30 The report. 16.45 Ci-
nematic. 17.00 News at night. 17.15 3
from 1. 17.30 Dial MTV. 18.00 Music
non-stop. 20.00 Greatest hits. 21.00
Most wanted. 22.30 Beavis & Butt-
head. 23.00 The report. 23.15 Cinema-
tic. 23.30 News at night. 23.45 3 from
1. 00.00 The end? 02.00 The soul of
MTV 03.00 The grind 03.30-06.00
Night videos.

CNN
06.30 Moneyline. 07.30 World report.
08.45 CNN Newsroom. 10.30 World
report. 11.15 World sport. 11.30 Busi-
ness morning. 12.30 Business day.
13.30 Business Asia. 14.00 Larry King
live. 15.45 World sport. 16.30 Business
Asia. 19.00 World business today.
20.00 Intern, hour. 21.45 World sport.
22.00 World business today update.
22.30 Showbiz today. 23.00 The world
today. 00.00 Moneyline. 00.30 Crossfi-
re. 01.00 Prime news. 02.00 Larry King
live. 04.30 Showbiz today.

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 AOV. 18.02 SP. 18.12
Op verhaal komen. 19 00 Waar
waren we ook alweer? 19.15
Nieuws en actualiteiten in het
Turks. 19.50 Nieuws en actualitei-
ten in het Marokkaans en Berbers
20.40 Nieuws en actualiteiten in
het Chinees 21.00 Parlement en
politiek. 21.30 Psychologie van het
gezin. 22.00 TeleScoop.
23.07-24.00 Met het oog op mor-
gen.

Omroep Limburg
Elk heel uur ANP-nieuws
7.00 Limburg Aktueel 800 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 metRia van Grinsven. 12.00
Limburg actueel met 12.30 uur
ANP-nieuws. 13.00 RadioNieuws-
Centrale, binnen/buitenlandrubriek.
13.30 Regionaal nieuws. 1335
ProvincialeZaken. 14.00Licht Lim-
burgs muziek 15.00 Liefde, tiener-
programma. 16.00 Cultuurmagazi-
ne Festival. 17.00-18.00 Limburg
Aktueel.

BRTN/Radio 2
6.00 Nieuws 6.05 Radio 2 regio-
naal (6 30, 7.00, 7.30 nieuws). 8.00
Nieuws. 8.10Koffers en Co. 10.00
Nieuws. 10.03 Het schurend schar-
niertje. 10.08 Reporter zonder
grenzen. Een luisteraar kiest tien
platen die hem of haar aanspre-
ken 11.50 Feuilleton Het
Koekoeksnest 12 00 Radio 2 re-
gionaal. 13.00 Nieuws. 13.10 Mu-
ziek- en cabaretfragmenten. 14.00
Villa Musica, met de elpee van de
week, een spelletje en een cursief-
je. 17.00 Radio 2 regionaal. 18.00
Nieuws 18 10 Radiovisier. Televi-
sienieuwtjes op de radio 20.00
Cinema Paradiso: rondom film en
video 2200 Nieuws 22 05 Ever-
green met onsterfelijke melodieën
en crooners. 23.30-06.00 Nachtra-
dio.

Eurosport
08.30 Step aerobics. 09.00 Eurogolf
magazine. 10.00 Ritmische gymnas-
tiek. Int. toern. 11.00 Dansen. Rockn'
Roll German Masters. 12.00 Snooker.
Eur. League. 14.00 Triathlon. ITU We-
reldbeker. 15.00 Paardesport. 16.00
Tennis. WTA-toern. Zürich. Live. 19.30
Eurosportnieuws. 20.00 Prime Time
boksen speciaal. 22.00 Motoren. 23.00
Trekkertrek. EK. 00.00 Paardesport.
01.00-01.30 Eurosportnieuws.

radio
Radio 4
Om 7.00, 8.00, 13.00, 18.00 en
20.00 nieuws
7.02 Preludium. 8.04Musica sacra
9.00 Muziek voor miljoenen. 11.00
Ochtendconcert. I Huelgas Ens.;
11. 12.00 Lunchpauzeconc Neder-
lands Mozart Trio. 1304 Stemmen.
14.00 Het middagconcert I Muz
voor pianoduo; 11. 15.35 Aandacht
voor recent verschenen CD's.
15.55 De Nederlanden Gelders
Ork. 17.00'Jaccos keus. 18.04
Sinfonietta. 19.00 Kleine zaal. De
Denen 20.02 Avondconcert Schu-
mann, de ontdekker. Radio Kame-
rork. met viool. 22.00 Opera maga-
zine. 23.00 Jazzspectrum.
0.00-1.00 Vier na middernacht.

België BRF
Elk heel uur nieuws
6.05 Radiofrühstück + Spiel
Glückstreffer (6.15 Wort in den
Tag; 6.30 nieuws; 6 45 verzoekpla-
ten; 7.15 agenda; 7.30 regionaal
nieuws; 8.30 persoverzicht; 9.05 uit
de regio) 9.10 Gut Aufgelegt, Tips
und Themen am Vormittag 12.05
Musik a la carte (12.30 BRF Ak-
tuell). 13.00 Presseschau. 13.05
Musikbox. 16.05 Popcorn 18.00
Nieuws uit de regio. 18 05 BRF
AktueM: Aktuelles vom Tage. 18.40
Klassik. 20.00-20.05 Nachrichten

Happy RTL Radio
7.00 Jan van de Putte. 10.00 Jan
de Hoop. 12.00 Ron Bisschop
16.00 Luc van Rooij. 20.00 Late
Rock. 00.00-07.00 Night Rock.

WDR 4
Nieuws: tot en met 09.00 elk heel
uur; vanaf 10.00 elke twee uur.
4.05 Radiowecker 605 Morgen-
melodie (8.05 Zum Tage: 855
Andacht). 9.05 Musikpavillon
(10.05 tot 11.00 verzoekplaten)
12.05Zur Sache. 12.07Gut aufge-
legt (13.00 Mitmenschen, 1405
Stichwort Wirtschatt) 1500 Cafè-
Konzert 16.05 Heimatmetodie.
volksmuziek 1700 Der Tag urn
fünf. 17.07 Musik-Express (1900
Auf ein Wort: 19.30 Ohrenbar)
20.05 Zwischen Broadway und Ku-
damm 21 00 Musik zum traurnen
22.30-0400 ARD Nachtexpress
(elk uur nieuws)
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Administratiekantoor Adbeco
voor (loon)administraties, jaar-
rekeningen en fiscale aangiften.
Op de Graaf 44,6438 JC Oirsbeek.
04492-5820. Fax 04492-4887.

Techn. buro Jos Smeets b.v.
Kampstr. 4 Geleen. 046-743865.
Frigo-metal b.v. Fort. Willemweg 53-59
Maastrichto43-216616.

OPEL
Opel Bergsteyn
APK-keuringsstation, Rijksweg 61,
Berg en Terblijt. Tel. 04406-41700.

Garage Sebregts en Co.
Off. APK-keuringsstation 1 en 2,
dealer Iveco bedrijfsauto's. Lindelaufer-
gewande 8, Voerendaal. 045-752888.

Geevers carrosseriedelen
Originele onderdelen alle Europ. auto's.
Imitatie alle pers.auto's. Nuth,
Thermiekstraat 1.045-244242.

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

Auto Konings b.v.
Mgr. Vranckenstraat 20 Sittard.
Tel.: 046-516046.

GEKU Autokeuringen
Versiliónboschweg 7 Hrln. 217495. APK
keuringen z. afspraak ’67,50 mcl. Co +
koplamp afstel. Herkeuren gratis. Off.
onafh. erkend APK-keuringsstation.

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

Autorijschool Sjef Dörenberg
Bovag erk. motor- en autorijschool.
Tevens voor uw automaat- en vrachtw.
opl. Al meer dan 25 jr. uw vertrouwd
adres. Sparstr. 7 Heerlen. 213735.

i

Auto/motorrijschool Sturmans
'Rdr. Hoenstraat 181,6433 EE
Hoensbroek. Tel.: 045-220166.

Autorijschool Ger Scheyen
BOVAG-erkend. Tel.: 045-415601.
Al 32 jaareen begrip.
J. v. Maeriantstr. 21,6416 TV Heerlen.
a wmmmmmamm

Autosch.herstelbedrijf
Jo Koenen
Verlengde Klinkertstraat 22,
Hoensbroek.
Tel. 045-215450. Focwa-lid.

AWEBSBnSSMÊÊÊÊÊÊM
Garage Veneken B.V.
Verhuur van persw., bestelauto'sen
busjes, jong wagenpark, 25 stuks.
Heesbergstr. 60 Heerlen. Tel.: 045-
-412641.
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Verantwoord
Verantwoord slaapcomfort

Heerlen, Bongerd 29.
Tel. 045-717324

Geleen, Raadhuisstraat 8.
Tel.046-743030.

Zeecontainers
Te koop/te huur 3-6-12 mtr. Franco
gelost te leveren. Depot Bom / Antwer-
pen / Rotter-dam. Piet Schouten
01720-34031
bgg. 73226.

Kwaliteitdak. Tel. 424050
Voor al uw pannendaken, platte- en
leiendaken, lood- en zinkw., isolatie en
dakbeschot. Vraag vrijbl. prijsopgave.

G. Heutmekers b.v.
Groothandel in dakbedekkings-
materialen, lood en zink. Sluisweg 4
Bom.
Tel.: 04498-53100.

Zuiddak b.v. Landgraaf
Bit. en kunststof dakwerk, shingles en
dakterrassen. Verk. dakrollen, isol. en
daktegels. Indus.terr. Strijthagen.
Ampèrestraat 5. Tel. 045-314218.

Spiral BV
Fabriekstraat 7
5961 PK Horst
Telefoon: 04709-84222
Telefax: 04709-84333

SPIRAL
MCUMHMMiaWKMI

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

Groenevelt-Greven-OffSet
Voor al uw handels-, reklame- en
fam.drukw. Buizerdweg 6,6374 BS
Landgraaf. Tel. 045-312600.
Fax 045-326772.
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Glashandel Derissen B.V.
Langheckweg 8, Kerkrade, 045-462020,
voor al uw glasreparaties - verkoop van
alle soorten glas - glas in-lood - en
slijpwerk - isolatie plaatsen - snelle
service door eigen 24-uurs service,
altijd bereikbaar onder ons eigen tel. nr.
045-462020.

/ijl&jsservic&i
/ lf~^GLAS HERSTELLEN

£-—%.- ) GRATIS BELLEN
L ir^_ 06-0226688

Door direkten persoonlijk contact met
onze meldkamer, een snelle en correcte
afhandeling van alle glasschades, ook
's nachts, in de weekeinden en op
feestdagen.

Bosman Sittard. 046-515852
Handelsstraat 32, Handelscentrum
Bergerweg. Leveringen van
zand, grind, teelaarde, cement, betont-
egels, siertegels, maaskeien, klinkers,
bielzen enz. Ook op zaterdag geopend.

hBBHHB

DAEMEN'S
HOUTWARENFABRIEK

■IN6ERSBORGERWEG 7
6387J* ÜBACHSBERG

045-751253

Het zagen van emballage en pallethout.
Fabricage van gereedschapstelen en
houtdraaiwerk. Rooien van bomen.
Goedk. stookhout. Tekoop gevraagd
populieren. Fax 045-753754.

M. Ramakers. Tel. 04406-12352
Sanitair, cv., gas, water, ontkalken van
leidingen en geisers.
Koningswinkelstraat 13 Valkenburg.. KWBBBBSSBÊÊIfÊÊ
Bosch keukenstudio A. Eggen
Akerstraat Noord 160,6431 HR
Hoensbroek. Tel. 045-213027.
Levering Bosch inbouwapparatuur.

® ï

Nijverheidsweg 17-18 Stem, industrie-
terrein Kerensheide. Tel.: 046-331367.
Voor complete install. van keukens -
sanitair - tegels - kastenw.

Vossen Keukens
Vernieuwen van defecte werkbladen,
spoel-units, alle inbouwapparatuur als
koelkasten, ovens, kookplaten etc. m.
gar. Glaspaleis, Kerkplein en
Eikenderweg 77 Heerlen.
Tel.: 045-717555.

i .£________»■___■__■4_kÉi___f_______H

Veldman naai- en breimachines
Heerlen, Nobelstr. 6, tel.: 045-716100. Geleen,
Raadhuisstr. 14, tel.: 046-746480.
Roermond, Neerstraat 62, tel.: 047503-1012.
.Anker, Bernina, Husqvarna.
Lewenstein. Rep. alle merken, geen
voorrijkosten.
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Formido
Het adres voor wand- en plafond-
systemen. Hoofdstraat 66, Hoensbroek.
045-214507.

"Marjoleins" natuurcentrum
De speciaalzaak bij uitstek in vitamines,
homeopatische geneesmiddelen en
natuurvoeding. Geleenstraat 59
Heerlen.
Tel.: 045-713024.

II Ha-Ra®
Districtdistr. Ha-Ra Co-Ma
Schoonmaken gemakkelijk, snel en
milieuvriendelijk. Tel. 045-223910. Fax
219558. Wij zoeken nog consulentes.

Indonesian Travel Club
Nieuwstraat 10,6430AA Hoensbroek.
Tel.: 045-211527, fax 045-217960.

N.K. Verweijst 045-213760
Hoofdstr. 382/384 Hoensbroek. Wij
ontst. uw riool en afvoer met de
modernste app. Tev. dakgootbekl. met
onderhoudsvr. alu.plaat in div. kleur.

LAUMEM
SIMPELVELD

ROLLUIKEN ZONWERING

Beitel 110a, 6422 PB Heerlen, postbus
21099,6369 ZHSimpelveld.
Tel.: 045-423848/442129.

MICA Zonwering I
Rolluiken * jaloezieën' zonnescli Ë
men. Vraag vrijbl. prijsopgave. ■
Showroom: Sittarderweg 116 Hef m
Tel.: 045-721658. -^
Mithra-Heroal b.v. w
Het vertrouwde adres voor al uw "
rolluiken of onderdelen,kunststdr~-
schroten, service of reparaties. ïïz 9'
6466 GZKerkrade.
Tel.: 045-413049. f
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Math. Linssen VOF Het
Tel. 045-241587. Z\t
Bergerw. 20 Nuth. Onderh. cv. Ogu
waterleid., geiser, boiler, gas- aanb
waterinstall. Erk. schoorsteenveeg31

zich
Boy Hoen. Tel. 045-226309 y» 1
Voltalaan 21, Hoensbroek, erkertC^]
rijk en brandweer. Ook uw adres»
glas-, gevel- en tapijtreiniging, L*n

g

s ssraaißHKin.1
G.V.L. Restauratie. 045-22i1e"
Stralen van meubels, autoplaatv^heff
vel-gen, chassis, etc. Spec. gevel1moe
reiniging, renov. kelderafdichting, spra

voegw., vochtwe-ring 10 jr. schrift Aan
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Daemen Kunststoffen nat
Verandadakplaten, plexiglas of
Lexanther-moclear. Hofdwarsweg Bru
Geleen. raj
Tel. 046-753865. _!.
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Reparatie van
zitmeubelen! »i J \
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Reparatie en herstofferen van zitmeubelen is erf1 öprappart! Arnoldussen verwerkt hiervoor o* .. r
kegelveren. paardehaar en geplozen cnn*' Ul"ij

Dat zegt al genoeg! Rl

i.ARNOLDUSSfIU
' INTERIEURS - OBJECTEN - MEUBIL*1 e

SlRemigiusstraar 22-6369 EM Simpelvek) Tel CMV. S on
nie
gac

z. ükvi'-Kiibi y m€
de

Ha-to.- Spotgoedkoop %
Heroal rolluiken in alu. en pvc, zonnesd*
vertikale jalouzieên.Tel. 045-458226,
Maria Gorettistraat 139, Kerkrade.

Venetïan fclïnl £
Kerkrade fel i

Zonweringskonstrukties, jalouzieé'1, ty
markiezen en roll. in alu., staal + t tv-
Kipstr. 30-32Kerkrade. 045-45341* g

vi. Ie' bc

Wilt u adverteren op deze pagina. j
Dan belt u \
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Limburgs Dagblad Regionaal
Gemeente Brunssum kan gerechtelijke procedure afkopen

Curator wegenbouwer
doet aanbod schikking

Raad Brunssum vergadert vandaag verder

Groen licht Heerlen
voor Emmaplannen

Man ontvoerde
zoon naar Somalië

Kaphale strop
Ford Genk door

Probleem Davidson
- De Ford-fabrieken

Ar ifnt neDben gisteren duizenden
di^j nemers naar nuis gestuurd. De
woduktie van 1700 auto's van hetype Mondeo is gistermiddag om
ïp 6 UUr voor de duur van één dag
rjStaakt. Oorzaak is een defect aan*en machine van toeleverancierDa-ïdson Marley in Bom. Dat bedrijf

dagelijks zon 1700 dash-
seprds aan de Belgische assembla-j^tabriek van Ford.
j.°e groot de financiële schade is,e Ford hierdoor lijdt, kon de, °ordvoerder van de Belgische fa-6riek niet zeggen. Naar verluidt is
j" .gistermiddag nog een schade-
'aim ingediend bij Davidson Mar-
?V- De Ford-woordvoerder heeft
af gisteren niet uitgesloten maar
Ude er verder niets over zeggen.»-e woordvoerder van Davidsonu^rtey zegt echter dat het Bornse
edrijf zich in dit geval kan beroe-

R^ op overmacht.anmiddag om twee uur zou de
Woduktie van de Ford Mondeo her-

*' kunnen worden. De boosdoeneraar alles om draait, een verder niet
jjegelicht 'werktuig dat onontbeer-Jk is bij de produktie van de Mon-

r^° voor de Engelse markt', is in
uParatie bij een fabriek in Duits-

20 gauw een coalitie l.
L het ruime sop kiest
) laten de %
\ regeringspartijen -Jf) hun plannen varen hl

punaise.

DOOR ROB PETERS

SITTARD - Na een
tip heeft de politie in
Sittard gisteren een
26-jarige Somaliër
aangehouden opver-
denkingvan ontvoe-
ring in 1993 van zijn
nu tweejarig zoontje.
Het kind verblijft al
meer dan een jaarop
een onbekend adres
in Afrika.
De jongen, Sala-
Hudien geboren in
augustus 1992, was
na de scheiding ver-
leden jaar door een
Nederlandse rechter
toegewezen aan zijn

" Werelddierendag. Feest
voor dieren en vooral voorkin-
deren. Zoals op de Greenhom,
kinderboerderij deRavelijn in
Maastricht. Daar stond giste-
ren de relatie kind-dier cen-
traal. De leerlingen van de
Sint Odaschool stoeiden met
de vraag hoe je je huisdier
moet verzorgen. De kinderboe-
rij is een initiatief van de
buurtbewoners zelf. De bewo-
ners van de Ravelijn toverden
twee maanden geleden de
boerderij tevoorschijn op een
stuk braakliggend en vervuild
terrein. Sociale vernieuwing
aan de basis. Gehoopt wordt
nu op steun van de gemeente
Maastricht. Om onder meer
een banenpooler in dienst te
kunnen nemen, die behalve de
verzorging van de'dieren te-
vens excursies gaat leiden
naar het nabijgelegen natuur-
gebied Hoge Fronten.

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

in Sittard wonende
Marokkaanse moe-
der. De vader kreeg
het kind enkele ma-
len in het kader van
een bezoekregeling
Tijdens een van die
bezoeken verdwe-
nen vader en kind
spoorloos.
De politie had de af-
faire al bij onopge-
loste zaken gelegd,
tot de voormalige
asielzoeker enkele
dagen geledenin Sit-
tard weer bij de
moeder opdook en
kon worden aange-
houden.
Een woordvoerder
van de Sittardse po-

Evaluatie van
rampenoefening

blijft geheim
BEEK - De resultaten van de voor-
lopige evaluatievan de vorige week
gehouden rampenoefening op vlieg-
veld Beek worden niet bekend
gemaakt. De deelnemende instan-
ties zwijgen in alle talen. Hardnek-
kige geruchten over verbindings-
problemen tijdens de oefening
willen gemeenteMeerssen, gemeen-
te Beek en de GGD Westelijke Mijn-
streek ontkennen nog bevestigen.
„Wij kunnen nog geen informatie
geven," aldus een woordvoerster
van de gemeente Meerssen. „Begin
november is er een algehele evalua-
tie, dan zullen wij de resultaten
bekend maken." De communicatie
en de verbindingen tussen de diver-
se diensten zouden nogal te wensen
overlaten. „Er zijn altijd dingen
voor verbetering vatbaar," was
daarop het antwoord van woord-
voerder C. Leverdingen van het
vliegveld. Aan de rampenoefening
op maandag 26 september op vlieg-
veld Beek deden zon 300 mensen
mee.

VNU wil
TV Gazet

overnemen
NIJMEGEN - De VNU-dagbladen-
groep wil het kabelkrantbedrijf TV
Gazet overnemen. Het snel groeien-
de TV Gazet is een kabelkrantbe- :
drijf datvia negentien lokale edities .
met ruim 300.000 aansluitingen het 'grootste gedeelte van Limburg be-
reikt. Het bedrijf heeft een omzet
van zes miljoen gulden, aldus direc-
teur E. Penninx van de VNU-Dag-
bladengroep.
De onderhandelingen over de over- I
name zijn nog niet afgerond en j
daarom wil Penninx nog niet zeg-
gen welk bedrag daarmee gemoeid
is. Het kabelkrantbedrijf is thans in
handen van directeur-eigenaar W. JClaessen die een meerderheidsbe-
lang heeft. Bij TV Gazet werken I
veertig mensen, voor wie de overna-
me geen gevolgen zal hebben.
De overname past in het VNU-
beleid om in het verspreidingsge-
bied van de zes VNU-dagbladen'
(Limburg, Noord-Brabant en het
gebied rond Nijmegen) ook de ka- !
belkranten zoveel mogelijk in han-
den te krijgen. In Limburg zou dat
na de overname van TV Gazet nage-
noeg geheel het geval zijn. In Mid-
den- en Oost-Brabant heeft VNU
vijf kabelkranten.

Zie verder pagina 15

" TVGazet wordt straks
regionale CNN'

Limburgs Dagblad

Een auto is |
wel even
anders dan
6 pakken J>~
koffie*^ l

t ~~~~__7"^S -
ledere week .
’ 10.000,-aan "N/V.©*'prijzenplus in ï* 'kyf
de extra gratis XS& t\ronde de super- *■ <I*'t£hoofdprijs de ItSV* ««"Peugeol3o6XN **" ,*»©©* %
t.w.v. ’ 27.500,- **V»*et*»Koop nu uw kaarten! \tj(V"

BMGO
De Limburgs Dagblad Bingokaarten
koopt u bij de verkooppunten.
Voor informatie bel: 045-739888.
Vergunning voor Limburgs Dagblad Bingo is verleend
door de Staatssecretaris van Justitieonder no.
L.O. 940-0081-0096.94.

Vrouw handelde
in boksbeugels
BRUNSSUM - De politie heeft afge-
lopen maandag bij een zestigjarige
vrouw uit Brunssum 35 boksbeugels
inbeslaggenomen. De boksbeugels
werden in de woning van de vrouw"
aan de Maastrichterstraat aangetrof-
fen. Volgens de vrouw wilde zij de
boksbeugels verkopen. Tegen haar is
proces-verbaal opgemaakt wegens
verboden wapenbezit.

Bestuurders
raken slaags
SIMPELVELD - Nadat twee automo-
bilisten maandagavond op de Nijswil-
lerberg in Slmpelveld het met elkaar
aan de stokkregen over het verkeers-
gedrag, stopten beiden op het Oranje-
plein. Over en weer werd geduwd en
geslagen. Plotseling bemoeide een
zestigjarige passagier van een van de
auto's, afkomstig uit Simpelveld, zich
met de vechtersbazen. Hij sloeg de
35-jarige bestuurder uit Kerkrade met
een metalen voorwerp op het hoofd
en vernielde zijn auto. Alle betrokken
partijen zijn door de politie gehoord en
is proces-verbaal opgemaakt. Zij zul-
len bij de rechter verantwoording
moeten afleggen over hun wandaad:

Kleding in
zaak vernield
MAASTRICHT - In een winkel aan
de Muntstraat in Maastricht zijn elf
jassen met een mes vernield. Een
'klant maakte het winkelpersoneel
daarop attent. De schade voor de win-
kelier bedraagt 3500 gulden. In een
andere winkel in de stad werd een
24-jarige inwoner van Maastricht op
heterdaad betrapt bij het wegnemen
van een bestekcassette ter waarde
van zeshonderd gulden. Personeel
van een bouwbedrijf kon een 31-jarige
man uit Maastricht grijpen toen die er
met sanitair met een waarde van drie-
honderd gulden vandoor wilde gaan.

Zwaar gewond
bij botsing
SUSTEREN - Bij een verkeersonge-
val in Susteren is een 25-jarige inwo-
ner van Echt gistermorgen levensge-
vaarlijk gewond geraakt. Het slachtof-
fer werd geen voorrang verleend op
het kruispunt Feurthstraat/Swentibold-
siraat. De man moest met een ernstig
hoofdletsel naar het ziekenhuis in Sit-
tard worden gebracht. De Echtenaar
bestuurde een personenbusje dat
door de klap van de aanrijding over
de kop steeg. De chauffeur werd half
uit de auto geslingerd en kwam onder
het busje terecht. De brandweer
moest er aan te pas komen om hem
uit de beknelde positie te halen. De
andere chauffeur, een 40-jarige man
uit het Belgische Maaseik, werd niet
gewond.

Slachtoffer droeg
'verkeerd pasje'
WESSEM - Het slachtoffer van de
aanrijding met de VSL-lijndienstbus te
Wessem, maandagmiddag, is de
29-jarige Gamil Asham Mourkus-Han-
na. Het slachtoffer droeg ten tijde van
het ongeval een sportpasje bij zich
waarop de naam van zijn broer stond
vermeld. Hierdoor ontstond enige ver-
warring over de identiteit van het
slachtoffer. Volgens administratieve
gegevens woont alleen de broer van
het slachtoffer op het adres dat ver-
meld stond op het pasje. De veronge-
lukte man verbleef in Weert, maar
was er niet ingeschreven.

Venlo tegen gratis
drugsverstrekking
VENLO- De CDA-fractie in de ge-
meenteraad van Venlo heeft geen
steun gekregen voor haar voorstel om
aan een beperkte groep criminele
drugsverslaafden onder controle gra-
tis heroïne of cocaïne te verstrekken.
B en W hebben gisteren laten weten
daar niets voor te voelen. Ze vinden
dat de drugsproblematiek een natio-
nale aanpak vereist. Burgemeester
Van Graafeiland deelde mee vooral
voorstander te zijn van een ook door
de buurlanden van Nederland onder-
schreven drugsbeleid. Zonder een
uniform internationaal beleid vreest hij
dat een grote toeloop van buitenland-
se drugsverslaafden naar Nederland
ontstaat. Ook ziet het Venlose college
niets in een kleinschalige proef. De
CDA-raadsfractie wilde met haar
voorstel de criminaliteit onder drugs-
verslaafden verminderen.

o/z

litie bevestigde gis-
teren de aanhou-
ding, maar wilde
geen nadere infor-
matie geven.
Ook de raadsman
van de Somaliër mr.
R. Corten wilde in
het belang van het
nog lopende onder-
zoek weinig kwijt.
„De man kon zijn
zoontje niet mee-
brengen uit Afrika
omdat het gewoon
niet in zijn paspoort
stond. Dat wilde hij
hier met de moeder
komen regelen maar,
zover is niet geko-
men omdat hij is
aangehouden. Hij is
naar Sittard geko-
men om met zijn ex-
Vrouw een regeling
te treffen, heb ik de
stellige indruk," al-
dus Corten na een
gesprek met de man.

Verkeersmaatregelen
tijdens opening Ikea

als extra parkeermogeüjkheid

geven. Gemotoriseerd verkeer
datvanaf de Duitse grens tot aan
de wegafsluiting richting Ge-
leen/Eindhoven moet, wordt
omgeleid via het Klaverblad in
Bocholtz naar de A76.

De aan In de Cramer in Heerlen
gevestigde bedrijven zijn via de
Parallelweg bereikbaar. Bezoe-
kers kunnen die bedrijven alleen
rechtsaf rijdend verlaten.

De Heerlense politie wijst er na-
drukkelijk op dat fout gepar-
keerde auto's onmiddellijk wor-
den weggesleept.

Zie veróer pagina 13

" Commentaar

HEERLEN - De gemeente
Heerlen neemt ingrijpende ver-keersmaatregelen tijdens de ope-ning van de Ikea-vestiging aande Woonboulevard op woensdag
12 oktober en de drie daaropvol-gende dagen.

Er wordt zeker de eerste dagen
een enorme toeloop van bezoe-kers met auto's verwacht. Mede.door de grote reclamecampagne
die het Zweedse bedrijf jn Duits-
land heeft gevoerd, worden da-gelijks zon 25.000 bezoekersverwacht.
Het gedeelte tussen deafrit In de
Cramer en de afrit Heerlen-
Noord van de autoweg N2Bl
(stadsautoweg) wordt, gezien

Het parkeerterrein aan de Woon-
boulevard in Heerlen is alleen
bereikbaar via de rijbaan In de
Cramer komende vanuit de rich-
ting Parallelweg.
Het verkeer wordt van 12 tot en
met 15 oktober op genoemde
tijdstippenvia genummerderou-
tes omgeleid. De omleidingsrou-
tes zijn ruim van te voren aange-

vanuit de richting Heerlen-Cen-
trum naar Geleen, afgesloten. Deafsluitingen zijn op woensdag
van 8-19 uur, donderdagvan 8-22
uur, vrijdag en zaterdag van 8-19
uur. Op zaterdag 15 oktober is deWoonboulevard in verband met
de extra drukte geopend tot 18
uur.
Het afgesloten gedeelte van de
autowegwordt dievier dagentij-
dens genoemde uren gebruikt

w Woensdag 5 oktober 1994 11
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DOOR JAN HENSELS

IpRUNSSUM - De curator van het failliete Wegenbouwbe-
drijf Brunssum heeft de gemeente Brunssum het aanbod ge-
daan de kwestie Thissen' in den minne te schikken. De affaire

#Pitst zich toe op de vraag of de gemeente Brunssum schuld
Jdraagt aan het faillissement van de wegenbouwer.

pet aanbod van mr. E. Prickartzfvan de wegenbouwer houdt in dat
öe gemeente een gerechtelijke pro-

)fedure kan afkopen door een schik-
Png. Het hangt van het (financiële)
Jjanbod van de gemeente af of de
j|°uratoreen zaak begint tegen de ge-
beente Brunssum. Prickartz wilde
Pch niet uitlaten over de hoogte
r^ri hetbedrag dat de gemeente zou

Roeten betalen om onder een pro-
Tedure uit te komen.

Pc gemeente Brunssum was giste-ren nog niet offieel op de hoogte■van het aanbod om dezaak te schik-
ken. Advocaat mr. Thuis van de

gemeente wilde niet inhoudelijk op
T*e zaak ingaan, omdat hij hierover
o^°g geen overleg met de gemeente
önf6^ gevoerd. Thuis: „Hierover
Ijmoet eerst ook een politieke uit-

spraak worden gedaan."

T. Thissen van Wegen-

flPouwbedrijf Brunssum kon vorig
£ar zijn deuren sluiten nadat de ge-
beente hem in 1992 uitsloot van

J erk. De wegenbouwer kreeg geen
Pdraehten meer van de gemeente

.*« uitlatingen van Thissen over ver-hlftnde corruPtie van plaatselijke
[bestuurders en ambtenaren. Het'örunssumse wegenbouwbedrijf
nr^?l^ 001" een belangrijk deel opjopdrachtenvan de gemeente

De raad nam in 1992 een motie van
de fractie Borger aan om bedrijven
die 'het plaatselijk bestuur en amb-
tenaren zonder bewijs verdacht
maken', uit te sluiten. Hoewel de
motie later door het college onge-
daan werd gemaakt, kreeg Thissen
nadien nauwelijks nog opdrachten.

Naar aanleiding van getuigenverho-
ren in deze zaak meent curator
Prickartz dat er voldoende gege-
vens voorhanden zijn om met suc-
ces een zaak tegen de gemeente
Brunssum te beginnen. Tijdens die
getuigenverhoren werden onder
meer burgemeester J. van Dijk van
Vaals (oud-wethouder van Bruns-
sum) en de inmiddels ontslagen
burgemeester Riem van Brunssum
onder ede gehoord.
De rechter-commissaris van de
rechtbank in Maastricht heeft de
curator inmiddels toestemming ge-
geven een procedure op te starten
tegen de gemeente. Eerst moet ech-
ter worden geprobeerd de zaak in
den minne te schikken.

De beslissing van de rechter-com-
missaris zegt overigens niets over
de vraag of Brunssum mogelijk on-
rechtmatig heeft gehandeld. Ook
het aanvaarden van een schikking
hoeft geen erkenning van schuld te
betekenen.

I Von onze verslaggevers

- De ge-meenteraad van Heerlen heeft giste-n unaniem ingestemd met de
j: rste plannen voor de ontwikke-Jjng van het Emmaterrein. Wel wer-
„ n er de nodige kanttekeningen
zie -atst b^ de Plannen die voor-
ee nk 1 womngDOUW en aanleg van
g n bedrijventerrein. De raad vanj^unssum lukte het gisteravond
gaH °m binnen de afgesproken ver-
gjuertijd een besluit over het
runssums-Heerlense plan te ne-

deCn' Het ziet er ecnter naar uit dat
y;.raad van Brunssum vanavond
.J^f"8 de voortzetting van de ver-

gaderinghet voorbeeld van Heerlen Izal volgen.
De vergadering in Brunssum dreig-
de even te ontsporen omdat de
spreektijdbeperking van vijf minu-
ten zeer strikt werd toegepast. Tot
een schorsing, om de gemoederen
tot bedaren te brengen leidde het
net niet, mede omdat besloten werd
deraadsleden tien minuten spreek-
tijd toe te staan.
Vrijwel alle fracties in de Heerlense
raad willen dat er compensatie
wordt geboden voor de sportvereni-
gingen die van het Emmaterrein |
moeten verdwijnen. Een motie van 1Stadspartij Heerlen-Noord daarover I
werd echter met 18 tegen 16 stem-
men verworpen.
Ook werd een oplossing gevraagd
door de verwachte extra verkeerso-
verlast voor de bewoners van de
Patersweg in Hoensbroek. Volgens
wethouder Zuidgeest van Heerlen
draagt het Emmaterrein slechts in
geringe mate bij aan de extra ver-
keersoverlast. De suggestie om ter
ontlasting de aanleg van een al eens
geplande weg (522) weer uit de kast
te halen, bekoorde de bestuurder
maar weinig. ,
De coalitie in Brunssum vroeg gis-
teren zelfs met een motie aandacht
voor de verkeersproblematiek. Zij
vindt dat het doortrekken van de
S2O (Sittard-Brunssum) naar de
Heerenweg zo snel mogelijk moet
worden opgepakt. Oppositiepartij
Progressief Akkoord keerde zich
daar tegen.
Als onderdeel van de stedebouw-
kundige plannen wordt ook de
Akerstraat-Noord in Hoensbroek
aangepakt. Zuidgeest kondigde aan
dat het college daarnaast mét bewo-
ners en ondernemers de verloede-
ring van en drugsoverlast in dat
deel van Hoensbroek gaat aanpak-
ken.

Werelddierendag

CDA eist zetel
Wagemans op

HEERLEN - Het CDA in de
raad van Heerlen wil dat de on-
langs uit de fractie gestapte Ger
Wagemans zijn zetel aan de
christen-democraten afstaat.
CDA-fractievoorzitter Eduard
Prickartz noemde de handelwij-
ze van Wagemans gisteravond
tijdens de raadsvergadering poli-
tiek onfatsoenlijk.
Wagemans stapte medio septem-

ber uit het CDA, naar eigen zeg-
gen vooral uit onvrede over het
ouderenbeleid van zijnpartij. Hij
wil als eenmansfractie verder
gaan. Volgens Prickartz pleegt
Wagemans daardoor woord-
breuk en heeft hij veel uit te leg-
gen aan zijn veelal oudere kie-
zers. Maar ook door zijn 'lange
aanwezigheid onder dé Spaanse
zon' heeft hij zijn plichten als
raadslid verzaakt, zei Prickarz.
Wagemans was gisteren voor de
derde keer in successie afwezig1
tijdens de raadsvergadering. Hij
zit op Mallorca.

Raad Heerlen steunt
voorstel Glaspaleis
HEERLEN - De gemeenteraad van
Heerten heeft gisteravond zonder eni-
ge discussie ingestemd met het voor-
nemen het Glaspaleis in het centrum
van de stad aan te laten wijzen als
beschermd monument. Het college
zal dat nu adviseren aan het ministe-
rie van Onderwijs, Cultuur en Weten-
schappen. Het in 1934-1935 gebouw-
de Glaspaleis is een ontwerp van
architect Frits Peutz.
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Jordy
zoon van

Jack en Chantal
Golsteyn-Bovens

Lage Bongerd 21
6116 BN Roosteren

tel. 04499-4421

t
Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmee hij ons gedurendezijn leven heeft
omringd, delen wij u mede dat hedenvan ons is
heengegaan,voorzienvan de h. sacramenten, op
de leeftijd van 67 jaar mijn lieve man, goede en
zorgzame vader, schoonvader, opa, onze broer,
zwager, oom en neef

Sjef Willems
echtgenoot van

Lenie Crombach
In dankbare herinnering:

Hoensbroek: A.M. Willems-Crombach
Hoensbroek: Guus en Anita

Nina
Familie Willems
Familie Crombach

3 oktober 1994
Marktstraat 82
6431 LS Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienstzal plaatshebben op
vrijdag 7 oktober a.s. om 10.30 uur in de paro-
chiekerk van de grote St. Jan te Hoensbroek,
gevolgd door de crematie in het crematorium
Imstenrade te Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
De dierbare overledene zal bijzonder worden
herdacht tijdens de avondwake van donderdag
6 oktober a.s. om 19.00 uur in de kleine St. Jan
aan de markt te Hoensbroek.
U kunt afscheidnemen in een der rouwkamers
van De Universele, Hoofdstraat 100, Hoens-
broek. Bezoekgelegenheid dagelijks van
17.30-19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
geheven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

Dankbetuiging
De grote belangstelling bij de begrafenis, de ve-
le bloemen, kaarten, brieven en andere blijken
van medeleven bij het overlijden van mijn lieve
man, onze vader en opa

Sjef Paulssen
hebben ons veel troost en steun gegeven. Het
deed ons goed te zien hoeveel mensen hem
waardeerden en van hem hielden. Langs deze
weg willen wij dan ook iedereen hartelijk dan-
ken voor de betoonde belangstelling.

Hanny Paulssen-Schoutens
kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden
op zaterdag 8 oktober a.s. om 19.00 uur in de
parochiekerk O.L.V. te Molenberg.

Dankbetuiging
t

De prachtige mis, de vele condoleances, de
bloemen en de aanwezigheid van zoveel men-
sen in de kerk bij de begrafenis van mijn dierba-
re man, onze lieve vader, schoonvader en opa

Wil Janssen
hebben ons diep getroffen.
Er bleek waardering uitvoor de persoonlijkheid
van Wil die altijd bereid was tot 'n praatje en 'n
vriendelijk woord voor ieder die hij ontmoette.
Wij danken iedereen hartelijk voor de belang-
stelling en uw medeleven.

R.B. Janssen-Jorna
Kinderen en kleinkinderen

De zeswekendienst wordt gehouden op zater-
dag 8 oktober a.s. om 19.00 uur in de St. Augus-
tinuskerk te Geleen.

I "
Heden overleed tot onze diepe droefheid,na een
kortstondige ziekte, toch nog onverwacht, voor-
zienvan het h. sacrament der zieken, in de leef-
tijd van 72 jaar, mijn dierbare levensgezel, onze
goede en zorgzame vader en schoonvader, lieve
groot- en overgrootvader

Karel Anton
Roemgens

levensgezel van

Gerda Tienhooven
weduwnaarvan

Catharina Hansen
De bedroefde familie:

Eygelshoven: G. Tienhooven
kinderen, klein- en
achterkleinkinderen
Familie Roemgens
Familie Hansen
Familie Tienhooven

Eygelshoven, 3 oktober 1994
6471 JS Eygelshoven, Terbruggen 23
De plechtige eucharistievieringzal plaatsvinden
op zaterdag 8 oktober 1994 om 11.30 uur in de
parochiekerk Joh. de Doper te Eygelshoven,
waarna aansluitend crematie te Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
De overledene is opgebaard in het De Weverzie-
kenhuis te Heerlen, Henri Dunantstraat 5. Gele-
genheid tot afscheidnemen van 16.00 tot 17.00
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

Heden moesten wij afscheidnemen van

Charles Roemgens
Wij verliezen een fijn lid en grootzangersvriend.
Gerda en de kinderen wensen wij veel sterkte
toe.

Bestuur, dirigent en leden
Gemengd koor St. JozefEygelshoven

Vandaag bereikte ons het bericht van overlijden
van

Charel Roemgens
Vele jaren was hij onze zangersvriend. Wij kun-
nen het ons nog niet voorstellen. Het zal
vreemd, heel vreemd zijn.
Wij wensen Gerda en alle familieleden heel veel
sterkte.

De vrienden van
mannenkleinkoorKoor 72
en hun dames

Charles
bedankt voor de fijne zangersjaren.

Je vrienden en vriendinnen
van Con Amore

Gerda en kinderen veel sterkte.

tSjra Vergoossen, 68 jaar, echtgenoot van Corrie
van Helden, Broekstraat 48, 6049 CJ Ooi-Herten.

De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
vrijdag 7 oktober om 10.30 uur in de parochiekerk
van de H. Michaël te Herten.

tNicolaas Bijman, 92 jaar, echtgenoot van Ger-
truda Baetsen, Gezellenstraat 5, 6006 LE Weert..

De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
donderdag 6 oktober om 10.30 uur in de parochie-
kerk van de H. Joseph te Keent-Weert.

tLena Silkens, 88 jaar, weduwe van Willem Erd-
kamp. Corr.adres: Fam. Hendrickx, Klooster-

laan 2, 6019 AN Wessem. De plecjhtige uitvaart-
dienst zal woren gehouden donderdag 6 oktober
om 10.30 uur in deparochiekerk van de H. Medar-
dus te Wessem.

tJacob Aelmans, 79 jaar, echtgenootvan To Cox,
Maalbroek 145, 6042 KM Maasniel. De plechtige

uitvaartdienst zal worden gehoudenvrijdag 7 okto-
ber om 10.30 uur in de parochiekerk van de H.
Laurentius te Maasniel.

tHenrica van den Heurik, 60 jaar, echtgenote
van Johannes de Zeeuw,Pijlsstraatje 3, 6003 AK

Weert. De crematie heeft in besloten kring plaats-
gevonden op 3 oktober j.l. in het crematorium te
Heeze.

Dankbaar dat wij haar zo lang in ons midden
mochten hebben, maar ook bedroefd om het
scheiden, delen wij u mede, dat na een werk-
zaam leven in Gods vrede is overleden, onze lie-
ve moeder, schoonmoeder, groot- en overgroot-
moeder, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Johanna Krul
weduwe van

Arie van Opijnen
Zij overleed de leeftijd van 90 jaar, na een
liefdevolle verzorging in het bejaardenverzor-
gingstehuis De Dormig.

Uit aller naam:
Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen
FamilieKrul
Familie van Opijnen

Landgraaf, 3 oktober 1994
Corr.adres: Schoutstraat 42
6441 EK Brunssum
Liever geen bloemen.
De gebedsdienst zal gehouden worden op zater-
dag 8 oktober a.s. om 11.30 uur in de aula van
het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg
10.
Bijeenkomst in de ontvangkamer van het cre-
matorium om 11.15 uur.
Er is geen condoleren.
De avondwake tot intentie van onze dierbare
overledene is op vrijdag 7 oktober om 18.15 uur
in het bejaardenverzorgingstehuis De Dor-
mig, Op de Heugden 100 te Landgraaf.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwka-
pel van het De Weverziekenhuis te Heerlen,
dagelijksvan 16.00 tot 17.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

IJshockey was je lust en leven.

Paul
we zullen je missen.

Jouw ijshockey-vrienden:
Nicole en Remy, Carla en Peter, Armelies
en Frans, Harry, Gied, Wilma en Michel,
Annie en Gerard, Rosé-Marie en Horst,
Rosita en Wil, Mona en Roger, Henriëtte
en Erwin, Mark, Karin en Math, Maikel,
Henriëtte en René, Resie en Jos, Jos jr.,
Marcel sr., Ingrid en Frans, Maurice,
José en Joske, Marlies en Piet, Jenny,
Cindy, Monique en Giel

Els en Peter, veel sterkte in de toekomst.

Dankbetuiging
Hierbij willen wij u allen hartelijk danken voor
uw blijken van medeleven en troost bij het
overhjden en de uitvaart van mijn dierbare
man, vader, schoonvaderen opa

Hubert Wings
Deze oprechte belangstelling vervult ons met
dankbaarheid en geeft ons veel steun in deze
voor ons zo moeilijke tnd.

Mevr. S. Wings-Lataster
kinderen enkleinkinderen

Kerkrade, oktober 1994
De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den op zaterdag 8 oktober a.s. om 19.00 uur in
de parochiekerk van de H. Maria Goretti te
Kerkrade-Nulland.

tSiep Sijmonsma, 72 jaar, echtgenote van Juul
Habets, Veliahof 16D, Maastricht. De uitvaart-

dienst vindt plaats op donderdag 6 oktober om
11.00 uur in de parochiekerk van het H. Hart van
Jezus te Oud-Caberg, Maastricht.

t Hoebeer Monfrance, 72 jaar, echtgenootvan Jes
Wellens, Kast. Cortenbachlaan 58, Maastricht.

De uitvaartdienst vindt plaats op donderdag 6 ok-
tober om 11.00 uur op der.k. begraafplaats Tonger-
seweg, Maastricht.

tFrits Corten, 59 jaar, echtgenoot van Rini Hoo-
rens, Gaspeldoorn 4, Maastricht. De uitvaart-

dienst vindt plaats op donderdag 6 oktober om
11.00 uur in de parochiekerk van St. Antonius van
Padua te Scharn-Maastricht.

tWim Heuts, 78 jaar, echtgenoot van Ton Vos.
Corr.adres: Laan in den Drink 27, Maastricht.

De uitvaartdienst vindt plaats op donderdag 6 ok-
tober om 11.00 uur in de parochiekerk van St. Pe-
trus Banden te Heer-Maastricht.

tFientje Laudy, 84 jaar, weduwe van Jules Ja-
cobs, d'Artagnanlaan 6, Maastricht. De uitvaart-

dienst vindt plaats op donderdag 6 oktober om
11.00 uur in de parochiekerk van St. Theresia te
Maastricht.

Enige en algemene kennisgeving

t
Bedroefd, maar ook dankbaar voor wat zij voor
ons heeft betekend, geven wij u kennis dat he-
den, toch nog onverwacht, gesterkt door de h.
sacramenten is overleden, onze zorgzame moe-
der, schoonmoeder en oma

Henriëtte Therese
Jansen
weduwevan

Frans Stalman
Zij overleed op de leeftijd van 75 jaar.

Kinderen en kleinkinderen
3 oktober 1994
Panhuisweg 1, Hulsberg
Corr.adres: Parkstraat 56, 6367 TX Voerendaal
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden
op vrijdag 7 oktober om 11.00 uur in de H. Mi-
chaëlkerk te Schaesberg-Eikske, waarna aan-
sluitend crematie in het crematorium te Imsten-
rade, Heerlen.
Voor aanvang van de h. mis is er gelegenheid
tot schriftelijk condoleren achter in de kerk.
De avondwake wordt gehouden op donderdag 6
oktober om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Moeder is opgebaard in het mortuarium van het
De Weverziekenhuis te Heerlen; gelegenheid tot
afscheidnemen dagelijks van 16.00-17.00 uur.

Met verslagenheid hebben wij kennisge-
nomen van het overlijden van onze colle-
ga

Leon Nafzger
Wij wensen Gaby en de kinderen veel
sterkte toe.

Collega's
Division Diagnostics

Dankbetuiging
Hartelijk dank voor uw medeleven na het over-
lijden van mijn lieve man, onze vader," schoon-
vader en opa

Sjeng Schiffelers
Uw blijken van deelneming zijn voor ons een
steun en troost geweest en hebben ons het ge-
voel gegeven dat hij door velen geliefd en geres-
pecteerd werd.

Mevr. Schiffelers-Roberts
Kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den op zaterdag 8 oktober om 19.00 uur in de
parochiekerk St.Lambertus te Oirsbeek.

*

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is eeniederpersoonlijk
te bedanken voor de vele blijken van medele-
ven die wij mochten ontvangen na het overlij-
den en de crematie van onze moeder, schoon-
moeder, grootmoeder en overgrootmoeder

Katharina
Boeijen-Derks

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

Brunssum, oktober 1994
De plechtige zeswekendienst wordt gehouden
op zaterdag 8 oktober om 19.00 uur in de St. Jo-
sephkerkte Brunssum.
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Maria Geertruida Ki,
Lennertz K

aan
weduwe uit het eerste huwelijkvan gen

Mathieu Lucas In
weduwe uit het tweede huwelijk van woc

Mathieu Hanssen de
r
z

VerZy overleed in de leeftijd van 74 jaar. n
Kerkrade: R. Engelen-Lucas wei

F. Engelen tigj
kinderen per

Nijmegen: M. Lucas de
E. Lucas-van Kesterei___
kinderen

Kerkrade, 27 september 1994 ' /
Overeenkomstig de wens van de overled*
heeft de uitvaart inmiddels in besloten h
plaatsgevonden.

De sfeervolle h. mis, de vele condoleances
bloemstukken, hebben ons diep ontroerd.
Het heeft ons goed gedaan te ervaren, dat ve
ons hebben bijgestaan na het overlijden en<w_
de begrafenis van mijn man, onze pap en op I

Jean Frankort
Wij willen u gaarne van harte bedanken.

Joke Frankort-Marcinski
kinderen en kleinkinderen

Heerlen, september 1994
(Ac

De zeswekendienst zal worden gehouden opr4-1-
terdag 8 oktober a.s. om 18.30 uur in de dek^sti
Ie St. Pancratiuskerk te Heerlen. en

■*■■■■
De grote belangstelling, de vele troostrijkeb^mven, bloemen en h. missen bh' het heengaan^n]
mijn lieve en zorgzame moeder, schoonmoe% a
en oma Ce:

Liza Biermans-BudiC
jtaahebben ons getroffen. Al deze blijken van »

deleven en de wetenschap dat zij door zovelewerd geacht, hebben ons gesterkt dit verlies'el
dragen.

Rita en Heinz Prümper-BiermaJ^e
Erika en Hans-Peter

UiiKerkrade, oktober 1994 e ±
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvind*eg
op zaterdag 8 oktober a.s. om 19.00 uur in* ]
parochiekerk van de H. Jozef te Kaalhei<m
Kerkrade. 'er

-"'

I Tüu
tPaul Tonnaer, 81 jaar, echtgenoot van Tri

Tonnaer-van den Heuvel, Roermond. De eudjee
ristieviering zal plaatsvinden op woensdag 5 oK;er]
ber a.s. om 10.30 uur in de H. Hartkerk te R°en
mond. rac
tNicole Schroeten, 81 jaar, Salmenhofweg J,u<

6095 BK Baexem. De plechtige uitvaartdie1'13
zal worden gehouden op donderdag 6 oktober *ri
om 10.30 uur in de parochiekerk van de *s

Johannes de Doper te Baexem. an
fertjan Dirk Koot, 84 jaar, echtgenootvan Beren"

na Brouwer, Rooseveltlaan 21, 6191 VX B<*> .
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op d' 'derdag 6 oktober a.s. om 11.45 uur in crematori^Nedermaas, Vouershof 1, Geleen. Bijeenkomst ~°
tevens gelegenheid tot condoleren in de wachf*n
mervan het crematorium vanaf 11.15 uur. ■r°I ffuAu

J
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Slechts voorwaardelijke
straf voor boer Waelen

DOOR ROB PETERS

MAASTRICHT/URMOND - De
rechtbank in Maastricht heeft op
werelddierendag de landelijke 'af-
faire' rond boer Waelen uit Urmond
en zijn bij de overstromingsramp
omgekomen 36 koeien terugge-
bracht tot zijn normale proporties.

Waelen, die werd beschuldigd van
ernstige dierenmishandelingtijdens
de overstromingsramp eind 1993,
werd slechts veroordeeld voor een
overtreding (artikel 455) en kreeg
daarvoor een maand hechtenis, ge-
heel voorwaardelijk.

Officier van justitie mr.M. Verbaas
had veertien dagen geleden zes
maanden gevangenisstraf, waarvan
de helft voorwaardelijk en een geld-
boete van tien mille gevraagd voor
het misdrijf van dierenmishande-
ling.

De rechtbank kwam niet tot bewe-
zenverklaring van de aanklacht dat

Vlaamseminister wil snel overleg met Jorritsma

'Nieuwe snelweg
Hasselt-Eindhoven'

Half miljoen schade bij autobrand

GS dringen aan
op afronding

Vervolg van pagina 1

■en~
l Von onze verslaggever

.p'ASSELT - De Vlaamse mi-nster Kelchtermans wil bin-
J|J}kort de aanleg van een
gelere verbinding tussen
■eindhoven en het Belgisch-
bWmburgse Hasselt opnieuw

bij zijn Nederland-
T ambtgenoot Jorritsma (ver-
®er en waterstaat). Hij zei ditj^ Eindhoven bij de opening
jn een bankfiliaal. De be-lande weg veroorzaakt ale^cennia lang overlast in dees*eigische en Nederlandse ge-
centen waar de route door-een loopt.

twintig jaar geleden besloot
i^pp 6 regering een autosnel-
i W nan te leggen van Hasselt naar
d'et v g!sch-Nederlandse grens. In

StructuurschemaKeer en Vervoer werd in 1978
deel tot aan Eind-<tosne^wPegge.nomen, CVeneenS "^cWPflgié^ werd slechts een klein

K'erl anHni 1e Tg aangelegd. In Ne-<n^d lukte het niet eens om over-?acï nmmg te over hetCcc?daar°OnTrdt nog steeds ge-ilaamS' h °,nlangs beslo°t deVendT L deelr,egering de ontbre-fctwiit»alsnog aan te ieggenanHpt aanSWeg" Indien nodigd
eeJeg ln de toekomst wordennareed tot een vierbaanssnelweg.

Fel8 kelchtermans is een goedefc^s Éi"lVerblnding tussen de re-
*onder j^ Tv f" Hasselt van bIJ"7ootstPg

t
l belang- Een van deJaa?z£ eVen Van dit gebied is

«> de Rl m?nmg de centrale liggingNtelfnT1
w ' met Cen Venst^ °PWe moeten niet °P on*"VeShrHH^T ZlttCn' maar grens-

-"Wn _ persPectieven uit-
fennaJl en,Problemen gezamenlijkSsnïn1' aldus de Vlaam^ be-

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Het provinciaal
college, onder aanvoering van gou-
verneur Van Voorst tot Voorst, eist
van Kamer en kabinet dat het al
lang en breed in gang gezette be-
sluitvormingsproces rond de uit-
breiding van Maastricht Airport 'in
zyn geheel wordt doorlopen' en af-
gerond. In de ogen van GS is het
alleen al om die reden onvoorstel-
baar en onacceptabel als - vooruit-
lopend op de definitieve beslissing
daarover - nachtvluchten op
'Beek' nu al taboe worden ver-
klaard.

Ondertussen is er achter de scher-
men in allerijl een zwaar bezette
Limburgse lobby-groep gefor-
meerd, die de uitbreiding van Maas-
tricht Airport langs alle mogelijke
wegen tracht te bewerkstelligen. De
lobbyclub bestaat uit gouverneur
Van Voorst tot Voorst, CDA-gede-
puteerde Bronekers, luchthavendi-
recteur Jense, vliegveldcommissa-
ris Prieckaerts en een vertegen-
woordiger van de Vrienden van
Maastricht Airport. Tijdens infor-
mele gesprekken op hoog bestuur-
lijk niveau hamert het vijftal vooral
op het grote belang van het vlieg-
veld voor deeconomie en werkgele-
genheid in Limburg en de Euregio.

Celstraffen geëist tegen tweeKerkradenaren

Vrienden leerden
inbrekers een lesje

Milieufederaties:
meer aandacht

vanprovincies
ijASTRICHT - De twaalf provin-
lestart leufederaties zi Jn gisteren
'Og nrï e} een camPaSne met het
üezin k°mende provinciale ver-

hih>nfen m maart 1995-Volgens de
lat i 1 deratles is net noodzakelijk
*ienri C Provinciebesturen de ko-
Jotstl^ifren narder trekken aan de

rfuur ? oming van een goed na-"" en milieubeleid.

kWiiw ,overhevelen van een aan-
<*est ir

en "ebben de provincie-
ler, „ £ meer geld en bevoegdhe-
be fff; regen voor 'groen' beleid,
bellen aties doen daarom voor-
na's v V°°r de verkiezingsprogram-van de politieke partijen.

*achtagen ze onder meer extra aan-
richt, Voor natuurbeleid en landin-
èüfpH Bovendien willen de mili-
ih2ett eratles dat de Provincies zich

n h
n voor het duurzaam bouwen

nuizen, kantoren en fabrieken.

Ües de actie üjken de milieufedera-
R n!iW'"en voorkomen dat natuur
tosit 1 u net zo ondergeschoven
tr,e] l̂es krijgen als tijdens de Ka-

erkiezingen van dit voorjaar.

De Kerkradenaar wuifde alle be-
schuldigingen weg. Tegen de huis-
baas zou hij alleen hebben gezegd
dat hij op moest donderen, wilde de
man geen problemen krijgen. Wa-
pens had hy nooit in huis gehad;
het gaspistool dat de politie had ge-
vonden was van een vriend. En de
inmiddels afgemaakte hond was
geen pitbull geweest maar een
Staffordshire-terrier.

Dat hij die inbrekers had afgetuigd,
was niet te vermijden geweest. „Ik
wilde die jongens geen kwaad doen,
maar ze gewoon eens goed de waar-
heid zeggen. Maar eentje trok met-
een een vlindermes. Als ik die
wandelstok niet had gegrepen, had
ik nu op het kerkhof gelegen," zei
M.

Overdreven
Zijn raadsman mr. René Corten
vond dat de beschuldigingen van
justitie aan het adres van M. over-
dreven waren. Omdat zijn cliënt al
geruime tijd in voorarrest zit, vroeg
hij de rechtbank M. onmiddelijk op
vrije voeten te stellen. Dat verzoek
werd na ampel beraad niet ingewil-
ligd.

Uitspraak op 18 oktober.

KERKRADE/MAASTRICHT
Twee inbrekers kregen deze zomer
een verschrikkelijke aframmeling
van de Kerkradenaren Jean H. (24)
en Johan M. (34). De vrienden wa-
ren er achter gekomen dat de beide
knapen hadden ingebroken bij een
kamerhuurder in het pension waar
zij ook woonden.

Officier van justitie mr.F. van Don-
gen kon dat voor eigen rechter spe-
len niet waarderen. Tegen H. eistezn gisteren voor de Maastrichtse
rechtbank bij verstek een jaar cel
waarvan vier maanden voorwaarde-
lijk. Voor M., die wel was versche-
nen, had de officier van justitie
achttien maanden gevangenisstraf
waarvan een half jaar voorwaarde-
lijk in petto.

# Een brand aan een
vrachtwagen heeft gis-
teren een schade van
minimaal een half mil-
joen gulden aange-
richt. De vrachtwagen
reed tegen 9 uur over
de autoweg Maas-
tricht-Heerlen toen ter
hoogte van Voerendaal
plotseling rook onder
de truck vandaan
kwam en de auto in
brand vloog. Nog voor-
dat de brandweer ter
plekke was, sloeg de
brand al over naar de
koelinstallatie van de
oplegger. Die was bela-
den met vlees en le-
vensmiddelen. De
brandweer kon het
vuur blussen, maar de
truck brandde geheel
uit. Schade: 500.000
gulden. Ook de opleg-
ger liep flinke schade
op, terwijl de inhoud
verloren ging. Door de
brand en de takelwerk-
zaamheden moest een
deel van de rijbaan tot
half een worden afge-
zet.

Foto: FRANS RADE

BedreigingVoor hun wraakactie hoefden ze
niet ver te gaan. Ook de inbrekers
hadden in dat pension een kamer.
De twee kregen er met een wandel-
stok en een plank behoorlijk van
langs. Ze moesten zich onder dok-
tersbehandeling stellen met schaaf-
wonden over het hele lijf en ge-
kneusde ribben.

M. moest zich behalve voor mishan-
deling ook verantwoorden wegens
bedreiging van zijn huisbaas met
een pistool en verboden wapenbe-
zit. Bovendien had hij een pitbull-
terrier in huis gehad zonder dat de
hond was gecastreerd en gemuil-
korfd.

HASSELT - De vrijdag gearres-
teerde 34-jarige topambtenaar van
de Belgische provincie Limburg zit
nog steeds vast. De Hasseltse recht-
bank heeft het voorarrest met een
maand verlengd. De rechtbank is
bang dat de verdachte anders de
whk neemt naar het buitenland. Hij
wordt ervan verdacht door valsheid
in geschrifte de provincie voor on-
geveer 1,1 miljoen gulden te hebben
opgelicht. Hn' zou geld dat bestemd
was voor de provinciekas, op zijn
eigen rekening hebben gezet. De
topambtenaar was als 'bijzonder
ontvanger' van de provinciale
dienst Wegen en Waterloopen onder
meer belast met de invordering van
rekeningen voor technische bij-
stand van de provincie bij de uit-
voering van gemeentelijke werken.

Topambtenaar
voorlopig nog vast

Verdachten schietpartij Tuddernderweg vrij
DOOR ROB PETERS den op S., maar van één geval kan

niet worden vastgesteld of dat met
voorbedachte rade is gebeurd. Ze-
ker is dat B. de man niet heeft opge-
wacht. De rechtbank kan aan de
hand van getuigenverklaringen ook
niet exact vaststellen of het verhaal
van B. klopt, dat hij per ongeluk
zyn auto, een automaat, in werking
bracht toen hij schrok van S., die
met een pistool zwaaide en op zijn
auto schoot.

MAASTRICHT/SITTARD - Na 105
dagen zijn de twee hoofdpersonen
van de raadselachtige schietpartij
en gewelddadigheden op 20 juni
voor café Stadbroek op deTuddern-
derweg in Sittard door de recht-
bank in Maastricht voortijdig naar
huis gestuurd. De strafkamer kwam
gisteren, een week eerder dan voor-
zien, tot de slotsom dat de twee ver-
dachten niet langer vastgehouden
konden worden.

Het openbaar ministerie had verle-
den week straffen van vier jaar en
drie jaar tegen B. en S. wegens po-
ging tot doodslag gevraagd. Karel
'Goldie' B. (32) uit Melickkwam vrij
omdat de rechtbank geen wettig en
overtuigend bewijs kon vinden
voor het met voorbedachte rade
met znn Ford Taunus inrijden op de
schietende Jan S. (41) uit Sittard.

Zowel Corten als Bots hadden ver-
leden week al aangetoond dat het
nauwelijks aannemelijk was dat de
twee mannen opzettelijk elkaar van
het leven probeerden te beroven,
omdat zy het niet met elkaar aan de
stok hadden gehad die avond. Wel
was er ruzie geweest tussen S. en
een andere bezoeker van de kroeg,
maar die bezoeker was op het mo-
ment dat S. enkele schoten loste en
B. met de auto op hem inreed al
lang verdwenen.

alle rechtsvervolging met betrek-
king tot de verdenking dat hy in
drugs heeft gehandeld. De recht-
bank vond de aanklacht nietig om-
dat de tekst van de dagvaarding te
weinig duidelijk was.

Al tijdens de rechtszitting verleden
week werd duidelijk dat de recon-
structie van de schietpartij een
bijna onontwarbare puzzel was ge-
worden. Met name het ontbreken
van een deugdelijke plattegrond en
de vele tegenstrijdige verklaringen
maakten een heldere reconstructie
onmogelijk. De herinnering aan de
incidenten, die plaatsvonden op de
avond dat Oranje zijn eerste WK-
duel tegen Saoedi-Arabië had afge-
werkt, was bij de meeste getuigen
ook erg wazig vanwege overmatig
drankgebruik tijdens de tv-uitzen-
ding van die wedstrijd.

Vast staat volgens de rechtbank wel
dat B. dieavond tweemaal is ingere-

S. mocht direct naar huis omdat de
rechtbank de dagvaarding waarin
het gericht gebruik van een vuur-
wapen stond vermeld, wegens in-
nerlijke stegenstrijdigheid nietig
oordeelde. De raadsman van S., mr.
F. Bots uit Sittard, had verleden
week al op basis van dezelfde argu-
menten om onmiddellijke vrijlating
van zijn cliënt gevraagd. Toen werd
dat verzoek nog afgewezen.

S. werd alleen veroordeeld voor ver-
boden wapenbezit. Hij kreeg voor
het bezit van een FN-pistool en
scherpe munitie een straf van 105
dagen, gelijk aan het ondergane
voorarrest.

Karel B. omhelsde na de uitspraak
zo bly als een kind zijn raadsman
mr. René Corten uit Sittard, diever-
leden week ook al op basis van de
tegenstrijdige visies in het proces
verbaal om vrijspraak had ge-'
vraagd. B. werd ook ontslagen van
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" Lei Lemlijn

Hoge pauselijke
onderscheiding

voor Lei Lemlijn
KLIMMEN - Lei Lemlijn uit
Klimmen heeft in de Duitse be-
devaartplaats Kevelaer uit han-
denvan de Heerlense deken Van
Galen de pauselijke onderschei-
ding Benemerenti ontvangen.

De hoge onderscheiding werd de
tachtigjarige Lemlijn uitgereikt
vanwege zijn vele goede werk
voor de medemens. De Klimme-
naar organiseerde twintig jaar
lang bedevaarten naar Kevelaer,
Banneux en Italië.

Zij eerste tocht maakte hij naar
het Italiaanse Montichiari-Fonta-
nelle van pater Pio. In 1980
kwam hij in het bezit van het ge-
nadebeeld van pater Pio.

(ADVERTENTIE)_ Grote
I kollektie
I eigentijdse
I meubelen.
I Kom 'n uurtje rondwandelen

en ideeën opdoenvoor uw |
interieur, f

I in onze showroom is ook een L'
IP 20 studio.

<? Montis, type Castor Ë

JOOP ROUKEiU
zitmeubelen, eet-units,kastenwanden

Geleen, Salmstraat,
tel. 046-743468

„,__________ (ADVERTENTIE)

1 ______________bT__H

°P Alle Monturen Vanaf FlOO,-. Tot 16 Oktober. Voor Pearle Adressen Zie Gouden Gids.

(ADVERTENTIE)

commentaar
Parkeren Ikea
Het is natuurlijk prachtig dat
ce Woonboulevard in Heer-
'en °P oktober wordt uit-
gebreid met een fraaie geet-
blauwe Ikea-vestiging. Min-
der mooi is dat defeestelijke
opening, zoals het er nu
naar uitziet, leidt tot allerlei
ingrijpende maatregelen om
het autoverkeer, veroor-
zaakt door tienduizenden

bezoekers, op le vangen. Het gedurende enkele dagen transfor-
meren van de rijrichting van de Antwerpse Weg (stadsautobaan)
van de afslag In de Cramer tot aan de afslag Heerlen-Noord tol
een gigantische parkeerplaats kan alleen maar een grote ver-
keerschaos tengevolge hebben, tot in de verre omtrek van Heer-
len. Dat alles len gerieve van één enkel bedrijf, Ikea. Dat noemen
we nog eens de rode loper uitleggen.
De bouw van Ikea is al ongeveer een jaarbezig en de openings-
datum is al tijden bekend. Waarom is er dan niet geprobeerd om
van het braakliggende terrein naast Ikea zolang een geïmprovi-
seerde parkeerplaats te maken? Daar zou plaats geweest zijn voor
vele honderden, zo niet duizenden auto's. De verkeersoverlast
rond, bij voorbeeld, de Antwerpse Weg, had dan gemakkelijk ver-
meden kunnen worden.

V "±_J

- De raad van
>ruestuur van net Academisch Zie-
r^nuis Maastricht wordt thde-
*"k uitgebreid met bedrijfsadvi-seur drs.P. Sturkenboom. De
raad van toezicht heeft besloten
sturkenboom voor zes maandenaan het AZM-bestuur toe te voe-gen.

5n het besluit wordt met geen
jvoord gerept over vice-voorzit-

>er Rien Damen, die sinds begin
«eze maand officieel met ziekte-
verlof is, nadat bekend werd dat
«et AZM jarenlang 1500 mede-
werkers ten onrechte onregelma-
"gheidstoeslag tijdens vakantie-
Periodes heeft onthouden. Voor

medezeggenschapsraad was

AZM breidt
bestuur uit

het niet uitbetalen van de toesla-
gen aanleiding tot het opzeggen
van het vertrouwen in devolledi-
ge raad van bestuur. ,
De nieuwe man, Sturkenboom,
is geen onbekende in de Lim-
burgse gezondheidszorg. Het af-
gelopenjaarheeft hij gefungeerd
als interim-manager in het Maas-
landziekenhuis in Sittard en Ge-
leen, waar een ingrijpende reor-
ganisatie heeft plaatsgevonden.

Het is nog onbekend welke ta-
ken Sturkenboom, die volgende
week woensdag begint, in Maas-
tricht krijgt.

De medezeggenschapsraad heeft
gisteren een besluit genomen
over de verdere opstelling in het
conflict, maar voorzitter Jos
Bielders wilde gisteren daarover
nog niets loslaten. Vorige week
had de raad een gesprek met de
raad van toezicht. Bielders wil
vandaag eerst de raad van toe-
zicht en het personeel op de
hoogte stellen. De medezeggen-
schapsraad had eerder om een
onafhankelijk onderzoek naar
hetfunctioneren van de raad van
bestuur geëist.

Limburgs dagblad Limburg

Waelen opzettelijk de gezondheid
van zijn 36 omgekomen dieren in
gevaar heeft gebracht. Wel achtte de
rechtbank aangetoond dat Waelen
zijn de dieren nodeloos heeft laten
lijden. Ook al omdat achteraf is ge-
bleken dat van enige verzekerings-
fraude - zoals aanvankelijk door
de AID werd gesuggereerd - niets
is gebleken, kwam de rechtbank
gisteren tot het milde vonnis.

De rechtbank verwierp het verweer
van raadsman mr.J. Marehal dat
Waelen onjuist of te laat was geïn-
formeerd over het snel wassende
water van de Maas. Marehal had de
rechtbank gevraagd Waelen te ont-
slaan van rechtsvervolging wegens
het ontbreken van schuld, ook al
omdat er verkeerde waterstanden
waren doorgegeven.

De rechtbank vond echter dat Wae-
len eerder had kunnen ingrijpen en
zijn runderen op een droge plaats
had kunnen brengen en daarvoor
ook voldoende signalen had gekre-
gen.



" Groeve 't Rooth, de ver-
nietiging van een land-
schap. Archieffoto:

FRITS WIDDERSHOVEN

Oost-westbaan zoveelste aanslag op landschap en milieu

De verloedering van Limburg

Goed geschoold
Klaassen wijst er wel op dat oog-
heelkunde een heel technisch
vak geworden is. „Je kunt moei-
lijk van huisartsen verwachten
dat zij over de doorsnee-appara-
tuur van een oogarts beschik-
ken. Dat vergt investeringen.
Een project van het ziekenfonds
Liass heeft aangetoond dat de
huisarts wel een grotere rol kan
spelen, mits van apparatuur
voorzien en goed geschoold of
bijgeschoold. Want oogheelkun-
de is in de opleiding een beetje
uit het gezichtsveld verdwenen,
juist omdat de meeste patiënten
toch snel naar oogartsen doorge-
stuurd werden."" Optometristen nemen al meer dan zeventig procent van de oogmetingen voor hun re]

ning.

Wachtlijsten
Maar ook al zouden optometris-
ten en orthoptisten de oogartsen
veel werk uit handen nemen,
dan nog zouden de wachtlijsten
niet tot het verleden behoren,
benadrukt Hendrikse. „Er zyn
twee soorten wachtlijsten. Men-
sen die met diffuse klachten

DOOR PETER STIEKEMA

komen en mensen waarbij de
diagnose al gesteld is en die
wachten op behandeling.

Uitbreiding van het aantal oogartsen is volgens het Nederlands Oogheelkundig
Genootschap noodzakelijk om de al maar langer wordende wachtlijsten het

hoofd te kunnen bieden. De oogartsen kregen steun van het Medisch
Tuchtcollege, dat zijn zorg uitsprak over het gebrek aan oogheelkundige zorg in

Nederland en een link legde tussen het nijpend tekort aan oogartsen en het
groeiend aantal klachten van patiënten. Maar volgens de hoofdinspecteur voor

devolksgezondheid dr.G. Siemons staren oogartsen zich te zeer blind op
uitbreiding van hun beroepsgroep en zien zij over het hoofd dat ook met het

huidige aantal artsen de wachtlijsten een stuk korter kunnen. Maar dan moeten
oogartsen wel een aantal eenvoudige maar tijdrovende klusjes afstoten aan

hulpkrachten als optometristen (oogmeetkundigen) en orthoptisten
(deskundigen die op aanwijzing van een oogarts mensen oefenen in een juist

gebruik van hun ogen). En ook de huisarts zal meer oog moeten
krijgen voor het oog.

Reorganisatie
Oogartsen zijn al jarenbezig met
reorganisatie van de oogheel-
kundige zorg, stelt Hendrikse.
De kritiek van Siemons verbaast
hem dan ook. „Brillen worden al
bijna niet meer aangemeten door
oogartsen. We kunnen nu nog
wel eens de stofkam er doorheen
halen en dat zal ook nog wel iets
opleveren, maar er moet niet ge-
daan worden alsof dan de pro-
blemen opgelost zijn. Dat is wel
heel erg gemakkelijk om te roe-
pen."

HEERLEN - Onder woningcor-
poraties in Noord- en Midden-
Limburg groeit de belangstelling
voor het afschaffen van de
wachtlijsten voor woningen in
de sociale sector en het invoeren
van zogenoemde woonkranten.
Corporaties in Zuid-Limburg
reageren afwachtender. In een
woonkrant wordt geadverteerd
met huizen die op dat moment te
huur zijn. Belangstellenden kun-
nen via een bon hun belangstel-
ling kenbaar maken.

voorkomen reserveert Ve
jaarlijks vierhonderd van de
geveer achthonderd womn
die jaarlijks vrijkomen bene<
een bedrag van 660 gulden 1
urgente gevallen. De resterei
vierhonderd woningen bene<
die grens plus nog eens W
honderd woningen boven de
nanciële barrière komen in
krant te staan. Bij zogehe
starters op de woningmarkt
een hogere leeftijd beslissenc
hun ingezonden bon de v<
keur krijgt, bij mensen die de
stromen vanuit een woning
Venlo krijgen de mensen die
langst in hun huidige huis
nen de voorkeur. Met men
die veelvuldig tevergeefs
bon insturen nemen de corp'
ties contact op om te kijken
de verklaring is.

In Heerlen staat het 'Delftse i
del' nog niet voor de deur, 'gens de directiesecretaris
Bouwvereniging Heerlen. J
vergt een behoorlijke organiö
en de Heerlense corporaties 'nu net druk bezig om de cent!
woningregistratie van de
meente over te nemen."
De overkoepelende RegioH
Werkgroep Woonruimtevet
ling Oostelijke Mijnstreek mV
tariseert momenteel de onder
ge verschillen in systeem
toewijzing tussen de 23 deel
mende corporaties. „Het is
nog net iets te vroeg om al o
woonkranten te praten. Als
inventarisatie eind dit jaar is
gerond, gaan we binnen
werkgroep kijken of we ut
haupt een uniform systeem |
toewijzing willen. Als dat bes'
is gevallen, gaan we pas kij^
welk systeem het zou moe
zijn. Maar een groter markt
richtheid wordt daar dan ze"
bij betrokken," zegt voorzittel
Vissers.
„Het is evenwel niet zo dat l
dat in Delft een succes is, a*
matisch ook in Heerlen of N 1
werkt. Het zal wel degelijk e
rol spelen of de desbetreffef1
gemeente een krappe of rU>
woningmarkt heeft," voegt
toe.
W. Stribos, adviseur regiofl
samenwerking van de koe
voor woningcorporaties NCI^
Heerlen, bespeurt soortgeU
kanttekeningen in het sanl'
werkingsverband van corp*
ties in de Westelijke Mijnstre1
„De voorkeur neigt daar rr*
naar het traditionele systeem^
wordt betwijfeld of het zin h<j
om in kleinere gemeenten A
een lage mutatiegraad een W*
in te voeren."

Als er dan toch taken afgestoten
moet worden, ziet Hendrikse
vooral een grotere rol weggelegd
voor de huisarts. Daarin is hij het
eens met Siemons. Volgens de
hoofdinspecteur worden patiën-
ten al te vaak blind doorge-
stuurd naar de oogarts.
Huisarts Tjeu Klaassen, voorzit-
ter van de afdeling Sittard en
omstreken van de Nederlandse
Huisartsenvereniging, gelooft
best dat huisartsen een deel van
het werk kunnen doen. „Het is
alleen opvallend dat als het er-
gens dichtslibt huisartsen het
altijd op hun bordje krijgen,
maar dat niemand hen iets
vraagt als de leuke dingen uit
hun werk gepikt wordt. Ik noem
dat wel eens de vuilnisvatfunctie
van de huisarts."

De corporaties in Venlo en in Te-
gelen zijn zeer enthousiast over
het resultaat van de woonkran-
ten die zij sinds enige tijd als
eersten in Limburg uitbrengen.
Deze houding dragen zij met
succes uit binnen de samenwer-
kingsverbanden van corporaties
in Noord- en in Midden-Lim-
burg. De beide regionale verban-
den studeren op de mogelijkhe-
den om woonkranten in alle
betrokken gemeenten in te voe-
ren.
In Venlo verschijnt de zogeheten
Huiskrant sinds mei vorig jaar.
In Tegelen adverteren corpora-
ties sinds januari met woningen.
„De krant bevalt werkelijk heel
goed en dat zeg ik niet alleen
omdat we hem zelf hebben inge-
voerd," vertelt J. Leunissen,
hoofd dienst wonen van woning-
stichting Venlo/Blerick, een van
de drie samenwerkende Venlose
corporaties. „Het systeem sluit
veel beter aan op de markt. Vroe-
ger werd elke woning die wij
aanboden gemiddeld drie keer
geweigerd, nu is dat gemiddeld
anderhalfkeer."
Hij maakt duidelijk dat de 'ver-
vuiling' die optreedt in een sys-
teem van wachtlijsten via een
woonkrant wordt uitgebannen.
Mensen die op een wachtlijst
voor een huis stonden, maar
door veranderde levensomstan-
digheden (inkomen, relatie, ver-
huizing) eigenlijk geen belang-
stelling meer hadden, zullen
immers niet op een advertentie
reageren. Omgekeerd hoeven
mensen die snakken naar een
huis niet meer passiefaf te wach-
ten tot een corporatie met een
aanbod komt.

Woningcorporaties in de Ooste-
lijke Mijnstreek reageren enigs-
zins terughoudend op de positie-
ve geluiden ten aanzien van wat
ook wel 'het Delftse model' heet.
De gemeente Delft voerde drie
jaar geleden als eerste in Neder-
land een woonkrant in. „Op zich
is een markgerichte woonruim-
teverdeling een goede zaak. De
consument kan meer initiatief
nemen, wordt mondiger. Maar
elk systeem zal zijn nadelen heb-
ben," zegt hoofd bewonerszaken
G. Logister van de Kerkraadse
corporatie Land van Rode.
Een nadeel kan zijn dat zwakke-
re groepen in de samenleving
worden achtergesteld. Om dit te

De voorzitter van het samen*Jkingsverband was gisteren
bereikbaar, maar directeur!
van Veldhoven van WoninÉlJheer Limburg bevestigt dat V\
Westelijke Mijnstreek een vd
keur bestaat voor het insch1
model. „Het verbaast mij eif?
lijk. Zelf juich ik de doelm»'
heid van een woonkrant toe-HEERLEN/BEEK - Het land-

schap in Limburg verloedert in
een rap tempo, maar het einde
lijkt nog lang niet in zicht.
Steeds opnieuw worden er aan-
slagen op onze mooie provincie
beraamd, of het nu om mergel-
winning, grindafgravingen of de
aanleg van de Oost-westbaan
gaat, dat maakt kennelijk niet
uit. Het provinciebestuur ver-
kwanselt de kostbare bodem,
voor een appel en een ei, voor
een bord linzensoep. De inwo-
ners bijten intussen op een hout-
je en worden geconfronteerd
met een alsmaar beperkter leef-
en recreatiemilieu.

De bouw van de nieuwe start- en
landingsbaan op Maastricht Air-
port - we houden die naam nog
maar even aan, ondanks het feit
dat Aken, na een donatie van lut-
tele vijftig mille, nu ook zijn
naam aan het vliegveld mag ge-
ven. Wie volgt? - zal straks
waarschijnlijk het groene licht
van de Tweede Kamer krijgen,
nu er vanuit Limburg een krach-
tige lobby richting Den Haag
gaande is. Vooral de kamerfrac-
tie van de PvdA dient te worden
bewerkt. Als dat eenmaal is ge-
lukt staan uitsluitend juridisch-
procedurele perikelen de aanleg
van een betonnen baan over- relatief - onbedorven na-
tuur- en landbouwgrond nog in
de weg en lijkt de zoveelste aan-
slag op het leefmilieu in deze
provincie slechts een kwestie
van tijd.

Voor de meeste Nederlanders is
Zuid-Limburg een stukje Buiten-
land binnen de grenzen, vooral
door het indrukwekkende on-
Nederlandse heuvel- en beekda-
lenlandschap. Minstens even
indrukwekkend is de manier
waarop de mens die heuvels ver-
woest en verpulvert. De krater
die de Enci heeft geslagen bij de
cementwinning in de Sint Pie-
tersberg is daarvan een duidelijk
voorbeeld. In enkele tientallen
jaren is een uniek stukje natuur-
schoon vernield. Datzelfde ge-
beurt op het Plateau van Margra-
ten, waar de groeve 't Rooth nog
immer wordt vergroot. Het einde
is daar eigenlijk niet in zicht,
hoewel van de oorspronkelijke
plannen om vierhonderd hectare
af te graven gelukkig niet veel is
overgebleven. 'Niet veel' is in dit
verband een relatief begrip, het
is natuurlijk allemaal al erg ge-
noeg.

het verwerken van afval grote
vuilnisstortplaatsen aangelegd,
waarvan die bij Schinnen een
(vrijwel altijd) stinkend voor-
beeld is.

In feite hebben we in Zuid-Lim-
burg te maken met een facade-
landschap, een soort gigantische

De steenkoolwinning heeft even-
eens zijn sporen in het land-
schap achtergelaten: de mijn-
steenbergen. Deze ontstonden
doordat tegelijk met de kolen
stenen naar boven werden ge-
haald, die als onbruikbaar mate-
riaal op grote hopen werden
gestort. De steenkoolwinning

Nauwelijks, een groot deel van
de oevers is voor een habbekrats
verkocht aan Aqua Terra, dat
overal hekken plaatste en par-
keerplaatsen aanlegde. Wie aan
het water wil bivakkeren moet
betalen. Welke provinciebe-
stuurders zouden hier beter van
zijn geworden? Zou alleen de on-
der verdenking staande Henk
Riem boter op zn hoofd heb-
ben? Dat is eigenlijk nauwelijks
te geloven.

had de vergaande verstedelij-
king tot gevolg, terwijl later, na
de mijnsluiting, een industriali-
seringsproces werd gestimu-
leerd. Het reusachtige DSM-
complex op de Graetheide is
daareen voorbeeld van.

In Zuid-Limburg wordt nog een
ander zeer oud materiaal uit de
grond gehaald, zilverzand, in de
omgeving van Heerlen en Bruns-
sum (onder meer de Sigrano-
groeve). Daarnaast zijn er voor

ruïne van het subtiele bouw-
werk, waarin planten, dieren en
mensen hier eens hebben sa-
mengeleefd. Achter de overeind-
gebleven hellingen, holle wegen
en graften bevindt zich veelal
een holte, zoals op de Sint Pie-
tersberg en bij 't Rooth pijnlijk
duidelijk wordt.

mond wordt via een soortgelijk
scenario gewerkt, of gaat dat nog
gebeuren. In Midden-Limburg
wordt het landschap niet alleen
verstoord, maar is het op veel
plaatsen volledig verzwolgen.
Zand en grindzuigers vreten
steeds meer diepe gaten in de
uiterwaarden van de Maas, die
hier en daar de allure van een
groot merencomplex heeft ge-
kregen. Nog gewelddadiger is
het opslorpen van het droge ak-
ker- en boslandschap ver van de
rivier (bij voorbeeld tussen Ar-
cen en Bergen in Noord-Lim-
burg), waardoor midden in het
land meren ontstaan. In feite
gaat het hier om diepe putten,
met steile kanten, die geen bo-
dem bieden aan moerasplanten
en daarom ook weinig mogelijk-
heden laten voor ander waterle-
ven.

Ook de ontgrindingen hebben in
Zuid-Limburg tussen Eijsden en
Maastricht grote gaten geslagen.
Tussen Elsloo (Meers) en Roer-

Profiteert de inwoner van Lim-
burg van al dat nieuwe water, bij
voorbeeld voor de recreatie?

Moeten we het nog hebben over
de geplande afvalverbrandings-
installatie bij Maasbracht, de in-
tensieve landbouw, de bio-indus-
trie en de mestoverschotten?
Nee, de boodschap lijktzo ook al
duidelijk genoeg. We kunnen
toch niet eindeloos doorgaan
met het opvreten van deze pro-
vincie. Of moeten we, als alle
grind en zand zijn weggegraven,
de mergel is opgesoupeerd, het
restant dan maar meteen in zn
geheel asfalteren?
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DOOR HANS GOOSSEN

Wachtlijst voor wonin
verdwijnt steeds vake

Noord-Limburg wil woonkrant incoert

DOOR JACO MEIJER

Voor die laatste groep kunnen
oogartsen nu te weinig doen. Dat
heeft niet alleenmet het aantal te
maken maar ook met de budget-
ten die oogheelkunde van de zie-
kenhuizen krijgen. Binnen de
gezondheidszorg gaat toch het
overgrote gedeelte naar levens-
verlengende gezondheidszorg en
relatief weinig naar levenskwali-
teitverbeterende, maar dat is een
andere discussie."

HEERLEN - De uitlatingen
moeten optometristen en orthop-
tisten toch als muziek in de oren
klinken? „Jazeker," beaamt Rot-
terdammer K. Kortland, voorzit-
ter van de Nederlandse Unie van
Optiekbedrijven en medespre-
kend namens de beroepsvereni-
ging van optometristen. „Een
groot deel van de taken van de
oogarts kunnen even goed en
misschien zelfs beter door de
door Siemons genoemde doel-
groepen verricht worden."

Voor eenvoudige karweitjes als
het aanmeten van een bril of
contactlens stapt overigens al ze-
ventig procent van de Nederlan-
ders niet meer naar de oogarts.
Maar volgens Kortland kan van
de overige dertig procent ook
nog heel wat af en hoeven de
werkzaamheden van opticiens
en optometristen zich niet te be-
perken tot passen en meten.

„Ik zeg het misschien wat plat,
maar een Oogarts is een arts en
daar moeten dus vooral zieke en
géén gezonde ogen terechtko-
men. In Engeland is het de ge-
woonste zaak van de wereld dat
mensen eerst bij optometristen
terechtkomen. Die zorgen voor
de screening en verwijzen men-
sen met afwijkingen door naar
de oogarts."

Oogarts prof.dr.F. Hendrikse,
verbonden aan het Academisch
Ziekenhuis Maastricht en secre-
taris van het Nederlands Oog-
heelkundig Genootschap, be-
strijdt niet dat optometristen een
belangrijke rol kunnen spelen in
de screening. „Heel veel oogart-
sen werken ook al nauw samen
met optometristen en nog meer
oogartsen zouden ook graag een
optometrist in dienst nemen,
maar dat laat het geld helaas niet
toe."

Nu werken optometristen vaak
in de opticiënsbranche. „En hoe-
wel er ongetwijfeld vele uiterst
vakkundige opticiens zijn, vind
ik het toch een beetje gevaarlijk
om daar ook de medische diag-
noses te laten stellen. Zeker
omdat optometrist officieel nog
geen paramedische status heeft."

Oogarts kijkt vreemd
op van kritiek inspectie

Wachtlijstenprobleem niet zo makkelijk op te lossen'



'TV Gazet wordt straks
een regionale CNN'

Kasteel Limbricht is nu mediaburcht vol elektronische snufjes

DOOR PETER BRUIJNS

HEERLEN
Stadsgalerij, Raadhuisplein 19. Jo-
seph Beuys. T/m 13/11. Opendi t/m vr
11 tot 17 uur. Za en zo 14-17 uur.
Galerie 't Wevertje, De Weverzieken-
huis. Werk van Carien Esser en Antoi-
ne Dohmen. T/m 2/11.
Galerie Sart, Sintermeertencollege,
Valkenburgerweg 219. Werk van Mare
van Hove. Van 7/10 t/m 11/11.

NUTH
Atelier Jac Vinken, Stationsstraat
282. Marlies van Erp, beelden en pro-
jecten, Lucie van Duppen, schilde-
rijen. T/m 23/10. Open di t/m vr van 9
tot 18 uur, za van 9 tot 17 uur.

LANDGRAAF
Ipomal, Kerkberg 2. Piotr Kiepus-
zewski en Tomasz Lubaszka. T/m 9/10.
Open za en zo van 14-17uur.
Galerie Ipomal, Hereweg 83. Saga.
T/m 9/10, open vr 16-20 uur, za en zo
13-17 uur.
Raadhuis, Raadhuisplein 1. Menselij-
ke maskers van Elly Meijnders. T/m
21/10, open ma t/m vr 9-17 uur, do tot
19 uur.

VOERENDAAL
Gemeentehuis. Schilderijen van Le-
nie Spanjer-Bertrand en Ron Bas-
tiaens. T/m 28/10, open op werkdagen
9-12.30 uur, di ook 13.30-16.30 uur.

BRUNSSUM
Gregorius Ziekenhuis. Werk van Pe-
tra Corstjens. T/m 1/11.

SITTARD
Kunstcentrum Sittard, Leyenbroe-
kerweg 113a. Beelden en tekeningen
van Ine Schröder. T/m 9/10, open wo
t/m zo 14-17 uur
Het Domein, Kapittelstraat 6. Foto-
werken van Lieve Prins. For Sale,
schilderijen en aankleding van Leslie
Browne. Die Winterreise, fotowerk
van Korrie Bessems. T/m 23/10.
Galerie Michel Knops, Steenweg 44.
Schilderijen en gouaches van Gerard
Grassère. T/m 30/10. Open di t/m vr
11-18 uur. Za 11-17 uur. Zo 14-17 uur.
Galerie Zabawa, Agricolastraat 152.
Schilderijen van Denies Damiaens.
T/m 7/11, open wo t/m vr 16-18uur, zo
14-17 uur.

GELEEN
Galerie Hanenhof, Groenstraat 44.
Werk van Bouke Steinfort. T/m 23/10,
open do en vr 18-20uur, za en zo 14-17
uur.
Maaslandziekenhuis. Werk van Eva
Kessel en Manon Moonen. T/m 31/10.

BEEK
Artique, Prins Mauntslaan 105. Carla
Lemmens, schilderijen. T/m 30/10.
Open za en zo van 11 tot 17 uur.

SCHINVELD
Atelier Kristalberg, Eindstraat 58a.
Jos van Wunnik, Schilderijen, stenen,
steenkringen, labyrint. T/m 30/10.
Open zo 14-17 uur.

MAASTRICHT
Gallery Bell'Arte, Achter de Comedie
16a. Beelden van Nic Jonk. T/m 6/11.
Open do t/m zo 12-17.30 uur.
Studio Maastricht, Brusselsestraat
59. De ontdekking van de graal, Je-
roen Bechtold. T/m 30/10, open do t/m
zo 13-18uur.
Galerie Dis, Tafelstraat 28. Schilde-
rijen van Ruud Schoenmaker. T/m
26/10. Open wo t/m zo van 13 tot 17
uur.
Galerie Wolfs, Hoogbrugstraat 69.
Sander Philippen, foto's en Frits van
der Zander, schilderijen. T/m 23/10,
open wo en vr van 14 tot 18 uur, do
van 18 tot 20 uur, za van 10 tot 17 uur,
zo van 13 tot 17 uur.
Galerie Henn, St.Nicolaasstraat 26c.
Rundschau, diverse kunstenaars. T/m
22/10. Open di t/m za van 15 tot 19uur.
Gallery Callas, Markt 10b. SjaKO.
schilderijen. Open do en vr van 14 tot
17 uur, za 14 tot 16 uur, zo van 13 tot
16 uur.
Galerie Dorine Eijkman, Rechtstraat
96. Willem Brauckmann, schilderijen.
T/m 14/10. Open do t/m zo van 13.30
tot 17 uur.
Galerie Amarna, Rechtstraat 82/84.
Werk van Monique Hiltermann en El-
la Koopman. Van 8/10 t/m 12/11, open
di t/m za vanaf 12 uur.
Galerie Fan, Brusselsestraat 80. Werk
van Paulette Snijders. Van 9/10 t/m
7/11, open do 16-20uur, vr t/m zo 13-17
uur.
Galerie Anny van den Besselaar, Ta-
felstraat 6a. Werk van Hans ter Horst.
Van 7/10 t/m 6/11, open vr t/m ma
13-17.30uur.
Galerie Tracé, Alexander Battalaan
31. Werk van Pim Trooster, Winnie
Teschmacher en Frans Willebrands.
Van 8/10 t/m 12/11, open di 14-18 uur,
vr en za 12-17 uur.

VALKENBURG
Streekmuseum, Grote Straat c3l.
Schilderijen van Minke Lipsch en
Harry Timmerman. T/m 27/11, open di
t/m zo 10-17 uur

GULPEN
De Aw Sjoklaatfabriek, Ringweg 31.
Ward Lernhout, schilderijen, Jeannie
Lelyveld, sculpturen. T/m 16/10. Open
do t/m zo van 14 tot 17.30 uur.

VAALS
Museum de Kopermolen, von Cler-
montplein 11. Porselein uit drie lan-
den.Tot 16/10. Open di t/m zo van 14
tot 17 uur.

ROERMOND
Stedelijk Museum Roermond, Ander-
sonweg 4. Cuypers' kunstwerkplaat-
sen. T/m 20/11. Werk van Dick van der
Meijden. T/m 13/11. Open di t/m vr 11
tot 17 uur.
Galerie Wansink, Neerstraat 76.
Schilderijen van Jeroen Henneman.
Van 9/10 t/m 12/11, open di t/m za
11-17uur.

OOL
Galerie Ruelle, Kleine Kemp 3. Schil-
derijen van Wijnand Thönissen. Vanaf
1/10. Open zo van 14 tot 17 uur.

STEVENSWEERT
Historische kern. Buitententoonstel-ling beelden en installaties Land en
water. T/m 20/10.
Galerie Stevensweert, Jan van Stef-
feswertplein 8. Land en water, binne-
nexpositie. Open do t/m zo 14-17 uur.

VENLO
Museum Van Bommel Van Dam,
Deken van Oppensingel 6. Overzichts-
tentoonstelling van Rik Wouters. Van7/10 t/'m 4/12. Open di t/m vr 10 tot
16.30 uur, za en zo van 12 tot 17 uur.

Oogst

aanraking. Driehonderdduizend
Limburgse huishoudens kunnen
de beeldkrant nu ontvangen. TV
Gazet wordt inmiddels in negen-
tien verschillende regionale edi-
ties uitgezonden. Alleen in Weert
en Venlo zit de krant nog niet op
de kabel. Claessen verwacht dit
jaar een winst van ongeveer een
miljoen gulden op een omzet van
zes miljoen.

LIMBRICHT - Kasteel Lim-
oricht koestert zich lekker in het
laatste herfstzonnetje. Gele bla-
deren bedekken de brug die over
de slotgracht naar de Media-
Burcht voert. Want zo heet het
gerestaureerde hoofdgebouw,
sinds kabelexploitant TV Gazet
er in de zomer met 45 perso-
neelsleden haar intrek nam. De
oprichter van TV Gazet, Wim
Claessen speelt sindsdien voor
kasteelheer.
In de grote ridderzaal waarin
Claessen kantoor houdt, staat de
televisie natuurlijk constant af-
gestemd op zijn eigen program-
ma. Stijlvol vormgegeven adver-
tenties en korte berichten wisse-
len elkaar in hoog tempo af. Met
vallen en opstaan is TV Gazet in
de afgelopen zes jaaruitgegroeid
tot een vaste gast in veel Lim-
burgse huiskamers.

Voor enkele grote landelijke uit-
gevers is TV Gazet door het gro-
te bereik uitgegroeid tot een
aantrekkelijke partner. Nadat
aanvankelijk Wegener belang-
stelling had getoond, trok in mei
VNU bij Claessen aan de bel.
Deze uitgever van onder andere
dagblad De Limburger heeft in-
middels een principe-akkoord
over overname van TV Gazet be-
reikt. Eind oktober wordt de de-
finitieve overeenkomst gete-
kend. Wat VNU betaalt aan
Claessen (63 procent van de aan-
delen) en twee collega-managers
(samen goed voor 37 procent),
wil de directeur niet vertellen.
Afgesproken is dat hij na de
overname nog minstens twee
jaarTV Gazet blijft leiden.

" Directeur V/im Claesen van TVGazet bedacht deNOISE-formule: Nieuws, Opinie, Informatie, Sensatie en Entertainment.
Foto: ERMINDO ARMINO

Dat was in het begin wel anders.Flauw, slecht, langzaam, seksis-
tisch, oervervelend en vol taal-
fouten, waren enkele veelge-
hoorde kwalificaties zes jaar
geleden. De laatste jaren heeft
t-laessen er hard aan gewerktom
°-e vormgeving en de kwaliteitvan de teksten te verbeteren. Hij
j}am twee neerlandici aan om detouten van het scherm te werenen schreef een redactiehandboekvan 57 pagina's dik. Daarin doet
,1J zrJn eigen redactionele formu-le onder de titel 'NOISE' uit deRoeken. Dat staat voor een afge-
bogen mix van Nieuws, Opinie,
informatie, Sensatie en Enter-tainment.

huidige directeur Alberts opge-
richt. Het high-tech bedrijf groei-
de als kool en exporteerde zelfs
naar China. In 1984 werd Pie Me-
dical met trompetgeschal bin-
nengehaald op de Amsterdamse
effectenbeurs. Daar kregen de
beleggers snel spijt van, want
een jaar later leed het bedrijf
zware verliezen door investerin-
gen in de Verenigde Staten.

Claessen kreeg de schuld. Om-
dat het niet meer boterde met
zijn mede-directeur Aalberts, liet
Claessenzich bij Pie Medical uit-

kopen. Het kapitaal dat hij daar
aan overhield gebruikte Claes-
sen een jaar later voor de start
van Cinema TV en TV Gazet op
de Limburgse kabel. In totaal
stopte hij er 2,5 miljoen aan ei-
gen geld in. Cinema TV faalde
jammerlijk,en ook TV Gazet had
het jaren lang erg moeilijk. Maar
terwijl andere kabelkranten een
voor een de pijp aan Maarten ga-
ven, hield Claessen vol. Omdat
hij heilig geloofde in de toe-
komst van multi-media. Zijn in-
vesteringen in TV Gazet zijn
inmiddels goud waard.

Die tijd heeft hij nodig om zijn
droom te verwezenlijken: TV
Gazet als een soort regionale
CNN. Dat betekent 24 uur per
dag uitzenden van de bekende
beelden, maar dan via 'horizon-
tale programmering' op geschik-
te tijden onderbroken door vijf
of tien minuten met het belang-
rijkste regionale nieuws in bewe-
gende tv-beelden. Technisch is
zijn bedrijf er helemaal klaar
voor, alleen wettelijk mag het
nog niet. Maar Claessen gaat er
vanuit dat staatssecretaris Aad
Nuis van Cultuur binnenkort bij
wijze van experiment de wette-
lijke beperkingen opheft.

met veel succes toe in Zwitser-
land.
Als over twee jaar de 'regionale
CNN' werkelijkheid is gewor-
den, is het bedrijf twee maal zo-
veel waard als nu, meent Claes-
sen. Dat zou dan het tweede
grote succes betekenen voor de
pas 41-jarige ondernemer. Tien
jaar geleden verwierf hij al faam
als manager van het jaar. Dat
was bij Pie Medical, het Maas-
trichtse bedrijf dat hoogwaardi-
ge medische elektronische syste-
men maakt. Claessen had Pie
Medical in 1975 samen met de

het nieuws van TV Gazet wordt
straks geen gebruik gemaaktvan
videorecorders, maar van ra-
zendsnelle computers. Dat heeft
als groot voordeel dat met een
druk op de knop de nieuwsbeel-
den per editie kunnen worden
geselecteerd. TV Gazet gaat
straks in de negentien verschil-
lende regio's ook negentien ver-
schillende programma's uitzen-
den. Dat is een technisch hoog-
standje waarvoor zelfs in het
buitenland veel belangstelling
bestaat. Een zusterbedrijf van
TV Gazet past de techniek nu al

In de kelder van Claessen's Me-
diaßurcht zijn de techneuten er
al helemaal op voorbereid. Voor

Bibliotheek Heerlen werkt aan
Wegwerken leesachterstand jeugd
?EERLEN - In het kader vane Kinderboekenweek verzorgt
poppentheater 'Hupsakee' vier
voorstellingen, getiteld 'Bange-re . m vier Heerlense bibliothe-
ken. De data: vandaag 15.15 uurcentrale bibliotheek Raadhuis-
Plein 20; donderdag 16 uur Vul-
"ngsweg 68 te Heerlerbaan;S»nsdag 16 uur Navolaan 25 te"eerlerheide; woensdag 12 okto-ber 16 uur Pastoor Schleiden-straat 39 te Hoensbroek.
Vervolgens gaat de Openbare Bi-ouotheek Heerlen in samenwer-
king met Hupsakee vanaf 19oktober elke woensdagmiddag
jaanvang 14.30 uur) een voorstel-"ng verzorgen in de aula van deDlbliotheek. Op die manier wilmen kinderen op speelse wijze

aanzetten meer te gaan lezen.
Het thema van elke voorstelling
is terug te vinden in een of meer
kinderboeken. Welke boeken dat
zyn staat gedrukt op de toe-
gangskaartjes.

Bij vergelijkend onderzoek naar
de leesresultaten van negenjari-
ge kinderen uit 28 landen be-
haalden de Nederlandse kinde-
ren een 21ste plaats. Ook blijken
veel Nederlandse kinderen het
basisonderwijs binnen te stro-
men met een taalachterstand.
Omdat goed kunnen lezen be-
langrijk is om verder te kunnen
studeren en kennis te vergaren
wil de Openbare Bibliotheek
Heerlen meer aandacht besteden
aan kinderen met een leesachter-
stand. Bovendien wordt lezen
meer onder de aandacht ge-
bracht van leerlingen, ouders en
leerkrachten.

Dat de formule aanslaat, blijkt
volgens Claessen wel uit de kijk-cijfers. ledere dag kijkt volgensnem 30 procent van de Limburg-se bevolking wel even naar TV

En per week komt zon 60Procent met de kabelkrant in

" Albert Fischer (61) uitKerk-
rade neemt donderdag met een
receptie van 19 tot 20.30 uur in
'De verloren zoon' aan de Hei-
jendahllaan 82 in Rolduc-Ker-
krade afscheid van de Stich-
ting Woningbeheer Limburg.
Fischer was manager van het
regiokantoor Oostelijk Zuid-
Limburg. Hij gaat op 1 oktober
in de VUT.

Afscheid

Benoeming

" Frans Vonk uit Zoetermeer
is met ingang van 15 oktober
benoemd tot hoofd Economi-
sche en Ruimtelijke Ontwikke-
ling (ERO) bij de dienst Stads-
ontwikkeling van de gemeente
Heerlen. De functie van hoofd
ERO is begin dit jaarals gevolg
van de reorganisatie ontstaan
en omvat de bureaus Ruimte-
lijke Ordening plan/beleidsvor-
ming en eigendommen.Landgraaf - in het kadervan de bevrijdingsherdenkingen

Jidonderdag (aanvang 20 uur) in
Landgraaf aan de Kerk-

berg 4 een uitvoering van de to-
neen3ewerjcjng naar het gehjkna-,
jnige boek van Jan De HartogSchipper naast God. De regie is
*n handen van Dick Gebuys. De
entree bedraagt vijf gulden.

Toneelstuk in
Theater Landgraaf

Vanaf medio november kunnen
leerkrachten van de groepen 7
en 8 van de Heerlense basisscho-
len en speciaal onderwijs, bij-
scholingscursussen volgen om
zelf het lezen in de klas te bevor-
deren. Het cursusaanbod wordt
verzorgd door de afdeling exter-
ne dienstverlening van de Open-
bare Bibliotheek in Heerlen.

journaalkort deur ® 741368 of Samen Onder-
weg, Akerstraat 97.

het festival deel

" De herfst heeft overduidelijk toegeslagen. Bomen krijgen al hun herfsttooi, terwijl hetmaandagnacht al dicht in de buurt van het vriespunt kwam. In deze tijd vinden ook veeloogstwerkzaamheden plaats. Deze boer in Kunrade is bezig met de appelpluk.
Foto: CHRISTA HALBESMA

zakelijk

" Uit handen van ir W. Schif-
feler, voorzitter van de Zuid-
limburgse KvK, ontving direc-
teur L. Oostwegen vrijdagmid-
dag het certificaat ISO 9002.
De fijnmechanische industrie
Oostwegel is gevestigd In de
Cramer in Heerlen.

" Fanfare St.-Lambertus
Schinveld mocht onlangs mu-
ziektassen in ontvangst nemen
gesponsord door Assurantie-
bureau Van Oppen uit Bruns-
sum.

" Het vernieuwde Prénatal
Warenhuis Heerlen, Promena-
de 12, houdt donderdag tot en
met zaterdag feestelijke ope-
ningsdagen. Donderdag en
vrijdag kunnen kinderen gratis
op de foto met één van de twee
gezellige 'beren' die ballonnen
uitdelen. Zaterdag is er een
sneltekenaar die portretten
maakt.

" De Stichting Open Huis, Lu-
ciushof 3, houdt zaterdag vanaf
19 uur een kienavond.

" Mensen die vanuit de paro-
chie of de kerkgemeenschap ak-
tief zijn, kunnen vanaf 10 okto-
ber een diakoniecursus volgen
brj de Stichting Samen Onder-
weg. Er zijn acht lessen op maan-
dagmorgen. Voor info: Open

" Bij Benedyczak, Kempkens-
weg 18, kunnen vrijdag van 18.30
tQt 21 uur pakketten voor Polen
worden ingeleverd.

KERKRADE

" De Dekenale Koorkring Kerk-
rade houdt zondag vanaf 15 uur
de korendag in de kerk van St.-
Petrus Maria ten Hemelopne-
ming in Chevremont. Om 15 uur
en om 18 uur wordt een lof ge-
houden. Er nemen 12 koren aan

LANDGRAAF

" De sektie Archeologie van
OCGL houdt morgen om 19.30
uur in het gebouw Curacaostraat
1 een bijeenkomst met als thema
'Natuur in stad en dorp. Later
op de avond komen merkwaardi-
ge grondverkleuringen aan de
orde en het uitbreidingsplan
Parkheide.

" De drumband van christelijke
harmonie De Bazuin uit Tree-
beek-Brunssum heeft zaterdag
tijdens een bondsconcours in
Eefde-Gorssel (Gelderland) een
eerste prijs met onderscheiding
behaald. De tamboers sloegen
onder leiding van instructeur
Paul Franken 90,5 van de maxi-
maal 100 punten bh' elkaar. Van-
wege dit succes mag de drum-
band van de derde naar de
tweede divisie.

" Het bestuur van het Vakantie-
fonds voor de Landbouw, voe-
«mgsbond FNV, heeft de na-
Jaarsverzilvering vastgesteld van
£9 tot en met 14 oktober. Info:
®723383.

" 'De Grensmaas, een natuur-
ontwikkelingsprojekt' is het on-
derwerp tijdens de bijeenkomst
van het Natuurhistorisch genoot-
schap op maandag 10 oktober in
de zaal van de Botanische Tuin
in Terwinselen. Aanvang 20 uur.

" De Christus Koning-parochie
in de wijk Vrieheide neemt zon-
dag een nieuw orgel officieel in
gebruik. Na de inzegening tij-
dens het lof van 15 uur is er een
kort orgelconcert. Aansluitend is
receptie in de grote parochiezaal.

BRUNSSUM

" In Unitas, Kerkstraat 15, is za
terdag van 9-14 uur een rommel
markt.

" In de Harmoniezaal op het
Sun-plein is zondag vanaf 20 uur
een concert m.m.v. harmonie St.-
Caecilia en fanfare Eendracht." Het Heerlens Mannenkoor St.

-Pancratius houdt zondag van
10.30-17 uur de jaarlijkse rom-
melmarkt in het HKB-gebouw
aan de Pater Beatusstraat.

HOENSBROEK

" Het gemengd koor Paluda
viert zondag het 80-jarig be-
staansfeest. Om 11 uur luistert
het koor de mis in de grote St.-
Jankerk op met de Missa Festiva
van Gretschaninoff. Van 12.30
tot 2 uur is in hotel Amicitia aan
de Markt een receptie met huldi-
ging van een gouden, een robij-
nen en een zilveren jubilaris.

" In Scarlet, Dautzenbergstraat
6, vindt tot 30 oktober de exposi-
tie 'Nachtwerk' plaats van P.
Ziezo, met tekeningen uit de

gelijknamige verhalenbundel
van Ron Mestrini.

HEERLEN
"De Volksuniversiteit start
vandaag met een cursus fotogra-
fe voor beginners. Info:
®712106.
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Toen het zes jaargeleden begon, werd het
i, beschouwd als een moderne versie van het

plaatselijk 'sufferdje'. Dorpsniewtjes via
J statische beelden op televisie. De kwaliteit liet

veel te wensen over. Maar inmiddels is TV Gazet
groot gegroeid. Liefst 300.000 gezinnen

.1 ontvangen beelden en teksten van een
volwassen kwaliteit. En het einde van de groei
lijkt nog niet in zicht. TV Gazet, dat op het punt

staat overgenomen te worden door VNU, wil
zelfs overgaan op 'gewone' bewegende

tv-beelden.

exposities

in hetnieuws

streeksgewijs
per persoon



Dat zijn de twee enige opties diehet
bestuur van de Botanische Tuin
aanvaardbaar vindt om in de toe-
komst zijn werk te blijven doen.
Gaat de gemeente Kerkrade niet
mee in de plannen, dan dreigt het
bestuur met het neerleggen van zijn
taken.

Kerkrade heeft in het kader van de
kerntakendiscussie door een extern
bureau een onderzoek laten verrich-
ten naar de Botanische Tuin.

Erfgoed
Maar volgens het bestuur is de ge-
meente Kerkrade zich niet bewust
van de waarde van de Botanische
Tuin. Het bestuur schrijft in een in-
formatieblad dat het onderzoeksbu-
reau de tuin beschouwt als een 'be-
langrijk cultureel erfgoed', dat
zeker de moeite waard is om te be-
houden. Tegelijkertijd constateert
het bureau dat er achterstallig on-
derhoud is. Zonder een structurele
financiële subsidie zou de Botani-
sche Tuin niet levensvatbaar zijn.

Van onze verslaggever

Het onderzoeksbureau heeft overi-
gens vijf opties voor de toekomst
aangegeven, waarvan er dus slechts
twee voor het bestuur aanvaardbaar
zyn.

DOOR JAN HENSELS

Maquette centrum Bocholtz

me. En niet op het onderscheid
tussen één- en meerpersoonshuis-
houdens."

Beloning milieubewuste
Nuthenaren blijft uit

Nu mogelijk civiele procedure 'Op gen Het'

Conflict tussen school
en gemeente duurt voort„De motivatie by de mensen ver-

dwynt en het werkt de toename
van het zwerfafval in de hand," al-
dus Math Suppers (Leefbaar
Nuth).
„De WD mist een financiële
prikkel voor de aanbieders van
gescheiden afval," meent Ton Wil-
lems.
Jacques Jetten (Groot-Nuth): „Op
geen enkele manier wordt de bur-

ger die zuinig is met het geboden
afval, beloond of gestimuleerd.
Maak een onderscheid voor men-
sen met of zonder een tuin achter
de woning. In snoeitijd maakt dat
heel wat uit."

voormalige gemeente Nieuwenha-
gen, daarin staat dat de gemeente
de reiskosten blijft betalen, zolang
Op gen Hei aan de Kremerslaan ge-
huisvest bluft. In ruil daarvoor zag
de toenmalige schooldirectie af van
de bouw van een eigen gymlokaal
pal naast de school.

Coalitiepartij Fractie Lenoir is iets
voorzichter. Voordat de zeven
raadsleden tellende fractie in-
stemt met* de verhoging van de
reinigingsrechten wil men eerst
weten ofde voorgestelde geschei-
den inzameling van groente-,
fruit- en tuinafval op 1 januari
haalbaar is. De fractie Lenoir
heeft inmiddels aangekondigd
niet akkoord te gaan met een ta-
riefstijging van de reinigingsrech-
ten in 1996 met bijna honderd
gulden.

Huub Kockelkoren (PvdA) wil
een krachtige uitvoering van het
milieubeleid. „De reinigingshef-
fing moet gebaseerd zijn op ge-
wicht en als dat niet kan op volu- Gebakken

LANDGRAAF - Basisschool Op
gen Hei in Landgraaf spant moge-
lijk een nieuwe - civiele - proce-
dure aan tegen de gemeente Land-
graaf, nu president J. Sleddens van
de Maastrichtse rechtbank zich on-
bevoegd heeft verklaard in het con-
flict tussen beide partijen. De moti-
vatie van het vonnis is nog niet
beschikbaar.

Tot die conclusie komen de WD,
Groot-Nuth, de PvdA en Leefbaar
Nuth nadat de gemeente de reini-
gings- en rioolrechten volgens het
kostendekkend principe ander-
maal (fors) gaat verhogen. De vier
partijen stellen tijdens de algeme-
ne beschouwingen op de begro-
ting van 1995 dan ook gematigde
tariefverhogingen voor.

Directeur Ad Jeurissen van Op gen
Hei verscheen twee weken geleden
voor de afdeling bestuursrecht-
spraak, omdat de gemeente de on-
kostenvergoeding aan de school
voor het busvervoer naar sporthal
In de Bende heeft geschrapt.

Omdat Jeurissen zich beroept op
een contract, moet het conflict via
een civiele procedure uitgevochten
worden. Mogelijk spant Jeurissen
andermaal een kort geding aan te-
gen de gemeenteLandgraaf, omdat
een oplossing niet in zicht is.
Met het schoolbestuur (stichting
Katholiek Onderwijs Schaesberg)
voert hij op dit moment overleg
daarover. „De kosten voor een ad-
vocaat zijn natuurlijk niet gering,
we moeten nu alles tegen elkaar af-
wegen. Om zeker te zijn van onze
zaak willen we eerst de motivatie
van president Sleddens afwachten,"
zegt Jeurissen.

Neerleggen taak alsKerkrade park 'uitkleedt'

Bestuur Botanische
Tuin dreigt gemeente

De schooldirecteur beroept zich op
een raadsbesluit uit 1971 van de

Jeurissen noemt de korting on-
rechtvaardig. De school kan het
vervoer voor het gymnastiekonder-
wijs zelf niet bekostigen en ook de
loopafstand naar In de Bende is te
groot voor veel leerlingen. De
school zegt bovendien recht te heb-
ben op het geld.

" De inwoners van Landgrao!
ziten gebakken. In hun midde* j
vertoeft een geweldige bakW
in spe. Roger Boessen, leerlM .
van het Herle College in Heef
len, won zon twee weken gel* .
den op de Zuidnederlands1
Bakkersdagen in Eindhoven dA .
eerste prijs. Hij was alle andert
inzenders van scholen uit Bra-
bant en Limburg de baas. B° \
ger zat echter zelf eventjes ntf
de gebakken peren. Nadat h\
op school zijn winnend baksd
had geproduceerd, werd hij of
weg naar huis slachtoffer va*
een verkeersongeval. En daaf ■door kon hij zijn prijs niet »* !ontvangst gaan nemen in Eind
hoven. Een delegatie van W \
bestuur van de Zuidnederland
se Bakkersdagen kwam hert
daarom gisteren op school dt
kampioensbeker uitreiken.

Zenders
" 'Breakie breakie' is zon kree>
die iedereen kent, gebezx9" ,
door veel zendamateurs rn&
hun 'bakkies'. Dat je met cc*
radio meer kan, moet blijkenof
de open dag voor radio-zend^'
mateurs, die zaterdag van 1"
tot 17 uur wordt gehouden i*
Beek. Het clubgebouw van o*
Vereniging voor Radio Zenda'
mateurs Zuid-Limburg aan hfOnze Lieve Vrouwenplein &
Beek dient dan als verzamel
plaats voor demonstraties va*
microgolftechniek, satellieten
verbindingswagens (ond&
meer gebruikt in de golfoorlog)'
verbindingen met de ruinitö
weersatellieten, telex en zelf'
bouwapparatuur. Er is ook erf
radio-vlooienbeurs. Kortoifl'
zaterdag naar Beek voor bijna
alles op het gebied van rad*o"
apparatuur.

" De ondernemers Rutten
en Hendriks presenteerden
gisteravond namens de Bo-
choltze winkeliers het nieu-
we centrumplan.
Foto: FRANS RADE

Opknappen dorpskern
van vitaal belang

Kinderboeken
postkantoor, een reisbureau, as-
surantie- en makelaarskantoor,
apotheek en een praktijk voor
fysio-therapie.

"In samenwerking met boek'
handel Rob Rozeman houdt d 1
Openbare Bibliotheek Bruté'
sum vandaag in de Brik&
Oave vanaf 14 uur een feest'middag in het kader van d 1
Kinderboekenweek. Van W&,
tot drie kunnen kinderen vanOt
tien jaar kennis maken me(
(kinderboekenschrijver To*
van Reen. Deze schrijver is W'
kend van zijn boeken over 'Pfbende van de Bokkerijders ■Daarna hebben de bezoekef*
een halfuurtjede tijd om divef'
se boekenstands te bekijken
Om 15.30 uur is een optrede*
van Ruben's Poppentheater
met een voorstelling die in he
teken staat van 'Nacht', het the-
ma van de Kinderboekenweek
Voor de entreeprijs hoeft u cc*
bezoek aan deBrikke Oave nie}
te laten, want de toegang "*gratis.

Wilhelminastraat in Bocholtz.
Volgens de ondernemers wordt
door de gemeente geld gereser-
veerd zonder daadwerkelijk te
weten hoe zon plan er moet uit-
zien en welke kosten hieraan
verbonden zijn.

Opties
De andere drie opties zijn voor het
bestuur niet acceptabel. De Botani-
sche Tuin zou dan namelijk 'uitge-
kleed' kunnen worden tot een park
met 'botanisch karakter' of open-
baar groen, en in het uiterste geval
zou het gebied een andere bestem-
ming kunnen krijgen. Die laatste
mogelijkheid zou ook het onder-
zoeksbureau afwijzen.

Bij de detailhandel is er behoefte
aan een schoenen-, fotospeciaal-,
boek en plaat- en sportartikelen-
zaak. Ook hebben meerdere on-
dernemers in Bocholtz te ken-
nen gegeven op zoek te zijn naar
een winkelpand dat centraal in
de kern ligt.

BOCHOLTZ - De ondernemers
in Bocholtz hebben een eigen
centrumplan gemaakt. In dat
plan "draait alles om een ingrij-
pende reconstructie van de Wil-
helminastraat. Volgens de onder-
nemers is dat van vitaal belang
voor de toekomst van de dorps-
kern. Zij schatten de kosten van
het centrumplan op ruim twee
miljoen gulden.Voorzitter C. Schröder van het be-

stuur was gisteren niet voor een
nadere toelichting bereikbaar. Ook
bij de gemeente kon gisteren nie-
mand reageren.

De ondernemers hebben daarom
besloten de zaken eens totaal an-
ders aan te pakken. Zij hebben
zelf het voortouw genomen. De
gemeente krijgt nu alle wensen
en visies van de ondernemers op
een presenteerblad. Het resul-
taat: een lijvige beleidsnotitie en
een maquette van het centrum-
plan.

Twee supermarkten voor Bo-
choltz vinden de ondernemers
meer dan voldoende. De locatie
en vestiging van de supermark-
ten is volgens de ondernemers
verre van optimaal.

De gemeente Simpelveld reser-
veert de komende twee jaar elk
jaareen bedrag van een half mil-
joen voor het opknappenvan de

Het accent voor de kern Bo-
choltz ligt vooral op het instand-

BRUNSSUM - Na overleg met
waarnemend burgemeester J. van 't
Hooft heeft de WD in Brunssum
besloten de motie over het plaatse-
lijk ziekenhuis gisteravond tijdens
de raad niet in te dienen. Hoofdre-
den daarvoor is de toezegging dat er
structureel overleg komt tussen ge-
meente en ziekenhuisdirectie over
nieuwe ontwikkelingen.
De WD kwam met de motie, om-
dat de vrees bestond dat het Grego-
riusziekenhuis in Brunssum lang-
zaam maar zeker werd uitgekleed.
De fractie verwees in dat verband
naar het mogelijk vertrek van de
Ehbo-, verloskunde- en kinderafde-
ling. Volgens Van 't Hooft heeft de
ziekenhuisdirectie bevestigd dat
daarvan geen sprake is.

VVD trekt motie
over Brunssums
ziekenhuis in

Inbreker gepakt
na tip getuige

ONDERBANKEN - Een opletten-
de getuige heeft ervoor gezorgd dat
een 36-jarige Brunssummer door de
politie by een inbraak in een wo-
ning aan de Echterlaan in Onder-
banken kon worden aangehouden.
De getuige zag dat de Brunssum-
mer zich dinsdagmorgen verdacht
ophield bij de woning. Omdat de
buurtbewoners gezien had dat de
bewoners enkele ogenblikken daar-
voor waren vertrokken, hield hij de
verdachte extra in de gaten. Nadat
de verdachte een ruit had vernield
en de woning was binnengdrongen,
werd direct de politie gebeld. De
verdachte probeerde bij aankomst
van de politie nog te vluchten, maar
kon toch worden aangehouden.

Maar ook de vraag naar oppassers
daalde doordat er veel meer profes-
sionele kinderopvang is gekomen.
Om al deze redenen hebben de laat-
ste twee vrijwilligers besloten de
opvangcentrale nu te sluiten.

Oppascentrale in
Landgraaf stopt

LANDGRAAF - De oppascentrale
in Landgraaf staakt na acht jaar
haar activiteiten. Volgens de laatste
twee vrijwilligers is er te weinig
vraag meer. De oppascentrale werd
in 1986 opgericht. De organisatie
werd gerund door zes vrijwilligers,
die begeleid werden door een be-
roepskracht van de stichting Wel-
zijnswerk Landgraaf.
De vrijwilligers bemiddelden tus-
sen de oppassers en aanvragers
voor kinderopvang. De eerste jaren
kende de centrale een sterke groei.
In 1991 waren 117 gezinnen inge-
schreven. De vijftig oppassers wer-
denin totaal 861 keer ingeschakeld.
De jaren daarna ging het bergaf. Op
de eerste plaats daalde het aantal
vrijwilligers van zes naar twee. Dat-
zelfde geldt voor het aantal oppas-
sers. Daarvoor zou de opkomst van
commerciële instellingen verant-
woordelijk zijn, terwyl veel oppas-
sers een vaste relatie met gezinnen
kregen en de centrale niet meer no-
dig hadden.

Niet alleen de 'levensader' Wil-
helminastraat, ook de Dr.-
Nolensstraat, Min.-Ruysstraat,
Herver en de aansluiting met de
Julianastraat zijn in het nieuwe
plan betrokken.

De ondernemers vinden dat de
winkels in de kern de bestem-
ming winkel moeten behouden.
Als storend wordt ervaren: be-
drijfsmatige activitieten uit wo-
ningen, commerciële activiteiten
uit verenigingsgebouwen en de-
tailhandel op bedrijfsterreinen.
Verder moeten de horeca-onder-
nemers meer betrokken worden
by festiviteiten in de kern en de
mogelijkheid krijgen hun zaak
uit te breiden met een terras.
Ook wijst het onderzoek uit dat
ruim 65% van alle ondernemers
ontevreden is over het huidige
voorzieningenniveau. Er is dui-
delijk behoefte aan een centraal
gelegen (Wilhelminastraat) bank,

houden en opknappen van be-
staande winkels. De gemeente
moet echter ook dringend iets
doen aan de uitstraling van de
dorpskern. De helft van de on-
dernemers is van plan hun zaak
op te knappen of te vernieuwen.

Horeca

Tenslotte vindt 65% van de on-
dernemers de verkeersveiligheid
in de kern matig tot slecht. Op
hetrechte stuk van de Wilhelmi-
nastraat wordt te hard gereden.
Het aantal parkeerplaatsen dient
minimaal te worden gehand-
haafd.

De Ondernemers Vereniging Bo-
choltz (OVB) is tot dit initiatief
gekomen, omdat dergelijke cen-
trumplannen in andere gemeen-
ten vaak tot slepende inspraak-
procedures en de nodige conflic-
ten leiden. Het plan is gister-
avond door de OVB officieel
gepresenteerd.

Overheek blijft
nog afgesloten

VOERENDAAL - De Overheek
in Klimmen blijft nog tot 5 no-
vember afgesloten voor alle ver-
keer, met uitzondering van voet-
gangers en (brom)fietsers. Dit
vanwege de werkzaamheden in
het bestemmingsplan Overheek.
De omleiding via de Hellebeuk
en de Heek blijft in die periode
gehandhaafd.

gen SV Treebeek, CVST en Pas-
sart bijvoorbeeld willen op een
bepaald moment toch echt dui-
delijkheid over nieuwe sportac-
comodaties.

Kosten sanering kunnen roet in het eten gooien

'Emma' niet afhankelijk
van verplaatsing Gamma

Voordat de vragen over sportvel-
den of bedrijfsverplaatsing echt
actueel worden, moet eerst dui-
delijk zyn of het project Emma-
terrein doorgaat. En die duide-
lijkheid kan nog een klein jaar
op zich laten wachten.

BRUNSSUM - Bij bedryfsver-
plaatsingen denkt niemand aan
het opschuiven van slechts een
paar honderd meter. Tenzij er
nijpende milieutechnische pro-
blemen zijn. Toch staat de ge-
meente Brunssum een verplaat-
sing van een bedrijf voor naar
een lokatie slechts tweehonderd
meter verderop. Brunssum (en
Heerlen) zitten met bouwmarkt
Gamma op het bedrijventerrein
Emma in de maag.

breiding op de huidige lokatie.
Wél aan een nieuwe grotere ves-
tiging op een plek tweehonderd
meter verderop. Brunssum heeft
dus een stok achter de deur: niet
mee werken aan bedrijfsver-
plaatsing betekent geen uitbrei-
ding. De bouwmarkt wil echter
geld op tafel zien alvorens te ver-
kassen.

met het opschuiven van de
bouwmarkt? Het lijkt van niet.
In het ongunstigste gevalzouden
er wat minder woningen ge-
bouwd kunnen worden. Het plan
voorziet nu in 836 woningen, be-
drijventerrein en park. De ge-
meenten Brunssum en Heerlen
noemen het plan van regionale
betekenis.

ge plaats. Gamma zal waar-
schijnlijk kost wat kost willen
uitbreiden. Zeker nu concurrent
Praxis ook naar het Emmater-
rein wilkomen. De vestiging van
Formido in Hoensbroek gaat
waarschijnlijk onder de vlag van
Praxis verder op Emma.

Dat voor die verplaatsing geld
op tafel moet komen, is nu al
duidelijk. Geld dat betaald moet
worden uit het Emmafonds, de
pot met geld die bedoeld is om
de ontwikkeling van het Emma-
project op de grens van Bruns-
sum en Hoensbroek te bekosti-
gen. Volgens een woordvoerder van

Gamma zit het bedrijf prima op
de huidige lokatie vlak bij de
Akerstraat-Noord. De bouw-
markt wil echter wel uitbreiden.

Voorlopig is de bedrijfsverplaat-
sing van Gamma nog even een
detail. De sloop van de Heerlen-
se wijk Tuindorp en niet te ver-
geten de voorgenomen sanering
van de sportparken aan het Em-
materrein houden de gemoede-
ren vooralsnog meer bezig. De
leden van de voetbalverenigin-

Een ietwat bizarre bedrijfsver-
plaatsing zo op het oog, met het
risico dat er een patstelling kan
ontstaan. Volgens een zegsman
van de gemeenteBrunssum gaat
het Emmaplan ook door als
Gamma blijft zitten op de huidi-

De kosten van een sanering aan
de zuidkant van de Emmaweg
zijn in dat verband van cruciaal
belang. Het onderzoek naar de
vervuiling en de wijze van sane-
ring is echter pas over acht tot
elf maanden afgerond. Theore-
tisch kan die sanering nog roet
in het eten gooien, want op dit
moment is daar geen dekking
voor. En bij een sanering van
vervuilde grond gaat het al gauw
om enkele miljoenen. Het Bruns-
sums college gaat er echter ge-
zien het belang van het miljoe-
nenproject vanuit dat voor die
sanering wel geld gevonden
wordt.

DEN HAAG/HOENSBROEK - De
Raad van State heeft de milieuver-
gunning van transportbedrijf Vos-
senberg in Hoensbroek aange-
scherpt. Dat blijkt uit de uitspraak
over het beroep dat omwonenden
hebben ingesteld.
De Raad van State vindt dat over-
dag maximaal twintig transportbe-
wegingen mogen, 's Nachts ligt dat
anders: „Gezien de hoogte van de
piekgeluiden kunnen bewegingen
in de avond- en nachtperiode niet
worden toegestaan."
De gemeente Heerlen had voor de
suikerbietencampagne een uitzon-
dering gemaakt, maar daar is een
streep door gezet. De Raad van
State-rechter heeft ook de trilling-
voorschriften verscherpt en de ver-
gunning voor de wasplaats inge-
trokken.

Rechter legt
Vossenberg

beperking op

De gemeente Brunssum zal ech-
ter niet meewerken aan een uit-

Het bedrijf zit toch niemand in
de weg? Staat of valt het door-
gaan van het miy'oenenproject
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Van onze verslaggever

NUTH - De meeste raadsfracties
in Nuth vinden dat de milieube-
wuste burgers die bewust afval
scheiden steeds meer gestraft
worden in plaats van beloond.

Van onze verslaggeefster

Van onze verslaggever

KERKRADE - De Botani-
sche Tuin moet blijven
zoals zij is. Met een eenma-
lige investering moet het
achterstallig onderhoud
worden weggewerkt en
daarnaast dient er meer ge-
schoold personeel te ko-
men. Een andere mogelijk-
heid is verdere uitbreiding
van de tuin, maar ook dat
zal extra geld kosten.

achtergrond J



ATHENE - De last die gisteravond op de schouders van
j' Rob Grabert drukte, was niet gering. Hij moest de lang-
I zaam maar zeker verdwenen rust in het spel van het

' Nederlands volleybalteam terugbrengen. Ook moest deI 'verloren zoon' de ploeg het zelfvertrouwen schenken
\ dat nodig was om ten koste van Japan een plaats in de
kwartfinale van het wereldkampioenschap veilig te stel-len. De Limburger toonde zich een doorgewinterde pro-
fessional en bezeek niet. Oranje won met 15-8, 15-7 en

I 15-5. De speler om wie het plotseling allemaal draaide,
stormde na de zege de tribune op, vond daar zijn vrien-

I din en toverde een fantastische lach tevoorschijn.

" Oranje viert feest
na de overwinning
tegen Japan.

Foto: ANP

'Als we ooit wereldkampioen willen worden, moet het nu gebeuren'

Grabert geeft Oranje impuls

Van de Goor, Grabert, eigenlyl
voor het hele team.

Maandenlang vertoefde hij in de
anonimiteit, de twijfels over de
voortzetting van zijn interlandcar-
nère groeiden, maar alle twijfels

plotseling vergeten. „We vie-
len in feite terug op de oude basis,
°P het spelletje dat we blindelings
J^et elkaar kunnen spelen. Dit is
J^cken, heerlijk kicken", sprak Gra-
°ert luttele minuten later.

Opsteker
De opsteker tegen Japan had Ne-
derland hard nodig na de nederlaag
tegen Cuba, dieoverigens tijdens de
trainingen de afgelopen dagen al
grotendeels was verwerkt. Bonds-
coach Joop Alberda merkte de ver-
andering ten goede, maar wist dat
het restantje vervelend gevoel in de
wedstrijd tegen Japan weggespoeld
moest worden. Nederland deed dat
al in de eerste set, door van 6-6 naar
11-6 weg te lopen. Daarmee her-
vond de ploeg het winnende gevoel
in het toernooi.

J-rabertkreeg van de ene op de an-
Qere dag een zware verantwoorde-lijkheid toebedeeld als vervangerv°or Bas van de Goor. „Ik stond in

posities de opslag te verwerken.
**et is mijn specialiteit, maar dann°g- Er had gewoon ontzettend veel
'fi's kunnen gaan. Maar ik voelde
'ne ontzettend sterk. Deze overwin-mr>g geeft daarom een extra lekker
Sevoel en zeker niet alleen bij mij.
ftet rendement van de omzettingenln het team in zijn totaliteit wasgroot. Het was een perfecte wed-strijd".

MVV-trainer Sef Vergoossen passeert Richard Roelofsen

Roda moet defensie
aanpassen bij PSV

" Richard Roelofsen is
door trainerSef

Vergoossen disciplinair
gestraft. Hij doet

vandaag niet mee in het
bekerduel tegen

J)ordrecht.
Foto: WIDDERSHOVEN

Wat resteerde was de vraag wat Al-berda doet als het Nederlands teamweer met powervolleybal wordt ge-
confronteerd. Zijn antwoord wasontwykend: „Eerst maar eens kij-
I n welke ploeg we in de kwartfina-e treffen". Met andere woorden:
net blijft puzzelen. Voor Alberda,

Uiteindelijk kwam de grootste Ne-
derlandse overwinning tijdens dit
WK op het scorebord te staan, voor-
al omdat het geduld kon worden
opgebracht om de soms lang uitblij-
vende scoringsmogelijkheden
uiterst koelbloedig te benutten.
Aziatische ploegen zijn taai. Tegen
China speelde Japaneerder dit toer-
nooi een set van 64 minuten, met
eindeloos herhaalde opslagwisselin-
gen zonder scores. Oervervelend
een-twee-drie-boem volleybal, dat
een tegenstander in slaap kan sus-
sen. Nederland bleef echter bij de
les.

Van onze correspondent

Van onze sportredactie

Eijsden te
sterk voor SCG

- Het onlangs in de 32ste?»nuut afgebroken duel Eijsden-- scheidsrechter Fleuren liepoen een spierscheuring op - is voore thuisclub uiteindelik in een 3-0
*ege geëindigd. De score had zelfs
"°g veel ruimer kunnen uitvallenj*Js de spitsen de scoringsmogelijk-
neden beter hadden benut.

Vooruitblikken gaat nooit verder
dan de volgende tegenstander,
vooruitdenken nooit verder dan het
eerstvolgende punt, heeft Alberda
zyn spelers voor het toernooi inge-
peperd. Een finale willen spelen en
de wereldtitel vervolgens verove-
ren, spookt echter wel degelijk door
de hoofden van de spelers. „Als we
wereldkampioen willen worden,
moet het nu gebeuren", realiseert
Blangé zich. „De jaren gaan tellen
en wie weet wie er binnenkort be-
sluiten te stoppen. Als je ouderwordt, gaan fysieke kwalen een rolspelen, maar misschien nog welveel meer een zekere mentale ver-moeidheid. Eens komt er een mo-
ment dat je dit hele gedoe spuugzatbent". Dat moment brak in Athenegisteravond zeker nog niet aan.

HEERLEN - Roda JC moet in
Eindhoven ten koste van PSV (aan-
vang 20.00 uur) proberen de derde
ronde van de Amstelcup te berei-
ken. Geen geringe opgave voor de
ploeg van Huub Stevens. PSV heeft
na de uitschakeling in de Uefacup
nog slechts twee ijzers in het vuur:
de landstitel en de beker. Het loopt
echter nog steeds niet naar wens bij
de miljoenenformatie van Aad de
Mos.

Dat realiseert Stevens zich terdege.
„Natuurlijk heb je niet veel te ver-
liezen in dit soort duels. Dat bete-
kent niet dat het makkelijk wordt.
Ik verwacht een zeer gemotiveerd
PSV, zeker gezien de recente resul-
taten. Maar het zal niet de eerstekeer zijn dat een dergelijke ploeg
zichzelf voorbij loopt. Het is de
vraag of de problemen, waarmee ze
kampen, zijn opgelost. Als we de
eerste fase goed doorstaan en zelf in
ons spel komen, verwacht ik een
open wedstrijd."
Op de nul spelen ziet Stevens niet
zitten. Is ook niet nodig gezien de
manier waarop Roda zich door de
zware openingsfase van de competi-
tie heeft geslagen. „Als jede volgen-
de ronde wilt bereiken moet je toch
scoren. Het zelfvertrouwen is aan-wezig. We gaan vol goede moednaar Eindhoven."
Stevens kan niet beschikken over
de verdedigers Gerrie Senden en
Raymond Atteveld (beiden ge-
schorst) alsmede het geblesseerde
duo René Trost en Tijjani Babangi-
da. Bovendien staat een vraagteken
achter de naam van Erwin Vander-
broeck. Marco van Hoogdalem is
weliswaar fit, maar vandaag wordt
pas beslist of hij vanaf het begin
van de partij zal zijn.

j^a de openingstreffer moest SCGK°men. De Gronsveldenaren gooi-en in de tweede helft alles op de
aanval met het risico dat Eijsdennaar geliefd wapen, de counter, kon
"anteren. Ondanks dat de verdedi-
jf.lr>g van de thuisclub vaak panieke-
rig opereerde konden de SCG-spit-
J^n niet voor echt gevaar zorgen,
wintig minuten voor het einde

°racht Raymond Ronda Ron Jans-er> in stelling die zich deze keer
!et bedacht en prompt inschoot:'0. SCG bleef de aanval zoeken enreeg daarvoor vlak voor het einde
ogmaals de rekening gespresen-

pe^d. Het was de doorgebroken
edro Mares die met een diagonaalc"ot de eindstand op 3-0 bepaalde.

1 !fd:?n-SCG (restant) 3-0 (1-0). 36. Crouzen
s "; '0. Janssen 2-0; 85. P. Mares 3-0.j ê 'dsrechter: Houben. Geel: Veugen,nssen, Kevers (Eijsden); Theunissen,

"stongs (SCG). Toeschouwers: 200.
7 'Kden: J. Wolfs 7, Magermans 6, Bartels
P »«OU2en 7.Kevers 6, Quaden 8, Ronda 6,"Mares 6, Janssen 6, C. Wolfs 7, Veugen 5

nafi
N,colaes 7. Dassen 6, Huntjens 6, Ver-, ■ o. Verbeet 6, Vrijhoeven 6, Seits 7, Kos-ungs v Van de Berg 6 Theunissen 6, Nijs-

*er>6. Totaal: 70(11).

Tegen Amerika
of Griekenland

ATHENE - In Athene wordt
vandaag de loting verricht voor
de finaleronde van het wereld-
kampioenschap volleybal. Om-dat het een zogenaamde 'ge-
stuurde' loting is, kon gister-
avond al in grote lijnen de weg
worden uitgestippeld die Neder-
land op weg naar de finale moetbewandelen.
Oranje staat in de kwartfinale te-genover Amerika of thuisland
Griekenland en in de halve fina-
le tegenover Zuid-Korea of Grie-
kenland. Het impliceert dat
Nederland hoe dan ook de
sterkst geachte tegenstanders in
het toernooi, wereld- en Euro-
pees kampioen Italië en olym-
pisch kampioen Brazilië even-
tueel pas in de finale zal tegenko-
men.

amstelcup
FC Twente-RKC
FC Den Haag-RBC

Vandaag 20.00 uur:
PSV-Roda JC
Ajax-Den Bosch
Volendam-Vitesse

TWEEDE RONDE
Vandaag 17.00 uur:
Groningen-Feyenoord
Vandaag 19.30 uur:
Dordrecht-MVVAZ-VVV

Telstar-NAC
NEC-Eagles
Willem 11-Eindhoven
Heerenveen-Cambuur
Heracles-Veendam
Graafschap-FC Utrecht
Helmond Sport-Sparta

Baresi houdt het voor gezien
FLORENCE - Franco Baresi heeft definitief een punt gezet achter*Un ïnterlandcamere. De bondscoach van Italië, Arrigo Sacchimaakte dit bekend. De 34-jange libero van AC Milan speelde 81 inter-*nas- Hij debuteerde in december 1982 in een wedstrijd tegen Roemenie. Vorige maand kwam hij voor de laatste keer in actie in het«'K-kwalificatieduel tegen Slovenië (1-1).

rÜdens het WK in de Verenigde Staten onderging Baresi een menis-cusoperatie. Na een herstel van slechts drie weken speelde hij metnet Italiaanse team de finale. De eindstrijd eindigde voor Baresi indebacle nadat hij en Roberto Baggio een strafschop misten. Hui-end ging de Milanees na afloop van het veld terwijl de Brazilianeneen ereronde maakten met de wereldbeker., a het WK bedankte Baresi voor het Italiaanse team. De verdedigeri'et z'cn aan het begin van het seizoen toch weer door Sacchi overha-<?n zijn interlandcarrière te verlengen. Maar na de wedstrijd tegen
neemt hij nu toch afscheid. Met een oogblessure had hijich reeds afgemeld voor het tweede kwalificatieduel tegen Estlandtomende zaterdag.

MVV
Revanche. Voor de onnodige neder-
laag van afgelopen zaterdag tegen
NAC en voor devoortijdige elimina-
ties in deKNVB-beker de afgelopen
jaren. MVV mag van trainer Sef
Vergoossen vanavond zeker niet fa-
len in de tweede ronde van de Am-stelcup in en tegen Dordrecht. Eenafstraffing zoals verleden jaar tegen
Den Haag (achtste finales, 5-1) wil
de Maastrichtse ploeg ten koste van
alles voorkomen. „Het bekertoer-
nooi is een uitgelezen mogelijkheid
om wat extra aandacht op je te ves-
tigen en die mogen we niet laten
liggen," meldt Vergoossen strijdlus-
tig.

Roda JC-PSV
op 1 november
KERKRADE - De eerder dit
seizoen wegens interlandver-
plichtingen van een aantal Eind-
hovense spelers uitgestelde
competitiewedstrijd Roda JC-
PSV is nu vastgesteld op dins-
dag 1 november om 20.00 uur.
De Kerkraadse politie heeft in-
middels toestemming verleend
om op die dag te spelen. Het
duel Roda JC-Sparta, aanvanke-
lijk op de kalender voor volgen-
de week zaterdag, wordt een dag
eerder afgewerkt. Het duel op
vrijdag 14 oktober begint om
19.30 uur.

Ivaniseve
misdraagt zich
SYDNEY - Goran Ivanisevic
was de meest spraakmakt-
speler op de tweede dag van het
indoor tennistoernooi in Sydm
De nummer twee van de wen
verloor niet alleen zeer verras-
send van de ongeplaatste Rene-
berg (6-7 3-6), hij misdroeg zi
daarnaast ook nog eens fli
binnen en buiten de baan. 1
Kroaat begon met het uitsch
den van toeschouwers, spuwde
op de zijlijn, maakte ruzie met
officials en weigerde op de ver-
plichte persconferentie te ver-
schijnen. Enig telwerk leerde
naderhand dat hem dat op vijf- j
duizend gulden aan boetes komt
te staan.

TOULOUSE - Weer is een bles-
sure er mede oorzaak van ddt
Torn Nijssen en Cyril Suk in de
eerste ronde werden uitgescha- ,
keld. Was het de vorige week in
Basel de elleboogblessure van
Nijssen, die overigens nog niet
volledig genezen is, deze keer
was het Suk die de strijd mo<
opgeven. Bij de stand 6-4, 2-0
het voordeel van de Zwitser Ja-
cob Hlasek en de Fransman Oli-
vier Delaitre kreeg Suk een
hardgeslagen volley via zijn ei-
gen voet tegen zijn oog. Het di-
rect gezwollen oog belette Suk
om verder te spelen.

FIFA twijfelt
aan Maradona
BUENOS AIRES - De FIFA wil
nader onderzoeken of de ge-
schorste voetballer Diego Mara-
dona wel als trainer aan de slag
kan. Mogelijk is het zo dat diens
schorsing van vijftien maanden,
wegens het gebruik van dope op
het WK deze zomer in de Ver-
enigde Staten, voor alle activitei-
ten geldt binnen devoetbalsport.
Maradona arriveerde gisteren op
het vliegveld van Corrientes.
Zon 500 supporters van de in
degradatiegevaar verkerende
club Deportivo Mandiyi begroet-
ten hem. De voormalige ster gaat
daar met zijn vriend Carlos Fren
de technische leidin vormen.
Fren beschikt over de vereiste
trainerspapieren, Maradona niet.

sport in cijfers
VOLLEYBAL
Athene. WK mannen, achtste finales.
Nederland-Japan 3-0 (15-8 15-7 15-5),
Zuid-Korea-Bulgarije 3-1 (17-15 15-7
11-15 15-2), Rusland-Duitsland 3-0 (15-3
15-9 16-14), Brazilië-Canada 3-0 (15-12
16-14 15-10). Wedstrijden tussen groeps-
winnaars (alle landen reeds geplaatst
voor laatste acht): Italie-Griekenland 3-0
(16-14 15-6 15-2), Verenigde Staten-Cuba
3-0 (15-6 15-13 15-12).

sportprijsvragen
Toto 39. Eerste prijs: geen winnaar;
tweede prijs: 11 winnaars, elk fl 897,30;
derde prijs: 216 winnaars, elk fl 114,20.
Lucky Ten:
1-10-18-20-25-27-29-30-39-40-43-48-52-55--
-58-59-63-72-73-79.

Winst Roda 2
ARNHEM - De reserveploeg van
Roda JC behaalde bij Vitesse 2 een
verdiende 2-1 overwinning. In de
eerste helft hielden beide partijen'
elkaar in evenwicht.In de vijftiende
minuut scoorde uitblinker Erwin
Vanderbroeck 0-1. Halverwege de,
eerste helft zorgde Hoppenbrouwer
voor de gelijkmaker. Na de wissel
kreeg Roda JC diverse kansen,
waarvan Henri Heeren er een be-
nutte.

res. eredivsie
Vitesse/Ar. 2-Roda JC 2 l_ 2

Sparta2 3 3 0 0 6 8-0
RodaJC2 4 2 2 0 6 6-3
Fortuna S. 2 4 2 1 1 5 10- 5
Feyenoord 2 3 2 0 14 6-4PSV 2 3 12 0 4 4-3
Heerenveen 2 31113 4-4
Vitesse/Ar. 2 3J022 3-4
FC Utrecht2 40222 4-8
Ajax2 10 10 12-2
FC Twente 2 2 0 1 1 13-4
Den Haag 2 2 0 0 2 0 2-5
Willem II 2 2 0 0 2 0 0-lü

Programmavoor a.s. donderdag 19.30 uur:
Ajax 2 -FC Twente 2
Sparta 2 -Feyenoord 2
FC Utrecht 2 -Heerenveen 2

a.s.vrijdag 19.30 uur:
PSV 2-Fortuna S.Z

MVV zal het vanavond wel nog
moeten doen zonder zijn topscorer.

Discipline staat hoog in het vaandel
bij Sef Vergoossen. Werklust en
mentaliteit, daar komt het ook van-
avond op aan. „Gezien de stand van
F>r»rHror*Vit r»r* Ac rQncrHi<;t (voorlaat-

bezonnen daad tegen FC Utrecht
tegen eenrode kaart aanliep, zit een
disciplinaire straf uit. De KNVB
schorste de stormram voor één duel
(tegen NAC), waarop trainer Ver-
goossen er nog een wedstrijd aan
vastplakte. „Er is iets gebeurd wat
niet hoefde. Dat leverde een onno-
dige kaart op en daarop heb ik
gemeend om de speler zelf nog een
extra schorsing van een wedstrijd
op te leggen."

ste, red.) maken we een goede kans
om verder te komen. Het is een te-
genstander die niet zo aanspreekt,
maar die ook moeilijk in te schatten
is. De ploeg heeft met Van Tiggelen,
Valke, Breetveld en Wouden heei
wat routine in huis. Dordrecht heeft
bovendien de meeste topclubs al te-
genover zich gehad. De stand op de
ranglijst is daarom ietwat verte-
kend." Waakzaamheid is dus gebo-
den in de eerste van de in totaal drie
uitwedstrijden op rij.

'Sies' Hofman is geblesseerd, net als
Thai, Benneker en Maes. Het her-
stel van Hofman, die tegen NAC
een flinke srhoD teeen de enkel

kreeg, duurt nog zeker twee tot vier

weken.

VVV
WV moet tweemaal binnen tien
dagen naar Alkmaar reizen. Van-
avond de bekerconfrontatie, vol-
gende week zaterdag het competi-
tieduel tegen AZ, dat beslissend zal
zijn voor deeerste periodetitel. Trai-
ner Reynierse wenst geen verstop-
pertje te spelen. „We leven van
wedstrijd naar wedstrijd. Nu con-
centreren we ons op het bekerduel,
over de periodetitel wordt niet ge-
sproken. We spelen in dezelfde
samenstelling als tegen Cambuur
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Het onderzoek werd begin au-
gustus gestart nadat de buurt
veelvuldig klaagde over overlast.
Volgens de politie is de toename
van de klachten een gevolg van
het opjaagbeleid dat sedert me-
dio juli in met name het centrum
van Maastricht gevoerd wordt te-
gen drugstoeristen.

Bij de actie, uitgevoerd na een
onderzoek van de projectgroep
Openbare Orde, werden 125
gram heroïne, een Ford Scorpio,
'een kruisboog, katapults en bus-
jes traangas in beslag genomen.
Aan de actie namen de officier
van justitie, 25 politiemensen en

een brug in door een aardbeving en
er verdwijnen wat auto's in de diep-
te, dan kan een wegbeheerder daar
niet veel aan doen. Als een uur later
nog auto's naar beneden storten
omdat niemand is gewaarschuwd,
er geen afzettingen of verkeersbor-
den staan, dan is de beheerder wel
aansprakelijk. Een gevaarlijke si-
tuatie mag je niet zomaar laten
voortbestaan, dan zit je in de zin
van die nieuwe wet verkeerd," legt
Edzes uit.

MAASTRICHT - Gat in de weg
niet gezien? Auto beschadigd en
vyf hechtingen in je lip? Stuur de
rekening maar naar de gemeente.
De wegbeheerder is bij een 'gebrek-
kige toestand van de weg' aanspra-
kelijk. Steeds meer weggebruikers
dienen dan ook een schadeclaim in,
signaleert de ANWB. Gemeenten
die liever voorkomen dan betalen,
doen er goed aan een verkeersmeld-
punt in terichten dat 24 uur per dag
bereikbaar is.

Lijsten hartoperaties
lijkt op klassegenezen

Streekgewest
eist geld

voor lonen

Dit zei prof.dr. T. Ebels gisteren in
zijn inaugurale rede. Ebels is nu
hoogleraar hart- en longchirurgie
aan deRijksuniversiteit Groningen.

Voor de rechter zijn inmiddels al
wat robbertjes uitgevochten over de
bussluis. De fietser die in het gat
viel met een dwarslaesie en verlam-
ming tot gevolg is in het gelijk ge-
steld. „Al wordt een bussluis met
dertien verschillende waarschu-
wingstekens aangeduid. De rechter
vindt het scheppen van gevaar om
de verkeersstroom te reguleren een
te hard middel", vertelt Edzes.

een verhoging die auto's aan d
derkant totaal open rijt. „De re
vond dat de gemeente niet dvi'
genoeg had gewaarschuwd vctf
gevolgen als je toch door zon
sluis probeert te komen". De
beheerder moest uiteindelijk
len, maar ook de weggebruike
alle verboden had genegeerd i
de voor een klein deel van de <
de op. Edzes is dan ook groot <stander van het afschaffen
bussluizen.

De meeste wegbeheerders zijn
zekerd voor de schadeclaims d
ontvangen.De premies en het *risico kunnen in de toekomst
oplopende schadelasten, echte!
gen. De ANWB pleit dan ook
preventie. „We gaan ervan uit d
beheerder niet om de minuU
weg kan inspecteren. Waar wel
kan worden gezorgd, is een <
schuwingssysteem, een meld
dat 24 uur per dag bereikba1
voor de burgers. Zij kunnen &
ken en gevaarlijke situaties mé
zy komen tenslotte overal."

Hetzelfde verhaal geldtvoor de bus-
sluis met de zogeheten 'carterkiller',

DEN HAAG/HEERLEN - Het
streekgewest Oostelijk Zuid-Lim-
burg (SOZL) uit Heerlen denkt op
korte termijn acht van de 45 mede-
werkers niet meer te kunnen beta-
len. Het ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij zou daar-
om ongeveer een half miljoen gul-
den moeten verstrekken om de
lonen van de acht te kunnen door-
betalen. In een spoedprocedure bij
de Raad van State in Den Haag eis-
te SOZL gisteren dat het ministerie
gedwongen wordt de gelden te ver-
strekken.
In 1982 besloot het toenmalige mi-

Dat zou nu niet meer kunnen. De
reserves raken op. Daarom zou 'Den
Haag' nu tot het moment dat bij de
Raad van State in hoofdzaak in deze
kwestie is beslist, de acht moeten
financieren. Het SOZL valt nu on-
der het landbouwministerie. Bij dat
ministerie wordt ontkend dat dere-
serves van het SOZL bijna op zijn.
Daarom zou er nu geen noodzaak
zyn voor Raad van State om een
voorlopige voorziening te treffen.

nisterie van CRM in het kader van
de verdeling van regionale steun
acht arbeidsplaatsen te financieren
van het SOZL. In 1991 kwam uit
Den Haag het bericht dat de subsi-
die gestopt zou worden. De leiding
van het SOZL is de intrekking gaan
aanvechten en heeft de acht tot nu
toe uit reserves kunnen betalen.

Behandelend rechter, mevrouw J.
Leyten, hoopt binnen een week uit-
spraak te doen.

Uitslagen concours;
majoretten in BeeK

GRONINGEN - „Lange wachtlijs-
ten voor hartoperaties werken klas-
segeneeskunde in de hand. Mondi-
ger en beter opgeleide patiënten
weten de lange wachtlijsten te om-
zeilen. Ze gaan naar een ander zie-
kenhuis. Hebben ze genoeg geld
dan gaan de patiënten eventueel
naar het buitenland. Een commissa-
ris van de koningin, een politicus en
een burgemeester hoeven niet te
wachten voor een operatie. Patiën-
ten die dagelijks bellen worden ge-
opereerd, alleen om van het gezeur
af te zijn. Slechts de patiënt die
braaf wacht tot de operatie of tot hij

De kersverse hoogleraar vindt het
onacceptabel dat hartpatiënten in
Noord-Nederland ongeveer een jaar
moeten wachten op een operatie.
Hij vindt dat er in deze regio meer
hartoperaties moeten worden ge-
daan, dat er in Groningen een hart-
transplantatiecentrum moet komen
en dat ook de mogelijkheden voor
longtransplantaties beter moeten.

De grote stroom schadeclaims moet
dus nog komen, verwacht mr.L. Ed-
zes-Eijsackers van de ANWB-afde-
ling rechtshulp. Zij bereidt de
ambtenaren en andere geïnteres-
seerden hierop voor tijdens de stu-
diedag Verkeerstechnische Leer-
gang op 11 en 26 oktober.

Het nieuw Burgerlijk Wetboek
heeft de rollen omgedraaid. Niet
langer hoeft de weggebruiker aan te
tonen dat de wegbeheerder nalatig
of onzorgvuldig is geweest. In de
praktijk vaak een onmogelijke op-
gave, omdat de beheerders in een
mum van tijd allerlei onderhouds-
plannen en -schema's uit een lade
trokken. Sinds een kleine twee jaar
is de wegbeheerder vrijwel automa-
tisch aansprakelijk, alleen weten
heel veel mensen dat nog niet.

Van onze verslaggever

BEEK - De uitslagenvan het majo-
rettenconcours in sporthal 'De Haa-
men' in Beek van de Federatie van
Katholieke Muziekbonden in Ne-
derland op zondag jongstleden zijn
als volgt:

Rapport FNV vergelijkt gemeenten in Nederland

Maastricht scoort gunstig
met woonlasten en minima

„Een lange wachtlijst is nergens
voor nodig. Voor debedrijfsvoering
van het ziekenhuis is een lijst tot
zes weken als buffer goed en han-
dig. De patiënt kan zich in deze af-
zienbare periode instellen op de
operatie. Ronduit onacceptabel
wordt het wachten als de kans op
overlijden op de wachtlijst groter
wordt dan de kans op overlijden
aan de ingreep", aldus Ebels. Hij
vindt dat niet de politiek maar de
artsen de keuzes moeten maken
hoeveel operaties er verricht mogen
worden.

De wet beperkt zich niet tot de ge-
breken aan de weg zelf, zoals gaten,
kuilen, verzakte stukken asfalt en
pas gestrooid, spiegelglad grint, de
aansprakelijkheid voert veel verder.
Alle voorwerpen die bij de 'inrich-
ting' van de weg horen en een ge-
vaarlijke situatie kunnen opleveren
tellen mee: dranghekken, betonnen
'rumbonen', bussluizen, paaltjes,
bloembakken, vangrails, verkeers-
drempels, -lichten, -borden en licht-
masten. De vrachtwagenchauffeur
die met een wagen van vier meter
hoog'in onzachte aanraking komt
met een forse boomtak die drie en
een kwart meter boven het wegdek
hangt, maakt ook een goede kans
op uitbetaling als hij de rekening
voor de beschadigde lading en de
schade bij het achteropkomendver-
keer aan de wegbeheerder presen-
teert.

Sectie A: Ie prijs Majorettengroep
DSM Starlight Elsloo 81,4 pt.; Ie
prijs Majorettengroep schuttersgil-
de St.-Lucie Nederweertu 80 pt.; Ie
prys met lof en promotie Majoret-
tengroep drumband Maasbree 92,7
pt.; Ie prijs Majoretten Twirling
Sports Maastricht 80 pt.
Sectie B: 2e prijs majorttengroep
harmonie St.-Petrus en Paulus
Maastricht 72,8 pt.; Ie prijs majort-
tengroep drumband Mardruko Kro-
nenberg 80 pt.; Ie prijsmet prom.
Majorettengroep Rene Venlo 87 pt.

Derde divisie

MAASTRICHT - De gemeente
Maastricht heeft voor haar woonlas-
tenbeleid van de FNV een dikke
voldoende gekregen. In een onder-
zoeksrapport van de vakbeweging,
getiteld 'Minimabelangen gemeen-
telijk gewogen' waarin diverse ge-
meenten op dit punt worden verge-
leken, wordt Maastricht een ge-
meente genoemd met relatief lage
woonlasten en hoge uitgaven voor
het gemeentelijk minimabeleid.
Naast Maastricht valt alleen de ge-

meente Uden deze eer toe.
In Maastricht bedroegen de woon-
lasten in 1993 volgens het overzicht
van het rapport 5.480 gulden voor
een eenpersoonshuishouden en
6.433 voor een meerpersoonshuis-
houden. Een gemeente als Roosen-
daal ligt daar respectievelijk 500
gulden en 1.100 gulden boven en
belandt daarmee dan ook in de cate-
gorie 'hoge woonlasten.
De tweede Limburgse gemeente die
bij het onderzoek werd betrokken,
namelijk Tegelen, wordt zowel met
haar woonlasten- als minimabeleid
gekwalificeerd als 'gemiddeld. In

die gemeente werd vorig jaar 5.582
gulden aan woonlasten uitgegeven
door eenpersoonhuishoudens en
6.521 gulden door meerpersoons-
huishoudens.

Electriciteit en vooral gas vormen
tezamen naast de huur nog steeds
het grootste aandeel in de woonlas-
ten, zo zegt het rapport. De gemeen-
telijke heffingen en belastingen
doen steeds sterkere aanslag op het
huishoudboekje luidt een van de
conclusies van het landelijk onder-
zoek. De woonlasten zijn in 1993 ten
opzichte van 1992 verder gestegen.

De hoogleraar vindt dat er meer
longen beschikbaar moeten komen
voor donatie. In Nederland worden,
via een uitwisselingsprogramma
van donororganen, meer longen
geïmporteerd dan geëxporteerd.
Ebels pleit voor donorwetgeving
waarbij iemand alleen geen donor is
als hij van te voren heeft aangege-
ven dat hij dat niet wil. Hij ver-
wacht dat dit systeem meer longen
oplevert.

De gemeenten moeten zelfs oppas-
sen bij aardbevingen, stroomstorin-
gen, orkanen en vandalisme. „Stort

Heugem 85 pt.; 3e prijs mimretj,
groep schuttersgilde St.-Lucie-
derweert 67,9 pt.
Sectie B: 2e prijs minirettenK
drumband Mardrukro Kronend,
73,2 pt.; 3e prijs en beker C<£guards Bazuinenkorps Jong L%
Brunssum 62,3 pt.

Tweede divisie
Sectie A: Ie prijs met promotief
ker) 86,2 pt..
Sectie B: Ie prijs met promotie £ker) majorettengroep harmonie,]
Walburga Amby-Maastricht 85 f^.Eerste divisie
3e prijs en beker colorguards i>\
nenkorps Jong Leven Bruns^68,8 pt.

Eredivisie 1
Sectie B: Ie prijs majorttenll^
fanfare Juliana Munstergeleei\
pt.; Ie prijs en beker major»*
groep drumband Mardrukro *nenberg 88,1 pt.

Sectie A: Ie prijs met prom. Mini-
rettengroep harmonie St.-Michaël

Jeugddivisie

Voor de hele was.
H
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Voor de halve prijs.
OMO Power "■ OMO Color: samen perfe<t VOOr do holo was. Color al naar volle tevredenheid. Gewoon volgens de was- Samen met de kassabon en de ingevulde bon hiernaast. Bij aankoop «an OMO Power on OMO Color betoall OMO u óén van do twee.

Maximaal één inzending per huishouden of rekening toegestaan. Geldig zolang
OMO Power zorgt voor een stralend witte was en voorschriften. Heeft u vragen? Bel dan gratis 06-0772. Omcirkel op de kassabon wel even beide bedragen. de voorraad strekt. Aankoopdaium: vanaf maandag 26 september 1994tot en mei

zaterdag 8 oktober 1994. Uiterste inzenddalum: IS oktober 1994.
verwijdert hardnekkige vlekken moeiteloos uit gekleurde Vervolgens ontvangt u het volledige aankoopbedrag van , ,

! Stuur deze bon, de kassabon en de twee streepjescodes in een voldoende !
artikelen. OMO Color is er voor uw dagelijkse gekleurde ü betaalt de ene, wij de andere. Hoe? OMO Power of OMO Color (max. f 16,85!) plus porto- , gefrankeerde envelop naar: OMO'Voor de hele was, voor de halve prijs - ■

I actie. Postbus 1895, 6201 BW Maastricht.
was en houdt de kleuren mooi en helder. Samen zorgen Als u deze of volgende week OMO Power én OMO kosten binnen drie weken op uw bank- of girorekening*. j

I Naam: t£ I
OMO Power en OMO Color voor een perfect resultaat voor Color koopt, betaalt OMO u één van de twee. Deze aan- Da's makkelijk verdiend, nietwaar? U doet de hele

[ Adres: ■ : [
uw hele was. bieding geldt voor de doseer-can en navulzak van 1,7 kg was, voor de halve prijs. Met OMO Power en OMO Color.

I Postcode: __ I
OMO garandeert een zorgeloos gebruik van OMO van beide produkten. U stuurt gewoon twee streepjes-

* Wilt u alleen OMO Power of alleen OMO Color kopen? I Woonplaats: I
Power en OMO Color. Voor de volle 1 00%. Want honderd- codes (van de doseer-can mag ude streepjescode natekenen) Dan bm| u door mjdde, yan één streepjestode> de kassabon en de inge- j q( irorekenin . ty
duizenden consumenten gebruiken OMO Power en OMO naar OMO's 'Voor de hele was, voor de halve prijs'-actie. vulde bon f S.- plus portokosten van OMO retour krijgen. ' 'Bij aankoop van OMO Power gratis OMO Color. Of andersom.

twee verdovende middelen-hon-
den deel.
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Weggebruikers claimen
steeds vaker schade bij

aansprakelijke gemeente
DOOR KARIN SWIERS

dood neervalt, dat is de echte wach-
ter."

Drugsonderzoek leidt
naar woonwagenkamp

Politie houdt 12 verdachten aan

Zoetmanstraat, waar huiszoekin-
gen werden verricht in drie cara-
vans. Inmiddels zijn zes verdach-
ten weer in vrijheid gesteld. De
anderen worden donderdag
voorgeleid aan de officier van
justitie in Maastricht. Dat is gis-
teren bekend gemaakt.

MAASTRICHT - De politie in
Maastricht heeft maandag twaalf
mensen aangehouden wegens
overtreding van de Opiumwet.
De aanhoudingen werden ver-
richt op het woonwagencentrum

Van onze verslaggever

Tijdens* het onderzoek naar
drugshandel op het woonwagen-
centrum een groot aantal hoofd-
zakelijk franstalige Belgen aan
die drugs hadden gekocht in een
van de caravans. Een van de ca-
ravans was ingericht voor ge-
bruik van de verdovende midde-
len. Het woonwagencentrum
staat bij de drugstoeristen be-
kend onder de naam 'QB-woon-
wagenkampje'.



Sipkema uit
'Elf Steden'
LEEUWARDEN - Ingenieur J.
Sipkema zal op de ledenvergade-
ring van 9 december op eigen
verzoek het bestuur van de verr
eniging De Friesche Elf Steden
verlaten. Sipkema is sedert 1984
voorzitter van de 18.000 leden,
tellende vereniging. In zijn be-~
stuursperiode werd tweemaal, irf
1985 en 1986, een Elfstedentocht
georganiseerd. Het bestuur van
de vereniging stelt de ledenvoor
ir. H. Kroes, al 24 jaar als be-.
stuurslid/ijsmeester verantwoor-;
delijk voor het uitzetten van de.
route en het contact met de
rayonhoofden, te benoemen tot
voorzitter.

Van onze sportredactie

LONDEN - Leeds United, uit-
komend in de hoogste klasse van
het Engelse voetbal, heeft een
zwarte dag beleefd in het op één
na belangrijkste bekertoernooi
van de Engelsen, dat om de Lea-
gue Cup. De kampioen van 1992
kwam tegen de derde-divisie-
club Mansfield niet verder dan
0-0, na de eerste wedstrijd met
0-1 te hebben verloren. Dat Hoy-
le van de outsider in de 77e mi-
nuut de rode kaart kreeg hielp
de topclub ook al niet. Mansfield
heeft van de laatste negen duels
er zes verloren.

Afgang van
Leeds United

Invallen bij vrijwel alle clubs in Serie A sport kort

" VOETBAL - Voorronden Ne-
derlands kampioenschap teams
onder veertien jaar, meisjes:
Limburg-Brabant 2-5; jongens:
Limburg-Brabant 2-2.

" VOETBAL - AS Napoli heeft
trainer Vincenzo Guerini ontsla-
gen. De oefenmeester behaalde
met zijn ploeg in vijfwedstrijden
slechts vijfpunten en staat nu in
de onderste regionen van de Se-
rie A. Napoli heeft Bruno Giorgi
als opvolger benoemd.

bliek geworpen fles de Oosten-
rijkse doelman Konrad. De
UEFA zou aanvankelijk morgen
een uitspraak doen.

" VOETBAL - De tuchtcom-
missie van de Europese Voetbal
Unie zal pas volgende week vrij-
daguitspraak doen over het inci-
dent tijdens de wedstrijd voor de
Championsleague tussen AC Mi-
lan en Austria Salzburg. In die
wedstrijd raakte een uit het pu-

" VOETBAL - De tuchtcom-
missie van de KNVB heeft naast
de Roda JC'ers Atteveld en Sen-
den de volgende spelers voor
één wedstrijd geschorst: Meijer
(FC Den Haag), Meijerman (Em-
men), Van Bremen en Louhena-
pessy (beiden Excelsior), Refos
(Feyenoord), Koeman (FC Gro-
ningen), Streppel (RKC), Tau-
ment (Sparta) en Van Kessel (FC
Utrecht).

" VOETBAL - De supporters-
bus voor fans van Roda JC die
het bekerduel in Eindhoven te-
gen PSV (20.00 uur) willen be-
zoeken, vertrekt vandaag om
17.45 uur vanaf het stadion.

" AUTOSPORT - De rally
Nacht van Achtmaal start zater-
dag om 13.30 uur in Roosendaal.
De finish zal omstreeks 04.00 uur
in de vroege zondagochtend zijn.

nSa[-Ina' geïnterviewd door een jour-
pust van het tv-journaal van Rai-
t ' ontkende echter dat MattareseJ^pen heeft ondernomen. „Ik heb

,gle^iaC ' neSen keer gewezen op.er), legale handel en wandel bij de
3rSt % maar hij heeft nooit serea-, * era , aldus Farina, die niet uit-

Volgens een onderzoek dat het eco-
nomische weekblad II Mondo in
maart van dit jaarpubliceerde, staathet Italiaanse voetbal er als geheel
er zeer slecht voor. De clubs kam-
pen met grote schulden en teruglo-
pende inkomsten. Met kapitaalver-
hogingen proberen ze de verliezen
te compenseren en het bedrijf gaan-
de te houden. De val vorig jaarvan
Gianmauro Borsano, voormalig
eigenaar van Torino en de onthul-
lingen over 'zwart betaalde' trans-fers hebben een vernietigend effect
gehad op alle profclubs.
Volgens II Mondo hebben de acht-
tien teams dievorig jaar in de Serie
A speelden een gezamelijke schuld
opgebouwd van 680 miljoen gulden,
een verhoging van 47 procent ten
opzichte van 1992. Op basis van het
regelement van de Italiaanse voet-
balbond, zo stelt het weekblad, zou-
den tal van clubs uit de competitie
moeten worden gezet, of sancties
moeten ondergaan als het niet meer
mogen aanschaffen van spelers. In
deze laatste categorie zouden ook
ryke teams als AC Milan en Juven-
tus vallen.

sloot dat het nu gestarte onderzoek
consequenties zal hebben voor een
aantal clubs. Zij zouden volgensFa-
rina alsnog uit de competitie kun-
nen worden gezet.
Het juridische onderzoekkomt nietals een verrassing. De afgelopen
twee jaar is meermalen aangetoond
dat ook in het betaald voetbal dik-
wijls sprake is van corruptie, mal-
versatie en het vervalsen van balan-
sen. De val van machtige zaken-
mensen, heeft bovendien menige
club in de problemen gebracht. Netals in de rest van de Italiaanse eco-
nomie vallen financiële problemen
vaak samen met juridische onder-
zoeken.

Ook Juventus, hier met op de voorgrond sterspeler Dino Baggio, is een van de verdachte clubs. Foto: EPj

Inhalen amateurs
HEERLEN - Het inhaalprogram
ma, aanstaande zondag, in het ama
teurvoetbal is als volgt:

op zak, waarbij alle Franse equipes

HEERLEN/BRUSSEL - De door
het verdwijnen van de ploeg Post
vrijgekomen Wilfried Nelissen stapt
alleen over naar het Belgische
Lotto-team indien ploegleider Jean-
Luc Vandenbroucke bereid is ook
Mare Sergeant, Guy Nulens en Jo-
han Capiot voor het seizoen 1995 te
contracteren. Donderdag onderhan-
delt Walter Planckaert, de rechter-
hand van Peter Post, over dit voor-
stel met Vandenbroucke.
Hoewel Peter Post er niet in is ge-slaagd een nieuwe geldschieter
voor zijn team te vinden, staat top-sprinter Wilfried Nelissen voor vol-
gend jaar nog onder contract bijdiens Stichting CBN. Guv Nulens,

Mare Sergeant en Jo P'lanckaert
hebben eveneens een doorlopende
verbintenis. Met Johan Capiot, die
opstapt bij TVM, heeft Post een
mondelinge overeenkomst.
Het Nederlandse kwartet Verhoe-
ven, Bouwmans, De Vries en Jon-

Nelissen wil met
drie ploegmakkers
naar Lotto-team

Post en Planckaert zullen de ko-
mende dagen trachten alle nog on-
der contract staande renners elders
aan een ploeg te helpen. Dat geldt
ook voor het personeel van de His-
tor/Novémail-equipe.

sport op tv

Tweede klasse A: Miranda-Groene Ster.
Tweede klasse B: EVV-Rios. Derde klasse
B: SVM-Coriovallum. Vierde klasse A:
SVME-RKHSV (restant 4 min. 1-1). Vierde
klasse B: Lemirsia-Geertruidse Boys. Vier-
de klasse D: RKDFC-Sanderbout (restant
25 min. 2-0). Vierde klasse E: Thom-Suste-
ren. Vierde klasse F: RKAVC-KOC. Vierde
klasse H: EWC-GFC '33.

Vals volleyteam
betrapt in Japan
HIROSHIMA - Een groep van
56 Filipijnen is er zondag bijna in
geslaagd illegaal Japan binnen te
komen. De groep deed zich voor
als het nationale volleybalteam
dat zich meldde voor de Aziati-
sche Spelen die in Hiroshima
worden gehouden. Een opletten-
de Japanse official op het vlieg-
veld van Fukuoka merkte dat de
mannen en vrouwen niet be-
paald aan het doorsnee-beeld
van een volleyballer voldeden.
Na uitgebreid onderzoek bleek
dat de 34 mannen en 22 vrouwen
gebruik maakten van valse in-
dentiteitskaarten. De poging ille-
gaal te emigreren was mislukt,
hoewel de groep officiële kle-
ding droeg, vlaggen bij zich had
en beschikte over accreditaties.

Overwinning
RogierWassen

2PINiïHAM - R°gier Wassen

E,
"ln de eerste ronde van het eer-* toernooi van het Engels Satel-

,: "Circuit een verrassende over-
won 8 behaald- De Homenaar
Üh Tan de nummer 8 van de plaat-
ftioKS X de Engelsman Andrewj^nardson. De uitslag was 6-3, 6-4.

g'Que Snijders was in de beslis-
te partij van de kwalificatie van25.000 dollar-toernooi in het

lt. erikaanse Rancho Mirage niet
tegen de Canadese Va-r ssa Webb. De score was 6-4, 6-4 in

L nadeel van de Geleense. Toch
Uetg,Snijders als lucky looser aan
i "oofdtoernooi meedoen.

VANDAAG
18.45-19.10 RTL Television: Sport
20.35-21.54 Ned 3: Studio Sport.
22.16-22.34 Ned 3: Sportjournaal.

ker heeft eveneens een geldige
verbintenis met de stichting van
Peter Post. Dat geldt ook voor het
Franse talent Cédric Vasseur. Jon-
ker heeft inmiddels onderdak ge-
vonden bij het Spaanse ONCE,
Vasseur heeft diverse aanbiedingen

Van de renners die niet meer voor
een contract in aanmerking kwa-
men, hebben de Duitser Wüst en de
Fransman Pensee een contract bij
Le Groupement getekend, de Fran-
sen Talmanten Laurent bij Castora-
ma en Cornillet bij Chazal, terwijl
Louviot op het kandidatenlijstje
staat bij een nieuw te vormen Fran-
se mini-ploeg. Charly Mottet zet een
punt achter zijn carrière, hetgeen
Dirk Dewolf reeds halverwege het
seizoen deed.

Post zoekt; UCI zou moeten vinden
Van onze sportredactie

HEERLEN - Ajax wordt voetballend rijk aan de Cham-
llvtf League, geesteskind van de Europese voetbalbondu&FA. Peter Post, toch ook een instituut met een sportie-estaat van dienst, dreigt met lege handen aan de kant teRijven. De UEFA stort miljoenen in de Ajax-kas, Postlr»dt maar geen sponsor voor de komende jaren.

e kwetsbaarheid van de wieler-sport ten voeten uit. Post is niet. minder niveau dan Ajax,'Oonde zich de afgelopen 21 jaarp.n bekwaam organisator/ploeg-
J^der/rnanager, was en is in zijngetier een begrip. Maar als de
luuUisitie van de gelden niet.jkt, dan draait er geen wielmeer in de rondte.

jaarvond men dat het effect van
de wielersponsoring was uitge-
werkt. Waarna de Amstelvener
in zee ging met een merk van
Petrofïna, Histor, in Frankrijk
Novémail. Een start met een pi-
kant tintje: had hij twee dagen
gewacht, dan was hij gevraagd
een ploeg uit naam van Word-
Perfect te gaan formeren.

men van de UCI. Een situatie als
in het voetbal, waarin de UEFA
'eigenaar' is van alle grote Euro-
pese bekertoernooien, zou ideaal
zyn. Maar de praktijk leert, dat
in de wielersport de commercië-
le en exploitatieve belangen over
meerdere organisaties zijn ver-
spreid.

HEERLEN - Terwijl de heren al
slag leveren om de wereldtitel in
Griekenland, nadert het sterkste
dozijn volleybalsters van Neder-
land de eindfase van de voorbe-
reiding op hun WK. Het eind-
toernooi vindt plaats van 21 tot
30 october in Brazilië. Als afslui-
ting van een lange, zware oefen-
campagne speelt Oranje deze
week in Limburg een kwartet
vriendschappelijke interlands te-
gen Oekraine. De testserie be-
gint vandaag in Sittard (Sport-
centrum, 20.00 uur).

Oranje oefent
in Sittard

profwielersport, zegt UCI-prae-
ses Hein Verbruggen. Geld ge-
noeg om duizend profs over de
hele wereld bezig te houden. An-
derhalf miyard gulden schijnt er
tegenwoordig in de discipline
om te gaan. Maar die zou wel op
een dusdanig evenredige manier
moeten worden verdeeld, dat je
verzekerd kan blijven van een
internationaal interessante com-
petitie.

De UCI zal de organisatoren ech-
ter moeten wijzen op het primai-
re gezamenlijke belang. Dat zij
de toekomst van de totale acht,
negen maanden profwielersport
in handen hebben. Dat zij delen
van hun inkomsten moeten stor-
ten in een gezamenlijke pot, die
het geld over de traditionele wie-
lerlanden genereert aan 'institu-
ten' als Post, te controleren door
de nationale federaties.

Het verschil tussen de mega-
sponsors als destijdsLa Vie Clai-
re, later Panasonic en Gatorade,
thans Banesto en ONCE - het
verschil tussen die elite en de
minder draagkrachtige rest is zo
langzamerhand fnuikend voor
de competitie. Het is de hoogste
tijd, dat de UCI, de internationa-
le wielrenunie, iets van visie op
dat punt gaat openbaren.

Een viertrap: 1) de organisatoren
geven hun produkt in handen
van de UCI, die het gaat exploi-
teren; 2) alle topwedstrijden
komen op tv, met gegarandeerde
uitingen van reclame; 3) de in-
komsten uit tv-rechten en evene-
mentsponsoring worden ver-
deeld over organisatoren en
■nationale bonden; 4) de bonden
nemen de verplichting daarvan -naar verhouding - een aantal
profploegen op na te houden.

De UEFA creëerde voor de Eu-
ropese topvoetbalclubs de kip
met de gouden eieren, de Cham-
pions League. Ajax c.s. kunnendaar nog jaren op teren. Tot
zoiets moet de UCI zich ook ver-
plichten.

SQUASH
Guernsey. WK vrouwen, eerste ronde
Van Hoorn-Seidler 9-4 9-6 9-5, Sommers-Nicholl 9-1 8-10 9-2 3-9 9-3.

k°st zag na 1992 Panasonic afha-
hat

1' e JaPanse loot van multi-d"onal Matsushita. Na negen

Chinezen
dominant
HIROSHIMA - China blyft
heersen tijdens de twaalfde Azia-
tische Spelen in Hiroshima. De
schoonspringers veroverden gis-
teren twee keer goud en twee
keer zilver. De zwemmers verza-
melden vijf gouden medailles. In
totaal hebben de Chinezen na
twee dagen twintig gouden, ze-
ven zilveren en twee bronzen
plakken in bezit.

sport in cijfers

TENNIS
Sydney. Mannen, 1,8 müjoen gulden.
Eerste ronde: Becker-Stolle 4-6 6-2 6-4,
Black-Morgan 6-4 6-4, Masur-Elwood
6-4 6-2, Rafler-Gloria 7-6 7-5, Tarango-
ConneU 6-4 6-1.

" UCI-voorzitter Hein Verbruggen: geld genoeg.
Foto: WIDDERSHOVEN

Nu ging die 'eer' naar Jan Raas,
in die dagen ook wanhopig op
zoek naar een sponsor van een
langere adem. Post moest hetdoen met een tweejarig contract,
Raas had zekerheid voor tenminste drie seizoenen. Raas had
meer geld te besteden, kreeg bo-vendien meer vrijheid in het
samenstellen van zijn ploeg.

f*®* toont andermaal de broos-e'd van de profwielersport als
bedrijfstak. Ploegen,aar gemiddeld zon dertig man

rkt, zijn hun voortbestaan niet
eker als de verantwoordelijke

woegbaas geen financiers vindt.
s "j^wel de economie wereldwijd
rnV)Unt aan te trekken - wat on-middellijk zijn positieve weer-ag zou moeten vinden in de
promotie- en p.r.-pot van onder-

emingen - heeft een gerenom-
meerd man als Post toch niet opVjd de passende sleutel op de*as weten te vinden.

Het probleem voor de UCI is
echter, dat er weliswaar ook een
cyclus om de wereldbeker is ge-
schapen, maar dat de rechten
van diecyclus in handen zijn van
een stuk of acht organisatoren.

leider, die de boer op ging om
een paar ton los te peuteren, die
is niet meer. Maar ook de vervan-

Het kan alleen als het gezamen-
lijk belang wordt ingezien. Het
kan alleen slagen als de wieler-
sport wordt verkocht als een
kant-en-klaar produkt. Er zou
dan tevens de verplichting moe-
ten gelden van de 'amateur-form-
atie naast die van de profs.
Naar het model-Post. Hoewel
model... ROLHOCKEY

Loulé en Tavira. WK vrouwen. Voor-
ronden: Nederland-Italië 5-1 (1-0). Doel
punten: Kruit (4) en Dechering. Spanje
Engeland 9-0, Duitsland-Italié 1-6, Japan-Andorra 14-0, Brazilië-Mexico 6-0
Engeland-Duitsland 5-2, Nieuw-Zeeland-Zwitserland 1-2, Verenigde Staten-Canada 1-9, Portugal-Zuid-Afrika 7-1.

Die allemaal andere, want: eigen
belangen hebben. Alleen het WK
levert de UCI rechtstreekse reve-
nuen op: 3,5 miljoen per jaaraan
tv-rechten.

Er is'geld genoeg, in en voor de

In feite zouden alle topklassie-
kers, inclusief de grote ronden
en het WK in handen moeten ko-

Het idee werd twintig, tien, vijf,
jaar geleden ook al geopperd.
Omdat dat als het ideale voor-
beeld van doorstroming werd
gezien. Het had de continuïteit
van het Nederlandse beroeps-
wielrennen zeker kunnen bevor-
deren. Maar toen gaven Post,
Raas, Priem en Gisbers geen van
allen thuis. Soms worden er ook
in de wielerwereld kuilen voor
anderen gegraven.

er iets falikant mis met de pof-
wielersport," klonk het twee jaar
geleden, en klinkt het nu weer.
Misschien dat het aan het ambi-
tieuze karakter van zijn toe-komstplannen lag: een contract
voor vyf jaar, plus geld voor een
talentvolle amateurploeg, dekweekvijver voor later. Dan
praat je al gauw in orde van
grootte van 35, 40 miljoen.

r°fwielersport is te afhankelijkan incidenten. Natuurlijk is er
ch *ste Jaren ook weinig te jui-nen geweest over Nederlandse
jSstaties voorin de pelotons.aar aangezien tegenwoordig
SeJna.elke ploeg van Nederland-
jj ?rigine gebouwd is op inter-
e
all°naal talent, mag dat amper

beletsel meer heten.

Na de chaotische eerste maan-
den in '93 begon de nieuwe Post-
ploeg te draaien. Maar toen ron-
dekopman Charly Mottet letter-
lijk wegviel, en ook coming-man
Eddy Bouwmans faalde, werd
1993 toch veel minder het suc-
cesjaar dan gehoopt. Dit jaarwas
er een vergelijkbaar soort beeld:
Bouwmans overzomerde thuis,
in de eerste de beste Touretappe
spatten Posts plannen met sprin-
ter Wilfried Nelissen op een foto-
graferende politie-agent in Ar-
mentières uiteen. De adelbrieven
bleven uit, de referenties konden
niet worden gestaald met harde
uitslagen.

gende stichtingen blijken dusniet voor eeuwige werkgelegen-
heid te kunnen instaan. Stich-
ting Continuïteit Beroepswieler-
sport Nederland, zoals de Post-
stal zo mooi heet? Vergeet het
maar.

„Als Post al niets kan vinden, is

Maar de constatering van toenwas net zo goed juist: er zit struc-tureel iets fout met de internatio
nale bovenlaag van het beroeps-
wielrennen. De tijd van de ploeg-
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Vanderaerden rond
met Brescialat
LUMMEN - Eric Vanderaerden
rijdt ook in het nieuwewielersei-
zoen voor de Italiaanse Brescia-
lat-formatie. Het contract van de
Belg werd met een jaarverlengd.
Overigens wordt zijn huidige
teamgenoot Bruno Leali ploeg-
leider van de Brescialat-equipe.
Lechi, Perini, Leoni en Italiaans
kampioen Podenzana zijn de be-
langrijkste versterkingen van de
ploeg.

Wielerruilbeurs
in Valkenswaard
VALKENSWAARD - Zaterdag
wordt in Valkenswaard de tradi-
tionele internationale wielerruil-,
beurs gehouden in Zalencen-
trum De Graver aan de Kerst-
roosstraat, van 10.00 tot 15.00
uur. Entreeprijs 4 gulden. Op de-
ze ruilbeurs bieden verzamelaars
van allerlei wielersport-artikelen
te ruil of te koop aan. Entree-
prijs: 4 gulden.

Offensief fiscus
tegen profvoetbal

ïke^^E - De Italiaanse fiscus is gisteren een nieuw offensief
d d?gonnen tegen het profvoetbal. De Guardia di Finanza, een
de*ort financiële politie, deed in alle vroegte invallen bij 34
ot »übs uit de Serie A en serie B, de twee hoogste profdivisies,en * nam tal van documenten in beslag. Slechts vijf clubs - Ge-

K Vicenza, Piacenza, Lucchese en Verona - zijn buiten
djn:n°t gebleven. De verdenking is dat de clubs belasting heb-
s d^n ontdoken, maar ook zou geknoeid zijn met de balansen en
et ei afdracht van sociale lasten.

■ ¥} onderzoek is in gang gezet na-
J^ de ex-voorzitter van de club

iufc,L-ena' Francesco Farina, een
'Mk e open deed over het financië-"J beleid van de Italiaanse prof-
"ubs. Farina, de zoon van de ex-l°f°rzitter van AC Milan, wordt in
'"V1beschuldigingen gesteund doorSpe bestuursleden van de club Ra-
"nna en een parlementslid van de
Pst-fascistische' Nationale Allian-

Jh Pasetto.
£* onderzoekwordt geleid door de
puwelijke magistraat Tannasio uit

die gisteren ook de voorzit-
Jf van de nationale voetbalbond,
Ptonio Mattarese, in staat van be-
RUldiging stelde. Hij zou aan het
tlkk* van ne^ seizoen verzuimd4fbben de boeken van de clubs te
Tttroleren. Als hij dit wel had ge-pn, zouden waarschijnlijk vele
gjofclubs helemaal niet toegelatenePn tot de competitie,
pttarese, die gisteren inRome ver-
gierde met de voorzitters van de
ilphaanse profclubs over nieuwere-tf^ voor het financiële beleid van
A clubs, reageerde laconiek op deRienkingen. „In het Italië van
Pdaag wekt een initiatief als dat
R. de Guardia di Finanza geen ver-
jong meer. Ik beschouw het alsI Jï°rmale Sang van zaken. Na de
«pklacht van Farina heb ik overi-elh'S -e fiscus ingelicht. Waar-(fnynlijk zoeken ze nu aanvullend«teriaal", aldus Mattarese.

nieuwsanalyse ]

sport
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PLATEN
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DAAGSE

/ JÜJf l^^^a^^L f Haar 30grootste successen.

/"S"-"aV«^Jf I I ALLEEN BIIV&D

__ Heimwee naar mooi

M "£J-Vni'FF vi . 28 mooiste liedjes uit

Classic Opera.

fr^^==^ll*^ii Het interactieve Muziek-

Aanbiedingengeldig t/mzaterdag 15 oktober
(zolang devoorraad strekt).

VROOM & DREESMANN

Bedrag Terug te Mnd. bedrag Effectieve rente Mnd bedrag Effectieve rente
<i handen betalen in volgens min. op jaarbasis vtg. wetmax op jaarbasis
15.000,- 72 mnd. 279,04 10.6% 287,11 11.8%
25.000,- 84 mnd. 413,58 10.3% 420,11 10.9%
30.000,- 96 mnd. 453,45 10.3% 454,20 10.4%
50.000,- 96 mnd. 747,22 10.0% 757,01 10.4% j

Int50.001.- U betaalt Rente vtg. min. tar. per mnd Theor. Effectieve rente opTneor.
«ïhanden permnd effectieve rente op jaarbasis looptijd jaarbasis max. tar. looptijd
15.000,- 225,- 0.824% 10.3% 97 mnd. 13.0% 112
25.000,- 375,- 0.824% 10.3% 97 mnd. 12.6% 109
40.000,- 600,- 0.824% 10.3% 97 mnd. 12.2% 107
160.000,- 900,- 0.824% 10.3% 97 mnd. 12.2% 107

OOK VOOR HYPOTHEKEN:
INFORMEER NAAR DE NETTO VASTE LASTENHYPOTHEEK;

DEZELFDE MAANDLAST GEDURENDE DE GEHELE LOOPTIJD.

. . ■

Heftruck-chauffeur m/v
met minstens een half jaarervaring voor een bedrijf
nabij Sittard. U werkt in 2-ploegendiensten helpt af en
toe mee in de produktie. Als u geen heftruck-diploma
hebt. dan kunt u deze via de cursus Heftruck-chauffeur
die Tempo-Team Uitzendbureau organiseert, halen.
U kunt direct beginnen.
Informatie: 045 - 27 38 38, JeanetteVaessen
Brunssum,Lindeplein 1 5
Informatie: 04* -75 6 1 56, Nathalie Verlaan
Geleen, Rijksweg Zuid la
Informatie: 045 - 71 83 6*. Mariëlle Urlings
Heerlen, Op deNobel I
Informatie: 045 - 46 56 56, Simone Sporken
Kerkrade, Grupellostraat35
Informatie: 043 -2 1 70 1 7, Marja Talmon
Maastricht, Hoenderstraat 3
Informade: 04750 - 3 36 49, Henny Wolters
Roermond, Wilhelminaplein 10
Informatie: 046 -5 1 73 60. Mare Köhlen
Sittard, Rosmolenstraat 4

tempo-team uitzendbureau

Autoverzekering
Waarom
betaalt
u nog

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

Nieuwstraat 22-24
tel 045-211668/221090

HOENSBROEK

Executie
verkoop

Op 6 oktober 1994,
om 11.00 uur, vindt een
openbareverkoop
plaats.
De verkoop komt voor
rekening van M.J.
Stevens, te Kerkrade.

Te koop wordt
aangeboden:
Personenauto Mazda
929, 2.0iGLX.

De plaats van
verkoop is
Erensteinerstraat 11 te
Kerkrade.

De goederenzijn te
bezichtigen op 6 oktober
1994, van 10.45 tot
11.00 uur.
Alleen contantebetaling.
Geen opgeld.

De verkoop vindt
plaats in opdrachtvan de
ontvanger van de
Belastingdienst
Particulieren Heerlen,
vestiging Kerkrade.
Tel. 045-455131.

De belasting-
deurwaarder
belast met
executie.

Belastingdienst

(Ex-)studenten opgelet!
Steunpunten Maastricht en

Heerlen gaan verhuizen
De steunpunten (studiefinanciering)»in Maastricht, Heerlen en Venlo

worden samengevoegd tot steunpunt Sittard.
In verband met de verhuizing zijn de steunpunten Maastricht en Heerlen

op 6 en 7 oktober gesloten
Steunpunt Venlo is al gesloten.

Vanaf 10 oktober kunt u weer terecht op het nieuwe adres:
Stationsstraat 41, 6131 AX Sittard (tegenover het NS-station)

Openingstijden balie: maandag t/m vrijdag
van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur.

Bezoek het steunpunt alleen als het echt nodig is.
Bel liever: 06-3991139 (ca. 20 cent p/m).

4j^ Informatie Beheer Groep

rvv~VMv/N'/vv^iAJe huis in de krantbrengt mensen over de vloer.
Knde makelaarweet vanwanten en kraaien.

||g| Provincie
§|| Limburg

mededeling Verordening grondwaterbescherming
m 288/40-94 Limburg 1989.Kennisgeving van een aan-

vraag en van de ontwerp-beschikking naar
aanleiding van deze aanvraag om ontheffing.

Voornemen
Gedeputeerde Staten zijn voornemens aan:
A. Brouwers, St. Antoniusbank 5 te Bemelen-
onder voorschriften-ontheffing te verlenen inge-
volge bovenvermelde verordening voor het aan-
leggenvan een riolering en een weg in Bemelen.

Tervisielegging
De aanvraag, ontwerp-beschikking en andere
relevante stukken liggen ter inzage van 6 okto-
ber 1994 tot 20 oktober 1994: a. in het Gouver-
nement (bibliotheek) tijdens de werkuren; b. ten
gemeentehuize van Margraten tijdens de werku-
ren en daarbuiten op de aldaar gebruikelijke
plaatsen en tijden tot het eindevan de termijn
waarbinnen beroepkan worden ingesteld tegen
de beschikking op de aanvraag.

Bezwaren
Gemotiveerde bezwaren kunnen door eenieder
tot en met 19 oktober 1994 schriftelijk worden
ingediend bij Gedeputeerde Staten, Postbus
5700, 6202 MA Maastricht. Degene die daarom
telefonisch verzoekt (043-897632) kan tot en
met 13 oktober 1994 mondeling bezwaren
inbrengen.

Geheimhouding
Degene diebezwaar maaktkan verzoeken zijn
persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

[£ö£vl ProvincietWTSfa Bureau Bibliothee»

«O Limbura p°^ss7oo

Uï^fisl 6202 MA Maastrrf itel. 043-897382 Ji
mededeling GedeputeerdeStaten maken bekend, \m 295/40-94 bij besluit van 13 september 1994 aan deJ(

Naamloze Vennootschap DSM (nr. BU 53*
onder een aantal voorschriften een vergun__
hebben verleend ingevolge de Hinderwet'""
het uitbreiden en wijzigenvan haar Chemijjj'l
bedrijven met de zogenaamde katalysator^-
nie op de lokatie Noord in de gemeente G>
Het besluit en alle ter zake zijnde stukken —ter inzage van 6 oktober 1994 tot 17 nov«
1994 en wel: - in het Gouvernement te
Maastricht (bureau Bibliotheek) tijdens de
uren; - in het gemeentehuis van Geleen tÜ
de werkuren en bovendien donderdags vi
17.00uur tot 20.00 uur. Tot d.d. 17 novei .
1994 kan beroep worden ingesteld bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raaj i .State door: a. de aanvrager; b. de betrok*
adviseurs; c. degene, die overeenkomstig
20, 21 of 22, tweede lid of 28, eerste lid, <c van de Wet algemene bepalingen milieu
ne bezwaren hebben ingebracht; d. enige
re belanghebbende, die aantoont, dat hij l \kerwijs niet in staat is geweest(overeenko
voornoemde artikelen) bezwaren in te brei
De beschikking wordt na afloop van de
beroepstermijn van kracht, tenzij voor de 2
datum beroep is ingesteld en een verzoek
gedaan tot het treffen van een voorlopige'
ziening. Het beroepschrift moet gericht en
zonden worden aan de Afdeling bestuursiy
spraak van de Raad van State, Kneuterdij*'
2514 EN 's-Gravenhage. Het verzoek totJj|
treffen van een voorlopige voorzieningrno^l
worden gericht aan deVoorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
State. De beschikking wordt niet van kracf
voordat op een zodanig verzoek is beslisti»

De nachtmerrie
van elke postbode
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99,8% van alle post komt op het juisteadres aan. Bijna 100% dus. Toch blijven er altijd

nog brieven over die om de een of andere reden in de verkeerde brievenbussen belanden.
Moeten we ons daar nou druk over maken? Ja, daar maken we ons uitermate druk

over. Want elke vergissing is er één te veel en elke brief kan belangrijk zijn.
Als we 'n fout maken, doen we er alles aan om die meteen weer goed te maken. Hetkan

dus gebeuren dat uw postbode aanbelt om 'n verkeerd bezorgde brief ofkaart terug te vragen.
En anders kunt u het zelfook in derode brievenbus bij u in de buurt doen, ófbellen

met PTT Post Klantenservice 06-0417 (gratis). Dan halen we het poststuk bij u op. Zodat
wij het alsnog op het juiste adres kunnen bezorgen.

Wij zorgen ervoor. fiPHsTfl
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