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Parochie Heerlen onder curatele
DOOR THEO SNIEKERS
HEERLEN - Het bisdom Roer-
bond heeft de parochie Molen-berg in Heerlen financieel en
economisch onder curatele ge-
steld. Het bisdom wil pastoor J.Schumans van de parochie-fede-
ratie overplaatsen, maar datheeft deze al tot twee keer toe
geweigerd.
Hetkerkbestuur is al met ingang
Van 1 juli op verzoek van bis-

schop Wiertz afgetreden. De le-
den hebben eervol ontslag ge-
kregen.
Aanleiding voor de stappen van
het bisdom is het hevige conflict
dat al sinds voorjaar 1993 woed-
de tussen een meerderheid van
het kerkbestuur en de pastoor
over de verbouwing van de Pius
K-kerk tot parochieel centrum
annex gemeenschapshuis. Vol-
gens het afgetreden kerkbestuur
is die verbouwing voor de paro-
chie niet te betalen.

Het conflict heeft ertoe geleid
dat al ruim een jaar geen verga-
deringen van het kerkbestuur
meer plaatsvinden. Pastoor
Schumans voelt zich hierbij 'be-
hoorlijk in de steek gelaten door
het bisdom. Hij spreekt zelf van
een 'steek in derug.
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VVD keert zich tegen besluit om gemeenten sluitingstijden te laten bepalen

Winkel ook op zondag open
Van onze parlementaire redactie

REN HAAG - De VVD wil wettelijk vastleggen dat winkelsJ? zondag open kunnen zijn. De liberalen keren zich hiermee
het voorstel van minister Wijers (Economische Zaken)

PJtt gemeenten te laten beslissen of winkelen op zondag mag.
volgens de WD leidt dit tot oneerlijke concurrentie.
Pc VVD reageert daarmee op de«isteren uitgelekte plannen van Wij-
v v,oor een verdere verruimingdn de winkeltijden. De minister
iwint iVan de nuidige norm dat eenI mKel maximaal 55 uur per weekPen mag zijn. De vraag of de mid-2iinstand ook op zondag open mag

f^n wil hij echter aan de gemeente-K^siuren overlaten. PvdA en D66gunnen zich in dit laatste vinden,
ÏWu volgens VVD-kamerlid Van£rp benadeelt dit winkeliers in ge-;w!.nten die vasthouden aan dezondagsrust.

Èet is overigens nog niet duidelijk
inu ,ers de 'urengrens' voor de«.,rfpeUers helemaal wil afschaffen.economische Zaken is het stre-aar! veen maHmum meer te stellengan het aantal uren dat een winke-er de zaak open mag hebben. Er isov^°Ok een variant die spreektver maximaal 75 uur per week. Be-slu?t^°r.dt

J
ook of er 's avo"ds eenguitingstijd moet zijn.

}gß
re6eringspartijen PvdA, WD enoo juichen de ruimere openingstij-n toe. Zon maatregel zou tege-

moet komen aan de wensen van de
burgers. Daarnaast leiden ruimere
winkeltijden volgens berekeningen
van Sociale Zaken tot tienduizen-
den extra banen. Het CDA voelt
niets voor het langer en vaker open-
houden van winkels. De oppositie-
partij vreest voor harde concurren-
tie waarbij kleine winkeliers failliet
gaan.
Nu mogen winkels nog maar maxi-
maal 55 uur per week geopend zijn.
Op werkdagen moeten zij (afgezien
van de koopavond) om half zeven 's
avonds dicht en op zaterdag om zes
uur 's avonds. Gemeenten kunnen
winkels toestaan open te zijn op een
beperkt aantal zon- en feestdagen.
Daarnaast bepaalt de gemeente op
welke avond in de week er koop-
avond is. De winkels mogen dan tot
21.00 uur open zijn.

De ruimere winkelopeningstijden
zullen overigens niet voor 1996 wer-
kelijkheid worden. Nader onder-
zoek en advies en het opstellen van
de nieuwe winkelsluitingswet ne-
men de nodige tijd in beslag. De
WD wil die procedure bekorten.
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Ouderenpartijen
werken aan fusie

DEN HAAG - De ouderenpartijen
AOV en Unie 55+ werken aan een
fusie. De samensmelting van de
twee partijen moet na de Provincia-
le Statenverkiezingen van 8 maart1995 tot stand komen. De besturen
van de partijen vergaderen op 20
oktober over de plannen.
Het voornaamste struikelblokin deonderhandelingen vormt de eis van
het AOV dat de Unie 55+ het begin-
selprogramma van die partij onder-
schrijft. AOV en Unie 55+ kwamen
bij de laatste verkiezingen in de Ka-
mer met respectievelijk zes en één
vertegenwoordiger.
Vooruitlopend op een krachtenbun-
deling heeft het bestuur van Unie
55+ bekend gemaakt de partijnaam
te willen veranderen in Ouderen-
partij Unie 55+. In januarimoet een
partijcongres daar nog mee instem-
men. De nieuwe naam kan dan ge-
bruikt worden bij de Statenverkie-zingen. De Kiesraad is al akkoord
gegaan met de toevoeging.

Heinz Rühmann
overleden

MüNCHEN - Op 92-jarige leeftijd
is dinsdagavond laat in München de
bekende Duitse acteur Heinz Rüh-
mann overleden. Hij was decennia
lang zowel in eigen land als daar-
buiten dester in tientallen films. De
in Essen in Noordrijn-Westfalen ge-
boren Heinrich Wilhelm Rühmann
had zijn eerste succes in 1930 toen
hij samen met Lilian Harvey dehoofdrol speelde in defilm 'Die drei
von der Tankstelle'.
Vooral komische rollen waren hem
op het lijf geschreven zoals in 1956
bleek in 'Der Hauptmann von Kö-penick'. Ook als zanger was Rüh-
mann, die tientallen jaren laatstelijk
woonde in derijkste wijk van Mün-
chen, succesvol. Onder meer met
het wiegeliedje: 'La-Le-Lu, nur der
Mann im Mond schautzu'.

Zie verder pagina 35

" Rühmann lieveling
Duitse publiek

Minstens 200 banen staan op het spel

Europees instituut
Maastricht in gevaar

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - De provincie
Limburg en de gemeente Maas-
tricht hebben woedend gereageerd
op het voornemen van het Rijk om
de gehele subsidie aan het interna-
tionaal toonaangevende Europese
Instituut voor Bestuurskunde (EIB)
in Maastricht stop te zetten. Vol-
gens de provincie en de gemeente is
sprake van een desastreus en on-
doordacht besluit. Ze vinden dat de
geloofwaardigheid en betrouwbaar-
heid van Nederland in het geding is.
Minister Hans Dijkstal van Binnen-
landse Zaken heeft de gehele subsi-
die van 2,7 miljoen gulden met
ingang van 1996 uit zijn begroting
geschrapt. Met die bezuinigings-

maatregel zet Den Haag het voort-
bestaan van het instituut op het
spel. De werkgelegenheid van di-
rect honderd en indirect nog eens
honderd mensen loopt daardoor ge-
vaar. De activiteiten van het insti-
tuut trekken jaarlijksvoorts duizen-
den bezoekers naar Maastricht.
Volgens de directeur van het insti-
tuut, de Griek Spyros Pappas, zal
de beslissing van Dijkstal ertoe lei-
den dat ook alle andere lidstaten
hun subsidie zullen stopzetten. „Als
het gastland ermee stopt, is dat een
belangrijke politieke beslissing die
niet zonder gevolgen blijft." De to-
tale begroting van EIB is ongeveer
achttien miljoen gulden.
De provincie en de gemeente reke-
nen in hun brief de minister voor
waarom de bezuiniging zelfs ave-
rechts werkt voor de schatkist. De
subisidievan ons land aan het insti-
tuut is jaarlijks ongeveer 2,6 mil-
joen, terwijl EIB jaarlijks 3,3 mil-
joen aan belastingen afdraagt. Met
de directeur zijn de provincie en de
gemeente het daarom eens dat de
andere landen hun bijdragen stop-
zetten op het moment dat Neder-
land dat doet.

Zie verder pagina 11

" Kamerleden eisen
opheldering

Bijna 50 doden
bij doodsritueel

sekte Zwitserland
CHEIRY - Ten minste 48 mannen,
vrouwen en kinderen zijn omgeko-
men bij een perfect voorbereid col-
lectief doodsritueel in Cheiry en
Granges, twee schilderachtige berg-
dorpjes in het zuidwestenvan Zwit-
serland. In een gedeeltelijk afge-
brande boerderij aan' de bosrand
boven Cheiry (230 inwoners) vond
de politie gistermorgen de lijken
van 23 mannen en vrouwen in de
leeftijd van 22 tot 80 jaar. In Gran-
ges werden nog eens 25 slachtoffers
aangetroffen.
De mannelijke slachtoffers in Chei-
ry waren gekleed in zwart-rode ca-
pes, de vrouwen gehuld in lange,
witte gewaden met goudstiksel. Zij
lagen verspreid in een soort kapel
met spiegels aan de muren en een
altaartje met een kruis in het mid-
den en op een muur het opschrift
'La Rosé et la Croix' ('De Roos en
het Kruis'). Sommigen hadden
zwarte vuilniszakken om het hoofd.
De meesten waren met een pistool-
schot door het voorhoofd om het
leven gebracht. Politiewoordvoer-
der Beat Karlen: „Als dit collectieve
zelfmoord was, dan heeft iemand
daarbij duidelijk een handje gehol-
pen."
De brand in de boerderij in Cheiry
onstond omstreeks middernacht.
Vier uur later stonden drie chalets
in Granges, 80 kilometer oostwaarts
in het kanton Wallis ook in lichter-
laaie. Dat zou genoeg tijd zijn vooi
sekteleider Luc Jouret of een van
zijn handlangers om van Cheiiy
naar Granges terijden om het twee-
de deel van dit Dantesque drama
ten uitvoer te brengen. Politie-
woordvoerder Karlen zegt dat ster-
ke aanwijzingen in die richting
bestaan, omdat bij de chalets, die
op naam staan van Jouret, een autc
werd gevonden die toebehoorde
aan een inwoner van Cheiry. Het is
nog niet duidelijk of Jouret, even
eens is omgekomen.
Het was de bedoeling om de sporer
van deze collectieve moord of zelf
doding uit te wissen. Bij de totaa
afgebrande chalets is dat redeliji
gelukt, want de lichamen van d<
daar gevonden 25 slachtoffers, on
der wie ten minste drie kinderen
zijn grotendeels verkoold. In Cheirj
mislukte de opzet: ondanks een ver
nuftig systeem van gasflessen er
electronische ontstekers bleef he
heiligdom in de betonnen schuu:
naast de boerderij door de razend
snelle tussenkomst van de brand
weer, volledig gespaard.

Twee keer zoveel
verkeersboetes

DEN HAAG - Het aantal verkeers-
boetes zal dit jaartweemaal zo groot
zijn als in 1993. Deze verwachting
sprak minister Sorgdrager van Jus-
titie gisteren uit in een brief aan de
Tweede Kamer. De sterke stijging
heeft te maken met de nieuwe ma-
nier van beboeten. Vroeger moest
een wegpiraat nog vaak voor de
rechter verschijnen. Tegenwoordig
krijgen de meeste 'foute' automobi-
listen een acceptgiro in de bus.
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jaren tachtig een zekere bekendheid door zijn lezingen over astrale onderwerpen. De knappe veertigertrok nogal wat publiek, waaruit hij blijkbaar kandidaten selecteerde voor zijn geheime sekte, waar dekomende ondergang van de wereld centraal stond. Foto: REUTER
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verder inKERKRADE-HOLZ - Het Israë-
lisch kamerorkest Camarata
Women's String Orchestra con-
certeert dinsdag in de parochie-
kerk van de Holz. Het betreft een
concert in het kader van het Cat-
harina Festival '94. Vanaf 20 uur
voert het dertien dames tellende
kamerorkest muziek uit van Mo-
zart, Tsjaikovsky en Vivaldi.

MAASTRICHT - De Zuidafri-
kaanse stand-up comedian Soli
Philander presenteert zaterdag
zijn 'Heppie Hawker' in het Los
Theater, Achter de Barakken 31a

in Maastricht. In deze show geeft
hij een verrassend beeld van de
Kaapse kleurlingen. Aanvang 22
uur.

LIMBRICHT - Organist Jac-
ques van Oortmerssen uit Heem-
stede geeft zondag het eerste
lustrumconcert in het Saivius-
kerkje van Limbricht. Vanaf 15
uur speelt hij werken van Böhm,
Stanley, Vivaldi, Bach en Me-
stres.

LANDGRAAF - Leerlingen en
leraren van het Sintermeerten-
college spelen vanavond het be-
kende toneelstuk van Jan de
Hartog, Schipper naast God, in
het Theater Landgraaf. Aanvang
20 uur.

HOENSBROEK - Het Bonne-
fantentrio - Manon Meys, viool,
Yvonne Engels, cello, en Jet
Janssen, piano - concerteert
zondag vanaf 16 uur in Kasteel
Hoensbroek. Op het programma
staan werken van Beethoven,
Rachmaninov en Brahms.
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Concoursen
DOORJOSFRUSCH

De Limburgse blaasmuziekwe-
reld is weer in beroering. Enkele
duizenden muzikanten van liefst
zestig harmonieën en fanfares
blazen zich deze weken long en
lever uit om in de weekeinden
van 15/16 en 22123 oktober klaar
te zijn voor de strijd.

Zij krijgen al maandenlang twee
muziekstukken zo in hun hoofd
gestampt, dat ze zelfs in hun
slaap de partituur foutloos kun-
nen spelen. Als ze tenminste goed
genoeg zijn en niet door hun diri-
gent het zwijgen kregen opge-
legd. De opofferingsbereidheid is
groot. Het gaat immers om de
punten. En winst en verlies lig-
gen dicht bij elkaar.

De Limburgse bondsconcoursen
gecomprimeerd in twee weekein-
den. Een noviteit. Vijftig uur
blaasmuziek in vier dagen. Dat
doe jezelfs je grootste vijand niet
aan.
Het bondsconcours als wedstrijd
moet niet overschat worden, stel-
de de Limburgse Muziekbond
enkele jaren geleden terecht. Het
wedstrijdelement mag geen doel
op zichzelf worden, het concours
is slechts een middel om zo goed
mogelijk te musiceren. Aange-
zien de Limburgse korpsen alleen
gefixeerd zijn op winnen of ver-
liezen, een waardevolle aanbeve-
ling.

Maar wat gebeurter nu? De Lim-
burgse korpsen worden komende
weken door diezelfde bond als
wilde stieren de wei ingejaagd,
als was het een veekeuring. Zit-
ten, spelen, podium vrijmaken,
het volgende korps. Als je binnen
twaalf uur vijftien korpsen en
dertig composities wilt afhande-
len, twee keer twee dagen achter
elkaar, dan moet er flink de
wind onder worden gehouden.
Vroeg beginnen, laat eindigen,
niet treuzelen, tijd is kostbaar.
De macht van het getal lijkt het
meer dan ooit te winnen van de
inhoud.
In één weekend meer dan 24 uur
blaasmuziek, dat is zelfs voor de
meest doorgewinterde muziekbe-
luisteraar niet vol te houden.
Onzinnig gewoon. Op deze ma-
nier jaag je elke liefhebber de
tent uit.
Natuurlijk, het zal weer stamp-
vol worden in de Rodahal en
SporthalLeuken. Maar dan spre-
ken we over de zogenaamde sup-
porters en sympathisanten. Men-
sen die tijdens het optreden van
'hun' korps verveeld in de con-
certzaal rondhangen, zich na de
laatste noot linea recta naar de
tap begeven en weer ten tonele
verschijnen als de uitslag bekend
wordt gemaakt. Om dan door
middel van luidruchtig ge-
schreeuw hun afkeuring c.g. bij-
val kenbaar te maken.
Maar de mensen die het om de
blaasmuziek zelf te doen is, ko-
men bedrogen uit. Fysiek en ook
geestelijk zijn dergelijke mara-
thon-sessies niet vol te houden,
zeker niet op twee achtereenvol-
gende dagen. Blijkbaar wordt
met hen geen rekening meer ge-
houden, al lieten de bondsbe-
stuurders enkele jaren geleden
nog weten dat ze juist deze groep
op de concoursen node missen.

Het zal wel allemaal met het
spektakel te maken hebben, dit
opgeblazen gedoe. En de korpsen
gaan er, opgezweept door hun di-
rigenten, natuurlijk extra strijd-
lustig tegenaan. Dat verhoogt de
amusementswaarde en is goed
voor de sensatie.
Of de blaasmuziek zelfer mee ge-
diend is, ik waag het te betwijfe-
len. Maar die vraag schijnt er
steeds minder toe te doen nu er in
deze kringen steeds meer van
wordt uitgegaan dat de blaas-
muziek, zo langzamerhand op het
niveau' van de symfonische mu-
ziek is aanbeland.
Dat wordt dus uitblazen komen-
de maandagen.

Nieuwe produktie op allefronten perfect bezet

'My Fair Lady' flitsend
DOOR HANS VISSER

UTRECHT - Was het wel verstan-
dig van producent Joop van den
Ende om 'My FairLady', de musical
die sinds het weergaloze succes van
1960 met de onvergetelijke Wim
Sonneveld nooit meer een echt op-
zienbarende uitvoering heeft gekre-
gen, opnieuw uit te brengen? Een
Amerikaans/Brits gezelschap
bracht de musical van Lerner en
Loewe begin dit jaar in Den Haag
en hoewel die voorstelling lang niet
slecht was, werd dat toch niet meer
dan een aangenaam weerzien met
een oude bekende. Er moest iets
bijzonders mee gebeuren.

Om te beginnen liet Van den Ende
Harry van Hoof nieuwe arrange-
menten schrijven. Seth Gaaikema,
die in 1960 de vertaling van de lied-
jesleverde, liet hij de tekst nog eens
herzien, wat leidde tot een versie
die ongeveer een half uur korter is
maar vol zit met grandioze vondst-

Het bleken aanpassingen die deze
nog altijd ijzersterke musical uit de
jaren vijftigzonder meer in deze tijd
plaatst, zo bleek dinsdagavond bij
de première in Utrecht. Ook de de-
cors dragen daartoe bij. Om nog
maar te zwijgen van de doeltreffen-
de regie van de zo langzamerhand
musical-regisseur bij uitstek: Eddy
Habbema. Al met al een elegant,
flitsend, spektakel. Geraffineerd,
vol humor, maar zonder flauwekul.
Maar... zou het ook mogelijk zijn de
onvergetelijke rol van Wim Sonne-
veld als professor Higgins te doen
vergeten? Alleen al daarom drukte
er een enorme last op de schouders
van Paul van Vliet die voor de
hoofdrol was aangetrokken. Paul is
weliswaareen cabaretier als Sonne-
veld, maar minder flamboyant in
zijn optreden.
Eddy Habbema regisseerde Paul
van Vliet in diens laatste one man
show. Hij weet hoe de cabaretier in
zijn waarde te laten en diens kwali-
teiten waar het maar kan te benut-
ten: zingend en acterend. Het resul-
taat is een voorbeeldige Higgins die
ziet hoe Eliza Doolittle, het bloe-
menmeisje dat hij bij wijze van
weddenschap omtovert in een echte
dame, hem boven het hoofd groeit.
Het is hier met recht een duivels
spel dat Higgins speelt.

Vera Mann is een heerlijke Eliza, al
maakt ze de indruk zich in haar zin-
gen zo nu en dan te forceren. Ze is
Vlaamse, maar heeft zich met be-
hulp van Frits Lambrechts het plat
Amsterdams aardig eigen gemaakt.
Helemaal natuurlijk klinkt dat nog
niet, zeker niet als ze tegenover haar
vader staat. Piet Bambergen hoeft
in die rol immers gewoon maar on-
bekommerd en ontwapenend bijna
zichzelf te zijn. Daarmee legt hij 'As
't effe kan' de zaal lekker plat. Goed
voor open doekjes.
'My Fair Lady' gaat het land in met
een op alle fronten perfecte rolbe-
zetting. Geen lange speelperiode op
één plaats, met alle risico's van
dien, maar de zekerheid van abon-
nementen. Dat verdient deze voor-
stelling en dat verdient het publiek
dat deze voorstelling 'thuis', in het
eigen theater wil zien. Want Joop
van den Ende bewijst hier als pro-
ducent meer dan ooit dat hij zijn
vak verstaat.

Wyn Morris dirigeert, Rian de Waal is solist

LSO opent concertseizoen
HEERLEN - Het Orkest van Maas-
tricht, beter bekend bij zijn roep-
naam LSO, begint vanavond in De
Maaspoort in Venlo (20 uur) offi-
cieel aan het concertseizoen
1994-1995. Het betreft het eerste van
een serie van drie concerten waar-
aan twee gerenommeerde musici
hun medewerking verlenen: de En-
gelse dirigent Wyn Morris en de
Nederlandse pianist Rian de Waal.
Morgen wordt het concert gegeven
in de Heerlense Stadsschouwburg
(20 uur), zaterdag in het Theater aan
het Vrijthof in Maastricht (20.15
uur). Dit laatste concert wordt opge-
nomen door de EO en op een later
tijdstip uitgezonden.

Het eerste LSO-concert van het
nieuwe seizoen biedt programma-
tisch vier populaire werken uit het
klassiek-romantisch repertoire:
Rossini's vederlichte ouverture La
Scala di Seta, het neoklassieke 'vro-
lijke symfonietje' Sinfonietta Gio-

cosa voor piano en orkest van
Bohuslav Martinu, de idyllische
sfeerplaatjes Two Pieces for Small
Orchestra van Frederick Delius en
de weemoedige en temperament-
volle acht Slavische Dansen van
Antonin Dvorak.

Het mag zeer uitzonderlijk worden
genoemd dat de seizoensouverture
van het LSO wordt gedirigeerd
door Wyn Morris. De vermaarde di-
rigent is voornamelijk in Groot-
Brittanië - en meer speciaalin Lon-
den - actief. De naam en faam van
Maastricht en de uitstekende kwali-
teit van de LSO-cd's die hij had be-
luisterd hebben er volgens zijn
zeggen toe bijgedragen dat Morris
deze maand en ook in november bij
het Orkest van Maastricht actief is.
Een orkest dat volgens de innemen-
de Engelse dirigent snel dezelfde
naam moet krijgen als zijn stand-
plaats.
In elk geval is deze gastdirectie een

goede gelegenheid om de vermaar-
de dirigent, die met zijn opnamen
van Mahler-symfonieën en Beetho-
ven-pianoconcerten een wereld-
faam heeft opgebouwd, aan het
werk te zien.

Hoe groot de naam van Wyn Morris
is als Mahler-dirigent blijkt wel uit
de kwalificatie 'De opname van de
eeuw' die door The American Re-
cord Guide werd gegeven aan zijn
opname van Des Knaben Wunder-
horn met Janet Baker en Geraint
Evans. Het was dan ook geen ver-
rassing dan de opname van de Tien-
de Symfonie van Mahler in de
Deryck Cook versie onder leiding
van Wyn Morris werd gerealiseerd.
Zijn opnamen met de pianoconcer-
ten van Beethoven (met Charles
Rosen) en van Debussy en Chaus-
son (met Montserrat Caballé) be-
zorgden hem de bijnaam 'Keltische
Fürtwangler), een bijnaam die hij
met trots draagt.

recept
Rozijnenscones

Scones worden in Engeland bij de thee geserveerd
met dikkeroom en jam.Dit 'snelle' recept van plat-
te scones kunt u ook als dessert opdienen.

125 gram zelfrijzend bakmeel, 3 eetlepels suiker, 1
theelepel bakpoeder, 1 theelepel kaneel, 1 ei, 1,5 dl
melk, 50 gram rozijnen, geweekt en uitgelekt, 2
theelepels citroenrasp, boter om te bakken.

Zeef het bakmeel in eenkom, voeg suiker, bakpoe-
der en kaneel toe, roer dooreen en maak een kuiltje
in het midden.

Klop hét ei in een kopje los en schenk het in het
kuiltje. Roer alle ingrediënten onder toevoeging
van de melk dooreen tot een glad.beslag, (als u
klontjes in het beslag heeft, zeef het dan). Voegro-
zijnen en citroenrasp toe.

Verhit boter in een koekepan en laat hierin losvan
elkaar telkens een lepel beslag uitvloeien zoals bij

drie-in-de-pan. Bak de onderzijde van de scones
zon 2-3 minuten, keer de scone dan en bak de on-
derkant nogmaals een minuut.

Serveer de warme scones met een lepel sour cream
en vloeibare honing of golden syrop, öf bestrooi ze
met poedersuiker en geef er een klontje boter bij.

ld-cd

DOOR JOS FRUSCH

Kamermuziek van Tsjaikovsky,
Puccini, Grieg en Telemann;
Brabants Kamerorkest onder
leiding van Alexandru Lascae;
Huug Steketee, trompet, en Tijn
van Eyck, clavecimbel; cat. nr.
9401.

Ook op hun tweede cd laten de
musici van het Brabants Kamer-
morkest geen mogelijkheid on-
benut om aan te tonen dat hun
ensemble over grote speelcul-
tuur beschikt. Op orkestspel,
orkestdiscipline en ensemble-
klank is dan ook niets aan te
merken op deze cd met twee
overbekende werken uit het
kamermuziekrepertoire - Tsjai-
kovsky's Strijkersserenade in C
en Griegs Holberg-suite - en
twee minder bekende composi-
ties - Crisantemi van Puccini en
het Trompetconcert in D van Te-
lemann.

Minder gelukkig ben ik met de
aanpak van Alexandru Lascae,
sinds 1992 vaste dirigent van het
Brabants Kamerorkest. Vooral
in de Serenade van Tsjaikovsky
laat hij zijn musici log en ex-
treem langzaam musiceren, met
dik aangezette melodische lijnen
en gekunsteld aandoende ex-
pressie. Het lijkt wel of de Roe-
meense dirigent het kapot ge-

speeld werk koste wat kost i>

een nieuw jasje wil steken, zoC
der daar de muzikale argume»'
ten voor te vinden. De logica va»
de uitvergrote dynamische coü1
trasten - ook in de andere col*
posities terug te vinden - ■*
eveneens niet overal aanwezig.

Het is al met al een zwaarmoedj'
ge cd geworden die het droef'
geestigekarakter van de werke»
wel erg nadrukkelijk ondel'
streept. Zeer geschikt voor o'
herfstsfeer van de naderen*
donkere dagen. Een echt 'licht'
puntje' is het spel van orkest e»
solist Huug Steketee in Tel*
mann's Trompetconcert. H#
luchtige karakter van het wet*
wordt door de bravoureuse #
breng van de trompettist en h?
sprankelendaandeel van claved'
nist Tijn van Eyck to the poü"
uitgewerkt.

puzzel van de dag

Welk winwoord komt er in het balkje?

HORIZONTAAL: 1 ponton; 4 schop; 7 ongevuld; 10 vaartuig; 11
bloem; 12 palm; 14 verdieping; 17 bint; 19 bloeiwijze; 20 eiwitbe-
standdeel; 21 ieder; 23 hals; 24 dieregeluid; 25 boekdeel; 28 water
in Friesl.; 29 draagbalk; 31 pi. in Gelderl.; 32knorrepot; 35 zoogdier;
37 riv. in België; 40 schaakterm; 41 slee; 42 Greenwichtijd; 43 dak-
deel; 44 éénjarig dier; 47 bijna; 49 foedraal; 50 pl. in Gelderl.; 52 lo-
ven; 54pers. vnw.; 55 sportblessure; 58voorz.; 60 pers. vnw.; 62vrl.
dier; 63 beschutting; 64 vrag. vnw.; 65 pl. in N.-Holland; 67 wond-
vocht; 69 vaartuig; 70 jongensnaam; 71 oogmerk; 72 vol; 73 familie-
lid; 74 dierenverblijf.

VERTIKAAL: 1 gebak; 2 kelner; 3 vat; 4 kortschrilt; 5 vogel; 6 larve;
7koeiemaag; 8 geestdrilt; 9 malle; 13 deel v.e. bijenkorf; 15 dis; 16
martelwerktuig; 18onbevoegde; 20 geloofsleer; 22 artistieke schep-
ping; 25vrag. vnw.; 26 de dato; 27 zoen; 30 achtst. koor; 33interest;
34 grootmoeder; 36 lof; 38 ik; 39 bijl; 45 voordeel; 46 appel; 47 rang-
telwoord; 48 behoeftig; 49watervogel; 51 onmeetb. getal; 53Europe-
aan; 54manl. vogel; 56 ijverig; 57 planeet; 59zout; 61 vervelend; 64
bevel; 66 model; 68 metaal; 69 vrucht.

oplossing gisteren
OPLOSSING E2222
HORIZONTAAL: 1 hinken; 7 verbod;
13 obool; 14 pro; 16 terra; 17 lire; 18
paard; 20koel; 21 de; 22 bedaard; 24
on; 26 naar; 28 aard; 31 t.k.; 33 LX;
34 lel; 36 go; 37 la; 38 orde; 40 bo-
nus; 42 boom; 44 lui; 45 por; 46 ler;
47 pop; 48 wika; 50 buren; 52 wadi;
53 ijs; 54 Ie; 56 mir; 57 ge; 58 Se; 59
stro; 61 luis; 63 St.; 64 plaksei; 67PS;
69 toom; 71 erato; 72 bela; 74 idool;
76 Ena; 77reëel; 78 camper; 79 wijn-
rek.

VERTIKAAL: 1 hol; 2 ibid.; 3 nor^j
koe; 5 el; 6 graaien; 8. e.t.; 9 rek
brood; 11 oren; 12 dal; 14 pad'„
ora; 18 per; 19 dra; 22 bak; 23 ö'

25 Stolwijk; 27 ale; 29 rob; 30
pier; 32 kruis; 34 forum; 35 luie^
loods; 39 dik; 40 bob; 41 sen; 43 <^49 alt; 51 riskant; 52 wei; 55 E<P' $
gul; 59 stoom; 60 olé; 61 Leo. jj|
speer; 63 soda; 65 are; 66 sta- .
stee; 69 tic; 70 mop; 72 ben; 73
75 Ie; 77 rij.

Winwoord: VERSCHOPPELING*

Pipe Band naar Japan

Donderdag 6 oktober 1994 "2

*****
Brabants *>jK
■lUmerorkesV

" Ongeveer vijfjaar geleden maakte de Co-
riovaüum Pipe Band een vijfdaagse trip
naar Japan. De Heerlense doedelzakspelers
moeten toen goed in de smaak zijn gevallen
bij de Japanners, want opnieuw heeft de
band een uitnodiging ontvangen om in het
Land van de Rijzende Zon te gaan optreden.
Op 19 oktobervertrekken 23 muzikanten rich-
ting het Verre Oosten voor een tiendaagse
tournee. De Coriovallum Pipe Band neemt
ook nu deel aan het National Cultural Festi-

val in de provincie Mie, dat voor de negende
keer wordt gehouden. Ook staan optredens
gepland in het kader van de eerste World Fes-
tival Exposition '94, waarvoor naar verwach-
ting zon drie miljoen mensen uit de hele
wereld naar Japan zullen afreizen. Op 28 sep-
tember keren de Heerlense blazers en tromme-
laars weer terug naar Nederland. Op de
archieffoto ziet u de Heerlense doedelzakspe-
lers, trots marcherend tijdens een tournee
doorFrankrijk. Archieffoto: LD

Limburgs Dagblad

tokapua toraja de rechter



Spoedoverleg Jorritsma met vervoerders na recordfiles door ongelukken

'Inhaalverbod en aparte
rijstroken voor trucks'

Van onze redactie binnenland

HAAG - Een meerderheid in de Tweede kamer wil dat.meer aparte rijstroken komen voor het vrachtverkeer. Ver-
v r vindt de Kamer dat het vrachtwagens op de belangrijkste
ift

r *eersknooppunten tijdens de spits verboden moet worden
be na^en- Minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) pro-
v ert °P zo kort mogelijke termijn overleg te voeren met de

over de ongevallen met vrachtwagens de
gelopen dagen.

on e week deden zich drie ernstige
ItensYf llen voor waarbij vrachtwa-
I betrokken waren. In alle geval-
jorrip w.am het verkeer in de directe
K enlflng van net onêeluk geduren-
Bggeke^e uren vrijwel geheel plat te
JUj n kilometerslange files.
lover h

r Jorritsma is 'zeer bezorgd'
Mg de stroom aan ongelukken enIjj- JJ0rme verkeerschaos die daar-|tjj SSg * resultaat was. Een gesprek
|oj.„ *? de minister en de branche-
Hend 'es vmdt vermoedelijk vol-
lleeft6.! week al plaats. Jorritsma
jin D .r^srmee gehoor aan geluiden
l^rn v 'v6^ en Haag waar de roep
l^- ..^igheidsmaatregelen voor hetJöe r^ lVerkeer steeds luider wordt.jvan :.Weede Kamer verwacht veel
Stielh ■ VerPüchte invoering van de
l9gc eidsbegrenzer per 1 januari
Seri aardoor kan het vrachtwa-«verkeer niet harder dan 85 kilo-
tie er Per uur rijden. Alleen opposi-
je artij CDA ziet er weinig in. „Als

nStant in de flle staat heb Je
hein u aan een apparaat datje snel-
Wh eperkt- Die snelheid haal je
Lg n°oit," meent woordvoerder

s beschuldigt het paarse kabi-
Sfj a ervan zich onvoldoende in te
Qles nen voor de bestrijding van de
$la„' "^dereen weet dat er een om-
w m°et komen naar vervoer over
de g en Per spoor. Dit kabinet stelt
b 6t etuwelijn echter uit en mikt op
frast

e benutting van de huidige in-
r tUUr' terwijl dat nauwelijks

bezuinigt het drie-
g^ erd miljoen op de investerin-
iejh

ln de infrastructuur. Dan weet
t>roKi eder §eval zeker datje het file-. Dlee m niet oDlost."

Een andere mogelijkheid om files
tegen te gaan, zou het zogenoemde
rekeningrijden zijn. Een soort tol-
systeem waarbij de automobilist
per keer betaalt wanneer hij tijdens
de spits van de snelweg gebruik
maakt. WD-woordvoerder Blaauw
ziet echter problemen bij de invoe-
ring van rekening-rijden, zoals zijn
eigen minister Jorritsma wil. Vol-
gens de WD'er zullen automobilis-
ten dan routes opzoeken die niet in
rekening worden gebracht. Daar-
mee wordt het probleem van de
snelweg verschoven naar de provin-
ciale wegen. Ook in het idee van
zijn D66-collega Van 't Riet om de
motorrijtuigenbelasting af te schaf-
fen en de benzineprijs te verhogen
ziet hij weinig. Volgens Blaauw zal
zon maatregel het gebruik van de
auto alleen ontmoedigen, maar zal
het files niet uitbannen. „Met files
zul je gewoon moeten leven, dat is
de realiteit."

Staatsgreep
Azerbeidzjan
lijkt verijdeld

MOSKOU - Een staatsgreep in de
voormalige Sovjet-republiek Azer-
beidzjan is volgens president Gei-
darAliejev verijdeld. Maar de span-
ning was gisteren geenszins gewe-
ken uit de hoofdstad Bakoe, omdat
Aliejevs voornaamste tegenstander
regeringsleider Boeret Hoeseinov

In een televisietoespraak zei Aliejev
gisteren dat 'duistere krachten, ge-
steund door troepen van Hoesei-
nov' het vliegveld en strategische
punten in Gence, de grootste stad in
West-Azerbeidzjan, hadden ingeno-
men. Maar enkele uren later liet
Aliejev zich in Bakoe toejuichen
door twintigduizend demonstreren-
de aanhangers. Hoeseinov stond
achter hem.
Aliejev vertelde de demonstranten
dat het land op de rand van een bur-
geroorlog had gebalanceerd. „Op
het laatste moment konden we de
crisis bezweren," aldusAliejev, sug-
gererend dat de geschillen met zijn
premier waren bijgelegd. Hij kriti-
seerde Hoeseinov voor diens 'illega-
le' optreden van de afgelopen dag.
De 36-jarige premier, tevens zaken-
man en miljonair, hoorde het aan
zonder te reageren.

Groenten en fruit voorkomen kanker
/Qn onze redactie binnenland

V? °VEN - Mensen moeten
<*Ht}d en fruit eten en wat

met de zoutpot om-
W| at kan 60 procent van het
Ntt geval»en van maagkanker
!%e£omen- Ook darm-, borst- en
b)-oce ?ker kunnen met 17 tot 40
%t h teruggebracht worden, als
% ageliJks menu meer op groen
ficht j? dierlijk vet of vlees is ge-
V^n i vertaalt zich in een daling
♦W?t

arliJks 8.000 nieuwe kanker-

fcr-H nk'Jksin eno de Mesquita van het
?ei(j nstituut voor Volksgezond--oen Miüeuhygiëne (RIVM) in
?ente Ven zegt dat op grond van re-
f^Ssen 0nderzoeken naar de relatie

nen f
oeding en kanker. Groen-

6en gr ruit bevatten volgens hem
iortnin0t aantal stoffen die kanker-
Lerhoo tegen kunnen gaan. Zout
*er gt juist de kans op maagkan-

. 'Hende studies tonen aan dat

het eten van groenten en fruit be-
scherming biedt tegen kwaadaardi-
ge aandoeningen van het maag/
darmkanaal, borst en longen. Om
darmkanker te voorkomen is het
wenselijk tevens minder dierlijkvet
of vlees te eten. In tegenstelling tot
geraffineerde zetmeelprodukten
(pasta, witte rijst en wit brood) kan
volkorenbrood helpen maagkanker
zoveel mogelijk te ontlopen.

Het is volgens de deskundigen niet
verwonderlijk dat maagkanker in
de landen rond de Middellandse
Zee veel minder voorkomt dan in
de noordelijker gelegen Europese
landen. In Spanje, Italië en Grie-
kenland eten de mensen drie keer
meer groenten en fruit en tienmaal
zoveel rauwkost als de bevolking
van Noordwest-Europa.
Recente studies wijzen op een
voortgezette daling van het aantal
maagkankers. Nederland telt sinds
enkele tientallen jaren de helft min-
der patiënten met deze ziekte. On-
derzoekers denken dat mensen zich
steeds meer bewust zijn van de ge-

zonde werking van verse groenten
en fruit. Of dat campagnes voor een
beperkt zoutgebruik tegen hoge
bloeddruk, tevens gunstig uitwer-
ken voor de maag.

Koelkast
Maar ook de massale komst van de
koelkast speelt een rol. Vöör dietijd
voegde men aan het voedsel heel
veel zout toe om het goed te hou-
den. Opvallend is dat mensen die
ooit na hun veertigste een koelkast
zijn gaan gebruiken, een minstens
twee keer zo hoge kans lopen maag-
kanker te krijgen dan degenen die
in hun jeugdal gewend waren voed-
sel uit de koeler of vriezer te halen.

Een andere aanwijzing dat zout de
kans op maagkanker verhoogt, is
dat deze ziekte in arme landen,
waar de bevolking haar voedsel niet
kan koelen of invriezen, meer voor-
komt dan in de rijke gebieden. De
relatie tussen zout en maagkanker
wordt ook nog eens bevestigd door
de situatie in Japan waar in verhou-

ding meer maagkankers voorko-
men dan hier. Gemiddeld neemt de
Nederlander per dag niet meer dan
10 gram zout in, de Japanner 25
gram.
Er zijn voorts aanwijzingen dat de
maagzuurresistente bacterie (heli-
cobacter pylori), die zweren in dit
orgaan kan veroorzaken, mogelijk
eveneens bijdraagt aan het ontstaan
van maagkanker. Het weren van de-
ze bacterie kan, zegt Bueno de Mes-
quita, mede bijdragen aan het voor-
komen van maagkanker.
Ondanks de wetenschap dat som-
mige groepen bepaalde stoffen in
plantaardige voeding en fruit de
vorming van kankerverwekkende
stoffen in het lichaam afremmen,
blijven er nog vele vraagtekens
over. „Er zijn een groot aantal stof-
fen in groenten en fruit die kanker-
vorming tegengaan. Zij vullen el-
kaar aan en overlappen elkaar in
hun actie tegen de ziekte. Het is on-
waarschijnlijk dat één enkele sub-
stantie verantwoordelijk is voor alle
effecten die wij constateren," aldus
de RIVM-medewerker.

binnen/buitenland

Restauranthouder geeft Michelin-ster terug
DEN BOSCH - Menig restau-
ranthouder zit elk jaar in januari
flink in de zenuwen of zijn eta-
blissement de prestigieuze Mi-
chelin-ster mag voeren. Veel
restaurateurs zouden voor deze
felbegeerde onderscheiding zelfs
een aardige duit willen neertel-
len. Maar voor directeur Alexan-
derKoene van Bistrot 28 uit Den
Bosch hoeft het juist niét meer.
Elf jaar achtereen viel hij met
zijn restaurant 't Misverstant in
de prijzen, maar deze week be-
sloot hij als eerste in Nederland
de ster op te geven.

„Natuurlijk was ik blij en trots
dat ik de Michelin-ster mocht
voeren. Maar ik wilde af van die
spanning. Je moet elke dag een
absolute topprestatie leveren. Je

loopt voortdurend op je tenen.
Ik zat mijn koks constant op de
huid. Aan het begin van elk jaar
zit je in de rats of je er weer bij
zit. En sommige klanten die je
aankijken met een blik van: laat
maar eens zien wat je kunt. Die
druk is nu gelukkig van de ke-
tel," zegt Koene.
En dan die enorme rekeningen
die hij zijn klanten moest pre-
senteren. Hij begon zich ervoor
te generen. „Een paar honderd
gulden voor een etentjevoor vier
mensen. Dat is toch eigenlijk be-
zopen. Ik zou het zelf niet willen
betalen. Ik wil mijn klanten niet
meer de stuipen op het lijf ja-
gen."
Koene ontkent dat economische
motieven hebben geleid tot zijn
opmerkelijke besluit. „Over mijn

omzet heb ik niets te klagen. In
de achttien jaar dat ik hier zit,
heb ik een grote vaste klanten-
kring opgebouwd. Maar ik wil
ook meer jonge mensen zien.
Jongeren gaan liever tweemaal
naar een simpelerrestaurant dan
één keer naar een dure tent."
„Ogenschijnlijk is zon ster na-
tuurlijk mooie reclame. Uit het
hele land komen ze bij je eten.
Prachtig hoor, maar veel mensen
uit de buurt komen dus niet. Een
Michelin-ster schrikt ook men-
sen af."
Culinair zat hij in een keurslijf,
zegt Koene nu. „Je wordt bijna
gedwongen met dure gerechten
te werken. Ganzelever, truffelge-
rechten, tarbot, kreeft, kaviaar,
noem maar op. Het zijn de klas-
sieke gerechten." Al die buite-

nissigheden heeft hij inmiddels
uit de keuken verbannen. En
ook de kostbare wijnen komen
op zijn nieuwe kaart niet meer
voor. Een voorgerecht kost
voortaan hooguit 19,50 gulden.
En voor twee tientjes meer gaat
hij het duurste hoofdgerecht ser-
veren. Verder is de naam van
zijn restaurant gewijzigd. Ook
zijn koks zijn blij met de nieuwe
formule. „Ik heb hun gezegd dat
het geen cafetaria wordt."

Ergens in zijn wijnkelder liggen
nog een paar bestofte flessen
Mouton Rothschild van 750 gul-
den per stuk. Voor zijn klanten
maakt hij ze niet meer open.
„Daar ga ik op een mooi moment
met vrienden van genieten. Want
er is altijd wel wat te vieren."

" Restauranthouder Alexander Koene genietend van een
Ötas wijn en sigaar. Foto: ANP

Zoektocht naar boegklep
HELSINKI - Twee speciaal uitgeruste schepen zijn gisteren begon-
nen met het zoeken naar de boegklep van de Estonia.De afgebroken
'neus' van de veerboot moet het doorslaggevende bewijs leveren
voor de oorzaak van de ramp. Prioriteit heeft echter het bergen van
de meer dan 800 lijken die sinds vorige week op een diepte van 70 a
80 meter liggen. Het bergingsbedrijf Wijsmuller in IJmuiden ziet
daartoe mogelijkheden. Het bedrijf wacht nog steeds op een geza-
menlijke opdracht van de autoriteiten van Estland, Finland en Noor-
wegen. In het laatste land was de Estonia verzekerd. Al enkele uren
na de ramp vroegen deautoriteiten van Estland het Nederlandse ber-
gingsbedrijf de lijken te bergen. Deskundigen hadden tot nu toe ge-
twijfeld of het mogelijk en betaalbaar is het schip te bergen. Het is
zeker dat de werkzaamheden pas in het voorjaar kunnen beginnen.

Medeleven op Haïti

Juntaleiders op uitvaart
PORT-AU-PRINCE - De Haïtiaan-
se militaire leiders hebben gisteren
de begrafenisplechtigheid bijge-
woond van tien van hun aanhangers
die op 24 september in een vuurge-
vecht door Amerikaanse mariniers
werden gedood. Legerleider luite-
nant-generaal Raoul Cedras en
chefstaf brigade-generaal Philippe
Biamby stonden dicht bij de met
vlaggen bedekte doodskisten op
een binnenplaats van een militairziekenhuis in Port-au-Prince. De
Amerikaanse soldaten gingen on-
dertussen door met het zoeken naar'attachés', gewapende burgers die

gelieerd zijn aan het leger. Terwijl
helikopters boven de stad vlogen,
voerden Amerikaanse militairen
een razzia uit in de wijk Petionville
in Port-au-Prince. Ze zochten naar
wapens en naar een attaché die vol-
gens inwoners van de wijk verant-
woordelijk is voor verschillende
moorden. De militairen werken de
laatste dagen samen met de bevol-
king om de attachés, die de burger-
bevolking hebben geterroriseerd,
op te sporen. In totaal zijn nu 95
Haitianen door de Amerikanen ge-
vangen genomen en zijn 4.000 wa-
pens in beslag genomen.

" De militaire junta bestaande uit Cédras en daarachter de gene-
raals Duperval en Biamby, troost de rouwendefamilie. Foto: REUTER

punt uit
Personeelsstop

Minister Melkert (Sociale Za-
ken) wil dat arbeidsbureaus
voorlopig geen nieuw perso-
neel aantrekken. Op die manier
kan de opgelegde bezuiniging
van 100 miljoen gulden in 1995
worden gehaald. Melkert gaat
daarnaast akkoord met voor-
stel van de arbeidsbureaus
onbemiddelbare werklozen tij-
delijk naar sociale diensten en
het welzijnswerk door te schui-
ven. Ook de Tweede kamer kar
zich daarin vinden.

Rombrieven
In Oostenrijk zijn gisteren drie
bombrieven ontdekt. Rechter
Klothilde Eckbrecht, die. mo-
menteel de neo-nazi Gottfried
Küssel berecht, zorgde voor
onrust in het hele land toen zij
verklaarde aanwijzingen te
hebben dat ten minste tien
bombrieven zijn verstuurd. Mi-
nister van Binnenlandse Zaken
Franz Löschnak staat onder
druk omdat hij te weinig tegen
extreem rechts zou doen.

Doornbos
De centrale landbouworganisa-
ties hebben gisteren de 46-jari-
ge Gerard Doornbos gekozen
tot voorzitter van de nieuwe
landelijke federatie. Doornbos
is de komende vier jaar het ge-
zicht van de boeren en tuinders
in Nederland.

Legertop
Als het kabinet te ver door-
schiet met zijn bezuinigingen
op de defensiebegroting, dan
stappen alle generaals op. Een
te ver afgeslankt defensie-
apparaat verliest namelijk zijn
geloofwaardigheid. Deze open-
lijke waarschuwing uit gene-
raal P. Messerschmidt, gouver-
neur van de Koninklijke Mili-
taire Academie in Breda, in een
onafhankelijke defensieblad.

Smokkel
De luchthaven Schiphol stelt
een onderzoek in naar de ma-
nier waarop asielzoekers ons
land worden binnengesmok-
keld. Het onderzoek richt zich
voornamelijk op professionele
mensensmokkelaars die tegen
forse betaling asielzoekers tot
in de aankomsthal begeleiden.
Acht opsporingsambtenaren
vormen een 'sluisteam' dat via
observatie de werkwijze van de
smokkelaars probeert te ach-
terhalen.

Mestbeleid
Het mestbeleid voor de komen- Jde jaren loopt op tal van onder-1
delen vertraging op. Dat blijkt'
uit de voortgangsrapportagei
die landbouwminister Van
Aartsen gisteren naar de Twee-1
de Kamer heeft gestuurd. Vol- ]
gende week woensdag debat-:
teert de Kamer over het mest-
beleid.
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De zekerheidvan drogebillet jes
kan guldens goedkopermet Perfekt luiers.

Perfekt luiers midi. maxi of XL. HQC Ze absorberen supergoed. Ze lekken niet Perfekt cafeïnevrije Bonduelle gehakte

l' aan de bovenkant. Ze lekken ook niet aan de kottiepaka p qq spinazie (vnesvers)

\y v zijkant. Ze zijn echt heerlijk zacht en ze zitten 500 gram 6*0.70 in deelblokjesè3O gram,
\\y . _ paki f\ f\f\A^ipi^j^^^gg^^^^^^^^ bovendien heel comfortabel rond de beentjes. Groko gebroken sperzie- he|eki| o V/. ✓ /li 3 \_. v"""U^.J,ir ~^^!*?\ Dat doen andere luiers ook, zult u zeggen, boontjes (vnesvers)

DroomdesSert magereL _ 1 ' 'E"' Maar ondertussen is een pak Perfekt luiers wèl p*

so*gnm w0.99 yoghurt aardbeiof bos-
!^** ■ f "'<-*' / even guldens goedkoper. En dat kan u per week —«* vruchten, beker a 0,5 liter

,* -44 iP^m^éié~~J^F Perfektluiers natuurlijk aardig wat schelen. Peijnenburg Right geen4^

irf hebben een groot ben neemt y P*"**« 9 50 geen4^nuvoor IJ 3
,r-3 ~~~~4Mrtßi absorberend ° ° =200gr H&f X.. */V/ ." MM vprmoapn^n gewoon deproef opdesom. Bij elkpak "andere" Onze eigen slagers-

E_ ,W*«^>^^Ar~-^^^ vermogen en S \ \ K , Peijnenburg grote ontbijt- hausmacher

~~^ _'[?[ lekken niet door. luiers naar keuze kr,,gt u van ons een proef-
lOOgram-f^ nQQ

tltm - JÜRI rjÉte 1 / pakketje Perfekt luiers gratis. 500 W|,Ö7 Probeerprijs: U . 77
ufc^i iTij.tAs A\| J / — —— ____

MMmWffm JVWÊÊL^Ê. / / .- . Pape Plus keukenrollen Noordhollandse volvette
,|M II "—"f 1 I / NieuwrPerfektluiersßoy&GirUidipak^Oscuks, keukenrollen

figL^»— -aO^leflC Sf'£S ft/ maxipaka36stuks, a .98 -nHe.ekllo, QQRJP"" lllijf, T / XL pak a3O stuks. "J Q[ Melkunie volle
vacuüm verpakt O.73

a^LM *ti P) W / v\ NU PROBEERPRIJS PER PAK: I*J " *^ chocoladevla iqq v^^fa^^^'^, mo*"1"

_
d>Ja.^^|iß^ rd hVI -*■ / Bij elk pak luiersvan ieder ander .T'DATICI "ter Pak ar2? '* * normaal I*^

■fll|JM Hf / _. — merk, 'n proefpakketje Perfekt luiers VJ l\M ■ IJ. WIJN VANDE MAAND: Nu 3.00 If\ Q C

B^...wH BQ / ' ïti* ;N-'Jl- '-' ju* j* i^^rSaH » fi .njri-,
_

-^
_ Alléén opvrijdag 7enzaterdag

tffrfa^fl k-JmA keuze uit diverse soorten, : q^l elders-T^S" O»73 ~ ;

f.-^fr- -i^i r^| nu per soort: l^^l^l^^tl^^^* Grote noordhollandse

'nrP^T| N| «■ '"« >i , , \*m**fcïmt WÊ dm -MiJ'is er weer: onze nieuwe bloemkool ±1200 gram.

Mi H n) x^ # 4ha en IH^ ■comPiete-wijngidsi994. deallerbeste .OQI// IB J U /■» y ' ■■«'■^■■> Neem hem GRATIS mcc in perstukvoor ./✓IJ I I LA-J^^^ 3 bêtalpn^ CJp^ °nzewl)nafdeling- uTuntookTnLvenemenvoor
voor extra dß°^nBdIesTJES .J Grote overheerltjfce Uyttewaal zoetzure m 3 soorten, glas ■gc Puur magerevarkens-

jmm METANT w . m; appeltaart (vriesvers) augurken reuzepot van a340ml 2^1.7J f.let zonderbeen. aan "t stuk

mWmX 1 Rbra. , , ,^«« i. . irr^ -Lj-tr " of gesneden, kilo Wr9tT
w r^llMli **y«Htf* van maar liefst 1200 gram, maarliefst 1550 gram 4r45 Mamnünl/Aoi,;».' m\*m HljfflTl ■ «o rlergpijpkoek es naturel. Nusoo l>l /*\/Nlüfali.F iq :ldcrs^6 95 Nu,f, 295 -^-s»*'-» 14.9011^^ V , bij ons voor \J . f*J voordeel: afc-. «r «^

"~~ Beperkte voorraad. J halen, 2 betalen! Tijdelijk gezelligekoffiemokken
TRI S^^OCËUjlwi ~ Perfekt Gelderse ~ ~ GRATIS bij JanLinders koffiejrm rm^'lif fmÊÊ ■Jfc*«W"^^^^ . __ . Verse tarwebolleties Zeeuws Meisje margarine . ,m^tfmWß**9^^^^^ rookworst extragroot, ' ' 6 en... nu nogvoor de oude prijs.

*^^^ per stuk 0-\ r/\ verpakt per . pakje a 250 gram 0.69 (zie spaarkaart in onze winkel).

350 gram 2^? Z.DU 4 stuks -+^9" ■"V/V/ 3 halen, 2 betSien! Aktiesgeldent/miaterdagSokt.^.

janlinders
;t Allerbeste voorn vriendelijke prijs.



erallures
S aan h

el'ngen van gisteren to-
hcj tll aat na vier maanden van
Ie 8^ Berlusconi en de Mila-
an<flStratuur een soort eindaf-
Wt d£°,p stapel staat. Berlusconi
bben i- magistraten sterallures

n aan grootheidswaan

En n°P zijn ondergang. „Hier-
sft iet worden opgetreden,"

öenusconi.

ising"?ier voelt zich, met recht,
I rnaa De Müanese magistra-
le *** Z,J niet alleen, stuiten in
*ds f/^oeken naar corruptie
Iq vano op Fininvest, de hol-
leren Berlusconi. De inval, eer-Lni"' bij de voetbalclub AC
ti s hJ^t laatste wapenfeit. Maar
Itien h on<*erzoek naar corruptie
■dj ,;,ae fiscale recherche Guar-
j^^inanza, dat al geleid heeft

tot de arrestatie van enkele Finin
vest-managers, waarvoor Berlusco
ni het meest bang is.
Twee officieren van de Guardia di
Finanza zouden hebben onthuld dat
het bedrijf Telepiu', een 'betaal-tv',
waarin Berlusconi op het ogenblik
een minderheidsbelang heeft, fors
betaald heeft om belastingontdui-
king te verhullen. Voor het eerst
zou de naam van Berlusconi zijn ge-
vallen als direct betrokkene bij deze
zaak. Procureur Borrelli verwijst in
het gewraakte interview ook naar
Telepiu en lijkt alleen maar Berlus-
coni op het oog te kunnen hebben
als hij praat over een dagvaarding
voor een persoon uit de hoogste re-
gionen.

De problemen stapelen zich mo-
menteel op voor Berlusconi. Behal-
ve de anti-corruptiemagistraten
vindt hij ook steeds vaker president
Scalfaro op zijn pad. De president
heeft het kabinet ervan beschuldigd
de onlangs gepresenteerde begro-
ting en het eraan verbonden bezui-
nigingspakket veel te laat aan hem
te hebben voorgelegd. Scalfaro kon
zo niet zijn controle-taak uitoefenen
en heeft, naar zijn zeggen, alleen
ondertekend om te voorkomen dat
de lire gekraakt zou worden op de
valutamarkten.
Tegen de bezuinigingsoperatie blij-
ven overigens in het hele land wilde
stakingen plaatsvinden. Gisteren

kwam het in Rome tot ernstige on-
geregeldheden tijdens een protest-
manifestatie van 6000 werklozen uit
Zuid-Italië, die zich hadden verza-
meld voor het paleis van de pre-
mier. De politie greep met traangas
in. Er vielen onder de protestanten
acht gewonden.

Nieuwspel op school:
Sladers dichtknijpen

"' het'6 Waarscnuwt voor een 'bijzonder vreemd spelle-
"Sient dichtkniJPen van de slagaders, dat kennelijk
\ ferm 6l in ,rek is onder scholieren in Almelo. Het nieu-wenjrneen is niet ongevaarlijk, zoals bleek toen een
Jjor(j6 'ari9 meisje uit Almelo buiten bewustzijn moest
\^'«gevoerd naar het ziekenhuis.
°D een en,en werden gisteren in Almelo geattendeerden 26stj9roepje huilende meiden, in de leeftijd van vijftien
'9earrjVe

6n 'aar- Op dat moment was er al een ambulance
!^htgek

6rcl °e meisjes hadden bij elkaar de slagaders
k^en pnePen. omdat zij dan hun bewustzijn zouden ver-
P%js.ü|an'ek ontstond toen een van de meisjes buiten

' hu?' ook toen z')naar net ziekenhuis was overge-
S^/ ®*& zij nog geruime tijd in coma.

Zwaar
Indonesische artsen heb-
ben een 35 kilo zware tu-
mor verwijderd uit de baar-
moeder van een 20-jarige
vrouw op Oost-Java.
De operatie werd verricht
in een ziekenhuis in het

district Probolinggo. De
vrouw had de artsen ver-
teld dat ze de tumor al vier
jaar had, maar dat ze erg
had opgezien tegen de
operatie. Volgens de art-
sen maakt devrouw het na
de operatie goed en mag
ze spoedig naar huis.

Popeye en Barbie
omstreden in Koeweit
De Westerse kinderheld Popeye the Sailorman en de pop
Barbie hebben in Koeweit steun gekregen van columnis-
ten in verschillende Koeweitse dagbaden. Popeye en
Barbie zijn er eerder door fundamentalisten van beschul-
digd Westerse en decadente personages te zijn, die van
het tv-scherm en uit winkels geweerd moeten worden.
De Engelstalige Arab Times noemt de fundamentalisten
'een handvol radicale fanatiekelingen die onder valse
voorwendsels islamitische waarden zeggen te verdedi-
gen. De columnist in het dagblad al-Qabas schrijft: „De
rel over de roep om Barbie te verbannen was nauwelijks
voorbij of iemand anders verscheen aan de horizon om
stripfiguren als Popeye te laten uitbannen. Vraag niet
waarom dit gebeurt. Er is geen rede of logica meer."
Het islamitischeweekblad Al-Mujtama had eerder gesteld
dat Popeye een slecht voorbeeld gaf aan kinderen door
Olijfje alsmaar het hof te maken en door zijn vechtpartijen
met zijn rivaal Brutus. Eerder maakte een religieuze leider
bezwaar tegen de vrouwelijke vormen van de Barbiepop,
die een slechte invloed zouden uitstralen. Al-Zayeda
schrijft verontwaardigd dat alles voor de critici van de
Westerse speelgoed- of stripfiguren om seks draait. „Dit
zijn geesten waarvan het enige kompas seks is."

Rai
Ook de journalisten van de staat-
somroep Rai kondigden gisteren
aan eer in staking gaan tegen wat de
'Berluscanisering van deRai wordt
genoemd. De omstreden nieuwe di-
recteuren en hoofdredacteuren van
de Rai, voor het merendeel afkom-
stig uit de gelederen van Forza Ita-

lia en de 'post-fascistische' Nationa-
le Alliantie, zijn gisteren aan hun
nieuwe taak begonnen, ondanks het
feit dat het redactionele plan van de
Rai is verworpen in de parlementai-
re commissievan toezicht. De oppo-
sitiepartijen en de (regeringspartij)
Lega Nord, die in de commissie een
front hebben gevormd, eisen dat de
benoemingen alsnog ongedaan wor-
den gemaakt.

Alle commotie had gisteren direct
gevolgen voor de lire, die sterk ver-
loor ten opzichte van D-mark en
dollar. De Milanese beurs verloor
bijna drie punten. Het computer-
systeem raakte zelfs geblokkeerd
vanwege een teveel aan verkopen.

binnen/buitenland
Conflict over magistratuur dreigt te escaleren in politieke chaos

kabinet Italië contra rechters
[ Van onze correspondent

Pp - Het al maandenruiende conflict tussen de«nese anti-corruptiemagi-
lten- en het kabinet-Berlus-
*ls gisteren volledig geës-
'erd door een interviewde hoofdprocureur van~an

-> Borrelli, in de krantJtere della Sera. Borrelli
F °nder meer dat 'zijn' on-visrechters 'het hoogste
lleke niveau - lees Berlus-r " dicht genaderd zijn.

.bekritiseert hij scherp de mi-
h(LVan Justitie. Biondi. Biondi
.* gistermorgen prompt uitl zijn ontslag in, maar dit
n pweigerd door Berlusconi,

[i n alleandere ledenvan het
ttdi -rPnvertrouwen uitsprak in
fov reBering ging daarna di-ver tot de tegenaanval.

rdvoerder van het kabinet>fht z,eidat niJ een officiële aan-
mat h mdienen tegen Borrelli,
Ern eze een aanslag pleegt op
tht !■TWet -Borrelli lijdt aan een
Ifnf rmm en gebruikt mafio-. aldus Fer-
(s .J^1" Het gisteravond overi-
l heffn dat ni-> in net interview
jva e*t willen zeggen dat er een
6is 6 naar Berlusconi onder-

ferb„heeft aangekondigd dat de
ff o president Scalfaro per
m ft

1 disciplinaire maatregelen
)r, itf orreUi- Scalfaro is formeel
Ideiu Van de Opperste Raad
h m 'Viagistratuur, het orgaan dat
Ik t

et uitspreken over een ver-
-6 EiVt Verv°lging. Scalfaro ont-

R iren overigens enkele ke-
ndi

C Usconi- °ok minister
Da fn de twee voorzitters van

ld hadden een onder-in 'net de president.

Gezellige vrouw
als 'extraatje'
in Chinese taxi's
Steeds meer taxi's in de Chinese ste-
den blijken in de nachtelijke uren dub-
bel 'bemand' te zijn. Taxichauffeurs in
onder meer Peking en Nanking bieden
'gezellig vrouwelijk gezelschap' aan op
de achterbank. Deze uitbreiding van het
servicepakket is het nieuwste wapen in
de felle strijd om klanten te winnen.
Tussen acht uur 's avonds en zes uur 's
morgens rijden voorin de taxi's Chinese
schonen mee. Ze steken over naar de
achterbank ais een klant is ingestapt en
onderhouden hem met een praatje. In

Nanking biedt volgens het Peking
Avond Nieuws al een op de vijf taxi's
deze service aan. „Sommige klanten
weigeren in te stappen als er geen
vrouw aanwezig is," aldus de krant die
verder meldde dat 'extra diensten' be-
schikbaar zijn.
Overigens nemen veel taxichauffers die
's nachts moeten werken tegenwoordig
ook een vriend of familielid mee in de
auto om dieven en ander gespuis af te
schrikken. Autoriteiten in de centraal
gelegen toeristenstad Xian hebben vol-
gens het avondblad een mannelijke
begeleider zelfs verplicht gesteld tussen
acht en zes uur om de snel stijgende
criminaliteit te bestrijden. In Peking rij-
den inmiddels zestigduizend taxi's en in
Shanghai 31.000.

Ontsnapte resusaap terroriseert stadje
Een ontsnapte resusaap heeft vijf dagen de Servische stad Pancevo, 20 kilometer
ten noordoosten van Belgrado, geterroriseerd. Het dier viel op straat en in tuinen
meer dan tien mensen aan. Met zijn tanden en nagels verwondde hij er drie.Na een
dagenlange jacht hebben politiemensen de aap maar doodgeschoten. De eigenaar
van de aap eist van de politie een schadevergoeding van 4500 gulden.

Onderzoek naar effect
dure rechtsbijstand
Van onze redactie binnenland

HEERLEN - De mensen met de
laagste inkomens dreigen de du-
pe te worden van de nieuwe Wet
op de rechtsbijstand. Nu mensen
voortaan een forse eigen bijdra-
ge moeten leveren bij gefinan-
cierde rechtshulp, ging justitie
uit van een daling van de vraag
met 18 procent. Maar de eerste,
voorlopige, becijferingen voor
dit jaar komen neer op eeïi da-
ling van 25 procent over de gehe-
le linie. Men stapt dus niet meer
zo massaal naar de advocaat.

Waar gaat men dan welnaar toe?
Op deze vraag proberen de vijf
raden voor rechtsbijstand een
antwoord te vinden. Eind deze
maand beginnen zij een onder-
zoek naar dit fenomeen. Punt
van zorg is of de groep laagstbe-
taalden niet het slachtoffer is
geworden van de nieuwe rege-
ling.

Volgens de wet, die op 1 januari
van kracht werd, moeten men-
sen een eigen bijdrage leveren
bij gefinancierde rechtshulp. Dit
aandeel varieert van 110 gulden
voor de laagste inkomens tot
1300 gulden voor hogere inko-
mens. Bovendien stelt de wet
strengere normen en scherpere
controles voor gefinancierde
rechtsbijstand.

Volgens J. Schoenmakers van de
Raad voor de Rechtsbijstand in
Den Haag moet het onderzoek
van de vijf districtsraden begin

volgend jaar zijn afgerond. Dan
moet er inzicht zijn in welke
groep mensen geen beroep meer
doet op de gefinancierde rechts-
bijstand, over welke inkomens-
groepen het gaat en waar zij hun
juridische heil hebben gezocht,
als zij dat al hebben gedaan. .Als
blijkt dat vooral de laagste inko-
mensgroepen de dupe zijn ge-
worden van de nieuwe wet, is
dat een groot punt van zorg, zegt
Schoenmakers. Dat zou namelijk
tot de onaanvaardbare conclusie
leiden dat rechtshulp niet meer
toegankelijk is voor de lage inko-
mens.

Volgens Schoenmakers zijn er
echter legio mogelijkheden om
juridische hulp te krijgen. „Je
kunt je voorstellen dat mensen
advies gaan vragen bij familie of
vrienden. Ook kunnen zij aan-
kloppen bij de vakbond, de
wetswinkels en de sociale raads-
lieden. Het onderzoek wil dat in
kaart brengen."

Waarschuwing
De sociale advocatuur heeft vo-
rig jaar al gewaarschuwd voor
deze ontwikkelingen. Zij laakt
de gehele wet op de rechtsbij-
stand. Behalve dat die voor de
lage inkomens een te hoge drem-
pel opwerpt, duurt het veel te
lang voor mensen horen of zij
voor vergoeding van de advo-
caatkosten in aanmerking ko-
men. Dat noemden de sociale
advocaten rampzalig, vooral als
de burger juridische problemen
heeft met huisbaas of werkgever.

Langste worst
Ze zijn er nog moe van. De slagers in de Zuidduitse uni-
versiteitsstad Jena hebben de prestatie van hun leven
geleverd. Een Thüringer worst van niet minder dan 3000
meter lengte. Ze hebben goede hoop dat ze met hun bij-
zondere prestatie in de volgende editie komen van het
Guinnessboek voor records. De langste worst dienu nog
in het recordboek staat is een bijna 2800 meter lang
exemplaar uit 1993 die in Erfurt is gefabriceerd.
De recordlange worst uit Jena weegt anderhalve ton, of-
wel 1500 kilo. Hij wordt zondag op de jaarlijkse braderie
in stukjes verkocht aan bezoekers van de jaarmarkt.

Kernwapens zonder stroom
Het bevelscentrum voor Ruslands kernraketten is vorige
week korte tijd van het elektriciteitsnet afgesneden. Naar
verluidt omdat het in gebreke was gebleven met het beta-
len van rekeningen.
De Dienst voor Strategische Raketten, die het beheer
heeft over de intercontinentale ballistische raketten van
Rusland, zei dat de Centrale Commando Post alleen door
overschakeling op een noodsysteem de controle over de
wapens kon behouden.
Woordvoerders van de dienst sprakenvan een bedreiging
voor de nationale veiligheid en zeiden dat de noodgreep
'aanzienlijke complicaties in het beheer van de kernwa-
pens' had voorkomen. Hieraan werd toegevoegd dat de
gevechtscapaciteit niet was aangetast en op het oude ni-
veau was gehandhaafd.
Het is ondanks een uitdrukkelijk verbod wel meer voorge-
komen dat lokale autoriteiten militaire installaties, vliegvel-
den en andere belangrijke diensten van stroom afsneden
om duidelijk te maken dat elektriciteitsrekeningen veref-
fend dienen te worden.
De directeur van het elektriciteitsnet van Moskou, Nestor
Serebrannikov, zei voor de staatstelevisie dat het lokale
militaire district zijn dienst, Mosenergo, 50 miljard roebel
(ruim 38 miljoen gulden) schuldig is. Hij zei dat het afsnij-
den routine is als klanten hun rekeningen niet tijdig beta-
len.

Scheiding
De Aga Khan IV, leider van
de 15 miljoen tellende
moslimsekte van de ismaï-
litische sjiieten en één van
de rijkste mensen ter we-
reld, wil scheiden. De
57-jarige Karim Aga Khan
trouwde in 1969 met de

Engelse mannequin Sarah
Frances Croker-Poole,
dochter van een officier in
het Britse leger. Zij werd
moslim en ging sindsdien
als prinses Salima door het
leven. Het echtpaar heeft
drie volwassen kinderen.
De echtelieden woonden al
enige jaren gescheiden.

Australische series
gezonder dan Britse
Australische televisieseries zijn rijk aan vezels en alcohol-
arm. Britse produkties zwelgen daarentegen in vet voed-
sel. In de serie Coronation Street wordt het ongezondst
gegeten en gedronken, volgens het BBC-programma
Good Food Vegetarian Magazine: vette prak en een stevi-
ge slok alcohol.
De acteurs in Australische soap-series als Neighboursgeven het goedevoorbeeld met hun dieet van fruit, groen-
te, vis, salades en bruin brood, zo schreef het blad.

ff> De Oekraïne is druk bezig met het opbouwen van een eigen leger. Gisteren werden weer tweeduizend recruten opgeroepen.
Voordat zij met hun militaire opleiding beginnen, worden de nieuwbakken soldaten eerst door een Russisch-orthodoxe
priester gezegend. Foto: epa

Schoonmaak op het vliegveld van Belgrado. Lange tijd zijn er geen buitenlandse vliegtuigen
meer op dit vliegveld geland. Dit was een gevolg van de VN-sancties tegen klein-Joegoslavië.
Een van de weinige embargo-maatregelen overigens, die ook vrij strikt werden nageleefd. Nu
Belgrado zelf de grens met Bosnisch-Servië heeft afgesloten, mogen buitenlandse vliegtuigen
weer naar klein-Joegoslavië vliegen. Gisteravond landde dan ook het eerste buitenlandse toe-
stel. Foto: REUTER
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Een net geboren nijpaardenjong wardtdoo zijnmoedderbeschermd
tegen de opdringerige fotograaf. Foto: epa
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■|q£ : et het flexibele woonsysteem van Lundia natuurlijk
ö^ftS Hl? T e"t vtrtre''- voür c"cc st'i' biedt Lundia duizenden
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Nietternin is een rubriek met daarin
, nieuws dat dc wereld niet
°ezighoudt. Hetzijn dc berichten

die doorgaans plaats moeten
- maken voor het 'grote
j*r&ldnieuws'. Maar toch geven ze
Ki&ur aan onze samenleving. Het
kleine leed, het nieuws met een

glimlach of dcberichten ter
uttelozekennis. Van over dc hele

v wereld, eenmaalper week
Gameid in het Limburgs Dagblad.

Gezegende soldaten
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|U| ïil l\v beleving van functionaliteit kan een paar keer per «PS"| Jks Pittige 1.1 motor, 60 pk, 5-bak. Kuipstcx-len vóór, in twee
\* tlag anders zijn. Uw zaak, uw gezin, uw relaties, uw IN^w ïl SjMIV tlelen neerklapbare achterbank, heel eigen bekleding. XS

mi\ vrije tijd. Met de nieuwe Peugeot 806 kunt u dat "J HEkmIV wielplaten, onderzijde bumpers in carrosseriekleur. uit-
Ep^tttla.- """^H tempo van verandering aan. liet ene moment volop tfl^BSirft klapbare achterzijruiten, getint glas. Eén brok expressiviteit.

JjPTnËg^ USI mtx^mm^WÊÊKT^ comfort voor 7 passagiers en het andere moment elke BH De Peugeot 106 Galerie. Slechts 250 stuks; alleen in 3-
(^m%^ÊÊSÊÊmWÊLWSBLWLfB^Bi wenste combinatie van stoelen en bagageruimte. Smmmmß ll\", jXM deurs. Exclusieve expressiviteit dus. In deze uitnisting nor-

il . ■■■■-wmmgmx&ijfËSi IP« Toegankelijk via twee grote schuifdeuren en een ruim Lil -^=^te: maal v.a. f 25.215,-Daar gaat tijdensGaleriePeugeot'maar
iVM bemeten achterklep. Met de nieuwe Peugeot 806 geeft liefst f 1.250,- korting vanaf. En dat is financiële dynamiek.

Mr Vh| ■ '5,1 u in\ailling aan een creatieve en exclusieve stijl van Zeker als u de uiterst voordelige firanderingsaanbiedingen■ x 1 B^ifl \v\vn. Met ecu subliem rij- en weggedrag, door Pil meetelt. Dus tijdelijk: de Peugeot 106 Galerie v.a.
>_4| Peugeot gepatenteerd. Met een comfortabele stan- Il f 23-965,-.Bovendien wordt exik de 106 Accent (vanaf

daarduitrüsting en een doordachte reeks functionele f 20.990,-) met een speciaal aanbod verrijkt: gratis een
toepassingen. Comfortabele functionaliteit. Maak maar Hlaupunkt 'Sydney' RDS radio/cassettespeler inclusief alle

'SIBmWSËgSSmË?^ WÊmWSÊ HHMHHIMMRHHHHH9S! HUr eens een proefrit tijdensGalerie Peugeot'. if|ll||piH^ toebehoren en inbouw t.w.v. f 1.000,-. Kortom, reden
Er is al een Peugeot 806 vanaf f 57.900,-. genoeg om snel de Peugeot-dealer te bezoeken!

B^B-^.BBaBBBBaBBBaBBM^^^HMHnHMMMM/' . \JK H,SS K " ""il lO^

■^■V H:* mmmWmmmLmmmmmmmmmmÊWWtmmm ■■■■iBHBHmMisMMMVV
■■■■■■■■■■i ■■■■■ I.EÉH 9 -'JLW ■■■■■^■■■■■■■■■Sim- IH H iMßi.llllli"..»Waal......"«Mi.llli"Mi.lllllllll^i....."«r«MMßMiil.." (JWT ' fgft ,-;^ 1...W 'TB >)H1 (..>"Mi»W(........"1i..........W8i.B>>Hii..^B,lHH>......V

mWM fflP^S 1 Hra ''S* """«s.|^PBl^^^S=s^» Wat geef je een auto die eigenlijk alles al heeft? Extra Ék^Pl ïSfeNv Krachtige 75 pk 1.4 benzine- of 71 pk 1.9 dieselmotor.
*&J^mmmmmWi^. ■ ruimte, dachten wij. Veel extra ruimte. Een kofferbak È^ÜH $ °f 5 deuren. Mistlampen vóór. Centrale vergrende-— dus, van maar liefst 463 liter. Esthetisch en technisch ling met afstandsbediening; elektrisch bedienbare

.g___| zo mooi geïntegreerd, dat de 306 Sedan een heel HP^PV^r^ voorportierruiten. In hoogte verstelbare bestuurders-
PPPj^—-- "VJr " J rj^if-aj-^iiiW.lr.^^^^^^Mii eigen karakter kreeg. Een vloeiend design, vriendelijk HH */ MÉMHB stoel met verstelbare lendesteun; kantelbare hoofd-

' <mmmm±~Jl&mmjmmgÊmWÊ en vertrouwd, maar ook gracieus en gretig. Met zn W^^^mae^mmmmmmmmi^mmmmÊt^^mmm^Êmm steunen vóór en achter. Voor dit Galeriepakket ter __
l JÊk\1I ,

■ EjSkJ complete uitrusting, zn standaard stuurbekrachtiging P"^§ï ËJWJSWPIifI waarde van f 2.735,- betaalt u slechts f 1.135,-. Maar *^^^^^Sf^«| l^i^B L'n ac fractioneel meesturende achterwielen houdt u Ir^B j^^^ü liefst f 1.600,- korting dus. Dat is exceptioneel voor- y, >^J|
WL "'"9mmWÊLW*'-'^ll al die extra ruimte comfortabel onder controle. De B^l-4^l I ' jfl deel. Zeker gezien de uiterst voordelige financie- "*"nieuwe Peugeot 306 Sedan biedt u gewoon van alles »Ï4« ringsaanbiedingen. Alleen tijdens 'Galerie Peugeot'. fc^^meer. Ruimtelijke extensie. Nu in 'Galerie Peugeot'. De 306 Galerie v.a. f 32.235,--

Breng een bezoek aan uw dealer en overtuig uzelf *
C/) WmWoo*met een proefrit. De Peugeot 306 Sedan is èr al vanaf pps*^

■^■^■[^■■■■I^^IIHQHHHBpHHI^^HRHSHSBSp ; \^mmmmmmm^L\^mM^^mm*******m m i^^^.——-— —-—"-
ii..T,^l iflffiififg^^ -^aß^Mr^ffirmt?iTn

_^
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■ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmffmmm f m P""^j
„ .... , D _„f „, Q„ i Bfe.."- i£Ê Alleen in Break. Maar dan wel in diverse uitvoeringen. 1^
De constructeurs en sülisten van Peugeot gaven hun » . Jj benzine_ R diese]motor. "33"topmodel 605 vele technische en ergonomische verf,,- Wk'M Allemaal met o.a stuurbekrachtiging, getint glas, een- -*
ningen mee d.e samen zorgen voor een heel nieuw Wp^ È Ü trale vergrendeling met afstandsbediening, hoofdsteu- , 9elan. Subtiele veranderingen aan het exterieur: grille « », j stoelbekled^g) deelbare "" >.
en kofferbak. Veel nieuwe details in het interieur: o.a. achterbank, bagage-afdekplaat en dakstan|en. Welke PBBIdashboard en portieren. Plus onzichtbare verbeter.n- uitvoering u ook kiest, u krijgt in elk geval f 2.000,- *gen, zoals de airbag in he stuur, versterk.ngsbalken m f^—^ -j- ;.^/_ : M korting. En dat is monetaire extravagantie. De Peugeot W
de portieren en pyrotechnische gordelspanners En T__^^_ . jMj_, ZË 405 Galerie: niet v.a. f 39.990,-, maar tijdens 'Galerie kmmmmé
nieuwe techniek in motoren: van 16-klepper ot tur- fT^k W^^^Ê Peugeot' al v.a. f 37.990,-. Maak snel uw keus, wantbodiesel. Krachtiger, soepeler en sti ler. Technologisch |mP VÉHHHHËI «H^ de voorraad is beperkt. L "*" «*raffinement. Peugeot 605 vanaf f 55.990,-. Nu in K*/*^ (jj _j

'Galerie Peugeot'. J«4M

De comfortabele functionaliteit van de nieuwe 806, de ruimtelijke extensie - *■( «*"
van de nieuwe 306 Sedan, het technologisch raffinement van de vernieuwde \f\| HUlßiüfc |^^^^
605. En met het extra Galerie-voordeel op de uitrusting van de exclusieve l\V .# T H D T K

H rTTj
106 Galerie, de exceptionele 306 Galerie en de extravagante 405 Galerie O IV ■ W B t R ÜSSTi^K £ O
worden kijkdagen beslist koopdagen. Zeker als ude extra financiële \Y% VJ SSS^ofSïS^Sïl:! ro C .1
dynamiek van de financieringsaanbiedingen op de Peugeot 106 .* % m
Of 306 3- en 5-deurS er bij Op telt. Bovendien krijgt U bij een \^ « een laBe effectieve rente (0-7,9%). Daarna is de auto van u. I^^^JJ ° J \ %^ Max. krediet: f 30.000,-. Voordeel tot maximaalf 3-477,-. Vraag pHBHR
proefrit -Zolang de VOOrraad Strekt- een artistieke attentie <^K 1 w uwPeugeot-dealer naar de voorwaarden en mogelijkheden. -" "^ J
cadeau. De show tijdens Galerie Peugeot mag u niet %S^ " \ I 1
missen. U vindt het adres van de dichtstbijzijnde V\
Peugeot-dealer in de Gouden Gids. yf V&m

JE VOELT JE LEKKERDER IN EEN PEUGEOT. PEUGEOT



Miljoenensteun voor exploitatiekleine gasvelden
hrni H^AG - Minister Wijers (Eco-
L r*»e Zaken) wil de bedrijven
L/ °.e Noordzee gas zoeken, metjëtj Spden miljoenen guldens steu-
f>eke wil nÜ voorkomen dat hetporrit0 naar kleinere gasvelden
(oHar gestaakt nu de waardevan de
kspri'j en de olieprijs, laag zijn. De
raarrl ls daaraan gekoppeld.
Le ,oor wordt het steeds minder
RatsnkVoor de offshore en olie-
tn r; naPPijen de kleine gasvel-
prneri Eoeken en in produktie te

Flinke tik voor labiele Amsterdamse beurs

Beleggers nerveus en onzeker
Zfto'onze redactie economie

- Van paniek
4m n°S geen sprake, maar de
ren damse beurs heeft giste-
£)aipee,n ninke tik opgelopen.
re] d

dekoersen elders in dewe-
Sebr ifen °Pl°Pende rente en
ryj Gü

ek aan positief bedrijfs-
mi„ Ws z°rgden ervoor dat som-
te„p, grote fondsen met guldens
U,> Jk naar beneden gingen.
iwndeli->k wist de beursther-
*W ,er' de AEX-index, op het
Punt nog net boven de 390
achten-ërens te sluiten, ruim
A.f„p,Punten lager dan dinsdag.

s
e
r
nKmaandag **? de y-

-400 siiscn belangrijke
„ög^ns' al genomen.
,w beleSgers zijn op dit mo-

ment uiterst nerveus en onzeker.
Elk nieuwtje over rente of infla-
tie, hoe onbelangrijk ook, zorgt
meteen voor grote schommelin-
gen," legtKees Haasnoot, analist
bij Effectenbank Stroeve uit. De
snelheid van de daling verraste
hem enigszins, maar grote zor-
gen maakt hij zich niet. „Dat had
ik pas gedaan als dit in een sta-
biele beurs gebeurd was. Maar
het Damrak is momenteel erg la-
biel en richtingloos."

Haasnoot signaleert een negatief
sneeuwbaleffect. „ledereen ver-
koopt zijn aandelen, omdat ze
morgen toch wel goedkoper zul-
len zijn. Om dezelfde reden
koopt niemand aandelen. Het is
een 'self-fullfilling prophecy', die
zichzelf versterkt. Ergens komt
het moment dat aandelen zo
goedkoop zijn, dat de eerste gro-
te beleggers weer gaan kopen.
En als de stemming omslaat
krijg je hetzelfde sneeuwbal-

effect, maar dan omhoog."
Dat kan echter nog wel even du-
ren, denkt Haasnoot. „Vorig jaar
kreeg de beurs een positieve im-
puls van de dalende rente. Dit
jaar zouden de stijgende be-
drijfswinsten die fakkel over
moeten nemen. Dat is ook wel
gebeurd, maar nu overheersen
de zenuwen over de rente en in-
flatie.
De obligaties hebben waanzin-
nig harde klappen gekregen,

waardoor de rente stijgt. En elk
cijfer uit de Verenigde Staten
wakkert de angst voor inflatie
aan. Misschien dat een rentever-
hoging in de VS, en heel mis-
schien een renteverlaging in
Duitsland, wat rust kunnen
brengen. Maar beide zitten er de
komende weken niet in. Dieren-
tesluier blijft nog wel even han-
gen."

Volgens Haasnoot overheerst op
de beurs op dit moment de psy-
chologie, en niet het gezonde
verstand op basisvan solide eco-
nomische factoren. „Beleggers
zijn ook maar mensen," zegt hij.
„De bodem komt in zicht, maar
niet op korte termijn. Ik adviseer
de mensen de beurs voorlopig
maar te mijden".

beurs
Harde hoofden
'erVeIERDAM ~~ Harde hoofden,
'erSe ? bikken en zweet in de di-
fasgj deaungrooms: van paniek

!H rons3eren nog net geen sprake op
s vde Amsterdamse effecten-

gens handelaren nam de
ler, 1 a

Wel 'uiterst gespannen vor-
'Utiep n biJ een AEX-index die tot
90. gen Punten daalde beneden de

iieter 'J s^uiting gaf de beursbaro-
ünteneen verlies te zien van 8,36
9U,13 met een slotindex vanle{ naö°r d 'f 6 grote beleggers zorgden
*n Vv,eii°rse danng- die na opening

ir^Ur„ .1 Street verder opliep. De
ifen m-n New Vork verloor binnen
[fis gevln,uten twintig punten; mede;^Am g van een lagere dollar, diejKt met f 1,7265 ruim een
ifeg g nder waard was dan dins-\kt\ e °k Londen en Frankfurt wa-
lMr.doö n de min- De FT-SE-index
i'Nw, ntse markt daalde met 45,5

i^rltt egatieve stemming op de
[?"ectln ew Vork worgde voor een
F^raW^6 verkooPwoede °P het
r§ oh -Het was zeker in de mid-
Nrnp,f-eloofliJk hectisch, echt heel
Jolt h '" aldus een handelaar die
K T pote fluctuaties als gevolg
raant et nieuwe handelssysteemHotSplWoordelijk houdt voor de
Nd lg zeer sterke daling. „Bij
tïerkw markt drukt de nieuwe
Pk aa ze' met een notering voor
L^ettngeboden aandeel, de index
N^st 7~nd snel naar beneden."fkr s et aanbod van grote beleg-
Vn^it Hrgden ook verkooporders
nirJrj ,de optiebeurs voor een ge-
Nfdf waardedaling bij de
K M. £ndsen van meer dan 2,5 pro-
rê tph i

°bligatiemarkt wist zich
SerT h

ljk te houden. In de regel
J\e ac verliezen bij de staatsle-Kt n niet hoger op dan vijftig

I^hoeH noofdfondsen wist alleen
fl, v: een geringe winst te beha-
Kf 44duhbeltjes op een slotkoers
lltgevB '■, Grootste verliezer was

slntL NU> die f5-90 verloor met
van f 178,60.

Hoofdfondsen v.k. sk
ABN Amro Hold. 56,80 55,10
Aegon 98.80 98,00
Ahold 48,00 47,30
Akzo Nobel 202,10 197,30
BolsWes.c. 33,30 32,80
CSM eert. 65,50 64,80
Dordtsche Petr. 196,80 193,00
DSM 143,90 139,60
Elsevier 16,70 16,10
Fokker eert. 15,00 14,60
Fortis Amev eert. 68,80 66,90
Gist-Broc.cert. 43,60 43,00
Heineken 235,80 233,50
Hoogovens nrc 75,10 73,50
Hunter Douglas 76,80 75,10
INGc. 75,00 73,30
KLM 46,50 45,60
Kon.KNP BT 50,00 49,30
Kon. Olie 188,80 185,00
KPN 52,60 51,90
Nedlloyd 56,20 54,30
Océ-v.d.Gr. 74,20 72,80
Pakhoed eert. 44,40 44,80
Philips 52,90 52,10
Polygram 72,70 72,10
Stork 41,80 41,00
Unilevercert. 198,10 194,70
Van Ommeren nrc 45,40 45,10
Ver.BezitVNU 184,50 178,60
Vïolters-Kluwer 122,40 117,80

Avondkoersen Amsterdam
Akzo Nobel 196,50(197,30)
Kon. Olie 184,00-185,20(185,00)
Polygram 71,80-71,90 (72,10)

Binnenl. aandelen
Aalbertslnd 80,70 80,20
ABN Amropref. 56,00 54,10
ABNAmroHld.prf.c. 6.24 6,23
ACF-Holdingc. 37,50 37,50
Ahrend Groepc. 166,00 165,70
Alanheri 37,30 37,30
Ant. Verff. 405,00 b 410.00

■ ARTUBiologicals 3,70 3,70
AsdOptionsTr. 23,40 22,50
Asd. Rubber 2,65 2,70
Atag Hold. eert. 126,00 125,00
Athlon Groep 70,00 69,70
Athlon Groepnrc 67,50 67,50
Aut.lnd.R'dam 119,00 119,00
Ballast Nedamc. 76.10 75,10
BAM Groep 106,50 106,50
Batenburg 142,00 142,00
Beers 192,00 189,50
Begemann Groep 36,50 36.00
Belindo 281,00 280,00
BesouwHold. 31,70 31,70
Biydenst.-Will. 26,90 26,50
BoerDeWinkelb. 68,00 68,00
Borsumy Wehry 27,50 26,50
Boskalis eert. 36,30 36,801'
BraatBeheer 24,50 24,50 f
Breevast 9,50 9,30
Burgman-Heybroek 1390,00 1390,00

Calvé-Delftcert. 1375,00 1375,00
Calvé-Delftpref 880,00 880,00
CapVolmac 23,30 22,80
CetecoHold. 44.80 43,80
Cindu Intern. 101,50 101,50
Claimindo 280,00 280,00
Content Beheer 28.50 28,50 a
Credit LBN 41,00 41,00
Crownv Geert. 131,50 130,80
CSM 65,30 64,80
DeDneElectr. 14.20 14,20
Delftlnstrura. 24.80 24.60
DICO Intern. 68.60 68.60
Dorp-Groep 33.00 33,00
Draka Holding 40,50 a39,50
Econosto 22,50 22,50
EHCO KLM Kleding 35.70 35,50
EMBA 201,00 201,00
EriksHolding 117,60 117,70
Flexovitlnt. 84,50 84,50
Frans Maas eert. 55,10 54,20
FreeRecord Shop 29,00 29,00
Fugrocert. 33.20 32,80
Gamma Holding 92,50 92,50
Gamma pref. 6,00 6,00
Garzarelhs 10,00
GeldersePap. 74,50 73,80
Getronics 50,60 50,50
Geveke 32,00 a30,00
Giessen-de N. 57,40 57,00
Gouda Vuurvast 70,00 70,00
Goudsmit 30,50 30,50
Groenendijk 29,70 29,70
Grolschcert. 51,00 48,20
Grontmü 62,50 62,00
GTI-Holding 160,00 160,00
Hagemeyer 136,70 134,70
HALTrust B 15,80 15,50
HALTrust Unit 15,90 15,70
HBG 272,00 274,50
Heijmans 59,00 59,00
Heineken Hold A 212,00 211,00
Heivoet Holding 28,50 28,50
Hes Beheer c. 19,50 19,00
Hoek's Mach. 78,50 78,30
Holl.Coluurs 82,00 81,20
Holl. Ind. Mij 69,00 e 69,10
Holl.SeaS. 0,41 0,41
HoopEff.bank 7,70 7,80
Hunter D.pref. 1,85 1,80
IHCCaland 39,70 37,90 e
ING 7,20 7,20 a
Inter/ViewEur. 6,50 6,50
lnternat.Muell. 92,80 94,00
Kühne+Heiti 36,80 36,80
Kas-Associatie 63,30 62,80
KBB 103,50 102,90
Kempen & Co 13,80 13,80
Kiene Holding 137,80 137,80
Kon. Sphinx 53,30 53,00 e
Kon.KNPßTc.pref. 7,65 7,64
Kondor Wessels 45,50 45,00 a
Koppelpoort 416,00 415,00
Krasnapolsky 147,30 147,30
Landré&Gl. 48,50 48,70
LCI Comput.Gr. 3,65 3,60
M.EnimOß-cert. 85,00 85,00
Macintosh 44,40 44,10
ManagementShare 1.55 1.55

Maxwell Petr. 190,50 190,00
MoearaEnim 1630,00 1600,00
Moolen Holding 49,50 47,90
MulderBoskoop 34,70 34.70
Multihouse 2,80 2,50
Naeff 450,00 450,00
NAGRON 90,00 90,00 aNat. lnv. Bank 126,50 126,50
NBM-Amstelland 17,30 16.90Ned.Part.Mij 50.20 5U20
Ned.Spnngst. 6455,00 6500,00
NEDAP 59,80 59,10
Nedcon Groep 32,80 . 33,00
NedschroefHold. 73,80 73,20
NewaysElectr. 11,30 11,10
Nijv.-Ten Cate 81,50 81,30
NKFHolding 211,00 211.00
Norit 20,20 19,90
NutriciaVB eert 85,80 86,00
OPG eert. 42,60 42,60
OrcoBank eert. 63,00 62,20
OrdinaBeheer 21,20 20,80
OTRA 287,00 286,00
Pi C Groep 97,00a 97,00 a
Philips Electr. d'9s 0,10
PieMedical 8,70 8,30
PirelhTyre 13,40f 13,10
Polynorm 187,00 187,00
Porc. Fles 25,20 25.20
Randstad 85,80 85,50
Reesink 116,00 116,00
Rood Testhouse 3,40 3,40
Rothmans Int. 3,90 3,95
Roto Smeets Boer 36,80 37,70
Samas Groep 52,30 51,90
Sarakreek 5,10 5,10
Schuitema 1850,00 1850,00
Schuttersveld 42,40 42,40
Simac Techniek 17,00 17,00 f
Sligro Beheer . 88,30 88,30
Smit Intern. 41,50 41,50
St.Bankiersc. 17,50 17,60
StadRotterdam c. 36,00 35,90
TelegraafDe 189,50 188,40
Textielgr.Twente 76,00 76,00
Tuhp Computers 17,00 16,70
Tw.Kabel Holding 188,10 188,20
Übbink 60,00 60,00
Union 27,50 27,00
Vereenigde Glas 560,00 560,00
Vilenzo 44,40 43,60
VolkerStevin 86,50 e 86,50
Vredestein 13,40 13,30
Wegener 118,30 117.50
Welna 48,50 48,50
West Inv.F.wb 65,00 65,00
WestlnvestF. 11,00 11.00
Weweler 33,10 32,50
Wolff,Handelmij 59,50 58,80
WoltersKluwer 492,00 b 493,00
Wyers 23,00 23,00

Beleggingsinstellingen
Adam EOE Ind. F. 434,00 424,00
ABF 113,00 113,00
ABNAmroA.inF 82,60 82,50
ABN Amro Aand.F. 95,60 - 95,30
ABN AmroAmer.F. 72,70 71,50
ABN Amro Eur. F. 84,00 82,00

ABN Amro FarE.F. 76,80 76,60
ABN Amro L.Gr.F. 182,60 182,50
ABN Amro Neth.F. 114,70 112,50
ABN Amro Obl.Grf. 198,50 198,30
ABN Amrorent.div 160,50 160,40
Aegon Aandelenf. 46.50 46,00
Aegon Spaarplus 4,90 4,90
AldollarßFS 30,80 30.80
Alg.Fundsenbez. 248,00 248.00
Alliance Fund 9,70 9,70
Alrenta 228,90 228,40
Amvabel 94,10 93,40
Asian Cap.F.s 62,90 62,40
Asian Select. F. 106,70 103,00
AsianTigersF. 112,10 111,10
ASN Aandelenf. 51,90 51,40
Austria Global 1217,00 1217.00
Austro Hung. F. 7,70 7,50
AXAAand.lnt. 75,50 75,50
AXAE&LBelegg.l 91,30 91,10
AXAE&LBelegg.2 91.80 91,70
AXA E&L Belegg.3 117.40 117.50
AXA E&L Belegg 4 85,80 85,70AXA E&L Kap.Rente 117,80 117,70
AXAObl.Ned " 75.40 75,40
Bemcu RentSel. 62.20 62,20
Bever Holding 4.60 4,50
Biogrond Belegg. 10,50 18,50
CL Aandelenfonds 95,60 95,40
CLLiq.Grueifonds 102,10 102,10
CLObl.Dividendf. 104,20 104,10
CLObl.Waardef 121,90 122,00
Comm.Argeus F. 86,50 86,50
Comm.Benacus F. 89,10 89,10
Comm.CeaF. 90,90 91.00
CuMPreferent F. 106,90 106,50
DeltaLl.Dollarf. 53,00 53.00
Delta Lloyd ECU 54,00 54,00
Delta Lloyd Inv. 38,30 38,10
Delta Lloyd Mix 72,20 71,90
Delta Lloyd Rent 59,90 59,50
Donau Fonds 30,50 30,70
DP America Gr.F. 35,50 35,30
EGFlnvestm. 161,50 161,50
EMFRentefonds . 82,30 82.20
EMS Growth Fund 102,50 102,30
EMS IncomeFund 91,10
EMS Offsh. Fund 100,30
Eng-Holl.Bel.Tl 10,60
Eng-Holl.Bel.Tr. 20,00
Envir.Growth F. 37,00 36,50
Esmeralda part. 37,40 37,20
Eur.Ass. Trust 8.40 8,40
Euro Growth Fund 62,00 62.00
Euro SpainFund 8,50 8,50
FarEastSel.F. 82,10 82,10
GAFAm.Liq.F.ecu 1,53
GAFAmObl.Fecu 1,81
GAF Blr.Uq.F. bfr 1051,00
GAFDMLiq.F.ecu 1,59
GAFDMObI.F.ecu 1,56
GAF Eng.Aandf. ecu 2,04
GAFEng.Liqf.ecu 1,23
GAFEng.Oblf.ecu 1,29
GAF Eur.Aandf.ecu 2,22
GAF Eur.Oblf.ecu 2,17
GAFGl.Managf.ecu 2,52
GAFJap.Aandf.ecu 1,16
GAFJap.Liqf.ecu 1.62

GAFJap.Oblf.ecu 1,73
GAFN-Am.Aandf.ecu 2,27
GAF 3.31
German City Est. 32,50 32,50
Gim Global 57,00 56,70
Groeigarant 1,35 1,34
Huil. Eur. Fund 59.30 59,30
Huil. Obl.Fonds 129,00 129,00
Holl. Pac. Fund 141,00 141,00
Huil. Sel.Fonds 97,00 96,50
HollandFund 88,00 88,00
HoogeHuysHypf. 128,80 128,00
INBBnk Verre Oost. 47,50 47,30
ING BnkDutch F. 60.60 60,40
ING BnkGeldm.F. 61,01 61,01
ING BnkGlob.F. 53,00 52,60
ING Bnk Oblig.F. 32,60 32.50
ING BnkRentegr.F 128,10 128,00
INGBnkSpaard.F. 103,43 103,45
ING Bnk Vastg.F. 22,00 22,00
Interbonds 488,00 488,00
lntereffektsoo 27,30 28,00
lntereflekt wt 29,70 29,50f
Intereffekt Yen Value 82,90 80,00
lnvesta part. 82,00
lSHimal.FundS 17,60 17,10
JadeFonds 224,00 223.00
Jap.lnd.AlphaF. 7600.00 7600,00
Jap.Sect.Rat.Yen 5450,00 5450.00
JapanFund 18,50 18,30
Korea Pac.Tr. $ 13,00 13.00
Latm Am.Eg.F. 107,10 105,90
LeveragedCap 59.50 58.80
Liquirent 54.45 54,45
Mal.Capital F.s 16,10 16,10
Mees Obl.Div.F. 113,90 113,50
Mexico IncomeF. 20,00
Mondibel 76,70 76.60
Nat.Res.Fund 80,10 78.90
New Asia Fund 10,60 10.60
Nomura Warr F. 0,23 b 0,22
OAMFRentefonds 11,25 11.20
Obam,Belegg. 316,10 313,80
OhraAand.F. 63.30 63.20OhraLiq.Grf. 54,00 54,00
OhraOblDf. 54,30 54,20
OhraObl.Grf 54,90 54.80
OhraOnr.G.F. 60,00 59,70
OhraTotaal F. 57,70 57,60
OrangeFund 27,90 27,90
Pac.Dimensions 30,00 30,60
Pac.Prop.Sec.F. 40,50PiersonRente 127,50 127.40
Pitcher 45,70 45.50
Postb.Aandelenf. 57.50 56,90
Postb.Beleggf. 57,20 57,10
Postb.Obl.f. 48,70 48,50
Postb.Verm.gr.f. 59,50 59,30
Rentalent Bel. 167,80 167,60
Rentotaal NV 38,10 38,00
RG Aand Mixfund 60,00 59,80
RG America F. 140,30 138,40
RG Divirent F. 53,50 53.50
RGEuropeF. 125,00 125,40
RG Florente F. 128,80 128,80
RG Hollands Bezit 96,50 96,20
RG Nettorente F. 105,00 105,00
RG Obl.Mixfund 61.20 60.90
RGPacificF. 142.20 142,20

RG Rente Mixfund 63.50 63.40
Robeco 113.30 112,80
Rodamco 51.30 50,20
RodamcoßetNed. 9850 100.20
Rodin Prop.s 69.00
Rohnco 116,30 116,00
Rolinco cum.p 89,90 89,90
Rorento 82,40 82,10
Schrod lnt.Pr.F 28,90 29,00
ScirTechS 15,30 14.80
SuezGr.Fund 50,70 50,70
SuezLiq.Grf. 200,30 200,30
TechnologyFund 16,30 16,30
Tokyo Pac.Hold. 247,00 250.00
Tolsteeg. Beleggmn 351.50 346.00
Trans Eur.Fund 89,00 87,70
TranspacF. 370,00 363,00
Uni-Invest 19,70 19,50
Unico Inv.Fund 69,00 68,50
Unifonds DM 35.50
Vaste Waard.Ned 54,50 54,50
VastNed 103,60 104,00
VHSOnr.Mo 4,70 4,70
VIBNV 46,40 46,10 f
VSBAand.F. 99,10 99,00
VSBMixFund 61,00 59,10
VSBObl.Groeif. 107,40 107.30
VSB Rente Fonds 99,40 99,30
WBO Intern. 70,40 70,40
Wereldhave NV 94,00 93,20
ZOMFIoridaF.J 32,80 32,80
Zonnespectrum 8,90 8,85

Parallelmarkt
IPNA 3nrc 341,00 a
Melie.vannrc 110.70 110,00 a
Pan Pae Winkel 4,00 4,00

Wall Street
alhedsignal 33 7-a 333/«
amer.brands 35 3-i 35
amer.tel.tel 52 5a 52' a
amococorp 58'; 57 7»
asarcoinc. 32Vi 32Ja
bethl. steel 20 Va 197-a
boeingco 432 43 7»
can.pacific 16V« 16' a
chevron 41V2 412
chiquita 16' 4 155u
chrysler 44 45' a
citicorp 4P-1 412
cons.edison 24 3. 247a
digit.equipm. 25Ve 26
dupontnemours 57 '/< 57;»
eastmankodak 51 503 *.

exxon corp 567'e 56* a
ford motor 271/»
gen. etectnc 47 47 1»
gen. motors 45Va 45'j
goodyear 33 7,a 332
hewlett-pack. 845/a 863/a
int. bus.mach. 68 3/s 69V«
mt.tel.tel. 817a 81 Va
klmairünes 26'«
mcdonnell 1157/» 115' a
merck co. 36*8 357e
mobüoU 77*4 78'/»

omega financ. 25 243, 4
phüips 30 Va 303/a
royaldutch 107% 107%
searsroebuck 474 47
sfe-south.pac. 127'e 12%
texaco mc. 59% 59%
travelers 31% 31%
urutedtechn 62 '/< 62
wesünghouse 12%
whitmancorp 16V4 16%
woolworth 16% 163/4

Advieskoersen
amerik.dollar 1.670 1,790
austr.dollar 1,22 1,34
belg.frankUOO) 5,28 5.58
canad.dollar 1.230 1,350
deense kroon* 100) 26,90 29,40
duitse mark(100) 109,35 113,35
engelse pond 2,61 2,86
finse mark(100) 34,50 37,00
franse frank (100) 3120 33.95
grieksedr.(lOO) 0,63 0.80
hongkongdlr.(lOO) 19,75 23,75
ïersepond 2,55 2.80
ïtal.lire(10.000) 09,95 11,65
jap.ven (10.000) 169,50 175,50
noorsekroon (100) 24,00 26.50
oostschiUUOO) 15,63 16.13
portescudo(lOO) 0,98 1.16
spaanse pes.(100) 1,25 1.41
turkse lira(100) 0,0035 0.0065
zuid.afr.rand 0,37 0.52
zweedsekr.UOO) 21.80 24.30
zwits.fr. (100) 13225 136,75

Wisselmarkt
amerik.dollar 1,72875-1.73125
antill.gulden 0,9600-0.9900
austr.dollar 1.2740-1.2840
belgfrank(lOO) 5,4420-5.4470
canaddollar 1,28325-1,28575
deensekroon (100) 28.565-28,615
duitse mark (100) 111.9750-112.0250
engelse pond 2.7435-2,7485
franse frank (100) 32.760-32,810
grieksedr(lOO) 0,426541,5735
hongk.dollar(100) 22.2850-22.5350
iersepond 2,7090-2,7190
ital.lirel 10.0001 10,995-11,045
jap.ven (10.0001 173.800-173,900
nwzeel.dollar 1,0390-1,0490
noorse kroon (100) 25,675-25.725
oostenr.sch.lloo) 15,9100-15,9200
port. escudos(100) 1,0780-1,1180
spaanse pes. (100) 1.3460-1.3560
zweedse kr. (100) 23.425-23.475
zwits.frankUOO) 135.045-135,095
e.e.u. 2,1385-2,1435

Indexen
EOE-index 398.49 390,13
CBS-koersmdex 26830 263,40
Dow Jonesindex 3787.34 -13,79

Optiebeurs
serie omzet v.K

abnamrocokt 57,50 572 0,70 0,30
abnamro c 098 70,00 411 5,50 4.90
abnamro pok; 55.00 1200 0.60 a
abnamro pokt 60,00 1073 3.30 5.10
abnamro p jan 55.00 1884 1,40
aegn c jan 105.00 363 2,50 2,00
ah pokt 47,50 1018 0.60 1.10
ah pokt 50.00 677 2,30 3,00
ah pjan 47.50 465 1.6 c
akzo p okt 195.00 483 1.00 2,70
akzo pokt 200,00 446 2.80 b 5,50
dsm cjan 135.00 370 13,50 11,00 ■dsm pokt 140,00 479 1.40 3.00
els c okt 18,00 1510 0.50 0,10
els cjan 17.00 459 8.00 0,70
els cjan 18,00 1200 4,50 0,30
els pokt 15.00 400 0.70 a 0.20
els pokt 17.00 440 4.90 b 1.10
coc cokt 390,00 1170 10.80 4,90
coc cokt 395,00 804 7,50
coc c okt 400,00 2654 4.40 1.50
coc cokt 405,00 1232 2.50 0.70
coc c okt 410,00 859 1.30 0.30
coc pokt 380,00 2141 0.80 1,80
coc pokt 385,00 733 1.10 3,30
coc pokt 390.00 2795 2.00 5,10
coc pokt 395,00 1021 3.50 8,10
coc pokt 400,00 1729 5.60 11,60
coc " pokt 405,00 587 8.70 b 15.70
coc pokt 410,00 481 12.50 20.20
coc pnov 390,00 1455 4,50 8,50
coc pnov 400,00 411 8.50 b 14,00
coc pdec 390,00 796 6,30 10,20
coc pjan 360,00 545 2.00 3.00b
hoog pokt 70.00 584 0.50 0.70
kim pokt 45,00 469 0,70 1.10
kpbt c okt 50,00 452 1,60 a 0,90
kpbt cjan 55.00 415 1.40 1.30
kpbt pjan 47,50 370 1,70a 1.80
nll pmei 92,00 504 3,20 a 3,20
nut c nov 85,00 545 6.00 a 5.00
nut c feb 85.00 714 10,30 a 10,10
plul c okt 45,00 791 B,lob 7.10b
phil c okt 52,50 1261 1,50 0,90
phil pokt 50,00 532 0.30 a 0,50
phil pokt 55,00 629 2,70 3.40a
tops c okt 740,00 567 13,40 6,00b
umi po9B 185.00 1000 14,00a 12.00
unil po9B 210.00 1024 20.60 22,00ax027 c nov - 710 0,37 a 0.22

Goud en zilver
Goud onbewerkt 21.630-22.230. vorige21,610-22,210, bewerkt 23.830 laten, vorige
23,810laten
Zilver onbewerkt 275-345. vorige 275-345.
bewerkt 390 laten, vorige 390 laten.

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

Minister van Financiën kritiseert afspraken grote landen

Zalm wil geen 'onderonsjes'
Van onze redactie economie

- Minister van Financiën Zalm roept de grootste
in de wereld op volledig mee te werken aan

[■ functioneren van IMF en Wereldbank. In zijn toespraak tot

Ir'H andere leden van de multinationale organisaties in Ma-
Jd zei Zalm gisteren dat er vandaag de dag geen ruimte is
°r 'naar binnen gerichte politiek' of 'exclusieve onderonsjes'Ussen landen.

ürn Jn eerste optreden voor het fo-
'o Var> Internationaal Monetair
led ien Wereldbank kritiseert de

Qerlandse minister geen land
Me name- "In deze, steeds meer ge-
-otl?reerde wereld kunnen we niet
„JJer dergelijke internationale or-

ganisaties. In tegendeel, we moeten
ze juist versterken." Voor eigenge-
reidheid en onderonsjes is daarbij
volgens Zalm geen plaats.

Het is nauw verholen kritiek op de
grootste industrielanden, die zich
steeds minder aan lijken te trekken
van de adviezen van de organisaties
omdat ze het zelf beter denken te
weten. Ook de bilaterale handelsbe-
sprekingen, zoals bijvoorbeeld tus-
sen Japan en de VS, lijken onder de
kritiek van deminister op 'onderon-
jes' te vallen.

De grote landen krijgen ook op een
ander terrein een tikje op de vingers
van Zalm. Belangrijkste doelstel-
ling van het IMF is immers het stre-
ven naar zo stabiel mogelijk wissel-
koersen. „Dat geldt voor alle open
economieën en alle economieën,
ook de grootste, zijn open econo-
mieën geworden," aldus Zalm.
De Wereldbank, die zich toelegt op
hulp aan de armste landen, moet
volgens Zalm meer haast gaan ma-
ken met decentralisatie richting de
vestigingen ter plaatse.

economie
Opnieuw oplichting

met nep-aanmaningen
UTRECHT - De Economische
Controle Dienst in Utrecht is een
onderzoek begonnen naar de
Praktijken van de Amsterdam-mer Iwan van Geelen junior en
zijn bedrijf 'G & Partners. Dit
2°genaamd 'bedrijfsjuridisch bu-
reau' heeft in een nep-aanma-
'Ungsbrief honderden onderne-mers gesommeerd binnen vijf
dagen 129 gulden over te maken
°P rekening van 'G & Partners
bedrijfsjuristen. Het bedrag zoude verplichte jaarlijkse bijdrage

voor inschrijving bij de 'Eu-roPese Kamer van Koophandel',
gevestigd te Rotterdam. Een der-
gelijke Kamer van Koophandel
Pestaat echter niet.
~e Kamer van Koophandel in
Utrecht heeft tientallen telefoon-

tjes gekregen van ondernemers
die wilden weten wat zij met de-
ze aanmaning tot betalen aan
moeten. De brief is gesteld in
kromme juridischetaal en dreigt
met gerechtelijke maatregelen
als het bedrag niet binnen vijf
dagen wordt overgemaakt. De
geadresseerden lezen tot hun
verbazing ook dat er al herhaal-
delijk aanmaningen zijn ge-
stuurd en dat het bedrag voor 1
juni diende te worden overge-
maakt.

Een medewerkster van de Ka-
mer van Koophandel noemt de
manier waarop 'G & Partners'
probeert ondernemers op te lich-
ten, vrij brutaal. „Het taalge-
bruik is vrij simpel en klopt niet,
de brief is niet ondertekend en
het zou dom zijn niet te zien dat
dit nep is. Maar G & Partners
gokt er misschien op dat de brief
hier en daar aan de aandacht ont-
snapt en dat zonder nadenken
het geringe bedrag van 129 gul-
den zal worden overgemaakt.

Om van het gezeur af te zijn."
Een zelfde soort oplichting is in
het verleden geprobeerd met een
zogenaamde inschrijving in een
Europese bedrijvengids, waar
ook op hoge toon geld voor werd
geëist. Of Van Geelen ook hier
achter zat, is niet bekend. De
Economische Controle Dienst
zou volgens de Utrechtse Kamer
van Koophandel al eerder met
Van Geelen te maken hebben ge-
had.
De Kamers raden aan de brief in
de prullenbak te gooien en voor-
al niet over te gaan tot betalen
van het gevraagde bedrag. De
ECD gaat de handel en wandel
van G & Partners onderzoeken
en Van Geelen eventueel vervol-
gen.

Nog meer overnames te verwachten

Rabobank koopt
Australische bank

Van onze redactie economie

AMSTERDAM - De Rabobank
heeft de Primary Industry Bank of
Auistralia (PIBA) overgenomen. De
bank heeft een balanstotaal van
ruwweg 2,5 miljard gulden. Er wer-
ken 150 mensen, verdeeld over ne-

gen kantoren in Australië en
Nieuw-Zeeland. De eerste helft van
1994 werd afgesloten met een winst
van bijna 12 miljoen gulden. Zelf
had de Rabo-organisatie al een ves-
tiging in Sydney, waar met 17 me-
dewerkers een balanstotaal wordt
bereikt van tegen de 750 miljoen
gulden.
De overname van de PIBA past in
de strategie van de Rabobank om
zich in het buitenland te profileren
als mondiale 'food en agribusiness
bank. Het Australische continent is
een van 's werelds belangrijkste
producenten van agrarische grond-
stoffen als vlees, wol, tarwe en zui-
vel, aldus de Rabobank. „Boven-
dien staat Australië op de zesde
plaats op de wereldranglijst van
food- en agri-produkten. Vlees, wol,
graan, suiker en katoen zijn daarbij
de belangrijkste produkten.
Bij de bekendmaking van de over-
name kondigde het hoofd Buiten-
lands Beleid van de Rabobank,
J.M.G. van Slingelandt, verdere uit-
breiding van de Rabo-organisatie
aan. „Er zijn te veel banken op deze
wereld. Als je achter al deze banken
aanhobbelt, kost dat alleen maar
geld", zo zei hij. Vandaar dathij ook
de opening, deze en volgende
maand, aankondigde van vestigin-
gen in Sjanghai, Chicago, Polen en
Dublin.
Eerder dit jaar kwamen er al vesti-
gingen in Taiwan, Maleisië Thai-
land, Chili en Mexico bij.
Rabo wil de komende vijfjaar een
winstgroei van 25 procent jaarlijks
in het buitenland boeken. Dat moet
vooral uit de financiering van han-
del komen. Deze buitenlandse
Rabo-activiteit is van 1989 tot 1994
gegroeid van nul naar 10 miljard
gulden, schetste Van Slingelandt.

munt uit
Ontslagen

Bij de reis- en credit-card-orga-
nisatie American Express moe-
ten de komende twee jaar4800
arbeidsplaatsen verdwijnen.
Hiermee wil de onderneming
per jaar 500 miljoen dollar uit-
sparen. Aanvullende maatrege-
len moeten de kosten met nog
eens 500 miljoen dollarop jaar-
basis drukken.

GSM-net
Rabobank en Getronics heb-
ben samen met de Luchthaven
Schiphol, Bellsouth Europe en
het Amerikaanse LCC de on-
derneming MobiNed opgericht,
die zich gisteren presenteerde
als kandidaat voor een tweede
digitaal netwerk voor mobiele
telefonie, een GSM-netwerk.

Rusland
Rusland heeft gisteren een
principe-overeenkomst met
banken bereikt over de her-
schikking van 24 miljard dollar
aan schulden. Daarmee is een
eind gekomen aan vijftien
maanden onderhandelen. Rus-
land sloot het principe-akkoord
met een adviescomité dat op-
treedt als vertegenwoordiger
van zeshonderd banken.

Correctie
In het stuk van Unigro-topman
Albada Jelgersma in de rubriek
'Kassa' van afgelopen dinsdag
stond dat hij ondermeer eige-
naar-directeur is van de super-
marktketen C-1000. Deze win-
kels horen echter bij concur-
rent Schuitema.

" Met afvalglas is op verschillende manieren geld te verdienen. Niet alleen door het te herge-
bruiken, maar ook door het op een hoop te storten. Tenminste dat deed de Amerikaanse kunste-
naar Schlager. Hij gaf de glashoop een naam en nu is de afvalberg alskunstwerk te zien in een
museum in Erfurt. Foto: ANP

(ADVERTENTIE)

A
MITSUBISHI

MOTORS

Hier kunt u altijd op rekenen.

"—
Hierop maar tijdelijk.

Hart Nibhrit' & Greeve 8.V., importeur van Milsuhishi, beslaar
70 jaar. En om dal te vieren maken wij, als u één dezer dagen
een nieuwe Milsuhishi personenauto koopt, duizend gulden op
uw rekening over. Buiten uw overeenkomst met de dealer om.
Daar kunt u in ieder geval op rekenen.

m />."
-im

Bij elke Mitsubistii een importeursbonus
van duizend gulden op de koop toe.

Dt'Zt-jiiluli-timbonus ü tymiffi/ intielrtattarirvrn HanNM 6111
mUtsHhidüDeatei Uuse.ü2s22-20ö60 Oeaterwirraen vin/kvin JeGtmdtH Cidi Wj
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iSTRICHT/BRUNS-
J - De Maastrichtse
Ibank heeft gisteren
Pzwaren van drie van
fvier ex-wethouders
\ Brunssum, die het
|eens zijn met de uit-
lachte dagvaarding
*ns valsheid in ge-
ifte, ongegrond ver-
rd.

|irie wethouders De|ün en Janssen, bei--1 van de grootste
Isfractie, de lijst-Bor-
-1 alsmede T. Pierik

Bezwaren oud-wethouders tegen
dagvaarding ongegrond verklaard

van D66 moeten terechts-
taan op 10 januarisamen
met de vierde ex-wethou-
der H. de Boer-Schuur-
mans (PvdA) en oud-
gemeentesecretaris J.
Cuijpers.
De vier oud-wethouders
en de voormalige ge-
meentesecretaris worden
ervan verdacht college-
besluiten te hebben ver-

valst om de oneervolontslagen PvdA-burge-
meester H. Riem te ont-lasten. Hij wordt van
corruptie verdacht en
moet pas op 20 maartvoor de rechtbank ver-schijnen.

De drie oud-wethouderswier bezwaar is afgewe-
zen houden vol onschul-

dig te zijn. Zij verwijten
justitie in Maastricht on-
zorgvuldig handelen,
omdat zij uit de pers van
hun vervolging hoorden,
nog voordat ze zelf de
dagvaarding hadden ont-
vangen. Voor de recht-
bank was dit evenwel
geen aanleiding om hun
bezwaar gegrond te ver-
klaren.

Voor De Bruijn en Jans-
sen was de uitspraak ex-
tra belangrijk. Wanneer
zij namelijk in het gelijk
waren gesteld hadden zij
direct weer hun wethou-
derszetel kunnen inne-
men. Dit zal ook nog het;
geval zijn wanneer dat in
januari zou gebeuren.

Met dehuidige twee wet-
houders van de üjst-Bor-
ger is afgesproken dat zij
hun zetel afstaan aan De
Bruijn en Janssen wan-
neer de rechtbank het
tweetal vrijspreekt.

Ministerie stelt 32 miljoen gulden beschikbaar

Sanering Lauraterrein kan eindelijk beginnen
[|>_^_Varionze verslaggever

iLSHOVEN
- Na jaren

nderzoek, inspraak en
"andelen kan eindelijk
ering van het Laurater-Eygelshoven van start. Het ministerie van

heeft het sanerings-
>?r het westelijk deel enmiddengebied van het
errein goedgekeurd.
k stelt 32 miljoen gul-
°r de saneringsoperatie
«baar. De provinciete bewoners hiervan op
Ste gesteld,
«terievan VROM heeft ook
eringsvoorstel van de pro-'°or het oostelijk deel van
auraterrein goedgekeurd.■ «ccl van het gebied zal nu
"eringspian worden opge-

is ernstigvervuild
s (polycyclische aromati-

In het wes-eli vier hectare groot, wor-n en andere groenvoorzie-tot enkele meters diep*n> afhankelijk van de

'n de verontreiniging. Het
«Tem, vijf hectare groot,
£ centimeter opgehoogd,-ns wordt dat gebied inge-
Park en speelterrein.

Sers'^S Weken zal aan de in"
hate a eze twee delen van het
tem" n worden gevraagd in
tuin2en met het saneren van

■den JT' ok moeten afspraken
»aakt over de schadever-

din j
zes tot acht wekenöonnl daadwerkelijk met debeen^akwerkzaamheden wor-

ein°s^te^ik deel van het Laura-zo'vlT J1^8» groot, is het nog
r- .**" ln dat gebied moeten de
nbaaJ achtertuinen en delen
merki

groen dievoor sanering in
af„„ g komen, eveneens wor-

nd wa aven- Het betreft voorall»aaj zp
ln het bover»ste deel mi-

F Der u^n milligram benzo-apy-
I hst gram dr°Se grond zit
I pAK meest kar»kerverwekken-
g van u daadwerkelijke sane-
tect n" * oostehJk deel moet
Steiüif .7e schoonmaak van het
ft het t el en het middenstuk

beginnen.

SriefRottenberg overvliegveld

~u De PvdA-bestuurders
R ov*

engen met hu» stand-te gp .de uitbreiding van vlieg-
r^hun partiJ ernstig in

.^rsa^ ' Uat schrijven vijf belan-ndla= ,atles die gekant zijn te-r
! een keg van de Oost-westbaan
Kzitt^} 6 aan landelijk PvdA-
r hun «t

x Rottenberg. Ze wil-
le^ standpunt zo snel mogelijk

rSC
ronliJk SesPrek met hem

Nim>?'i- e Vereniging geen uit-L^grL gveld Beek, een artsen-bedert actJecomité de Boze
Rtie 7en de stichtingen Milieufe-
f VindtJlrn

1
burg en Natuur en Mili-

Pde h at de Limburgse PvdA-
Pkiezin hchten met het PvdA-
Pat d "gfProgramma. Daarin
rchtvh, u partiJ van Rottenberg

fVens af ?n op regionale lucht-

i^ -—s^
1 a/s Wjf n/e, |
t °PPassen <f
f °[ar> maken ze $van onze aarde jfJ een paradijs f,}' J
Kto. punaise \'

Woonconflict

DOOR HANS ROOIJAKKERS

HEERLEN - Voor de vijfbewoners
van een drie appartementen tellend
pand aan de Heerlerbaan 74 in
Heerlen dreigt eind volgende week
huisuitzetting onder politiedwang.
De dubieuze overeenkomst tussen
huurders en onderverhuurder ein-
digt weliswaar op 15 oktober, maar
daar willen de bewoners niets van
weten. „Ik woon hier pas zes weken
en ik heb een huurcontract voor een
jaar getekend. Al komt de politie, ik
ga er niet uit." Aan het woord is de
hevig geëmotioneerde bewoner
Sbai Moulay Abdelouahab. De al-
leenstaande man woont op de mid-
delste verdieping van het pand op
de Heerlerbaan, dat geheel is onder-
komen. Hij heeft direct na de huur-
opzegging een advocaat in de arm
genomen.
Op de begane grond woont Anita

Zonder toestemming
pand onderverhuurd

Sauren met haar bijna tweejarigdochtertje Patricia. „Ongelooflijkwat zich hier afspeelt. Zelfs de eige-naar van de woning was tot voorkort niet op de hoogte dat wij in dithuis woonden. Hij heeft nooit toe-stemming gegeven aan de huurdervoor onderverhuur. Waar moet iknaar toe na 15 oktober? Ga maarnaar de zusters in Maastricht ofnaar het opvangcentrum kreeg ikals antwoord van een ambtenaarvan de gemeente Heerlen."

Wilma Lurken woont met haarvriend op de zolderverdieping. Zijbetaalt evenals de andere bewoners

800 gulden huur per maand. Voor
een woning zonder verwarming; het
pand stinkt, de schimmel staat op
de muren en het plafond, de ratten
zwemmen in de onder water gelo-
pen kelder; de puinhoop naast de
woning groeit gestaag.
Eigenaar J. Brouwers, die het pand
heeft verhuurd aan Antiek & Auto
De Swalm bv in Melick, is wegens
vakantie niet voor commentaar be-
reikbaar. „Sorry voor de bewoners,
maar wij kunnen niets voor hen
doen", zegt een zoon van Brouwers.
„Wij hebben te maken met me-
vrouw Aerts uit Melick want zij is

Eén organisatie in Oostelijk Zuid-Limburg

Kerkraads ziekenhuis
fuseert met De Wever

Van onze verslaggever

KERKRADE - Ziekenhuis De
Wever en Gregorius in Heerlen/
Brunssum en het het St.-Jozef-
ziekenhuis in Kerkrade gaan fu-
seren. Na jaren onderhandelen
hebben de besturen en directies
dinsdag een zogenoemde inten-
tieverklaring getekend waarin de
wil om tot een fusie te komen
wordt uitgesproken. Het voorne-
men betekent de eerste stap naar
één ziekenhuisorganisatie op
drie locaties in Oostelijk Zuid-
Limburg. Wanneer alles volgens
plan verloopt zal het St.-Jozefzie-
kenhuis volledig opgaan in de
Stichting Gezondheidszorg Oos-
telijk Zuid-Limburg (GOZL),

waarin de twee andere zieken-
huizen al participeren.

De gesprekken om tot een fusie
te komen zijn in april begonnen.
Algemeen directeur F. van de
Wiel van het St.-Jozefziekenhuis
verwacht dat de fusie volgend
jaar april in kannen en kruiken
is. „Wanneer het fusieplan ge-
reed is zullen ook de onderne-
mingsraden hun zegje kunnen
doen," zegt de directeur. Hij ver-
wacht op weg naar een totale
fusie weinig problemen.
Als gevolg van het samengaan
zullen geen gedwongen ontsla-
gen vallen, aldus de intentiever-
klaring. Ook worden alle ver-
plichtingen van het St.-Jozefzie-
kenhuis tegenover personeel,
andere medewerkers en derden

(zoals bijvoorbeeld de Vroed-
vrouwenschool) overgenomen.
Verschillen in identiteit en cul-
tuur worden gerespecteerd. Dat
laatste wordt vooral voor het
Kerkraadse ziekenhuis met een
katholieke signatuur van belang
geacht. Het betekent in de prak-
tijk dat er geen abortussen zul-
len worden uitgevoerd, zoals dat
ook al het geval is in het Grego-
riusziekenhuis in Brunssum. De
ziekenhuiszorg op de drie loca-
ties zal overigens zoveel moge-
lijk tegemoet komen aan de
behoeften van de patiënten.
De toegestane specialismen en
beddencapaciteit worden, vol-
gens de intentieverklaring, even-
wichtig over de ziekenhuizen in
Brunssum, Heerlen en Kerkrade
verdeeld. „Er zijn nu al samen-
werkingsverbanden ontstaan
tussen de specialisten van de
drie ziekenhuizen en dat proces
wordt voortgezet. Het aantal
bedden op de drie locaties moetnog met 150 terug, maar omdat
het aantal dagbehandelingen
toeneemt lijkt mij dat voor de
toekomst geen problemen op te
leveren," aldus Van de Wiel.

Kort geding om bouwvalligpand in Rennemig

Heerlenaar wil geld
van bouwadviseurs

DOOR ROB PETERS
HEERLEN - Een voorschot van
150.000 gulden eist Heerlenaar Hoe-
venaars van taxateur Kerkhofs en
architectenbureau Atelier 80 bv om-
dat die hem bij de aankoop van een
woning in Rennemig verkeerd heb-
ben geadviseerd. Het pand is vol-
gens Hoevenaars zo slecht, dat een
verbouwing rond een half miljoen
gaat kosten. Dat geld heeft hij niet
en omdat de aannemer binnenkort
150.000 gulden wil zien, vond raads-
man Gorissen het redelijk dat de
verzekering van de twee gedaagden
over de brug komt.

Dat bleek gisteren tijdens het door
Hoevenaars aangespannen kort ge-
ding. Vice-president mr. A. Adel-
meijer laat over veertien dagen
weten wat zij van dezaak denkt.

De raadslieden Rutten en Stollen-

" Anita Sauren, haar dochter
Patricia en 'boyenbuurman'
Abdelouahab.Foto: frans rade

voor ons de huurster. Wat die
vrouw echter allemaal heeft uitge-
haald, heeft ons enorm verbaasd.
Dat pand is door ons helemaal niet
als woonhuis verhuurd. Er zou een
antiekzaak in worden gevestigd. Wij
hebben een advocaat ingeschakeld,
omdat de zaak erg ingewikkeld is
en wij er zelf niet meer uitkomen.
Een ding weet ik wel, Brouwers is
financieel gezien de grote verliezer.
Dat huis is uitgeleefd en kan zo te-
gen de grond."

Bij Antiek & Auto De Swalm in
Melick is niemand voor commen-
taar bereikbaar. Brouwers: „Die
ervaring hebben wij ook. Mijn va-
der communiceert voornamelijk via
de fax met dat bedrijf."

werck van de taxateur en de archi-
tect wezen de claim gisteren van de
hand. Volgens hen heeft Hoeve-
naars zichzelf in de nesten gewerkt
door op eigen houtje alvast het
pand te laten slopen. .Alleen de
buitenmuren staan nog. Het is alsof
er een bom is gevallen," aldus mr.
Rutten.

Taxateur Kerkhofs had begin dit
jaarals vriendendienst het pand aan
de Rennemigstraat 19 bekeken en
geadviseerd het voor twee ton aan.
te kopen. Atelier 80 had een schets
van de verbouwing gemaakt. Toen
bleek dat de kosten van verbou-
wing aanzienlijk hoger zouden uit-
vallen, zou Hoevenaars zijn advi-
seurs hebben afgedankt. „Toen de
problemen groot werden, kwam hij
weer terug," sneerden de raadslie-
den. Hoevenaars' advocaat vindt
echter dat met name de taxateur
had moeten zien hoe slechts de
bouwkundige staat was. Kerkhofs
ontkende dat omdat het in strijd is
met de vluchtige waarnemingen.
Controle achteraf is niet meer mo-
gelijk.

Gorissen vond dat ook als er niet
direct een aansprakelijkheid be-
wijsbaar zou zijn uit oogpunt van
billikheid een beroep op de verze-
keringen mocht worden gedaan.
.Anders is mijn cliënt binnenkort
failliet en daar heeft niemand wat
aan," zei hij.

Kerkradenaar
stierf aan

alcoholvergiftiging
DOOR ROB PETERS

MAASTRICHT/KERKRADE
Wiel de Hoon(58) uitKerkrade is op
Paasmaandag overleden aan een
acute alcoholvergiftiging. In zijn
bloed zat een percentage van 4,18
alcohol pro mille na het zeer lang-
durig nuttigen van meerdere fles-
sen cognac en martini per dag. Dat
staat in het sectierapportvan patho-
loog-anatoom dr. Voortman, dat gis-
teren openbaar werd gemaakt.

Volgens de patholoog heeft het ko-
kende water dat zijn eveneens alco-
holverslaafde vriendin Tiny D. (35),
die gisteren op verdenking van
doodslag in Maastricht terecht
stond, over het slachtoffer uitgoot
zijn dood slechts bespoedigd. De
drank had bij de Kerkradenaar let-
terlijk alles al zo kapot gemaakt.
Maar ook bij zijn vriendin zijn ge-,
volgen van zeer langdurig misbruik
aanzienlijk geweest. Behalve de so-
ciale schade voor de vrouw en haar
familie, is er ook de aantasting van
de hersenen door de alcohol , die
hebben geleid tot totale verbrokke-
ling, wanorde en hallicunaties bij
een toch doorervaringen al psycho-
tische vrouw. Alleen langdurige en
intensieve behandeling kunnen
daar nog iets aan doen, vatte psy-
chiater dr. Van Leeuwen samen.

Officier van justitiemr. Fr. Pommer
kwam daarom gisteren ook niet tot
het bewijs van doodslag in deze in-
trieste affaire. Wel tot het bewijs
voor een zware mishandeling van
De Hoon met zijn dood als gevolg.
Gezien de psychische toestand - on-'
toerekeningsvatbaar volgens de
deskundigen - van de vrouw, vroeg
hij de rechtbank haar te ontslaan
van alle rechtsvervolging. Wel moet
Tiny B. in zijn optiek en op advies
van de psychiater vanwege het ern-
stige recidivegevaar ter beschik-
king worden gesteld.
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Drugsverslaafde
overlijdt na val— - ■—-. ..j-w.. ..«. mmmw

HEERLEN - Een 41-jarige Heerlense
drugsverslaafde heeft een val van een
muurtje niet overleefd. Het slachtoffer
dronk maandagavond 19 september
rond half acht op een muurtje aan de
achterzijde van de parkeergarage aan
de Klompstraat in Heerlen een fles
bier. Plotseling viel hij 2,5 meter naar
beneden. Daarbij liep hij zwaar hoofd-
letsel op. Dinsdagavond is hij aan de
verwondingen overleden. Een getuige
heeft destijds de val gezien. Deze
waarschuwde de politie en bekom-
merde zich tot de komst van de politie
en ambulanceover de Heerlenaar. De
politie zou graag in contact komen
met de man die depolitie alarmeerde.

Ontruiming bedreigt
school Van Schaik
SITTARD/LANAKEN - Als Edith van
Schaik deze ochtend de huur niet vol-
doet, wordt het internaat van haar
hoogbegaafdenschool ontruimd. Het
jeugddorp Molenberg in Rekem (ge-
meente Lanaken) had geëist dat de
huur voor woensdagavond 18 uur be-
taald zou worden en een huurcontract
zou worden getekend. Van Schaik
heeft wel het huurcontract getekend,
maar tot gisteravond nog geen frank
huur voldaan. Een onbekende die bij
Van Schaik de telefoon opneemt wei-
gert ieder commentaar. Directeur J.
Vanisterdael van Molenberg (die het
gebouw beheert waar het internaat
gevestigd is) zal vandaag de huur-
overeenkomst verbreken en het inter-
naat laten ontruimen als de huur dan
nog niet is betaald, zo stelde hij giste-
renavond getergd. Volgens hem date-
ren de eerste contacten met het insti-
tuut voor hoogbegaafden al van juni.
In juü en augustus zijn afspraken ge-
maakt. De gevraagde huur is volgens
Vanisterdael laag.

Vaals vergoedt
auto asielzoeker
VAALS - De in Vaals woonachtige
asielzoeker Dragoljub Andelkovic
krijgt een schadevergoeding omdat
zijn auto door de gemeente is wegge-
sleept en vernietigd. Hoe hoog de
vergoeding zal zijn, is niet bekend. De
gemeente en de advocaat van de
asielzoeker overleggen daarover. In
maart haalde de gemeente de Zasta-
va met het Joegoslavische kenteken
weg van een openbare parkeerplaats
en liet de wagen vernietigen. Vaals
deed dat naar eigen zeggen, omdat
de wagen er al een tijdje ongebruikt
stond en mogelijk doelwit zou kunnen
worden van baldadigheid en verniel-
zucht. De eigenaar, die op enkele
meters afstand in een gemeentelijke
woning verblijft, wist van niets. Toen
hij in het gemeentehuis ging informe-
ren of men daar op de hoogte was
van wat er met zijn auto was gebeurd,
kreeg hij een rekening van het afsle-
pen gepresenteerd: honderd gulden.
In plaats van te betalen nam hij een
advocaat in de arm en ging in beroep
tegen de gang van zaken. De AWB-
commissie (Aigemene Wet Bestuurs-
recht) van Vaals heeft de asielzoeker
in het gelijk gesteld en het college ge-
adviseerd de asielzoeker schadeloos
te stellen.

Agent moet
dronken worden
MAASBRACHT - Een politieman
moet aanstaande zaterdag van zijn
superieuren dronken worden. De
agent heeft die dienstopdracht spe-
ciaal gekregen voor de open dag van
het korps landelijke politiediensten
(KLPD) in Maasbracht. De politie wil
zo aan het publiek laten zien hoe lang
alcoholgebruik het verkeersgedrag
negatief kan beïnvloeden. Om dat te
demonstreren zal de politiemanregel-
matig worden 'aangesloten' op een
ademanalyse-apparaat. Na afloop
van de open dag zal de 'dronken
diender' keurig door collega's thuis
worden afgeleverd. Aan bezoekers
van de open dag worden overigens
geen alcoholhoudende drankjes ge-
schonken.

Kantoor Céramique
verhuurd
MAASTRICHT - Een door de Heer-
lense architect Wiel Arets ontworpen
kantoorgebouw in de nieuwe Maas-
trichtse wijk Céramique is drie maan-
den na aanvang van de bouw ver-
huurd aan Indigo Europe. Indigo is
een Israëlisch bedrijf, gespecialiseerd
in elektronische beeldverwerking voor
de grafische industrie.

Fietser verdwijnt
na aanrijding
ZELEM-HALEN - In het Belgische
Zelem-Halen heeft een trein in de
nacht van dinsdag op woensdag een
fietser aangereden, die het spoor
overstak terwijl de slagbomen van
een overweg gesloten waren. Van de
fiets zijn slechts enkele brokstukken
teruggevonden, de fietser is met zijn
gehavend rijwiel in de duisternis ver-
dwenen. Brandweerlui zochten twee
uur tevergeefs naar het slachtoffer.

o/z
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klein hoopje geluk

Samantha
dochter van
Jos en Ine

Thijssen-Lemaire
Kerkraderweg 136
6416 CM Heerlen
I

t
Dankbaar voor alles wat hij steeds voor ons
heeft gedaan is na een liefdevol leven, getekend
door eenvoud en oprechtheid, toch nog onver-
wacht van ons heengegaan onze lieve vader,
schoonvader, opa, overgrootvader, broer, zwa-
ger, oom en neef

Wiel Hendriks
weduwnaarvan

Maria Backhuis
vriend van

Lenie Boltong
Hij overleed in de leeftijd van 77 jaar, voorzien
van het h. oliesel.

Landgraaf: Anton Hendriks
Mia Hendriks-Kerens
Monique enEd
Esther en Jos

Heerlen: Piet Hendriks
Emmy Hendriks-van Eyk
Inge en Maurice

Eygelshoven: Annemie Freeth-Hendriks
Don Freeth
Mona en Theo, Mickey,
Michelle, Brian
Danny en Ingrid, Ryan

Koningslust: Miep Hendriks
Kerkrade: Wiel Hendriks

John Valkenberg
William

Heerlen: Bep Verweij-Hendriks
Theo Verweij
Brenda en Franco
Suzanne en Nino

Hoensbroek: Sonja Sijmons-Hendriks
Martin Sijmons
Joyce
Mark
Silvia
Familie Hendriks
Familie Backhuis

Landgraaf, 3 oktober 1994, Kieskoel 203.
Corr.-adres: Dr. Kuypersstraat 40,
6415 HC Heerlen.
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op vrijdag 7 oktober a.s. om 11.30 uur in de
parochiekerk van de H. Familie te Landgraaf-
Schaesberg, gelegen aan de Veldstraat, waarna
aansluitend de crematie zal plaatsvinden in het
crematorium te Heerlen Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Onze dierbare overledene zal bijzonder worden
herdacht tijdens deavondmis heden donderdag
6 oktober om 19.00 uur in voornoemde paro-
chiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwka-
pel van het De Weverziekenhuis te Heerlen,
dagelijks van 16.00 tot 17.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen gelieven deze annonce als zodanig te
beschouwen.

l lJe hoeft niet meer te lijden wees maar niet bang,
God komt je nu bevrijden het is genoeg geweest,
allang

Peter Bemelmans
«21-8-1952Kerkrade t 4-10-1994 Heerlen

Voorzien van het h. sacrament der zieken.
Kerkrade: J.W.G.Bemelmans

M.A. Bemelmans-Thomas
Landgraaf: JosBemelmans

Carina Bemelmans-Kok
Joyce
Dave
Familie Bemelmans
Familie Thomas

6462 JB Kerkrade, 4 oktober 1994,
Büttgenbachstraat 15.
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op zaterdag 8 oktober a.s. om 11.00 uur in
de parochiekerk van de H. Antonius van Padua
te Kerkrade-Bleijerheide, gelegen aan de Bleij-
erheiderstraat, waarna aansluitend de begrafe-
nis zal plaatsvinden op de begraafplaats Schif-
ferheide te Kerkrade-West.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Avondmis tot intentie van Peter vrijdag 7 okto-
ber om 19.00 uur in voornoemde parochiekerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer
van het mortuarium Schifferheide van Linde-
man Uitvaartcentra, Schifferheidestraat 7 te
Kerkrade-West.
Gelegenheid tot afscheid nemen aldaar dage-
lijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Voorvervoer kerk-begraafplaats v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Enige en algemene kennisgeving
Bedroefd, maar dankbaar voor hetgeen zij voor
ons heeft betekend, geven wij u kennis van het
toch vrij onverwacht overlijden in de leeftijd
van 78 jaar, van onze moeder, schoonmoeder,
grootmoeder, overgrootmoeder, zus en schoon-
zus

Helena van Hoesel
weduwe van

Pieter Jacobi
Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen
Familie Jacobi
Familie Van Hoesel

Nuth, 1 oktober 1994
Corr.adres: Jurgensstraat 37
6181 HC Elsloo
De crematie heeft op wens van de overledene in
besloten kring plaatsgevonden in het cremato-
rium te Heerlen.
Een woord van dank aan het verplegend perso-
neel van bejaardenhuis Op den Toren te Nuth
voor de liefdevolle verzorging.

t
Sam, geen man was zoals jij.

Je deed niets liever dan geven.
Al heb jij ons verlaten,
jij laat ons niet alleen.
Wat wij in jou bezaten

is altijd om ons heen.
Jouw leven was waard om te leven.

Bedankt dat jeer was.
Zich bewust van zijn naderend einde en in vol-
ledige aanvaarding daarvan, geven wij, be-
droefd om zijn heengaan, maar dankbaar dat
verder lijden hem bespaard is gebleven, kennis
van het overlijden, na een waakzaam en liefde-
vol leven voor zijn gezin, van mijn inniggeliefde
man, lieve en zorgzame vader, schoonvader,
opa, overgrootvader, broer, schoonbroer, oom
en neef

Antonius (Sam)
te Wierike

echtgenoot van

Theophile Sofie Owczarek
Hij overleed op de leeftijd van 78 jaar.

In dankbare herinnering:
Heerlen: T.S. te Wierike-Owczarek

A. te Wierike en
H. te Wierike-Patelski
H. te Wierike en Astrid
Th. Smeets-te Wierike en
P.M Smeets
A.J. te Wierike en
H. Alarm
T. te Wierike en
A.T. teWierike-Bolk
kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Familie te Wierike
Familie Owczarek

Heerlen, 4 oktober 1994
Correspondentie-adres:
Hermelijnstraat 7, 6414 EA Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal plaatsvinden op za-
terdag 8 oktober om 10.30 uur in de parochie-
kerk van de H. Gerardus Majella, gelegen aan
de Heerenweg te Heerlen. Aansluitend zal de
crematieplechtigheid plaatsvinden in het cre-
matorium Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in voornoemde kerk, alwaar gele-
genheid is tot schriftelijke condoleance.
Er is voor vervoer per autobus gezorgd van kerk
naar crematorium en terug.

Sam is opgebaard in het rouwcentrum van de
Dela, gelegen aan de Grasbroekerweg 20 te
Heerlen. Gelegenheid tot afscheidnemen dage-
lijks van 18.00 tot 19.00 uur.
Er zal op vrijdag 7 oktober om 18.45 uur ter in-
tentie van de overledene een rozenkransgebed
met aansluitend om 19.00 uur een avondmis ge-
houden worden in voornoemde kerk.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving hebben
ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig
te willen beschouwen.

t'dezonnestralen brachten hem
rust in zijnhart.'mam

in alle rust is van ons heengegaan mijn lieve man, on-
ze zorgzame vader en opa

harle Jansen
echtgenoot van

mia konings
hij is bijna 79 jaar.

beek: mia jansen-konings
sittard: joop Jansen

paula jansen-poulsen
genhout: marlies salden-jansen

wim salden
winnie, arianne

stem: laurent Jansen
elly jansen-wetzels
riky, vera, liza, luc

6191 vm beek, 4 oktober 1994,
dr. poelsstraat 15.
de plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafe-
nis, zal plaatsvinden op zaterdag 8 oktober a.s. om
10.30 uur in de martinuskerk te beek.
schriftelijk condoleren in de kerk.
avondwake vrijdag 7 oktober a.s. vanaf 18.40 uur in
bovengenoemde kerk.
afscheidnemen van pap dagelijks van 18.30 tot 19.00
uur in de rouwkamer van uitvaartcentrum daemen, pr.
mauritsiaan 5, beek.
een speciaal woord van dank aan artsen, pastorale
dienst en verplegend personeel van verpleegkliniek
st.-odilia te geleen.
mochten wij iemand vergeten zijn gelieve deze kennis-
geving als zodanig te beschouwen.

t l
Verdrietig, maar in het besef dat hem nu rust is
gegeven en dankbaar voor zijn zorg, hebben wij
afscheid genomen van mijn lieve man, onze
zorgzame vader, schoonvader, opa, broer, zwa-
ger, oom en neef

Jan Hubertus (Hub)
Bemelmans

echtgenoot van

Maria Stephanie Gerda (Mia)
Laurs

Hij overleed op de leeftijd van 65 jaar.
Heerlen: Mia Bemelmans-Laurs

Stem: Els en Pierre Coumans-Bemelmans
Kim, Rob

Heerlen: Annie en WillyPelzer-Bemelmans
Heerlen: Jo Bemelmans

Cobie, Jacqueline,Anita
Heerlen: JeuBemelmans

Familie Bemelmans
FamilieLaurs

4 oktober 1994
Meezenbroekerweg 142, 6415 SG Heerlen

De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op zaterdag 8 oktober 1994 om 11.00 uur in
de parochiekerk H. Hart van Jezus te Schande-
len, Heerlen, waarna aansluitend crematie in
het crematorium te Imstenrade, Heerlen.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren, vóór
aanvang van de h. mis.
Pap wordt bijzonder herdacht in de h. mis op
vrijdag 7 oktober a.s. om 9.30 uur in de H.
Geestkerk te Meezenbroek.
Pap is opgebaard in derouwkamer van het Uit-
vaartcentrum v/h Crombach, Oliemolenstraat 30
te Heerlen. Gelegenheid tot afscheidnemen da-
gelijksvan 16.30 tot 17.00 uur.

tNa alle fijne jaren die we met hem
mochten beleven, hebben wij geheel
onverwacht afscheid moeten nemen
van mijn zorgzame man, onze vader,
schoonvader, zoon, broer, schoon-

broer, oom en neef

Wiel Laeven
echtgenoot van

lYlaria Slijpen
Hij overleed in de leeftijd van 62 jaar, voorzien
van het h. oliesel.

Klimmen: M.Laeven-Slijpen
Hulsberg: Herman Laeven

Thea Hendriks
Nuth: Marjo Kruts-Laeven

PeterKruts
Klimmen: mevrouw B. Laeven-Eussen

Familie Laeven
Familie Slijpen

6343 PE Klimmen, 5 oktober 1994
Putweg 22
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
zaterdag 8 oktober om 11.00 uur in de H. Remi-
giuskerk te Klimmen, gevolgd door de begrafe-
nis aldaar.
Samenkomst in dekerk, waar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondwake vrijdag om 19.00 uur in voornoem-
de kerk.
De overledene is opgebaard in Uitvaartcentrum
Dela, gelegen aan de Grasbroekerweg 20 te
Heerlen, alwaar gelegenheid is tot afscheidne-
men dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur.
Zij die geen persoonlijke kennisgeving hebben
ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig
te beschouwen.

t
Met grote droefheid geven wij u kennis dat na
een liefdevolle verzorging in het verpleeghuis
Schuttershof te Brunssum, toch nog onver-
wacht uit ons midden werd weggenomen, onze
dierbare broer, zwager en oom

Koos de Vos
geb. 2 oktober 1923 overl. 4 oktober 1994

In dankbare herinnering:
Broers, zusters,
zwager en schoonzusters,
neven en nichten

4 oktober 1994
Corr.adres: Bodemplein 17, 6443 CJ Brunssum
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijks
van 18.00 tot 19.00 uur in Uitvaartcentrum
Brunssum van H. Peters Begrafenisonderne-
ming, Heugerstraat 4a te Brunssum.
De gebedsdienst en de crematieplechtigheid
zullen worden gehouden in het crematorium
aan de Imstenraderweg te Heerlen, op zaterdag
8 oktober a.s. om 14.30 uur.
Wanneer u het op prijs stelt kunt u vanaf 13.20
uur samenkomen in voornoemd uitvaartcen-
trum om dan om 14.00 uur gezamenlijk met ons
naar het crematorium te gaan.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, I
gelieven deze annonce als zodanig te beschou- I
wen.

t
Tot onze grote droefheid, maar dankbaar voor
het vele dat zij voor ons heeft betekend, delen
wij u mede dat heden van ons is heengegaan,
voorzien van de h. sacramenten, op de leeftijd
van 69 jaar, onze lieve en zorgzame moeder,
schoonmoeder, dochter, zuster, schoonzuster,
tante en nicht

Ton Janssen
weduwevan

Miei Habets
In dankbare herinnering:

Nuth: John
Hulsberg: Annemie en John

Nuth: Milko
Familie Janssen
Familie Habets

Heerlen, 5 oktober 1994
Corr.adres: Tiendstraat 24, 6361 XS Nuth
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
zaterdag 8 oktober a.s. om 10.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Bavo te Nuth, gevolgd door
de begrafenis op de begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
De dierbare overledene zal bijzonder herdacht
worden tijdens de avondwake van vrijdag 7 ok-
tober a.s. om 19.00uur in bovengenoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het
mortuarium van de verpleegkliniek, H. Dunant-
straat 3 te Heerlen. Bezoekgelegenheid dage-
lijks van 14.00 tot 16.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

t
Met diepe droefheid, maar dankbaar voor defij-
ne jaren die wij samen met haar mochten bele-
ven, geven wij u kennis dat na een kortstondige
ziekte toch nog onverwacht van ons is heenge-
gaan onze lieve moeder, schoonmoeder, groot-
en overgrootmoeder, zuster, schoonzuster, tante
en nicht

Ella Breithuber
weduwevan

Theodoor Hubert Beyers
Zij overleed in de leeftijd van 79 jaar.

Uit aller naam:
Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkind
Familie Breithuber
Familie Beyers

Heerlen, 1 oktober 1994, Barbarastraat 151
Corr.adres: Marijkestraat 63
6373 NS Landgraaf
Ingevolge de wens van de overledene heeft de
crematieplechtigheid in besloten familiekring
plaatsgevonden op woensdag 5 oktober jl. in het
crematorium te Heerlen.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

t I
Hij heeft derust gevonden die hij zocht. Wij houden van hem. Versla-
gen en bedroefd delen wij u mede dat op 4 oktober 1994 is overleden

Paul Soeters
geboren op 19-10-1947

Corry Soeters-Witteveen
Harm en Ilona
Aukje en Mare
Noortje

Heerlen, 4 oktober 1994.
Palestinastraat 83, 6418 HB Heerlen.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op zaterdag 8 oktober om
10.30 uur in het crematorium Imstenrade, Imstenraderweg 10 te
Heerlen.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren vanaf 10.10 uur aldaar.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkamer van het uitvaart-
centrum v/h Crombach, Oliemolenstraat 30 te Heerlen dagelijks van
18.30 tot 19.00 uur. j

t
Heden is heengegaan

John Bus
★ Doenrade 12 april 1964
t Sittard 4 oktober 1994

echtgenootvan

Karin Rochel
Sittard: Karin Bus-Rochel

Doenrade: Jo en Truus Bus-Gruisen
Chrit en Yvon

Merkelbeek: Karl en Bertien Rochel-Cox
Gabie en Bart
Familie Bus
Familie Rochel

Stationsstraat 7a, 6131 AX Sittard
John zal herdacht worden in de avondwake van
vrijdag 7 oktober 1994 om 19.00 uur in de H.
Hartkerk te Overhoven/Sittard.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden in be-
sloten kring.
John is opgebaard in het mortuarium van het
Maaslandziekenhuis te Sittard, alwaar gelegen-
heid is tot afscheid nemen, dagelijks van 17.30
tot 18.15 uur.
Geen bezoek aan huis a.u.b.

Dankbetuiging
t

Uw blijken van medeleven en warme belang-
stelling bij het overlijden en het afscheid van
mijn lieve man en onze vader

Jacques Jacobs
waren voor ons een grote steun en troost.
Hiervoor willen wij u hartelijk danken.

Enny Jacobs-Dortu
Germaine
Jaco en Petra

Klimmen, oktober 1994
De zeswekendienst zal plaatsvinden op zondag
9 oktober a.s. om 10.00 uur in de parochiekerk
van de H. Remigius te Klimmen.

Enige en algemene kennisgevf

t Bedroefd, maar ook dankbaarvooi* 1hij voor ons heeft betekend, gevet!
u kennis van het overlijden vanH
zoon, broer, zwager, oom en neef 'Sjeer Thissen

Voorzien van de laatste sacramenten, over
hij in de leeftijd van 60 jaar.

Sittard: H. Thissen-Wijlai
Sittard: Frans en Mieke

Thissen-Deeder
Sabine
Howard
Familie Thissen

Geleen, 5 oktober 1994
Corr.adres: Rijksweg Noord 116
6131 CN Sittard
De plechtige uitvaartdienst zal worden gel
den op zaterdag 8 oktober a.s. om 10.30 uil
de H. Hartkerk te Sittard-Overhoven, wal
aansluitend de crematieplechtigheid zal pl*
vinden in het crematorium Nedermaas te
leen.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenhei
tot schriftelijk condoleren.
Avondmis, tot intentie van de overledene,
dag 7 oktober om 19.00 uur in voornoei
kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in
mortuarium van het Maaslandziekenhuiste
tard. Bezoektijd dagelijks van 17.30 tot 1
uur.

Enige en algemenekennisgev
Bedroefd, maar dankbaar voor hetgeen hij
ons heeft betekend, geven wij u kennis var
toch vrij onverwacht overlijden in de le«
van 72 jaar, van onze lieve vader, schoonvi
grootvader, overgrootvader, broer en oom

Thomas Andreas
(Frans) Walkowiak

Hoensbroek: Hannie Lenselink
Hoensbroek: Marjan enPiet

Meijer-Walkowiak
Johan en Thea

Musselkanaal: Marijke Walkowiak
Liliane enBert
Angeliqueen Richarc

Geleen: Frans en Janine
Walkowiak-Sluijs
Kim en Maud

AnnaPaulowna: Thea enFred
de Jongh-Walkowiak
Maarten en Jeroen

Hoensbroek: Heidi en Dieter
Broy-Walkowiak
Eric, Nicole en Petra
en de
achterkleinkinderen

Hoensbroek, 29 september 1994.
Corr.-adres: Markt 23,
6431 LH Hoensbroek.
De crematie heeft op wens van de overlede
besloten kring plaatsgevonden in het crei
rivm te Heerlen.
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Dankbetuiging
Als je door verdriet wordt neergeslagen
Het waarom van dit aan niemand kunt vragen I
Dan is het goed dat je zoveel goede mensen ziet
Ook al vinden zij de juistewoorden niet

Voor de hartverwarmende bewijzen van medeleven die wij tn
het overlijden van onze dochter, zus, kleindochter en nicht

Peggy
van de Meerakker

mochten ontvangen zeggen wij u hartelijk dank.
Het is voor ons een troost te ondervinden hoeveel medeleven»
vrienden wij hebben.

Anjes en Wim
van deMeerakker-Ummels
Jan en Nathalie
Familie van de Meerakker
Familie Ummels

Landgraaf, oktober 1994

Dankbetuiging
Ooit komen we er misschien wel overheen,
maar nu voelen we ons eenzaam en alleen.
We zullen voor altijd aan je blijven denken,
want we hadden je nog zoveel goeds willen schenken.
Opeens ging alles gauw,
waarom moest dit gebeuren, uitgerekend met jou.

De enorme belangstelling, de volle kerk en de
vele persoonlijke en schriftelijke blijken van
medeleven maken het ons onmogelijk om ieder-
een persoonlijk te bedanken.
Een mooier afscheid van mijn lieve vrouw, onze
zorgzame moeder, schoonmoeder en oma

Lieske
van Mil-Klinckenberg
hadden wij ons niet kunnen wensen. Het was
voor ons een grote troost en steun te weten dat
zij zo gerespecteerd en geliefd werd.
Wij danken iedereen voor de betoonde blijken
van medeleven.

Twanvan Mil
kinderen enkleinkinderen.

Landgraaf, oktober 1994.
De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den op zaterdag 8 oktober a.s. om 19.15 uur in

de parochiekerk van de H.H. Petrus en Paulus
te Landgraaf-Schaesberg, gelegen aan de
Hoofdstraat.

Dankbetuiging
Langs deze weg willen wij allen hartelijk dan-
ken voor uw persoonlijke en schriftelijke blij-
ken van medeleven bij het overlijden en de
begrafenis van onze lieve moeder en oma

Anna Horsch-Coervers
Dit was voor ons een grote steun.

Kinderen en kleinkinderen Horsch
Kerkrade, oktober 1994
De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den op zondag 9 oktober a.s. om 10.00 uur in de
parochiekerk van Sint Martinus te Spekholzer-
heide.
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Dankbetuiging
t

Daar het ons onmogelijk is een ieder Per gd
lijk te bedanken voor de vele blijken van n 1j,
leven, die wij mochten ondervinden °3j

overlijden van mijn lieve vrouw en mijn
dochter

Mia Peters-Erven
zeggen wij u hartelijk dank. jl
Uw medeleven, in welke vorm dan ook, 0\
is voor ons een grote steun en troost. Het 1 J
gebleken dat zij door velen buiten ons ée
en gerespecteerd werd.

Nico Peters efpMevrouw Lena Erven-Heri"
De plechtige zeswekendienst zal worden é j
den op zondag 9 oktober a.s. om 9.30 uur
parochiekerk van de H.H. Martelaren van
cum aan de Sittarderweg te Heerlen.

Dankbetuiging
Uw veeltallige aanwezigheid tijdens de P v,j
ge mis en uw warm medeleven in de V? 0\
bloemen, wensen en condoleances hebf
diep ontroerd bij het overlijdenvan mijn
onze moeder en oma

MARGARETHA
SIMONS-DEUSS

J.F.A. Simo»s
Oktober 1994
Walramstraat 76
6131 BN Sittard g
De zeswekendienst waartoe wij u ult"£, lB'zal plaatsvinden op zaterdag 8 oktober
uur in de HeiligePetruskerk te Sittaro-

Zie vervolg familieberichten
pagina 12

Donderdag 6 oktober 1994 110Limburgs Dagblad



Bisdom Roermond
verhuist kantoren

ROERMOND - De raad econo-
mische aangelegenheden (REA)
ivan het bisdom Roermond moet
|de definitieve beslissing nog ne-'Hten over de nieuwe huisvesti-
ging van kantoren, maar het
Verhuisplan is al klaar: medio '95
Saan de kantoren van de Neer-straat over 'naar de gebouwen
an het oud-seminarie aan de

Het bisschoppe-
paleis blijft aan de Paredis-straat.

spannen voor de huisvesting van
Europese instituten in Limburg.

gebruik nemen. In een ander ge-
deelte van het seminarie-com-
plex gaat een niet met naam
genoemde projectontwikkelaar
apartementen onderbrengen.

Dat het efficiënter is om met de

voormalige seminarie, waaron-
der de ministeries van Justitie
en Landbouw, hebben gekozen
voor nieuwbouw. Per 1 januari
komt het pand vrij. Na een ver-
bouwing wil het bisdom het his-
torisch gedeelte zelf weer in

■**et plan komt niet uit de luchtvallen. De huurders van het

kantoren op één plaats te zitten,
speelt mee bij de beslissing om
te verhuizen, evenals het finan-
ciële voordeel. De panden aan de
Neerstraatzijn goed te verkopen
en het bisdom kan dat geld goed
gebruiken. Gegadigden zouden
Muermans en MBO Ruijters zijn.
Hulpbisschop A. Castermans en
kanselier P. Frantzen blijven aan
de Neerstraat wonen. In de loop
van volgend jaar gaat ook de ad-
ministratieve dienst en de dienst
bouwzaken die nu aan de Mun-
sterstraat zitten, over naar de
Swalmerstraat.

land beslist schaden," staat geschre-
ven. Om daar aan toe te voegen dat
die handelwijze haaks staat op de
door Binnenlandse Zaken bepleitte
betrouwbaarheid en zorgvuldigheid
van het openbaar bestuur.
De briefschrijvers menen dat het li-
quideren van EIB politieke conse-
quenties zal hebben diehet ministe-
rie over het hoofd moet hebben
gezien toen dit besluit genomen
werd.

MAASTRICHT - De Tweede-
Kamerleden Van Rooy en Verhagen
(beiden CDA) hebben gisteren vra-
gen gesteld aan minister Dijkstal.

" Ze willen weten of het huidige kabi-
net zich niet gebonden acht aan een
specifieke toezegging van het vori-
ge. Dat sprak zich in een mondeling
overleg op 10 mei uit om zich in te

Nog meer auto's uit Bom
Japanse krant meldtplan voorproduktie 300.000 auto's bij NedCar

Gouverneur Van Voorst en burge-
meester Houben van Maastricht
hebben onmiddellijk een brief naar
Den Haag gestuurd. In harde be-
woordingen wordt gewezen op de
consequenties van het stopzetten
van de financiële steun. „Hét eenzij-
dig verbreken van de subsidie-rela-
tie zal het imago van Nederland bij
de Europese Unie als betrouwbare
partner bij het uitbouwen van be-
staande en hetverwerven van nieu-
we internationale instituten in dit

Een woordvoerder van Binnenland-
se Zaken wijst erop dat het niet de
bedoeling is dat zijn ministerie de
geldkraan definitief dicht draait,
maar dat alleen gezocht wordt naar
een andere financieringsopzet. De
opzet daarvan is om het instituut
minder afhankelijk te maken van
subsidies.

Directeur Pappas laat weten dat al
meer dan tachtig miljoen gulden in
het instituut is geïnvesteerd. „De
beslissingvan het ministerie is ken-
nelijk haastig genomen toen een
pakket bezuinigingsmaatregelen
moest worden samengesteld. Ik heb
er alle vertrouwen in dat de minis-
ter de vergissing rechtzet."
Het instituut startte in 1981 in Maas-
tricht, op initiatief van het ministe-
rie van Binnenlandse Zaken.

Van onze redactie economie
Medische faculteit wil naar 200 studenten

RL wil opheffing
van numerus fixus

Van onze verslaggever

fORN _ pje japanse auto-
Jbrikant Mitsubishi stu-
H^ert samen met Volvo op
V Mogelijkheid in de toe-
komst de produktie bij
ipdCar nog verder op te
f°eren. Op het ogenblik
r°rdt in Bom een nieuwe
rr°duktielijn gebouwd
foor 200.000 auto's, maar de
laPanse en Zweedse aan-
feelhouders zouden over-
igen de produktie op te
j°eren tot 300.000. De pro-
fetie zal voor de helft uit
rutsubishi's en voor de an-
P. ere helft uit Volvo's be-Haan.

Vervolgvan pagina 1

MAASTRICHT - Hoewel het stu-
diejaar al is begonnen, wil de Rijks-
universiteit Limburg (RL) het aan-
tal studenten aan de medische
faculteit alsnog verhogen van 163
tot 200. In kort geding eiste de RL
gisteren voor de rechtbank in Maas-
tricht dat het ministerie van onder-
wijs de opgelegde 'numerus fixus'
van 163 medische studenten voor
het lopende en komend studiejaar
opheft.

De Groot wees er fijntjes op dat de
RL zich vorig jaar nog akkoord had
verklaard met een gedoseerd toela-
tingsbeleid. „Nu wordt daar ineens
heel anders over gedacht. Zou dat
soms met geld te maken hebben?"
vroeg de advocaat van de minister
zich hardop af.
Uitspraak volgende week woens-
dag.

stromen," betoogde advocaat mr.
Janssen namens de RL. Volgens
hem is er aan de medische faculteit
plaats voor tweehonderd studenten.
Maar het ministerie van onderwijs
peinst er niet over om de numerus
fixus te laten vallen. Volgens raads-
man mr. De Groot van het ministe-
rie is de maatregel genomen met
het oog op de toekomst. „Genees-
kunde is een heel populaire studie.
Er melden zich driekeer zoveel stu-
denten aan als dat er plaatsen zijn.
Als we die onbeperkt zouden toela-
ten, zitten we over een aantal jaren
met een heleboel artsen die niet aan
de slagkomen."Volgens deRL heeft de minister ten

onrechte een limiet voor het aantal
medische studenten gesteld. „Dat
mag het ministerie alleen doen toe
als de arbeidsmarkt zou worden
overspoeld met artsen. Maar aan-
bod en behoefte houden elkaar nog
altijd in evenwicht. Het is bepaald
niet zo dat afgestudeerde artsen
geen baan kunnen vinden. Daarom
moeten studenten vrij kunnen in-

" Peter Beukeveld in januari
1992, bij de presentatie van
zijnfietscarrousel.

Archieffoto: JAN-PAULKUIT

Wie fiets erin stopte, kreeg hem er niet meer uit

Fietscarrousel loopt spaak

a0rord.yoerder J.W. Buij van. Ned-
'de j met inhoudelijk ingaan op
|Vere apanse berichten. „We zijn wel
Pand i met net vertrouwen dat de
kabH6^ ouders kennelijk in onze
Nik u ,nebDen. Maar op het ogen-
We eDDen we de handen vol aan
POO onneuwe Produktielijn voor
fvan ° Volvo's en Mitsubishi's.
.Jvan 'eaer merk lopen twee versies
Jarnhi?6 band- Dat »s al een uiterst'Dlheus project."

i blijkt uit berichten in de Japan-
Un pnkrant Nihon Keiza Shim-
ish woordvoerster van Mitsu-

lj„p w'l het bericht gisteren beves-K?=n noch ontkennen. Volgens
fcnd is op het °genblik alle
[lipi ent gericht op de start van de
Ns p Pr°duktielijn bij NedCar in
L 'Pas daarna wordt volgens der ordvoerster de mogelijkheid van
Pee Produktieverhoging bestu-
T^oet °Ver het temP° waarin dat
kli-_- Sebeuren zijn nu nog geen be-F ,ssingen genomen.

Deze producent van dashboarden kon het euvel gisterenprovisorisch ver-
helpen, waardoor gisterochtend de produktie van dashboards weer op
gang kwam. Die werden meteen vervoerd naar de autofabriek in Genk
waardoor de middagploeg bij Ford weer aan de slag kon. Achtduizend
werknemers hebben een dag lang werkeloos thuis gezeten. Hoe groot de
financiële schade is die Ford geleden heeft als gevolg van de storing bij
Davidson Marley, wil geen van de twee partijen zeggen. Ford wil niets
kwijt over een eventuele schadeclaim bij de dashboardfabriek. Davidson
Marley beroept zich op overmacht en acht zich niet verantwoordelijk
voor de veroorzaakte schade bij Ford. Volgens de directeurvan het Born-
se bedrijf 'denkt men bij Ford daar ook zo over. De directeur van de
dashboardfabriek zegt er van overtuigd te zijn dat het incident geen ge-
volgen zal hebben voor het contract met Ford.

Davidson Marley hervat
levering aan Ford Genk

BORN/GENK - De Ford-fabrieken in Genk hebben de produktie gister-
middag om twee uur hervat. De assemblage van 1.700 exemplaren van de
Ford Mondeo had sinds dinsdagmiddag stilgelegen, door een mankement
bij toeleverancier Davidson Marley in Bom.

kosten echter zo hoog dat besloten
werd om het experiment te staken.
In Eindhoven is men daarom be-
gonnen met de sloop van de fiets-
carrousel. In Veldhoven gaat dat
ook gebeuren. Verwacht wordt dat
de resterende Ficarro's in Gemert,
Helmond en Valkenswaard ook niet
meer lang zullen bestaan.

Produktie-piek
op 'J 1 de Volvo-400 serie nog vol-
voori° geproduceerd, start in het
de DJaa.r van 1995 op de nieuwe lijn
land "duktie van de eerste Neder-
Volgt Mltsubish' en in het najaar
voljLeen nieuw Volvo-model. Maar
«al ri de NedCar-woordvoerder
"üeuu produktie-piek van 200.000
r^ikt auto's Pas in !998 zijn be- Beukeveld, de creatieve geest die

de carrousel ontwierp, is niet voor
commentaar bereikbaar. Zijn inge-
nieursbureauwerd op 18 maart 1993
failliet verklaard. Volgens curator
Kikken, belast met de nog steeds
lopende afwikkeling van het faillis-
sement, had het bankroet van des-
tijds niets te maken met het carrou-
selproject.

gen dnciPe is het mogelijk dat er te-
Èjn i~!e t'Jd een nieuwe produktie-
U>gen geplaatstwordt. Dat kan dan
He clr'i aanzienliJk lagere kosten dan
6erst

e miljard gulden die nu in de
stop* nproduktielijn worden ge-
vast 'at is 'economy of scale': de
aUto kosten kunnen over meers worden uitgesmeerd.

Von onze redactie economie

HEERLEN - Ficarro is mislukt.
Voor 65 cent per dag had iemand
zijn fiets veilig en droog moeten
kunnen opbergen. Om hem daarna
weer op ieder gewenst moment te-
rug te kunnen krijgen. 'Fietscarrou-
selFicarro' doopte de trotse ontwer-
per twee jaar geleden zijn vinding.
Ingenieur Peter Beukeveld uit
Ransdaal had ze graag in groten ge-
tale bij Nederlandse winkelcentra
en stations zien verrijzen. De car-
rousels deugdenechter niet. De fiet-
sen konden er wel in. Maar ze

kwamen er niet meer uit.

De anti-diefstalstalling had een ver-
vanger moeten worden van de be-
staande bewaakte fietsstallingen.
Een voordeel was de 24-uurs bereik-
baarheid van de stalling. Het procé-
dé was totaal geautomatiseerd. Dat
was althans de bedoeling. Wie zijn
fiets veilig wenste te stallen, kreeg
een cijfercode toegewezen. De
ronddraaiende molen schoof een
van de 88 beschikbare klemmen
naar voren waarop men zijn rijwiel
plaatste. Daarop schoof de klem in-clusief fiets naar binnen om veilig
en droog opgeborgen te worden.

Maar het retoursysteem in de fiets-
carrousel haperde zodanig dat de
fietsen simpelweg niet terugkwa-
men. In het project werd alles bij
elkaar twee miljoen gulden gestopt,
afkomstig uit het experimentenpot-
je van Rijkswaterstaat. TNO werd
er zelfs bijgehaald om te onderzoe-
ken welke maatregelen getroffen
moesten worden om Ficarro weer
aan de praat te krijgen. Een finan-
ciële injectie van een miljoen gul-
den zou nodig zijn om het euvel te
verhelpen.

De Vervoerregio Eindhoven, mede-
begeleider van het project, vond die

Export
*i|Ss de Nihon Keiza Shimbun
'n E Ur

blshi de eiêen produktie

" f °Pvoeren om deteruglo-gevoit lnkomsten uit de export als
gen f,Van de dure yen op te van-

° zou v°lgens dezelfde
e 1 KeK Ultbreiding bij NedCar wil-

i.
nom de nie"we Volvo-

Vn Sser naar de VS te expor-

yerDl^erlandse Staat heeft zich
in *Vn 1998 ziJn 33-procentsbe-

subl? NedCar af te stoten aan Mit-Vastg!;,1 en/of Volvo. Contractueel isVoiy Vegd dat tot die tijd evenveelband
s als Mitsubishi's van de

"tiaarnr°L len- De kans is groot dat
aut0 a iTe succesvolste van beide
*aatn s meer auto's in Bom

Produceren dan de ander.
De in fasen uit te voeren plannen
van Schumans kregen de warme in-

Verbouwing kerk
splijt parochie

voelde wel degelijk voor een be-
scheidener opzet van het gemeen-
schapshuis na sloop van de Pius
K-kerk. „Het bisdom wilde de zaak
stilletjes laten doodbloeden door
niet in te grijpen. Het is een steek in
de rug." De pastoor vindt dat het
bisdom oude afspraken niet na-
komt. „De parochie wordt groot
kwaad aangedaan. Ik voel me be-
hoorlijk in de steek gelaten. Bis-
schop Gijsen brak geen kerken af."
Dit voorjaar liet het bisdom weten
van mening te zijn dat zowel kerk-
bestuur als pastoor zouden moeten
aftreden, waarna de weg vrij was
voor een oplossing. Het kerkbe-
stuur stapte inderdaad op, maar
Schumans liet weten daar niet over
te peinzen. Het leverde hem een
standje op.
Een maand geleden liet het bisdom
nog eens weten dat Schumans snel
zou worden overgeplaatst. Schu-
mans antwoord: hij droeg voor zijn
vertrek vijf nieuwe kerkmeesters
voor als bestuurders van de paro-chie. Het bisdom wees dit weer af
omdat de nieuwe pastoor zijn eigenbestuur zou moeten kunnen kiezen.Onzin, zegt de pastoor. Hij weigertnu te vertrekken. „Ik heb wel eengehoorzaamheidsplicht tegenover
de bisschop. Maar ik wil wel eerst
weten waarom de oude afspraken
niet worden nagekomen."

stemming van oud-bisschop Gijsen.
Nadat Gijsen in januari begin 1993
onverwacht aftrad, ontstonden al
snel fricties tussen de pastoor en
een ruime meerderheid binnen het
net gevormde Molenbergse kerkbe-
stuur. Die meerderheid wilde een
bescheidener opzet van het nieuwe
gemeenschapshuis.
De voormalige vice-voorzitter, die
niet met de naam in de krant wil:
„Het grote bovenparochiële cen-
trum dat de pastoor wilde, was voor
de parochie gewoon financieel niet

op te brengen. De pastoor wilde
niet weten van een bescheidener
opzet, waarvan wij de haalbaarheid
hebben aangetoond." Er werd on-der meer voorgesteld de kerk te slo-
pen en er een kleiner gebouw neer
te zetten.

Volgens Schumans is het onzin dat
een groot parochieel centrum de pa-
rochie in financieel opzicht schade
zou kunnen berokkenen. „Finan-
cieel zou het worden losgekoppeld
van de parochie."

HEERLEN - De 'Federatie van
Molenbergse parochies' ontstond
op 1 januari 1993. De Pius K-paro-
chie werd toen samengevoegd met
de parochie Verschijning van de
Onbevlekte Maagd onder leiding
van Schumans. Schumans kreeg
ook de leiding over de nieuwe fede-
ratieve parochie. De 'fusie' maakte
de Pius K-kerk overbodig. Pastoor
Schumans wilde er een parochieel
centrum annex gemeenschapshuis
voor de Molenbergse verenigingen
van maken. De Molenberg heeft nu
geen gemeenschapshuis. Schumans
en (inmiddels opgestapte) vrijwilli-
gers brachten in driekwart jaar
bijna 100.000 gulden bijeen voor de
verbouwing van de kerk.

(ADVERTENTIE)
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De fricties groeiden uit tot een
scherp conflict dat tot het aftreden
van diverse bestuursleden leidde.
Daaronder de penningmeester, die
volgens de vice-voorzitter zijn bie-
zen pakte omdat de pastoor eigen-
machtig allerlei financiële transac-
ties verrichtte.
In maart van dit jaar stapte pastoor
Schumans zelf naar het bisdom om-
dat de toestand onhoudbaar werd.
Volgens de pastoor heeft hij toen in
eerste instantie zelf om overplaat-
sing gevraagd. Een nieuwe zieleher-
der zou voor een frisse wind moeten
zorgen, maar wel het plan voor een
groot gemeenschapshuis moeten
uitvoeren. Schumans: „Ik heb daar-
na niet veel meer van het bisdom
gehoord. Toen ik merkte dat het
bisdom de zaak niet wilde regelen
zoals oorspronkelijk de bedoeling
was, besloot ik mijn overplaatsing
te blokkeren."

In een gemeentelijk bestemmings-
plan voor de Molenberg wordt al
van sloop van de Pius K-kerk uitge-
gaan: er zouden woningen moeten
komen. Volgens Schumans had hij
al van een verantwoordelijke wet-
houder van het vorige college be-
grepen dat dit de toekomst van het
oude Godshuis zou zijn. De ge-
meente zou lijntjes naar het oude
kerkbestuur hebben gehad.
Het bisdom wil inhoudelijk niet op
de kwestie ingaan. „In het belang
van alle betrokken willen we zwij-
gen," zegt een woordvoerder. „Er
wordt hard aan een oplossing ge-
werkt. Die wordt snel voorzien."

Volgens de pastoor kreeg hij te wei-
nig steun van het bisdom voor zijn
verbouwingsplannen. Het bisdom

(ADVERTENTIE)

lalKX—-- ■Z-V-k."JaJ^jP | raa^LJij J\\ *1 f\\ l J_al^B W^MT i
ijiiiiHM^HH^ÉiaiHÉ mmmmmmmmw %̂JLr

IVctl RV4RMIOI4MÉ4ÉiÈÉHMÉfIiAHHfIfI m+AM*m±m±mlèJl^J^^^^J^M W\mwr' tl *\^LW

IT^BMMMBBBBMB««««MM>>W«MM*MiMlÈiatiii^^ %A^|Kv^t-t< /////Geleen: KELLERHUIS KEUKENS /^^^^^^Mm IIRingovenstraat 1 tel. 046-747905. / \T 2^#--cHMM/Heerlen: KEUKENDESIGN KELLERHUIS *——-~^\ JTWoonboulevard tel. 045-754172. ~~^^z——-~-^lc?J/Maastricht/Heer:REMALUX Dorpstraat 84a tel. 043-617340.teerssen: KEUKENCENTRUM ZAMBON Kruisberg 46 tel. 043-642535

Donderdag 6 oktober 1994 " 11

Vervolg van pagina 1

Mislukt project

Kamerleden eisen opheldering

LimburgsDagblad limburg



Donderdag 6 oktober 1994 412Limburgs Dagblad

Dankbetuiging x
Jacques, je bent er niet meer.

—-" »"■—■ Pappa, we missen je steeds weer
en dat doet pijn.
Maar in gedachten zul je altijd bij ons zijn.
De vele bloemen, persoonlijke en schriftelijke blijken
van medeleven, uw aanwezigheid tijdens de sfeervolle
eucharistieviering, giften voor h. missen en de grote
steun bij het overlijden van mijn lieve man en onze
allerliefste pappa

Jacques Janssen
maken het ons onmogelijk iedereen persoonlijk te be-
danken. Uw warme belangstelling is voor ons een
grote troost bij het verwerken van het verdriet en het
aanvaarden van de leegte die hij achterlaat.
Heel veel dank.

Marita Janssen-Hofman
Angelique en Chantal

Sittard, oktober 1994
Pastoor Mulderstraat 10
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op
zaterdag 8 oktober a.s. om 19.00 uur in de Onze Lieve
Vrouw Geboortekerk te Broeksittard.
Deze dienst wordt opgeluisterd door de vrienden van
de Aubelband.

Mede namens de kinderen, kleinkinderen en de pap wil ik iedereen
hartelijk bedanken voor de hulp, belangstelling en het medeleven
betoond tijdens de ziekte en bij het overlijden van

Jo
Dat u in zon groten getale aanwezig was in de kerk heeft ons zeer
getroffen.

Els Jacobs-Meijers
Genhout, oktober 1994
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 9 okto-
ber om 10.45 uur in de Sint Hubertuskerk te Genhout.

t .
Eerste jaardienst

10 oktober is het een jaar geleden dat wij afscheid namen van mijn
lieve pap en opa

Mathijs (May) Kleijnen
De plechtige eerste jaardienstwordt gehouden op zondag 9 oktober
a.s. om 10.00 uur in de dekenalekerk van Sint Pancratius te Heerlen.

Kinderen Kleijnen
klein- en achterkleinkinderen

tHet is eenjaar geleden, dat wij afscheid moesten nemen van
mijn lieve vrouw

Yvonne Gregorowicz
De plechtige jaardienst zal worden gehouden op zaterdagavond 8
oktober om 19.00 uur in de kerk Maria ten Hemelopneming te
Chèvremont.

Lei Gregorowicz
Kerkrade, oktober 1994

...Wied is der wink,
kinste mig huère...

16 oktober a.s. is het alweer één jaargeleden dat
wij afscheid moesten nemen van mijn dierbare
man, vader, opa

Ad Alzer
Wij willen u uitnodigen om dit samen met ons
te herdenken in de eerste jaardienstop zondag 9
oktober a.s. om 10.30 uur in de Gerardus Majel-
lakerk te Heksenberg.

Joke Alzer
kinderen en kleinkinderen

t Daniël Stal, 85 jaar, echtgenoot van Bertha Sel-
der, W. Bayerstraat 4, 6042 BK Roermond. De

plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden, vrij-
dag 7 oktober om 11.00 uur in de H. Hartkerk te
Roermond.

t Zuster Borina Simons, 78 jaar,Aan deKreppel
1, 6093 DZ Heythuysen. In grote dankbaarheid

zal ze herdacht worden in de eucharistieviering op
vrijdag 7 oktober om 14.00 uur.

JU

Wenn sich der Eltern Augen schliessen
Ihr mattes Aug im Tode buicht

I Darm ist das schónste Band zerrissen
Denn Elterlieb vergisst man nicht

Uw warme belangstelling was voor ons een gro-
te troost bij het overlijden en de begrafenis van
mijn lieve man, pap, opa en overgrootvader

Wiel Hanssen
De plechtige zeswekendienst zal plaatshebben
op zaterdag 8 oktober om 18.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Jozef te Waubach.

Mevr. G. Hanssen-Heidstra
kinderen en kleinkinderen

DE UNIVERSELE BV I
r—| UITVAART- EN CREMATIEVERZORGING
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Dankbetuiging
In plaats van kaarten

t
Daar het voor ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te bedanken,
willen wij langs deze weg onze hartelijke dank betuigen aan allen
voor uw medeleven, condoleances, bloemen en h.h. missen bij het
overlijden en de begrafenis van onze moeder en oma

Helena (Leentje)
Zelissen-Willems

Kinderen Zelissen
en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op zaterdag 8 ok-
tober 1994 om 19.00 uur in de H. Lambertuskerk te Oirsbeek.

Zo velen hebben al tijdens zijn ziekte meegeleefd. Liefdevol was de
verzorging in ziekenhuis, revalidatiecentrum en verpleegkliniek.
Groot is het gemis van mijn lieve man en onze onvergetelijke vriend

Bert Berends
Uw massale aanwezigheid, de vele bloemen, stapels condoleances,
lieve woorden en gebaren bij zijn overlijden hebben ons dan ook
goed gedaan.
Heel veel dankvoor alles.

Joke Berends-Teunissen
enkinderen

De viering op zondag 9 oktober om 11.00 uur in de UTP-kerk, Olie-
molenstraat 60, Heerlen, zal worden gehouden als zeswekendienst.

Jaardienst
Er is een schakel die de dood nietkan verbreken
Liefde en herinnering leven eeuwig voort

Het is een jaar geleden dat wij intens verdrietig afscheid
moesten nemen van mijn inniggeliefde man

Hub Dautzenberg
Wij herdenken dit in een eucharistieviering op zondag 9
oktober a.s. om 10.15 uur in de parochiekerk van de H.
Michaël te Schaesberg-Eikske.

Miety Dautzenberg-Bosch

De plechtige eerste jaardienst voor onze mam en oma

Maria
Schillings-Kösters

zal plaatsvinden zondag 9 oktober a.s. om 10.00 uur in de St. Willi-
brorduskerk te Obbicht.

Kinderen enkleinkinderen
Schillings

t
Groot is de leegte die zij achterliet,
mooi zijn de herinneringen die blijven.

Het is een jaar geleden dat wij afscheid moesten nemen van onze lie-
ve moeder, schoonmoeder en oma

Thea
van Lubeck-Kemper

De plechtige jaardienstzal worden gehouden op zaterdag 8 oktober
a.s. om 19.00 uur in de parochiekerk van de H. Familie aan de Aker-
straat te Brunssum.

Kinderen en kleinkinderen

+ Giel Scharis, 76

' jaar, echtgenoot
van Rosa Theunisz,
St. Antoniuslaan 34 B,
Maastricht. Corr.
adres: Schildersplein
1, 6221 KT Maastricht.
De plechtige eucha-
ristieviering zal wor-
den gehouden op vrij-
dag 7 oktober a.s. om
11.00 uur in de paro-
chiekerk van de H.
Martinus te Wyck-
Maastricht.

Lies Buddingh
Een gil zo ongewoon,
zo klonk het door de telefoon.
Anja, mama is dood,
was net enige wat het bood.
Steeds gonst het door mijn hoofd,
iets wat ik nog steeds niet geloof.
Dolend zoek ik in het rond,
al een jaar mijn ondergrond.
Mijn moeder, mijn vriendin,
een groot stuk weg uit ons gezin.
Wat moet ik zonder haar,
ach, ik zwijg maar!

Anja

Jaardienst
Klein is een mens als hij verdriet leert kennen
waardoor gevoel wordt afgeknot,
weerloos staat tegenover het lot
dat neerslaat en waaraan men nooit zal wennen...
De eerste jaardienstvoor

GerKnooren
zal gehouden worden op zondag 9 oktober a.s.
om 9.30 uur in de parochiekerk te Jabeek.

Sylvie
Florence en Christian

Dankbetuiging
Sjaak je bent er niet meer
en dat doet pijn
maar in gedachten zul je altijd
bij ons zijn.

Bij dezewillen wij iedereen die hoe dan ook be-
langstelling en medeleven heeft betoond tijdens
de ziekte en bij het overlijden van mijn lieve
man, onze goede en zorgzame vader, schoonva-
der, opa, zwager, oom en neef

Sjaak van Voorden
van harte bedanken.
De grote belangstelling, de prachtige mis, de
vele condoleances, de bloemen en troostende
woorden waren ons een grote steun.

Bertie van Voorden-Prevaes
Kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den op zondag 9 oktober a.s. om 9.30 uur in de
parochiekerk van de H.H. Martelaren van Gor-
kum te Heerlen-Sittarderweg.

Dankbetuiging
De sfeervolle eucharistieviering, de mooie
bloemstukken en de vele condoleances hebben
mij en mijn familie diep ontroerd. Een waardi-
ger afscheid van mijn lieve man

Jan Hoenjet
had ik mij niet kunnen wensen.
Mijn oprechte en hartelijke dank.

Wies Hoenjet-Knubben
Heerlen, oktober 1994
De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den op zondag 9 oktober a.s. om 10.30 uur in de
parochiekerk van de H. Martinus te Weiten-
Heerlen.

Jaardienst
Het laatste wat je hebt gezaaid
mocht niet meer door jeworden geoogst.
Jouw levenswerk voort te zetten
geeft ons kracht en troost.
Ook al moeten we nu zonder jouverder gaan
wij weten dat je altijd naast ons zult staan.

JefGrooten
De eerste jaardienst zal worden gehouden op
zaterdag 8 oktober a.s. om 19.00 uur in de St.
Corneliuskerk te Heerlerheide.

Mevrouw H. Grooten
Jacques, Marlies en Jeffrey

Heerlen, oktober 1994.

Dankbetuiging
De vele condoleances, de bloemen en de troos-
tende aanwezigheid van zoveel mensen in de
kerk bij de begrafenis van onze lieve moeder,
schoonmoeder, grootmoeder en overgrootmoe-
der

Maria Eggen-Brants
waren voor ons hartverwarmend.
Wij willen u daarvoor van harte danken.

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

De zeswekendienst zal op zaterdag 8 oktober
1994 om 19.00 uur in de St. Gertrudiskerk te
Wijlre worden gehouden.

Jaardienst
Het is eenjaar geleden datwij afscheid moesten
nemen van mijn lieve vrouw en mijn moeder

M. Demarteau-Cörvers
De plechtige eerste jaardienst wordt gehouden
op zondag 9 oktober aanstaande om 10.30 uur in
de St. Servatiuskerk te Vaesrade-Nuth.

L. Demarteau
en kind

Ie jaardienst
Je stoet is leeg, je stem stil
al zijn wij nu alleen,
toch blijf je altijd om ons heen.
De liefde die jeons bood,
is niet te scheiden door de dood.

We zullen je nooit vergeten, 1 jaar geleden ging
alles toen zo gauw, waarom moest dit gebeuren
met jou.

Ger Dirks
Elly Dirks-Daniëls
kinderen enkleinkinderen

De plechtige jaardienstzal worden gehouden op
zaterdag 8 oktober 1994 om 18.30 uur in de St.
Annakerk te Heerlen.

Dankbetuiging
In plaats van kaarten

Wij danken u zeer voor alle blijken van mede
ven en deelneming diewij van u hebben oncn
vonden bij het overlijden en de begrafenis v?
mijn man, onze vader, schoonvaderen opa

Fritz Vogt i
Mia Vogt-Odekerken
Marie-Jose en Joost
MarlijnDeirdre en TheJ

Brunssum, oktober 1994
De zeswekendienst zal worden gehouden
zondag 9 oktober om 11.15 uur in de Vincent!1
a Paulokerk in Brunssum, Rumpen.

Dankbetuiging
In de moeilijke uren van het afscheid was b
ons een grote troost te weten hoeveel vriefl
schap en warm medeleven mijn lieve man, otf
zorgzame vader, schoonvader, opa, broer, z*
geren oom

Hub Zeelen
tijdens zijn ziekte en bij de begrafenis moO
ondervinden.
Het was voor ons een grote troost en steun
weten dat hij zo gerespecteerd en geliefd wefi
Langs deze weg willen wij graag iedereen hi'
voor bedanken.

Ellie Zeelen-van den Akker
kinderen en kleinkinderen

Eygelshoven, oktober 1994
De plechtige zeswekendienst wordt gehoudl
op zaterdag 8 oktober a.s. om 19.00 uur in'
parochiekerk van de H. Joannes de Doper'
Eygelshoven.

J
Wij danken u oprecht voor de belangstelling^
het medeleven dat wij ondervonden bij j*
overlijden en de uitvaart van onze zorgza*'
moeder, schoonmoeder en oma

M.E.
van Pruissen-Greinef

Kinderen en kleinkinder*
Geleen, 5 oktober 1994

Het is een jaar geleden dat jeons verliet
Stil zijn de pijn en het verdriet
door de leegte die je achterliet
De herinneringen zijn gebleven,
vaak denken wij, was jedr nog maar evtf'

De plechtige jaardienstvoor mijn lieve man,v
der en schoonvader

Sjef Schoonbrood
zal worden gehouden op zondag 9 oktober *om 11.30 uur in de parochiekerk Petrus en P*
lus te Schaesberg.

Gerda Schoonbrood-Schaek*
Egid en Monique

Schaesberg, oktober 1994

Ooit komen we er misschien wel overheen
maar nu voelen we ons eenzaam en alleen.
We zullen voor altijd aan je blijven denken,
want we hadden je nog zoveel goeds
willen schenken.
Opeens ging alles gauw,
waarom moest dit gebeuren,
uitgerekend met jou.
Het is een jaar geleden datwij afscheid moest*
nemen van mijn lieve man, vader, schoonvad'
opa en schoonzoon

Frans Kornips
De plechtige eerste jaardienst zal worden e
houden op zaterdag 8 oktober a.s. om 19.00 $
in de St. Josephkerk te Passart-Hoensbroek-

J. Kornips-Wintgens
kinderen en kleinkinderen

Hoe vlug gaat toch een jaar.
Het lijkt nog steeds niet waar.
Groot is ons verdriet
door de leegte die je achterliet.
Mooi waren de jaren
die wij samen waren.
Het doet ons heel veel pijn.
Als vroeger zal het nooit meer zij*

Vandaag, 6 oktober, is het een jaar geleden <*
mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoort
der en opa

Jan Kuiper
overleden is.
De plechtige eerste jaardienst wordt gehoud'
zaterdag 8 oktober a.s. om 19.00 uur in de pa^
chiekerk Onze Lieve Vrouw van Altijddurefl'
Bijstand te Lindenheuvel-Geleen.
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b. GELEEN - Veertigduizend in-j *°ners van Pilsen en zeventig-
j £uizend van Qstrava in Tsjechië» jannen hun televisie-antennes

binnenkort van hun dak slopen.
*-en ver-van-mijn-bed-bericht,

het niet dat de brengervan
J"t nieuws uit Geleen komt. In-

de buitenlandse doch-
teronderneming van het in Ge-een gevestigde telematica-
aQviesbureau Intercai, kan bin-
nenkort beginnen met het beka-
den van beide Tsjechische
steden. „In plaats van de huidige
Jjrie zenders in Tsjechië, kunnen
Qe inwoners straks kiezen uiteen televisie-aanbod van zon
pmtig kanalen," zegt buiten-
end-directeur Jan W. Torn.

ntercai is druk op weg om een
Plaatsje te veroveren in de top

Geleens bedrijf legt
kabeltelevisie aan in
Tsjechië en Hongarije

voorbeeld maar tien lijnen. Via
het zogeheten Phare-programma
van de Europese Commissie
wordt met name het telecommu-
nicatienetwerk op het Poolse
platteland aangepakt.
Intercai heeft zijn graantje mee-
gepikt. Het adviseerde twee on-
afhankelijke telecombedrijven
die zich ten doel stellen om in
het jaar 2000 twee miljoen tele-
foonaansluitingen in Polen te
hebben gerealiseerd.
Intercai heeft nog meer aan de
EU te danken. De Europese
Commissie gaf Intercai de op-
dracht om een trainingscentrum
voor telecommunicatie in Tash-
kent in de GOS-staat Oezbekis-
tan op te zetten. Het centrum
leidt jaarlijks tweehonderd spe-
cialisten op.

van buitenlandse telematica-
bedrijven die landen in Oost-
Europa bekabelen of in een an-
der opzicht van telecommunica-
tie-know-how, -infrastructuur en
-apparatuur voorzien. Ook op het
gebied van mobiele telecommu-
nicatie-netwerken valt er vol-
gens de Intercable-directeur in
Oost-Europa nog heel wat te ont-
wikkelen en aan de man te bren-
gen.

Bescheiden
Torn kreeg een paar jaar geleden
de leiding over de kabelpoot
Centraal- en Oost-Europa van
het telematicabedrijf Intercai. In
Oost-Europa zijn Tsjechië en Po-
len momenteel voor Intercable
de meest succesvolle landen om
zaken mee te doen. „Ik spreek
toevallig Tsjechisch," luidt zijn
antwoord op de vraag waarom
Tsjechië voor Intercable aantrek-

keiijk was om de Oosteuropese
activiteiteneen paar jaargeleden
te starten.
Intercable heeft een kantoor in
Brno in Tsjechië en in Katowice
in Silezië in Polen. Volgens Torn
heeft Intercable zon vijftien pro-
cent van de beschikbare - te
bekabelen - Tsjechische markt
in handen en behoort het er tot
de top drie van buitenlandse te-
lematicabedrijven. In Silezië
speelt het Geleense bedrijf naar
zijn zeggen een bescheidenerrol.
De moedermaatschappij Intercai
is eveneens in enkele Oost-Euro-
pese landen vertegenwoordigd.
Daaronder ook Rusland. In die
landen valt veel eer te behalen
aan het verbeteren van bijvoor-
beeld het telefoonverkeer. In
landen als Roemenië, Bulgarije
en Polen is de vraag naar aan-
sluitingen op het openbare tele-
foonnet heel groot. Per honderd
inwoners zijn er in Polen bij-

Winst
Intercable en Intercai zijn niet
van plan hun activiteiten naar
nog meer Oosteuropese landen
uit te breiden. Wel wil het bedrijf
zijn activiteiten in de landen
waar het al vertegenwoordigd is,
uitbreiden en daar een groter
marktaandeel verwerven. Bij In-
tercai zijn tweehonderd werkne-
mers in dienst die adviseur
worden genoemd. Intercable telt
twaalf personeelsleden. Vorig
jaar behaalde het bedrijf een net-
towinst van ruim 1,5 miljoen gul-
den bij een omzet van ruim 29
miljoen. Het jaar daarvoor be-
droeg de winst twee ton meer bij
een omzet die vier miljoen gul-
den lager lag.

PvdA-deputé: 'GS moeten fout durven herstellen'

Kockelkorn wedt toch op
paradepaard telematica

DOOR LAURENS SCHELLEN

DOOR PETER BRUIJNS

MAASTRICHT - Telematica en
hoogwaardige medische techno-
logie moeten tóch speerpunten
blijven van het economisch be-
leid van de provincie Limburg.
Met dit politiek verrassende
standpunt onderschrijft PvdA-
gedeputeerde Ger Kockelkorn
(onderwijs en cultuur) de gepe-
perde kritiek van onder meer de
gemeentebesturen van Heerlen
en Maastricht. Pikant genoeg
neemt de deputé daarmee alsnog
afstand van het vorige maand
door Gedeputeerde Staten una-
niem genomen besluit om tele-
matica en medische technologie
te schrappen als een van de
hoofdpunten van het provinciaal
economisch beleid.

ning is toegedaan en de ontwik-
keling van hoogwaardige tech-
nologie tot éénvan de speerpun-
ten van zijn economisch beleid
heeft verheven. Dat betekent dat
er voor dat doel ook extra rijks-
middelen op tafel liggen, waar
Limburg in de ogen van Kockel-
korn stevige aanspraak op kan
maken.

Knooppunt
Op dat laatste wordt al even
krachtig gehamerd door de ge-
meentebesturen van Heerlen en
Maastricht, die samenwerken als
'stedelijk knooppunt. Beide ste-
den vrezen dat zelfs reeds geves-
tigde hightech-bedrijven in
Zuid-Limburg de wijk nemen als
de aandacht van provincie en
rijk voor deze sector verslapt. Zo
speelt de Amerikaanse pacema-
ker-producent Medtronic al se-
rieus met de gedachte om zijn
Europese onderzoekslaborato-
rium in Maastricht naar het bui-
tenland te verplaatsen.
Reden te meervoor extra zorg en
aandacht, vindt nu ook Kockel-
korn. In het kader van zijn sti-
muleringsgedachte denkt de
deputé al hardop aan het binnen-
halen van nieuwe TNO-institu-
ten in Zuid-Limburg. De komst
van deze kennisintensieve instel-
lingen zou een belangrijke im-
puls betekenen voor de techno-
logische infrastructuur van deze
provincie.

Mosterd
Blijft over de logische vraag of
Kockelkorns solo-actie niet als
mosterd na de maaltijd komt. In
hun verleden maand gepresen-
teerde beleidsnota 'Limburg op
weg naar het jaar 2000' kozen GS
immers eenparig voor de secto-
ren industrie en zakelijke dienst-
verlening, land- en tuinbouw,
transport en logistiek, toerisme
en milieuproduktie als de vijf
grote speerpunten van het pro-
vinciaal economisch beleid.
Opmerkelijk genoeg werden te-
lematica en medische technolo-
gie - jarenlang de onbetwiste
en meest prestigieuze parade-
paardjes van het Limburgse pro-
vinciebestuur - uit dat prioritei-
tenlijstje geschrapt.
CDA-gedeputeerde Constant de
Waal (economische zaken) ver-

klaarde die onverwachte ma-
noeuvre met de stelling dat
Limburg op deze beide terreinen
wat al te hoog gegrepen heeft en
de haast ongeremde ambities op
dit gebied gewoon niet kan
waarmaken. De Waal doelde
daarbij eerst en vooral op het
dramatische echecvan het roem-
ruchte tweewegkabelnet-experi-
ment, waarin rijk en provincie
samen een slordige 65 miljoen
gulden hadden gepompt. „Het
heeft ons duidelijk niet gebracht
wat we ervan verwacht hadden.
Bovendien moeten we als pro-
vincie keuzes maken en vooral
niet te veel willen. Want dat laat-
ste leidt alleen maar tot versnip-
pering." Om de kwestie niet op
de spits te drijven, voegde De
Waal er ogenblikkelijk en tactvol
aan toe dat de twee voormalige
troeven wel degelijk 'de volle
aandacht' van het provinciebe-
stuur blijven houden.

Opmerkelijk
Afgelopen vrijdag nog, tijdens
een breed uitgesponnen com-
missiedebat, sprak geen van de
zeven Statenfracties De Waal op
dat punt tegen. Ook Kockelkorn
zal dat niet zijn ontgaan. Toch
houdt de PvdA-gedeputeerde er
een opmerkelijke eigen visie op
na. „Eerlijk gezegd ben ik heel
bang dat telematica door dat
mislukte kabel-experiment een
besmet begrip is geworden. Een
nare ervaring, waar we maar niet
meer teveel aan moeten denken.
Dat zou een grote denkfout zijn.
Die proef met het tweeweg-
kabelnet is inderdaad mislukt,
maar in de eerste plaats omdat
hij een paar jaarte vroeg kwam.
Ook de deskundigen op dit ge-
bied zijn daarvan overtuigd. Als
iets te vroeg komt, dan mag dat
natuurlijk nooit betekenen datje
de kansen naderhand laat liggen.
Telematica en medische techno-
logie zijn en blijven voor Lim-
burg uiterst kansrijke sectoren.
Die we daarom weer snel op de
speerpuntenlijst moeten plaat-
sen."
Gedeputeerde De Waal kon gis-
teren niet reageren op Kockel-
korns uitlatingen. De CDA-depu-
té verbleef tot gisteravond in
Groningen, waar hij een inter-
provinciale conferentie bijwoon-
de.

Kockelkorn ('ik spreek nu als
partijpoliticus') laat openhartig
weten dat hij de kwestie op korte
termijn opnieuw binnen het col-
lege gaat bespreken. Met de
vooropgezette bedoeling het GS-
besluit op dit punt aangepast te
krijgen. Want dat is in zijn ogen
van eminent belang voor de
Limburgse economie in het alge-
meen en de (Zuidlimburgse)
werkgelegenheid in het bijzon-
der. „Ook de provincie moet een
fout durven te herstellen. We zijn
te snel geweest met ons oordeel.
Bij nader inzien ben óók ik ervan
overtuigd dat we als provincie-
bestuur hoge prioriteit moeten
geven aan de verdere uitbouw en
ontwikkeling van telematica en
medische technologie. We heb-
ben op dit terrein in Zuid-Lim-
burg en de Euregio ondertussen
al heel wat tot stand gebracht. In
een aantal opzichten zelfs een
voorsprong opgebouwd. We
moeten voorkomen dat die niet
omslaat in een achterstand."

Officier eist twee jaar tegen bejaarde man

Oom Fons (71) ontkent
ontucht met nichtjes

Raadsman mr. Stassen veegde
de vloer aan met bewijsmidde-
len. Hij veronderstelde nog eens
hardop dat frustraties van de
kinderen opgelopen in hun
jeugd door de te vrije opvoeding,
geprojecteerd waren op die toch
lang zo geliefde oom in Stem.
„Misschien komt het wel alle-
maal door de vader, die alles
goed vond. ook wanneer zijn
kinderen met hem onder de dou-
che stonden," zei de raadsman,
dieook de eegavan deverdachte
in de getuigenbank haalde. Hij
bracht ook enkele brieven in het
geding waaruit zou moeten blij-
ken dat de kinderen uit Gronin-
gen van wanten weten. Tot onge-
loof van de officier van justitie,
die bij herhaling de daden van
de oudoom laag en verwerpelijk
noemde.
Ter zitting gisteren bleek dat de
oude zaak uit de jaren 1983-1989
aan het rollen was gekomen om-
dat het nu 20-jarige slachtoffer in
het leger ernstige problemen had
gekregen. De officier vond ook
dat een schadeclaim van 1500
gulden aan dit meisje moet wor-
den betaald door de Steindenaar.

DOOR ROB PETERS

" Dolf Bemer laat het zoe-
ken van tijdelijk NedCar-
personeel over aan de uit-
zendbureaus.

Foto: ERMINDO ARMINOExtra handjes helpen
NedCar over de piek

Dolf Bemer is bij NedCarverant-
woordelijk voor het aantrekken
van de hulptroepen. Hij heeft ge-
merkt dat het veel makkelijker
en zelfs goedkoper is om dieklus
over te laten aan uitzendbureaus.

jaar i
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tieverbeteringen. Ook het tijde-
lijk personeel zal in die taakgroe-
pen mee moeten draaien. Vroe-
ger werden uitzendkrachten een
beetje oneerbiedig 'extra hand-
jes' genoemd, maar tegenwoor-
dig worden ze met gedegen op-
leidingen, salarisperspectief en
'vastheid voor twee jaar' als vol-
waardige medewerkers be-
schouwd, zegt Bemer.

De gedeputeerde vindt dat de
provincie telematica en medi-
sche technologie juist zo krach-
tig mogelijk moet stimuleren
omdat zij als kansrijke sectoren
nieuwe en tegelijk ook 'schone'
werkgelegenheid opleveren. Bo-
vendien benadrukt Kockelkorn
dat het onlangs aangtreden paar-
se kabinet exact dezelfde me-

Omdat Adia het gunstigste voor-
stel deed, heeft Bemer dit uit-
zendbureau als een soort 'hoofd-
aannemer' aangesteld. Tempo
Team en Start fungeren als 'on-
deraannemers. Voor de drie uit-
zendbureaus houdt Bemer altijd
een stok achter de deur. Als een
van de drie werknemers afvaar-
digt die niet voldoen of te vaak
ziek zijn, kan het contract wor-
den verbroken.

De uitzendbureaus zoeken ook
in België naar geschikte krach-
ten. Bemer zou graag meer Bel-
gen in huis halen: die hebben
meer discipline en zijn minder
vaak ziek. Helaas hebben we-
gens belastingnadelen steeds
minder Belgen zin om in Neder-
land te gaan werken.

En dat past precies in de moder-
ne filosofie van de autofabriek,
die 'lean and mean' wil blijven.
NedCar heeft alle franje verwij-
derd en beperkt zich puur tot het
zo snel mogelijk in elkaar
schroeven van de auto. Alles er
omheen wordt overgelaten aan
toeleveranciers. Zoals Sicar 'just-
in-time' de stoelen levert voor de
Bornse Volvo's, levert uitzend-
bureau Adia nu precies op tijd
gekwalificeerde werknemers aan
de autofabriek. Dat is allemaal
contractueel vastgelegd.

NedCar heeft een flinke kwan-
tumkorting weten te bedingen.
Bemer: „Per saldo zijn we goed-
koper uit dan wanneer we zelf
voor tijdelijk personeel hadden
moeten zorgen." In de praktijk
komen voor 400 arbeidsplaatsen
in drie jaar tijd zon 600 verschil-
lende mensen tijdelijk bij Ned-
Car over de vloer. Dit omdat het
verloop en het verzuim bij tijde-
lijkekrachten altijd zeer hoog is.

Door de manier waarop NedCar
tegenwoordig functioneert, is er
geen plaats meer voor gewone
dommekrachten. Het moderne
personeelslid heeft verantwoor-
delijkheidsbesef en denkt in
taakgroepen mee over produk-

Voor één enkel uitzendbureau is
de opdracht om zoveel mensen
te werven, selecteren en oplei-
den eigenlijk veel te groot. Van-
daar dat Bemer veiligheidshalve
bedongen heeft dat de klus door
drie uitzendbureaus samen moet
worden uitgevoerd. Adia, Tempo
Team en Start hadden wel zin in
de klus.

Op de recente beurs Mccc Job in
Maastricht gingen de uitzendbu-
reaus voor het eerst actief op
zoek naar kandidaten. Dat lever-
de al meteen 300 inschrijvingen
op. Als de kandidaten aan de
leeftijds- en opleidingseisen vol-
doen, zijn ze er nog niet. De vaar-
digheden, intelligentie en psy-
chologische gesteldheid worden
ook getest. Uit de kandidaten die
vervolgens overblijven maakt
NedCar een selectie, al naar ge-
lang de personeelsbehoefte. De-
ze week zijn de eerste 25 uitzend-
krachten begonnen.

'Rechter moet getuige
zelf blijven horen'

MAASTRICHT/STEIN - Pleeg-
de oudoom Fons (71) uit Stem
veelvuldig ontucht met zijn drie
Groningse nichtjes wanneer die
met hun ouders op vakantie wa-
ren in Zuid-Limburg, of deden
de erg vrij opgevoede meisjes
tussen 10 en 13 jaar het hun oom
allemaal aan? Tot ontzetting van
een der slachtoffers hamerden
de verdachte en diens advocaat
langdurig op de 'schuld' van de
kinderen en hun ouders.

was bij hem in bad had gezeten
en ongevraagd aan zijn ge-
slachtsdeel had gezeten. „Ik
voelde me er behoorlijk rot mee,
maar het kwam allemaal door
die vrije opvoeding. Die kinde-
ren mochten alles en overal aan-
zitten bij hun ouders."
Officier van justitie mr.H. van
Atteveld reageerde verontwaar-
digd en eiste twee jaar gevange-
nisstraf, waarvan acht maanden
voorwaardelijk. „Hij zet de
slachtoffers hier als leugenaars
neer. Een patroon dat je vaker
ziet in ontuchtzaken. In plaats
van de kinderen te helpen bij de-
verwerking worden zij verder
beschadigd," fulmineerde de of-
ficier.

r^STRICHT - Rechters ho-
tui„ cc.hts bij uitzondering ge-
êaan n rechtszittingen en
doo v°oral af op stukken uit het
20ek 6 verrichte vooronder-
de *" at is in strijd met het in
hein Gu Vastgelegde onmiddellijk-
de />beginsel dat juist eist dat
rec.?ewijsverzameling door de
t>la=7er tijdens de zitting moetbedden.
Qar - astrichtse juriste Dorothé
Hijif' docente strafrecht aan de
in lSuniversiteit Limburg, stelt

''vand r Proefschrift waarop ze
l»*_ oaag promoveert, dat het on-

De Steindenaar ontkende ook in
alle toonaarden 'alle smerighe-
den'. Hij gaf slechts toe dat een
van de nichtjes toen zij tien jaar

middellijkheidsbeginsel in de
verdrukking komt. De inmiddels
ingevoerde Wet Getuigenbe-
scherming, het wetsvoorstel tot
herziening van het gerechtelijk
vooronderzoek en de plannen
om een vereenvoudigde proce-
dure voor bekennende verdach-
ten in te voeren tonen volgens

en de aard van de criminaliteit
aangevoerd. Gare waarschuwt
dat het middel wel eens erger
zou kunnen blijken dan de
kwaal. Een strafproces dat on-
voldoende tegemoet komt aan
het onmiddellijkheidsbeginsel
doet afbreuk aan de principes
van openbaarheid en dus publie-
ke controle, de onafhankelijk-
heid en onpartijdigheid van de
rechter en hoor en wederhoor.
De Maastrichtse juriste vreest
dan ook dat het recht van een
■verdachte op een eerlijk proces
in het gedrang komt.

haar aan dat de wetgever te wei-
nig oog heeft voor het onmiddel-
lijkheidsbeginsel.
Met de herzieningen komt deNederlandse wetgeving tege-
moet aan de ontstane praktijk,
waarin nog maar nauwelijks ge-
tuigen worden gehoord. Als re-
den hiervoor worden de omvang
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<|ipiccolos
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 OP Heerlen
Postbank: 1035100
Bank: ABN-AMRO 57.75.35.935
Fax: 045-739204of 739364

Piccolo's
Over 1 kolom, inkleine letters met één woord in
hoofdletters. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeter hoogte:’ 1,40.
Afwijkende tarieven voor rubrieken Proficiat en
VermistGevonden / 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 hoogteper
kolom: ’ 1,90.
Afwekende tarieven Kontakten Klubs en 06-lijnen: ’ 2,35.
Advertenties onder nummer: ’ 7,50.
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4,75.
Prijzen zijn exclusief 17,5%BTW. Betaling contant of
met de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en mét
legitimatie.

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
regel - tot 12.00uur daagsvoor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daagsvoor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag tm vrijdag
8.30-17 00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldt vrijdag 11.00 uur.

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

HetLimburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
bijna250.000 personen van 13 jaarenouder.
(Bron C«Ouco SummoScanner) 0930

ii'm ■ ■

Personeel aangeboden

Ervaren STOFFEERDER
bekleedt voordelig trap en
kamers, géén verkoop. 043-
-641313, afstand geen bezw.
Ervaren satelliet antenne
INSTALLATEUR plaatst al
uw installaties. Ook repara-
ties. Telef. 045-228370.
Voor al uw oprit-, terras- en
SIERBESTRATING. Tevens
metselwerk, g 046-334514.
Voor vakkundig snoeien of
kappen van (HOGE) bomen
belt u: tel. 045-728893.
Dakdekkersbedrijf AADAK
kan nog dakwerk aannemen.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Telef. 045-226688226377
06-52606457
Heeft U problemen inzake
werk, huur, incasso, ge-
meente, belasting. MR. H.P.
Mannens geeft JURIDISCH
advies. Tel. 046-757186.
De WINTERSCHILDER b.z.
a. voor alle voorkomende
werkzaamheden binnen en
buiten, gratis prijsopgave.
Tijdelijk 10 tot 50% korting. 8
04750-11435.
Gediplomeerd PIANO-
DOCENT geeft lessen aan
huis. Tel. 046-374608.
Wilt U uw WAS gestreken
hebben, wordt afgehaald en
gebracht. 045-321911. I

Zelfstandige METSELAAR
kan nog werk aannemen.
Telef. 043-645708.
Vrouw biedt zich aan als
KINDEROPPAS, voor over-
dag en 's avonds. Tel. 04406-
-41332, na 18.00 uur.
Zelfst. SCHILDER biedt zich
aan voor behang- en schil-
derwerkz.heden. " 04750-
-26255 b.g.g. 17104.
THUISKAPSTER kan nog
klanten aannemen. Bel voor
ml. 045-708172 na 15 uur.
Ben 19 jaar en zoek part-
time POETSPLAATS in om-
gev. Bom. 04498-53579.
SCHILDERS kunnen nog
binnen en buitenwerk aan-
nemen. 045-227206.
VROUW zkt. werk in de
huishouding, 3 ochtenden
per week. Tel. 043-252787.
TIMMERMAN hangt uw
deuren af. Telefoon 045-
-751833.
Gevraagd VOEGWERK,
goed en goedkoop. Telefoon:
045-454317.

Communie
Voor maatwerk van COM-
MUNIEJURKEN, enkele
modellen van '95 zijn klaar.
Telef. 043-645821 voorma-
lige coupeusevan Hoenjet

Personeel gevraagd

Firma Rodico vraagt voor direct:
metselaars en betontimmerlieden

voor grensstreek en Keulen

+ Ijzervlechters voor Berlijn.
Goede betalingen en sociale voorz. g 045-231793.

Dactylo Uitzendburo
heeft werk!

Een leuke baan voor

Constructie-bankwerkers m/v
Wij zijn op zoek naar ervaren kandidaten die onderdelen en
halffabrikaten gaan vervaardigen, aan de hand van schet-
sen, tekeningen en aanwijzingen. U kunt zelfstandig wer-
ken en beschikt over 5 jaarrelevante werkervaring.

Bel meteen voor meer informatie of kom langs bij Dactylo
Uitzendburo in Heerlen, Tempsplein 33. 045-712336.
Bunij bouwbedrijf b.v. vraagt
met spoed voor werk in
Duitsland collones ervaren
METSELAARS en beton-
timmertieden. Hoog loon en
goede sociale voorzieningen.
Telefoon 045-217358.
Gevr. CHAUFFEUR voor
vrachtauto met aanhang-
wagen, plm. 20 uur per week,
in Nederland. Schriftelijke
reacties aan: Postbus 203,
6190 AE Beek.
Voeger kan VOEGWERK
aannemen: o.a. voegen, uit-
kappen, stralen en impreg-
neren met eigen steiger.
Telefoon: 045-321948.
Word RU-INSTRUCTEUR
(m/v). Voor auto veel vraag.
Ook voor rij-instructeur mo-
tor en nieuw ook bromfiets.
Ook voor rij-instructeur
vrachtauto, autobus- en
aanhangwagen. U kunt ook
sterinstructeur worden voor
alle categorieën. Of rijex-
aminator. Binnen vijf maan-
den kunt u het officiële Ka-
derschooldiploma bezitten.
Wilt u vast en zeker full-time
of part-time werk als rij-in-
structeur of een succesvolle
rijschool? (zonder midden-
standsdiploma) Dit is ook
voor u mogelijk. Binnenkort
starten de opleidingen in
Maastricht. Bel voor gratis
studiegids: De Kaderschool
(24 uur per dag bereikbaar,
ook in weekend) 043-
-259550 b.g.g. 04998-99425.
Hoge VERDIENSTE. Inter-
nationaal startend bedrijf
zoekt verkopers m/v. Info el-
ke vrijdag om 20.15 u. in De
Geulhal te Valkenburg. Telef.
info 01720-44553.
Gevraagd DAME voor on-
derhoud kamers op maan-
dag. Hotel Lorraine, Kane
(België).
Ervaren TEGELZETTER
gevraagd voor onderhouds-
werk. Tel. 046-516386.
Miss Labelle vraagt DE-
MONSTRATRICES. Telef.
046-525523.
MODELLEN gezocht. Foto-
wedstrijd, Playboy en Pent-
house. Info 04450-4095.
Melskens confectie vraagt
ervaren NAAISTERS op
thuiswerk basis met ervaring.
Tel. 045-272226.
Restaurant Saint Remy
vraagt SERVEERSTER of
kelner voor weekenden en
vakantiewerk, enige erva-
ring vereist.® 04457-3622.

Zelfstandig WERKSTER
gezocht, 1 ochtend per wk.
(Heerlerheide). Reacties na
18.00 u. Telef. 045-233787.
Werken als MANNEQUIN,
dressman en fotomodel, er-
varing niet vereist, opleiding
mogelijk, ook ouderen en
grote confectiematen. Bel
tijdens kantooruren: Classic
modelmanagementburo,
8 02152-50283/52874.
Gevraagd voor 3 dagen per
week BARKEEPER, flexibel
en gezellig vanaf 30 jaar.
Telef. 04450-1437.
Sticht, zoekt enige MEDE-
WERKERSISTERS) vanaf
18 jaar ook stud., WAO-ers
enz., voor bijverd. in de bui-
tend. Voor afspr. bel. don-
derd. en vrijd. van 18.00 tot
19.00 uur. Tel. 045-256891.
Friture te Landgraaf vraagt
nette zelfstandig werkende
HULP plm. 20 uur per week.
046-338302 tot 12.00 uur.
Zakengezin zoekt v.a. de-
cember voor pasgeborene
lieve OPPASOMA, onregel-
matige tijden omgeving
Beek. 046-375847.
Flitsende carrière zonder fi-
nancieel risico als MANA-
GER bij de Europese markt-
leider van exclusieve linge-
rie. » 070-3670282.
OPROEPKRACHTEN voor
inpakwerkzaamheden van
relatiegeschenken (Sittard-
Geleen). Moeten beschik-
ken over eigen vervoer. In-
teresse? Stuur een korte
persoonsbeschrijving o.v.v.
" 0.K." naar Fl, postbus
5330, 6130 PH Sittard.
PART-TIMERS gevraagd
voor de zaterdag-markt in
Eygelshoven. Ervaring in
AGF-branche gewenst.
Telef. sollicitaties tussen
17.00-18.00 u. 045-217420.
Taxi Jos Kolker zoekt nog
enkele nette part-time
CHAUFFEURS voor week-
end (nacht). Soll. na tel. af-
spraak, S 045-464545.
WH zoeken op korte termijn
MONTEUR i.b.v. Inovam-
diploma tevens dipl. 1e auto-
electricien Inovam of bezig
m. opleiding. Liefst met V.A.
G.-ervaring. Autosport
Brouns BV, Schelsberg 175,
Heerlen, S 045-725507.
Gevr. TELEFONISTE met
administratieve ervaring,
voor zaterdags. Pers. mel-
den: Taxi Brunna, Maas-
trichterstr. 155. Brunssum.

Onroerend goed te huur aangeboden
Te huur compleet ingerichte
vakantie BUNGALOW, vrij
tot 1 mei '95. Gelegen 5 km.
van Maastricht. Inl. Gasthuis
3, Bemelen. g 04407-1321.
BEMELEN, 1-persoons stu-
diotehuur. Inl. 04407-1321.
Tijdelijk te h. 1 tot 2-pers.
APPARTEMENT, gestoft/
gemeub., rustige ligging.
Hulsberg, 04405-3421.
STUDIO te huur per direct
voor alleenstaande vrouw,
100 mtr. van station-Sittard.
Telefoon 046-514861
Te huur 1 a 2 pers. gemeub.
en gestoffeerd APPARTE-
MENT (voor werkend per-
soon) Nieuwstr. 62A Kerkra-
de. Telef. 045-456795.

Te huur: comfortabel, gere-
noveerd APPARTEMENT
voor senioren ( 1 slpk.) in
Brunssum. Kale huurprijs:

’ 466,-: Huursubsidie mo-
gelijk. Extra's: lift, huis-
meester, zorgvoorzieningen,
recreatiezaal enz. Inl. tussen
8.30 en 9.30 uur: Wonen
Brunssum. 045-256025.
Te huur eerste verdieping,
keuken, slaapkamer, badk,
cv, all-in ’525,-. Tweede
verdieping, keuken, kamer,
douche, cv, all-in ’ 750,-.
Dicht bij het centrum HEER-
LEN. Telef. 045-728118.
APPARTEMENT, Steenweg
209, Rekem B, alle comf.
gelijkvl., ’B3O,- excl. Tel. 00-
-32.89715562.

Heerlen, te "h. Sittarderweg/ Te k./Te h. zeer goed onderh.
Grasbroekerweg APPAR- HOEKAPPARTEMENT Ge-
TEMENT: woonkamer, keu- leen, 2 slpks., keuken, bak.
ken, balkon, badk., 1 of 2 met ligb., balkon voorzijde,
slpks., berging. Inl. 046- kunststof koz. met dubb.
743275 van 11.00-14.Q0 uur. glas, 3 etage. 046-756236.

Onr. goed te koop aangeb./gevr.

Woonhuis verkopen ???
Wij kopen Uw woonhuis direkt zelf aan.

100% zekerheid en geen makelaarskosten.
Koopwoning Vastgoed '92 b.v. g 040-128897.

Hypotheken net even beter!!
VAN OPPEN BV, Lindeplein 5, Brunssum. 045-254543.

Woonhuis verkopen!!!!
Wij kopen ook uw woning direkt aan voor zeer reële prijs

zonder bijkomende kosten.
PENIS VASTGOED g 040-129524.

Open Huis vrijdag 07 oktober
van 14.00 tot 17.00 uur

te Brunssum, Pallashof 15.
Treebeek. In rustig wooncomplex gelegen boyenwoning

met tuin. Berging. Woonkamer. Gesloten keuken. 2 Slaap-
kamers. Badkamer met douche. Balkon.

Prijs ’ 99.500,- k.k. 8604.
Inl.: STIENSTRA MAKELAARDIJ 8.V., g 045- 71 22 55.

Uw huis verkopen
met behulp van de

echte makelaar
Bel de onroerend goed lijn

046 - 750 000 !
Peters & Partners Geleen
Geen verkoop -

Geen kosten
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. goeden

taxatieburo, lid NVBT. g 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.
Uw huis verkopen zonder
makelaar? Prima idee! Bel
BUSIO Vastgoed B.V. Sit-
tard. Tel.: 046-512410.
Actuele HYPOTHEEK-IN-'
FORMATIE? Bel de Hypo-
theek van Busio Vastgoed
Sittard b.v. 046-512410.
U denkt erover uw huis te
verkopen? Informeer naar
de lage tarieven en de spe-
ciale aanpak van BUSIO
vastgoed B.V. te Sittard. Tel.:
046-512410. U zoekt een
koopwoning? Schrijf gratis
bij ons in!!
BRUNSSUM, Langebergl.
10: hoekwoning, 3 slaapk.,
’135.000,-. Wijman & Part-
ners, S 045-728671.

Woonhuis met SPOED te
koop gevraagd, opknappen
geen bezwaar. g 040-114752.
KANNE: gemeub. luxe ap-
part., 2 slpkrs. met waterbed,
Grenadierslaan 81, Hotel
Lorraine, België.
BRUNSSUM, Langeberg-
laan 10, hoekwoning, 3 slp-
kmrs., ’139.000,-. Wijman
& Partners. 045-728671.
Met spoed WOONHUIS of
flat te koop gevraagd, even-
tueel met achterstallig on-
derhoud. 040-129013.
LIMBRICHT te koop vrijst.
woning, atelier, garage, tuin,
zicht op kasteel, pr.
’258.000,- k.k. Tel. 046-
-514423 na 18.00 uur.
Te koop gevraagd HUIZEN
voor Duitse gezinnen. In ok-
tober geen makelaarskosten.
Euro Immobiliën. g 045-
-414015.
Te koop gevraagd WOON-
HUIZEN, bouwgrond en
boerderijen voor Ned. en
buitenlandse beleggers.
Maak tel.afspr. 045-743262
of 06-53.174305. Overdag
en 's nachts bereikbaar.
LANDHUIS in villapark in
België, Maaseik-Elen,
hoekperceel grootte 934 m2,
zeer luxe afwerking, hogere
prijsklasse. S tijdens kant.
uren: 046-752555, of 06-52-
-985594 of 046-528486.
SCHINVELD, Broekstr. 42:
nostalgisch tot mod. woning
verbouwd ged. van boederij,
zonder tuin , met 6 slaapk.
Pand is keurig afgewerkt en
voorzien van alle comfort.
’147.500,-. Wijman & Part-
ners, 8 045-728671.
LANDGRAAF, Brandhofstr.
23: kapitaal pand in nabij-
heid van markt gelegen,
voor diverse doeleinden ge-
schikt. Laatstelijk in gebruik
geweest als woonhuis-kan-
toor. ’385.000,-. Wijman &
Partners, 8 045-728671. ;
Voordelig uw HUIS verko- ■pen? Bel Busio Vastgoed
BV Sittard. Tel: 046-512410.

Te huur gevraagd
Te huur gevraagd 1-per-
soons APPARTEMENT in
Sittard. Tel 046-529119.

Hobby/Doe het zelf
Wegens omstandigheden te
koop nieuwe HOMETRAI-
NER, merk Karakak met so-
rometer, ’ 200,-. Borrekuil-
str. 33, Geleen. ;
Te koop BOLDERWAGEN
en tafelcirkelzaag. Telef.
046-740009.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Te koop HOUTBEWER-
KINGSMACHINE 380 Volt,
schaven, afdikken en frezen,

’ 800,-. Telef. 046-336198.
Speelgoed

Voor kenners: te koop ver-
zameling PLUCHE dieren
Von Steiff, pr.n.o.t.k. Telef.
045-455547.

—Feesten/Partijen
Voor de

MOOIE DAGEN
in uw leven:

BRUILOFTEN
RECEPTIES

Familie-DINERS.
Le POCHON

dOr Brunssum.
g 045-254770.

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.
Bouwen/Verbouwen

SIKO voor al uw slijpwerk.
Karveelweg 8, Beatrixhaven
Maastricht. Tel. 043-632114
Te koop gevraagd BETON-
MOLEN en "rol"-steiger. Tel.
04493-5350. '_
Te koop KANTELPOORT br.
2.50m, h. 2.12m, compleet

’ 100,-. Telef. 045-423024.
Mobiele BOUWKEET te
koop, pr. ’450,-. Telef.
04454-63679.

Kamers
Gemeub. kamer te huur in
VALKENBURG v. oudere
heer of dame. 04406-12875.
Te huur gemeubileerde
KAMER. Telef. 045-230957.
GEMEUB. zit/slaapkamer te
huur, liefst alleenst. dame/
meisje. Tel. 045-223970.
Te h. in HEERLEN Centrum,
per 1 oktober kamer in stu-
dentenhuis. Tel. 045-
-711007 of 043-251634.
KAMER te huur, 22 m 2in
gem. Bom. Tel. 04499-2345.

Kamers te huur, hartje
HOENSBROEK voor oude-
re personen, met kost. Tel.
na 12.00 uur 045-224509.
Junger Kaufmann sucht "MÖBLIERTES Zimmer, da 'beruflich im niederlandisch
deutschem Grensgebiet ta-
tig.g 00-49.2371-25782.

Woningruil
Mooie eengezinswoning te
KERKRADE met garage,
badkamer met ligbad, 4
slaapkamers, tegen dito wo-
ning in Kerkrade, mag ook
flat zijn met 3 slaapk. Huur
tot ’700,-. Tel. 045-462153
of 714220.

Bouwmaterialen & Machines
Automatische afstandsbe-
diening voor GARAGE-
POORT, v.a. ’595,- excl.
BTW. Straten. Geulle, Eijks-
kensweg 18. g 043-641044.
KANTELPOORTEN, rol- en
sectiepoorten, in alle maten.
23 standaard maten, direct
uit voorraad, tegen absoluut
de allerlaagste prijs. Straten
Geulle, Eykskensweg 18.
Telefoon 043-641044.
Te koop ALU-PLATEN,
vanaf ’25,- afm. o.a.
150x60 cm. en 2,5 mm dikte.
Tel. 04450-4240 na 18.00 u.
Te koop fabrieksrestanten
kunststof RAMEN en deuren
(nieuw) mcl. isolatieglas.
Telefoon: 043-635588.
Binnen enkele weken gaan
wij onze KOZIJNEN (ramen)
vernieuwen. De ramen die
er nu inzitten zijn te k., alu-
minium, maten 1150 x 1900
mm. 4 st.; 1150 x 1800 mm.
3 st.; 1100 x 1300 mm. 2 st.;
600 x 1000 mm. 4 st.; 1300 x
470 mm. 1 st. 8 04406-12455.
Te koop VLAK EN VAN
DIKTEBANK, werkbr. 40 cm,
380 volt. Tel. 04405-3483.
Te koop van particulier 9
Unidek PLATEN, 5V4 mtr.
lang. Tel. 045-463376.
Te koop KEPERS 8 x 10 x
240cm, ’ 10,- p.st. Telef. na
18.00 uur: 04459-2680.
Te huur BOUWLIER, 220 V,
bouwkeet en bouwhekken.
Tel. 046-583819 na 18.00 v.

AANNEMERSMATERIAAL
te koop. Betonstutten, ko-
lomkransen, steigerbuis,
koppelingen, profielen, stei-
gerplanken, balkhout etc.
etc. Inl. 046-743275.
Te koop oude VELD-
BRANDSTENEN. Tel.
04499-1267.

Te k. HUSQVARNA motor-
kettingzaag, type 242, 2 jr.
oud, z.g.a.nw., compleet
met instr.boekje en gereed-
schap. Constantynhof 1,
Munstergeleen na 17.00 uur.
Te k. nw. ROLLUIK te gebr.
als gar.poort, br. 2.23 mtr.
hoogte 2.20 mtr. met motor,
prijs ’600,-; nw. wit kunst-
stof raam, hoog 72 cm, br.
104 cm, pr. ’ 150,-. Tel. 045-
-318865.
Nu of nooit op=op! Verkregen
uit faillissement en partijen.
LAMINAAT parket. Beste
topmerk van Nederland. La-
met, normaal ’lOO,-, nu A
of B keus ’25,- t/m ’40,-
-per m 2mcl. ondertapijt. Be-
schadigde en nieuwe deu-
ren v.a. ’40,-; rollen dak-
leer 2 t/m 4 mm dik ’ 20,- t/m
’65,-; Daktrim ’12,50 per
2,5 mtr. I.; Underlayment (O.
5.8.) platen nu ’47,50, enz.
enz. Rennemigerveldweg
70A, Heerlen. 045-729710.
Te k. robuuste lint-/BAND-
ZAAGMACHINE (De Walt),
’400,-. g 04454-63736 tus-
sen 18.00-20.00uur.
Te koop 500 m2, 2e hands
enkelwandige DAMWAND-
PROFIELEN, slechts 2 jaar
oud, ml. 043-210518
Te k. orig. BOERENEIKEN
vloerplanken, droog, breed-
tes tot 20 cm!! v.a. ’60,-/m2.
Gedroogd eiken meubelhout
in alle diktes. Eiken balken in
alle afmetingen b.v. 10x10
cm /12,-/ m 20x20 cm
’40,-/m. Dankzij eigen za-
gerij-droogkamer-schaverij
leveren wij bijzondere kwali-
teit voor een gewone prijs.
Ook voor particulieren.
Houtzagerij Windels. Reeds
4 generaties een begrip in
hout! Industrieterrein
"Bouwberg" Brunssum. Tel.
045-270585.

Reparaties

KOELKASTREPARATIE.
Geen voorrijkosten en gar.
Vroko 045-441566/461658.
ROLLUIK defect. Weber
komt direkt. Telefoon: 045-
-321415.
TV/VIDEO/Hi-Fi, defect?
Reparatie met garantie en
prijsopgave. Service aan
huis, geen voorrijkosten.
Telefoon 046-378546.
TV DEFECT, binnen 4 uur
klaar, geen voorrijkosten, 3
mnd. qar. Tel. 04750-19792.

TV/VIDEO reparatie. Zonder. voorrijkosten. Görgens. In-
dustriëlen. Abdissenbosch.

■ Landgraaf. Tel. 045-314122
■ TEBBEN koeltechniek koel-
kast/diepvriesreparaties met

; garantie. Voor part. geen
( voorrijkosten. g 045-460471.
iDIEPVRIES- en koelkastre-. parades, zonder voorrijkos-

ten. g 046-745230. Service

" binnen 24 uur met garantie.
i Piccolo's in het Limburgs

Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

De knapste.... Proficiat r.
40er Jeu 60 jaai

Gefeliciteerd Pap, Addy, L
Betty, Thea en André M,liiiiiilililiiiM>BW

Geldzaken"' "'' ■ ■ ' ' —'

Geld lenen bij Nivo....
en nergens anders.

LAGE LASTEN DOORLOPEND KREDIET.
Kredietlimiet theor. perrente effect!

loopt, maand per maand rente!
mnd. jaar I

’20.000,- 106 ’ 300,-0,774 %9,7 I
’30.000,- 106 ’ 450,-0,774 %9,7
’50.000,- 106 ’ 750,-0,774 %9,7
’BO.OOO,- 106 ’1200,-0,774 9,7 f

PERSOONLIJKE LENING.
kredietsom looptijd per maand effec*

rentel
’lO.OOO,- 60 mnd ’ 209,-9,7
’25.000,- 96 mnd’ 370,-9,7
’45.000,- 120 mnd ’ 578,-9,7
’75.000,- 120 mnd ’ 962,-9,7

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

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

Bel nu
038-226935.

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

lenen. 75 cpm I
Tijdelijk geld nodig? Hoog-
ste prijs voor uw GOUD en
diamant, oud of kapot. Wij
kopen alles op of nemen het
in bewaring (u blijft eige-
naar). Goudboom, Boschstr.
85, Maastricht, S 043-219698.

■ il

Met een PICCOLO i^Limburgs Dagblad rajr 1uw oude spulletjes 't s -"
kwijt. Piccolo's doen !*'
wonderen... Probeer -*°Tel. 045-719966. '<4c

Landbouw en Veeteelt M

Gebruikte machines: ;[
Holaras mengmestmixer, Kuilverdeler, Mullos afschuiM* \\
Kiepwagens 4,5 en 8,5 t., Landbouwwagens 4/6/8 en 10 n
Getr. hydr. kraan, Vicon-Fahse maïspoter 8 r., Imants-^SBO spitter 1,5mtr., Lely kopeg 3,5 mtr., SBO- en Mura»^

frees 1,85 mtr., Triltand 3,0 mtr., 30 Karcher warm- eH J{
koudwaterreinigers, Votex snoeicompressor, 15 Toyol^T

heftrucks v.a. 700 tot 2500 kg., Desigrif kuilvoerdoseerb^P.Z.- en Fahr frontmaaiers, Steketee bouwlandinjecteu'5
Veenhuis mengmestverspreider 3000 en 10000 Itr. (zeln£
Deutz motor V8240 pk., Kverneland balenwikkelaar, 8&r

mann- en Strautmann opraapwagens, Niemeyer 3-sch■<*
ploeg, Hardi boomgaardspuit.

Gebruikte trekkers: ï
Fendt 308 LS, Deutz D6207, Zetor 7245, John Deere iv
2030/2130/3350, 40 Iseki- en Kubota tuinbouwtrekkersri

v.a. 10 tot 30 pk. Ê

Informeer bij COLLÉ Sittard MACHINEHANDEL B.V. *
g 046-519980 of bij COLLÉ Koningsbosch, g 04743-^; —- "lf>

PAARDENBOXEN, buiten-
stallen, draaideuren, voer-
bakken en hooiruiven. Sane,
Maastrichtersteenweg 198,
Maaseik. 00-32.89562616.

Te koop PAARDE- en vee-
trailers (merk Weyer).
Herfstaanbieding I. 285 x br.
133 x h. 220 tot. gew. 1600
kg ’7.200,- mcl. BTW.
Ópen en gesloten aanhang-
wagens. Wienen aanhang-
wagens en wagenbouw,
Dorpstraat 56, Leveroy.
Telef. 04954-1288.

Te k. Westfalia 2-paards
TRAILER, bwj. '89, veel ex-
tra's. Dassen, Kerkrade, g
045-455088.

ONDERDELENBANK.
04493-2715.

Winkel&Kantoof
.Te koop uit faillisement 1
KOPIEERMACHINES, f
goede staat. Info 9.00-1

uur. Tel. 043-646056.
Te koop 2 st. <*WEEGSCHALEN en °>snoepschepmeubel
’2.950,- excl. BTW, 'omzet/winst, koopje.
045-228726. _^

Piccolo's in het üm^Dagblad zijn groot ml
SULTAAT! Bel: 045-719;

Voor Piccolo's
zie verder pagina 1°

j

è 8e1045-719966 Piccolo's voor méérfesultaat Bel 045-719966 j
Personeel Kontakten Klubs

’l.OOO,- Garantie p.wk.
Club zkt. nog 3 DAMES v.a.
18-30 jr 045-416143-— ——Goedlopend pnvehuis
-vraagt DRINGEND meisje.
Tel. 045-708903.
LUXE dub vraagt n leuke
meid (weg. drukte) ’3.000,-
per wk. haleabrengen. Tel.
00.32-11602729, (na 14 u).
Exclusieve clubmetuitslui-100-32.
tend Ned. meisies vraagt
met spoed 2 MEISJES.!
Werktijden in overleg. Tel.
045-428305 na 13.00 uur.

Escortbu/° I£> "'**& met

's*** REISJES tot +/- 27
'aar en nomo bi-jongens tot
25 jaar, heren voor heren.
goede verdienste. Bel 045-
275564
'- —— — —Zeer exclusieve club te La-
naken vraagt met spoed nog
enkele nette, attraktieve DA-
MES. Hoge verd., vervoer
en werktijden in overleg. Tel.:
89472301 of 00-32.
[89718692 (na 20.15 uur).
p^é vraagt DAME onerva-
ren ca. 30-35 jaar. Bel voor
jnfo: 043-436667.

06-liJnen
100% Wild Live Sex

nfi-QftQi\j\j TO3 i
Geen wachttijd! 1 gpm.

Do caH ietUc öauial
lacht wreed naar het vast-

gebonden meisje
06-340.340.90 (1,-p.m.).
(1- p.m.) Opeens deed hij
mn rok|e omhoog en m n
broekje n. beneden. Maar

meneer toch, wat doe u nu?

06-340.340.30
(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).

HomokontaktenI
Zoek je n hete jongen?
06-320.330.18 (75cpm).I
Thuiskontakt

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

A«««;«"«Anonieme
Sexadresjes van vrouwen.

Bel 06-9737 (75 cpm).
raa'nu ze" e heetste

vrouwen jouw(hotel)bed in!
Bel nu (100 cpm)
ne qccaUQ-JJOOH.

Tp|pfoon<sPX■ eidUUi ioca
Hete vrouwen bellen gratis!

06-320.330.87 (75 cpm).

"Gratis"
sexgesprek voor vrouwen,

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

Prjvé teiefoonnrs van hete
vrouwen thuis! (75 cpm)

06-9502
EI"V. VrOUWen

jaar zoeken SeXCOntact.
o*-350290-37<75«*">

AdreSSen
Dames geven hun adres en

SSSHkUO-oO.ÖO
24 u/p.d. 100 cpm

>

HOMOKONTAKTEN
Zoek je 'n lekkere

hete jongen?
Gaydating

06-95.18 (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.

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

06-9656.
NIEUW! Sexdoorschakellijn:

Vrouwen willen DIREKT
SEX. Bel nu 75 cpm

06-9.750
Rijpe vrouwen zoeken

jongensvoor een slippertje.
06-9760

75 cpm. AKTIEü!
Rijpe vrouwen willen

sexkontakt
(niet commercieel) 75 cpm.

06-9890
Zoek jeRIJPE vrouwen voor
sexkontakt? (Niet commer-

cieel) bel: 1 gpm
06-350.266.53.
Sex via je
Postcode!

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

06-95.46
1 gpm (alle Ned. Postcodes)

Gratis
Sexkontakt

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

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

SM-kontakt
Voor strenge afspraken!
06-320.325.80 (100 cpm)

Rijpe vrouwen
zoeken onervaren jongens

06-9504 (75 cpm)

*Homo-kontakt*
Direct apart met een hete

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

Hete vrouwen
willen met jouw 'n sexgespr.

(75 cpm) 06-320.322.33

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

06-9605
Nieuw"Nieuw**Nieuw

Doorschakelsex
Live in de huiskamer bij de

lekkerste vrouwen en
tieners. Ze zitten thuis te

wachten tot jij belt. Ze willen
privé 'n sexgesprek met jou!

Niemand luistert mee!
24 u.p.dg. maar 75 cpm.

06-97.79.
NIEUWE RAGE
06-96.53

Spreek 'n leuke boodschap
in en luister naar die van
anderen. Vind jij een leuk
iemand of iemand jou, je

wordt direkt live doorverbon-
den. 75 cpm. Vrouwen gratis.

Strak Kontje
Grieks * Lisa v. achter 1 gpm.
06-320.325.55

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

06-98.77.
Hete vrouwen zoeken

anoniem-
sexkontakt

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

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

BEESTEN
MET 'T VROUWTJE. 1 gpm.
06-320.327.26

UNIEK CLUB 9886
Gesprek na Gesprek

afluisteren. Of durf jezelf
live?! 1 gpm. 24 uur p.d.

06-9886
Direct contact

met DAMES uit heel
Nederland. GEHEELPRIVÉ

thuis doorgeschakeld.

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

Gratis telefoon-
sex voor
vrouwen

06-4366 of
4622

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

Sex plezier voor 2 06-9894
üve sex 06-320.325.00

Regiosex 06-320.325.92

Homo Jongens
Hoor ze TEKEER gaan

06-320.330.88 (75 cpm).

Discreet
Sexkontakt metrijpe meiden!

06-320.330.42 (75 cpm)

Kontakten/Klubs

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.

Charme, Elegantie & Nivo
Bij CHARNEL een vanzelfsprekendheid!

* escortdames v. heren/dames * escortheren v. dames/
heren * striptease m/v " buikdanseres * dinner-date's

Tel. 04750-40707. Geopend vanaf 17.00 uur.

Sex-o-Theek Liberta Susteren
Uitgebreid met veel nieuwe meisjes voor al uw erotische
wensen. Onze stoeipoesjes zijn van Nederlandse en tro-
pische afkomst. Open sex met meerdere meisjes tegelijk.

I Privé in een van onze sfeervolle kamers of ons exclusief
penthouse. Bubblebad en drankjes. Naakt dansen, vrijen,
knuffelen en veel meer in ons unique systeem. 3 x relaxen
voor 1 prijs. De tijd beslist U zelf. Ma. di. + dond. 12.00-
-02.00 u. Woe. en vrij. v. 12.00 tot 18.00 u. g 04499-4346.

Maaseikerweg 24, 300 mtr. v.a. A2richting Susteren.
Privé-parkeerterrein. Cc. accepted. Ook soft SM.

Boys 2 Men Escort g 046-584087.
Sacha's Escort

045-463386 v.a. 17.00 uur, of bezoek CLUB EDEN
Holzstr.lo3, Kerkrade.

Rosemarie
si., grote b. in wit uniform, verder bloot, wil bij binnenk. al

bevoeld en gekust worden. Bella en Luci beide 18, verl. en
preuts, doen het graag in het donker met meerderen, alle-
bei een tikkeltje onderd. als ze eenmaal bezig zijn zult u

snel ontd. dat het vurige blonde nymphen zijn.Lesbishow
als kennismaking ’ 100,- all-in. In de buurt? Liefhebb. van

j., groene blaadjes kom dan eens langs.
OudeKerkstraat 31, Heerlen, van 11.00 tot 24.00 uur.

Privé Candy
Goed en discreet. Meisjes

gevraagd. 045-212616.

Heerlen-Privé
Dame 9-16 u. 045-714707.

UULIA!
Privé, SM en adressen,

Meisje gevr. g 045-225333.
Laat u verrassen in onze
zeer exclusief verbouwde

bar
Club St. Tropez

Putstraat 40, Sittard
ledere dag 21-5 uur.

’ 50,- all-in
Gratis film en koffie

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

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

Nieuw Monic.
g 045-311135.

Lady S
Duitse meesteres in discrete
SM studio. Tel. 043-620015.

Buro Sittard
discrete bemiddeling.

g 046-523203

Peggy Privé
Escort ma.-vr. 11-22.30 uur.
Wo tot 19 uur. 046-374393.
Nieuw: 18en 22 jr. DD-cup.

Grieks mogelijk.

Surprise escort
SM & Boys 045-275900.

Nieuw Nieuw
privé en escort

Tel. 045-427631.
Jong en sexy zijn de meisjes

bij, privé en escort.

Romantica
045-419742.

Manuela Escort
S 045-418886.
Tevens meisjes gevraagd.

Nieuw jong meisje, totale
Ontsp.Massage

045-353489

Club Olifant
Nieuwe meisjes: Brigitte,

Chantal, Cynthia, Jacqueli-
ne, Miriam, Steffanie en
Suzie. Ook SM. Tel. 046-

-756335, vrij entree.

Club La Bellle
Leuke meisjes verwachten u.
Met Yvon Moni Karin, Biggi,
Meggi, Regina, Anita. Elke
dag geop. van 22.00-05.00.

Alle creditcards geacc.
Graverstr.l3 Kerkrade-W.
045-416143. Meisjes gevr.

Aladin
en assistentes opent v.a.
maandag haar deuren.

Tevens assistentes gevr. na
19.00 u. g 045-227692.

Marilyn Escof
045-426331. Ma tot vrijl.
05 uur, zat. en zond. 22-1
uur. Ook heren voor dag!

Escort all in
S 045-32619
Wegens sterfgeval hedS'

gesloten. ,
Jasmin Privé

045-427325, ma-vr. 14-2JOok escort, alle creditcg[i

Privéclub
goed en discreet. Meisjj?
gevraagd. 04498-5565;

Boy + Girl
Escort - Service

045 - 257368_^.

Als Sandra
u Kneedt

wordt u vanzelf heet
045-270358. „

Privé llona
EROTISCHE Dromen, *moet je naar de meisjes *llona komen. 045-708jg:

Villa Paradis*
Simply the best

mooi meisje gevraagd

' Tel. 00-32.8965926g>

Boys voor hert
Tel. 045-716781^

Haus Chrystal
Escort Service. Open rnaj
11.00-24.00 u. 045-465*

Meisjes gevraagd^.
Van maandag t/m vrt.
van 8.30 tot 17.00 uUf.
u uw PICCOLO teleW
opgeven. Tel- 045-71»^

Limburgs Dagblad



Twaalfrandgroepjongeren, duizendenkilo's appelen
3' en de allermooiste hoogstamboomgaardvan

Nederland. Deze uiterstenkomen deze week met
elkaar in aanraking ten zuiden van Epen in het

h Geuldal. In Camerig ligt een ruim driehonderd
1hoogstammen tellende boomgaard die vroeger bij de

zogeheten Bellet-hoeve hoorde. Drie partijen varen
wel bij de oogst. Eigenaar Stichting het Limburgs
Landschap heeft zelf onvoldoende mensen om het

Iwerk te doen en de deelnemende jongerenvan het
Daghulpcentrum Limburg ervaren dathet leuk kan
zijn om metelkaar samen te werken. Als klap op de

vuurpijl geefthet centrum een kwart van de
| oogstvergoeding van acht cent per kilo appelen aan
I Unicef voor zwerfkinderen in Brazilië. De appelen

wordenaan een sapfabriek verkocht. De jongeren
verwachten tot en met vrijdag meer dan

tienduizend kilo fruit te oogsten.

DOOR JACO MEIJER

" ,Jiet zijn geen lieverdjes, maar het is niet eerlijk om ze te stigmatiseren als tuig", aldus de begeleiders over de jongeren
die hetfruit in de hoogstamboomgaard oogsten. poto: frits widdershoven

jT^ERIG „Kom uit die
°m. Dadelijk donder je naar«meden," schreeuwt praktijkbe-

Jo Bremen van het Dag-
tegen de 14-jarige

iaj°ei°- Enkele meters hoger
*£ u

ljnt een oliJk hoofd met
*£ baseballpet tussen de metI^Peien beladen boomtakken.

Jo Bremen en adjunct-directeur
Toon van Baal hun best om ge-
nuanceerd uit te leggen met wel-
ke jongeren ze in hun dagcen-
trum werken. 'Het zijn zeker
geen lieverdjes, maar het is ook
niet eerlijk om ze te stigmatise-
ren als tuig. Deze kinderen heb-
ben het al moeilijk genoeg',
klinkt het. Twaalf jongeren in de
leeftijd van twaalf tot achttien
werken in de boomgaard. Via
het jongerenwerk en in enkele
gevallen via justitie, zijn ze bij
■het dagcentrum geplaatst.

„Het zijn bijna allemaal school-
uitvallers, waarbij ze dan ook
nog bijna stuk voor stuk proble-
men thuis hebben. Belangrijk is
dat deze kinderen ervaren dat
werken leuk kan zijn en dat ze
leren opdrachten te aanvaarden.
Zo leiden we ze terug naar
school of naar de arbeidsmarkt,"
vertelt Van Baal. Het 'samen
doen' staat daarbij centraal. „Als
begeleiders werken we net zo
hard mee. Deze kinderen pikken
het niet als wij alleen aanwijzin-
gen staan te geven. Ze zijn hun
vertrouwen in volwassenen
kwijt. Dat proberen we te her-
stellen."

felt Wllde even rammelen," ver-« Angelo grijnzend als hij de
w gane grond heeft bereikt.
men is iuist niet de bedoe-g dat de jongeren de appels
irh de boom plukken of
fr^dden. Daarvoor heeft het

*=
gs Landschap een me-

ielHmS^he 'schudder' ingescha-
In p

Tussen de bewuste boomLi tractor wordt daarbij eenruw gespannen. Een mechanis--4rl ZOrgt dat het touw en de

i.
om beginnen te trillen alsof

oet 6pn lokale aardbeving voor-
aait stortregenvan appelen
charmeer' "De boom loopt geen
Effect °P' **et is ongeveer het
jtor » van een behoorlijke
Staal verduidelijkt Edmond
burr.' voorlichter bij het Lim-pUfgs Landschap.

men, lieveheersbeestjes en want-
sen zorgen dat luizen hier geen
kans maken."

land. Sommige rassen zijn niet
eens bekend. Crombach mocht
graag experimenteren. Op som-
mige onderstammen heeft hij
wel vier rassen geënt." De boom-
gaard is voor de voorlichter een
biologisch lustoord. „Kijk, een
spechtennest," zegt hij wijzend
op een gat in een van de stam-
men. „Oh, een gaasvlieg, een van
mijn lievelingsinsekten. Een est-
hetisch juweel met die dunne
vleugels," klinkt het even verder.

ken bij de consument. „Aan de
verkoop aan de fabriek verdie-
nen we weer een paar duizend
gulden die we kunnen besteden
aan de aanplant van jonge hoog-
stammen om te zorgen dat de
boomgaard niet te snel ver-
oudert."

„Voor fruittelers is deze boom-
gaard een echte genenbank, ver-
volgt Edmond Staal, „Je vindt
hier de oudste rassen van Neder-

schurftvlekjes die ze in de losse
verkoop niet geliefd zouden ma

Het Limburgs Landschap ver-
koopt de oogst aan een Duitse
sapfabriek die biologische
vruchtensappen en stroop
maakt. Doordat niet met bestrij-
dingsmiddelen wordt gespoten
hebben sommige appels bruine

hoogstamboomgaard van Neder-
land," stelt Edmond Staal. „De
variatie aan appelrassen is
enorm. De grootte van acht hec-
tare en de ligging op een helling
zijn bijzonder. Uniek is ook dat
in deze boomgaard nooit bestrij-
dingsmiddelen zijn gebruikt. De
overleden vorige eigenaar Crom-
bach was een van de eerste voor-
standers van biologische teelt in
het land. Het wemelt hier van de
insekten. 'Rovers' als' oorwur-

*Pet'ien . groePJe jongeren van het>. 'u-urn begint het fruit bijeensen Aan hun handen dra-
■iDat Ze plastic handschoenen.
*vef' ls tegen rot fruit. Dat kan
W*£S !en beetJe kleven," zegt
fc,efj i 0droogjes. 'Koud, maar
rehors ' oordeelt de voortijdige
Üen iwerlater over zÜn bezighe-
keer' -i?ou ditvolgend jaarbest
Hup v len doen," valt de 15-ja-Eg VlVlan hem by.

verderop doen begeleider

Het idee om een kwart van de
oogstvergoeding aan Unicef te
geven is afkomstig van de bege-
leiding, geeft Jo Bremen schoor-
voetend toe. „Wij hebben het
'gepusht', maar 'pushen' dat
moet je bij deze kinderen bij al-
les doen." Verderop schopt een
jongen een gevallen appel enkele
tientallen meters de lucht in.
'Rapen, niet trappen', fluistert
Edmond Staal voor zich uit.
„Pomologen en entomologen be-
schouwen dit als de mooiste

Zondag is in de kapel een ponti-
ficale mis die wordt gecele-
breerd door mgr.-Castermans.
Hoog Anstel viert niet alleen
feest. Het voert tijdens de festivi-
teiten ook actie voor het kleine
en hulpbehoevende ziekenhuis
in Niono (Mali).

Hoog Anstel
viert feest

avonds is een reünie voor mede-
werkers en oud-medewerkers.
Voor de bewoners en medewer-
kers is zaterdag een feestavond
met het orkest Die Original Lim-
burger Freunde.

KERKRADE - Het verzorgings-
huis Hoog Anstel in Kerkrade
viert dit weekeinde het 35-jarig
bestaan. Het feest begint vrijdag
met een frühschoppen voor me-
dewerkers en bewoners; 's

exposities
HEERLEN

Stadsgalerij, Raadhuisplein 19. Jo-
seph Beuys. T/m 13/11. Open di t/m vr
11 tot 17 uur. Za en zo 14-17 uur.
Galerie 't Wevertje, De Weverzieken-
huis. Werk van Carion Esser en a\ntoi-
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 14-17 uur.
Galerie Ipomal, Hereweg 83. Saga.
T/m 9/10, open vr 16-20 uur, za en zo
13-17uur.

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 Gérard
Grassère. T/m 30/10. Open di t/m vr
11-18 uur. Za 11-17 uur. Zo 14-17 uur.
Galerie Zabawa, Aghcolastraat 152.
Schilderijen van Denies Damiaens.
T/m 7/11, open wo t/m vr 16-18 uur, 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 Mauritslaan 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 13-18 uur.
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 17uur,
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 19 uur.
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 Paillette 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,
vren za 12-17 uur.
Galerie Artisart, Grote Gracht 43.
Werk van Gerry van der Landen-Van
Diesen en Armelies van Harteveld.
Van 15/10 t/m 19/11, open di t/m za
13.30-17.30 uur.
Kamer van Koophandel, Maasboule-
vard 5. Foto's van Gustaaf Begas. T/m
30/12, open ma t/m vr 8.30-16 uur.
Galerie Schuwirth & Van Noorden,
Rechtstraat 64. Sculpturen en reliëfs
van Marco Juriën. Van 15/10 t/m 27/11,
open do t/m za 14-18uur.

VALKENBURG
Streekmuseum, Grote Straat c3l.
Schilderijen van Minke Lipsch en
Harry Timmerman. T/m 27/11, open di
t/m zo 10-17uur.

GULPEN
De Aw Sjoklaatfabriek, Ringweg 31.
Ward Lernhout, schilderijen, Jeannie
Lelyveld, sculpturen. T/m 16/10. Open
do t/m zo van 14 tot 17.30uur.

NOORBEEK
Galerie Arme Visser, Dorpsstraat
19-21. Werk van Jan van Boxtel. Vanaf
22/10.

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
11-17 uur.

VENLO
Museum Van Bommel Van Dam,
Deken van Oppensingel 6. Overzichts-
tentoonstelling van Rik Wouters. Van
7/10 t/m 4/12. Open di t/m vr 10 tot
16.30 uur, za en zo van 12 tot 17 uur.

# Arno Deekers en zijn 'pop' Joyce PloUm

Vrijdagpremière van nieuw stuk

Volkstoneel kiest
bewust voor klucht

Van onze correspondent
MATHEU BEMELMANS

om detypes uit het stuk
zó levensecht te spelen,
dat het publiek zich er
in herkent," aldus
Schiffelers. Hij vervult
in 'Doa jeet mie meëds-
je' derol van opa.

per persoon

Kampioen
" Kruisboogschutterij St.- Hu-
bertus Kaalheide sloot afgelopen
weekeinde het seizoen af met het
verenigingskampioenschap 'op
de klap. De titel ging naar Mau-
rice Claassen.

" SWOBS zoekt vrijwilligers
voor het bezorgen van maaltij-
den op dinsdag en voor het ont-
vangen van bezoekers van I g'n
Bende op donderdagmorgen. In-
fo: ©440940.

SIMPELVELD

" De Schutterij houdt zondag
16 oktober rommelmarkt in café
De Kroon. Standhuur: ©440638.

" Het Forum houdt zondag van
10 tot 17 uur een veiling met ruil-
beurs en tentoonstelling in dr
Brikke-oave.

BRUNSSUM
"In gemeenschapshuis De
Kepper, Gregoriuslaan la, is
vanavond een voorlichtings-
bijeenkomst van de Voorziening
voor Pleegzorg Limburg. Aan-
vang 20 uur. Doel van de bijeen-
komst is nieuwe pleegadressen
te vinden voor kinderen die tij-
delijk niet thuis kunnen wonen.

JABEEK

" In het Ontmoetingscentrum
wordt zondag 18 november de
Jecrefa hobbytentoonstelling ge-
houden. Voor deelname:
©04492-1532.

oktober play back show.

" Tot 16 oktober vindt in Gale-
rie ZOMaar, Kloosterstraat 25, de
expositie 'Beelden in reliëf en
hout' plaats door leerlingen van
Paul Driesen. Openingstijden op
werkdagen van 19.30 tot 22 uur
en zondag van 14 tot 17 uur.

journaalkort

HEERLEN
ser!h onie St-Gerardus Hek-

✓2o 3o 8 houdt zaterdag vanaf
tKJ K uis Uur in het gemeenschaps-
-1 Herf««!n, de Heigrindelweg een
t forril a? ten bate van het uni-lütT nds- °rkest The Pea-
-8 Kam de Sionskerk aan de
j wOrH?Straat in Heerlerheide
tn ,: vrÜdag van 18 tot 21 uur-iaarr ,erdag van 10 tot 14 uur de
§Beho d

baZar 6n snuffelmarkt

*tralP
e afdeling Vrijwilligerscen-

i*05
Van Tracee, voorheen Zy-

"activit Zoekt vrijwilligers voor
< W , n van het gehandicap-

<W; ' assistenten voor de
éen inftuif- begeleiders van taal-
-2 Van ekengroepen, begeleiders
*clüh e? woensdagmiddag-jeugd-

VanQio f0: ®713971, dagelijks
I a"!2en van 14-17 uur.

HOENSBROEK
y2l ; ons Huis, St.-Josefstraat

SprJf, maandag van 14-16 uurKuur voor ex-mijnwerkers.

jj. getY,et Jubileumcomité van hetI Joz^fnf d kerkeüjk zangkoor St-
da„ Mariarade verzorgt zater-
ee;; °m 20-30 uur een gala-con-

I «tinl111 de H.-Hartkerk. Medewer-
I Verlenen het Brunssums

QfU nkoor en het mandoline-urkest Sorriënto.
LANDGRAAF

Wa u sP°rthal Terwaerden in
-Übach is zondag van 10 tot 18

iriariX001, net eerst een vlooien-

I ho üH
e
t

Sportstichting Landgraaf
aVo * maandag een informatie-

voor sportverenigingen.L k°men wil en de antwoord-I 1 nog niet heeft ingevuld,

' oktober bellen naar

Beeft Limburgs Jeugdtoneel
vori zaterdag om 14 uur de
WitellinB 'Repelsteeltje' in het

' iti ur graaf Theater. Kerkberg 4! Waubach.
Hun°ngeren van 12 tot 16 jaar
tot 9«?n ledere vrijdag van 19.30
leroi u uur terecht bij de Tie-
k*an « ln het °ra' Maastrichter-
Zty °2- Programma: 7 oktober
Scha n; 14 oktober gezel-
t0en een film; 21 ok-er instrumentenmaken en 28

Jubilarissen
" Gemengd koor Paluda Hoens-
broek viert zondag het 80-jarig
bestaan. Om 11 uur wordt de
feestmis opgeluisterd in de Gro-
te St.-Janskerk. Van 12.30 tot 14
uur vindt de receptie plaats in
hotel Amicitia op de Markt. Te-
vens is dan de huldiging van de
gouden jubilaris Jo Crutz, Hans
Popma (40 jaar) en Marij Ort-
mans (25 jaar).

" Mariëlle Damoiseaux uit Voe-
rendaal slaagde aan de Rijksuni-
versiteit Limburg voor het doc-
toraal getuigschrift Nederlands
Recht.

Geslaagd
Om spelers de kans te
bieden zich ook in een
ander soort stukken te
profileren, richtte voor-
zitter Piefer van het
Volkstoneel vorig jaar
de Stichting Culturele
Evenementen op, die
zich op het serieuze Ne-
derlandstalige repertoi-
re richt. „We hebben
inmiddels gemerkt dat
deze stukken alleen bij
de echte toneelliefheb-
bers aanslaan. Het grote
publiek komt toch
vooral om zich te amu-
seren," meent Piefer.

opzet is. „Mienne Jood-
visj kostte zestigdui-
zend gulden en dat kan
geen enkele amateur-
vereniging zich twee
jaar achter elkaar per-
mitteren. De voorstel-
ling van dit jaar is een
stuk goedkoper, maar
kost altijd nog zon
twintigduizend gulden.
Het is niet gemakkelijk
om dat geld bij elkaar te
krijgen, omdat wij voor
onze inkomsten voor
het meerendeel afhan-
kelijk zijn van de pu-
blieke belangstelling."

„Het is echter wel een
klucht met inhoud,"
zegt Arno Deckers, een
van de coryfeeën van
het Volkstoneel. „Wie
een dijenkletser ver-
wacht, is bij ons aan het
verkeerde adres. .Wij
willen graag een goed
stuk op de planken
brengen. Goedkope hu-
mor is zo gemakkelijk.
Gelukkig is onze spe-
lersgroep kritisch ge-
noeg om iemand die
flauwe of platvloerse
grappen vertelt op de
vingers te tikken."

" De Biologische School Heer-
len neemt vrijdag op feestelijke
wijze afscheid van Wim Lamboo
uit Gulpen. Lamboo was 36 jaar
als leraar handvaardigheid en al-
gemene technieken aan de
school verbonden. Hij maakt ge-
bruik van de VUT-regeling.

Afscheid

KERKRADE

" In zaal 't Trefpunt in Haanra-
de wordt vanavond om 20 uur
een 'Kristal Healing' gehouden.

" Het Welzijns Medisch Cen-
trum viert het eerste lustrum
vrijdag en zaterdag met een aan-
tal aktiviteiten. Vrijdag begint
om 17 uur in basisschool Op Jen
Bies (Wijngracht 11) een mini-
symposium. Sprekers: C.
Spreeuwenberg (hoofdredacteur
Medisch Contact), oud-huisarts
G. Schijen en V. van Loo, direc-
teur van het Welzijns Medisch
Centrum. Zaterdag houdt het
centrum vanaf 14 uur 'open huis'
in het gebouw aan de Kommer-
straat; om 15.30 uur is de prijs-
uitreiking van een kleur- en
tekenwedstrijd; 16 uur balon-
nenwedstrijd.

BOCHOLTZ

KERKRADE -, De lan-
ge winteravonden staan
voor de deur en dat be-
tekent ook het begin
van een nieuw theater-
seizoen.
De vele tientallen ama-
teurtoneelverenigingen
in de Oostelijke Mijn-
streek zijn druk bezig
met devoorbereidingen
voor hun nieuwe pro-
dukties.
Bij het Volkstoneel in
Kerkrade gaat ditweek-
einde als een van de
eerste voorstellingen
van dit seizoen de dia-
lectklucht 'Doa jeet mie
meëdsje' in première.
Het Volkstoneel speel-
de zich vorig jaar in de
kijker met de musical
'Mienne Joodvisj', die
door ruim 4500 mensen
werd bezocht.
Hoewel de verwachtin-
gen na het succes van
vorig jaar hooggespan-
nen zijn, kondigt voor-
zitter Jo Piefer aan dat
de voorstelling van dit
jaar bescheidener van

Het Volkstoneel streeft
ernaar om ieder jaar
een ander soort stuk op
de planken te brengen.
Na een paar produkties
met wat meer diepgang
en een musical, staat dit
jaar weer een klucht op
het programma.

De klucht 'Doa jeetmie
meëdsje' gaat vrijdag in
het Wijngrachttheater
in première. Vervolg-
voorstellingen vinden
plaats op 8, 14, 15 en 17
oktober. Kaarten zijn in
de voorverkoop ver-
krijgbaar bij het Kerk-
raadse VW-kantoor.

Jacques Schiffelers, de
spreekstalmeester van
het WMC, is na 25 jaar
presentatiewerk terug-
gekeerd naar zijn oude
passie: het toneel.
„Inhoudelijk steil geen
enkele klucht iets voor,
maar het is een kunst
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'Deze kinderenhebben liet moeilijk genoeg'

Kansarme jeugd oogst
in unieke boomgaard

in hetnieuws

Limburgs dagblad Limburg

streeksgewijs
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In Landgraaf 4100 honden
LANDGRAAF - De intensievere controle in de gemeenteLandgraaf
op het bezit van honden werpt vruchten af. Het aantal geregistreerde
honden is daardoor met ruim zeshonderd gegroeid.
Landgraaf telt zon 4.100 viervoeters op ruim 40.000 inwoners. Vol-
gens de gemeente is het aantal honden nu redelijk stabiel, maar gaat
het in de komende jaren weer stijgen. Oorzaak daarvan is een toena-
me van het aantal huizen in de gemeente.
De baasjes van de viervoeters moeten het komende jaar zes procent
meer gaan betalen voor hun dier. De belastingverhoging brengt zon
20.000 gulden extra in de gemeentelijke kas.

Politie
waarschuwt voor

nep-collectant

HEERLEN - De politie waar-
schuwt de bewoners in oostelijk
Zuid-Limburg alvast voor illega-
le collectanten. Volgende week
wordt de nationale collecte voor
geestelijk gehandicapten gehou-
den. Bij de politie is bekend dat
illegale collectanten van deze ac-
tie misbruik maken door vlak
voor of tijdens de officiële collec-
te langs de deuren te gaan.

Meestal worden huis-aan-huis
kaarten aangeboden voor een
goed doel. Het geld komt echter

niet ten goede aan de geestelijk
gehandicapten, maar verdwijnt
in dezak van andere 'illegale' or-
ganisaties. Bij de vorige collecte
zijn deze personen ook al actief
geweest. De politie verzoekt de

Voor de gemeenten Heerlen,
Brunssum, Onderbanken, Nuth
en Voerendaal geldt dat er geen
vergunningen zijn verleend voor
het houden van een collecte, zo-
dat volgende week alleen voor
deactie Nationale Collecte Gees-
telijk Gehandicapten kan wor-
den gecollecteerd. Deze collec-
tanten hebben een officieel legi-
timatiebewijs in bezit.

Srunssummer moet
pitbull afgeven

PUNSSUM - De politie vanPnssum heeft een 31-jarige
[junssummer bekeurd omdat hij
L, e kchepenstraat met zijn pit-£"-terner liep zonder dat het dier, gemuilkorfd. De man is in het; «len al diverse malen hiervoor~*arschuwd en bekeurd. In over-s met justitie is de hond in beslag-X?e?- In afwachting van een«ere beslissing is het dier elders'aergebracht.

Raad na Heerlen ook akkoord met Emmaplan
Brunssum eist aanpak

dealers Hoensbroek

Steunpunt voor ouderen
ONDERBANKEN - Elke kern in de gemeente Onderbanken krijgteen steunpuntvoor ouderen. Daar kunnen ouderen terecht voor vra-gen over voorzieningen en regelingen voor ouderen en gehandicap-
ten.

De stichting Ouderenwelzijn Onderbanken heeft samen met de Fe-derstie van Ouderenverenigingen het initiatief genomen om in elkekern een steunpunt op te zetten. Het gaat om steunpunten in de ker-nen Schinveld, Merkelbeek, Jabeek enBingelrade. Deze service voorplaatselijke ouderen gaat op zijn vroegst in maart van het volgendjaar van start.

In principe gaan vrijwilligers de steunpunten bemannen. Deze vrij-willigers moeten wel een cursus volgen.

" „'t Langzaam TrampelMa-
schien, dr Bril, 't Sjokkelpeed,
de Morgenster, een Schwarzer
Weg, de BlauweEngel en deRo-
de Duivel, een vrolijke begrafe-
nis, de brug bij Kathagen, een
verloren gewaande vader en de
roofridder van Rimburg. Het
lijken de elementen voor een
avontuurlijk sprookje, maar
het zijn de ingrediënten van
een waar gebeurd verhaal. Met
deze 'prikkelende' passage be-
gint Marcel Put deze nieuwe
aflevering, waarin de lezer de-
ze rariteiten terugvindt.

Verkeer 2

9Het verkeer in de Mijnstreek
heeft een heel markante ge-
schiedenis achter de rug. Het is
allemaal begonnen toen de Ro-
meinen twintig eeuwen geleden
dwars door Zuid-Limburg en-
kele belangrijke wegen aanleg-
den. Legers en handelaren
vonden zo hun weg. Het toen-
malige Heerlen lag zelfs op het
knooppunt van die wegen. De
welvaart van de Mijnstreek
bleef later direct verbonden met
de aanwezigheid van deze we-
gen. De geschiedenis van het
verkeer en vervoer in oostelijk
Zuid-Limburg is het thema dat
behandeld wordt in de twaalf-
de aflevering van de serie 'Ach
Lieve Tijd - Mijnstreek.

Verkeer

Aanwinst

Verkeer 3
" Maar het verkeer werd door
de vele tollen en grenzen die als
een web over de Mijnstreek la-
gen, ook tegengewerkt. Pas toen
bekend werd welkerijkdom on-
der de Limburgse heuvels ver-
borgen lag, was de overheid
bereid om betere wegen en voor-
al spoorwegen aan te leggen.
Sappige anekdotes over hoe de
mijnwerkers werden vervoerd
met een van devele trammetjes
of met een van de elkaar heftig
beconcurrerende busonderne-
mingen, maar ook het afscheid
van het Miljoenenlijntje, dat
vele harten brak, maakt deze
aflevering interessant. Eind de-
ze maand wordt in de dertien-
de aflevering het plattelandsle-
ven belicht. We wachten af.

BedankjeVan onze verslaggeefster

DOOR JAN HENSELS

DOOR THEO SNIEKERS

Nieuw leven voor
tweedehands orgel

Instrument uit kerk Wijchen nu in Vrieheide Onder leiding van een deskundig
orgelbouwer werd het instrument
eind juni door vrijwilligers uit de
Heerlense parochie gedemonteerd.
In wel duizend.stukken arriveerde
het nieuwe orgel op 2 juli in Vrie-
heide. Uit die puzzel van balken,
pijpen, latten en draden kwam uit-
eindelijk een fraai orgel tevoor-
schijn.

Dat afwijkende denken binnen
de Heerlense coalitiepartijen
over nachtvluchten kwam ook
wel aan het licht. Eensgezind
verklaarden zij echter uiteinde-
lijk geen behoefte te hebben aan
de motievan de Stadspartij. Ook
de oppositiepartijen steunden de
motie niet: de Stadspartij bleef
met lege handen achter.

E F■ var? eri° hte p°ging om de aanleg
Luchnf °ost-westbaan bij de
bij £ u en Maastricht dichter-
stent gen of een Poging de

! üit«it ?malle Heerlense coalitiei een te spelen? Veel raadsle-
af vLtr°, egen zich dinsdagavond[ mout de bedoeling was van eeni Part f Vsn de grootste oppositie-

' Noorr) ff- Stadspartij Heerlen-
' ge «„ u- e motie rieP het colle-
ï te &■ y de Tweede Kamer aan
* Oost ,mgen op aanleg van de
I nieii, utbaan om daarmee veel
'- tic u

6 banen te creëren. De mo-
f" Kam ~ lngediend door oud-
I Rein Hummel.

"^oheKieke.rot had ln Zl-in
* diso, hangijzer in de huidige
'in Ho e over de Oost-westbaanE staan Tweede Kamer - het toe-
i aan„ Van nachtvluchten - niet( grot! oerd- Daarover zijn de
t mer, Paftyen in de Tweede Ka-

* de?B Verdeeld- De Stadspartij wil. lenLVerdeeldheid ook op Heer-k en d"Iveau aan het lichtbrengen> len rmee Pohtiek gewin beha-. zag je raadsleden denken.

Wat ook de drijfveer van de
Stadspartij is geweest, het voor-
val illustreert dat de verhouding
van deze fractie met de coalitie-
partijen steeds slechter wordt,
zoals de sfeer in de raad sowieso
vertroebeld is geworden.

werd tenslotte het beoogde instru-
ment gevonden. Gubbels: „Ook
daar ligt een moderne kerk, die veel
lijkt op die van ons, dus we hadden
op voorhand al goede moed. Meteen
toen we daar binnenliepen was het
duidelijk: dat was ons orgel."

„We hebben nog even gedacht over
een nieuwe inzameling, maar je
kunt niet bij de parochianen blijven
aankloppen. Bovendien hebben die
alzeventig procent van het totaalbe-
drag bijeengebracht," aldus pastoor
Otto.

9De Heerlense politie kreeg
onlangs post van een wel heel
dankbare gast. De arrestanten-
bewakers hebben hem blijkbaar
goed verzorgd, want de man
bedankt het viertal uitvoerig
voor de vriendschappelijke be-
handeling tijdens zijn 'drie
volle-melk weken. Ook voor de
schoonmaakploeg heeft de ver-
dachte in kwestie niets dan lof.
Zou hij dan zoveel troep hebben
gemaakt, vragen wij ons af. Als
'uitsmijter' nodigt de man,
chef-kok van beroep, de staf uit
voor een etentje in zijn eigen
keukenomgeving. Voor wat
hoort wat, luidt het spreek-
woord toch...De Stadspartij hield haar motie

na intern beraad uiteindelijk
aan. Om te voorkomen dat de
landelijke pers schrijft dat Heer-
len tegen de Oost-westbaan is,
verklaarde Hummel. Misschien
had dat ookwel te maken met de
opmerking van Harrie Winterae-
ken (GroenLinks), dat vooral de
inwoners van Hoensbroek - de
thuisbasis van de Stadspartij -van nachtvluchten te lijden zul-
len hebben.

HEERLEN - De zoektocht naar
een nieuw orgel voor de ChristusKoningkerk in de Heerlense wijk
Vrieheide heeft zon kleine tien jaar
geduurd. Al bij derenovatie van het
moderne godshuis aan de Zeslan-
denstraat, in 1984, werd duidelijk
dat het oude orgel hoognodig aan
vervanging toe was. Het instru-
ment, gebouwd in de crisisjaren
rond 1930, heeft het desondanks
nog lang moeten volhouden. Pas
begin dit jaarvond het kerkbestuur
een 'nieuw' orgel: in Wijehen.

De plannen voor het nieuwe kerkor-
gel gingen door gebrek aan geld
bijna de ijskast in. Een inzamelings-
actie onder de parochianen bracht
vervolgens toch ruim 40.000 gulden
op. „Na een bedelactie en een subsi-
die van het bisdom kwam daar nog
15.000 bij," vertelt voorzitter JanGubbels van het orgelcomité. Met
dat geld in kas, kon het comité aan
de slag.

Al gauw bleek een nagelnieuworgelfinancieel niet haalbaar. Gekozen
werd toen voor een tweedehandsje.

De speurtocht naar een tweede-
hands orgel bracht de bijna wanho-
pige leden van het orgelcomité in
alle delen van Nederland; van
Utrecht naar Amsterdam en van
Boxmeer tot Maastricht. Jan Gub-
bels: „Orgels zijn er genoeg, maar
we konden ze óf nog steeds niet be-
talen, óf ze detoneerden volkomen /
in onze moderne kerk, die uit 1964
stamt."

In de Everarduskerk in Wijehen

Nadat het bisdom en de Klokken-
en Orgelraad toestemming gaven
voor de verkoop, werd het impos-
sante instrument overgenomen
voor 15.000 gulden. „Voor een orgel
is dat een prikkie, maar we waren
er nog niet. Het verplaatsen van het
orgel van Wijehen naar Vrieheide
kostte een ton. Specialistenwerk,
weet u. Ook dat bedrag hebben we
vooral met zelfwerkzaamheid ge-
drukt tot ongeveer éénderde," ver-
telt pastoor Otto.

Om 16 uur geeft J. Seevens een kort
demonstratieconcert ob het orgel.

Het instrument wordt zondag inge-
zegend door vicaris-generaal mgr.
Maessen tijdens een kort lof, dat om
15 uur begint.

Toch kwam ook hier bijna een kink
in de kabel. De schoorsteen van het
kerkgebouw moest 'verborgen'
worden, anders paste het hele in-
strument met zijn vier delen, nóg
niet in de Christus Koningkerk.
Pastoor Otto ontwierp daarom een
nep-deel voor het orgel, dat nauwe-
lijks van echt te onderscheiden is.
„Alleen wij weten dat de drie delen
met de koperkleurige pijpen niet
werken," lacht hij. Een demonstra-
tie leert dat de twee werkende de-
len, herkenbaar aan de zilverkleuri-
ge orgelpijpen, voldoende geluid
produceren voor vijf.

S2O/522 weer uit de kast te ha-
len. Zuidgeest: „Dan zijn de
omwonenden aan de Patersweg
tevreden, maar protesteert ver-
volgens de Hommerterweg.
Daarom moeten we zorgvuldig
te werk gaan."

Loterij
" De Schaesbergse voetbalver-
eniging RKONS hield onlangs
een loterij. Niets bijzonders ei-
genlijk, ware het niet dat de
jeugdvan RKONS wel heel erg
haar best heeft gedaan en dat
mag niet onvermeld blijven. De
kleinsten van het D-elftal
brachten als team maar liefst
435 loten aan de man. De jeugd
heeft de toekomst, zeggen ze
weleens en dat lijkt te kloppen.
De pupillen volgden het (goede)
voorbeeld van jeugdleidsterEls
Ackermans, die in haar eentje
425 loten verkocht. Mooie pres-
taties én goed voor de clubkas.Omstreden motie over

dichtslibbende wegen

Heerlen en Brunssum oneens over aanpak verkeersdrukte
BRUNSSUM/HEERLEN - Dat
het erg druk is op en rond het
Bodemplein in Brunssum, voor-
al in de spitsuren, zal niemand
ontkennen. De toegangswegen
van en naar Brunssum slibben
langzaam maar zeker dicht. Te-
gen die conclusie van wethouder
K- Krocké van Brunssum valtniets in te brengen.

CDA:burger
geenmelkkoe

lÖrj^.LVELD - Het CDA Simpel-
te <j lndt dat rijksbezuinigingen
6n tonemeente ral<en' moeten lei-
rt het ltale bezuinigingen en niet
e b„ verhogen van de lasten van
ingewfeT" „De burger mag niet de
j^ wade en onterechte melkkoe

e cu e gemeente worden," zeggen
a/W Jften-democraten in hun alge-e beschouwingen.FN CriAftaatraT , gaat alleen akkoord met

C als die in de sfeer van
\i '* lok 1

ke bestedingen liggen.
I %hoo e belastingen mogen niet
jMaats g' "Er moet nu pas op de

rnvestf> Worden gemaakt. Bepaalde
i 1en L.eringen moeten gewoon wor-DlJgesteld," aldus het CDA.

r&n vngt de fractie aan op het wij-
F^r j-

an de nota aanbestedingen.
fW) bl een redehjke grens wor-
Jbenba

Paald tussen onderhandse en
£>et o r̂f aanbesteding." Volgens

É^itrsir dlent dit laatste het uit-Ifc BsPunt te zijn.

Knotte komt het CDA nog evenRt jaa°P de coalitievorming eerder
K^rzj e. : "Die heeft geleid tot een
Kritiek tiSfeer en tot een troebelRet CDa maat in onze gemeente."
Fer zet 1 SimPelveld belandde meti 'els in de oppositie.

Wie rond de avondspits vanuit
Heerlen via de Heerenweg ofEmmaweg met de auto naarBrunssum moet, is al gauw 20-25
minuten kwijt. Ter vergelijking:
via de autosnelweg rij je in een
half uur van Heerlen naar Roer-
mond.

Bovendien betwijfelt Zuidgeest
vooralsnog of de provincie op-
eens hard trekt aan bijvoorbeeld
de aanleg van de 522. Zuidgeest
stelt dat hij nog niets zwart-op-
wit heeft gezien over het toeken-
nen van een hogere prioriteit aan
de 522. Met de verkiezingen op
komst willen ze bij de provincie
ook wel eens dingen beloven, zo
was de strekking van zijn be-
toog.

Heerlen, de provincie, Rijkswa-
terstaat en de Vervoersregio
Zuid-Limburg aandringen op
maatregelen ter ontlasting van
de overbelaste wegen Karel
Doormanstraat, Bodemplein en
Akerstraat.

Volgens Zuidgeest benadrukt
Brunssum in elk overleg met
Heerlen dat de Zwart-1 er zo snel
mogelijk moet komen. Heerlen
legt duidelijk prioriteit bij ande-
re wegen: de Heerenweg, de
Boordenwegen (Schandeler-
boord, Palemigerboord) en de
Mijnspoorweg.

femistisch taalgebruik voor ge-
deeltelijke aanleg van de
Zwart-1.
De suggestie van de coalitie kan
echter ook betrekking hebben
op een alternatieftraject voor die
Zwart-1. De Zwart-1 is de weg
die er niet mocht komen na een
Raad van State-uitspraak. Aan-
leg van de weg zou vernietiging
van een deel van de Brunssum-
merheide betekenen. Een ge-
deeltelijke aanleg van deZwart-1
is echter ook niet onomstreden
omdat dan zo goed als zeker het
mes moet in het Heidserpark.

paraat heeft terwijl het gemeen-
telijke onderzoek naar de over-
belaste hoofdwegen niet eens
helemaal is afgerond. Het lijkt
zinvoller om aan de hand van die
onderzoekgegevens met de hele
raad te praten over de beste aan-
pak van de inderdaad enorme
verkeersdrukte. Maar misschien
beschikt de coalitie al over gege-
vens die de andere fracties niet
hebben.

’ achtergrond j

De oppositiefractie Progressief
Akkoord stond dinsdagavond tij-

Alleen, hoe moet de flink toege-
nomen verkeersdruk opgelost
worden? Nieuwe wegen aanleg-
gen, is lang niet altijd dé oplos-
sing. Het kan problemen plaatse-
lijk zelfs verergeren of het gaat
ten koste van natuur. Of het le-
vert tijdrovende gerechtelijke
procedures op die nergens toe
leiden, buiten wat scheve gezich-
ten in de buurgemeenten.

Gezien de toegenomen verkeers-
drukte en de (bouw)plannen in
het centrum van Brunssum en
aan het Emmaterrein willen die
fracties zo snel mogelijk een ver-
binding aangelegd zien van de
S2O (Sittard-Brunssum) naar de
Heerenweg in Heerlen. Ook pleit
de Brunssumse coalitie in de
motievoor aanleg van de 522 die
de Patersweg in Hoensbroek
moet verbinden met de S2O in
Brunssum-Noord.

Ook buurgemeente Heerlen lijkt
niet zo gecharmeerd van de op-
lossing die de Brunssumse coali-
tie voorstaat. Wethouder J. Zuid-
geest van Heerlen waarschuwde
dinsdag zeer voorzichtig te zijn
met pleidooien om wegen als de

Wethouder Krocké verklaarde
gisteren overigens dat als geen
van de alternatieven S2O of 522
haalbaar is, er niets anders opzit
dan genoegen te nemen met op-
lossingen die het verkeer door
de wijken blijven voeren.

dens de raadsvergadering naar
aanleiding van de motie al op de
achterste benen. Volgens fractie-
voorzitter Paul van Betuw is het
doortrekken van de S2O naar de
Heerenweg niets anders dan eu-

Voor de Brunssumse coalitiepar-
tijen Borger, CDA, BCD en VVD
is in ieder geval de maat vol. Zij
hebben zelfs een motie geprodu-
ceerd waarin zij bij de raad van

Het is wat vreemd dat de coalitie
nu al een kant en klare oplossing

I Pastoor Otto en Jan Gubbels van het orgelcomitébewonderen het nieuwe kerkorgel. Foto: fransrade
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bewoners de politie te waarschu-
wen als deze nep-collectanten
worden gesignaleerd.

—_^____von onze verslaggever

[ttUNSSUM De gemeente
Brf!j moet de drugsoverlast
"".de Akerstraat-Noord en om-
ving evenals andere sociaal-matschappelijke problemen in

0L ccl van Hoensbroek op
rte termijn aanpakken. De

slf h daarvoor moet Heerlen
iet ,7e^en- De lasten mogen
«i betaald worden uit het Em-
it t? ds' de pot met êeld waar"
ritu/i!, erlen en Brunssum de

wikkeling van het gezamen-
rT?>°J eet Emmaterrein-Aker-. aat-Noord betalen.
'at ''s de strekking van een amen-
kkrT jan de fractie Progressief
ted°ord dat gisteravond door de
ien

v~n Brunssum werd overgeno-
er 'jj? daë eerder had wethou-

" Zuidgeest overigens in de

Te vroeg bezwaar
F^RLEN - Meubelgroothande-
'maatt n heeft te vroeg bezwaar
eer« teSen de renovatie van de■ enweg tussen Heerlen en
n.b(r Urn' Als de gemeente Heer-
*nd mt met het stuk van de door-
!vesti h'68' waar de ondernemer
w.^" is> kan hij opnieuw een
'esid tChrift indienen- Dit heeft
ink it»^' Sleddens van de recht-

beslist.

raad van Heerlen al toegezegd dat
het college samen met ondernemers
en bewoners de drugsoverlast en
verloedering gaat aanpakken.
Na Heerlen ging Brunssum giste-
ren, met uitzondering van raadslid
Palmen uiteindelijk ook in principe
akkoord met het Emmaterreinpro-
ject. Dat plan voorziet in de bouw
van 800 woningen, industrieterrein
en park.

De raad van Brunssum had bedui-
dend meer tijd nog om hier een
besluit over te nemen dan hun col-
lega's in Heerlen. Zelfs in de giste-
ren hervatte raadsvergadering had
de raad alleen al voor de behande-
ling van het voorstel in tweede ter-
mijn nog bijna tweeëneenhalf uur
nodig. Dinsdag werd de raad van
Brunssum wegens tijdgebrek ge-
schorst. Die vergadering liep onder
meer uit vanwege gehakketak over
de juiste interpretatie van het aan-
gescherpte reglement van orde.
Progressief Akkoord diende tien
amendementen in, waarvan er en-
kele werden aangenomen. Zo bleek
er steun voor een bodemonderzoek
op alle verdachte plekken op het
Emmaterrein en moet er onderzoek
komen naar eventuele toename van
het verkeer als gevolg van het pro-
ject. De coalitie diende met succes
een motie in over de aanpak van de
toegenomen verkeersoverlast. De
raad vroeg verder aandacht voor de
positie van de sportverenigingen
die weg moeten door de sanering
van de sportaccomodatie aan het
Emmaterrein.

Vertroebeld De motie is bedoeld voor de 'in-
terne verhoudingen', verwoord-
de PvdA-wethouder Jos Zuid-
geest dat vermoeden hardop.

pit-bulletin
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Auto's

Eurocasions
Rij nu, betaal later

Demonstratieauto's
Citroen Xantia 2.0iSX 1994
Citroen ZX 1.4Furore 1994
Citroen ZX 1.8Furio 1994

Citroen KM 2.0iComfort roodmetallic 02-1992
Citroen Xantia 2.0 blauwmetallic 04-1993
Citroen ZX Volcane 2.0rood 08-1991
Nissan Primera 2.0iSLX grijsmetallic 09-1992
Citroen ZX 1 6iAvantage zwart 05-1992
Citroen BK 1.6 TGi Break rood 01-1992
Citroen AX I.li TGE groenmetallic 05-1992
Volvo 460 I.Bi GL wit 10-1991
Volvo 440 1.7 GLTrood 04-1991
Citroen BK 1 6i TGi grijsmetallic 01-1992
Toyota Carina grijsmetallic 06-1991
FiatTempra 1.6iSX grijsmetallic 05-1991
Opel Kadett 1 8i Frisco wit 04-1991
Toyota Carina 11 1.6igrijsmetallic 02-1991
Ford Escort 1.6irood 09-1989
Toyota Carina II 16i grijsmetallic 10-1989
Ford Siërra 2.0 grijsmetallic 01-1988
Nissan Bluebird 2.0iroodmetallic 01-1989
Ford Siërra Turbo Diesel blauwmetallic 04-1991
Citroen C25 bestel diesel wit 06-1994
Peugeot 405 1.6 Reference-uitv. wit 01-1992
Citroen ZX 1.4iAvantage rood 04-1992
Citroen AX 1.1 Firstzwart 05-1992
Citroen BK 1.4iCannes wit 05-1991
Toyota Corolla 1.6 blauwmetallic 08-1988
Ford Siërra 2.3 diesel GL blauwmetallic 05-1987
Suzuki Swift 1.3Limited grijsmetallic 02-1990
Citroen BK 1.9RD Break kl. wit 04-1987
Citroen BK 1.9RD Break grijsmetallic 02-1989
Citroen KM 2.0icomfort wit 05-1990
Seat Marbella wit 01-1989
Mitsubishi Colt 1.3LX wit 01-1985
Honda Civic 1.3 GL 01-1995
Opel Ascona 1.6 GL 04-1982
Opel Ascona 1.6 GL 03-1983
Opel Veetra 1.6 GL rood 05-1991
Mitsubishi Galant 1.6 XL 04-1989

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

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

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

Te koop CITROEN CX, bwj.
'84, in prima staat, t.e.a.b.
Telef. 043-218252.
CITROEN Visa, bwj. '83,
APK 4-95, 2 cyl., i.z.g.st.,
’1.350,-. Tel. 046-513425.
Te koop 2 CV 6 EEND, bwj.
'87, APK 9-95, 61.000 km, i.
z.g.st. Tel. 04459-2238.
Te koop CITROEN BK TRS
bwj. '83, APK 9-95, vr.pr.

’ 1.650,-. Tel. 046-510423.
Kleine CITROEN LNA, '83,
1e eig., 69.000 km., APK 2-
95, ’ 1.950,-. 045-255784.
Te koop CITROEN AX 11
RE wit, 3-drs, 1989, 49.000
km, APK-gek., i.z.g.st. Pr.n.
o.t.k. Telef. 04450-1934 /
043-292239
Te koop DAIHATSU Cuore
550 cc (1:18), bouwjaar '80,
APK 4-95, vr.pr. ’600,-.
Tel. 045-464971.
Te koop GEVRAAGD: loop-
en sloopauto's, tevens
schadeauto's. Wij betalen
de hoogste prijs. Telef. 045-
-273933.
Te koop Ford ESCORT , bwj.
'86/'B7, vr.pr. ’4.900,-. Tel.
045-351735 na 19.00 uur.
FORD Capn '81, 1.6 L sport-
velgen, ’950,-. Tel. 045-
-726296.
Ford SIËRRA 2.0 GL, '84,
APK 6-95, trekh., gr.met.
’3.900,-, met garantie van
Bovag-bedr. 045-244947.
Ford SIËRRA 1.6 GL, 5-drs.,
'85, 1 jr. APK, trekh., wit,

’ 4.500,-, met garantie van
Bovag-bedrijf 045-244947.
Te koop Ford ESCORT 1.4
CL bwj. '90, 5-drs., vr.pr.

’ 13.500,-. 045-753179.
Te k. Ford FIËSTA, nieuw
model, bwj. '89, mr. mog., pr.
n.o.t.k. «04492-5132.

Te koop AUDI 80 1.8 S LPG,
bwj. '89. Tel. na 18.00 uur
046-752211.
Te koop AUDI 100 2.2 Avant,
bouwjaar '83. Tel. 04499-
-4261.
Te koop Austin MINI 1977, i.
z.g.st., weing km, kleur geel,
APK tot 5-95 vr.pr.
’2.500,-. Tel. 043-213732.
Te k. BMW 318 i sedan, met
extra's, bwj. '91, km.st.
75.000, roodmet. Autobedr.
Nic Gelissen, Groot-Gen-
hout-Beek, a 046-371054.
Te koop BMW 316 bwj. '80,
APK 3-95, spec. gril, mooi,
’1.500,-. Tel. 04458-2135.
Te koop BMW 520i, bwj. '83,
i.z.g.st., vr.pr. ’ 3.950,-.
Telef. 043-258715.
Wegens omstandigh. te k.
BMW 316 type '85, i.z.g.st.,
’3.650,-. Tel. 045-412510.
Te k. BMW 520i, bwj. '84,
APK '95, viertrap automaat,
alle extra's, mooie auto, vr.
pr. ’ 3.500,-. S 043-630871.

.Te koop BMW 318i, bwj. '85,
APK 4-95, vr.pr. ’6.000,-.

i Telefoon: 04406-15390.
BMW 318i, bwj. '92, nw.
mod., 1e eig., km.st. 26.500,

■ diamantzw.mett., div. extra's,
vaste pr. ’42.500,-. Tel.
046-528336 b.g.g. 581841.
Te koop BMW 524 TD bwj.
'90. Tel. 046-512736.
knalrode BMW 316, bwj. '81,
APK, nwe. banden, div. ex-
tra's, vr.pr. ’1.250,-. Tel.
045-728919.
Te koop BMW 316, bwj. '85,
2-drs, blauw. Telef. 045-
-273933.
BMW M 3bwj. '87, zwartmet.,
nieuwstaat, veel extra's,
’27.500,-. Tel. 046-581841
b.g.g. 046-528336.
Ford ESCORT 1600, bwj.
'83, kl. blauw, vr.pr.

’ 2.350,-. 04405-4045 na
18.00 uur.

v.a. ’ 10.000,-
-2 jaar garantie
Vergelijk prijs/

kwaliteit in 1000
m2showroom

Jeep + combies
Daih. Feroza sporttrack '93

VW Passat Variant '91
VW Transporter 2.0 '89

Ford Escort 1.6 CLX Clip'93
Lada 1500 GL '89

DIESELS
Mercedes 190Dwit '84

Mercedes 190zeer mooi '89
Seat Ibiza GL D 86
Daih. Charade '89
Daih. Charade '85

VW Golf '84
AUTOMATEN
Daih. Charade 1.3i89
Toyota Corolla 1.3 '86

Hyundai Pony '86
Opel Omega 2.4i'89

Nissan Micra '86
Daihatsu Charade '85

ANWB gekeurd
Alfa Twin Spark 75 '91
Alfa 33 Twin Spark '90
Alfa Romeo 75 2.0 '86

Audi 80 I.BS '89
Audiloo 2.3E'91

Audi 80 I.BS z. mooi '87
Citroen AX Sport '87

' Citroen BK 1.4 '85
BMW 323i'83

Daih. Charade 1.3iSport '92
Daih. Charade '89
Fiat Uno 45 IS '90
Fiat Panda 34 '86

FordEsc. 14CL5-drs'B7
Ford Escort Sport '88

Ford Siërra 2.0Azur '91
Ford Scorpio 2.0 GL '86

Ford Escort '85
Mondeol.6iGLXl6V'93

FordOrion 1.4 CL'9l
Ford Siërra 2.0 '87

Honda Civic Sedan '88
HondaCivic 15iGLt.'91
Mitsubishi Colt Sport '86

Nissan Sport 100 NX+ '92
Nissan Micra S Sport '91

Nissan Micra 1 .OS '86
NissanPrimera 1.6 LX 91

Opel GT 2.3i '69
Opel Kadett 1.8 GTi '88

Opel Kadett 1.3 85
Kadett I.3SGSi Look '85
OpelKadett 1.3 S Club'BB 'Opel Kadett 1.8 GTi Sed. '88
Opel Kadett 1.4iimpr. '91 ,
Opel Kadett 1.3 SGT'B6
Opel Veetra I.Bi rood '93

Opel Corsa 1.3S'89
Peugeot 106 1100 XN'9l

Peugeot 309 XE '88
Peugeot 405 GR '88

Suzuki Alto '88
Suzuki Swift '88

Toyota Starlet 1.2 GL '85
Toyoya Corolla Sport '87

Volvo 360 GL '87
Volvo 340 DL '87

VW Golf 1.6 S 5-drs '90
VW Polo '90

VW Golf Tour 1.6 '88
VW Passat 18i '91
VW Passat 18i '86

Mitsubishi Starion XE '82
Mitsubishi Cordia '83.

Div. inruilers uitzoeken
vanaf ’ 500,-.

Reeweg 112, Landgraaf.
8 045-321810.

ALFA 164 V-6, directie-auto,
1e eigenaar, bwj. '89, don-
kerblauw, veel extras,

’ 16.950,-. Tel. 046-750145.
Te koop ALFA 33, bouwjaar
november '86, diverse extra-
's. Telef. 046-334411.
ALFA 33 1.3, '86, 1 jr. APK,
wit, 105.000 km., stereo-
radio, Vi jr. garantie van Bo-
vag-bedr. ’ 5.000,-, event.
met sportvlgn. 045-244947.
Te koop ALFA 33 bwj. '86,
APK 3-95, verl., i.z.g.st.,

’ 5.500,-. Tel. 04454-63075.
Te koop Ford ESCORT, die-
sel 1.6, bwj. '88, vr.pr.

’ 9.500,-. Telef. 045-
-351735.na 19.00 uur
Te k. ALFA 33 1.3 S, bwj. '86,
met schade, ’2.000,-. Telef.
045-708788 na 18.00uur.

IMPO CARS biedt u aan:
Porsche 911 Carrera '83
/ 32.500,-; Pontiac Feiro 6
cyl. autom. '87 ’ 11.500,-;
Renault Espace Turbo die-
sel '85 /11.950,-; Opel
Omega station '87 ’8.500,-; 'Opel Kadett station '87,
’9.000,-; Peugeot 205 X5
'88 ’8.950,-; Peugeot 205
KR 4-drs. '87 ’7.950,-;
Opel Kadett 1.3 S '86'
’5.950,-; VW Golf GTi '85,
dikke bumper etc. ’6.950,-;
VW Golf Cabrio uitgev. als
'91 ’8.950,-; Mercedes
coupé 280 80 ’5.950,-; To-
yota Starlet t. '86 ’4.950,-;
Ford Fiësta '88 ’7.750,-.
Alle auto's pas Rijksdienst
gekeurd. Impo Cars, Uter-
weg 51A Heerlen-Nrd. 045-
-233138.
Te k. MERCEDES 190 E,
bwj. '85, pr. ’11.000,-; Audi
80, bwj. '79, APK 30-5-95,
pr. ’ 950,-. S 043-474229.
Te k. Opel KADETT auto-
maat, bwj. '84, ’3.500,-;
BMW 316 '85 ’5.950,-. Div.
inruilers v.a. ’ 1.000,-.
Hoofdstr. 200, Hoensbroek.
Telef. 045-227395.
GOLF Turbo diesel, '82; Ka-
dett SR '83 ’750,-. Telef.
045-228971.
Fiat PANDA 1000 IE CL,
rood, bwj. 9-'9O, 26.000 km,

’ 7.950,-. Tel. 04405-3250.
Fiat PANDA, bwj. '92, wit,
27.000 km, vr.pr. ’10.950,-,mr. en financ. mog. Tel. 043-
-258715, Autopoetsbedrijf.
Te k. FIAT 127, bwj. '82,
APK 22-2-95, vr.pr. ’750,-.
Tel. 045-229022.
UNO 60 S, 5-bak, '87,
sportw., alarm, ’ 4.950,-.
Tel. 045-424128.
FIAT Uno 60 S, 54.000 km,
bwj. '89, ’9.500,-. Telef.
04954-1685/2153.
Fiat UNO 45 Fire bwj. '88,
’4.850,-, 100% auto. Tel.
046-511293.
Moet weg! Fiat UNO, bwj.
'84, APK '95, prijs ’850,-.
Tel. 045-723736.
Te koop FIAT Panda '83,

’ 975,-. Dorpstr. 97,
Brunssum.
Te koop Ford SIËRRA 1.6
CL, bwj. '88, APK 5-95, i.Z.g.
st. 046-334182 na 18 uur.
Te k. FORD Fiësta 1.4 S,
grijsmet., 9-'B7, veel extra's,
’6.750,-. Tel. 045-711212.
Ford Escort AUTOMATIC,, bwj. '80, nw. APK, ’ 950,-. S
045-726175.
Ford TRANSIT busje te
koop, bwj. 1978. Telef.
04457-3326.
Te k. Ford SIËRRA 2.0 CL
combi, '87, 5-drs., kl. met.
blauw, centr. vergr. w.w.glas,
APK 5-95, i.z.g.st., vr.pr.
’11.500,-. Tel. 046-523104.
Te koop Ford ESCORT bwj.
'79, APK dcc. '94, vr.pr.
’600,-. Tel. 045-217053.
Te koop Ford ESCORT 1.1,
bwj. '84, APK, geen roest,
’3.150,-. Tel. 045-228726.
Te koop Ford FIËSTA 1.1,
bwj. '82, leuke auto, APK,
’1.400,-. Tel. 045-228726.
Weg. omst. te koop Ford
ESCORT 1400 CL, bwj. '89,
87.000 km, blauwmet., spoi-
ler en bumpers alles in kleur,
APK 6-95, mooie auto, vr.pr.

’ 9.250,-. Tel. 045-229538.
Te koop FORD Escort XR3i,
bwj. '83, mooie en perfecte
auto, APK 4-95, vr.pr.
’3.450,-. Tel. 045-228361.
Ford SIËRRA 2.0 L '88, 4-
drs., 5-gang, get. glas, cv.
’7.250,-. 045-223169.
Ford FIËSTA, kl. wit, verbr.,
sportwielen, zr. leuke auto,
APK-gekeurd, i.g.st., vr.pr.
’1.050,-. Tel. 046-377862
b.g.g. 06-52.985195.
Ford ESCORT 1.41 CLX bwj.
'91, prijs ’15.250,-. S 046-
-528336 b.g.g. 046-581841.
FIËSTA type 1.1 L Festival
'86, bijzonder mooi,
’5.500,-. Tel. 045-424128.
ALFA 33 1.7 lE, '90, nw.
mod., dealer ond., extra's, vr.
pr. ’13.500,-. 046-511446.

Te k. Ford SIËRRA 1.6 L
station, bwj. '83 met 4 nieu-
we banden, APK, vr.pr.

’ 2.750,-. Tel. 045-225361.
Te k. Ford ESCORT Estate,
bwj. '82, i.z.g.st. en APK, pr.

’ 2.450,-. Inruil mogelijk.
Telef.: 046-524730.

ESCORT KR 3i Cabrio, bwj.
'87, nw.st., ’14.750,-. Inr.
mogelijk. Tel. 046-511293.
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 k. Ford SIËRRA station-
car 1.6 CL, bwj. '87, wit, met
trekh., vr.pr. ’7.500,-. Tel.
045-313309.
Te koop Ford FIËSTA Ghia
1.1 met trekhaak, bwj. '84,
rood, pr.n.o.t.k. Telef. 046-
-370788 na 17.30 uur.

Te koop prachtige HONDA
CRX kl. rood, veel extra's, vr.
pr. ’8.500,-, mr. mog. Telef.
045-255027.
Te k. LANCIA VlO, type Fiat
Uno, bwj. eind '85, Turbo,
APK gek., vr.pr. ’2.950,-.
Telef. 045-724729.
I

MAZDA 626 LX, HB, 2.0,
1985, APK 5-95. Tel. 043-
-623984.
Te koop MAZDA 626 GLX
Coupe 2.0, bwj. m.'BB, in
goede staat, veel extra's,
121.000 km, pr.n.o.t.k. Tel.
046-337846.

Te koop HONDA Jf2.0 EXR, 4 WHL, ALW
'87, wit, vr.pr. ’«f
Telef. 046-740426. _^ \
Te k. Honda ACCOfl&j
'80, APK 8-95, *i
’7OO,- Telef. 045-3162gji'

Voor Piccolo's
zie verder pagina2"

I NET BIJ ONS BINNEN!
DE SKYTOWER

MET QUICK RELEASE.

ËDe
Skytower is 'f gloednieuwe model van Highscreen.

Met1
noviteit het zeer slimme Quick Release-systeem voor uitb'
ding van hardware. Een nieuwe grafische kaart bijvoorb*
zit in een oogwenk op zn plaats. Zonder dat er een schroef
draaier aan te pas komt. UITBREIDEN WORDT EEN KWE*
VAN EEN PAAR KEER 'KLIK.
KLIK. Met één handgreep zijn de zijwanden van de nief
Skytower te verwijderen. Alles in dekast is nu bereikbaar
is alle ruimte en bedrading hangt niet in de weg.
KLIK. De handige klembeugel, die de grafische kaart, mot
etc. op hun plaats houdt, is met één druk op de knop te °
KLIK. Een nieuwe kaart zit zo op zn plek. Als de klembeU
teruggeplaatst is, zit alles meteen goed.
Zijwand erin, en aan 't werklI iEn de Skytower biedt meer handigs. O.a. een seriële poort <
de voorkant voor bijvoorbeeld een notebook of een mod<
wat het 'overtanken' van gegevens wel heel makkelijk mao
Verder is ook aan het milieu gedacht. Alle materialen i"
Skytower zijn recyclebaar. Al zal van afdanken niet *sprake zijn. De Skytower biedt als geen ander ruimte *uitbreiding zodat u bij kunt blijven met hardware-ontwik

i lingen. Om te beginnen zijn er vier zeer krachtige uitvoerins
met sensationele techniek binnenin.
Kom de nieuwe Skytower meteen bij ons bekijken!

HIGHSCREEN'
8 Mb geheugen, 420 Mb harddisk, 3,5" diskdrH
SVGA kaart 1 Mb, toetsenbord, 3 jaar garantie.
Inclusief 14" SVGA, stralingsarme kleurenmonit*
dotpitch 0,28 mm. MPR 11.

400 DX2-80 VL: ’3199
400 DX2-66 PCI: ’3499
500 P6O PCI Pentium: ’3999
500 P9O PCI Pentium: ’4999

I Inclusief MS DOS 6.2 (NL), MS Windows 3.11 (Nl
■ Works voor Windows, Coreldraw 4 en Thunderby
I anti virus lite.

ALKMAAR: Gedempte Nieuwesloot 73, tel: 072 ■ 20 12 09, AMERSFOORT: Kamp 27, tel: 033 - 70 14 75, AMSTERDAM: Buikslotermeerplein 225, tel: I
020 "637 43 12, Ceintuurbaan 133/135, tel: 020 ■ 6 71 69 92, Hoofddorpweg 26 (bij Hoofddorpplein), tel: 020 " 6 15 38 10, APELDOORN: ,^,^

_
Deventerstraat 9, tel: 055 -78 74 83, ARNHEM: Steenstraat 51, tel: 085 "45 51 84, BREDA: Vlaszak 14, tel: 076 -21 45 77, DEN HAAG: Theresiastraat mf^Ê 11 ■129 tel: 070 "347 31 15, DORDRECHT: Voorstraat 258, tel: 078 -14 16 66, EDE: Grotestraat 99, tel: 08380 -1 58 59, EINDHOVEN: Emmasingel 35, %^W m m II M
tel: 040 "43 26 00, ENSCHEDE: Deurningerstraat3A, fel: 053 "30 91 74, GRONINGEN: Herestraat 95, tel: 050 ■14 09 99, HAARLEM: Ged. Oude Gracht 82, W-W ■ M IP^ I
tel: 023 "32 60 17, HEERLEN: Stationstraat 18, tel: 045-71 88 73, HILVERSUM: Hilvertshof, Groest 86, tel: 035 "23 64 26, LEEUWARDEN: Voorstreek I !■ 11
18, tel: 058-15 85 38, LEIDEN: Haarlemmerstraat 239, tel: 071-12 21 64, NIJMEGEN SUPERSTORE: Von der Brugghenstraat 2-8, tel: 080-60 71 50, V mWmW ■

ROTTERDAM: Rodeiand 17, tel: 010 ■433 16 04, ROTTERDAM SUPERSTORE: Goudsesingel 264, tel: 010 " 2 331 331, TILBURG: Willem H-straat 59, liirDArnUDMTl'
tel: 013 -44 58 97, UTRECHT: Nachtegaalstraal 49, tel: 030 -3ó 42 92, ZWOLLE: Diezerstraat 107, tel: 038 " 221317. N\\ K\JV- \J /V\ V \\*



kerkradenaren capituleren in kraker tegen PSVpas in verlenging

Roda strijdend ten onder
DOOR HANS STRAUS

v Limburgs Dagblad

scorebord
knvb-beker

PSV-Roda JC 3-2 n.v. (1-1) .9. Honaldo
1-0, 25. Graef 1-1, 46. Ronaldo 2-1, 90.
Graef 2-2, 96. Linskens 3-2. Toeschou-
wers 8000. Scheidsrechter Temmink.
Gele kaarten: Van Galen (Roda JC),
Vink, Zenden (PSV).
PSV: Menzo, Prommayon, Wouters,
Van der Gaag, Fuchs, Vink (13. Lins-
kens), Numan, Pahlplatz, Ronaldo, Nilis
(106 Meijer), Zenden.
Roda JC: Hesp, Ihalauw, Van Hoogda-
lem (75. Vanderbroeck), De Koek, Luij-
pers, Doomernik, Iwan, Van der Luer,
Graef, Van Galen (53. Derksen), Hui-
berts.

karakteristieken

TWEEDERONDE

Volendam-Vitesse 3-2
Excelsior-Ajax 2 0-3
Dordrecht'9o-MVV 1-0n.v.
AZ-VW 2-0
PSV-Roda JC 3-2 n.v.
Telstar-NAC 1-1 NAC w.n. str.
NEC-GAEagles 4-2
Willem 11-Eindhoven 5-1
Ajax-Den Bosch 3-1
Heerenveen-Cambuur 3-2 n.v.
Heracles-Veendam 2-1
Graafschap-FC Utrecht
Helmond Sport-Sparta 1-4
Groningen-Feyenoord ' 1-2
FC Twente-RKC 2-0
DenHaag-RBC , 3-2

SerH 1 de beslissing forceerde,
'en sc°orden zowel Mauri-
tee ef als Ronaldo twee
h r- ~We zijn uitgeschakeld,"
re°est Roda-trainer Huub Ste-
enrt na aflo°P van het zinde"
oeae duel tandenknarsend
hPPVen' ..maar we gaan hier
ei opgeheven hoofd weg."

;J was het uiteindelijk

'Ward Linskens die namens
J v de verlossende 3-2 maak-

PNpHOVEN - Roda JC
SV m Eindhoven het trotse
L ,tot op de rand van de af-
DnÜ gedreven in de tweedeFQe van de strijd om de Am-
Iw Cup- De Kerkradenaren
fwongen in het hol van de, Uw op de valreep van de re-
rtj!lere speeltijd een verlen-
'Uiri a^ en verk°cnten vn
|e .z.° duur mogelijk tegen

van Aad de
i s- In de zesde minuut van
"eerste helft van de verlen-

rSVL » slaagde er dus niet in Roda JC
boei.e reguliere speeltijd van het
k n bekerduel uit te schake-
kdaT*J leek het lanSe ti-'d wel op'
Pfazii Eindhovenaren met het
fen l.aanse wonderkind Ronaldo
Hh aker van formaat in huis
tün 6n' De achttienjarige was er in
lat pentje verantwoordelijk voor
Mïtp °?a JC zowat het hele duel
f er de feiten aanliep.
igst

at Maurice Graef in de negen-
erinB minuut aantoonde dat inves-
Üs er n m aanvallers alleen lonen
rer(a acn terdie spits ook een solide
egen r 'ng oPereert. Dat brak PSV
'leek ,Ver Leverkusen al op, en
Hek v nu tegen Roda de zwakke

* rjlur? 1 de ambitieuze Eindhoven-
'e\v0o Homenaar Graef scoorde
'3riPP

n net zo vaak als zijn tegen-
bod* onaldo bij PSV en hield
>loe„ " °-e race tegen de peperdures van multinational Philips.

Dordrecht'9o-MW 1-0 na verlenging -93. Breetveld (pen.) 1-0. Geel: Van Wis-
sen, Joordens, Libregts (MVV).
Scheidsrechter: Schaap. Toeschouwers:
600.
Dordrecht: Gall, Liefden, Wilsterman,
Van Tiggelen, Van de Merwe, Robbe-
mond, Koswal (110. Rook), Atmodikoro,
Breedveld, Van Watturn, Langerak (60.
Lems).
MVV: Van Duijnhoven, Van Wissen,
Straal, Van As, Libregts, Delahaye,
Joordens, Visser, Reyners (101. Knar-
ren), Lanckohr, Balarabe (82. Haelder-
mans).

gaat duidelijk gebukt onder de ge-
nante klassering onderaan de com-petitieladder. De ploeg kende een
loodzware competitiestart en mistondanks een behoorlijke bagage
aan ervaring mentale veerkracht.
De angst voor een nieuwe afstraf-
fing was groot. En als de Dordtena-
ren eens gevaarlijk werden, danbehoedde doelman Van Duijnho-
ven zijn ploeg voor averij.

Bekerdrama voor MVV
Dubieuze strafschop bezorgt Dordrecht '90 zege in verlenging

!laag „^ECHT - De bekemeder-
>er,H Aeed diePc wonden. Het rou-V 7 vloekte en tierde,
gerd \.Sef Vergoossen was geër-
ScheiH et afgrijzen zag hij hoe
c'aal recnter Schaap op een cru-
SchorT°ment (verlenging) een straf-
fen i

aan Dordrecht'9o weggaf,
t°hertje van de eerste orde.

Vw sacha van Wissen heeft
üit Watturn absoluut niet geraakt.
Ma=,„as belachelijk," meende de ge-ogde MVV-coach.

DOOR FRANS DREISSEN

klus leek geklaard in Eindhoven,
maar de Brabanders hadden buiten
Graef gerekend. Hij dompelde het
Philips-stadion tijdelijk in rouw.

Us vo rairier Stevens is een man die
(en dormalig verdediger zweert bij
iiek od h li-ike defensie- H« had kri"
e aaJj dje van zijn eigen team. „Als
'chter' end wil spelen, moet je
len. jun Je zaakjes voor elkaar heb-
'°erer? Wil net niet a*s excuus aan~

'eld e' maar we misten met Atte-
aionj, n benden twee belangrijke
ridiviH Mede natuurlijk door de
>ns de HCle klasse van PSV was bij
in <j defensie niet altijd optimaal
'erlnr , or hebben we uiteindelijkuren, aldus Stevens.

In de eerste verlenging bleek echter
al snel dat karakter- de doorslag
moest geven in de bekerkraker tus-
sen PSV en Roda. En wie anders
dan Edward Linskens - weer een
Limburger - gaat dan voorop in de
strijd. Aanvankelijk gepasseerd,
bleek eens te meer het nut van de
stofzuiger uit Venray. Hij scoorde in
de 96ste minuut van de slijtageslag
op aangeven van Jan Wouters 3-2.
Die voorsprong bleek voldoende.■*l Wpl ,

'an s^ neel nuchtere constatering
let feiteHens' die voorbij ging aan
!in g ri dat Roda tot aan de verlen-
vas t?e beter voetballende ploeg
3Sy e Wong meerkansen afdan
ral So £ Was inventiever in de aan-
werf De thuisploeg had het
lonaj?afl-de individuele klasse vana° te danken dat er steeds

PSV bekert door, maar voor de
meegereisde Roda-supporters was
de eigen ploeg in Eindhoven de mo-
rele winnaar. Het met hart en ziel
aanvallendeRoda - zelfs Hesp stond
in de slotfase in de spits - had de
harten van de eigen aanhang ver-
overd.

met een redelijk comfortabele voor-
sprong gevoetbald kon worden. Al
in de negende minuut scoorde de
Braziliaan, op aangeven van Nilis
die balverlies van Van Hoogdalem
afstrafte. Ronaldo draaide soepel
weg van zijn bewaker Johan de
Koek, die met zijn boven-modale
lengte nou eenmaal niet de samba
kan dansen zoals Ronaldo dat kan.

De voorsprong van PSV bleef tot in
de 25ste minuut op het scorebord.
Toen vond Maurice Graef het welle-
tjes. De Homenaar liet eerst de bal
sluw lopen om daarna bij de tweede
paal de voorzet van Van Hoogdalem
binnen te knikken.

Of de rust een bepaalde verslapping
van de concentratie bij Roda te-
weeg heeft gebracht, zullen we wel
nooit weten, maar feit is dat nog
geen 23 seconden na de pauze de
2-1 in het net lag. Boudewijn Zen-

den, de Uefa-international, gaf een
loepzuivere voorzet op wie anders
dan Ronaldo. De Braziliaan toonde
zijn meesterschap op de vierkante
meter en haalde uit voor De Koek
kon reageren.

Toch gaf de tweede helft op die ene
opflakkering van Ronaldo na, geen
overwicht van PSV te zien. Integen-
deel, Roda JC bleef de aanval zoe-
ken. PSV zag zich zelfs genood-
zaakt in het eigen stadion de coun-
ter te hanteren, zeer tot onvredevan
het eigen publiek. Dirk-Jan Derk-
sen, ingevallen voor Van Galen, kon
in de 56ste minuut vrij koppen, Van
der Luer - de absolute uitblinker bij
Roda - teisterde in de 65ste minuut
zelfs de paal.

Maurice Graef presteerde het om in
de slotminuut de gelijkmaker bin-
nen te prikken en voor ontzetting te
zorgen bij alles wat PSV heet. De

Meijer wil
wegbij PSV

EINDHOVEN - Meerssenaar
,Erik Meijer was gisteravond in
Eindhoven ondanks de 3-2 over-
winning van zijn werkgever
PSV, geen gelukkig man. De
voormalige spits van MVV kan
niet langer leven met zijn rol als
reserve. „Ik wil weg," merkte
Meijer gisteravond op nadat hij
voor de tweede keer in korte tijd- eerder al in Leverkusen in de
eerste ronde van de Uefacup -door zijn trainer Aad de Mos,
'misbruikt' werd als verdediger.
„Ik ga me steeds meer storen aan
bepaalde dingen hier. Onder de-
ze trainer krijg ik toch geen
kans, daarom wil ik rond de win-
terstop gaan uitkijken naar een
andere club," aldus Meijer, die
gisteravond in de verlenging ver-
dediger Johan de Koek van Ro-
da JC moest opvangen.

Sprankelend
debuut Zenden
EINDHOVEN - Maastricht-
enaar Boudewijn Zenden, acht-
tien jaarpas en international bij
de Uefajeugd, debuteerde gister-
avond bij PSV in het bekerduel
tegen Roda JC meer dan ver-
dienstelijk. Zenden speelde zijn
direkte tegenstander Cedric Iha-
lauw, vervanger van de gebles-
seerde Gerrie Senden, dol en
bediende Ronaldo op maat bij de
totstandkoming van de tweede
treffer van de Braziliaan. Zenden,
speelde volgens trainer Aad de
Mos van PSV een puike partij,
maar verzuimdete scoren. „Zen-
den in normale doen had van-
avond drie keer moeten scoren,"
aldus De Mos. „Maar met hem
hebben we een gouden jongen
voor de toekomst in huis." "

" Paniek in de defensie van Dordrecht, maar de pogingen van
MVV sorteerden geen effect. Foto: JOHNDE PATER

Negentig minuten lang viel er nau-
welijks iets te beleven aan de kille
en akelig lege Krommedijk. MVVbleek geen moment in staat om de
massieve verdediging van Dor-
drecht te slechten. Beide ploegen
koesterden de status quo. In de
tweede helft pakte MVV de zaken
weliswaar wat energieker aan, maar
echt zoden zette dat niet aan de
dijk. Visser en Lanckohr waren
dicht bij een treffer, maar ze misten
net dat beetje fortuin. Aan de ande-
re kant pareerde doelman Van
Duijnhoven fraai de vervaarlijke
schoten van Van Watturn, Langerak
en Breetveld.

om de nederlaag aan dat ene inci-
dent te wijden. „Eigen onmacht, het
gebrek om kansen af te dwingen.
Dat kan ik de ploeg kwalijk nemen.
We hebben negentig minuten gehad
om te scoren. En dat verzuimen
we." Zodat geluk uiteindelijk de uit-
slag van het zeer matige duel be-
paalde.

MVV paste zich, gehandicapt door
het ontbreken van de complete
frontlinie, moeiteloos aan het arm-
zalige peil van Dordrecht aan. Bij
afwezigheid van Scheepers (rugk-
wetsuur), Roelofsen (door club ge-
schorst) en Hofman (enkelletsel)
namen Lanckohr en Balarabe de
honneurs waar. Zonder overigens
maar enig moment te imponeren.
De onmacht in de MVV-aanval was
schrijnend. Enkel Hans Visser wist
de solide Dordtse verdediging, on-
der regie van de 37-jarige Van Tig-
gelen, met zijn vrije trappen enigs-
zins te verontrusten.

Foreldorado nieuwe
sponsor voor Schür

GULPEN - Met twee Zuidlimburgse sponsors kan amateurploeglei-
der Frits Schür de twee komende jaren het wielerseizoen weer la-
chend tegemoet zien. Nadat afgelopen weekend Europolis op een
merkwaardige manier de sponsoring stopte, wist Schür gistermiddag
al een nieuwe geldschieter te vinden. Het gezinspark Foreldorado
Gulpen zal de komende twee jaar(met een optie voor een derdejaar)
als hoofdsponsor van de ploeg fungeren, terwijl BBIS (Brouwers
Bouw en Industrie Services) met vestigingen in onder andere Maas-
tricht en Heerlen co-sponsor wordt.

FC Groningen-Feyenoord 1-2 (1-0). 4. Hui-
zingh 1-0 (strafschop), 65. Larsson 1-1, 68.
Van Loen 1-2. Scheidsrechter: Blanken-
stein. Toeschouwers: 8841. Rode kaart: 46.
Fraser (Feyenoord, 2x geel), 80. Gall (FC
Groningen, 2x geel). Gele kaart: Boekweg,
Schreuder (FC Groningen), Van Gobbel, De
Wolf (Feyenoord).
Excelsior-Ajax 2 0-3 (0-1). 19. Van den
Brom 0-1 (strafschop), 57. Kanu 0-2, 64.
Reuser 0-3. Scheidsrechter: Van Egmond.
Toeschouwers: 1500.
Telstar-NAC 1-1 n.v. (0-0). NAC wint na
strafschoppen 5-4. 93. Lokhoff 0-1, 97.
Kraay 1-1. Scheidsrechter: Wegereef. Toe-
schouwers: 2037.
NEC-Go Ahead Eagles 4-2 (3-1). 23. De Gier
0-1, 28. Van Wanrooy 1-1, 34. Van Diemen,
39. Van Eykeren 3-1, 69. Kooistra 4-1, 89.
Valk 4-2. Scheidsrechter: Luyten. Toe-
schouwers: 1500. Rode kaart: 45. De Gier
(Go Ahead Eagles).
Willem 1 1-Eindhoven5-1 (2-0). 29. Meijs 1-0.
45. Hofstede 2-0, 48. Bouchlal 3-0. 73. Van
Hintum 4-0, 81. Van Geel 5-0, 89. Danen 5-1.
Scheidsrechter: Reygwart. Toeschouwers:
1200. Gele kaart: Meijs (Willem II), Diliber-
to. Van de Rijt (Eindhoven).
He,racles-Veendam 2-1 (0-0). 57. Van der
Meulen 0-1, 78. Vink 1-1, 80. Leurink 2-1.
Scheidsrechter: Van Beek. Toeschouwers:
818. Rode kaart: 38. Wiggers (Heracles,
2xgeel), 86. Ilie (Veendam, 2xgeel). Gele
kaart: Waslander, Vink (Hercales), MacAn-
drew, Wiekens (Veendam).
De Graafschap-FC Utrecht 1-2 (1-1). 13.
Victoria 1-0, 39. Hofstede 1-1, 48. Smit 1-2.
Scheidsrechter: Van der Ende. Toeschou-
wers: 3000. Gele kaart: Van de Brink. Vonk
(De Graafschap), Hofstede (FC Utrecht).
Helmond Sport-Sparta 1-4 (0-1). 41. Van
derLaan 0-1, 67. Vincent 1-1, 85. Jalink 1-2,
88. Groenendijk 1-3, 88. Dennis de Nooijer
1-4 (strafschop). Scheidsrechter: Blom. Toe-
schouwers: 1500. Rode kaart: 66. Van Aerle
(Helmond Sport, 2xgeel). Gele kaart: Vin-
cent, Meeuwsen, Schuman (Helmond
Sport), Noorlander, Fortes (Sparta).
FC Den Haag-RBC 3-2 (0-0). 46 Tuhuteru
0-1, 72. Hoogendorp 1-1, 78. Hoogendorp
2-1, 81. Van der Laan 3-1, 90. Conrad 3-2.
Scheidsrechter: De Graaf. Toeschouwers:
2300. Gele kaart: Tettero (FC Den Haag),
Hellemons (RBC).
Heerenveen-Cambuur 3-2 n.v. (2-2, 1-1). 16.
Meijer 1-0, 23. Van Utrecht 1-1, 50. Bruin
1-2, 60. Echteld 2-2, 96. Regtop 3-2. Scheids-
rechter: Uilenberg. Toeschouwers: 10.000.
FC Twente-RKC 2-0 10-0). 54. Mols 1-0, 90.
Ellerman 2-0. Scheidsrechter: Van Dijk.
Toeschouwers: 3000.
Volendam-Vitesse 3-2 (1-0). 13. Vukov 1-0,
54. Smeets 2-0, 56. Wasiman 3-0 (straf-
schop), 63. Cocu 3-1, 74. Gillhaus 3-2 (straf-
schop). Scheidsrechter: Jol. Toeschouwers:
1100. Gele kaart: Van der Weerden (Vites-
se).
Ajax-FC Den Bosch 3-1 (0-0). 52. Litmanen
1-0, 84. Ronald de Boer 2-0. 87. Van Hel-
mond 2-1, 89. Davids 3-1. Scheidsrechter:
Luinge. Toeschouwers: 6791.

internationaal
Kwalificatie EK tot 16 jaar.
Wit-Rusland-Nederland 0-2 (0-2). 5 Venne-
goor 0-1, 10. Kos 0-2. Stand: 1. Turkrje 2-4
(4-0), 2. Nederland 1-2 (2-0), 3. Wit-Rusland
3-0 (0-6).

lotto
Mittwochslotto, trekking A:
8-22-25-27-29-33. Reservegetal: 17. Spiel 77:
6838126. Trekking B: 8-10-11-26-32-41. Re-
servegetal: 33. Super 6: 898919.

Puntverlies Bayern
KAISERSLAUTERN - Bayern
München heeft in Kaiserslautern
opnieuw een punt laten liggen, 1-1.
Het was het vijfde verliespunt voor
de landskampioen in de Bundesli-
ga. Kaiserslautern nam voor 38.500
toeschouwers in de uitverkochte
Betzenberg na negen minuten aan
de leiding door Kuka. Pas diep de
in de tweede helft maakte midden-
velder Zickler gelijk. Bij Bayern
stelden de dure aankopen Papin en
Sutter teleur.

Volleybalsters
kloppen Oekraine
SITTARD - Het eerste duel van de
testserie tegen Oekraine leverde
een fraaie overwinning voor de Ne-
derlandse volleybalsters op. Oranje
kreeg gaandeweg meer greep op het
fysiek krachtige, maar sterotype
spel van de reuzinnen (gemiddeld
1,86 meter) uit de republiek aan de
Zwarte Zee: 3-2 (8-15, 14-16, 15-12.
15-5, 15-8).
Halverwege de derde set verving
Kirsten Gleis de tegenvallende Ire-
na Machovcak. Met Kirsten Gleis,
de vrouwelijke evenknie van supe-
rinvaller Olofvan der Meulen bij de
mannen, won Nederland zichtbaar
aan dynamiek en teambalans. Tot
die fase oogde Oranje gespannenen
statisch. „Die spanning legde de
ploeg zichzelf op zonder aanwijsba-
re oorzaak," vond bondscoach Bert
Goedkoop.
Naast de agressie van Gleis ontre-
gelde de variabele service van de
Nederlandse ploeg de opbouw bij
de Oekraine. Die formatie hanteer-
de bijgeschaafde aanvalspatronen
uit de oude Sovjet-school. De blok-
kering van Oranje, met name Cint-
ha Boersma en uitblinkster Erna
Brinkman wist er gaandeweg beter
op in te spelen. Nederland beheer-
ste grotendeels de daaruit volgende
rallie-situaties. Vandaag wordt
reeks voortgezet in de sporthal de
Bandert van Echt (19.30 uur).

Roelofsen in staat
van beschuldiging

DORDRECHT - De KNVB
heeft MVV-spits Richard Roelof-
sen in staat van beschuldiging
gesteld. Dit naar aanleiding van
een incident na zijn rode sanctie
in het treffen met FC Utrecht.
„Ik hoop dat je tegen een boom
rijdt," beet Roelofsen arbiter
Temming destijds toe. Deze rap-
porteerde dit aan de.KNVB, die
de zaak nu zal behandelen. MVV
heeft inmiddels een schriftelijk
verweer ingediend. De club zie^af van een mondelinge behande-
ling van de zaak.

Pas in de verlenging werd gescoord.
Nota bene door Dordrecht, dat al
540 minuten lang geen treffer meer
had geproduceerd. „Geluk voorDordrecht, pech voor MVV. We
hadden de zaak eerder moeten af-
maken. Meer moeten afdwingen.
Dan hadden we deze ronde beslist
overleefd. Nu hebben we de pech
dat de arbiter de bal op de penaltys-
tip legt," aldus Vergoossen, die za-
terdag in het competitietreffen met
de Eagles nu ook al niet kan be-
schikken over Van Wissen (drie gele
kaarten), maar wel weer Roelofsen
kan inzetten.

Het angstzweet stond de Maas-
trichtenaren duidelijk in de handen.
Maar ook Dordrecht zag weinig
baat in een offensief. De formatie

Mvvt ke nd Vergaloppeerde zich uitgere-
Op ri- een ploeg die vijf duels

I n'et in staat was gebleken ook
I 00k . een enkele treffer te scoren.
f %7u reguliere speeltijd tegen
IWeri kwam de bal niet in de tou-

&Varid dan Sa je door zon fout
\. ue scheidsrechter onderuit."|riet .f ' gmg Vergoossen echter te ver

6 dure competitie-poedel tegen
*°Ut ' strooide Dordrecht nieuw
het KlrL de wonden door MVV uit
aetje kertoernooi te kegelen. Een
hejf. Van Sacha van Wissen, die
kaart Pr°mpt ook de derde gele
bij d oPleverde, bracht Dordrecht
leeif6 a*ste zestien. Derechtsback
4an 'n de noodzakelijke verlenging
vanw noodrem te trekken nadat
heb h attum was doorgebroken. „Ik
t)at cm beslist niet getoucheerd.
Van v eer ik>" luidde het verweer
Vajj .Van Wissen. Breetveld mochtVajjgJe arbiter niettemin het vonnis
Hij } de elfmeterstip voltrekken.
l\r]Werloste zowel Dordrecht alsv uit zijn lijden: 1-0.

" Johan de Koek is te laat; Ronaldo scoort voor PSV. Foto: dries linssen
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Auto's
MAZDA 626 2.0 i 16V, bwj.
11-'90, ABS, Cruise Control,
electr. ramen, electr. sunroof,
get. glas, metallic, alu-
velgen, 92.000 km., vr.pr.

’ 14.400,-. S Mönchenglad-
bach 00-49-216138382.
MAZDA 323 GLX 1.5 Sedan
bwj. '89, i.z.g.st. Mgr. Hans-
senstr. 6, Landgraaf.

’ 10.000,- nog geen 3 jr.
oud, schadevrij, MAZDA
323 GLX 1.7 diesel, 1e eig.,
10-'9l, grijs kent. Tel. 045-
-412657.
Te koop MAZDA 626 GLX
2.2i, bwj. '91, airco, cruise-
control, alu. velg., 205 band.,
’19.750,-. Tel. 045-312023.
Te k. MAZDA 323 LX Sedan,
bwj. '85, APK '95, i.z.g.st.,

’ 4.750,-. Tel. 045-455700.
Te k. MAZDA 323, bwj. '80, i.
g.st., pr.n.o.Lk. Telefoon
04498-55190.
MAZDA 323 1.3 HB, 3-
deurs, '85, APK 5-95,

’ 3.750,-. Tel. 045-255784.
Te koop MAZDA 626 coupé
2.0 i 16V GT, 150 Pk, bouw-
jaar '88, i.z.g.st., ’12.000,-.
Telef. 04754-85336.
Te koop MERCEDES 230 E,
zilvermetailic, diverse ex-
tra's, bouwjaar '85, pr.n.o.t.k.
Telefoon: 045-322942.
MERCEDES 230 CE auto-
matic, bwj. '88, in perfecte
nw.st., vele extra's, vr.pr.
’47.500,-. « 04750-25847.
Te k. MERCEDES 200 ben-
zine, bwj. '78, autom., i.g.st.,

’ 1.800,-.g 045-325122.
Te k. MERCEDES 190 E,
autom., veel extra's, bwj. '86,
vr.pr. ’18.500,-, event. mr.
mogelijk. Tel. 043-621774.
Te koop MERCEDES 190D,
bwj. '84, 196.000 km plus
extras, APK '95, ’11.250,-.
Telef. 045-708476.
Te k. MERCEDES 230 TE
stationcar, geel kent, '86,

’ 16.500,-. g 046-376835.
MERCEDES 300 D aut. bwj.
'88, nieuw model, div. ex-
tra's, ’35.750,-. Tel. 046-
-528336 b.g.g. 046-581841.
MERCEDES 190 D 2.5 bwj.
'88, diamantzw.met., div.
extra's, zeer mooi,

’ 32.500,-. Tel. 046-528336
b.g.g. 046-581841.
Te koop MERCEDES 250,
bwj. laat 87. i.g.st., met veel
extra's. Inruil mogelijk. Tel.
045-229480.
Te koop MERCEDESBUS
307 bwj. '82, APK 10-95, pr.

’ 6.000,-. 043-436233.
MERCEDES 190 E '84, APK,
alle extra's, ’ 12.850,-. Tel.
046-582697.
Te k. voor liefhebber Mini
CLUBMAN 1100, bwj. '74,
opknapper 045-273933.
Te k. MITSUBISHI Colt, bwj.
'84, nwe. APK, ’1.850,-.
Tel. 045-258174.
Mitsubishi GALANT 2.0
GLSi aut., div. extra's, bwj.
'89. Tel. 046-528336 b.g.g.
046-581841.
Te k. MITSUBISHI Lancer
stationcar 1800 GLD, bwj.
'88, ’8.500,-. Inr. motor
mogelijk. Tel. 04493-5182.
Te k. Mitsubishi COLT 1.5
GLX, model '85, nwe. ban-
den + APK, vr.pr. ’4.900,-.
Telef. 046-743475.
Te k. Mitsubishi COLT 1.2,
bwj. '83, APK 10-95, vr.pr.

’ 1.850,-. «045-316264.
Weg. omst.heden MITSU-
BISHI Lancer, '91, 5-drs.,
1.5 Gü Hatchback, vr.pr.

’ 14.900,-. g 04406-10589
Te koop MITSUBISHI Spa-
cewagon 2.0 GLXi wit, 89, 7-
pers., LPG 0.b., ’17.500,-.
00-32.89712882.
Te k. MITSUBISHI Pajero
benz., geel kent., bwj. 85, in
perf.st., veel extra's, vr.pr.
’11.500,-. Tel. 045-320612.
Te k. Mitsubishi COLT type
'82, APK tot '95, i.z.g.st.,
’1.250,-. Dorpstraat 97,
Brunssum.
Te k. Nissan BLUEBIRD 2.0
SLX, '87, wit, 88.000 km.,
’15.000,-. g 043-614687.
STATIONCAR Sunny 1.6i
12 V SU, kat., bwj. 11-'B9,

km.st. 68.000, 930 kg.

’ 10.950,-. g 045-218922.
Te koop Nissan SUNNY 1.7
diesel 5-gang, bwj 10-83,
nette auto, APK 9-95, vr.pr.

’ 1.600,-. Tel. 045-217669.
NISSAN Primera 2.0 i SLX,
bwj. '91, ’21.500,-. Tel.
04954-2153-1685.
Nissan MICRA '85, goede
auto, ’4.750,-. Te bevr.
Martens Auto BV, Kerkstraat
94, Landgraaf. 045-314096.
Te k. OLDTIMER Fiat 600,
bwj. '67, in zr. mooie st., ver-
zekering ’ 130,- per jr. In jan.
'95 belastingvrij, inruil be-
spreekbaar. S 045-231693.
Te koop AUSTIN cabriolet
1936; Citroen 1927, geh.
gerestaureerd; Roover 1936,
half gerestaureerd. Telef.
043-614455.
CITROEN Traction bwj.
1954, APK, i.z.g.st. Tel.
04451-1484.
Te koop oldtimer Opel KA-
DETT '69. Nette auto met
nieuwe APK. Te bevr. Mar-
tens Auto BV, Kerkstraat 94,
Landgraaf 045-314096.
Te k. Opel KADETT GT, kl.
rood, bwj. '87, alu. velgen,
spoilers, sportstuur, sunroof,
prijs ’8.900,-. Telef. 045-
-422133 na 18.00 uur.
Te k. Opel KADETT 1.3 S,
bwj. '87, nwe APK, 3-drs.,
1e eig., i.z.g.st., pr.n.o.t.k.
045-461237 na 18.00 uur.

Te k. FSO, 5-deurs, bwj. '89,
45.000 km., auto is nieuw,

’ 2.750,-. Dorpstraat 97,
Brunssum. ,
Te koop HONDA CRX 1.6i
16V, bwj. '90, veel extra's,
inruil mog. Tel. 046-514562.

Te koop weg. omst.heden
witte Opel MANTA 1800 S,
bwj. '84, APK tot mrt. '95,
’3.000,-. evt. ruil kleinere
auto mogelijk. Tel. 043-
-639866, liefst voor 12.00 uur.
KADETT 1.61 autom., stuur-
bekr., centr. vergr., 15.000
km, bwj. '89. 045-227130.
Te koop OPEL Kadett City,
'76, APK-gekeurd, iets werk,
t.e.a.b. Tel. 045-231533.
Te k. OPEL Kadett 1.41 bwj.
'90, 56.000 km, 1e eig., perf.
st., veel extra's, vr.pr.

’ 11.750,-. S 04498-58063.
Te koop Opel KADETT 1.2,
bwj. '85, APK 9-95, i.z.g.st.,

’ 3.950,-. Tel. 046-524669.
Te koop Opel CORSA 1.4i
Strada, paarsmet., 5-bak, 3-
drs, sch/kanteld. nw. lm vlg.
en band., nieuwer als nw.st.,
'90, ’ 10.750,-. 045-708476.
Te koop Opel ASCONA 1.9
N, i.g.st., bwj. '81, met APK
6-95, trekhaak, t.e.a.b. Tel.
045-423361.
Te k. Opel ASCONA 1.6 S,
'79, APK, beslist geen roest,

’ 1.250,-. Tel. 045-228726.
Opel CORSA, bwj. '86. Dr. L.
TH Wietenstr. 17, Bruns-
sum. Tel. 045-255304.
Opel SENATOR 2.5 E aut.
m.'BB, sch.dak, cv. radio-
cass., cd-inst. ’11.750,-.
Tel. 045-211071. __
Te koop Opel KADETT GSi
2.0i, als nieuw, bwj. 7-'9O,
zwartmetallic, vele extra's.
Zien is kopen, g 04492-3393.
Te koop Opel KADETT 1.3,
bwj. '82, APK tot 5-95, pr.n.
o.t.k. Telef. 045-319445.
Te k. Opel KADETT Station
Club 2.0 i 115 pk, metal.zü-
ver, 5-drs., model '89, zeer
mooi met extra's, km.st.
85.000 met boekje, vr.pr.
’12.900,-. Tel. 04498-
-60042, Walramstr. 18, Bom.
Te koop OPEL Kadett GSi
16V, bouwjaar 12-'B9,
zwartmet, alle extra's, i.z.g.
st. Tel. 043-641926.
Te koop Opel CORSA 13 N,
bwj. '90, 1e eigenaar,
53.000 km. Tel. 046-334411.
Te koop OPEL Kadett 1.3 S,
bwj. '81, APK 7-95, vr.pr.
’1.600,-; Opel Kadett 1.6 D,
bwj. '85, APK 10-95, vr.pr.
’2.850,-. Tel. 046-514873.
Te koop Opel KADETT 1.6i,
'91, 63.000 km, APK 8-95,
automaat, vele extra's,

’ 16.600,-. Tel. 043-648252.
CORSA 1.2 S Hatchback,
'84, bijz. mooi, nwe. APK
’3.950,-. S 045-424128.
KADETT type 13 LS Hatch-
back '87, bijzonder mooi,
’5.950,-. 045-424128.
Te koop A MANTA, bwj. '72,
1.9S Berlinetta , kl. blauw-
metall., 1990 totaal gerest.
mr. motor mog. 045-455622.
Te k. OPEL Kadett C-Coupé
19 SR, bwj. '78, APK aug.
'95. S 045-460886.
Te k. Opel ASCONA 1600
Diesel, '84, APK 15-10-95,

’ 2.250,-. Tel. 046-745724.
Opel KADETT stationcar,
bwj. '86,i.z.g.st. km.st.
120.000, vr.pr. ’6.750,-. Tel.
04499-1999.
Te koop Opel KADETT GSi
2.0 4-drs. met kat., bwj. '87,
APK 10-95, vr.pr. ’8.500,-.
Tel. 045-453930.
ASCONA 1.6 S, bwj. '84,
APK 95, 2-deurs, blauw,

’ 2.275,-. Tel. 045-320937.
Te k. KADETT, bwj. '81,
APK '95, kl. rood, auto is als
nieuw, ’ 950,-. g 04492-5833.
Te koop KADETT 1.3 SR
bwj. '81, APK '95, vr.pr.

’ 1.350,-. Tel. 045-455700.
Te k. C-KADETT 1200, bwj.
'79, APK 3-95, geen roest,
100% ok, vaste pr. ’500,-. g
04492-5706 na 18.30 u.
Opel KADETT 13 S, bwj. '86.
Tel. 04954-2153/ 1685.
Te koop OPEL Ascona 1.6
HB, bwj. '82, APK 7-95, t.e.
a.b. Telefoon: 04498-58455.
KADETT 1.6 GT zwart, Pio-
neer radio/cass., eind 86, i.z.
g.st., ’6.850,-. 046-583015.
KADETT 1.4 i '91, wit,
68.000 km, nw. banden,

’ 13.500,-. 046-521798.
Te koop Opel KADETT 1300
LS, bwj. '85, pr.n.o.t.k. Telef.
045-273933.
Te koop Opel KADETT 1.6
GLS, bwj. '84, i.z.g.st. Telef.
045-273933.
Te k. KADETT '77, autom.,,
APK 7-95, vr.pr. ’950,-.
Tel. 045-325869.
Te koop Opel KADETT sta-
tion 12 S, bwj. '82, APK 5-
95. Telefoon 045-214275.
Te k. v. part. Opel MANTA
2.0 GSi autom., bwj. '88,
metallic, met alle extra's,
duurste uitv., als nieuw.
Telef. 04498-51173.
Te koop OPEL Kadett, bwj.
'84, nwe. koppeling, uitlaat,
schokbrekers en banden +
spoilers, ’2.950,-. Tel. 045-
-415330, ma 17.00 uur.
Opel KADETT D GTE 1.8,
'84, APK 8-95, vraagpr.

’ 3.450,-. Tel. 045-442952.
Opel OMEGA 2.0i, LS, auto-
maat, bwj. '90, st.bekr., trek-
haak, etc, vr.pr. ’ 15.250,-.
Tel. 045-321765.
Te koop Opel KADETT E,
type '85, 12S motor. Nu van
’6.200,- voor ’5.200,-.
Martens auto BV, Kerkstraat
92, Landgraaf. 045-314096.
Te koop Opel KADETT E,
type '85, automatic 16S mo-
tor van ’6.900,- voor
’5.900,-! Martens auto BV,
Kerkstr. 92, Landgraaf. Telef.
045-314096.
HONDA Pan European, 4-
93, veel ace, gr. beurt, nw.
banden. Telef. 04499-2501.
MAZDA 626 GLX Coupé bwj.
'88, nw. APK. Te bevr. 046-
-376385.

Voor Piccolo's zie

Te koop PEUGEOT 205 XL,
bwj. 8-10-'B5, APK tot 8-4-
-95, km'.st. 117.000, extra
zonnedak, gr.beurt, nw. utt-
laat.Te bevr. Contelmostr. 1,
Stevensweert. 04755-1756.
Te koop PEUGEOT 106 KR,
bwj. 9-92, 3-drs., grijsmet.,
5-versn., km.st. 29.000, mr.
mog., vr.pr. ’17.000,-;
Mazda 323 F, 9-91, kl.
zwart, mr. mog., km.st.
80.000, vr.pr. ’17.000,-. S
043-672215/04408-1754.
PEUGEOT 205 1.1, 3-drs.,
perf.st, div. extra's, APK 9-
95, ’ 5.950,-. 04499-5557.
PEUGEOT type 205 Accent,
'87, rood, bijz. mooi,
’5.950,-. ® 045-424128
Te koop PEUGEOT 205,
bouwjaar 1987, 1e eigenaar.
Tel. 04498-57063.
PEUGEOT 205 1.4, 3-deurs,
kleur rood, bwj. 89. Tel.
04954-2153/1685.
Te koop PEUGEOT 505
Break GR, bwj. '83, APK-
gek., LPG, ’2.500,-. Telef.
046-336198.
Te k. PORSCHE 911, 935
uitgeb., showr.cond., 2.7i,
bwj.73. Tel. 045-255540.
Te koop PORSCHE 928 S,

’ 24.000,-. Tel. 046-376835.
RENAULT Clio RT, bwj. '92,
16V look, inruil bespreek-
baar, ’17.500,-. Telef. 045-
-427289.
Te koop RENAULT 19 GTS,
bwj. '91, rood, diverse extra-
'S. Tel. 046-334411.
RENAULT type 5 TL, 1e lak,
'86, bijz. mooi ’4.500,-,
elke keur, mog. 045-424128.
RENAULT R 5, grijs kente-
ken, 3-11-'B6, ’4.500,-. Tel.
04954-2153/1685.
Te koop RENAULT 25 TX,
bwj. '90, 105.000 km, mooi
en goed. Tel. 04499-2501.
RENAULT Alpine V6GT, '85,
nw. type, ’ 19.750,-, (in-)ruil
mog. Tel. 043-478985.
Te k. RENAULT 19 GTS, wit,
83.000 km, bwj. '89, mr. mog.
Telef. 04493-3675.
Te koop RENAULT 11 1.4
turbo, bwj. '85, lichtblauw-
metallic, mooie auto. Telef.
045-273933.
Te k. SEAT Fura L, bouw-
jaar '84, kleur rood, APK febr.
'95. Tel. 04409-3967.
Te koop Seat MARBELLA,
bwj. '90, i.z.g.st., rood, pr.n.o.
t.k. 045-257813 na 17.00uur.
KOOPJE! Subaru, bwj. '82,
APK; 4-drs„ vr.pr. ’950,-.
Tel. 045-728919
SUZUKI Swift 1.0 GL, m. '85,
’3.950,-, 5-bak, zeer zuinig,
i.zg.st. 045-217268.
AUTOMAAT Suzuki Swift
1.3 GLX, 59.000 km, 5-drs„
bwj. '87, i.z.g.st. ’7.500,-.
Tel. 045-729036.
Te k. SUZUKI Vitara JLX
1600, kl. rood, witte softtop,
54.000 km, 1e eig., bwj. '90,
veel extra's o.a. elec. ruiten,
centr. lock, radio cass.,
trekh., bullbar, treepl., alarm
(afstand), brede chroomvlgn.
en banden, uitbouwset enz.
Alle boekjes, beurten aanw.
(Garage Bos) Schadevrij.
045-728533 b.g.g. 323732.
Te koop Suzuki ALTO, bwj.
'83, kl. grijs, i.g.st., pr.n.o.t.k.
g 045-256056 na 16.00 uur.
Suzuki SJ 410 JEEP, cabno,
div. access., nov. '83, APK 9-
95, vaste prijs ’4.750,-.
Dorpstr. 19, Bingelrade.
SUZUKI Swift Sedan 1.6
GLX, 16 V, bwj. '91, i.z.g.st.,
vr.pr. ’19.500,-. Telefoon
04492-5013.
Te koop Suzuki ALTO d.
blauw, i.z.g.st., bwj. aug. '90,
vr.pr. ’7.800,-, 1e eigenaar.
Telef. 046-582336.
TOYOTA Starlet 13 XLi, '92,
als nieuw, 3-deurs, vr.pr.
’12.900,-. Sleinadestraat
52, Schaesberg/Landgraaf.
Te k. Toyota CARINA E 1.6
XLi 16V sedan, nw. model
'93, 1e eig., met onderh.
boekjes, zeldzaam mooi,
’21.500,-. g 043-254462.
Toyota STARLET 1.0 DX,

.12 klepper, 46.000 km, bwj.
'87, ’ 6.750,-. 045-729036.
Automaat TOYOTA Corolla
13 LX '86, APK, zeer mooi,

’ 6.850,-. 046-337377.
Te koop TOYOTA Camry
bwj. 88, turbo diesel. 046-
-511624. "_
VW GOLF S bwj. '80, nw.
kopp., uitl., Im-velgen, i.g.st.,
APK '95, vr.pr. ’1.750,-.
046-583158.
Ford ESCORT 1.4 CL, bwj.
'89, ’11.500,-. Tel. 04954-
-2153/1685.
Te koop Ford SCORPIO 2.0
GL bwj. '85, t.e.a.b. 046-
-512736.
Te k. Ford ESCORT XR3i,
bwj. '89, i.z.g.st., km.stand
78.000. Telef. 045-222212
na 18.00 uur.
Ford FIËSTA 1.1 L, bwj. '83,
APK 6-95, ’2.500,-. Tele-
foon 045-255784.
Te koop FORD Siërra 1600
Laser, bwj. '87, kl. wit, APK
tot 27-10-95, ’4.750,-. Tel.. 046-514310.
Te k. Ford ESCORT XR3i,
bwj. '82, schuifd., blauwmet.,
pr. ’ 2.250,-. g 045-222384.
Te koop Ford SCORPIO 2.0 i
GL, bwj. '85, mooie auto.
Telef. 045-273933.
Te koop Ford ORION 1.6
diesel bwj. '84, lichte schade,
’2.950,-. Tel. 045-461282.
Te k. Ford FIËSTA Van 1.8
diesel, bwj. 5-1992, 5 versn.
+ nieuwe banden, prijs
slechts ’7.500,-. Tel. 046-
-745218 na 18.00 uur.
VW GOLF Diesel, bwjr. '83, i.
z.g.st., vr.pr. ’3.950,-, APK
gekeurd. Tel. 043-258715.
Te koop VW GOLF C Diesel
1.6, bwj. '86, 3-drs., kl. wit, s-
bak, nette en goede auto,
’5.850,-. Tel. 04758-2154.
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De Honda Civic New Vork is een auto die u niet aan uw neus voorbij kunt laten gaan. Want dit swingende actiemodel van de 3-deurs Civ(
heeft werkelijk alles mee. De Civic New Vork is uitgerust met een compacte 1.3 liter 16-kleppen motor en vele luxe extra's, zoals een walk-
systeem voor achterpassagiers, bumpers in carrosseriekleur en een dakspoiler. Kom snel, want de voorraad is beperkt.
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Maak een plaatsje vrij in uw agenda, want de Honda Drive-In Show komt eraan! Een spectaculaire najaarsshowf
waar beslist muziek in zit. Zo krijgt u nu bijvoorbeeld op een aantal 1.5 uitvoeringen van de Civic 3-deurs en de Civic
Sedan honderden guldens contante korting. En er staan nog veel meer uiterst aantrekkelijke aanbiedingen voor u of
het programma. Kortom, de Honda Drive-In Show mag u beslist niet missen!
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Garage Knops B.V. Crombag Auto 's B.V. Autobedrijf Rotor B.V. Auto Centrum Amby B.V.
Sittarderweg 10 Bom 04498-53434 Rijksweg Z 236, Geleen, 046-746260 Heerlerbaan 229, Heerlen, 045-416900 v Bergerstraat 11, Maastricht, 043-632880

H)
PRIJZEN INCL. BTW, EXCL. KOSTEN RIJKLAAR MAKEN. LEASEPRIJS CIVIC COUPÉ V.A. 846,- EN CIVIC NEW VORK V.A. 700,-. ALLE LEASE- DCCTHC All UIHDI nC U/^IVTriXL
PRIJZEN EXCL. BTW (48 MND., 20.000 KM P.J). AANBIEDINGEN GELDIG T/M 31 DECEMBER 1994. REGISTRATIE VÓÓR 10 JANUARI 1995. IMt DEO I Ur ALL WUHLUO XIUXV MJXr»>
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VVV volkomen kansloos
Venlonaren lopen bij AZ tegen 2-0 nederlaag aan

" Remy Reynierse had
gisteren weinig reden tot
lachen. Foto: JEROENKUIT

Swift zonder
Katalin Szilagyi
ROERMOND - De handbalsters
van Swift uit Roermond moeten
het komend weekeinde, in het
eerste duel in hettoernooi om de
Europacup voor landskampioe-
nen tegen RK Kometal Djorce
Petrov uit Skopje, stellen zonder
hun sterspeelster Katalin Szila-
gyi. De Hongaarse hoekspeelster
is nog niet voldoende hersteld
van de blessure die zij enkele
maanden geleden opliep. Moge-
lijk dat Szilagyi in de returnwed-
strijd, volgende week zaterdag in
Roermond, wel enkele minuten
van de partij kan zijn.

Van onze sportredactie

Jos op de kermis

AZ-VW 2-0 (2-0) - 21.Inia 1-0, 26. Van
Dam 2-0. Toeschouwers: 2300. Scheids-
rechter: Schuurmans.
AZ: Ruitenbeek, Panhuis, Wijker, Coo-
len, Inia, Den Turk, Van Ophuizen, Van
Dam (83. Durmusoglu), Mutsaers, Bus
kermolen. Holster.
WV: Roox, Corneille, Smits, Polman.
Verberne, Spee, Van der Meer (20!
Braem), Knippenberg, Sibon, Driessen
Cattenstart (65. De Laat).

meer de onderdelen waarin AZ ver-
uit de sterkste was. Waarbij ook
gezegd mag worden dat de Venlo-
naren het de tegenstander bij tijden
wel erg gemakkelijk maakten. Met
name met de rol van de Alkmaarder
Inia wist VVV niet veel raad. Inia,
die vorig seizoen nog in de verdedi-
ging opereerde, speelt dit seizoen
achter de gevaarlijke spits Mutsaers
en penetreerde keer op keer tot
vlakbij Roox.

Na ruim twintig minuten scoorde
hij dan ook op aangeven van Bus-
kermolen en was de wedstrijd ei-
genlijk gelopen. Toen Van Dam vijf
minuten later ook nog eens 2-0
maakte, leek het verhaal definitief
over. „We zijn dit seizoen al vier
keer met 2-0 achter gekomen, maar
dit keer was er geen kans dat we
nog terug zouden kunnen komen,"
aldus Reynierse.

'gende week kan VW de eersteodetitel wegsiepen uitAlkmaar.Ploeg zal zich dan echter op een
slijk andere manier moeten

■^testeren. In ieder geval moet
■ zich volledig revancheren. een klinkende overwinning,
VTa^ anders concurrent Fortuna. r̂d. dat een beter doelsaldo
-Fl' met de tussentijdse titel kan
*'°Pen. Het is een mooie gele-
peld tot eerherstel, want wat de, S van Remy Reynierse gisteren

zien leek nergens op. In feite
ë Wv nauwelijks kansen en

ld
st doelman Roox talloze keren
Qelend optreden om de schade)erkt te houden.

( kan mijn ploeg inderdaad hetn ander verwijten," steldeRey-
na afloop in alle eerlijkheid.

, neeft het hele duel een tempo
?er. gespeeld. Wij misten alleessrviteit. We zijn tien wedstrij-

achter elkaar ongeslagen geble-en op een bepaald moment loop
heK tegen een teleurstelling aan.

eb dat al weken lang zien aan-nen, We zi jn tensiotte een aantal
te slap begonnen en dat dan

° net op tijd goedkunnen maken.
dit AZ hebben we daartoe

enkele kans gehad. En volgen-
eweek? We zien het wel. Ik pro-
pekT et deze groep van week tot
P h t

leven en ik hoop vooral dat
C et constante niveau van de eer-
L,dlen wedstrijden vast kunnen
L„en- Die periodetitel is daaraan

bleef dus aan Ven-
hdatK0t beperkt. Verklaarbaar
tf-j net verschil in niveau schrij-
erk tWas' "AZ was absoluut de
e ont

teSenstander die we tot nu
iel v oet nebben>" was net °°r-;r(j an Reynierse. Waarmee iedere
anriT- Verklaring overbodig werd.
(t g!, nBsnelheid, effectiviteit, in-

waren zonder

Kaarten troef
bij Rode Duivels
dan een miljoen frank (55.000
gulden) van eigenaar zijn verwis-
seld.

ANTWERPEN - Pokeren onder
voetballers schijnt in te zijn. Vals
spelen ook. Vraag het Rob Wit-
schge die door John de Wolf een
aardig bedrag lichter werd ge-
maakt. Vraag het internationals
van België. Bij de Rode Duivels
moet er nog grover worden ge-
kaart dan bij Oranje. Naar ver-
luidt zonder te 'steken.

Hij vertelt ook waarom. De ont-
boezeming van Van Himst wordt
pikant als hij vertelt dat hij als
kind zwaar heeft geleden onder
de goklust van zijn vader. „Mijn
vader heeft alles vergokt wat hij
had. Hij speelde op de paarden.
We hebben in armoe geleefd,
zwarte sneeuw gezien. Ik heb
pas voor het eerst een restaurant
van binnen gezien toen ik al in
de eerste ploeg van Anderlecht

Van Himst: „In mijn tijd kaartte
ik met Jef Jurion en Poep Ha-
non. Maar ik had al snel door hoe
het werkte. Ik verloor geregeld
400, 500 frank. Die mannen wa-
ren gewoon beter dan ik. Ik ben
daar dan vrij vlug mee gestopt.
Ik kon er niet tegen."

In de Gazet van Antwerpen
komt deze week over het onder-
werp Paul van Himst aan het
woord. De bondscoach erkent in
het verhaal dat er tijdens het WK
door zijn spelers buitengewoon
grof is gespeeld. Volgens de
krant zou er zelfs een keer meer

Van Himst ging dus na het WK
op zoek naar de waarheid, toen
hij hoorde dat zijn internationals
enorme schulden hadden, met
bedragen oplopend tot honderd-
duizenden francs. „Ik heb een
'enquête' gehouden onder de
spelers en daar is toch wat posi-
tiefs aan het licht gekomen. De
betreffende personen hebben
mij verzekerd dat ze de laatste
dag in Daytona zijn samengeko-
men en, na een 'shake hands',
beslist hebben alle schulden
kwijt te schelden."

stond. Tot ik trouwde sliep ik
nog met mijn broer en zus op
een kamer. Kan je je dat in deze
tijd indenken? We hadden mise-
rie met deurwaarders. De man
heeft er alles doorgejaagd en dat
laat sporen na. Vandaar mijn af-
keer voor het gokken."

Het is voor VW te hopen dat het de
volgende week zaterdag een anders
spelende tegenstander heeft, anders
wordt het met de eerste periodetitel
een heikele zaak.

Na rust werd het voor VW eigen-
lijk alleen maar erger. De ploeg
kreeg geen enkele kans en keek
lijdzaam toe hoe AZ wel de ene na
de andere mogelijkheid kreeg. Het
feit dat de uitslag tot 2-0 beperkt
bleef, was dan ook de enige kritiek
van AZ-trainer Piet Schrijvers. De
voormalige keeper vn Ajax voelt bij
zijn club nadrukkelijk de hete adem
van technisch directeur Theo Vonk
in zijn nek. Voor hem kwam de be-
kerwinst dan ook als een geschenk
uit de hemel. Met de voor voetbal-
trainers zo typerende bluf wist hij
dan ook, met een scheef oog naar
Vonk, te melden: „Ik heb vanavond
voor het eerst het ware AZ gezien."

Ballerini en Rominger vrijuit
PARIJS - De Franse wieler-
bond heeft besloten Toni Romin-,
ger en Franco Ballerini niet te
vervolgen voor het gebruik van"
het in Frankrijk verboden mid-,
del Salbutamol. De Franse wie--
lerinstantie kwam tot de conclu-
sie dat zij het produkt voor
therapeutische doeleinden heb-
ben gebruikt. Salbutamol wordt
door het Internationaal Olym-'
pisch Comité en de Internationa--
le Wielrenunie (UCI) niet alsl
dope beschouwd, door de Franse
wielerbond echter wel. Bij Balle-
rini werd de verboden stof aan-
getroffen na afloop van de we-
reldbekerklassieker Parijs
Roubaix, bij Rominger na afloop'
van de proloog van de Ronde<
van Frankrijk. Beiden gebruik-;
ten een spray tegen astmatische'
aandoeningen.

Kamerlid pleit
voor De Vries

WOLDENDORP - Het PvdA-
kamerlid mr. Martin Zijlstra uit
Woldendorp vindt dat Renze de
Vries niet terug hoeft te keren naar
de gevangenis in Heerhugowaard.
Zoals gemeld verbleefDe Vries hier
voor het uitzitten van acht maanden
gevangenisstraf, maar keerde hij na
een week 'op medische gronden'
naar huis terug. „Ik dien als kamer-
lid weliswaar geen oordeel uit te
spreken over het uitzitten van ge-
vangenisstraf, maar na alles wat er
gebeurd is, vind ik terugkeer geen
reële optie."

KUALA LUMPUR - De politie
in Maleisië zoekt voetballer Mi-:
chael Vana. De Tsjech, professio-
nal in Singapore, wordt ervan
beschuldigd met uitslagen van
wedstrijden te hebben gemani-
puleerd. Hij was op borgtocht
vrij, maar is spoorloos. Vana'
moest op 30 september voor de >rechtbank in Singapore verschij- "nen. Maar hij gaftaal noch teken.
De voetballer werd op 13 augus-
tus gearresteerd op beschuldi-
ging van fraude. De 30-jarige i
Tsjech had een bookmaker in;
Kuala Lumpur geholpen bij het<
juist voorspellen van uitslagen.'
Later werden drie Maleisische,
voetballers in hechtenis geno-
men.

Voetballer
gezocht

Rogier Wassen
ronde verder

1 hef t
AM " Rogier Wassen is

lllitp oernooi van het Engelse Sa-
kartf IFCUit in Nottingham tot de

n'^r'"1316 doorgedrongen. De
''°nde m°est het in de tweede
ir»an i°?nemen tegen de Engels-
-1 VtRoUe e Mihigan. Wassen won
e#asS e u'Bij de laatste acht moet
Fn c\n vandaag opnemen te-

ft? üuld eerste geplaatste Brit Nick

Jen o 1 dubbelspel vormde Wassen
Daryi°W aÜe met de Engelsman

HP* rorv^ yatt' Ze verloren in de eer-nde van compleet Britse com-
Paul Hand en Nick Weal

iSjt' Braziliaanse Ribero Prieto is
°ok,, t chalken in het dubbelspel

-^an KÏeschakeld- zi JnPartner Ste-
' voor d eboorn moest zich vlak

" len d
6P art'J in de eerste ronde te-

'U e '% -"TSentiJn Fernando Melige-
ternct , aziliaan Fabio Silberberg■|Aj^ lrekken.
r on3"e Snijders heeft in de eerste
in hit nan het 25°00 dollar-toernooi
tfc ëen Sallfornische Rancho Mirage
Bchac derde geplaatst Larissa

'I'SgenT Uit Paraguay kansen latenbense de eerste set kreeg de Ge-
[Toeh m totaal zeven setpunten.
We s 'verloor ze met 14-12. De twee-
Pchw^°n ze vervolgens na een 1-0
feitie LS and met 6-1. De derde set« met 6-2 verloren.

lucky ten
h KV Ta»I 8-10-iR\„ van woensdag 5 oktober:f 6-?2-77;78~21_22-26-27-28-35-39-'"-50-57-58-

sport in cijfers
TENNIN

" Eerst Mannen, 1,8 miljoen gulden.
V/oorir ronde: Eltingh-Wheaton 7-6 7-6,I Grahl e~Haarhuis 6-2 6-3, Kulti-| 7.5 g° 6"4 6-4, Woodbridge-Stoltenberg

I 7-5 6-^ veede ronde: Krajicek-Steven

WIELRENNEN
5 ovJV1"Tur'Jn: 1. Casagrande 206 km in
kul» r.1 40'767 km/u>r 2-Gianetti, 3. Jas-
Rom 3' 4' BeUi' 5- Richard 0.05, 6.
0 29 'n6« 0.06, 7. Fondriest, 8. Konisjev
2*lé PP ?£rik' 10- Volpi-
2v' r°ocoers: 1. Steels 152 km in 3.29,
5 uZ\i, T Poel- 3- Daelman, 4. Bogaert,

t-^J^lde, 6. Raymond Meijs.

Volgens de gratieafdeling van het
ministerie van justitie,zal De Vries
zijn volledige straf moeten uitzitten
en is er nu sprake van strafonder-
breking.

Zijlstra stelde, samen met collega-
kamerlid Van Oven, vragen aan
minister Sorgdrager over de affaire
De Vries. Pikant détail is dat het
kamerlid Van Oven officier van jus-
titie was in Amsterdam en in de
zwartgeldaffaire tegen toenmalige
bestuurders van Ajax gevangenis-
straffen eiste. Het is ondermeer
vanwege de afloop van deze zaak,
dat Renze de Vries zich onheus
voelt bejegend door de Justitie. De
Ajax-bestuurders kwamen er met
geldboetes vanaf.

genieten van de diverse kermisattracties. Pas tijdens een
tochtje met moeder Marian in het reuzerad kon de Lim-
burgse coureur even op adem komen. Vandaag en morgen
is Verstappen in Silverstone om de Benetton-Ford aan een
laatste test te onderwerpen voor de Grand Prix van Euro-
pa, volgende week in het Spaanse Jerez.

Foto: JEROENKUIT

" Jos Verstappen bracht gisteren een bezoek aan de ker-
mis van Echt. Dat uitstapje zal de Limburgse formule
1-coureur nog lang heugen. De Montforter werd zowat be-
dolven onder de jeugdigefans, die tuk waren op de posters
die hij uitdeelde. Ruim een uur lang vertoefde de Montfor-
ter op de kermis. De jongeren in Echt hadden de dag van
hun leven en mochten samen met de populaire Limburger SYDNEY - Richard Krajicek

heeft zich tijdens het tennistoer-
nooi van Sydney, dat een prij-
zengeld kent van 1,8 miljoen
gulden, als eerste geplaatst voor
de kwartfinales. De als zevende
geplaatste Krajicek won met 7-5
6-3 van de NieuwzeelanderBrett
Steven. Jacco Eltingh, die na
zijn dubbele toernooizege in
Kuala Lumpur van zondag voor
het eerst in actie kwam, bereikte
de tweede ronde ten koste van
de Amerikaan David Wheaton
(7-6 7-6). Paul Haarhuis was min-
der gelukkig. Hij verloor in de
eerste ronde met 2-6 3-6 van de
Australiër Mark Woodforde.

Krajicek in
kwartfinale

Al Joyner eist bijna 4 miljoen
Joyner gaf, vergezeld van zijn
vrouw en zus Florence Griffith-Joy-
ner, de olympische kampioene van
Seoul en wereldrecordhoudster op
de 100 en 200 meter, een persconfe-
rentie. Dat gebeurde vlakbij de
rechtbank waar de juryleden voor
derechtszaak werden gekozen. „Ik
ben niet gewend dat een wapen in
mijn gezicht wordt geduwd. Ik

wens dat ook niemand toe", aldus
Joyner, die ervan overtuigd is dat
hij in zijn wagen alleen maar werd
aangehouden omdat hij zwart is.

De aanhoudingen hadden plaats op
8 mei 1992 op de Hollywood Boule-
vard. „Ik werd gek van angst. Daar-
om kon ik ook niet deelnemen aan
de selectiewedstrijden voor Barce-

lona." Een van Joyners advocaten,
JohnBurton, verklaarde dat andere
prominente zwarte Amerikanen als
acteur Blair Underwood, advocaat
Johnnie Cochran en footballer Mar-
cus Allen op dezelfde manier zijn
aangehouden, alleen maar omdat zij
zwart zijn. Volgens Donald Norris,
een andere advocaat van de atleet,
heeftrechter Terry Hatter reeds ver-

klaard dat de burgerrechten van
Joyner bij de aanhoudingen zijn ge-
schonden.
Volgens de politie van Los Angeles
werd Joyner voor de eerste maal
aangehouden omdat hij een ver-
keersovertreding beging. De twee-
de aanhouding korte tijd later was
het gevolg van de gelijkenis van
Joyners Nissan 300 ZX met een
Mazda die doorreed na een aanrij-
ding. Volgens de politie had de
zwarte huidskleur van Joyner in
geen van beide gevallen een rol ge-
speeld.

LOS ANGELES - De Amerikaanse
atleet Al Joyner wil twee miljoen
dollar (3,6 miljoen gulden) schade-
vergoeding van de stad Los Ange-
les. De olympische kampioen hink-
stapsprong van 1984 baseert zijn eis
op het feit dat de politie hem in het
voorjaar van 1992 tweemaal binnen
enkele minuten onder bedreiging
van een vuurwapen aanhield bij een
verkeerscontrole. Door die gebeur-
tenissen zou hij zijn kansen op kwa-
lificatie voor het Amerikaanse team
voor de Spelen van Barcelona heb-
ben verspeeld.
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J v ï=l l^E*r^S^^^ Amstel Bier is sponsor

DOOR BERT GROOTHAND

f^MAAR - De koploper van de eerste divisie mag volgende
F* zaterdag proberen het geschonden blazoen op te poet-
t Dan is AZ namelijk weer tegenstander van VW. Gisteren
Td het in het kader van de Amstel Cup een kansloze 2-0 ne-
Rag voor de ploeg uit Venlo. Waarbij de kwalifikatie kans-te nog uitermate mild uitgedrukt is; de uitslag had moeite-
is tot het dubbele kunnen oplopen.

SITTARD - Handbalscheids-
rechter Jo Nusser uit Sittard is
dit weekeinde, met zijn collega
Wim Struik, actief tijdens het
EC-duel bij de dames tussen LC
Brühl (Zwitserland) en hetKroa-
tische PodravkaKoprivnica. Een
week later fluiten zij het duel bij
de mannen tussen het Portugese
ABC Braga en Kombi Banyaz
Tribu uit Hongarije.

Nusser fluit
in Europacup

LONDEN - De Engelse voetbal-
bond FA heeft John Fashanu.
van Aston Villa in staat van be-
schuldiging gesteld. De FA bc-,
ticht de aanvaller ervan Eric:
Cantona ernstig te hebben bele-
digd. Fashanu noemde de speler
van Manchester United veertien,
dagen geleden in het boulevard-
blad SUN „een smerige, vuile
voetballer. Hij valt spelers van
achteren aan. Hij is laf en speelt
gevaarlijk spel. Het is een geme-
ne voetballer," heeft Fashanu
gezegd. Woordvoerder David
Bloomfield van de FA bevestig-
de woensdag dat Manchester
United een officiële klacht heeft
ingediend. Fashanu hangt een
schorsing en een geldstraf boven
het hoofd.

Eric Cantona
beledigd

*—"— ■ _^a^M sport
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AMtO'S
GOLF GTi 1.9. bwj. 9-'B6,
ie eig., schuifdak, getint
glas, kteur zwart, vr.pr.

’ 8.250,-. S 045-708604.
te koop GOLF U diesel, i.z.g.
at, 150.080 km, ’4.400,-.
Tef. 04493-4870.
VW KEVER 1303 Opknap-
per, tev. VW Kever sportvel-
aan. Te bevr. 046-376385.
Te koop VW GOLF 1.6, bwj.
'78, autom., APK mrt. '95,
’600,-. Tel. 04404-1716,
na 18.00 uur. |
VW POLO Chopper, 3-drs.,
t?pe '83, APK, ’1.750,-. Tel.
046-723232. I,
VW GOLF 1300, type '80, 'APK 9-95, Lz.g.st.,
’1.350,-. Heemskerkstr. 66,
Heerlen/ Meezenbroek. 'SCIROCCO I.Bi GTX, s-
gang, bwj. '86, 910 kg,
’7.950,-. g 045-218922.
Te koop VW POLO bwj. '79,
APK S-'95, ’750,-. Tel. 645-
-872475. . !
VW GOLF 1800i90 pk, bw). '4-93, 31.000 km, 1e eig.,
schadevrij, alarm, st.bekr,
ed-instaf., mmtgroenmet.,

’ 10.600,- oner nieuwprijs. S
846-581841 046-528336.
GOLF GT turbo diesel, nw.
mot., '91, dikke bumpers,
sch.dak, i.z.g.st., ’ 9.500,-.
Tiliastr. 1, Stem.
Te k. VW TRAMSPORTER
diesel, bwj. '84, vraagprijs

’ 3.950,-. Tel. 04404-2434.
Te k. SCtROCCO 1.8 GTi,
model '82, zeer apart,
’2.750,-. Tel. 046-581649.
VW GOLF 1.6i, 90, schuifd.,
aparte kleur, perfecte auto,
’12.900,-. g 046-520789.
Te koop VW GOLF cabno,
Mevr roos, alle extra's,
Bouwjaar 80, zeer mooi, pr.
n.o.tk. Tel. 045-720489.
te k. GOLF GTi, "bwj. '86,
antraciet, zeer mooi, vele
extra's, inruil event. mog.
Telef. 046-753964.
Te koop VW GOLF, bouw-
jaar '80, APK 5-95,

’ 1.200,-. Tel. 046-511115.
Te koop VW GOLF GX 1.5,
1«-'83. ATS-velgsn, ver-
laagd, sunroof, GTi Interieur,
spoilers, i.z.g.st.. vraagprijs

’ 3.500,-. Tel. 04459-2049.
VW PASSAT turt» diesel,
bwj. '88, blauwmet., veel ex-
tr., ’11.750,-. Ariensstr. 2,
Kakert/Schaesberg.
Te koop VOLVO 760 GLE
turbo bwj. '83, grijsmet., veel
extra's, APK 10-95, pr.n.o.t.
K. Na 18.00 uur 045-226577.
VOLVO 344, bwj. '80, APK 7-
■95, kanteld., trekh. i.z.g.st.
■r. ’1.500,-. 045-440341.
Te k. VOLVO 440, kleur wit,
bwj. '91, i.g.st., vraagpr.

’ 15.500,-. g 046-526739.
Te koop VOLVO 340 blauw,
APK bwj. '82. Tel. 045-
-251090.
Fe k. VOLVO 340 diesel, bwj.
85, bordeauxrood, vr.pr.
’2.000,-. g? 043-634147.
VOLVO 244 DL 2.0, '78,
APK 95, trekh., van Bovag-
bedr. ’ 950,-. 045-244947.
VOLVO 740 GL, bl. met,
mrt. '89, zonnedak, trekhaak,
pr.n.o.t.k. 04498-51937.
Te k. VOLVO 340 L, APK tot
10-11-95, i.z.g.st. pr.
’4.500,-. Bel: 045-413838.
Te k. ZASTAVA Yugo, bwj.
85, zuinige auto, APK 8-95,

’ 1.600,-. Tel. 04499-2631.
Te koop gevr. LOOP- sloop
en schadeauto's, gratie op-
halen. g 045-228604.
Off. F3O Dealer. Autobedrijf
P. van DIJK & Zn. Ford
Mondeo 1.6 CU 8-93
’32.750,-; Ford Orion 1.6
CLX '93 ’24.759,-; Alfa Ro-
me© 75 '91 ’17.758,-; Rat
Uno 70 90 ’9.506,-; Fiat
Panda 1000 '91 ’9.750,-;
Audi 100 2.3 E aut. '90
’27.750,-; Audi 80 1.6 '90
en '91 v.a. ’20.500,-; Audi
80 1.8 '88 ’18.756,-; Peu-
geot 605 SLi '91 ’24.750,-;
Peugeot 405 GRi '90

’ 13.750,-;Peugeot 309 1.6
GLX aut. '93 ’21.756,-;
Peugeot 205 1.1. GR 5-drs.
93 ’17.750,-; Kadett 1.3 en
1.8 5-drs '87 ’9.750,-; Ford
Siërra 2.0 CL Sedan '92
’23.750,-; Ford Siërra 2.0
Sedan '89 ’13.750,-; Ford
Kësta 1.1 '88 ’ 9.500,-;
Ford Scorpio 2.0iCL aut. '88
’16.758,-; Mazda 626 2.0 4-
drs. '89 ’11.750,-; Honda
Accord 1.6 '88 ’ 10.750,-;
Renault 25 TX 2.2 i '91
’23.750,-; Renault 19 Cha-
made '91 ’14.750.-; Opel
Oorsa 1.3 '84 ’3.750,-;
Seat Ronde 1.2 '87
’3.750,-; Volvo 340 '85

’ 3.750,-. Inruil, financiering.
3ovaggarantiebewi|S Auto-
bedr. en APK keuringssta-
tion. P. van Dijk & Zn., Hom-
pertsweg 33, Landgraaf. 045-
-311729.
T« koop gevr. loop-, sloop-
en SCHADEAUTO'S, wij
betalen een redelijke prijs,
m haten alles gratis af. Tel.
Q4405-2074. __
Autohandel O.K. CARS: Su-
zvtti Jeep QJX 413 Cabno:
Ford Escort Cabrio 1.6i '84;
Daihatsu Charade '83; VW
Scirocco 1.8, 16V '85; VW
Golf GTi '86; BMW 830 cou-
pé '79; Opel Kadett stat. die-
sel '87; Opel Corsa '83: As-
cona '84 1.6 LPG; Escort
XFÖi '84; Nissan 1.5 '85; Si-
erra '85 2.0 LPG; Golf 1.6
'W; Toyota Corolla LB 1.6
84; Toyota Celica 85. Inruil,

financ,garantie, bij aankoop
H APK gratis. Verlengde
Lindelaan 23, Oirsbeek.
04492-5782.
YAMAHA Virago 700cc, bwj
'84. 16.000 miles, i.z.g.st.
met ace. ’7.500,-, met gar.
v. Bovag-bedr. 045-244947.
ts koop SUZUKI Aft» bwj
82. APK 95, verbruik 1:20.
zeer mooi, ’1.258,-. Telef.
04492-5833.

F. v. OPHUIZEN autohandel
biedt aan: Peugeot 205 XS
'87; VW Polo coupé 1.3C
'86; BMW 320 i 4-drs. '84;
Ford Onon 160 1e eig. 10-
-'B6; BMW 316 LPG '85; Re-
nault 11 OTD '86; Ford Fles-
te 1.0 L '84; Velvo 340 L 5-d.
'83; VW Caddy D 86; Opel
Kadett 12S Van LPG '83; 3x
Ford Siërra 16L '84/'B5;
Toyota Celica LB 16 ST '84;
Volvo 360 2.0 5-bak '85; Ci-
troen Visa 17 RO 11-86;
Ford Escort 1.1 Laser '84;
Peugeot 104 ZL 1e eig. "84;
BMW 315 '83; Peugeot 305
GL '84; Toyota Corolla LB
1.3 DX T3O; Opel Ascona
16S '83; Opel Ascona 1.9
aut. '80 ’ 1.000,-. Inkoop,
verkoop, financ. Div. inrui-
lers. Akerstr.Nrd. 52C,
Hoensbroek. S 045-224425.
Geopend van 10-18 uur, zat.
10.00-17.00 uur.
Auto LAMBRIEX biedt aan:
Ford Siërra '86 in nw.st.
’5.750,-; Ford Siërra '83

’ £250,-; Ford Escort '87
1.6i CL ’8.500,-; Plat Uno
56 S '85 ’3.750,-; Opel Ka-
dett '86 ’4.758,-; Opel Cor-
sa '83 ’2.750,-; Opel Corsa
"84 ’4 750,-; Ford Siërra
'84 ’2.750,-; BMW 520i '85

’ 4.500,-; Sufearu Stationoar
aut. '83 ’2.850,-. Diverse
auto's plm. ’750,-. Tevei®
auto's te koop gevraagd ook
busjes. Schuttersstraat 14,
Elsloo, S 046-377546.
SUPEFICARS Akerstr. H.
20a, Hoensbroek heeft voor
U: Kadett 1300 GT '86; Ka-
dett station '87; Opel Rekord
2.0 S '83; Escort 1400 CL
'86 en '87; Subaru Justy '87;
Golf 1600 '86; Escort '84 en
'85; Opel Manta '85; Volvo
340 '85; Siërra v.a. '84 t/m
'86; Alfa t. 33 '86 ’4.900,-;
Reßault 11 '87; Fiësta "82;
Datsun Cherry autom. '83;
Mitsubishi Tredia bwj. '83.
Nog diverse goedkope inrui-
lers. 045-222453 of 231448.
Wij geven het MEESTE voor
uw auto. U belt wij komen.
045-423973, ook 's avonds.
Uw AUTOVERZEKERING
met no-claim-bescherming
na 2 jaar schadevrij rijden.
Max Hendriks, Bom Tel.
04498-55050.
Met spoed te koop gevraagd
voor export, personenauto s,
vracht en bestel. Hoogste
prijzen. LUCAR Kerkrade.
Telef. 045-456963.
Ford ESCORT 1.3, bwj. eind
'82, APK '95, 5-drs., schuif-
kanteldak, nw. banden,
sportvelgen, i.z.g.st.,

’ 2.750,-. Treebeekplein
187, Brunssum-Treebeek.
Te koop sportwagen
FERRARI-look met zeer
brede banden, APK 9-95,
’6.900,-. Tel. 077-517981.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Tegen
elke redelijke prijs. Gratis af-
halen. S 045-213852.
te koop OPEL Kadett 1.6 D
station, bwj. '84, pr.n.o.t.k.
Tet. 045-741957 (Axel).
Te koop gew. alle merken
auto's. Bet. HOOGSTE prijs!!
045-416239 tot 21 uur open.
Te koop BMW 315, i.z.g.st.,

’ 3.500,-; Honda Prelude
automaat, bwj. '80, ’1.200,-.
Tel. 043-621068.
SUZUKI Swift 1.6 GLX, bwj.
9-'9O, ’ 9.000,-. Telefoon
045-216518.
Te koop gevr. loop-, sloop-,
schadeauto's, tev. AUTO-
WRAKKEN. Ook na 18.00 u.
g 045-232075 of 214403.
Te huur gevraagd GARA-
GEBOX in Heerlen. Telef.
045-728754.
Te toop BEDFORO-9US,
bwj. '80, uitgebouwd, t.e.a.b.
Tel. 043-472681.
Te koop DiAIMATSU Chara-
de autom, 3 oyl., bwj. '86,
APK okt. '95, 1e eig., vr.pr.

’ 4.750,-. Tel. 043-631108.
Te koop FORD Escort 1.6
GL, bwj. '82, APK 2-95,
XR3 velgen, striping, vr.pr.

’ 2.409,-. Tel. 04499-3040.
VOLVO 346 GL Sedan, '84,
5 versnelt, trekh. km.st.
165.000. Telef. 04493-4463.
Te koop Opel OMEGA 3.0 i
GLS station, bwj. 11-'89,
kat, ABS + vele extra's, vr.
pr. ’ 17.500,-. 04459-1860.
AUTOVERZEKERINGEN
vanaf ’l5,- p.mnd. Assu-
rantiekantoor Van Gessel.
Telefoon: 04459-1576.
Toyota Corolla 1.6 Vl6 16-
-'BB ’9.750,-; Nissan Micra
1.2 '89; Nissan Micra 1.2
'91; Ford Siërra 2.0 i '88 ex-
tra's ’7.500,-; Golf GTi '84
’4.750,-; Jetta GTi '85
’5.500,-; Corsa 1.2 '86

’ 3.500.-; Fiësta '83
’2.750,-. Inr. mog. 045-
-211071. Overbroekerstr. 54,
Heensbroek.
Te koop Fiat UNO diesel,
bwj. '86, APK, mr. mog. vr.pr.

’ 2.600,-. Telef. 045-
-463842465417.
GEVRAAGD Lada's en
Skoda's, bwj. '85-'9l. 04958-
-91917 b.g.g. 06-52.964552.
Te koop MOTO-GUZZI V 65,
bwj. '87, vraagprijs ’4.450,-.
Tel. 046-580118.
Te k. VOLVO 340, grijsmet.,
bwj. '91, 10.900 km, ANWB
gek. Tel. 046-332159.
Alfa ROMEO Sprint QV, wit,
bwj. '87, veel extra's,
’5.500,-. 045-721954.
Te koop Opel KADETT 1.3 S
GT m. '86, zeer mooi,

’ 5.750,-. 045-433750.
te koop Nissan MICRA 1.01OX bwj. '89, 63.009 km,
werkelijk nieuw, ’8.750,-.
Telef. 045-423750.
HONDA Civic CRX '85, i.g.st.
APK 6-95, Sebering-uitlaat,
vr.pr. ’7.950,-. Telef. 04498-
-58626 b.g.g. 06-52906096.
Te koop gevraagd AUTOS
en bedrijfsauto's, schade of
reparatie geen bezwaar
Steskansstr 36, Stem. Telef.
646-332160.
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. IttISSAN Vraagb,j de Nissan dealernaardeunieke betalingsmogeHjkheden viadeon-line verbinding mei -«S^SSSSS^SSS op^ffits »^d!n9 Tff» ££% fraSgiffi y^JHT 1 22395, y^^Tg
"C|M *■» Mgm <Q| Nissan Finance maakt hij ala minute een offerte op maat. Ook voor fleetsales en leasing. Con-

Voorbeeid, rrrr 36 maanden 115.970.- f4.835.24 1169.59 114700.- 120.806,24 Aanbetaling/inruil 1 6.425,- Aanbetai,ng/mruii fj;
■MSI■%m CS sumentenadviesprijs mcl. BTW en BPM, excl. kostenrijklaar maken. Wijzigingenvoorbehouden. voorbeeeid 11 ' "TT* 48 maanden /14 885,. f 5.889.32 H78.84 112.000,- 120 584,32 Kredietsom 115.970,- Kredietsom 79

')Hetkrediet wordtverstrekt door Nissan Finance B.V. Zijtoetst elke kredietaanvraag bi| het Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel. 2)Exclusief aanbetaling

Beek, ato Crutzen Auto's 8.V.. Stationsstraat 115, tel. 046-371727. Kerkrade, Jurgen Autocentrum 8.V., Langheckweg 36, tel. 045-452570. Maasbracht, Auto Van Laar 8.V., Hazenspoor 9, tel. 04746-3
Maastricht, Autobedrijf André Feyts 8.V., Duitse Poort 15, tel. 043-214175. Melick (Roermond), Garagebedrijf Geelen 8.V., Groenstraat 33, tel. 04752-2021. Sittard, Garage Schoenmakers Sittard
Limbrichterweg 78, tel. 046-512814. St. Geertruid, Autobedrijf G. Nelissen Sint Geertruid 8.V., Burg. Wolfsstraat 6, tel. 04408-1201.

Te koop gevraagd voor ex-
port; LABA"S + Skoda's enz.
bwj. '85 t/m '90, direct con-
tant geld. Auto Roberts,
Heirstraat 8, Urmond. Tel.
046-332352.
Te koop VW POLO 1.3 bwj.
'91. 36 PK, 64.060 km, 3-drs.
tomadorood, 4 winterban-
den, APK, pr. ’15.500,-.
Telef. 046-515551.
Té koop Opel KADETT B
Caravan 1973, APK 9-95,
pr. ’ 699,-. 04450-4233.
ESCORT 1.1 laser, '83, s-
versn., 5-drs., APK 7-95, pr.

’ 2.850,-. 045-255784.
Opel KADETT 1.2 S, '84,
118.806 km., APK 5- '95,

’ 3.480,-. Tel 045-255784.
Te k. Ford GRANADA 2.3, 6
cil., i.g.st., APK 3-10-95, vr.
pr. ’ 500,-. 045-229786.
Te k. Honda ACCORD EX,
bwj. '82, i.z.g.st, vr.pr.

’ 2.009,-. 046-580629.
Fiat UNO 45 bwj. Ï5, APK 8-
95, i.z.g.sL vr.pr. ’ 1.950,-.
Telef. 645-417685.
HONDA Civic type '85, als
nieuw, ’ 3.500,-. Telefoon
045-242998.
KOOPJÉf Opel Kadett 12 S
HB, '83, APK, i.g.st., vr.pr.

’ 1.250,-. Tel. 045-728919.
Opel CORSA type 88, 4-drs.,
als nieuw, pr. ’7.600,-. Te-
lefoon 945-242999.
JAGUAR XJ 6 4.2 Sov., bwj.
'83, in algehele nw.st., dea-
ler onderhouden, alle denk-
bare extra's, vraagprijs
’14.500,-. Tel. 045-320612.

Te koop BMW 316, bwj.
1987, 97.000 km, APK 6-95,
pr. ’7.500,-. 045-243319.
BMW 316, zeer mooi, APK,
sunroof, blauwmet., ’ 750,-,
i.z.g.st. 046-749189.
Te k. 50 auto's voor KNUT-
SELAAR, alle merken met
en zonder APK. Steskensstr.
39, Stem. 046-335060.
Ford FIËSTA ZX, '86-'BB, v.
a. ’6.500,- / ’8.750,-. Tel.
04954-2153/1685.
TOYOTA Starlet 1.3, bwj.
'87, ’8.500,-. Tel. 04954-
-2153 /1685.
SEAT Ibiza 1.5 GLX, Por-
sche motor, 1985, 3-drs.,
rood, garantie van Bovagbe-
dr. ’ 4.750,-. 045-244947.
Te koop SUZUKI Alto, bwj.
'85, APK gekeurd, vr.pr.

’ 2.250,-. Tel. 045-463755.
Opel KADETT 1.3 S, bwj
'87, 5-drs., blauwmet, pr

’ 7.750,-. 045-320457.
PONTIAC Transport, bwj.
'91, 3800 GT, bord.rood-
mett., voorzien van alle ex-
tra's, geel kent, duurste uit-
voering, pr.n.o.t.k. Telef. 046-
-528336 b.g.g. 581841.
Te koop Opel KADETT cou-
pé 12S bwj. '77, APK, i.g.st.
pr. ’775,-. 045-314967.
Te k. FORD Orien 1.6 RSI,
zien is kopen, bwj. '89, vr.pr.

’ 11.750,-, mr. mog. Pr.
Hendriklaan 15, Brunssum.
MERCEDES 220D/8 bwj.
'69, ’3.900,-, tev. Merce-
des 200 D/8, '76, APK,

’ 2.250,-; Tel. 04404-2109.

Slpop- en schadeauto's
i-a*—* aa .aaa-aa,

Te koop gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
A. Köifer. g045-229045.
Te koop gevraagd LOOP-,
sloop- en schadeauto's. Te-
gen redelijke prijs. Gratis af-
haleng 04495-1602.
Te koop GEVRAAGD loop-
sloop en schadeauto's.
Telefoon 045-228236.
Te koop gevr. schade- en
oude sloopauto's. Tev. on-
derd. Autosloperij K. KÖR-
FER, 045-227377, Indus-
tnestr. 7. Hoensbroek.

Wij geven de hoogste prijs
voor uw auto, SCHADE-
AUTO en sloopauto. Tel.
045-225774
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Bedrijfswagens
VOLVO 240, grijs kent., bwj.
'83, pr. ’2.500,-. Telef.
04499-5778.

Schade-auto's
Met schade: KADETT sta-
tioncar 1.3i, '90; Honda Civic,
3-drs„ '89. 045-312044.—— —Auto onderdelen en accessoires

Te k. gebruikte BANDEN 13,
14, 15 en 16 inch, mcl. mon-
tage va. ’25,-. Autobedr.
Luyten, In de Cramer 50,
Heerlen, tel. 045-719335.
Nieuwe AUTOBANDEN. Al-
le merken en maten. De
laagste prijzen bel voor prij-
zen. Bandenspecialist Abel,.Reeweg 143, Landgraaf.

ITelafoon 045-314027.

Te koop diverse maten ge-
bruikte AUTOBANDEN t/m
235/50x16, v.a. ’25,- inclu-
sief montage, balanceren en
garantie. Bandenspecialist
Abel, Reeweg 143 Land-
graaf. Tel. 046-314027.

Te koop diverse onderdelen
VW GOLF, bwj. '87. Tele-
foon: 045-423361.

■■J.H ■— il- ..—

Te k. MOTOR Mercedes, diesel 240, lopend 100%
conditie, ’1.250,-, andere

' onderdelen Mercedes 240.

' Treebeekplein 187, Bruns-
sum-Treebeek.

' Ink./verk. goede gebr. AU-

' TOBANDEN. Passartweg1 39, Heerlen, g045-222675.
'Te koop TREKHAKEN voor
■ bijna alle typen auto's met

" onderbouwen en aansluiten

’ 150,-. Tel. 645-229667.. Tevens trekhaken te koop. gevraagd.

Te koop interieur van ALFA
75 ’250,-. Tel. 00-32.
12455721.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Aanhangwagens
Te koop AANHANGWAGEN
en gesloten aanhangwagen.
Telefoon: 045-720602.
te koop AANHANGWAGEN
met glasrek. Tel. 045-
-322077.

Motoren en scooters

' Weg. aansch. motor te k.
■VW GOLF GTi 16-V, rood,

' m.'B6. Te bevr. tsn. 17-18. uur 045-222140.
"De laagste MOTOR-PRE-

" MIES met aanvangskorting
tot 45%. Max Hendriks, Bom.

I. g 04498-55050.
Te koop KAWASAKI GPZ
900 16V, i.g.st., pr.n.o.Lk.; Tel. 046-335027.- Te koop HONDA CX 500,- bwj. '78, defecte motor, pr.n.- o.t.k. Tel. 045-741957 (Axel)
Te koop div. nieuwe ZIJ-- SPANNEN combinaties

" merken Oeral en Dneprs, vr.. pr. v.a. ’3.450,-. Div. oude
modellen m. '72 BMW type v.; a. ’2.750.-. g 046-580118

Te koop een van de mooiste
wegracers van Nederland:
SUZUKI GSX-R 750 R spe-
cial, bwj. '92, in nw.st., 125
Pk., race-uitlaat, div. extra's,
nwe. banden, ’15.500,-.
045-352852, na 18.00 uur.
Te koop KAWASAKI Vulcan
700, bouwjaar '85, i.g.st. met
div. extra's, vr.pr. ’8.250,-.
Tel. 04750-11880.
Te koop HONDA CB 750 SC,
Lz.g.st., bwj. '84, ’6.600,-.
Tel. 046-520536.
Te k. KAWASAKI LTD 450,
bwj. '86, vr.pr. ’5.000,-. Te-
lefoon 04459-1895.
Te koop GSX 600F, bwj. '89,
rood/wit, 16.000 km, i.z.g.st.,

’ 6.500,-. Tel. 045-317396.

SUZUKI 750 GS, nwe. ban-
den, uitlaat, ketting, tand-
wielen, carburators en kuip,
’2.800,-. Tel. 045-440318.
KAWASAKI GP2 500 S, bwj.
'90, nw.st., winterprijs
’5.750,-. Tel.: 045-465133.
KAWA ZZR 600 bwj. '93,
groen/zwart + alarm, i.z.g.st.
16.000 km + div. pr. n.o.t.k.
046-522994 na 15.00 uur.
Te koop SUZUKI QSSOOE
bwj. 1990, Amerikaanse uit-
voering, z.g.s., vr.pr.
’7.900,-. Bel na 17.60 uur
045-428422. ,
Te k. weg. omstandigh.
Honda REBEL 450, kl. rood,
bwj. '87, ’7.000,-; Honda
Shadow VT 750, kl. rood,
bwj. 83, ’6.000,-. Telefoon
045-320869

Te k. HONDA Interceptor
750 cc, bwj. '83, vaste prijs
’3.750,-. Tel. 045-220138.
Te koop motor shopper
KAWASAKI Vulcan 700, bwj.
'85, vr.pr. ’9.000,-. I.z.g.st. g
04498-59600 na 18.00 u.
HONDA Shadow 500, in nw.
st. weinig km, mcl. div. ac-
cess. vr.pr. ’6.950,-. Telef.
04498-58626 b.g.g. 06-
-52906096.
Te koop motor YAMAHA FZ
750 bwj. 5-92, slechts 3.700
km, in absolute nieuwstaat,
vraagprijs ’ 12.500,-. Tel.
046-745392.
Te k. Yamaha VIRAGO 700,
bwj. '85, bordeauxrood + div.
extra's, 10.000 miles, i.z.g.
st, pr.n.o.t.k. g 045:222530.

(Bromfietsen
Te koop 2 Peugeot RACE-
FIETSEN dames- herenmo-
del, 6-versn. g 04492-1785.
Te k. brommer YAMAHA
Blaster autom., 2 jr. oud, vr.
pr. ’650,-. 04406-15138.
Te koop OMAFIETS, dames-
heren- kinderfietsen. Tele-
foon 045-257371.
Te koop VESPA Ciao snor,
prijs ’700,-. Telefoon: 045-
-318033.

Te koop 5 HERENFIETSEN
en 2 damesfietsen. Spau-
beekerstr. 130, Neerbeek.
Te k. GIANT mountainbike,
21-versn., van ’1.195,-
-voor ’ 650,-. 045-325314.
Te koop VESPA Citta Dizzy
bwj. '93, zo goed als nieuw.
Tel. 046-379713.
Te koop gebr. dames- en
herenfietsen. Ook ATB en
CITYBIKES. g 045-751850.

Nog steeds SEIZOENSOP-
RUIMING. Rens Janssen, !
Ganzeweide 54, Heerlerhei- 'de. Telef. 045-211486. \
Te koop FIETSEN. Telefoon: "043-624192. 'Te koop gevr. loop-, sloop-, t
of SCHADEBROM- of snor- 'scooters (ook motorscoo-
ters). Def. geen bezw. Ook I
onderdelen cq. losse delen. !
Tel. 045-214258.

Wintersport
ITe koop SKISCHOENEN:
1 merk Dynafit, maten 3%, 4, 1

sVfe, 7, Th; ski's merk Ros- I. signol junior lengte 1.60;.
moonboots mt. 35 en 36. Al-:

' les ’l5,- p.paar. Tel. 04450- ,
; 2301_ !

Sport & Spel j
Total BODYTRAINING, ma" i[ + wo.avond tennishal Suste- :1 ren. g 04499-3940/046-
-755535. Gratis proefles. !

'Te koop HOME-TRAINER 'merk 8.H., Vh jaar oud, vr.pr.
’250,-. g 046-526631 na \17.00 uur. J
Te k. compl. FITNESS- 'STUDIO met gewichten, I

’ 800,-. Telef. 046-745349. I

Te k. MOUNTAINBIKE T
Shimano LX, blauw/gl*]!
mt. 44, ’525,-. Tel. °T
376131. >
Te koop Union ToJ>MEISJES sportfiets, kl. jj
vaste pr. ’250,-. Con^tynhof 1, Munstergeleen. A
Te k. degelijke HEf*]
FIETS met 3 versnelling^
g.st, t.e.a.b. Te bevragef
17.00 uur 04405-3740. JL

■4-,- ? ■ \Watersport/
Te koop YAMAHA b.b. \tor 40 Pk., electr. start*
handbediening, langst-^

’ 2.000,-. Tel 04498-5160/>*
Te k. VISBOOT met T
kasten en roeispanen, <^fpleet ’ 350,-. g 04499-38g>*
BEGINNERS-SURFPLANK, 'J
2 zeilen en toebeh., i.g.st'"
n.o.tk. Tel. 04450-1799._^A
Piccolo's in het Limb^Dagblad zijn groot in Ji
SULTAAT! Bel: Q45-719J%J

Rijles v
Over 8 weken uw Rl^
WIJS nodig? Dat kan! Bel 1
Auto- en motorrijs^
René Waterreus. Tele'^j045-421550/06-52982753^I .

1 Voor Piccolo's zie verder pagina 24
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EtINCHEM - Hij heeft wel eens het idee, dat de burge-e stand in zijn woonplaats Roermond hem twee pas-sen heeft verstrekt. Het officiële document vermeldt
* Ware leeftijd: 57 jaar. Dat maakt Frans Körver tot deïste oefenmeester in het betaalde voetbal. Maar de nieu-
trainer van De Graafschap is voor zijn eigen gevoel niet

■^r dan veertig jaar. Hij bruist nog steeds van de energie
zich plechtig voorgenomen om tot zijn 65-ste de

11te verdienen als veldtrainer. „Als de clubs tenminste in
Seïnteresseerd blijven."

middellijk aan de slag bij Antalyas-
por, de club van Lody Roembiak.
Dat had ik ook zeker gedaan als die
aanbieding van De Graafschap er
niet was gekomen. Dan had ik voor
het grote geld in Turkije gekozen.
Maar achteraf ben ik blij, dat ik die
noodsprong niet gemaakt heb. An-
talyaspor staat nu na zes wedstrij-
den stijf onderaan met nul punten.
En voor mijn gezin was het ook niet
goed geweest als ik naar Turkije
was vertrokken. Ik ben nu eenmaal
een family-man, voel me het pret-
tigst thuis bij mijn gezin in Roer-
mond. Het was de bedoeling, dat ik
alleen naar Turkije zou gaan. Daar-
om was ik ook zo verschrikkelijk
blij toen De Graafschap opeens op
de stoep stond. Toen was de keuze
niet moeilijk meer. Een dikke
streep door Turkije en fluitend naar
Doetinchem. Man, ik voelde me
weer geweldig."

E* divisionist De Graafschap,
'm vorige week de ontslagen
ersleijen opvolgde, is de ne-
Werkgever van Frans Körver.

' e«" met net zoveel enthousias-
fn de slag gegaan als twintig
««eden bij het Belgische Ton-
." zijn eerste club als trainer.
'* mijn leven. Werken in Gods
natuur. Daar zal ik nooit ge-« van krijgen."

fnaK^i rver heeft niet de PrettiS-
fUc men in zi Jn «°°PDaan achter
ipV " a «HJn vroegtijdige vertrek,

bij VVV, stond hij vieren te boek als werkloze trai-
L at was de Limburger nog
'overkomen. „Ik zeg dit niet

ie j scheppen, maar ik heb in
Jarennooit ergens bij een club

bs nte solliciteren. Niet dat ik de
I nu steeds voor het uitzoeken

ir v rer meldde zich «^Üd wel
vanzelf een nieuwe werkge-, leen deze zomer dus niet. Dat

I ,?een prettige ervaring. Beslist

r2o *nÜ nergens meer aan de
ïar i

U omen. was er echter niet.
r, .laS het probleem niet. Met
er at van dienst wist ik zeker,
nie

na Ver«oop van tijd wel weer
He Uwe club op de proppen zou■ Dat was een kwestie van
Wet B*"°otste frustatie was, dat
He h

aan het werk was. Daar heb
'vild onbehaaglijk bij gevoeld.
rk e

e werken, maar kon nergens
[ „: ' Dat was heel vervelend.
"i ik me ecnt aan miJn flikker
"ouw

m de krant al die voorbe-
de,. mBen op het nieuwe seizoen
>\ hptBe" kreeg. Ik was mijn piek-en h

C
K
lrcus kwijt geraakt. In die

1je rn
e ilc me ook wel eens een

$ide ai\ gevoeld. Dan had ik echt
é, ' dat ik door een vlo knock-
£ g

a
v
s geslagen. Gelukkig ben ik

''lar i, oe' nu weer kwijt. Laat zeU w °men. Frans Körver kan de
ereld weer aan."BL^_ .

vontuur
rv er Ucht naar arbeid had Frans

/iland Elcn bijna in een wild bui-
Is L. avontuur gestort. Zo groot
'l ,p. , verlangen, zo verschrikke-
'Kfsch de handen. Als De
" "«erri h

zich vorige week niet
ters Ck ■ d gemeld, dan was hij
I e Vp 'JnuJk spoorslags naar Tur-
a trokken. „Ik kon daar on-

Dat was uiteraard het geval, want
De Graafschap is een nette club.
Versleijen heeft me ook beloofd, dat
hij me later nog een keer zou bellen
om wat informatie over de ploeg
door te spelen. Maar tot nu toe heeft
hij nog niks van zich laten horen.
Eerlijk gezegd kan ik me ook heel
goed voorstellen, dat hij er geen be-
hoefte aan heeft om me te bellen.
Versleijen heeft op dit moment wel
andere dingen aan zijn hoofd."

Frans Körver heeft het in zijn lange
carrière als trainer nog nooit meege-
maakt, dat hij ergens bij een club
tussentijds werd aangetrokken als
opvolger van een ontslagen collega.
Dat was nieuwvoor hem. Hoe opge-
lucht deLimburger zelfook was, hij
had ook medelijden met Jan Ver-
sleijen. „Ik weet precies hoe hij zich
op dit moment voelt. Niet prettig
dus. Voordat ik in zee ging met De
Graafschap, heb ik eerst ook telefo-
nisch contact met Versleijen gehad.
Ik wilde graag uit zijn eigen mond
horen of de hele afwikkeling van
zijn contract wel goed geregeld was.

Karlsson fluit
in de Kuip
ZÜRICH - De Zweed Karls-
son fungeert op 20 oktober als
scheidsrechter bij de wedstrijd
Feyenoord-Werder Bremen voor
de tweede ronde van het toer-
nooi om de Europese beker voor
bekerwinnaars. De return, op 3
november, staat onder leiding
van de Italiaan Pairetto. De wed-
strijd Salzburg-Ajax, 19 oktober
voor groep D van de Champions
League, heeft als arbiter deZwit-
ser Röthlisberger. Bij de return
in Amsterdam op 2 november is
de Schot Mottram actief. Mario
van der Ende kreeg Bayern
München-Spartak Moskou op 2
november toegewezen. Zijn col-
lega's Uilenberg en Jol leiden
daags ervoor respectievelijk de
duels Aston Villa-Tranbzonspor
en Deportivo laCoruna-FC Tirol.

Peseta boete
voor Bebeto
LA CORUNA - Het bestuur van
de Spaanse eerste divisieclub
Deportivo la Coruna heeft beslo-
ten de aan de Braziliaan Bebeto
opgelegde boete van 450.000 gul-
den kwijt te schelden. Bebeto
kreeg de straf omdat hij na het
WK afgelopen zomer tien dagen
extra vakantie nam in zijn vader-
land. De drie doelpunten die
Bebeto onlangs maakte in het
duel voor het toernooi om de
UEFA-beker tegen de Noorse
club Rosenborg stemden het be-
stuur milder. Bebeto werd nu
'veroordeeld' tot een symboli-
sche boete van één peseta (1,3
cent).

Bouma valt
uurrecord aan
GRONINGEN - Haico Bouma
doet zaterdagmiddag een aanval
op het werelduurrecord skeele-
ren. De Friese specialist heeft de
betonvloer van de ijsbaan in het
Groninger sportcentrum Kardin-
ge uitgekozen om het record, dat
sinds 14 augustus 1990 al op zijn
naam staat met een afstand van
34 kilometer, 276 meter en 35
centimeter, te verbeteren.

Voorzitter
vermoord
ALGIERS - Ali Tahanouti,
voorzitter van een der belang-
rijkste voetbalclubs in Algerije,
is gistermorgen vermoord. De
president van Jeunesse uit het
70 kilometer ten westen van Al-
giers gelegen Bordj-Menaiel
werd op straat onder vuur geno-
men door drie gewapende man-
nen.

Krüzen terug
naar Heracles
ALMELO - Hendrie Krüzen
komt vanaf gisteren voor Herac-
les uit. Gistermorgen, onmiddel-
lijk na de medische keuring,
tekende hij een tweejarig con-
tract met een optie voor nog een
derde seizoen. Het Belgische Wa-
regem, de vorige werkgever van
Krüzen, ontvangt een transfer-
som van ongeveer 200.000 gul-
den.
Van Breukelen
bondsridder
EINDHOVEN - Hans van Breu-
kelen is benoemd tot bondsrid-
der van de KNVB. De oud-inter-
national werd in Eindhoven
onderscheiden door voorzitter
Jos Staatsen. Van Breukelen
speelde tussen 1980 en 1992 73
interlands, zijn laatste optreden
was de halve finale bij het EK in
Zweden, die na strafschoppen
werd verloren tegen Denemar-
ken. Voor de doelman uit Biltho-
ven was 1988 het succesvolste
jaar. Met PSV won hij de Europa
Cup 1 en met het Nederlands elf-
tal de Europese titel. Van Breu-
kelen speelde in zijn carrière
voor FC Utrecht, Nottingham
Forest en PSV.

sportkort

" VOETBAL PSV speelt
maandag in Mexico-Stad een
vriendschappelijke wedstrijd te-
genAmerica, de club van trainer
Leo Beenhakker en oud-PSV'er
Kalusha. De Eindhovenaren ver-
trekken zondag en keren dins-
dag terug naar Nederland.

" VOETBAL - Het nieuwe
hoofdstadion voor het WK voet-
bal van 1998 in Frankrijk komt
definitieften noorden van Parijs.
Dat maakte eerste-minister Bal-
ladur bekend. Het stadion krijgt
een ovale vorm en telt 80.000 zit-
plaatsen. Twintig masten met
een lengte van 49 meter zullen
een ringvormig canvas dak bo-
ven de tribunes ondersteunen.
De kosten bedragen circa 700
miljoen gulden.

" VOETBAL - De Duitse Voet-
bal Bond start een speciale actie
om scheidsrechters te werven.
Momenteel kampt men met een
enorm gebrek aan fluitisten. In
elk weekeinde staan er over het
gehele land 75.000 wedstrijden
op het programma. Daar staan
65.000 arbiters tegenover. De
bond heeft ruim 200.000 gulden
vrijgemaakt voor de wervingsac-
tie, die als slogan heeft gekre-
gen: 'Niet mekkeren, maar flui-
ten.'

" HOCKEY - Het toernooi voor
landskampioenen bij de mannen
zal volgend jaarPinksteren in de
Spaanse plaats Terrassa worden
gehouden. Amsterdam is inge-
deeld in een groep met Havant
(Eng), Samara (Rus) en Cernusco
(Ita). Het vrouwentoernooi heeft
nog geen onderdak gevonden.
Kampong is ingedeeld met Glas-
gow Western (Sch), Stade Fran-
cais (Fra) en Swansea (Wal).

tig voor Versleijen dat hij zijn werk
bij De Graafschap niet heeft kun-
nen afmaken. Ik leef met elke trai-
ner mee die vroegtijdig op straatkomt te staan. Dat gun ik niemand."
Met uitzondering van de zomer van
'94 heeft Frans Körver zelf sinds
1974 nooit zonder werk gezeten. De
57-jarige Limburger is trots op zijn
staat van dienst als trainer. Alsof
het een mondelinge overhoring be-
treft dreunt hij, de namen van de
clubs en de lengte van het bijbeho-
rende dienstverband op: „Tongeren
driejaar, Wageningen driejaar, For-
tuna Sittard vier jaar, DS '79 een
half jaar, Roda JC anderhalf jaar,
MW drie jaar, Helmond Sport
drieënhalf jaar, VW twee jaar, De
Graafschap één week." Een mooi
lijstje, vindt Frans Körver. Hoewel
er geen enkele topclub op voor-
komt. Maar dat steekt hem aller-
minst. Het is gewoon zo gelopen en
daar heeft hij vrede mee.

„Een loopbaan van een trainer
wordt niet altijd door hemzelf be-
paald en uitgestippeld. Zo werkt
dat niet in de voetballerij. Trainers
zijn publiek bezit en worden ge-
leefd. Dat is niet erg, want daar
staat in de regel een goed salaris te-

genover. Maar een trainer, en dat
geldt zeker voor mij, moet altijd
maar afwachten door welke club hij
gevraagd wordt. Daar heeft hij zelf
nauwelijks invloed op. Opeens zien
bepaalde mensen het in je zitten en
staan ze met een contract in de
hand bij je op de stoep. Er heeft
zich bij mij nooit een topclub ge-
meld. Daar kun je je wel verschrik-
kelijk over opwinden, maar dat
heeft geen enkele zin. Natuurlijk
had ik graag een keertje bij een top-
club willen werken. Maar dat geluk
heb ik nooit gehad. Geloof mij, je
hebt gewoon geluk nodig om door
een topclub gevraagd te worden. Er
zijn teveel factoren waar jezelf geen
invloed op kunt uitoefenen."

„Ik weet ook wel dat ik het stempel
draag, dat ik alleen bij zuidelijke
clubs mijn draaiweet te vinden. Dat
slaat nergens op. Het is gewoon toe-
vallig zo gelopen, dat ik bij Fortuna
Sittard, Roda JC, MVV, Helmond
Sport en VW onder contract heb
gestaan. Als FC Groningen of FC
Den Haag zich hadden gemeld, dan
was ik daar aan de slag gegaan. Na-
tuurlijk heb ik niet altijd de juiste
keuzes gemaakt. Dat lijkt me lo-
gisch. leder mens maakt fouten, dat
hoort bij het leven. Ik ging van For-

tuna Sittard naar DS '79. In Sittard
het ik een club achter die Europees
voetbal had gehaald en waar bij de
thuiswedstrijden 14.000 mensen op
de tribune zaten. Ik tekende bij DS
toen ze nog in de eredivisie zaten en
dacht echt dat ik daar ook mooi
werk zou kunnen leveren. Maar
toen degradeerde DS toch nog en
kwamen er hooguit 700 mensen
naar het stadion. Achteraf is het
makkelijk lullen door te zeggen, dat
ik daar nooit naar toe had moeten
gaan. Niks aan te doen. Ik heb in
mijn leven veel fouten gemaakt,
maar ook veel goede dingen ge-
daan. En dat geldt voor elk mens,
als je tenminste realistisch bent."
Frans Körver kan al zijn oude clubs
recht in de ogen kijken. „Want over-
al heb ik het uiterste van mezelf
gevergd, mijn stinkende best ge-
daan en van 's morgens vroeg tot 's
avonds laat gewerkt." Erfelijk be-
last als zoon van een mijnwerker is
Frans Körver het gewend om de
handen uit de mouwen te steken.
Van zijn zestiende tot zijn twintig-
ste werkte hij zelf ook ondergronds.
„Zwaar werk op een diepte van 800
meter, maar daar heb ik me nooit
voor geschaamd. Gevaarlijk? Ben je
gek. Een automonteur doet volgens
mij gevaarlijker werk. Als ik zon

kerel onder een brug aan een auto
zie sleutelen, dan ben ik altijd bang
dat het hele zaakje naar beneden
komt zetten. Dat zou niks voor mij
zijn. In demijn voelde ik me veilig."

Prestaties
Mijnwerker of voetbaltrainer, er is
volgens Frans Körver niet veel ver-
schil. „Het zijn beide loodzware be-
roepen. Goed beschouwd is het hele
leven zwaar. Begrijp me niet ver-
keerd, ik ben geen somber mens.
Integendeel, maar als je in welk be-
roep dan ook prestaties wilt leveren
dan leg je jezelf toch een bepaalde
druk op. Dat maakt het zwaar. Als
voetbaltrainer wil ik winnen, moet
ik winnen en wil ik het iedereen bij
een club naar de zin maken. Hier bij
De Graafschap ook weer. Dat eis ik
van mezelf, zo zit ik in elkaar. Maar
dit vak heeft natuurlijk ook zn
charmes. De voetballerij heeft mij
veel goeds gebracht. Ik heb de hal-
ve wereld gezienen mag elke dag in
Gods vrije natuur werken. Dan ben
je in mijn ogen een bevoorrecht
mens. Laat mij maar lekker tot mijn
65ste op het veld staan. Technisch
directeur in een kantoortje? Ik moet
er niet aan denken. Mijn hart ligt op
het veld."

Oude rot
„Voor een jonge trainer is het niet
leuk als hij ergens ontslagen wordt.
Je moet altijd maar afwachten of je
weer aan debak komt. Een ouderot
met veel ervaring vindt vanzelf zijn
weg wel weer. Voor een jonge vent
met veel minder naam en contacten
in de voetballerij ligt dat een stuk
moeilijker. Daarom vind ik het spij-

Chauvinistische fans in de rij voor wedstrijd tegen Nederland

Grieken door het dolle heen
DOORSIEBEANNEMA

ATHENE - Vraag een Griek iets
over sport en hij begint te ratelen.
Panathinaikos, Olympiakos, AEK,
PAOK, voetbal, basketbal, spelers,
jaartallen, feiten. Noem 1987 en de
Grieken raken in extase. De finale
van het Europees kampioenschap
basketbal. Griekenland tegen de
onklopbare Sovjets in het stamp-
volle en snikhete Peace and Frieds-
hip stadion in Pireaus. Bij een
101-101 stand en met nog vier se-
conden op de klok mag Argiris
Kambouris twee vrije worpen ne-
men. De eerste zoeft door het mand-
je, de tweede volgt: 103-101. Het
land staat op zijn kop. Die gekte is
in Griekenland een beetje voorbe-
houden aan de grote sporten voet-
bal en basketbal, maar dreigt de
laatste dagen over te waaien naar
het volleybal.

Niet omdat de sport zo populair is,
maar omdat de Grieken op het we-
reldkampioenschap in eigen land
tot de laatste acht zijn doorgedron-
gen. Daarin staat Griekenland in de
kwartfinale tegenover Nederland.
Voor de kassa's van het imposante
sportpaleis in Pireaus vormde zich
gistermiddag een rij. Er zijn 16.000
kaartjes beschikbaar, de hal is van-
avond tot de laatste stoel uitver-
kocht.

„Nu komen ook de voetbalsuppor-
ters en de basketbalfans", zegt Ma-
rias Giourdas, een van de sterspe-
lers van het team. „Nu maakt het
Grieken niet meer uit of het voet-
bal, basketbal of volleybal is. Nu
telt het succes van het land."

„Het wordt een groot fiësta", zegt
de Cubaan Gilberto Herrera, de
hoofdcoach van de Griekse ploeg,
„Het publiek is onze zevende spe-
ler. Onze beste en grootste speler,
die meer punten voor ons zal ver-
overen dan de beste aanvaller of
blokkeerden Dat zal ons nog ster-
ker maken dan we al zijn. En we

Bartok vol goedemoed naar Moskou
«n ri ~_J^en zevenkoppig teamTWeu^^ Bartol^Van sloun
'T twp j vertrekt morgen voor
TMoe ronde in het Europa-belten^0' voor bekerwinnaars
l^terd naar Moskou om daar
%atsa?m'ddag om 17.00 uur
*r> tooi,ke aan te treden te-Iv«GFSO/Moskou.
Ta Billy Leenders: „Wij we-
6*iigj n 'nJg tot mets van deze ver-
'|tid g- Navraag bij de in Neder-
iger griende Russische speel-
At jj ena Timina zegt ons datHtel«isep^er geval een goed Seor-
iir^Jnm e vereniging is. De
<K pur een van MGFSO/Mos-jWer. nePkasov, heeft als jeugd-
/hrr, „m 1992 in het Russische
L3»ld. Verder is het een
hs uit jonge spe-
f^dstr^ajneDben echt naar deze
Crw't'Jd toegeleefd. ZowelK *Ung als Jos Verhulst heb-
|«tio °or hun doen een goede
'QPen 5 T°P 12 BesPeeld- We

°r cc Dave Korpershoek

(I n verrassingkan zorgen."

l jrig ẑelschap staat onder lei-
Voorzitter Bert Elshof.

ter ki>n hebben we een spon-
Negj^en vinden die een groot

Van deze trip voor haar
Kl er g neemt, anders werd het
|* Moff moe*hjk. Maandag keert
L^kpnfj terug met hopelijk een
reetKt resu«taat. De volgende
«^agT^der zullen we dan5 «n Bom opwachten."

sport op tv

£on °° Dld i: Morgen Magazine

}00;}*'58 Ned 2: Studio Sport.
>-22 on £ld 2: SP°rt He"te

<°RTL 5: WK volleybal in Grie-l «8 47K?er voorbehoud).
2n^-«9 10H 2: Sportjournaal.
3-oo ~nSïL+: sP°rt-
kHeló- RTL 4: Barend & Van Dorp:
'0^ ■Jrogramma met de Soundmix-

ïi^o'oo n%s 3: Sportjournaal.s°-00 »n 2TL 4: sPort.. RTL 5: WK volleybal in Grie-
>. " sarnenvatting.

zijn sterk. Ik heb technisch, tak-
tisch, noch fysiek iets aan deze
ploeg toegevoegd. Alleen in het
hoofd en het hart van de spelers
heb ik iets weten los te maken. Het
besef dat ze goed zijn en kunnen
winnen."
De Nederlandse bondscoach Joop
Alberda noemde het gistermiddag
de grootste uitdaging voor zijn
ploeg om de Griekse fans stil te krij-
gen door verpletterend toe te slaan.

Hij sprak over een wedstrijd met
'een hoog adrenaline-gehalte'. De
tientallen Griekse journalisten die
in het Chandris hotel rondzwierven
om de Nederlandse spelers rake
woorden te ontlokken, noteerden
die uitspraak gretig.

Zoals ze ook alles wilden weten
over de Ron Zwerver en de andere
Nederlandse spelers. Verliefd, ver-
loofd, getrouwd, slagkracht,
spronghoogte, het inkomen bij de

Italiaanse clubs waarvoor ze spelen,
de auto waarin ze rijden en wat ze
van Ajax vinden. Ajax, toch weer
voetbal. „Maar wij hebben het nu in
onze handen om volleybal in Grie-
kenland populair te maken", zegt
spelverdeler Thanassis Moustadi-
kis.

Omdat het Griekse chauvinisme zo
aanstekelijk werkt dat ook lijnrech-
ters de vlag in het heetst van de

strijd wel eens per ongeluk op he;

verkeerde moment de lucht in wil
len steken, staan morgen twee
Griekse en twee buitenlandse lijn
rechters de lijnen te bewaken. Viei
Grieken vraagt om moeilijkheder
in de heksenketel van Pireaus. „De
buitenlanders staan bij de achter
lijn", verduidelijkt Ruben Acosta
de voorzitter van de wereldvolley
balbond FIVB. „Dat heeft niets mei
argwaan te maken, maar het is we
beter."
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" Frans Körver, blij weer op het veld te staan. Foto . peter roozen

" Ron Zwerver denkt na over de confrontatie tegen de Grieken. Foto. ANP

DOOR GERTVAN DIJK

'Niets mooier dan werken in Gods vrije natuur'

Frans Körver in z'n element

LimburgsDagblad sport



Donderdag 6 oktober 1994 I24

EEBMESSMmmmm ■■WII..I.IMIII>M EEBM—M I^Asfn^U
JT=% _^ÖH /ïmnl lÈüßFrinZ,^ met I

f^3s^ gfggg fe^4 ra^rfiVO WB AO , VO .. WB AO VO W 3. AO I I ÜOr.,, .... °' «-* C .H

I 1 I 1 I 1 / van bedrijfswagens I
" 2.4 diesel " 2.4 diesel , " korte of lange wielbasis I voorbeeld: Hl-ACE 25 onn v ■" chassis cabine " grijs kenteken " benzine en dieselmotoren I 48 mnd. 33 et n /Km pJ- B
" eventueel als kipper " 2 wd en 4 wd " gesloten bestel, dubbele cabine B
" 2 wd en 4 wd * laag tarief wegenbelasting " grijs kenteken «"«^H |^^^^i^,rffl

" laag tarief wegenbelasting |

CL

", VO , WB AO VQ WB AO ~, VO WB AO ". VO ,1 WB ]7 AO

' TL '' TL il TL I [' TL

" 1.8 benzine - 2.4 diesel " 2.4 diesel " 2.8 diesel " 4.2 diesel (6 cyl.)
" vlakke laadvloer " 4 drs cabine " chassis cabine " hardtop long, event. hoogdak
" 3-pers. cabine " open laadbak met alu schotten " var. opbouw mogelijkheden " grijs kenteken

MNTKODUKTIeI "tU,"lH'<"MaslJ"jgj«M ■iMiHM...im*«a..jjM / ~ i

I FUN CRUISER I — #=tft^ I IW*MOf1 4WP ' ,_—/JK / To ■I ~^t-\— I 1 JRyl ') /^p ’ 'eve"s informatie f1 #TDq ■i ( jr--^ ()M1- I Cijv1 Xi/HT^ ’ betreffende IjzT^z^^^T^ ST O & s j. vo ,i. wb .i, ao vo .. wb i ao I \A/a+niM,:- ■ . HI' ' ~ 11 1 ' I / G^sSr& f.1 viv * . 4wd " 3.0 turbo diesel - 4.2 diesel (6 cyl.) I ,/nnr ."'^l'W ■I 74 'I' " 1 — " 4.2 diesel (6 cyl.) " eventueel met hoogdak f VUV' 1x95 ■
mmm mmmmm j^^ "^^ mJ " aanh. gewicht 4 ton " blijft grijs kenteken pj BBBifcßii^B»-.^^ H

Caravans Kamperen

CARAVAN Wilk 3,80 mtr.,
bwj. '84, met ijskast, kachel
+ toiletruimte, g 04499-2522. |
Caravans en vouwwagens
bij RIDDERBEKS, Prinsen-
baan 180, Koningsbosch.
Tel. 04743-2213.
Te koop CARAVAN Adria
met alle toebehoren, bwj. '76,
vraagprijs ’ 3.500,-. Te1.04-
5-722619.
Te k. bijz. mooie 5-pers.
CARAVAN Hobby de Luxe
460, met zeer veel extra's,
'90, bijna niet gebr., vr.pr.

’ 16.000,-. Tel. 045-459222.
Weg. omst. te k. HOBBY
520 TQM Classic, met div.
extra's. Oude Schachtstr. 43,
Kerkrade. Tel. 045-351917.

Te koop 3-4 pers. CARA-
IVAN, pr. ’1.000,-. Telef.
j04499-5778.
Te k. CARAVAN Wilk Tour
Safari 440, bwj. '82, met
complete nieuwe camping-
uitrusting, + voortent 2 jr.
oud, prijs ’7.500,-. S 045-
-461237 na 18.00 uur.
Te k. CARAVAN Tabbart
Contesse, bwj. '75, voor lief-
hebber, opknapper, vr.pr.
’900,-. Telef. 043-630871.
Te koop caravan TABBERT
Comtesse 5.40 mtr met
voort., bwj. mrt.'94, vr.pr.
’25.000,-. Tel. 04405-1610.
Te k. mooie STACARAVAN
met voorbouw op camping
Reigershorst. 046-528281.

Te koop enkele STACARA-
VANS staande op Camping
Mooi Bemelen. Inl. Gasthuis
3, Bemelen. 04407-1321.
Te k. CARAVAN met voor-
tent, merk Wolf, bwj. eind '79,
4è 5 pers, g 04492-2933.
Te k. HOBBY Prestige, bwj.
'87 met badruimte en toilet,
eindkeuken, in st.v.nw. pr.
’9.500,-. g 045-455144.
Caravans HOBBY 440 '91,
460 '90 '94, 520 '90, 400 '92,
350 '91. Caravelair 415 '91,
Bürstner 340 '91, 420 '87,
Dethleffs 395 '94, Homecar
'88. Telef. 004498-54390.
Te koop WINTERTENT voor
caravan merk Gerjak, mt.
150x150, nieuw, ’195,-;
disselbak br. 110 en h. 65.
04459-2613, na 17.00 uur.

HOBBY 370 '91; 400 '90;
420 '93, '94; 430 '89; 455 '94; 460 '91; 495 '86; Bürst-
ner 390 '92; Sterkeman 385
'86. R. v. Gelrestraat 45,
Nieuwstadt, telef. 04498-
-54664.
HOBBY Prestige 495, bwj.
'86, badruimte, luifel. Telef.
04498-54664.
Caravan BURSTNER City
420, '87, toiletr., voort., als
nieuw. Tel. 04498-54390.

Campers
Te koop 5-pers. luxe fa-
brieks KAMPEERAUTO,
bouwjaar '89, merk Fiat
Ducato, opb. Elnagh 570 GT.
Tel. 04742-1826.
CAMPER Hobby 600 '86;
Fiat 2.5 L diesel 108.000 km,

’ 36.000,-. 045-726296.

Te koop VW CAMPER, bwj.
'78, APK-gek. tot 25 juli '95,
met voort., i.z.g.st., pr.n.o.t.k.
Telef. 046-754208.

(Huis)dieren
De grootste KENNEL van
Limburg. Alle jonge ras-
hondjes. Meer dan 60 ras-
sen plus gar. en tatoeage. Kl.
America, Th.Watsonln 34
Achel(B). 09-3211644489
Zond, open maand, gesl.
Te k. en te k. gevraagd
PAPEGAAIEN, Ara's en Ka-
katoe's. Inr. mog. Baby's in
voorraad. Tel. 04750-40073.
Te k. gevr. PAPEGAAIEN,
Kakatoe's en Ara's, voor de
kweek. Tel. 04754-84707.
Te koop kruising GROE-
NENDAELER, reu, 15 wkn.,
f" 200,-. Tel. 045-215888.

HONDEN-, kippen- en ko-
nijnenhokken v.a. ’195,-.
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, 6464 GA
Kerkrade. Tel. 045-460252.
Boemers, maltezers,
YORKS., west. w. h. terr.,
tekkels, S.hi-Tzu's, dw. Doe-
dels, Walem 11A. Schin op
Geul. 04459-3097/1237.
RUIGHARIGE Tekkelpups,
dwerg en middelgroot. Tek-
kelkennel sinds '61. Bienert,
Herzogenrath. Telefoon 00-
-49.24063175.
Te koop vele soorten VO-
GELS uit buitenvoliére.
Dierenspeciaalzaak W.J.
Peters, Vaarstr. 18, Stem.
Telef. 046-332138.
Te k. BOBTAIL, reu, 1 jr. oud,
pr. ’300,-, wit-grijs. Tele-
foon 045-443663.

Te koop Duitse DOG en
Staanders, Bull-terrier, Bull-
dog, Mops, Yorkshire, Wes-
ty, Cairn, Shi-tzu, Boxer,
Dobermann, Groenendaler,
Rotweiler, Bouvier, Schnau-
tzer, Labrador, Golden Re-
triever, Beagles, Bassets,
Spaniel, Boomers... Met
stamboom en garantie. Te-
lef.oo-32.14679708.
Te koop pups YORKSHIRE-
TERRIËRS. g 043-474101 b.
g.g. 00-32.89731864.
Gezocht kleine grijze
TIJGERPOES, luisterend
naar de naam Wiske. Alle
info 045-714272.
Hulp in Nood te Landgraaf
(Hondenvereniging) vraagt
LEDEN voor dressuur, geen
gehoorzaamheidscursus.
Tel. 045-323532.

Te koop Perzische KIT-
TENS met stamb. en geënt.
Zeer apart, g 045-324130.
Te koop voor liefhebbers
goed sprekende, grijze
ROODSTAART papegaaien,
baby's en koppels, mr. mog.
046-749517 b.g.g. 746529.
Te koop AFFENPINSCHER,
3 maanden, ingeënt, ’350,-.
Tel. 046-519367.
Te koop Welsh PONY 1,35
mtr, 5 jr., goed bereden.
Telef.o46-581841.
Te koop DUIVENHOK 10m,
puntdak, wanden plus pan-
nen. Zelf afbreken ’250,-.
Telef. 045-423024.
Te k. BOUVIERS, blond, 9
wkn., ongecoup., iets aparts,
geënt, ontw. stamb. ouders
aanw. 00-32.89.702760.

Te koop 2 vaks HONDEN-
AANHANGWAGEN met im-
perial en reservewiel, ver-
keerd in pracht, staat, vr.pr.

’ 750,-. Telef. 045-256520.
Jonge POESJES af»te halen.
Telefoon 04450-1330.

Te k. prachtige LAB*
PUPS met prima s»
schrift, gar. gQ4l3Bj:
DOBERMAN reu, 1 j
goede afstamm., z#
karakter. 04492-2871 J\

Vakantie en Rekreatie; *
Duinrell Wassenaar

met het tropisch Tikibad
Camping

Herfstarrangementen met vele extra's
Duingalows

Super winterweekend arrangement
Kerst- en Nieuwjaarsarrangementen
Informatie: 01751-19314, fax: 12339. J

sneeuw-
vakanties

b.v. 8 dgn. ski-safari
Tsjechië slechts’ 495,-.

steden-
vakanties

b.v. 5 dgn. Praag ’ 299,-; 8
dgn. Praag/Wenen ’ 665,-.

winterzon-
vakanties

12 dgn. C-Valencia ’ 695,-;
9 dgn. Cote d'Azur’ 725,-.

Kerst-
Nieuwjaar

8 dgn. Reuzengebergte

’ 595,-; 7 dgn. Wenen

’ 795,-.
En nog veel meer mooie

reizen in het nieuwe
Kristal Winter-
programma.
Voor boekingen 073-

-131491. Voor informatie
04103-4500.

Opleidingen
ANWB & Bovag erkende
Verkeersschool WISCH-
MANN & ZN voor al uw rij-
bewijzen en chauffeursdi-
ploma's. Europaweg Zuid
340, Landgraaf, telefoon
045-321721. Rij-opleiding
kan in 8 dagen of in 9 weken.
Start 2 daagse theoriekur-
sus voor auto en motor op
17-10 + 18-10 en 'op 18-10
examen al vanaf 17 jaar mo-
gelijk. Verkeersschool
WISCHMANN & Zn. Tele-
foon 045-321721.
YOGALESSEN in Heerlen
en Hoensbroek. Danset. Tel.
046-746581, tussen 12.00
en 15.00 uur.
Er zijn nog plaatsen vrij op
de NAAICURSUSSEN. Bel
voor info 045-420179. Te-
vens reparatie en/of kleding-
veranderwerk.

Baby en Kleuter
Te koop BOX; Maxicosy;
badje en toebehoren, pri-
maire kleuren, samen
’400,-. Tel. 045-319952.
KOOPJE babykamer wit, z.g.
a.nw. met alle toebehoren.
Tel. 04492-1721.
Te koop z.g.a.nw. KINDER-
WAGEN, 3 in 1, merk Peg
Perego, met alle acces, en
mooie kleuren! Vr.pr.

’ 550,-. Telefoon: 04406-
-16772 na 18.00 uur.
BABYKAMER!.....
Babyhuis Pico Bello

' Voortdurend 30% kassakor-
ting op alle merken babyka-
mers. Prinsenbaan 87, Ko-
ningsbosch. Telef. 04743-
-1853. Open wo.-do. 13.00-
-18.00 u. Vrij. 18.00-20.00 u.
Zat. 10.00-17.00 u.
Te k. Tweeling Kinderwagen
BUGGY z.g.a.nw. ’ 275,-.
Brugstr. 14 Stem. Telef. 046-
-332160.
Te koop KINDERWAGEN 3
in 1, donkerblauw en maxi
cosi. Telef. 046-522773 na
18.00 uur.
Ouders opgelet! Baby-lease
verhuurt en verkoopt alle
BABY-ARTIKELEN En ge-
boorte-ooievaars. Bel 045-
-270488.
Te koop grenen BABY-
DOORGROEIKAMER,
f 500.-. Telef. 045-752788.

' Te k. CHALET, geh.
veerd, als nieuw,
keuken, 180 m 2terrt
gemeub., mooi gel. 'De Heelderpeel,
verhuizing, pr.n.o.t.l*-
-043-630871. „
Te huur mooi
VAKANTIEBUNGALOV"
Rekem (B), 10 r»
Maastricht, veel 'mogelijkh. g 045-254J!
Een PICCOLO in rij
burgs Dagblad he^weg naar snel suC*
045-719966.
■ _-<

Muziek j
■ ■ ■ ■ —*
KLASSIEKE gitaren,
collectie, Hanika, f*
Bernabe, Juan
Fender, Seagull, Go*
maha, Gibson, Iban»
phone enz. GuitarshOJnigmanstraat 5-7, \
045-717155.
Gebruikte PIANO'S,
prijsklassen, voll. $
Muziekhuis Guus J
Honigmanstr. 5-7,
045-717155. I
Diverse gebruikte
BOARDS. Muziekhuis
Arons, Heerlen, HC"
straat 5-7, 045-717155^
American GUITARS,
son, Fender,
Gretsch. Unieke
Guitarshop, Honigr^
5-7, Heerlen. 045-717Jji
Wersi ORGELS &
boards. Muziekhuis ,
Arons, Heerlen. W
str. 5-7, 045-71715=
voor keyboardlessen^,
LESSEN voor keyboa'
cordeon en orgel, ,
lezen binnen 1 wk-,
opnames van Uw I*
dels floppydisk of me'
a. ’ll5,- per kwarw
Hoensbroek en Heef*
Telef.: 045-415270. ,
Te koop BANDREC''
met banden, 100% 'n

’ 150,-. Tel. 04499-358»
Te koop div. goedsP
JUKEBOXEN aan 9
pc prijzen. Akerstraat
164, Hoensbroek.
Te huur prof. G0
APPARATUUR, compl-,
v.a. ’69,- per dag. 'gratis brochure 045-2J/J
Een fijne hobby voor 1ge wintermaanden:
KEYBOARD of elecj
orgel. Lessen gegeve"
gediplomeerd leraar.
045-322813. _^

Gratis af te halen: 'Godwin. Telefoon na
uur: 046-335435. _^
Te koop i.g.st. 2 C&
ingespeeld, vaste PrlP
04458-2971.
PIANOLESSEN van
plomeerd pianodocen'-
-045-424432. _^
Te k. KEYBOARD V'
PSR 3. Telefoon
726407 na 18.00 uur.__^
Te k. Fender Sup. T»jj
KOFFERVERST. 180»
M.S. buizen, vr.pr. '04498-57587 na 17.00JÜ
PIANO'S in diverse
klassen te koop. P*
del J. Somers en Zflj
str. 82, Heerlen. T»
713751. I
ZANGER/gitarist
met ervaring voor a"'
trio. Inl. 04454-65002^

Voor Piccolo's
zie verder pagina*

" J ATt k\ T r-^ H v ii 1 f f^Lw A li i lIIiM j i i '
"BLAUPUNKT VM\.W..\.\\4 SHARP Bespaar «T* _<S^^^^s^l#^" KENWOOTD Met Dolby SONY 'M

BLAUPUNKT IS 63-33 VT KLEUREN- PANASONIC NV-FSBB VIDEO- SHARP VL-E3O S VIEW-CAM VIDEO- KEF&Quad KENWOOD M-58 MIDISET SONY CDX-KPIOI AUTORADIO/
TELEVISIE RECORDER CAMERA Uit losse componenten bestaande midiset: ver- CASSETTESPELER +CDWISSELAA"Fraaie kleurentelevisie met een 63/59 cm Flat Hifi stereo Super VHS videorecorder uitgerust Met deze Video 8 camera wordt een geheel 20-21-22 oktober sterker met2x60Wattvermogen en Dolby Pro Combinatie bestaande uiteen versterker^ e
SquareBlack Matrix beeldbuis diegarant staat met4 videokoppen. De roterende wiskopen de nieuwe manier van filmen mogelijk. Zeer een- Translator & Van Medevoort LogicSurround decoder. Tunermet 30voorkeu- Watt (4 x 25) en aansluiting voor extra verS jf S
vooreen prachtig beeld. Stereo geluid via 2 x Jog/Shuttle maken exact monteren metperfekte voudig te bedienen doordatu alleskunt contro- V / zezenders en timer. Dubbel autoreverse cas- Radio met 24 voorkeuzezenders en Q^u20 Wart vermogen, snelle teletekst, 50 voor- beeldlassen mogelijk. Uitgevoerd met long leren op een ingebouwd, helder 7cmLCD kleu- 27-28-29oktober JK settedeck met Dolby B/C, HX-Pro en kopiëren voor sterbte zenders.Cassette metperfe^ Q
keuzezenders. Eenvoudige bediening via On play, index-en tijdzoeksysteem, NTSC weer- renscherm. Uitgerust met 8 x zoom, digitale B&W & Accuphase 0 0 ophogesnelheid.ProgrammeerbareCDspeler werk. Programmeerbare CD speler. CScreen Display. Tevenstimer, kmderslot en af- gave. Aanpasbaar voor PDC programmering. autofocus en Program AE. Compleet met accu, _ metmuziekkalendervoor32 nummers. Inclusief bestendige CD wisselaar voor 10 CD's-standsbediening. Inclusief LCD afstandsbediening. laderen afstandsbediening. afstandsbediening liga'd m v afneembaarfront ■*!Oude Vogelzangprijs 1599 Oude Vogelzangprijs 2399 Oude Vogelzangprijs 2299 LUISTERTIJDEN Vogelzangprijs Oude Vogelzangprijs 1299 ,

1399 1999 1699 JHHIj 1799 990
ii|iiii|iiii|iiii|iiii|iiii|iiii|mi|m
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LguwJKennism.
Rent-a-Gent!Wanneer u zónder bent.045-272^81^INSTAANDE: heden**9e dans- en contact-ï£ met DJ Richard in

ven Ireebeek- Toegang jJ' jaar, legitimatie:BgUje^bestuur.
&eliike RussischeJ£S v.a. 20 jr. z.k.m.iZI partner- Gratis fo-JJ"re. mterel 045-

-5 RENDON) of partner
ie in de Contactsleutel,

van Limburg.
tó kennismakingsexem-
-7 Mozartstr. 150, 6044. Hoerrnond Te| Q4750.-!sibjjMo39B.

°n9eb. man, 46 jr. mette\,nian 2kt- ljeve spon-le VROUW voor vr.schap«vent. relatie. Kind. geen
Hbiim Bronr B-06043,
,10 9?„ Dagblad, Postbus

>e HEER, 71 jaar.
serieuze vrouw. Br.o.

W d 1' Limburgs Dag-
s' postbus 2610, 6401Reenen.
s^ode Totaal

opgelet!
>ress vol9ens afspraak.
ifj~ Bruidsmode-Sit-
ton I*. 9edragen bruids-

'A BRUIDSJURKEN, 1x
rtóf 1, 150 modellen '94,
*y°P afspraak. Louise-3^' S'rucht 16, 6305 AH,
Hlen ,°P Qeul. 's Morgens

mBnHLLEN- haarmode e.IriinS^-artikelen. Groot as-,

tek MEISJESMERKKLE-JT
Van 10 tot 14 jaar, z.g.

' koop gevr exclusieve
t '° "and DAMESMODE,
or ir,.^topmerken. Bel

W, FABRIEKSUITVER-
'idan ,weater. t-shirts e.d.
100 okt- van 10.00 tot
°o-nUna\r' 2at' 8 okl van

°WJ uur. Attentie: op
IDr k,

rn International b.
M '„Nolenslaan 151, 6136
iiaann?' In9an9 achter->^jMillenlrweg.
xJ^PPer/Coam.
fgennu Uw NAGELS ver-
rvenc VOor de feestdagen.
or || kunt U ook terecht
'SOg^w voeten. Tel. 043--"nfe * DS

srto- ?harin9 gezicht i.v.
kfe^'ahsatie electr. Ont-P^IHQ4S-216887.

e.d.
bxen ,r..isa,on huiskamer-
30n' T, W> ZELFBOUW,j^~-TgLgj3-639706.
h CDh?SIEK °P de P|a,en

uLPp 9 okt m
cp-^ijee^leiv

°P de P|aten" ennL ?P 9 okt. in Leien-
Nrri~T—
tIjRS P|a'en en CD-
an i lnnZondag 9 oktober
ShoeV lo' 1800 uur in
We\umburgiastr. 36,

" M?ftl üewegwijzerd van-
Xirn. J a,rit Heerlen-Cen-
,6fs ~f nieuwe deelne-

" Duifciï w Nederland, België<Ji!^_o4s-753010.

E an.Sq T,uur nu met 3°%
3S<er van ïeL 04400-40857,

a 9,evr BAROKMEU-
ï^eiein t

ke meubels eni>^U!!_o449B-51122.
teub6un

VerkooP 2e HANDS
5-72494, 6n antiek TeL2l' Heeri' Rotterdamstr.

ver.
oeien "eten- en biezen-
SsiiwJar., echt vakw.,
v

"erKpl. S 045-418820.

In/om de tuin
Voor het woelen en frezen
van uw tuin, 60 cent/m2, ook
oude gazons. Tev. maaien
van hoog gras. 045-751653.
Voor AANLEG en onder-
houd van terrassen en oprit-
ten. Telef. 043-437025.

! Druk getmpregn. tuinaf-
scheidingen, vlonders, palen,
planken, tuinhuisjes enz.
Ook in hardhout! Alles op
maat! IMPREG Tuinhout bv,
In de Cramer 18. Heerlen.
Bezorgen mog. 045-717733.
Te k. snelgroeiende HAAG-
CONIFEREN (Leylandii), zr.
prijsgunstig, g 046-378676.
BOOMROOIERIJ Habets
voor al uw rooi- en snoei-
werk. Bel 046-755701.
Te k. BAMBOEPLANTEN
voor tuin of terras, winter-
groen, ook sierriet v.a. ’ 5,-.
Roesstr. 20, Gruitrode (Big.).
Vrijdag, zaterdag, zondag v.
10.00-18.00 u. Bamboe-
kwekerij, 20 km. van Weert, g
00-32.89.471025.

Bel de Vakman
NEW LOOK BV Landgraaf.
Gevelreiniging, uitkappen,
voegen, steigerverhuur. Tel.
045-312154. Fax 323452.
Riet- en BIEZENSTOELEN,
vernieuwen ’5O,- per stuk,
met garantie. Telefoon 043-
-435761 b.g.g. 646919.
Fa. ROLLUX voor alumini-
um rolluiken, vrijblijvende
prijsopgave ook voor D.H.Z.
(bij inlevering van deze ad-
vertentie 5% korting), plus
kunststof ramen (renovatie
profiel). Telef. 046-750640.
Rijksweg Nrd. 62, Geleen.
All-round KLUSJESMAN
biedt zich aan voor alle
werkzaamheden. Tel. 043-
-253372 b.g.g. 04409-2336.
Ervaren vakman biedt zich
aan voor straatwerk o.a. op-
ritten, sierbestrating. Ook
voor uw gehele tuinaanleg,
zeer SCHERPE prijzen.
Gratis offerte: 045-323178.
LOODGIETER voor ver-
nieuwing en reparaties van
sanitair en platte daken. Tel.
046-750788, na 18.00 uur.
VOEGER voor al uw kwali-
teitsvoegwêtk, uitkappen,
voegen, impregneren en
gevelreinigen. Tel. 045-
-225554 of 322965.
VAKMAN met 35 jaar erva-
ring, voor al uw schilderwerk,
behang- en pleisterwerk en
specialist in alle houtwerk, g
046-750788 na 18.00 uur.
De KLUSSENMAN. Voor al
uw sanitairen-, electra-,
schilder-, timmer-, en met-
selwerken. Nieuwbouw, re-
paratie en verbouwingen.
Bel voor vrijblijvende prijs-
opgave. Tel. 043-218252.

■GRAFREPARATIE voor Al-
lerheiligen, tev. banden ma-

■ken + nw. vloer. 045-750232.
OPRITTEN, terrassen in
klinkers of sierbestr. Ook

" tuinaanleg. Vrijbl. prijsop-

' gaven. Tel. 045-310872.
i
Doe het nu! SPOUW-

| MUURISOLATIE met Geso-
lan glaswol-isolatie, min.
besparing 8-10 m 3gas per

■m 2per jaar. Voor info: Ges-
■kal Geleen, g 046-743865.
r
1HUWELIJKSFOTOS. Re-
portages v.a. ’395,-. Foto

'.Lex Huijts. 045-271693.

" LOODGIETER voor badka->mer, keuken, riolering, CV.
Vrijbl prijsopg. 045-352044.
i>',

Wonen Totaal
**e rrr-— ■

BANKSTELKUSSENS!
Honderden stuks voorradig.. Tevens het adres voor meu-
belstoffen en kuipbankstel-. len. Nergens goedkoper! Bij
de vakman beter uit. Stof-
feerderij Savelsberg, Ein-: derstr. 112, Kerkrade.

' Maandag gesloten. Telefoon
045-452189.. Ijzersterk TAPIJT 5 jr. gar.,
slechts ’12,75 p.m2. ex
BTW en lijm. Reuvers tapijt-
wereld, Rijksweg 89, Reuver.
Tel. 04704-4655.

Koopje Oriënt TAPIJTEN,
nergens goedkoper! Afm. ca.
240 x 170 cm ’ 100,-; ca.
300 x 200 cm ’150,-; wol-
len kleuren Maroc, Nepal
etc; handknoop karpetten
tot 40% goedkoper dan el-
ders, alleen bij: Mady Oriënt
Tapijten, Import & Export,
Hoogenweg 10, Stem. Tel.
046-333247 (richting haven).
KOOPJE! Tapijten aan fa-
brieksprijzen. Voorbeeld: ca.
240 x 170 cm ’ 100,-, ca.
300 x 200 cm ’150,-. Ner-
gens goedkoper! Grote keu-
ze bij Mady, Rijkswg. Nrd 38,
Geleen (t.o. Paterskerk).
Telefoon: 046-744529.
In- en verkoop gebruikte
meubels, INBOEDELS, enz.,
enz. Telef. 045-323077.
Antiekhandel HAMERS
heeft een ruime keuze, an-
tieke, grenen en eiken meu-
belen. Nu ook leverbaar
nieuwe ambachtelijke eiken
meubelen. Vrijblijvende be-
zichtiging, Rafaelweg 6, In-
dustrieterrein de Wolfskoul,
Susteren. Tel. 04499-3763.
Te koop gevraagd eiken en
barok BANKSTELLEN met
stof en leer. Tel. 04740-
-3495.
Te k. 2e hands MEUBELEN,
o.a. bankstellen, stoelen en
tafels. Dagelijks van 13.30-
-17.00 uur, zat. 10.00-16.00
uur, 's maandags gesloten.
Klinkers, Schildstraat 12,
Brunssum (Treebeek).
Dames let op! Uw KEUKEN
perfect gespoten in alle
kleuren, g 08894-13453.
Te koop zwarte leren FAU-
TEUIL, ’150,-. Tel. 045-
-318826.
Te koop BANKSTEL, i.z.g.st.
Tel. 045-219607, bellen na
18.00 uur.
Te koop BANKSTEL 3-1-1,
bruin leder met eiken hout,
IV2 jr. Nieuwprijs ’5.000,-,
vr.pr. ’2.500,-. Tel. 046-
-335341 na 18.00 uur.
Te koop eiken EETHOEK
met tafel en 2 stoelen, vr.pr.
’150,-; gestoffeerd bed
1.20 m x 2.00m, vr.pr.

’ 150,-. Telef. 046-749642.
Te k. eiken BANKSTEL 3-1-
1-zits, z.g.a.nw., ’400,-.
Tel. 045-420205.
Te koop fluwelen FAUTEUIL
kl. gebroken wit, bijpassen-
de fauteuil gobelin gebr. wit
met blauw/grijs, roodbruin
lederen fauteuil met noten-
hout. Telef. 045-751832.
Te k. 2 spiraalbodems, vlak,
AUPING, mt. 100/200,
nieuw, afhalen ’250,-. Tel.
04492-1945.
Te koop massief eiken SA-
LONTAFEL (rond) + bank-
stel (3-1-1), samen ’325,-.
Telef. 04457-2137.
Te k. INBOEDEL, berber
handgeknoopt 40 kilo 3.30x-
-2.35, z.g.a.n., zat. 8 okt. van
14.00-18.00U. g 045-465038.
Te k. 2-pers. SLAAPKA-
MER met 4-drs kast, 2
nachtkastjes, commode met
spiegel, pr. ’lOO,-, leren
bankstel 3-2-1 zits met ta-
feltje, pr. ’lOO,-, 3 delige
woonkamerkast, pr. ’ 100,-.
04454-61860 na 15.00 uur.
Te k. oude SLAAPKAMER,
eetk. m. 6 stoelen en dres-
soir, 6 keukenstoelen, kin-
derfietsen, kinderbed, oude
apparatuur. 045-251242.
Te koop 2-persoons MA-
TRAS met lattenbodem, als
nieuw. Tel. 043-620887.
Te koop antieke boeren gre-
nen TOOGKAST en antiek
klokkenstel. g 046-521356.
Te koop 2 rotan DRAAI-
STOELEN met kussens. Tel.
045-320629 na 18.00 u.
Te k. licht eiken SALONTA-
FEL, ’150,-. kamerfontein-
tje ’ 125,-. 043-615021.
BUREAUTAFEL (groot) wit
kunststof; div. schetsen/
aquarellen. 045-743815
tussen 17.30-18.00uur.
Te k. eiken KEUKEKBLOK
3.20 mtr., 2 bovenkasten 90
cm, inb. app. o.a gaskook-
plaat, gril/bakoven, ijskast,
dubb. spoelbak, ’ 1.000,-.
Tel. 04406-42044.

f^jÉ^^^^^^h. Musa bananarama
i^mmJ^^m^ll^^^S^\^Êm^^Ê^t" Bananeplant l

/ÊmymJÈjEat^BmX (P^ (tropische kamer-
___.. — WW plant). Staat graag warm

■—~~*~ en vochtig en houdt

S* £MG-P/e (MAZ&^^^j^-^^-^S^'' >^l^i^^^^^^/^///X/yyji^//^ Hoogte 85 cm. "VOC/ Fenrr^rj-JAAJ /maai? a■ ' - r- —^^ifff^^Xx^^yJ^Ar^b^/^/^^/^yKli^^ i^b M «"»>"»/ rKlslt Oca*Tr*VY- . . /vinrrZ t', ' T>Z> 4>*^— \ J W^t^- Van ü95voor ■ ■

tn>vlHlfiï(l\hm\i\ï'-\\ ■ 'f 11' 11////rMI/i De echte geurkaarsjes l

\^_^ PRCC&&(j3e/*EN /Wwt! llÊm „ .«L/^sJ^^«ia^w4i ! Ws-JB^ik. Ü^i^Mk Droogbloemen --%.. 3 bossen £295 1

■^=^§43* f^g^-^k^^fc MM, Rijksweg 8, tel. 04406-40161. |§-SSS^^ftTJ L-—a*-V"1[—r"J K_J VÏI^l ;Éir W^ Zondags geopend van 11.00-17.00uur. I§

=in"a'Ulïl f
-^^0 HE T GROENE WARENHUIS 5

j|f_^7srf*LKjfc<M^ idV
Te koop eiken BANKSTEL,
3-zits bank, 2 fauteuils, ei-
ken salontafeltje, i.g.st., prijs
n.o.t.k. TeL_o44so-1799.
Te koop 2 zits BANKJE, als
nieuw; 2-pers. stalen bed.
Tel. 045-460446.
Geloogd grenen MEUBE-
LEN koopt U natuurlijk bij
Twin Peaks. Prinsenbaan 87,
Koningsbosch. Wij leveren
topkwaliteit voor de laagste
prijs. Nu ook kopie antiek
Open wo. en do. 13.00-
-18.00 uur, vr. 13.00-20.0C
uur en za. 10.00-17.00 uur
Tel. 04743-1853.
Te k. grote eiken WOONKA-
MERKAST, ’ 750,- Tel.
04451-2550/2112

U-vormige HOEKBANK,
1.45x2.02x1.45 mtr + tafel te

koop. Tel. 04455-1836.
Te koop antieke eiken

; BUFFETKAST, zeer apart.. Tel. 04499-3040.
Te k. massief eiken EETKA-. MERTAFEL, 80x180 cm + 6

j stoelen. Tel. 04406-12578.
,Te koop echt lederen
1 BANKSTEL 3-2-1, grijs,
I nieuw ’5.200,- nu ’1750,-,. 4jaar oud. Tel. 045-228726.

' Te k. uit oma's tijd: diverse

' lange HALSPIEGELS vanaf■ ’150,-. Henri II salontafel. ’475,-; eiken salontafel- ’300,-; eiken commode. ’295,-; theekastje ’125,-.
Tel. 04498-58538.

Te koop gevraagd antieke
MEUBELEN. Inl. 04958-
-97383.

| Notenhouten WANDMEU-
iBEL, afm. 335x200x55 cm,

’ 250,-. Telef. 045-423845.
Te koop wit BED 140x200

i met matras en nachtkastjes,
pr.n.o.t.k. Tel. 045-272435,

| na 18.00 uur.
Te koop complete SLAAP-
KAMER, 2-pers., kl. donker-
groen met zwart, IV2 jr. oud,

'vr.pr. ’ 1.750,-. Roggehof
57, Heerlen. 045-427485.
In- en verkoop 2e hands
MEUBELEN en antiek, le-
dere dag geopend tot 18.00
uur. Voskuilenweg 91, Heer-
len. Tel. 045-741708.

Te koop KAST met 4 deuren,
afm. 245x150x40; tafel
160x77; 6 stoelen met tuif-
leder; salontafel 130x55 met
glasplaat. Alles in Frans ei-
ken, geloogd/was, volledig
massief, Lodewijk de IV stijl.
04492-2190, na 18.00 uur.
Te koop 2- en 2'/2-zits met
HOEKTAFEL en fauteuil; al-
lesbrander Cox Preway. Te-
lefoon: 043-648736.
Te koop ovale wortelnoten
Louis XV SALONTAFEL,
120x83 cm, ’450,-. Dr.
Schaepmanln. 1, Beek. Tel.
046-373637.
Te k. voor woonkamer don-
kereiken BROODKAST, pr.
’750.-. Tel. 045-316854.

Te koop donkerbruine leren
HERENFAUTEUIL, z.g.a.
nw., nw.pr. ’3.375,- voor

’ 1.575,-. Tel. 043-643769.
Te k. witte HOOGSLAPER
’250,-; 2 eiken kamer-
hanglampen en 2 eiken
wandlampjes samen ’150,-.
045-751933 na 14 uur.
Ant. Brabantse BUIKKA-
CHEL ’ 1.250,-; jachtka-
cheltje ’ 275,-; waterski/
surfpak ’125,-; Audi 80
APK 6-95 ’750,-; mando-
line ’ 125,-. g 046-332976.
Te k. antiek eiken SECRE-
TAIRE met houtsnijwerk,
puntgaaf, br. 092 xh. 1.15, d.
|050 cm., pr. ’1.800,-. Tele-
foon 04450-2416.

Te koop leren BANKSTEL
bruin 3-1-1, ’500,-. Telef.
045-754534 na 18.00 uur.
Voor grenen en eiken meu-
belen. E. Peters ANTIEK,

ißeekstr. 32, Schinveld. Ge-
opend donderdag-vrijdag,
13.00-18.00 uur. Zat. 10.00-
-17.00 uur, g 045-271477.
Te koop zwart leren 3- en 2-
zits BANKSTEL, t.e.a.b.
Telef. 04450-4238.
Te k. 2-pers. wit BED, lat-
tenbodem van onder + bo-
ven verstelb., + matras, z.g
a.n., ’ 550,-. g 043-250907.
In-/verk. 2e-hands MEU-
BELS. Kouvenderstr. 208,
Hoensbroek, g 045-725595.

MEUBELEN Meubelen,
kasten, bankstellen, slaap-
kamers, tafels en stoelen
Salontafels, div. kleinmeu-
belen, div. tapijten en kar-
petten. Elke vrijdag van
11.00 tot 18.00 uur. Zater-
dag van 10.00 tot 15.00 uur.
Geldersestr. 29, Sittard.
Telef. 046-748526.
Te koop klassiek BANK-
STEL, lichtgroen, pr

’ 1.000,-. Tel. 043-478134.
Te k. z.g.a.n. Amerikaans 3-
zits BANKSTEL, lichte be-
kleding, + salon- en bijzetta-
fel, pr.n.o.t.k. S 043-670430
na 18.00 uur.

VoorPiccolo's
zie verder pagina 26

MEET NU ZELF DE INRUILWAARDE VAN UW LUIDSPREKERS i|bH
i . ■
'. Jy^y^wj—T! Hoorbaar voordeel met het 300/- tot 800,- gulden meetbaar Vogelzang-voordeel met de x^MMJM WS?^^ 1Ócm

MJmw*Wém~' Bose Acoustimass 5-11 systeem. Bose inruilactie. ÊsoUnd throughresearch Als u hoge kwaliteit stereo in uw hele Vbgelzang geeft u honderden guldens voor centimeters, bij de inruil van uw oude ■8111 l
Qnnerwilt, kiest unu voor het Bose Acoustimass 5-11 systeem met het Direct/ luidsprekers, afhankelijk van het formaat. Een unieke kans om nu extra voordelig in Rfit

_
ln9* principe. Bij dit principe gaat men uit van de praktische luister- het bezit te komen van deze zogoed als onzichtbaar te plaatsen luidsprekers. a^-^S^J» ISÉ< :̂^"^'y''""'"ï!?

"igen van het menselijk oor in een concertzaal. Het Bose systeem heeft ver- ._.. . ... .., . C. J>^JDl6|barp l l . . Li ~ i. 4
, Zim uw huidige luidsprekers: W

j, 'e Kubussen, die zodanig ingesteld kunnen worden dat daardoor de ge- . o _i j. _i i l no \_i * o*tn i W 'iSWIMim ▼"sctfwj »i. » ■ i i-i n-- tot 2x de maat van de kubussen (óz cm dan f 300/- terug! ~,.,,,""PP"ii'eerde geluidspatronen een live uitvoering zoveel mogeli|k evenaren. Bi| ~ A
, , , , ,„ , ~' a. '.-if—,

,-., ■ j, , . i. tot 4x de maat van de kubussen 64 cm dan f 400/- teruq! / .-.■:..,«*| ie Acoustimass 5-11 systeem wordteen module geleverd, dieu onzichtbaar , ■ , , n/ ■ ~' 3.fitnu.,. , ' . ... , tot 6x de maat van de kubussen 96 cm dan f 600/- teruq! z^-^^^s^r taatsen muw kamer. De Acoustimass technieken dragen zorg voor onver- , , , ■ , , ' , #«-*,/ , , . '&
i«i va ui* i-j groter dan 6x de maat van de kubussen dan f 800,- terug! k: c-Jl

6n
een z©er strakke lage tonen, mogeli|k gemaaktdoor het geluid weer te ge- Qeze act|e ae[^T voor* M-fIW! V|Q beweeglijke luchtkolommen (akoestische massa's), in plaats van door de D *

8 * iaaa . j CÜÜÜÜÜüJi\ende in i-ji utD f l Bose Acoustimass 5-11 systeem, Vogelzangpnis voor inruil 1777 & \ s£ — .__>.-yende oppervlakken van luidsprekers. Het Bose systeem kan worden aan- ' ' » ar i . __ \/JÉ a|kflia| VMMMJQ^ten op alle stereosets of versterkers vanaf circa 25 Watt tot 200 Watt per ka- Bose Acoustimass 7 systeem, Vogelzangprijsvoor inruil 2499 VM\ lilII fcLl Hetmaakt niet uit welk merk. Zodra u het Bose Acoustimass 5-11 systeem hebt Hebt u reeds Bose luidsprekers: mm^ ■«■
9esloten, kunt u direct het ver- g @ Indien ureeds in hetbezit bentvan Bose luidsprekers, krijgt uvan vbgelzang gedu- DflcH* ICIIfï J©fll©» OlllllCCfl

IfQn u 6 9eluid ervaren- Of unu fex^W k J| fa\ J^j rende deze actie een extra hoge inruilprijs. AKERSTRAAT 19 HEERLEN. SERVICE-AFDELING EN INBOUWSTATION: KRUISSTRAAT 12 HEER-

iop^stekhoudt,ÏQnjazZ|rock,^^ /^p^ fëg&fa Bose 101/201/205/2.2/301-l/Frees.yle f 400,.. Bose 301-2/301-3/4.2/305/
fl'Hll Qn 6 SOOrten mUZiek. ■M'H'lli.-HilllM hYi-ifnvii-Hüinigß CHißEmma 501-]/501-2f600/-.805e501-3/505/ÓOl/901/Ac.masS.3/Ac.maSS. 5-1 fBOO/-. aanbiedingen zolang de voorraad strekt, afwijkingen in de afbeeldingen alsmede kennelijke drukfouten voorbehouden.

h i ll'M|M|lll||ri||]||f||||Mpi|||lll||L||l||||||l||l}|||l|||||^|llll|ltM}tlll|llll|llll|llll|lMl|llll|ttll|llll[llll^
'IL 7,3 74 75 78 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111
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U . "Hightech" hoekkeuken|iajaafaJlH}^V,4HpMHH ||V—f"-Tp■""'"■*■""'f." T*' #"« Zeer komplete keuken met extra hoge hangkasten en speelse
" ' * overkapping van de hangkasten. Inklusief 160 liter inbouw

(y» B^afe,..■" h——. koelkast, ETNA edelstalen schouw, ZANUSSI gaskookplaat,
i^*^T^Sïiax!iL ~^--s&¥?\r ■ ~ ""^ inbouwoven, werkblad, spoelbak, _

"^^m%Y~: %■«■P~ licht-en kroonlijsten. "^"^WOftïfr^-H *= Sïf1' Afm.: 280 x 163cm. ,J-**"****g"

■— ——^— ■■——---— I ■I I ■ I ■ ■ 111 ——i-^^y~—-.l^——l

Nostalgische witte R^i''
■W'- — landhuisstijl keuken IV^M 'ffl 18555ÏMet deuren in onderhoudvriendelijke witte kunststof in [Jjlïl Q^JMlj^ Wk #ijl'(AgïsTO>jsl/aI

fr houtnerfstruktuur. Geheel kompleet metbijpassend ia»^Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^iiiiWPfö ---_—-^/A*"' werkblad, spoelbak, PELGRlM inbouwkookplaat, Z4NI/SS/ .
f** '60 liter,nbouwkoelkast en afzuigkap. ■»*#»#*— ARETONÖiVIAK- ARISTONSÏ£=jeiI

AlyV^ Alm^2Bocm_ N/^X^^ SCHERM AFZUIGKAP 240 LITER gf%j-
■^^g^wAz. jf" jJ_Vj üjf"~fc J 1 JLj^ aW >i^ 11—^1 f achter kastdeur. r^ilp

aja^jaj^a^a^^aißi v^ MC~^-y M\ *-"' _,#\ ,-x V/I^"^ Ultra pianeafzuigkap voormontage uitgevoerd met " MiHim_— *" '' raa—mm \^^^^ -^^^jajF \»,^,^^ >i^^^^(_ ■ in hankast. Metgrootal2ulg- maar Helst 240 liter | |
rj vermogen en ingebouwde koelruimte en I I—U

I X—3 Bfaan—~«-___; =^H rt -w - ■ ■ _l - vertehting. Vri|wel /TVZYT\ volautomatische /Ty~Va7\' J lofr^^S^ t
De T°P ,n keukendesign «^^MSin """^ teK/Sp

'~m* Alles wat er aan funktionaliteit nodig is, isverpakt in dit *"*< » VMW». *w*-/v_ay
"JmrA S ' glanzend keuken-design met totale soft-line zijkanten. "\ï/i*.- 1 i — — *—

Uiteraardinklusief de vitrinekast, overkapping, het werkblad Wtiirlpool |ZANUSSI I INBOUW
w^JBmmWÖ>W^r" f en de luxe spoelbak. Kompleet met inbouwapparatuur zoals INBOUWOVEN MET VAATWASSER>SP*f'"*:- u"- . een ETNA ingebouwde afzuigkap, eenZANUSSI IBO liter KOOKPLAAT +~-V^f ■■ — w"-^». : A.VÏ - koelkast met 90 liter diepvrieskast en een ETNA KUUKKLMAI wÏÏen^hler ■ KI

„j- * inbouwkookplaat. I^ffcafi". SSK'"" r mtm „g "*2
Afm, 273x163 cm ÏUWT*^.- SSSSSTöSS-^no. tttfËMh SSS^8

■* .—m / . > \x^ X / \ Ihermoslaat en iIt),J^V"W) ?"Cf"" '■^5^?T958 Ca__. V/ a^O^a^l \r »1^ 1 ovenvemcnting. De Pamftfl l^fit,,...
<»«T <*l MT.^J.IIM Tl O l°J Ditpassende " l*^|W programmas

HXiIÜJH /f l a*K IV 1^ A I k kookplaat Is Ta«iB,H—,*(

«bilößfl ir~^—I(. Afr^\\\^°^^^B I ij^F I I (y Indien u wenst plaatst Hom uw
/r WLmwÊ keukeninstallatie volgens de landelijke
/' |Éfl| l// gas-water en elektriciteitsnormen.C^v y / /~*\ f-] pi f~7/^~\ VY~\f~~\ @ Hom Plaatst uw keuken geheel volgens.... mTmW \ i \ (l^\nl > uw wensen en a'spraken.

l\ \\ vT^ a\l vTl^ r-t)) (^ Hom levert keukens en
wm^mf mlmm^ I ' \ \V_7\J II l\ v^_f7l 1 I l\_y inbouwapparatuur uit voorraad.

-m^. —.w—w .. ... .^ .>.->^M .—.n.. ».—-.—. . .———,. (S? Hom biedt U een gratis
ZO ZIET U MAAR WEER. HORN BIEDT U MEER! w verzekeringscertificaat in samenwerking

Echt Loperweg 8 - Maastricht Scharnerweg 66-70* - Roermond Kruisherenstraat 20' met de ING-Bank. (vraag naar de
Heerlen Heerlerbaan 273* - Sittard Bergerweg 51/53* - Venlo Roermondsestraat 7" Horn-Plus-Garantie).
'Donderdag koopavond tot 21.00uur. (V? Hom biedt Ude mogelijkheid tot het
ELKE ZONDAG OPEN in Genk, Peeren Turnhout, Genk Hasseltweg 178Geopend van 13.00 tot 18.00 uur. leasen van UW keuken.
Peer (Bij Meubelboulevard Heylen) Baan naar Bree 121aGeopend van 13.00 tot 18.00 uuc V J
Turnhout Gierlesteenweg 210 Geopend van 13.00 tot 18.00 uur.

Wonen Totaal
Te k. EETHOEK Lodewijk
stijl, barok theewagen, eiken
salontafel, als nieuw. Tele-
foon 046-749189.
Te k. klassiek, massief eiken
BUREAU, afm. 80 x 150 cm.
(2 ladenfronten), leren bu-
reaustoel, samen ’ 500,-. S
04454-63736 tussen 18.00-
-20.00 uur.
Te koop 3-drs antieke
WOONKAMERKAST 1.80
mtr bij 2 mtr; Indon. vitrine-
kast 1.50 mtr bij 2 mtr; zwaar
eiken salontafel, pr.n.o.t.k.
Telef. 045-424857.

=

Te koop Oma's tijd geloogd
eiken KLEERKAST met ge-
slepen spiegel, ’675,-; 2-
drs. voleiken spiegelkast,
’875,-. Telef. 045-312164.
Te k. Barok VITRINEKAST;
2 Barok ladenkast; 2 wollen;vloerkleden S 046-746631

Zonnebank/ -hemel
Te koop ZONNEBANK en
hemel, 24-lamps. Tel. 043-
-625164.

Computers
COMPUTERSPEL huren.
Keuze uit meer dan 1000
spellen. Nu ook CD-ROM
en CDI. Eurovideo, Schar-
nerweg 67, Maastricht.
Nieuwe COMPUTERS voor
een gebruikte prijs. Muziek-
huis Guus Arons, Heerlen.
045-717155 (ook voor midi-
muziek-computertes).
COMPUTERSPEL kopen?
Tele Games, grote keus in
alle systemen tegen de
laagste prijs. Gameboy 75
titels v.a. ’24,95; Nintendo
75 titels v.a. ’24,95; Super
Nintendo 125 titels v.a.
’39,95; Game Gear 40 ti-
tels v.a. ’49,95; Mastersy-
stem 40 titels v.a. ’19,95;
Megadrive 100 titels v.a.
’29,95. Mega CD., CD.I,
en CD. ROM 100 titels v.a.
’24,95. Meer spellen op 1
cassette voor Nintendo en
Sega. Inruil oude spellen
mogelijk! Tele Games Sit-
tard, Parklaan 2 B, Maas-
tricht Scharnerweg 65. Ge-
opend van 11 tot 18 uur.
Te k. KLUIS voor het opber-
gen van data-bestanden,
merk Ups. Te bevr. Postbus
767, 6130 AT Sittard.
Te koop NINTENDO pjus 5
spellen, 4 controlpads en
turbo-controlpad, ’ 250,-.
Telef. 046-757700.
Te koop AMIGA 1200 80 Mb
md. software en andere ac-
cess. Tel. 043-635007.
CD-ROM STUNT!! Mad
Dog McCree II ’lOO,-; Re-
bel Assault ’75,-; Mega
Race ’50,-; 4-pack "CCC"
Snareware ’ 49,95. "CCC-
clubleden 10% extra korting.
Nog geen lid? Vraag info!
CompTEC, Akerstr. Nrd.
188 (t.o. Gamma) Hoens-
broek. S 045-231897.

Te koop PC 386 DX 33 Intel
40 Mb SVGA 3.5 inch disk,
soundbl. ’1.250,-. Na 18.00
uur: 046-374876.
COMPUTER 386 SX 25 met
2 MB-geheugen en 40 MB
HD, ’ 950,-. Inktjet-printer
’lOO,-. Faxmodem 14 K 4
’200,-. Telef. na 18.00 uur
046-517445.
Te k. SPELCOMPUTERS
met 500 spellen nieuw in
doos, ’175,- mcl. verzend-
kosten. Tel. 04704-6004.
Te koop COMPUTER PC
386 SX 40 1 MB ram 106
MB HD, VGA-zw. monitor,
’875,-. Tel. 045-464661.
Te koop PC 386 2x 42 Mb
HD, EGA kl.monitor, draad-
loze muis, ’BOO,-. Tel.
04498-57129.
Te koop PC AT3B6 proces-
sor 2 MB intern + VGA kl.
monitor + software, vr.pr.
’1.490,-. Te bevr. na 18.00
uur 045-423610.
Te koop MIDI Atari STE plus
monitor; SCSI 88 Mb plus
printer plus div. midi-softwa-
re, pr. n.o.t.k. Telef. 04498-
-58626. b.g.g. 06-52906096.
Te k. BIGTOWER 386 SX
25, 170 Mb met SVGA-
monitor, cass. streamer,
prijs ’ 1.250.-; los CD-ROM,
tape-streamer met speed-
contr. S 046-515618.

Te koop AMIGA 500, 1 MB
met kleurenmonitor en soft-
ware. Tel. 046-512137.
Te koop AMIGA 500 1 MB
Ram, monitor + TV adaptor
en spellen, ’475,-. Telef.
04407-1436.
Nieuw! PC met mon. + gar.
486 DX 2/66 4 MB 260 HD,
CD-rom, soundbl. ’2.600,-.
Norbertijnenstr. 67, Geleen.
046-743394, betaalgemak.
COMPUTER 486DX2
400MB HD 4MB intern, 15 ",
monitor. Telef. 043-215380.

COMPUTER
met kleuren SVGA monitor b.
v. 486-66 HD 420 ’2.300,-
Pentium 90 HD 420

’ 4.200,-. Tel. 045-428276.
Te k. TULIP 386 SX, 4 Mb
intern, 40 Mb HD, DOS +
Win. + WP, vr.pr. ’1.250,-.
Telef. 045-442952.

TV/Vldeo
KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’65,-. Radio/TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.
VIDEOREPARATIES snel
en voordelig bij PA. Wild-
schut, bel of fax 043-437066.
Te koop gevr. DEFECTE
KTV's v.a. '85 en defecte
VHS video's v.a. '87 (typenr.,
vermelden). S 045-723712.

Kleuren TV's 12-16 kan. v.a.
’6O,- met afst.bed. v.a.
’125,-, met Ut v.a. ’250,-
-o.a. Philips/Blaupunkt. Ra-
diom/ FRANK BV, Bokstr.
33 H'heide.S 045-213432.
Te koop SCHOTELANTEN-
NE Merk Vortec 80 cm. met
bedieningssysteem en RTL-
-4 decoder, 1 jaar, ’750,-.
Tel. 043-640879.
Te koop draagbare KLEU-
REN-TV, 37 cm, met af-
standsbediening, i.z.g.st.,

’ 175,-. Tel. 045-256795.
Kachels/Verwarming

Te kööp OPENHAARD-
HOUT ’BO,- per m3., te-
vens het adres voor het rooi-
en en snoeien van bomen. S
04459-1675.
Te k. olie gestookte Oosten-
rijkse TEGELKACHEL, iets
aparts, 5 jr. oud, nw.pr.
’2.500,- nu voor de helft.
Tel. 045-212080.
Te koop nieuwe HOUT-
KACHEL ’250,-. Tel. 00-
-32.12455721.
Pallet BRANDHOUT, gratis
af te halen. Bude Maastricht,
Klipperweg 18-20.
BARBAS Openhaarden
Inzethaarden - Gas - Hout-
kachels. Kachelcentrum Jac.
.Köhlen Rijksweg N. 104, Sit-
tard. Tel. 046-513228.

GASKACHELS/houtkachels.
Goedkoop! Gratis geplaatst.
De Kachelsmid, Walem 21
Klimmen. Tel. 04459-1638.
Te k. GASHAARD Faber,
Dru, gevelkachel en badgei-
ser. Tel. 045-455168.
Te k. goede GASHAARD,
huisjesmodel, tev. oliehaard
met vat. Tel. 046-757430.
Te koop GEISER Vaillant.
Telefoon: 046-515221.
Buderus-Radson-Intergas-
Nefit/Fasto CV-KETELS,
scherpe prijzen, goede ser-
vice. Jac. KÖHLEN, Rijks-
weg Nrd. 104, Sittard. Tel.
046-513228/514862.
Siemens-Bosch-Zanker-
AEG-Miele WASMACHI-
NES, drogers, koelkasten,
vriezers, vaatwassers. De
laagste prijs! Jac. Köhlen,
Rijksweg N. 104, Sittard.
046-513228/514862.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Telecommunicatie
"^^ SEMAFOONS
zonder abonnementskosten.
Officieel PTT. Tevens radar-
detectors, ATF-3 en GSM-
telefoons. Venno tel/fax
04758-2416.

Voor Piccolo's
zie verder pagina 28

Dit jaarmag u voor
ilO.OOO,-minderinstappen

Uw nieuwe Skoda staat klaar. Met of zonder De rest regelen we volgend jaar. Rentevrij!*
lederen bekleding, centrale deurvergrendeling, En ruilt u ook nog in, dan rijdt u misschien voor
6-speaker CD-systeem of lichtmetalen velgen. een paar duizend gulden al compleet nieuw.
Hij is er als 5-deurs hatchback of 5-deurs Dus... meteen op naar uw Skoda-dealer!
stationwagen. Staalhard vanaf f 19.495,-. U hoeft |g| STAALHARD SKODA
daar maar f 9.495,- contant op te betalen. W volkswagen Groep

*Wanneer u voor3 I oktober 1 994 eennieuwe ■ J-'jJ*",^fßS|^^^^agjlmtr__
Skodakoopt, kunt u zes maanden lang gratis """ J|!f^^^^^""'~^M^
minimaalf 4.000,-, maximaal f W.000,-laten Jf sßj& v^Blhtfinancieren op basis van huurkoop. -'MË/ Wk X^Skk.Voor deze financiering werkt Skoda samen jmy JBBBm I BffiPl «"""*metD.FM N.V. teAmersfoort ttfmE. li_K3:dj... m■-■-*' ftI *"V-JllV *>V(aangesloten bij het BKR Tiel). aÊMmmms**^* isl:s'^~7SSmm*Ymmt WÊBSmVBBi \

.^^ÊWr^l^ÊWi *■ .aaJMn —. —* T k : —M,aM,aMtaaMß

m^mm^^MmWmÊÈÈÊÊm] Afgebeeld de FavoritLX v.a. f. 19.995,-

Brunssum, Aran Janssen Brunssum, 045-251872
Hoensbroek, Automobielbedrijf Schloesser, 045-210345

Susteren, Auto Collé, 04499-3030

BCalvé
mayonaise* ,IB

pot 500 ml., met H
20% extra gratis -2r39" ' H
FDAfi Maaltijdsoep H

i^iPl i^H. £'" Sra^^.-* 'BI■■
Ek-J ■
Witte of tarwe bolletjes j H

witte bolletjes met sesam 1 BJ
zak a 4 stuks V» I

Rijstevlaai I
doorsnede 27 cm., Z BJ
verpakt, per stuk -7-tT 0' ■
D A II „.alt IBonduelle groenteconserven i
doperwten extra fijn, I
doperwten/wortelen extra fijn mt

duopaka 2x425 ml., OjH
2e blik halve prijs ■*""' I■
Barkhuis ■iiHoude wijvenkoeken ■
475 gram -4-r79" I' I

i^H

diverse soorten, H
voordeelpak "Jat* I
(60 aBO luiers) -393T_ .3" I
Heineken tarwebok BJ
een uniek eigentijds /L
najaarsbier, 6 flesjes a 30 cl. _ VI
D.E. Boncafé of Mocca Roya1 *
vacuüm, gemalen, H
pak 250 gram, met BJ
25 waardepunten ASfr ' I

duopacka 2x5 stuks, A' I
-"■"'"' IJ 2e pak halve prijs *' I

4&m^AM*£»Ê£j2'%SÈÉËËÊÊ& V^*-IT^ al 11 C^i^rT^ WmÊifM Itttl-ï■' ittfm v'-^y?iwt'' kMij" '; l?& a J **) l L. | I

van een volle spaarkaart Af\ * é \ J Cruncho's I' I
2 dozen naar keuze AUL «I |C zak 90 gram-Wr?" ■" ■
slechts I%W \J m\. I J D j a» ' B" B BC Paturam kruiden T ■

■»«» »»» (WaPJlTfiüi. Ij verpakt, 80 gram A69" A*,f M

DB * Va*. .:^^^: /f]<wl J >]■

d W**" ■Tl mt' ? > mmmmrW II ünxn Salami, boerenmet-of JB
Unox Suprème roomsoepen ■# ,^ t is "*"*" cervelaatworst T ,
heerlijke luxe soepen, keuze uit ,*L **' **%k % '* ~^W \ --^^^B Ir 250 gram, per stuk -3r99" — ■/"'B
diverse soorten. Edah-pnjs 2.99 per blik 't -'"-.. F ~~~ N*"* J I ] I
bij inlevering van een volle f\f\ tV *--*"''' W' M [ 'm\ ''~£mXm C SteSeman gekookte I
spaarkaart 2 blikken UU Z3|^^' ''?

'"< ' >*T ' L-'*'~-J*f lM ) varkenslever I

' %&■ "■ d?^' i^mmmm ilßk** '■''■"^■^"-^-"i^^^H H f H

ww.<w Ammmt^^mm H I IWfijjJwm w ma iiciYpcmci c**.^., lfl|: €ÉMW W ■ IflFl B^'l"llTiJa'M«'l-llilJl-llilJJd'l nijvers, IV I
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De Euregio heeft er een nieuwe lange-afstandfietsroute bij: de
'2LR', afkorting voor twee-landenroute. De trip is 275 kilome-
ter lang en loopt van Aken via het grensoverschrijdende na-
tuurpark Maas-Swalm-Nekte naar Nijmegen. De route is in
beide richtingen bewegwijzerd en gaat dan weer eens over Ne-
derlands, dan weer over Duits grondgebied.

De '2LR' staat beschreven en afgebeeld in een gids met zestien
topografische kaartjes op de fietsvriendelijke schaal 1:50.000.
Het boekje geeft ook informatie over culturele, geologische en
andere bezienswaardigheden, en bevat bovendien een handige
lijst van overnachtingsmogelijkneden, fietsenmakers en fiets-
verhuurbedrijven.

Er is een Duits- en een Nederlandstalige versie. De prijs be-
draagt 19,80 gulden. Te koop bij diverse VVV- en ANWB-kan-
toren.

tijdje vrij

film
Lumiére niet zo

'happy' met MGM
PAGINA 29

POP

De eeuwige haast
van Herman Brood

PAGINA 31 " Herman Brood

extra

Tien dagen lang
kinderboekenweek

PAGINA 33

show

Endernol keert
RTL rug toe
PAGINA 35

DOORAADSTRUIJS

Bloeiende kunsttentoonstelling in de Nieuwe Kerk Amsterdam

Grote finale van Tulp 400
Kunststukje van
bollenkwekers

De tentoonstelling 'De tulp en
de kunst, een verhaal van een
symbool' gaat komende zater-
dag 8 oktober in De Nieuwe
Kerk op de Dam in Amster-
dam officieel open. Vijf we-
ken lang vormt die de Grote
Finale van 'Tulp 400', de ma-
nifestatie waarmee wordt her-
dacht dat ons nationale sym-
bool op de kop af vier eeuwen
geleden voor het eerst in Ne-
derland in bloei kwam. Twee-
honderd kunstwerken uit de
16e, 17e en 18e eeuw laten
zien hoe de oorspronkelijk uit
Klein-Azië afkomstige tulp
uitgroeide van een felbegeerd
object voor de steenrijke elite
tot de fleurige vaandrager van
het Holland-imago.

De getoonde schilderijen,
prenten, tekeningen, boeken,
manuscripten, tegeltableaus,
tulpenvazen, tapijten, meu-
bels, religieuze voorwerpen
en voorbeelden van edels-
meedkunst en volkskunst
(onder meer Hindelopen) zijn
afkomstig uit binnen- en bui-
tenlandse verzamelingen.

In De Nieuwe Kerk is ook een
veld bloeiende tulpen te be-
wonderen, een unicum in de-
ze tijd van het jaar. Met dat
kunststukje leveren de Ne-
derlandse bollenkwekers hun
eigen bijdrage aan de kunst-
tentoonstelling die tot en met
6 november duurt.
Geopend: dagelijksvan 11 tot
17 uur. Toegang: f 10; CJP,
65+ en kinderen tot 12 jaar f
8,50. Catalogus: f25.

als symbool van maagdelijkheid
en kuisheid. Dat kom je bijvoor-
beeld tegen in het boek 'Houwe-
lyck' van Cats: een tulp metbijen eromheen - symbool voor
het jonge meisje dat zich toont
zonder zich te openen. De ijveri-
ge bijen krijgen geen kans."

Ijstulpen
Op de tentoonstelling in De
NieuweKerk zijn ook duizenden
bloeiende tulpen te bewonderen.
En dat is heel bijzonder in de tijd
waarin de bollen eigenlijk moe-
ten worden gepoot. Om dit unie-
ke schouwspel voor elkaar te
boksen hebben de bollenkwe-
kers de natuur met behulp van
de vrieskist maandenlang ijs-
koud om de tuin geleid. Segal
gaat niet uit zijn bol van dat
kunststukje. „Die ijstulpen staan
eigenlijk een beetje buiten de
tentoonstelling. Het is een
stunt."

gevraagd naar het topstuk van
*Je tulp en de kunst, een verhaalvan een symbool' aarzelt dr. Sam

één van de samenstellersan de tentoonstelling, geen mo-
ment. Zijn keuze valt niet op eenan de kapitale schilderijen,
«ostbare boeken, fraai ingelegde
■neubelen of schitterende zilve-en voorwerpen die De Nieuwe

in een schatkamer veran-
En ook niet op de kloeke

elftsblauwe tulpenvazen dieen broze schoonheid uitstralen,

f^elfs niet op een van de vele
loernenstillevens - zijn specia-me- De Amsterdamse botani-

.Us kiest voor een simpel blokje
„out. krap 22x15 centimetergroot.

, P het eerste oog lijkt het wrak-
j outJe hooguit goed genoeg voor

Uele momenten van stookple-er in (je open haard. Of om een
wiebelende tafel van zn mank-
hpj af te helpen. Maar het blijkt
et origineie houtblokje van de

piereerste afbeelding die in Eu-■ Pa van een volledige tulp met
Raderen en bol is gemaakt,
tië

gravure werd in 1565 in Vene-
gesneden voor een kruiden-

u e{ye; Het perehouten typogra-
viff JUweeltje belandde ruim
wv" eeuwen later bij een Ne-
hit e anti9uaar- Die stelde
n grif beschikbaar voor de ex-positie in De NieuweKerk.

Tulpomanie
T

637 kostte één bolletjevan de
oa-wit gevlamde tulp Semper

Daf USl;us tienduizend gulden.
Ov astronomische bedrag had
ÜefH

lgens niets te maken metlae voor de bloem, maar wel
Peh ?rdinaire geldzucht. De tul-
„ o] Was een speculatie-object
seworden. Die collectieve gekte
j. u^de een paar jaar en staat be-
end als de Tulpomanie.

ton
exP°sitie in De NieuweKerk°nt prenten en pamfletten die

delSP°t drijvenmet diewindhan-
tïj'' Daarin wordt de tulp ten
j^neTëgevoerd in de persoon van
°ra, godin van de bloemen,

Va tevens beschermvrouwe
g n de Romeinse prostituees.
üph* ideaal figuur dus om de
sten gheid aan de kaak te

gal kan niet verklaren hoe een

Route 'loopt' door Brabant en Limburg

Pelgrimspad aanloop verre
Europese bestemmingen

DONDERDAG 6 OKTOBER
HEERLEN: Stadswandeling met
gids, start om 14 uur op het
Kerkplein, kaartverkoop bij
VW.

ZATERDAG 8 OKTOBER
HEERLEN: Begin kermis, tot en
met 11 oktober.
HEERLEN: Postzegel- en mun-
tenbeurs in het Volkshuis aan de
Dennestrtaat van 13 tot 17 uur.
MAASTRICHT: Antiek- en
vlooienmarkt in de Sationstraat
van 10 tot 16 uur.
MARGRATEN: Fossielen zoe-
ken in Mergelgroeve Ankersmit,
't Rooth-bemelen, ingang St-
Antoniusbank, tussen 9 en 15.30
uur.

ZONDAG 9 OKTOBER
HEERLEN: Rommelmarkt in
het HKB-gebouw, Pater Beatus-
straat.
GULPEN: Kastelenwandeltocht,
afstanden 5-10-15-20-35 kilome-
ter, startt tussen 8 en 14 uur bij
ontmoetingscentrum Timpaan.
HEERLEN: Platen- en cd-beurs,
in 't Leiehoes, Limburgiastraat
36 van 11 tot 18 uur.
VENLO: Creativiteitsbeurs met
o.a. patchwork, fimoklei, tiffany
en poppen in paviljoen Venlona,
Hogeweg 10-16 tussen 11 en 17
uur.
NEDERWEERT: In Openlucht-
museum Eynderhoof staat de
boerenbouwkunst centraal. Gid-
sen geven rondleidingen, kinde-
ren kunnen zelf bouwen.

KERKRADE: IVN-dagwande-
ling, vertrek om 10 uur bij zwem-
bad Errenstein voor het eerste
deel van het traject van ca 2,5
uur. Na een pauze vertrek om
13.30 uur voor laatste 9 km.

DINSDAG 11 OKTOBER
VOERENDAAL: Tocht met de
paardentram, start om 10.30 uur
bij VW-kantoor, kosten 15 gul-
den, informatie tel. 045-754404.

Off the Road
in Autotron

Eigenaren van vierwiel-aange-
dreven auto's kunnen in ons
krappe, volgebouwde land nau-
welijks uit de voeten. Daarom
legt het Autotron in Rosmalen
op zaterdag en zondag een spe-
ciale off-the-road baan aan, waar-
op 4x4-rijders zullen strijdenom
de Off-Road Trophy 1994.

Bezoekers kunnen een ritje ma-
ken in een instap-auto. Ook zijn
er demonstraties en wedstrijden
met radiografisch bestuurde ter-
reinwagens.

Voor informatie en inschrijvin-
gen: 04192-19050.

Gestroomlijnde
tentoonstelling

Op de tentoonstelling 'Ge-
stroomlijnd - 60 jaar trein en
stroomlijn' toont het Nederlands
Spoorwegmuseum in Utrecht
niet alleen spoorwegmaterieel,
maar ook auto's, andere vervoer-
middelen en gebruiksvoorwer-
pen. Ze hebben één ding ge-
meen: de opvallende vormge-
ving. Gebogen lijnen en ronde
vormen overheersen, een opmer-
kelijk samengaan van schoon-
heid en absurditeit.

Het museum begint het over-
zicht van de stroomlijning in de
industriële vormgeving met de
Diesel 111 die zestig jaar geleden
door de Nederlandse Spoorwe-
gen in dienst werd gesteld. Het
uiterlijk van de trein had een op-
vallende druppelvorm, symbool
van snelheid en moderniteit, en
werd internationaal bejubeld
vanwege die stroomlijning.

Het Spoorwegmuseum in het
voormalige Utrechtse Malie-
baanstation aan de Johan van
Oldebarneveltlaan 6 is geopend
van dinsdag tot en met zaterdag
van 10 tot 17 uur, zondag van 13
tot 17 uur. Informatie:
030-306206.

DOOR SANTE BRUN

VYmburg heeft er sinds gisteren een tweede Lange Af-
tands Wandelpad bij: het Pelgrimspad, een wandelrou-
re van 264 kilometer die voert van Den Bosch naar Visé
ln de Belgische provincie Luik. Het is, aldus hoofddi-rec teur P.A. Nouwen van de ANWB, een 'aanlooppadvoor verre Europese bestemmingen'; wandelbestem-
mingen, uiteraard.

w Limburg voert het 'pad' van
via Thorn en Sittarder Spaubeek, Eys en Gulpennaa.r Ei Jsden. In Visé sluit het

der lan bij de GR5 ' die uitein"
leirit naar de Franse Hivièra
tii t

en net pad zou zÜn naam'et verdienen, als het ook niet
D^ oot biJ het Sint Jacobs-
£da- dat de pelgrim '2300 km
erderop naar Santiago deOrnpostela brengt. Maar dieaal! doet Zuid-Limburg niet

be^' Tussen Sittard en Spau-
de,,/olgt net Pelgrimspad
h«riÜfde route als hèt LAW:net Pieterpad.

In de Grote Hegge in Thorn
werd gistermiddag het pad of-
ficieel in gebruik genomen.
Het routeboekje, geschreven
door ANWB-medewerker
Geert Bakker is bij de ANWB
te koop. Het lijkt veel op de
routeboekjes van het Pieter-
pad.

Het Pelgrimspad, dat als alle
Lange Afstands Wandelpaden
is gemarkeerd met de bekende
wit/rode streepjes, kwam tot
stand in samenwerking tussen
de ANWB en de Stichting
LAW, die zorgt voor de andere

lange wandelroutes in Neder-
land. Op diverse plaatsen valt
de route overigens ook nog sa-
men met NS-wandelroutes,
zoals Wanenberg, Geuldal en
Savelsbos.
Overigens was er op ongeveer
dezelfde route in 1939 al een
wandelpad, dat Internationale
Wandelweg heette en liep van
Den Bosch naar Luxemburg.
En in 1980 werd dezeroute in-
gepast in de route Noordzee-
Limburg. De nieuweroute valt
ook in Zuid-Limburg voor een
groot deel met het oude tracé
samen. Het Pelgrimspad werd
drie jaar later aangeduid met
het nummer LAW 4. Dat was
een pad dat niet onderhouden
werd en inmiddels grotendeels
'verdween. Vanaf nu heeft het
pad het nummer LAW 7.

De Pelgrimsgedachte komt
langs de route vooral tot uiting
in het boekje, waarin vele de-
tails worden gegeven over be-
zienswaardigheden van cultu-
rele, historische en religieuze
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Europese markt in Den Bosch
Pen Bosch geeft van vrijdag tot en met zondag oktober letterlijk
invulling aan het begrip Europese Markt. Op het gelijknamige
evenement - waar de gulden nu eens geen daalder waard is,
maar een ECU - brengen zon 120 kooplieden uit negen Europe-
se landen karakteristieke produkten uit hun land aan de man of
vrouw. Zij doen dat samen met tweehonderd Nederlandse koo-
plui.
Het is voor de eerste keer dat de internationale markt in Neder-
land zijn kramen opzet. Eerder werd het evenement gehouden in
Straatsburg, Manchester en Zaragoza.
Straattheater, een antiquariaat-boekenmarkt, vaartochten over de
Dieze en een tentoonstelling over de marktgeschiedenis van de
Brabantse hoofdstad omlijsten de markt. De organisatoren reke-
nen op 400.000 bezoekers.
Tijdens de marktdagen is de binnenstadvan Den Bosch voor alle
verkeer gesloten. Vanaf deBrabanthallen pendelt een parkeerbus
naar de markt. Informatie: 073-155674.

" Een van de dertig bloemenstillevens die in de Nieuwe Kerk te zien is, rond 1870 geschilderd door Abraham Mignon.

nuchter, hardwerkend en zuinig
volk als de Hollanders zich het
hoofd zo op hol liet brengen door
een simpel bloemetje. „Ik ken
het economisch mechanisme on-
voldoende. Maar ik weet wel dat
er in bepaalde tijden ook zwaar
is gespeculeerd met aandelen.
Dat is precies hetzelfde. En in
1737, dus precies honderd jaar
na de Tulpomanie, herhaalde de
gekte zich met hyacinten. Voor
één bol werd toen weliswaar
geen tienduizend gulden neerge-

teld, maar toch nog wel tweedui-
zend."
Volgens Segal stimuleerde de
Tulpomanie de populariteit van
de bolbloem. „ledereen wilde
ineens tulpen hebben. Je ziet in
die tijd grote bestellingen komen
van allerlei vorstenhuizen door
heel Europa." De tulp verloor
haar exclusiviteit toen in de 18e
eeuw rondom Haarlem en Lei-
den een min of meer industrieel-
agrarische bollenkwekerij ont-
stond. Ook de kunst verloor toen

haar belangstelling voor de tulp
enigszins.
In De Nieuwe Kerk zijn dertig
bloemenstillevens te zien. Men
neemt aan dat veel van die 17-
-e-eeuwse werken een symboli-
sche betekenis hebben. Net als
bijvoorbeeld de schedel, de
zandloper of een stompje kaars,
werd de bloem - en de tulp in
het bijzonder - door haar korte
duur van haar bloei en haar snel
verwelkende schoonheid verge-
leken met de algemene vanitas-

gedachte dat alles vergankelijk
is. Door de Tulpomanie en de
pronkzucht werd de tulp ook
verbonden met ijdelheid en le-
digheid, maar ook met ondeugd
en grilligheid.

Aan symbolen geen gebrek dus.
„Doordat de kelk van de tulp
recht naar boven staat, wordt
ook wel gezegd dat de tulp zich
op de hemel richt, op God dus.
Een tulp die nog niet helemaal
open is gegaan wordt wel gezien

" Thorn is een van de meest opvallende pleisterplaatsen op het gisteren in gebruik geno-
men Pelgrimspad. Foto: jeroen kuit

aard waarlangs de route voert.
Om het wandelen op het pad te
bevorderen vroeg Nouwen gis-
teren in Thorn om meer een-
voudige accommodatie langs

de route, en de instelling van
wat hij noemde een RNS, een
rugzak-nabreng-service. Hij
deelde mee dat de route in
Limburg zal worden 'aange-

kleed' met informatiepanelen
(waarvan er in Thorn een werd
onthuld) en handwijzers.

Het boekje kost f28.90

Twee-landenruotevoor fietsers

tijdje vrij

korte toer
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Huishoudelijke artikelen

Massale magazijnverkoop
van duizenden apparaten.

In de Witte Hal
Met volledige garantie en service!

Koelen-vriezen-wassen-hifi-stereo-kleurenTV-video's etc.
waar nieuwe, licht-beschadigde of overjarige apparaten uit
de Hom-winkels worden verzameld en verkocht tot liefst....

60% korting
OP = OP. Slechts enkele stuks!

Hier enkele voorbeelden uit onze duizenden koopjes:
BLUE AIR DIEPVRIES

CF 120, ruime inhoud van 120 liter bruto, energiezuinig,
snelvriesvak, inclusief mandje.

GEEN ’ 698,- OF ’ 399,- MAAR:

’ 299,-
BAUKNECHT KOEL- VRIESKAST

PCC 3132, automatische ontdooiing, 3 sterren vriesvak,
snetvriesschakelaar, verstelbare rekken in koeling,

ruime inhoud van 300 liter.
GEEN ’ 1 599,- OF ’ 1.199,- MAAR:

’ 799,-
AEG WASAUTOMAAT

LAV.6IO, volautomaat met 800 toeren centrifuge.
kleine wasies, energie spaarprogramma, RVS trommel,

5 kg. inhoud.
GEEN ’ 1.599,- OF / 1.199,- MAAR:

’ 899,-
ZANKER MAGNETRON

MWV 1270, 34 liter inhoud, 700 watt vermogen,
digitale instelling, bruinenngsgrill, aparte ontdooistand,

combinatie magnetron.
GEEN ’ 999,- OF ’ 699,- MAAR:

’ 399,-
SONY PORTABLE KTV

KVM 1430, KTV met afstandsbediening, 99 kanalen,
40 vcorkeuzezenders, Tnniton beeldbuis,

automatische zenderzoeker.
GEEN ’ 999,- OF ’ 699,- MAAR

’ 499,-
SANSUI MIDISET

370/CD37O, 2x 30 watt versterker, dubbel cassettedeck,
digitale tuner met voorkeuzezenders, programmeerbare

cd-speler, equalizer.
GEEN ’ 1.149,- OF ’ 799,- MAAR

599,-
SONY COMPACT DISC SPELER

CDP 309, shuffle play, programmeerbaar,
herhalingsfunctie, inclusief afstandsbediening.

GEEN ’ 420,- OF ’ 399,- MAAR

’ 279,-
GRUNDIG VIDEORECORDER

GV 240, hifi stereo recorder, afstandsbediening,
99 kanalen, 4 koppen, stilstaand beeld,
programmeerbaar tot 1 maand vooruit.
GEEN ’ 1.799,-OF ’ 1.299,- MAAR

’ 999,-
WITTE HAL

SITTARD, Bergerweg 51-53, telef. 046-518162.
HEERLEN, Heerlerbaan 273, felef. 045-426842.

MAASTRICHT, Scharnerweg 66-70, telef. 043-633162.
Te koop dubbeldeurs IJS-
KAST; tafelmodel ijskast; la-
dendiepvries. a 046-753152.
Electrisch FORNUIS mcl.
oven merk Etna, 1 jr. oud,
’450,-. «045-710229.
Te koop GASFORNUIS, in
zeer goede staat. Telefoon:
045-252416.
Te koop KEUKENGEISER

’ 250,- en electr. gasfornuis
’250,-. Tel. 043-218064.
Te k. WASMACHINE, volant
Blue Air, 1100 toeren; was-
droger Whirlpool; omvormer
van 24 V gelijk naar 220 V
wissel. Tel. 04498-52655.
Te koop Bosch mini VAAT-
WASSER, 1 |r., afm. br. 56,
h. 46, diep 39 cm, ’600,-.
Tel. 045-257119.
Te k. Miele BOYENLADER
wasautomaat ’ 300,-; TV
jaren '60 ’lOO,-; wasdroger
’150,-. Telef 045-275291.
Te k. CONDENSDROGER
Philips I]/2 jaar, + wasmachi-
ne + dubbeldeurs koelkast.
Telef. 045-255578.

Te k. GASFORNUIZEN,
koelkasten, diepvriezers,
wasdrogers en wasmachi-
nes, stofzuigers en diverse
huishoudelijke app. TV's +
video's, stereo app. en bo-
xen, babykleding en toebe-
horen. Porcelein, diverse
nieuwe en gebruikte spullen,
kleinmeubel, fietsen en ge-
reedschappen. Div. was-
machines, volledig gecon-
troleerd en met 3 maanden
garantie. Het Snuffelparadijs,
Burg. Lemmensstr. 107.
Geleen S 046-748526.
Te koop DIEPVRIESKIST

’ 200,-. Telefoon 045-
-272735
USK. gasf. ’95,-; wasaut.
’175,-; diepvr. ’175,-;
wasdr ’ 175,-. 045-725595
Te koop DIEPVRIESKIST,
plm. IV2 jr. oud, tev. mooie
wasmachine, ijskast, gas-
fornuis. Telef. 045-222258.
Te k. DIEPVRIES tafelmo-
del, ’175,-. Tel. 045-
-721988.

Voor Piccolo's zie verder pagina 30
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H5-THEATERS - GELEENSTRAAT 9 - HEERLEN - TEL. 045 - 71 3030 jf^^. mumgjffjjjg^'j'l'm
iimmiimmiiiii^ rrjVn JSOffSff Lil Wfj. _ Is?J
CTUCDTrDC IrVI 1 5 Zalen met een voor'elk wat wilsprogramma. fcjafeMK ZIJAjIjjQ
J IrlLrlltriJ IfN ! Dat is H5, de meest komplete bioscoop van 't Zuiden. mt R mmW*^^^^^^

prijs filmlestivaJ Venetië 19941 „Briljant. Hypnotiserend. Revolutionair." ■ï$ Rl r iÏ/jMßtml^' *"
■jÉMpQjwljS dagelijks om 14.00, 18.30 en 21.00 uur : *£ jjj fiJSJ

zaterdag extra voorstelling om 23.30 uur : JX, K BEaPffiffWÉEICEIM
Woody Harrelson : * B'/e'evTyrï'HiïJNdl

Juliette Lewis Bruce Willis en Jane March in "*C -f: B^^BÉKSHËfiSSSSSIMS COLOR OF NIGHT :|| IffllMl1 r dagelijks om 18.30 en 21.00 uur ; :* *"Adembenemend, duizeling- dQ vry ma en dj óok om 14 00 uur Sl^J Ewekkend, bnljant. Olwer Motie zaterdag extra voorstelling om 23.30 uier—~v. fl EZt \W**
brengt de negenoger jaren —~ / rAßpfr iEÏSÏ m* ■iïlmsml tot 'n explosief hoog- Prehistorische pret I q^ \t |E ■

.»ni~ni.\ in'n kei van'n familiefilm! \ n-_ > * »■■■; Bu/< fl"P ? „.'heeft THE FLINTSTONES^M § » 9 PI'S!«l^^iS- lelijksom 14,5 en 18,5 uur N i J M 4!een krankzinnige zater-, zon-en woensdag óók om 16.15 uur E" £ï fl mTl' <-TK(The New torker) —__ f T.yT wLW^ B^ F
"Explosief uitzinnig en roeke- Kevin Costner, Dennis Quaid e.a. in jjCT B^^T >(£a,
loos vermaak. Het werk van WYATT EARP 9 IJ SiunpTairnnri^n^K"
'n virtuoos. Oliver Stone is de maandag t/m woensdag om 20.00 uur -EzlPf UünWörZliiyMMjl^n

êtntef; lmmaker'" WHENAMANLOVESAWOMAN §|§| ToilfllU IflO IHoHywood. (Time) dagelijks om 14.00. 18.30 en 21.00 uu, EB» I Pi|R@| IRS
"De film van het jaar die je , v m Sneak.preview donderdag JaJiijß **UJabsoluut moet zien. géén voorstelling om 21.00 uur o3ji£C mm^mm^^^^^^m

J^li-—ffM CLEAR & PRESENT DANGER M S ZZZ=ZZ=ZZT
I dagelijks om 20.45 uur ■ , . ._

rfTtlÉTfipT^l WOLF - HET BEEST IS LOS Sj jj . LAAI
lal' | n k^J dagelijksom 14.30 en 18.00 uur :[ï " : CARA*tj^jLlJgHiJMè*"^ zaterdag extra voorstelling om 23.30 uur : _* y ■ "!r 'iFü5 i|i! PATIËNTEN
JP^^^**"^^Z donderdag t/m zondag om 20.45 uur ;ij * ■ MlET■ donderdag 21.00 u B zaterdag extra voorstelling om 23.30 uur :jR 5 ■ lilCl
j& zaterdag 23.30 u r p —f. >,y ■ - CTI 1/1/ E kl

SNEAK PICTURES presents BI» bezoek|J( )er §| J j J I lIVIVfc NI «i"^,-^l'A | DE ARISTOKATTEN ang, grall) jjfM .
I PREVIEWf r Nederlands gesprokenen gezongen!! »«nkleurplaat MjTTm^
I entreeprijs’ 8,50 I zaterdag, zondag en woensdag f«n verinapt>rina BLnJf __. %^r- aj„[^^■■■■■■mk. omu.ooen 16,5 uur -t ■'■■' "* Astma ** Fonds

Giro 55055

ELSLOO
De notarissen mr. E.M. Huyben en mr. A.H.G. Wa-
gemans te Geleen zullen op donderdag 10 novem-
ber 1994 om 15.00 uur in het Maaslandcentrum,
Burg. Maenenstraat 45 te Elsloo, gemeente Stem,
ex artikel 3:268 BW, juncto 57 Faillissementswet in
één zitting bij opbod en afslag in het openbaar ver-
kopen: het woonhuis met verdere opstallen, een en
ander met ondergrond, erf en tuin, gelegen te Elsloo,
gemeente Stem, Kempken 16, kad. gem. Elsloo, B,
3168, groot 4.39 aren.
Indeling: Souterrain: provisiekelder, begane
grond: woonkamer, eetkeuken, eetkamer, kantoor/
hobbyruimte, carport, entree, toilet, meterkast, 1e
verdieping: drie slaapkamers, badkamer; 2e ver-
dieping: vierde slaapkamer, zolder, berging, vaste
trap.
Aanvaarding:
Koper is gerechtigd met de grosse van de akte van
veiling ontruiming van het gekochte te bewerkstelli-
gen.
Betaling:
Betaling van de koopsom dient te geschieden op
uiterlijk 22 december 1994.
Op deze veiling zijn van toepassing de Algemene
Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 1993
(AVVE) voorzover daarvan in de veilingakte niet
wordt afgeweken.
Tot uiterlijk 27 oktober 1994 9.00 uur kan schriftelijk
een bod op het te veilen pand worden uitgebracht bij
genoemd notariskantoor.
Bezichtiging:
Na afspraak met het notariskantoor waar ook overi-
ge informatie kan worden verkregen.

Notarissen Huyben & Wagemans
Kummenaedestraat 43
6165 BT Geleen
046 - 74 71 75. ’—yI—' V nMr E. M. Huyben V«J

Mr A. H. G. Wagemans
Notarissen

1 : ' ! ! 1

>/ ■ ■ tl ■
flßßb».ittwa. / * fflfe'

Ik was altijd een $É&-, OM**'%»>
beetje 'manou-gek'. ■&>■■■■■ ->^*»^ 4S^^^^l

Maar toen ik bij Manou : mÊÊË<hïI&È sB&i*^ ""'^■^J'J'':ZJ9&Zk \^B ..j^^flfll HM|ta^^r^^

Design binnen kwam gingen pas t^^Ê^^^^^mmmmmm\\
fc/jf m'n üj^t'/j open. Ongelofelijk, wat ze B I W^m lil H 1 f I
(/dar allemaal hebben. Echt de hele IaHHHk
wereld in manou. En zo mooi van kwali- 's i,^B^ mr^ÈTé B
fe/r, J^r i& manou nu ook een plaatsje in jff Wrm\\ m B—m

slaapkamergun... HBBBBHHH B^^^ BF f Wa^ IV

MANOU DESIGN, WOONBOULEVARD HEERLEN, IN DEN CRAMER 174, ( A-4È WW6412 PZ HEERLEN, TEL: 045 - 754144. DONDERDAG KOOPAVOND.

" 1/
i

VOORDELIG 1
\ \ " \\\ l^^M een nieuwe colled

\ \%\ W\ \ 'W mooiste mogelijkheden*
\ \ J^^^^-^^^^\ j\\ \ zeer aantrekkelijk geprijs

fSSS^^Ê^a - 'r-
':-lf €

j*"^ p*-K_—"■ i nlj J ": ■"■;;7sggJ f

___j rj^^ffmTTrfil'iï^^ll —~—' ''^t^^Z——l-—, —:—, —-^
-.. i — MMihMII MM Rn êffman badkamer
~rT ifi& mn^mrrrrm\ WI*man montegobay

l ,^~E. "''if ,
V6T *-■ -it~Tl raifclra^Htl l kiifrß Luxe complete badkamer in de kleur

! T~ 'Ls^-^J~^=^ *a£J IK^M^kiLELJB wit' Bestaande ut; hoekbad, afge-

T-~ "~-^sl-J* - '"" I "4- I P/il "■ schuind badkamermeubel met dubbel6 |.y L | j\*J 11 IL L*l wastafel, wandcloset en kranen.

TriXlfe^^?^ Brugman
rbr~x^: --;"_, ~..:::-..--■ ■ ~-] combi-voordeelset
OMjWjjngn BADKAMER MALIBU OCEAN «-jBfl^glli(Dl r LUXe comp|ete badkamer " kunststof douchebak 90 x9O cm gW+\
in de kleur wit. Bestaande uit: twee- " duoblok r^a^f\persoons ligbad, greeploos meubel " wastafel met sifonkap k^<öx
metwastafel, wandcloset en kranen. inwitof camee P,,' Ir'Van&JMar-jm ,"7C/\ voordeel- a*l^a^^ ,^— . > 7/f

Voor *-%- m X 53\J* — prijs -5^ö^. —/^JVleerprijs kleur pergamon 250,- ' — \
-.I*l V1-- (H> f .NTtRIËr" |

TfllrzTTTTrrrninn® ««rlen U^
;ó£—-—3»V/ / 'ffi't'flfi'Pfl In de Cramer 166 (Woonboulevard),
»rT TT «r^i^WW Te| 045-754248.

tal W t *^~~y~* tl^^Ft è ê t~V^V^aitr*-3 Openingstijden: maandagmiddag,
1 1^14441* >^^J f f fV y m^JjUl^3i\JitJ dinsdag t/m zaterdag + koopavond.

BADKAMERVESTIGINGEN IN ALKMAAR ARNHEM BEVERWIJK.CAPELLEA/D IJSSEUj^
■■■■■■■■■■^■■■■■■■■■■■■■■■^^ SON/EINDHOVEN GRONINGEN HEERLEN.HOOFDDORP. LEEUWARDEN NUMANSDOH',T^^^^^^r^^^g|^^y ROOSENDAAL UTRECHT.ZOETERWOUDE KIJK VOOR DE ADRESSEN INDE GOUOEN s^, '
■■■■■I UI N in n m'

■J STEUN HET ONDERZOEK NAAR TROMBOSE

■■^■H B^HHB|^4 Trombose veroorzaakt bloedstolsels

I , W, lil ■■■ mm die bloedvaten kunnen afsluiten.

g j m>." M Gevolg: beroertes en infarcten. Er is
ijj^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ nog steeds geen écht medicijn tegen

Bfß M trombose. Dat moet er wel snel komen.

■■■■■■■■■ TRggMBOSESTICHTING
NEDERLAN D^y
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bioscopen
HEERLEN

Royal: Forrest gump, dag.
18 en 20.30 uur, za zo ook
14.30 uur. Levi's filmnacht,
za 24 uur.
Rivoli: I love trouble, dag.
18.15 20.30 uur, za zo 15.30
uur. Truc lies, voorpremie-
re za 23 uur. uur. Duime-
lijntje, za zo wo 14 uur.
Maxim: Four weddings
and a funeral, dag. 18.15 en
20.30 uur, za ook 22.45 uur,
za zo 14 en 16 uur.
H5: The flintstones, dag.
14.15 18.15uur, za zo en wo
ook 16.15 uur. Speed, do
t/m zo 20.45 uur, za ook
23.30 uur. Wyatt Earp, ma
Vm wo 20 uur. Wolf, dag.
14.30 18 uur, za ook 23.30
uur. Clear and present dan-
ger, dag. 20.45 uur. Natural
bom killers, dag. 14 18.30
21 uur, za ook 23.30 uur. De
aristokatten, za zo en wo 14
16.15 uur. Color of night,
dag. 18.30 en 21 uur, do vr
ma di 14 uur, za ook 23.30
uur. When a man loves a
woman, dag. 14 18.30 en 21
uur, (do niet om 21 uur).
Sneak preview, do 21 uur,
za 23.30 uur.

Zomer 1995
eeuwfeest

van de film
Komende zomer viert de
film zijn honderdste verjaar-
dag met onder meer de ver-
toning van de beste films
van de afgelopen honderd
jaar. Onlangs werd de Stich-
ting 100 jaar Cinema opge-
richt, die de festiviteiten
voor het komende jaarvoor-
bereidt.

vooral „kwaliteitsfilms voor een
breder publiek" gaan vertonen.Het recente filmaanbod van Cine
K geeft de trend al enigszins aan.
Onlangs was de Mexicaanse suc-
cesfilm 'Como Agua Para Choco-
late' te zien, momenteel draait de
moderne film noir 'The Last Se-
duction'. Maar het programma
van Cine K zal eventueel worden
aangepast aan dat van Lumière,
indien daar films rond een be-
paald thema worden vertoond.

Redford for president

Donderdag 6 oktober 1994 "29

Ve komst van bioscoop-
gigant MGM in Maastricht
2ou weleens grote gevolgengunnen hebben voor de an-
jtere bioscopen in de Lim-burgse hoofdstad. De voor-tekenen zijn er al. Want deMatste film uit het drieluikvan de Poolse cineast Kie-
siovvski 'Trois Couleurs:ttouge' bij MGM te zien zal
2»n. En niet in filmtheater
Lumière, dat de film reedshad geboekt. De distribu-teur koos te elfder ure voor
|}et grote geld van MGM,
aat immers grotere zalen enJtteervertoningen in de aan-bieding heeft.

Wat ook bar tegenvalt in 'The Peli-
can Brief, is het volstrekt ontbre-
ken van enige kleuring van de
grote schurk op de achtergrond.
Dat is Mattiece, oliemagnaat en
hoofdsponsorvan de president. Je
moet het boek erbij pakken om
deze boef beter te leren kennen.
(Warner).

stuurt - zoekt en krijgt Darby
steun van ster-verslaggever Grant-
ham (Denzel Washington). Pre-
cies, samen zijn ze sterk.

Vooral nu de IRA op weg wil naar
blijvende vrede in Noord-lerland
krijgt 'In the Name of the Father'
een extra lading. (CiC)

De lerseregisseur Jim Sheridan is
niet voor niets in Cannes, Berlijn
en Hollywood op een schild getild
voor zijn dramatische verfilming
van deze beschamende blunder
van de Britse justitie. Strak en
zonder sentimenten pent Sheri-
dan de camera dicht langs het lij-
den van de Quildford Four, van
wievooral Daniel Day-Lewis ('The
Last of the Mohicans') opvalt door
zijn diepdoorleefde aanpak van
zijn rol.

een kroeg in Guildford waaraan
het viertal part noch deel had. Op-
gejut door de Britse publieke opi-
nie wil justitie per se scoren met
de arrestatie van deze vier on-
schuldige leren. Geestelijk en li-
chamelijk beurs geslagen tijdens
de verhoren tekent het kwartet
een bekentenis. Pas vijftien jaar
later en dankzij de inzet van een
advocate (Emma Thompson) ko-
men de weggemoffelde bewijzen
van hun onschuld toch op tafel.

'Cool Runnings' tintelt van de
gein rond vier atleten in Jamaica
die zich alsbobslee-team warm lo-
pen voor deelname aan dé Olym-
pische Spelen in Calgary (Cana-
da), anno 1988. Een waargebeurdverhaal, aanstekelijk verfilmddoor John Turbeltaub. Hoewel jebeter weet, hoop je toch dat dezeatleten, voor wie het spelmeer teltdan de knikkers, goud halen. Hun
coach (John Candy) heeft er als
voormalige 'gouden' bobsleeèrwel de kennis en het gewicht voor.Dat 'Cool Runnings' tevens delaatste film was van de kort daar-na overleden John Candy ('Uncle
Buck', 'Home Alone')is voer voor
filmfans. (Touchstone).'The Pelican Brief blijft als film

ver achter bij de gelijknamige, zo-

geheten legal-thriller van mega-
miijonair en auteur John Grisham.
Regisseur Alan J. Pakula heeft in
zijn zucht naar nog meer spanning
net iets te veel bladzijdes uit het
boek gescheurd. Want het eerste
half uur weet je absoluut niet
waarom rechtenstudente Darby
Shaw (Julia Roberts) voortdurend
achterom moet kijken. Toegege-
ven, je weet dat twee rechters van
het Amerikaans Hooggerechtshof
zijn geliquideerd. De een in zijn
bed, de andere in een sex-bios-
coop. Hun moordenaar heb je in
het gezicht gekeken. Wie zijn op-
drachtgever is, moet Darby Shaw
hebben ontdekt in milieurappor-
ten over een poging tot oliewin-
ning in de moerassen van Louisia-
na, broedplaats van en landings-
baan voor de pelikaan, het
symbool van deze zuidelijke staat.
Haar rechtendocent (Sam She-
pard), die Darby na college ook in
bed bijspükert, geeft haar rapport
('pelican brief) door aan een
vriendje van de FBI. Even later
wordt de prof in zijn Porsche op-
geblazen. Op de vlucht van huur-
moordenaars - als toeschouwer
heb je geen idee wie nu wie achter
deze schrandere studente aan-

doening' die 'Reds' genoemd
wordt. Die anderen hebben haar
echter nodig om steeds weer op-
nieuw van haar originele 'Deep
Red' te profiteren en zo hun on-
sterfelijkheid te verlengen.
Een kwaadaardige wetenschapper
wil het meisje daarom in handen
krijgen. Privé-detective JoeKeyes
(Michael Biehn) probeert dat sa-
men met zijn ex-echtgenote, poli-
tierechercheur Monica Quick
(Joanna Pacula), te verhinderen.
De onsterfelijk gemaakte helpers
van de wetenschapper plegen
bloedige moord, brandstichting
en ontvoering, maar weten een
'happy end' niet te voorkomen.
Criag R. Baxley regisseerde deze
genre-cocktailen slaagdeer in om
ondanks het onoverzichtelijke ge-
heel, toch een boeiende en be-
klemmende sfeer te scheppen. Als
hij echter voor een duidelijke be-
nadering van het thema had geko-
zen, was deze aardige B-film nog
uitgegroeid tot een goede thriller.
(Universal/CiC).

rne
p Red' is een merkwaardige

verhge|moes van filmgenres. Het
ti0n a£u begint als pure science fic-
tèfvQ, 0 ruimteschip wordt ach-
alde "en beschoten door een
op * Ruimtevaartuig en stort neer
tfet» ♦" komt dan in een privé-
key qVe sfeertje terecht a la Mic-
c°mnl lUane of Philip Mariowe
kantn ■ met Newyorks art dèco-
8f ;

h
°°rtje, zwenkt vervolgens wat

vüorro richting van het medisch
vajs h)rfenre en eindigt een beetje
Sim» Arnold Schwarzenegger-
;fj "type.
"tCdat r eerderSenoemd ruimteschip
"Verh °verigens verder in het hele
ko^, 31 v°lstrekt niet meer voor-
trieta \, Ügt een klein meisje een
de *L fragment in haar hand dat
*odar.menstelling van haar bloed
lijk w

g verandert dat zij onsterfe-
tijfjgj.Prdt. Zij kan anderen ook -
*e teU'K~ onsterfelijk maken door

besmetten' met deze 'aan-

DOOR RON BROWN

Royal: Wyatt Earp, do t/m
di 20.30 uur. The flintsto-
nes, do t/m di 20.30 uur, zo
ook 14.30 uur. Duimelijn-
tje, zo 14.30 uur.

ECHT

video vers
5> video Vers wordt aandacht besteed aan speelfilms di© nu of binnenkortL^j^jaeo te huur of te koop zgn.

Ondanks de toegenomen concur-
rentie ziet Lumière de toekomst
dus niet zo somber in. Besselink:
„Het is een feit dat MGM op een
veel groter publiek mikt als wij.
Daarmee zyn ze ook kwetsbaar-
der. Wij hoeven niet zonodig gro-
ter te worden. Wat niet weg-
neemt dat ook wij onze zorgen
hebben. Het filmhuis voert een
tweesporen-beleid: naast het
aanbod van kwaliteitsfilms heb-
ben wij uitgebreid avant-
garde-podium, met retrospectie-
ven, experimentele films, specia-
le activiteiten. Allemaal zaken
waarmee we een wezenlijke bij-
drage leveren aan het culturele
klimaat van Maastricht."

Subsidie

Lumière-direkteur Jan Besse-is nog steeds zeer ontstemd
g^.r deze gang van zaken,

■^pujkbaar kunnen afspraken zo-maar van tafel worden geveegd
gs er meer geld te halen valt.
t,e-is dieptreurig. Overigens be-
jwyfel ik of 'Trois Couleurs:

r9 uge' hetby MGM zoveel beter
doen als bij ons. Het publiekoor dit soort films is nou een-

V^al in de filmhuizen te vin-den."
als nu eens blijkt dat 'Rou-

Xe wél goed loopt bij MGM?

Toch zit Besselink ook iets
dwars als het gaat om de steun in
de rug van de gemeente. „Helaas
moet je steeds opnieuw weer af-
wachten of je het volgende jaar
subsidiekrijgt. In de andere gro-
te steden van Nederland is dat
beter geregeld. Daar krijgen de
filmtheaters een structurele sub-
sidie. Waarom zou dat in Maas-
tricht niet kunnen? We hebben
inmiddels toch wel bewezen dat
we het waard zijn."

Het eeuwfeest kent drie the-
ma's; het verleden, het he-
den en het feest, zo meldt de
kersverse stichting. Afge-
zien van de films van de
afgelopen eeuw is er aan-
dacht voor de nieuwste ont-
wikkelingen op het gebied
van digitale technieken en
de invloed hiervan op de
volgende honderd jaar.Van-
af de zomer 1995 tot en met
de zomer 1996 vinden in de
grote steden ook een aantal
publieksmanifestaties
plaats.

100 jaar Cinema is een sa-
menwerkingsverband van
verschillende organisaties
uit de filmbranche. Het be-
stuur van de stichting be-
staat uit Ryclef Rienstra
(directeur Nederlands
Fonds voor de Film), Wim
van Wouw (directeurMGM),
André van der Louw (voor-
zitter van de NOS), Robbert
Wijsmuller (directeur Con-
corde Film en voorzitter van
de Nederlandse Federatie
van de Cinematografie),
Cees Brekelmans (voorzitter
van de Associatie van Ne-
derlandse Filmtheaters),
Laurens Geels (directeur
First Floor Features) en
Hoos Blotkamp (directeur
NederlandsFilmmuseum).

Lumière: Fresa y chocola-
te, dag. 20 uur. Dangerous
liaisons, dag. 20.30 uur.
Temptation ofa monk, dag
22 uur. The snapper, do vr
en za 23 uur.

Cinema- Palace: speed,
dag. 18 21.15 uur, (ma niet
om 21.15 uur). Natural
bom killers, dag. 18.30
21.30 uur, za zo wo ook
14.30 uur. Wolf, dag. 17.45
uur. Clear and present dan-
ger, dag. 20.45 uur. De aris-
tokatten, za zo 14.30 uur.
The flintstones, za zo en
wo 14.30 uur. Sneak pre-
view, ma 21 uur.

Ciné-K: The last seduction,
dag. 21 uur.

GELEEN
Roxy: Wyatt Earp, dag.
20.30 uur. Speed, dag. 20.30
uur. The flintstones, za zo
14en 18.30 uur, wo 14 uur.

SITTARD
Forum: Clear and present
danger, dag. 20.30 uur.
Four weddings and a fune-
ral, dag. 20.30 uur. Duime-
lijntje, za zo en wo 14 uur.

samenwerking
j^sselink ziet MGM overigens

alléén als een concurrent.

£ eSrijp me goed, ik juich het
r«v.ials een dergelijke film veel
publiek trekt. Zelfs bij de con-

rfent. Mocht Kieslowski gaan
da^k 0 kÜ een groter publiek,
i hebben wij ons werk gedaan. gaan ons weer richten op'ueuWe filmstromingen." Of de raad Besselinks mening

deelt, wordt komende maand
duidelijk. Want dan valt de be-
slissing of de subsidie voor Lu-
mière al dan niet wordt voortge-
zet.

seren. En het is denkbaar dat wij
MGM vragen ook een zaal be-
schikbaar te stellen. Daarnaastlopen wij al heel lang met plan-nen om in de Euregio een groot
filmfestival te organiseren, sa-
men met Aken en Luik. Wij zien
meer mogelijkhedenom iets der-
gelijks van de grond te krijgen
als ook MGM geïnteresseerd is
in zon projekt." Jan Besselink wil in Cine K

De komst van MGM heeft ook in
een ander opzicht voor verande-
ringen gezorgd. Cine K, het
knusse zaaltje boven café 't
Krujpke aan de Bernardusstraat,
wordt voortaan door Lumière
geprogrammeerd. Eerder boekte
Mabi de films voor Cine K, maar
Mabi-opvolger MGM is daarvan
afgestapt.

Hij is er voorstander van als er in
de toekomst bij bepaalde gele-
genheden aan samenwerking
wordt gedaan. „Ik ben net bena-
derd in verband met een groot
Afrika-congres dat volgend jaar
in het MECC zal plaatsvinden en
waarbij diverse staatshoofden
aanwezigzullen zijn. Lumière zal
gelijktijdig een thema-festival
over de Afrikaanse film organi-

Stone weer door het behang
met 'Natural Bom Killers'

DOOR PIETER VAN LIEROP

’ recensie J

bezorgd over de buitenpropor-
tionele aandacht voor geweld in
de Amerikaanse media en de fu-
neste invloeden die daar vanuit-
gaan.

" Arrestatie van Woody Harrelson in 'Natural Bom Killers'

F
v*ns wilde hij met een uit zijn
oJ;gen barstende triptiek zijn ei-«
* n kwade geweten als Vietnam-

ontlasten, de andere
u er beoogde hij de beursspecu-
sch van Wall street aan de
Bf>ndpaal te nagelen, vervol-
r; ns maakte hij over The Doors
_;"" film die alleen door LSD-sebruikers te volgen viel. En
üs"ï-,na dacnt niJ met een cnao"

acht betoog de 'ware toedracht'
ornu r de moord op Kennedy te"thullen. In 'Natural Bom Kil-rs maakt Oliver Stone zich

Al
kar 'ï615 Pr°b'em.atisch is aan de
vloerstructuur en de films
onh ?llver Stone dan is het zijn
EJ~ek°oktheid; zijn onvermo-
kert om- maat te houden. Tegelij-
Eph 's dat' samen met 's mans
hen_reVenheid en energie, wat
de Atot een fenomeen maakt in
js Amerikaanse cinema. Stone
te n on£eleid projectiel in de al

rustige dreven van Hollywood
nin doorgaans koele bereke-
j^g troef is. Met 'Natural Bom
r^uers' Saat Stone weer doorroeien en ruiten.

Kick
'Natural Bom Killers' introdu-

Aan David Lynch' film 'Wild At
Heart' doet het koppel denken
waarmee we kennismaken in
'Natural Bom Killers. Een wilde
jongen en een niet minder wild
meisje scheuren zich geweldda-
dig los van hun achtergrond en
zoeken amokmakend de grote
weg op. Bij Lynch was er sprake
van binnenstebuiten gekeerde
romantiek en een woeste zwarte
humor zoals nooit eerder ver-toond. Stone krijgt die toonsoort
niet te pakken omdat hij - zoek
er zijn oeuvre maar op na - niet
weet wat humor is en ook van
romantiek geen kaas heeft gege-
ten.

Opvallend is de razende vaart
van de film, naast een boel afgrij-
selijk geweld en een complexe,
kaleidoscopischevorm.

Staten, zo wil Stone met zyn film
inpeperen, een vicieuze cirkel
die door de media wordt dicht-
gesloten. Gedurende het hele
verhaal toont Stone hoe het pu-

bliek onophoudelijk geweldprik-
kels krijgt toegediend alsof het
vitale zuurstof is.
Pas echt te denken geeft het blo-
te feit dat onmiddellijk na de

Amerikaanse première 'Natural
Bom Killers' de drukst bezochte
film van het land werd en zich
daar nog steeds kan verheugen
in massale belangstelling.Geweld is zeker in de Verenigde

De media bijten zich gretig vast
in dit onderwerp. De politie-macht die het bloedspoor volgt,
wordt vergezeld van een kolonne
van tv-ploegen en reportage-
teams van de schrijvende pers.
MicKey en Mallory halen de
covers van de weekbladen en -eenmaal opgepakt- worden ze in-
zet van een keihard mediage-vecht om het 'exclusieve inter-
view.

ceert Woody Harrelson en Juliet-
te Lewis als het duo Mickey en
Mallory, een Bonnie & Clyde
van de jaren negentig. Misdadi-
gers die nationalefaam vergaren.
Maar waar Bonnie en Clyde een-
voudige bankrovers waren die
snel rijk wilden worden en onge-
lukken maakten, daar plegen
Mickey en Mallory de moorden
voor de kick. Rijk worden is
voor hen niet belangrijk, voorpa-
gina's en het tv-journaal halen,
blijkt hun ultieme doel. Telkens
als ze genadeloos een stel mede-
mensen koelbloedig om zeep
helpen, laten ze één persoon in
leven die moet kunnen navertel-
len wie het bloedbad hebben
aangericht: Mickey en Mallory.

ROERMOND
Royal: Wyatt Earp, do t/m
wo 20 uur. Royaline: Be-
verly Hills cop 3, do t/m zo
19.30 en 21/30 uur, za zo
ook 14.30 uur, ma t/m wo
20.30 uur. The flintstones,
za zo en wo 14.30 uur.

LANDGRAAF
Autokino: The flintstones,
vr 20 en 22.15 uur, za zo 20
uur. Truc lies, za 22.25 uur.

# Scène uit
'Wyatt Earp'

MAASTRICHT
MGM: Forrest Gump, dag.
14 17 en 20.30 uur. Four
weddings and a funeral,
dag. 13.15 14 18.45 21.30
uur. When a man loves a
woman, dag. 13.15 16 18.45
21.30 uur. I love trouble,
dag. 18.45 21.30 uur. Wyatt
Earp, dag. 20.15 uur. Color
ofnight, dag. 13.15 16 18.45
en 21.30 uur, za ook 00.15
uur. truc lies, za 00.15 uur.
Jungle Jack, dag. 16 uur,
za zo en wo 13.15 uur. Dui-
melijntje, za zo en wo 13.15
en 16 uur.

Eerst wil hij het dondersgraag zelf ( zie 'Jeremiah Johnson: the Can-didate' uit 1972), dan maakt hij er journalistiek jacht op (zie 'All the
President's Men' uit 1976) en nu trekt hij eindelijk in in het WitteHuis.

" Julia Roberts

DOOR HANS TOONEN

'In the Name of the Fataler' is het
indrukwekkend epos over de zo-

# John Candy

genaamde Guildford Four: drie
lerse mannen en een lerse vrouw
die vijftien jaar moeten boeten
voor een bloedige bomaanslag op

" Lumière-directeur JanBesselink Foto: FRtTS widdershoven

DOOR FRANK JANSEN

$ucce$ in Amerika
w Nederland brult ie pas rond Kerstmis, maar in Amerika
heeft ie de buit al binnen: The Lion King. Deze tekenfilm van
Walt Disney heeft in elf weken tijds al 253 miljoen dollaropge-
bracht en voert daarmee de Amerikaanse top vijf van 'block-
busters' aan.

Nummer twee op deze lijst van meest succesvolle films is 'For-
Jest Gump', in acht weken goed voor 220 müj'oen dollar. De
rest van de top vijfziet er als volgt uit:
«■ The Flintstones, $ 128 miljoen in 13 weken.

*" Truc Lies, in zeven weken 125 miljoen dollar.
5. Speed, het goudenregie-debuut van 'onze' Jan de Bont dat

in elf weken tijds 115 miljoen dollar in het laatje bracht. " Robert Redford

Lumière niet 'happy' met MGM

Inderdaad, Robert Redford for president. Samen met regisseur RobReiner werkt de nu 57-jarige megaster aan 'An American President.Welke president hijvoor ogen heeft, is nog onduidelijk. Wel, zo wordtgefluisterd, loopt hij de deur plat bij Barbra Streisand ('The Way We
Were'), die kind aan het witte huis is bij de Clintons.
Maar voordat het zover is, komt eerst zijn niewste film 'Quiz Show'
in première.

, y ■:23r-^^ ■ :.j film



Limburgs Dagblad Donderdag 6 oktober 1994 " 30
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ANTIEKHANDEL Lodewijk
vraagt te koop antieke in-
boedels, klokken, kleingoed
enz. tegen contante betaling.
Tel. 040-120526.
John van Riessen ANTIEK
in- en verkoop antieke meu-
bels, zoals vitrinekasten,
commodes, nachtkastjes,
compl. slaapkamers, eetka-
mers, bankstellen, Franse,
Jachtstijl en Barok meubels.
Ook voor complete inboe-
dels. Herkenbroekerweg 44,
Valkenburg, g 04406-16739.
Te koop gevraagd barok,
antieke en grootmoederstijd
MEUBELEN. 04499-3763.
Antiek en nieuw geloogd
GRENEN meubelen, voor 'n
sfeervol interieur. Roman-
tisch wonen, Vaesrade 56,
Vaesrade-Nuth. Tel. 045-
-245901. Autobaan afslag
Nuth, richting Hoensbroek,
over het spoor 1e links,
Vaesrade. Ma. gesloten, Do.
koopavond.

; WIJSHOFF Antiques, Am-
stenraderweg 9, Hoens-

I broek-Centrum, tel. 045-
-211976 biedt u het mooiste
antiek uit heel Europa. 2.000

:m2 showroom. Geop: dond.,
! vrijd. en zat.
De mooiste grenen en eiken
keus volgens VT-WONEN

!en Ariadne vindt u bij Interart
Antiek Simpelveld. Irmstraat
64. Telef. 045-443161. Ei-
gen restauratie en logen).
Maandag gesloten, donder-
dag koopavond.
Te k. enkele oude BLAUW-
STEENTROGGEN (privé).

I Tel. 04498-56574.
Te koop echt antieke
RÉGULATEUR ook met p-
aardje. Tel. 045-317062.
Te koop Duitse eiken BOE-
KENKAST 4-drs. plus bij-
passend bureau ca. 100 jr.
oud. Telef. 043-433317.
Te koop antieke LAMP, pr.n
o.t.k. Telef. 046-754208.

Meer kans,
meer geld, bij

VERKOOPADRESSEN
STAATSLOTEN

Brunssum Sigarenspeciaalzaak
Cor Hermans

Rumpenerstraat 5, tel. 045-252624
Lotto, spoorwegenstrippenkaarten, lectuur en wenskaarten

Heerlen Tabakspeciaalzaak Bijsmans
Saroleastraat 29, tel. 045-714164

Tevens alle topmerksigaren en excl. tabakspijpen

Heksenberg Wim's Winkel
Mgr. Hanssenstraat 9, tel. 045-232041

Ook tijdschriften, wenskaarten en tabak

Hoensbroek Coiffures Jo Smeets
voor hem en haar

Pius-XII-plein 8, tel. 045-212445
Annex kado- en bijouxshop

Hoensbroek Tabakspeciaalzaak Peeters
Hoofdstraat 26, tel. 045-211445

Ook tijdschriften, lotto/toto en strippenkaarten

Kerkrade De Mijnlamp, Jan Spitz
Akerstraat 48, tel. 045-417175

Boek- en kantoorhandel, tijdschriften

Landgraaf Fa. Gulpers
Markt 5, tel. 045-315751

Ook voor lotto/toto, tabak, lektuur en wenskaarten

in de Staatsloterij.

-*<

i Antiek SIMONS gespeciali-I seerd in noten, grenen,
eiken antieke meubelen,■ lampen, klokken enz. Dorp-- straat 45A, Nuth (in het een-- trum t.o. kerk). S 045-243437.> Een begrip voor de regio!
Antieke staande Comtoise

" HALKLOK; leren Barok. bankstel 3-2-1-zits. Tel. 045-
-i 217408.. Te koop diverse ANTIEKE. kasten, commodes, tafels,
j stoelen etc. o.a. eiken en

grenen.Riga, Ambyerstr.

' Nrd. 174 Maastricht, Wijk 25,
S 043-620924, v. 10.00-- 17.00 u., zaterdag 12-16 u.

Braderieën/Markten- Deelnemers gevr. voor
! ROMMELMARKT: zo. 9 okt.

" Übach over Worms in Sport-
hal Terwaerden. Inl. 045-- 324112.

' Per bus naar de zwarte

" MARKT in Beverwijk, ’30,-
-per pers. ledere zaterdag en
zondag. Tel. 045-257777.
MARKTHAL Geleen Top!
Aanbiedingen, o.a. complete_ Engelse eetkamer met 6
stoelen en werkelijk ! schit-
terende kast ’995,-; Barok
eethoek in rundieder, 'n ju-
weel ’1.495,-; topclass
rundieder bankstel ’ 695,-;
pracht, zilver en porselein,
kasten, toogkasten, wand-
meubels, eethoeken, bank-
stellen enz. enz. Een on-
voorstelbare keuze In schit-
terende meubels, maar
spotgoedkoop. Inruilen mo-
gelijk en ! betaling in 6
maanden zonder kosten.
Oude Maastrichterweg 27,

I Geleen. (Deze weg loopt
parallel met Rijksweg Nrd.
Let op videotheek De Kijk-
doos, daarachter is de hal).

"^■^r^"""

Te koop gevr.
Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oude METALEN.
Gebr. Swinkels, Beitel 74,
Heerlen. 045-422025.
Knip mij uit: wij kopen MUN-
TEN, postzegels en goud.
Kasteellaan 102, Heerlen-
Meezenbroek g 045-726789.
Gevraagd KLEUREN TV'S,
video's, ladendlepvries,
stofzuiger, stereotorens en
videocamera, g 04406-12875.
Wij kopen al uw nog bruik-
bare BOEKEN en stripboe-
ken. Wij halen en betalen
contant, g 04747-2549.
Te koop gevraagd AAN-
HANGWAGEN tot ’250,-.
Opknappen geen bezwaar.
Telefoon: 045-312189.
Te koop gevraagd CD's en
LP's, alle soorten muziek.
Telefoon: 04404-1706.

Diversen
Gaat Ü VERHUIZEN, bel
046-377122, wij verhuizen
U tegen een betaalbare prijs.
PARAGNOSTE voorspelt
uw toekomst. Ook voor ge-
nezing. Telef. 046-754314.

"* I860eStaatsloterij, winnende Staatsloten oktober 1994

4Qmiljoen netto
Uitslag van de trekking.

De prijzen zijn al bij elkaar opgeteld. Wanneer op een lot meer dan één prijs is gevallen,
staat achter het nummer datde hoogste prijs gewonnenheeft, het totale bedragvermeld.
Lotnummers Emdciiferts) of Totale prijzen- Lotnummers Eindcijferts) of Totaleprijzen-
eindigend op: lotnummer(s): bedrag: eindigend op: lotnummer(s): bedrag:

1 45 « 10°
067917 25.100

2 6047 1.000
2 10 EXTRA PRIJS 013767 250.000

9102 510 SERIE AU
822 110 TROOSTPRIJS 013767 2.500-

-72 60 ANDERE SE-
RIES

'** EXTRA PRIJS 036767 1.000.000
223 100 SERIE AO
943 lüü TROOSTPRIJS 036767 10.000

Ü49553 S.UÜO ANDERE SE-
-014293 100.000 RJES

77 50
tMW 14 50

314 150 «O
051714 2.050 8 15

029234 25.000 4548 1015.
4154 1.000

045784 20.000

5 5^ 69 50

645 100 K*469 205ü

65 50 *" 25°

565 150

6 16 50 9Am 10ÜÜ
50 Sll7936 1 000

008356 50.000 65ü 3Ü"

456 SERIE BD 032344 1.090.824

796 100

JJJt&K De volgende 1.090.824
RS3T De Jackpot is niet Staatsloterij start

gevallen . . .de Jackpot op

Zetfouten voorbehouden.

De gewonnen prijzen kunnen vanaf
donderdag 6 oktober worden geïnd.

Loten verkrijgbaar bij de bekende ;!ï~i"ii««*«a»a-kto<,

verkooppunten van de Staatsloterij en het "kr
~A" "TJ&.postkantoor. Bel voor de verkoopadressen ?£

06-300 495 (50 et. per minuut). fe«?~ i*
.*>.„.

Meerkans, meer geld, in deStaatsloterij.
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Ook Speciaal geprijsd: Corduroy gilet, camel, beige en bruin. S t/m XL 69,95 Koltrui, 100% lamswol, beige, blauw, lichtbruin en antraciet. M t/m XXL 49,95

Grand-dad shirt, ecru en antraciet. M t/m XXL 39,95 Katoenen ruitshirt, blauw, groen en rood. 37 t/m 44 59,95 Katoenen bandplooibroek in zand, beige, kaki, bruin

en groen. 44 t/m 56 79,95 Denim shirt. M c/m XXL 49,95 VfV^VV^VfV^^^PVS Cordur°y bandplooibroek, groen en beige. 44 t/m 56 69,95

FISTELPOT: WestFries
kruidenmengsel, gemengd
met roomboter. Zuivert hel
lichaam van onstekingen,
jeugdpuistjes, eczeem, etc.
150 jr. oud, recept van de fa-
milie Ursum tot heil van fistel
Vraag per briefkaart gratis
brochure bij Drogisterij,
Francaise-Conijn, Westerstr
47-49, 1601 AC, Enkhuizen.
Fijne diepwerkende MAS-
SAGE, loslaten en ontspan-
nen in een rustige sfeer,
(geen erotiek!). Alleen vol-
gens afspraak. Tel. 043-
-626477.
Schoenen 1 maat VER-
GROTEN of verbreden met
gar. v.a. ’20,-. Vijgen, A-
kerstr. 30, Spekholzerheide.
Omgaan met hyperventilatie
en STRESS? Assertief zijn?
Dat kan! Info 04408-2406.
MASSAGE: stress, gespan-
nen. Masseur geeft ont-
spanningsmassage voor m/v.
Per behandeling ’ 50,-.
Caring Hands 045-429995 v.
9.00-21.00 uur.
KRASLOTEN - 21 spel,
prikplank voor horeca en
vereniging. Tel. 043-476065.
Voor braderie, markt en par-
ty's: oorbellen, HAARMODE
etc. Reeds vanaf ’0,15.
Telefoon: 045-726789.
Mooie zwart/wit FOTO'S,
mcl. make-up en haar, event.
ook naaktreportages. Post-
bus3sl, 6160AJ Geleen.
Te koop ZENDMAST; venti-
latoren; balken; planken;
kantelpoorten; zand; grind;
enz. 045-251964. Bouw-
bergstr. 100, Brunssum.

Te koop nieuwe HOEK-
FONTEIN wit, merk V en B
’75,-; Vaillant geiser type
Mag 250, 2 jr. oud, ’200,-;
eiken kaaskast 1.50 mtr.

’ 500,-. Tel. 045-259003.
Breistudio Gen Eikske, Burg.
Kengenstr. 38, Hulsberg.
04405-3787. Alles voor uw
BREI-(machine) hobby.
Te k. t.e.a.b. wit KEUKEN-
BLOK mcl. wasemkap, gas-
kookplaat, 2.71x060x085,
volglas aquarium en toebeh.
100x100x060 (’300,-). Te-
lefoon 045-324464.
Te koop alu. en kunststof
FOTOLIJSTEN, 50x60;
booglampen voor tentoon-
stelling. 04454-62317.
Wie wil mij leren hoe je een
METAALDRAAIBANK ge-
bruikt, ben in bezit ervan.
Telefoon 043-210982.
Te koop oude 1-armige
bandiet GOKKAST "Super
Rio", ’450,-. 04457-1452.
Te k. dig. electr. BLOED-
DRUKMETER Philips z.g.a.
n. ’ 100,-. Tel. 04499-5563.
OVERGEWICHT!!! "Herba-
life" 30 Dagen Geld Terug
Garantie. Inl.: 043-611190
tussen 9.00 en 12.00 uur.
PARAGNOSTE-helderzien-
de. Telef. 045-221493.
Te koop MTB ’225,-; lint-
zaag 380 Volt, ’350,-;
BMW LM-vlgn. + banden
voor 5-6-7-serie ’ 200,-;
achterbumper Mercedes W
124 ’60,-. 045-216373.
Te k. PEDICURE beensteun,
werkstoel en instrumenten-
tafel, ’ 425,-. 045-243294.

Te koop KINDERWAGEN 3
in 1, loopauto, driewieler,
schelpenzandbak, 2 tennis-
rackets Rucanor. Telef. 043-
-434778 na 18.00 uur.
OPGELET!! Wij halen gratis
uw oude diepvries, ijskast,
wasmachine e.d. bij u thuis
op. Tel. 045-719136.
POSTURAL INTEGRATION,
lichaamsgerichte therapie
voor bewuste omgang met
emoties en loslaten van
spanningen, g043-626477.
Biedt aan: juridische hulp bij
incasso, huur- en arbeids-
zaken, bezwaarschrift, be-
lasting, etc. Mr. CORNELIS-
SEN. Simpelveld. Telef. 045-
-441977. Sittard 046-522918.
PARAGNOSTE helpt u van
pijn, stress en problemen af.
Bel voor afspraak. Telef.:
043-473161.
Te k. mooie JUKE-BOXEN,
USA-neons en bolle koel-
kasten. Tel. 04951-32207.
SALONTAFEL, 4 laden,
dressoir, beide licht eik.
’1.500,-; zonnebank en
hemel 24-lamps! ’ 2.000,-;
betonmolen ’ 400,-; Zün-
dapp GTSO ’600,-; race-
fiets Peugeot ’200,-; lava-
grill (zeer goed) ’350,-;
Buickcentury '80 stationw.

’ 3.000,-; Astra satelite-
ontvanger en schotel
’450,-. Tel. 04406-12820.
Te koop partij SPIJKERS
versch. maten, voor hande-
laren. Tel. 046-752854.
TROUWEN met Amerikaan-
se vleugelauto 1958, plm.
’450,-. Telef. 043-671335.

Dank aan St. CLARA. Ge-
bed verhoord. R,D.

Te k. 60-jaren TV; opklap-
bare badbeugel Linido; rol-
lator voor gehandicapten.
Tel. 045-216887.
Te koop KAMERKAST; 4
stoelen met tafel; ladenkast-
je, samen ’ 500,-; bruids-jurk Charleston model, mt.
38, vr.pr. ’900,-; 2 alles-
branders; traktor Hanomag
R 27. Tel. 04405-3993,na
17.00 uur.
Te huur gevraagd GARAGE
of box. Telef. 04450-1437.
Problemen met uw gewicht
of gezondheid? Othomole-
culair dieet produkt in de
smaken vanille, bosvruchten
en koffie/mokka, 805 gr.

’ 65,-. HORIZON. Tel.
04498-59170. Reform en
natuurgeneeskrachtige pro-
dukten. Ook een vertrouwd
adres voor wederverkopers/
adviseurs.
Monteurs verkopen gebr.
KOPIEERMACHINES, als
nieuw gereviseerd, tegen
zeer interessante handels-
prijzen, onderhoud mogelijk
door eigen servicedienst.
Ma. t/m vr. 18.30-21.00 uur,
za. 10.00-13.30 uur. Kerk-
radersteenweg 25, Kerkrade,
naast 't politiebureau
Te k. 2-drs KOELKASTEN,
gaskookplaten, wasautoma-
ten, diepvrieskisten, div. inb.
apparaten, grote weeg-
schaal. 046-379323. _
Te koop PIANO Ibach, eiken
hoekkast voor tv en boek.
Telef. 045-412631.

Te k. WOONWAGEN m.
puntdak 13 m. lang, 3,50 br.
m. lichte brandschade en
aanbouw 6,5 m. lang, 3 m.
br. gesch. voor op de cam-
ping. Tel. 045-319784..Pol. TOILETUNIT, als nw.,
hg. 2.40 m. br. 1 m., I. 1.20
m. ’ 600,-. Tel. 04457-3676.
Te koop DAMESFIETS
merk BSA, ’lOO,-; auto-
stoeltje merk Maxicosy

’ 50,-. Te1.045-464607.
Chin. Restaurant Kota Radja::BEZORGSERVICE: bij be-
stelling v.a. ’25,- gratis
thuisbezorgd, g 045-714035.
I

"Te koop OPBERGSYS-
!TEEM voor CD-s en cass.,
1steengrill compl., filmproj. +
scherm, rieten mand hond/
kat, voorraadbussen, draadl.
ikoptelefoon. 046-517123.
ILANGLAUFEN, skiën of, snowboarden met het hele
bedrijf? Vraag nu naar de- nieuwe brochure van de
specialist. Bel Organice op

i tel.nr. 04746-4020.
1 Weer FABRIEKSUITVER-.KOOP sweater, t-shirts e.d.

' Vrijdag 7 okt. van 10.00 tot
16.00 uur. Zat. 8 okt. van; 9.00-13.00 uur. Attentie: op
is op. Saborn International b.
v., Dr. Nolenslaan 151, 6136
GM Sittard. Ingang achter-
om aan de Millenerweg.
AUTOSTOELTJE Concorde

’ 50,-; kinderwagen wit
’30,-; baby en peuterkleer-
tjes z.g.a.n. mt. 68 t/m 116, t.
e.a.b.; voetbalschoenen
"Patrick" mt. 31. 045-
-452019.

Te koop SONY CD-speler;
Akai CD-speler; Pioneer
versterker; Akai videorecor-
der; herenfiets en singles.
Tel. 04498-57215.
Te koop houten DIREKTIE-
BURO l-vorm. met halfron-
de conferentietafel, ’ 850,-;
zwarte moderne glazen vitri-
nekast nw.pr. ’2.300,- vr.pr.

’ 950,-, kinderbuggy ’ 45,-.
046-510890, na 18.00 uur.
NOVEEN St. Clara. Belang-
rijk. Vraag alleen positieve
dingen. Bid 9 dagen het
Wees Gegroet bij een bran-
dende kaars, ook als u er
geen zin in heeft. Vraag 2
dingen die vast onmogelijk
lijken om verhoord te wor-
den en iets wat u ter harte
ligt. Laat de negende dag de
kaars geheel opbranden en
publiceer dit bericht. U krijgt
wat u vroeg. G.U.
AVON heeft het. Alles om-
trent make-up en geuren,
ook kerstartikelen. Info Ma-
rion Linders, 046-335747.
Te koop TRILPLAAT met
wieleronderstel, ’ 3.600,-;
aanhangwagen ’ 275,-. Tel.
043-649392.
Te koop DAMESSPORT-
FIETS en herenfiets; pendu-
le; eiken stoel; rommel-
marktspullen. 046-527319.
"De Gouden SCHAAR" het
adres voor al uw veranderin-
gen aan kleding en gordij-
nen. Tev. leer-reparaties.
Rijksweg Noord 48, Sittard.
Tel. 046-519088. Rijksweg
Noord 26 A, Geleen. Tel.
046-754071. Raadhuisplein
60, Stem, Tel. 046-339523.

Te koop BANK'
’150,-; dressoir r
eethoek ’ 200,-; *j
’250,-; openhaard f
vaatwasser ’ 200,-; 9'
nuis. Te huur autostal111
Telef. 046-379323.
Te koop MICROSCOOP'
a. natuurliefhebbers,
denten en biol. ondetf
lefoon 04789-2462. _^

FLIPPERKASTEN. Op
derdag 13 oktober van 1
23.30 uur in Valkenburg,
eenkomst voor alle ■*
kast-liefhebbers in LJJo.a. gratis flipperen <*,
recente flipperkasten.
ten ’5,-. Inl. en opgeef,
G.H. Arens. Tel. °*10188.

PRAAT MAAK
VACH hMA1
ZWI JÖ

roep maf
HUIL MAA^
schelde
vraag maaf'

_ *I Uitgeslapen voordeel

Donzen dekbed van irisette Anatomisch hoofdkussen Dekbedovertrekken
Een dekbed van 90% zuiver ganze- Een kussen met ingebouwde nekrol. zorgt voor Dekbedovertrekken van

dons. wasbaar envoorzien van een perfecte ondersteuning van de nek. ersZ bekende m®Jce"'

een katoenen tijk carré gestikt Hoofdpijn, nek- en rugklachten kunnen voorkomen Verkrijgbaar in verschillende
worden door dit anatomisch verantwoorde kussen. kleuren en dessins van een

v Voor Nu van ’B9- voor ’59,- fantastische kwaliteit en een
140 X 200 Cm ’340,- ’ 198.- \t^SSS!^<S!lSiSm-
200x200cm ’485,- ’349,- ■ ■ 140^MoSS"<Mx200 cm240 x 200 cm ’575, ’ 398,- 1*%,^^4»1,AM 2$cnf

lil ■■ ?l
MEUBELEN

I GEGARANDEERD 'T GOEDKOOPSTE IN KWALITEITS MEUBELEN

VENIO-BLERICK, PONTANUSSTRAAT HEERLEN, PROMENADE 12, 2' 3» 4- ETAGE SCHUNCK ROERMOND, WILLEM II SINGEL 25 VENRAY, GROTE MARKT 12
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" Janse Bagge Bend

DOOR RIK VAN DRUTEN

DOOR RIK VAN DRUTEN

DOOR JANHENSELS

SUSTEREN - Het vierde num-
mer 'Agenda' op de nieuwste cd
Branje en Sjnirke van de Janse
Bagge Bend vertelt eigenlijk al-
les. Onder uiterst sfeervolle en
geraffineerde begeleiding van
akoestische gitaar, cello en bas
- ook Janse Bagge - zingt
Henk Steyvers hoe hij bij het op-
ruimen van kerstballen en piek
opzolder zijn brugklasagenda te-
rugvindt. Al bladerend blikt hij
terug op zijn jeugd, wordt hele-
maal melancholisch als hij een
foto van The Beatles aantreft. En
dan plotseling realiseert hij zich
dat hijzelf samen met zijn JBB-
companen in de agenda's van de
jeugdvan nu prijkt.

Nieuwe cd Beatles
mét John Lennon

DEN HAAG - Als de Ameri-kaanse popster Prince naar Ne-derland komt, huurt hij een afge-
sloten vleugel van het Amstel
Hotel. Net zoals de koningen uit
Jarig vervlogen tijden sleept de
kleine muzikant uit Minneapolis
zijn eigen bed mee. De meubels
*n de Royal Suite maken plaatsvoor een hometrainer, een vleu-
Sel, een videoscherm en geavan-
ceerde hifi-apparatuur. De ka-
ders staan vol bloemen in de
kleuren roze, blauw en rood. Dat
verklapt een kamermeisje van
het beroemde Amsterdamse ho-tel in Bondig, het blad van de
Voedingsbond FNV. Het komtslechts hoogst zelden voor dat
Personeel van het Amstelhotel
uit de school klapt. In ieder ar-
beidscontract staat vermeld dat
de werknemers 'stipte geheim-
houding' moeten betrachten. Devrouw heeft die geschonden, om
de slechte arbeidsomstandighe-
den aan de kaak te stellen. Zij-
zelf verdient minder dan het
cao-loon, veel collega's werken
°P contractbasis, er is geen on-dernemingsraad en dekansen op
Promotie zijn minimaal.

En hij mag het, inmiddels al
meer dan tien jaar. Niet tussen
de schuifdeuren in zijn woonka-
mer, maar in afgeladen feestten-
ten, zalen en sporthallen. Een
avondje Janse Bagge is voor me-
nig vereniging de financiële
kurk voor een hele feestweek.
„Het is toch ongelooflijk als je
bedenkt dat we inmiddels toe
zijn aan de derde generatie fans.
Maar ja, Mick Jagger is ook dik
in de vijftig, dus we kunnen nog
even door."

Een jongensdroom die werke-
lijkheid is geworden. „Echt
waar. Ik kan me nog zo goed her-
inneren hoe ik hier in het patro-
naatsgebouw voor het podium
stond te kwijlen terwijl een of
andere gast aan zijn gitaar stond
te plukken. Dan dacht ik, als ik
dat later ook eens mocht."

Leraar Steijvers, die voor Janse
Bagge actief was in Carboon en
zo hulde bracht aan de Limburg-
se mijnwerkers, heeft er trou-
wens wat moeite mee als het
etiket 'kolderrock' te nadrukke-
lijk op de Janse Bagge Bend
wordt geplakt. „Natuurlijk kun-
nen we een hele feesttent gek
maken. Maar onze muziek is
meer dan alleen feesten en bees-
ten. Luister maar eens naar de
teksten. Al jaren voordat het in
Solingen uit de hand liep, maak-
ten we het nummer Kommer en
Kwel. 'Boste neet van hie, mer
kumse van boete, den sjmiete ze
diehein flesj benzien door de
roete.'"

igheid rust is de WW-band, het
speeltje van Janse Bagge-zwaar-
gewicht Ton Meisen.

OKTOBER

" 6 Stake Out, Miller Time Heerlen; dEUS, Effenaar Eindhoven; Driek Willems.
De Nor Heerlen

" 7 Faroetski. Zwaar Kloten, Exit in G Landgraaf; Rowwen Hèze. sporthal
Strijthagen Landgraaf; The Wildcats, Luifel Geleen; Aura, De Schuur Geleen; Be-
vis Frond, Fenix Sittard; Crossroad, Pierrot Geleen; Bluescatters, Hollande Sit-
tard; Go to the Max, Stoba Echt; Stake Out, Fellini Heerlen. " 8 Nu of Nooit, met Red Blood, The New Age Pharaos. Smokehouse Brown.
Ruff!!, Cooler Than Jesus. Sjiwa Baarlo; The Jaguars, sporthal Strijthagen Land-
graaf; Innocent, Zaal Weustenraad Margraten; Paint it Black, Down Town Geleen;
Ginn Palace, A GenKirk Gulpen; Wicked Wonderland,De Nor Heerlen; Rockfesti-
val Margraten, met Strange Brew, Innocent, zaal Weustenraad Margraten

" 9 L'mberto Tozzi, Vorst Nationaal Brussel *★; Whisky Priests, Wilhelmina
Eindhoven; Bas jew-trio. De Nor Heerlen

" 10 Roxette, Sporthalle Keulen **; Randy Newman, Theater aan de Parade Den
Bosch

" 11 Bryan Ferry, Vorst Nationaal Brussel **" 12 Joe Cocker, Sporthalle Keulen **; Youssou 'N Dour, Vredenburg Utrecht
*; Panthera, Vereeniging Nijmegen *; Therapy?, Noorderligt Tilburg *" 13 Urban Dance Squad. Osdorp Posse, Vereeniging Nijmegen *; John Denver.
Ahoy Rotterdam *; Type O Negative, Noorderligt Tilburg *; Steel brothers, Hol-
lande Sittard

" 14 Nu of Nooit, met Booze & The Wildcats, Green Dream, Companion, Sons of
Ram, Stone Bob, Trefcentrum Oostermaas Maastricht; Urban Dance Squad, Os-
dorp Posse, Hanenhof Geleen * *; From Beyond, Backbones, Slam Squad. De
Heideroosjes (cd-presentatie). Niks Horst; Fake Brothers Blues Band, Viventy Sit-
tard; Stake Out, Cheers Kerkrade; Coincidence. De Mert Geleen

" 15 The Scène, Rud-a-Dub-Dub, Olympiahal Herkenbosch; Randy Newman,
M.C. Philips Eindhoven; The Ramones, Betty Ford Clinic, Bemdhal Arendonk;
The Big Noise, Apollo Lanaken; Coco Malabar. The Cranks, Perverted by Desire,
Slachthof Eupen; Dr Leivakaalhei. Ramsj, De Nor Heerlen

" 16 Fietsefreem, Olympiahal Herkenbosch; Private Justice, festival Bartok
Bom; David Rodriguez, Countryhome Jan van Cep Amstenrade

" 17 Diana Ross, Ahoy Rotterdam; Bryan Ferry, Sporthalle Keulen

" 18 Roxette, Vorst Nationaal Brussel *■*; Nanci Griffith & The Blue Moon Orc-
hestra, Tivoli Utrecht; Diana Ross, Ahoy Rotterdam ■

" 19 Roxette, Vorst Nationaal Brussel **" 20 Laura Pausini, Mccc Maastricht; Magie Frankie, Satirycon Maastricht

" 21 Diana Ross, Vorst Nationaal Brussel **; Hans Dulfer, Fenix Sittard; Kaz
Lux & Friends, Satirycon Maastricht

" 22 Janse Bagge Bend, sporthal Heythuysen; Cutting Edge, Down Town Geleen;
Bellhops, Satirycon Maastricht; Tramp Bluesfestival, met Snatch it Back, D-
Train, Solid Senders. Boerderij Geleen; Stake Out, Cross Caroussel Geleen; Cloak
and Dagger, De Nor Heerlen

" 23 Benefietfestival Cure not Care, met The Gedge, Katchup Whop. Wicked
Wonderland, The Stereotypes, The Cranks. Heideroosjes. Marshmellow Steam-
hammer, WW-Band, sporthal Ter Waerden Landgraaf; David Rodriguez, Torn Torn
Heythuysen

" 26 Shooglenifty, Effenaar Eindhoven

" 28 Aura, Exit in G Landgraaf; Xymox, Fenix'Sittard

" 29 Finale Nu of Nooit, met The Cranks, HanenhofGeleen; Laura Pausini, VorstNationaal Brussel **; Wicked Willie, Tin Drums, De Nor Heerlen

" 30 Shooglenifty, Tapas Sittard

" 31 The Nylons, Theater a/h VrijthofMaastricht

NOVEMBER

" 1 Adriano Celentano, Sporthalle Keulen **; Mary Black. Frits Philips Eind-
hoven *" 3 Blaggers Ita, Effenaar Eindhoven

" 4-6 Music Nights. Vrijthof Maastricht

" 4 Random Syndicate, Down Town Geleen; Crossroad, Crocodile Weert; Priva-
te Justice, Maximiliaan Geleen; Stake Out, Doofpot Heerlen; Blaggers. Effenaar
Eindhoven

" 5 Gelaender Rocknach, met Otis Grand & The Dance Kings. The Psychic
Plowboys, Loose Diamonds, Mother of Pearl. Pat Mears, Michael de Jong, Easy
Meat, Aura, Ginn Palace, Hanenhof Geleen; Stake Out, De Nor Heerlen; Status
Quo, Rijnhal Arnhem *; Huracan, Serviam Sittard

" 6 The Nylons, MC Frits Philips Eindhoven

■ uitverkocht
D busreis

" kaarten bij alle WV-theaterbespreekbureaus
■d kaarten bij Buro Pinkpop, «046-752500
** kaarten bij Kasjmir Productions, 504492-4400
-tr-tr kaarten bij Ticket Express, ®045-457273
Opgave van concerten voor de popagenda uitsluitend schriftelijk, uiterlijk dinsdagvoor publicatie: Popredactie Limburgs Dagblad, Postbus 3100, 6401 DP HeerlenFaxen kan ook: ®045-739264.

Anders spat de jongensdroom
uiteen.

Voor de rechtgeaarde fan is de
cd een verplichte aanschaf, maar
blijft een live-optreden toch het
summum van genot. Organisato-
ren die Janse Bagge willen inhu-
ren zullen trouwens pas in 1996
hun wens in vervulling zien
gaan. 1995 zit propvol, zegt Stey-
vers, die, niet alleen zijn stem-
banden maar ook zijn admini-
stratieve vermogens in de strijd
werpt en zelf de boekingen voor
zijn rekening neemt. „We treden
geen drie keer per week op. Dat
hebben we nooit gedaan, ook
niet in de tijd van Sollicitere. Het
moet leuk blijven."

Natuurlijk valt op de cd best iets
aan te merken. Op het tweede
nummer 'Dae Kas' over gokver-
slaving lijkt Steyvers te veel van
zijn stem te eisen. Hij over-
schreeuwt zich een beetje. Soms
lijkt de muziek ook wat te lijden
onder de overdaad aan tekst,
maar al met al kan Janse Bagge
zich zonder meer laten horen.

Janse Bagge teert dan nog
steeds op het grote succes van
'Sollicitere' - een tweede hit is
er nooit van gekomen -, maar is
muzikaal niet stil blijven staan.
Dat is het duidelijkst te horen
aan de blazers, die niet langer
klinken als goedwillende fanfa-
remuzikanten.

ooit op plaat of cd heeft voortge-
bracht. Het is in elk geval de
meest gevarieerde schijf.
Van misschien wat al te romme-
lige folk, melancholieke songs
tot feeststampers als 'Falderaah'
en de hiphop-persiflage 'Vieze
Kal' waarin ook een elektrische
boormachine figureert. Jolige
nonsensnummers als het drink-
lied 'Woorom nuchter' en de
exhibitionistensong 'Raegejas'- „Jo Erens draait zich gegaran-
deerd in zijn graf om als hij dit
hoort" - worden afgewisseld
met een uiterst fraai nummer,
oorspronkelijk van Herbert Grö-
nemeyer, waarin skinheads uit-
gescholden worden als perekop-
pen zonder geheugen.

De laatste cd, geproduceerd door
Hubert van Hoof, is na drie we-
ken al goed voor meer dan twee-
duizend verkochte exemplaren.
Steijvers noemt Branje en Sjnir-
ke het beste wat Janse Bagge

De successtory van Janse Bagge
begint pas echt in 1983. 'Sollici-
tere' schoot als een komeet om-
hoog in de Nederlandse hitpara-
de en maakte van dat groepje
aardige muzikanten uit Susteren
en omgeving plotseling ware
sterren. Nog steeds is de achtste
plaats het hoogste stekje dat ooit
door een Limburgstalige band is
bereikt. „Rowwen Hèze heeft
ons de laaste jaren in publiciteit
overvleugeld, maar wij waren de
eersten en hebben in wezen het
pad geëffend hebben voor de
dialectpop. En we houden het al
verrekte lang vol," zegt Steyvers
niet zonder trots. De laatste
groep die sinds kort in alleeeuw-

De eeuwige haast van Herman Brood
ld-cd

LONDEN - Volgend jaar komt
?en nieuwe plaat uit van The

Het is een compositiean John Lennon. De overleden
eatle is ook als zanger en gita-

ist te horen. De eerste door de
oltallige Beatles gemaakte op-"ame sinds Let It Be uit 1970°ntstond toen Paul McCartney,

Harrison en Ringo Starre koppen bij elkaar staken vooren televisieserie over The Beat-
jf8- v Het is ons gelukt om tegelij-

een nieuw Beatles-liedjeuit te brengen," zei Paul McCart-ney ln het Britse dagblad The
Mail. „We hebben een van°hns onuitgebrachte stukkengenomen en het onmogelijke ge-aan - we maakten er een echteeatles-song van." Lennon werd

J" 1980 in New Vork door eenan doodgeschoten.

het album Shpritsz uit 1978, con-
stateert Eilander: 'Haastwerk,
het zou een constante blijven in
leven en werken van Herman
Brood.' Joe Cocker

Have a Little Faith (EMI)

aantal andere bronnen, aldus
voornoemde valkuil vermijdend.
Bronnen zijn er bovendien ge-noeg, want de lijst muzikanten
die alleen al in zijn Wild Roman-
ce hebben gespeeld, is schier
eindeloos.

companen, om dezelfde redenen.
Die laatsten worden bovendien
vaak heen en weer geslingerd
tussen bewondering voor
Broods muzikale kwaliteiten en
wrok over de manier waarop
Brood ook hen ooit aan de dijk
zette.

Herman Brood is de nachtmerrie
van menig journalist. Zijn con-
certen zijn te recenseren, zijn
schilderijen te beschrijven, maar
te interviewen is Nederlands eni-
ge rocklegende nauwelijks. Het
is bekend, ook onder journalis-
ten, maar ze blijven het probe-
ren. Hanneke Groenteman bij-
voorbeeld, in haar nieuwe kunst-
praatprogramma De Plantage.
Wanhopig maar tevergeefs pro-
beerde ze Brood tenminste één
zinnig antwoord te ontlokken.
MaarBrood praat veel, maar zegt
zelden iets.

Eilander heeft het opgelost door
niet chronologisch te werken,
maar in allerlei fragmenten iets
te zoeken dat deel uitmaakt van
het verschijnsel Brood. Dat le-
vert een soort kaleidoskopisch
beeld op, dat van begin tot eind
fascineert. Rock 'n Roll Junkie is
bovendien niet zomaar een pop-
boek over zomaar een zanger,
het is een (het?) verhaal over Ne-
derlands enige echte popster.
Tot de dood er op volgt, want dat
lijkt in Broods geval onvermijde-
lijk.

Voorronde Nu of
Nooit verplaatst

- De Maastricht-se voorronde van de SPL-com-Petitie Nu of Nooit is verplaatst.
jP 14 oktober treden Greenream, Companion, Booze & the
"ud Cats, Sons of the Ram en
fob Stone niet aan in het Locht-
["anhuis, maar in het Trefcen-rum Oostermaas aan de Edison-
lraat. Aanstaande zaterdag is
Jiwa in Baarlo plaats van han-deling van het Limburgse pop-concours. Daar treden op. Red

°lood, The New Age Pharao's,
*mokehouse Brown, Ruff!! enpooler Than Jesus. Aanvang
teeds negen uur, entree eentientje.

De LD-popredactie bekeek in de maand augustus een
tiental platenzaken in onze regio. Week voor week

publiceren we deresultaten van dit onderzoek.
Vandaag Music Machine in Sittard.

Music Machine:
13.000 titels in een
piepklein winkeltje

De speed vergde echter ook zijntol. Sprekend over een vanBroods artistieke hoogtepunten,

Eilanders typeringen zijn raak.
Over Broods drug- en alcoholge-
bruik: 'In de put zitten duurt
nooit langer dan een uur. Hoeft
nooit langer te duren dan een
uur. Want dan verhoogt hij de
doses gewoon een beetje.' En
Brood zegt zelf over de eerste
keer dat hij amfetamine slikte;
'Toen ik dat eerste pilletje kreeg
was het leven aanzienlijk leuker
dan daarvoor. Mijn vermogen
om met mensen om te gaan, ging
met sprongen vooruit. Omdat ik
plotseling ook in staat was om
mee te doen aan het slappe gelul
weetjewel...'

Niettemin blijft een reconstruc-
tie van Broods carrière een ha-
chelijke zaak. De man zelf is
door drank en drugs veel al lang
weer vergeten, net als zijn oude

Naast het boek maakte Eilander
onder dezelfde titel ook een bios-
coopfilm, samen met Eugene
van de Bosch, Frenk van de Ster-
re en Ton van de Lee. Wellicht
doordat de interviews op band
waren vastgelegd, is Eilander
erin geslaagd in zijn boek de
spreektrand van zijn zegslieden
treffend weer te geven. Het jun-
kentaaltje van Brood zelf, het
hippiejargon van sommige van
zijn oude vrienden, de typische
muzikantenbabbel van zijn
bandleden. Dat geeft Rock 'n
Roll Junkie een hoog werkelijk-
heidsgehalte.

Niet voor niets luidt de onderti-
tel van 'Rock 'n Roll Junkie' van
Jan Eilander daarom 'over Her-
man Brood. Eilander is het ge-
sprek - of althans de poging
daartoe - met Brood bepaald
niet uit de weg gegaan, maar
raadpleegde daarnaast een groot

Rock 'n Roll Junkie - Over Her-
man Brood, door Jan Eilander.
Uitgave Prometeus Amsterdam

Tracks Of Whack ademt onver-
bloemd — net als de solo-projec-
ten van Fagen - de geest van
Steely Dan. Intellectuele pop,
scherpzinnige en humoristische
teksten, solo's met kop en staart
en pakkende melodielijnen. Bec-
ker in zn uppie is meer poppie
dan Fagen en minder gepolijst,
maar dat neemt niet weg dat de
gitarist zijn oog voor details
heeft behouden. De songs zijn ge-
varieerd en van begin tot eind
interessant en welluidend. Kort-
om, wat Fagen kan, dat kan Bec-
ker ook. Misschien zelfs nog wel
beter.

Boyz II Men - II
(Motown/Polydor)

Na een kwart eeuw heeft Joe Coc-
ker er nog steeds geen genoeg
van. Op zijn nieuwste album Ha-
ve a Little Faith in Me covert hij
gewoontegetrouw voornamelijk
nummers van anderen. Inder-
daad, het succesnummer van
John Hiatt staat er ook op, maar
is tegelijk het enige nummer dat
het origineel niet kan doenverge-
ten. Cocker blijft te dicht in de
buurt van het origineel. Mis-
schien doordat zijn stem veel op
die van Hiatt lijkt, valt de aan-
drang het origineel snel in de
cd-speler te schuiven nauwelijks
te onderdrukken. De rest van Ha-
ve a Little Faith... is uitermate
gelikt geproduceerd. Dat is te
danken aan producers Chris
Lord-Alge en Roger Davies, die
eerder Tina Turner aan een glo-
rieuze come-back hielpen. Een
come-back heeft Cocker niet no-
dig, hij is immers nooit wegge-
weest. Het gladde, hier en daar
wel wat overgeproduceerdeHave
a Little Faith... zal het commer-
cieel gezien vast en zeker goed
gaan doen. De vraag is wat er
van het bombastische orchestrale
geluid overblijft als Cocker bin-
nenkort gaat touren. De melo-
dietjes beklijven, datzeker, maar
het rockt maar zelden.

Walter Becker -11 Tracks Of Whack
(RCA/Giant)

DOORRENÉVLEMS

DOOR GEERTJAN CLAESSENS De top 5 van de moordlijst van
die week is compleet voorradig,
behalve G Love & Special Sau-
ce, die net uitverkocht is. Cd-
singles zijn hier bijna niet te
koop. De cd's van 'hit-acts' als
Wet Wet Wet en Youssou N'Dour
& Neneh Cherry staan wel in de
bakken. Onder die bakken staat
nog een voorraad lp's, zonder
speciale aanduiding.

dan is de ruimte ook echt op

" Music Machine in Sittard, tijdens de LD-test medio augustus nog reclame makend voor
Pukkelpop en het Bluesfestival in Tegelen. Foto: ERMINDO ARMINO

tTARD - Music Machine, aan
lïw h°ek van de Sittardse markt,
>Jkt een piepkleine cd-winkel.
Zrf ?talage is zo smal dat je er
°nder hem op te merken voor-
lJ zou lopen, ware het niet datje

""an struikelt over het school-ord met de nieuwste titels enc°ncerten.
bpl aanbod in de smalle zaak

yktbreder dan jezou verwach-n. Op de kleine winkelvloer
ve 13000 ütels b«een gepropt,
rW ld over genres als pop, in-dependent, jazz-dance, funk,

Use> soul, blues, wereldmuziek1 gitaarrock. In de toekomst wil
ca?n hier nog uitbreiden met delegonën folk en country, maar

De inrichting maakt enige ken-
nis van de logica van de hokjes
waarin popmuziek is onderver-
deeld noodzakelijk, al weet het
personeel de meeste namen wel
thuis te brengen. Platen luiste-
ren is geen probleem. De bedie-
ning is no-nonsense. Wie zich
met een schijfje aandient, wordt
met en eenvoudig armgebaar

naar een van de koptelefoons
verwezen.
Wie een bepaalde schijf zoekt of
wil bestellen krijgt direct ant-woord. Kort, maar niet onvrien-
delijk wordt duidelijk gemaakt

of hij voorradig is en hoe lang
het ongeveer gaat duren.
De muziek die uit de speakers
klinkt varieert van oude wave tot
nieuwe house en funk. Behalve
schijfjes zijn hier ook video's te

koop. Verder zijn er kaarten voor
de meeste concerten in de regio
en ver daarbuiten. „We kunnen
ook kaartjes regelen voor de Sto-
nes in Boston of LA, of Pink
Floyd in Praag."

Walter Becker en Donald Fagen
zijn echte vrienden voor het le-
ven. In de jaren zestig speelden
ze in Jay & The Americans, later
in Steely Dan. Die legendarische
band bestaat officieel niet meer,
maar sinds vorig jaar zijn Bec-
ker en Fagen met een enkele pri-
ma gastmuzikanten op reünie-
toer. Als duo zijn de twee op
muzikaal gebied onverslaan-
baar, maar ook solo hebben ze
over succes niet te klagen. Do-
nald Fagen bewees zijn meester-
schap met het onvolprezen album
The Nightfly uit 1982 en vorig
jaarmet Kamakiriad. Zijn alter
ego Becker probeert het nu ook in
zn eentje met 11 Tracks Of
Whack. Alhoewel, in zijn eentje?
Fagen is op de cd nadrukkelijk
aanwezig als muzikant en mede-
producent, samen met Becker. 11

Simpelweg 11' heet de tweede cd
van Boyz II Men. Het kwartet uit
Philadelphia is hét parade-
paardje van de roemruchte pla-
tenmaatschappij Motown nieu-
we stijl. Een wederom uiterst
professioneel gemaakte plaat.
Helaas met de nadruk op ge-
maakt. Spontaniteit of verras-
singen ho maar. Niets is aan het
toeval overgelaten. Lekker in het
gehoor liggende popdeuntjes,
dansritmes die aansluiten op de
smaak van de tieners en goed
uitgewerkte vocalen. Kenmer-
kend is de verzorgde zang die
past in de zwarte zangtraditie.
Doo wop voor de jaren negentig
eigenlijk. De vier leden van Boyz
II Men buiten heel bewust de con-
trasten tussen lage en hoge stem
uit en van solo- en achtergrond-
zang. De hitfabriek van Motown
draait weer op volle toeren. Som-
mige deuntjes kun je zo meezin-
gen. De kundig gemaakte pop
maakt echter niets los. Dan had
Marvin Gaye (Motown oude stijl)
toch beduidend meer emotionele
diepgang.

de beste tien
1 (4) Day For Night - The

Tragically Hip
2 (1) Sleeps With Angels - Neil

Young & Crazy Horse
3 (3) Monster - R.E.M.
4 (6) Without A Sound -

Dinosaur Jr.
5 (2) Come - Prince
6 (-) OneFoot in the Grave -

Beek
7 (5) Grace-Jeffßuckley
8 (-) From the Cradle - Eric

Clapton
9 (-)HaveaLittleFaith - Joe

Cocker
10 (7) Plugged In - Dave

Edmunds " Eric Clapton
De Limburg cd Top 10 wordt wekelijks samengesteld door Omroep Limburg, op
basis van de hitlijsten van 25 Euregionale popjournalisten. Omroep Limburg zendt
De Beste Tien elke zaterdagmiddag om twee uur uit.

LimburgsDagblad pop
Koninklijke
neigingen Prince

Nieuwste cd 'Branje en Sjnirke' vliegt de winkel uit

Janse Bagge verslijt
derde generatie fans
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HET VERRASSENDE AUTONIEUWS KOMÏ
NATUURLIJK WEER UIT DUITSLAND.
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IN DUITSLAND ALS BESTE GETEST: DE FIAT PUNTO. HET ANTWOORD. BUBB J
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Met ingang van 28 september 1994
gelden devolgende spaartarieven.

Vrij opneembare spaarrekeningen
SNS prominentrekening
tegoed> f 25.000,- 5,25%
tegoed> f 10.000,-en < f 25.000,- 4,75%
Giro Speciaal Rekening 4,5%

3.1 S SNS talentrekening 4,5%

het einde Contentrekening* 3,75%

n3.üCrt SNS contentrekening 3,75%

stc-vcn bcukcni ...e aücijd SNS momentrekening 3%
rustig inslapen. U kunl de-
mem werden, incami raken, Jeugdrekeningen
ongeneeslijk ziek worden.
Het srukje vUk voor de dood Piek-fijn Spaarrekening 3,75°/°
is vaak onzeker. Wat gebeurt cO /„ rn« u= w« w.i, u= Wei- Kombi Spaarrekening 3,75 /»

Ucfai bjn i,e, vragen d.e u, of Piek-fijn Rekening 3,5%
mensen in uw omgeving
bezig houden. Daarom is er
„u een boekje me, de ,„d Bijzondere spaarrekeningen
'Tussen leven en dood; over . . „ -tcOL, ~ Seniorspaarrekening 4,7ö'°
wilsverklaringen en eulha-
nasie'. Vraag he, aan en s,a Vermogensrekening* 4,25%
eciu sul bij snaks. Siuur gen

briefkaart naar l'osibus 978, 'Deze rekeningsoorten kunnen niet meer worden geopend.
lüüü AZ ... Amsterdam.
I'lak I 1,- exira aan posize-

is b^rage = SNS» bank Limburg
in de poaokoucn. ""

Donderdag 6 oktober 1994 "32Limburgs Pagolad



Anke de Vries debuteerde in 1972
met 'De vleugels van Wouter Pan-
nekoek'. Dat was na een leven,
waarin ze met haar man in Grie-
kenland, Pakistan en Frankrijk
had gewoond. De eerste schrij-
faanleg deed zich voor in Grieken-
land. Daar las ze boeken over de
opgravingen in Troje en dacht:
zoiets zou ik ook wel willen doen.
Aanvankelijk kwam ze niet verderdan lange brieven naar het thuis-
front. Maar dat waren dan wel
epistels, waarvan haar kennissen
zeiden: in die teksten gaat een
schrijfster schuil. Toen ze na haar
omzwervingen in Den Haag te-
recht kwam en de de drukste tijd
met haar drie kinderen voorbij
was, achtte ze de tijd rijp.

- Frances Temple, Een beetje
zout Jeugdroman die zich af-
speelt op Haïti, in 1991. Djo, de;hoofdpersoon, iseen van de jon-:
ge helpers van Aristide, de pries-,
terdie Haïtiwil bevrijdenvar» de *
dictatuur. Een verhaalover bitte-
re armoede, bedelpartijen en
auto's wassen. Uitg. Querido, 148
pag., gebonden, prijs f 27,50.

- I*estey Beake, De blinde reizi-
ger. Historische Jeugdroman van
Zuidafrikaanse schrijfster. TrafT,
dehoofdpersoon, is de stiefzoon
van een rijke koopman. Samen
met een blinde man maakt hij
een gevaarlijke tocht naar de
punt van deKaap. Uitg. Quer-ido,
156 pag., gebonden, prijsf 2.7,50.

- Ellen Tijsinger, Vijandig vuur.
De schrijfster gingmeteen hulp-
goederentranport uit Sliedrechtmee naarRoemenie. Ze zag daarde strijd tussen de dorpsbewo-
ners en de zigeuners, en werdgeconfronteerd met een zwaaren hard teven. Vanaf 12 jaar.
Uitg. Van Goor, 140 pag., gebon-
den, prijs f 22,90.

- Yvonne Kroonenberg, Eenpaardenvriendin voor Koosje.
Koosje gaat naar de middelbareschool. Haar aartsvijandin Ciska
koopt een paard. Vanaf 10 jaar.
Uitg. Piramide, 144 pag., prijs
f 24,90.

- Karel Eykman, Mijn hoofd inde wolken. Keuze uit de ruim
vijfhonderd liedjes en gedichten
dieEykman deafgelopen 25 jaar
schreef, onder meer voor J.J. de
Bom en Het Klokhuis. Voorkin-
deren vanaf acht jaar. Met teke-
ningen van Sylvia "Weve. Uitg.
De Harmonie. 143 pae.. priis
f 27,50.- Susanne Kronenberg, Op stap
met Vidar. Paardenboek datzich
op IJsland afspeelt. Vanaf 10jaar. Uitg. Piramide, 109 pag.,
prijs f 19,90.

„Uiteindelijk is het zo, dat het
schrijven me veel leert over me-
zelf. Ik ben gedreven, omdat ik
iets in mezelf wil ontdekken. Zeg
het maar zo: ik denk dat schrijven
me in evenwicht houdt. Ik. ver-
werk gebeurtenissen uit mijn ei-
gen leven. 'Weg uit het verleden'
(1982) is geschreven in de tijd, dat
mijn oudere zus overleed. In het
boekenweekgeschenk komt een
scène voor, waar een jongen met
zijn hoofd in het zand wordt ge-
duwd. Dat is mijn broer vroeger
eens overkomen. Hij dacht dat hij
stikte. Door erover te schrijven
kan ik zulke indrukwekkende ge-
beurtenissen een beetje verwer-
ken."

Zelfonderzoek
„Natuurlijk stel je jezelf de vraag:
mag ik die arme lezertjes met mijn
eigen problemen lastig vallen? Ik
geef toe: voor mezelf is dat ook
een gekke gewaarwording. Schrij-
ven is een soort zelfonderzoek. Je
publiceert, omdat de dingen die in
jezelf leven weerklank vinden bij
kinderen, die op hun beurt de ge-
beurtenissen in het boek op een
totaal eigen manier beleven. Eén
van mijn leukste ervaringen tot nu
toe maakte ik mee op een school,
waar een meisje me het hele ver-
haal van Mories Besjoer vertelde,
zonder dat ze in de gaten had dat
ik de schrijfster van dat boek was.
Het was haar boek geworden.
Soms zijn er ook schokkende ge-
tuigenissen. Ik ben een meisje te-
gengekomen, dat besloot van huis
weg te gaan na het lezen van
'Blauwe plekken. Ze is gelukkig
goed terecht gekomen in een pri-
ma tehuis. Maar als je dan hoort
dat ze het boek nooit mee naar
huis had durven nemen, omdat ze
dacht dat het echt voor haar was
geschreven, ja, dan is dat indruk-
wekkend."

Nieuw
verschenen
kinderboeken
- Max Veithuijs,Kikker is bang.
Het vijfde prentenboek over
Kikker. Ditmaal is het thema
angst: Kikker hoort 's nachts en-
ge geluiden en loopt naar Eend
toe, die ook bang wordt, waarnaze samen naar Varkentje gaanenbij haar büjven slapen. Uitg.
Leopold, gebonden,prijs f 22,50.
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Anke de Vries: „Toen zat ik dus
op het punt, dat ik wel wilde
schrijven, maar niet durfde. Om
een drempel te overwinnen, benik toen in Amsterdam een schrij-
verscursus gaan volgen, die was
opgezet door gerenommeerde au-
teurs als Godfried Bomans, Har-riet Freezer en Paul de Wispelaere.
Ik was een brave leerling. Ik dacht
toen nog dat een verhaal voor jon-geren een speciaal toontje nodighad. Dat weet ik ondertussen: je
moet doen alsof jevoor volwasse-nen schrijft. Toen ben ik begon-
nen aan Wouter Pannekoek."

Bomans

„Mensen zeggen wel eens: racis-
me, kindermishandeling, waarom
gebruik jevan die zware kost in je
boeken? Ik heb daar geen moeite
mee. Fietsenmaker Roeleveld isdoor het overlijden van zijn zoon-tje een tijd volledig van de kaart
geweest. Dat kun jerustig aan eenkind vertellen. Die staan niet
vreemd tekijken van zware onder-
werpen, op voorwaarde dat je eer-lijk bent."

Vries leest zal tot de ontdekking
komen, dat ze erin slaagt een
boeiend verhaal te vertellen, dat
de lezer van zijn dagelijkse be-
slommeringen verlost.

Dat boek was het begin van een
succesvolle carrière. 'Het geheim
van Mories Besjoer' was in 1975
goed voor de Zilveren Griffel,
'Belledone kamer 16' kreeg twee
jaar later een eervolle vermelding
van de Europese Jeugdboeken-
prijs. 'Kladwerk' (1990) en 'Blauwe
plekken' (1992) werden door de
Nederlandse Kinderjury als boe-
ken van het jaar bekroond. Die
laatste twee onderscheidingenzijn
opmerkelijk, vooral omdat de the-
ma's in die boeken - racisme en
kindermishandeling - op het eer-
ste gezicht niet echt vrolijk lees-
voer bieden. Op het eerste gezicht,
want wie de boeken van Anke de

'Fausto Koppie' is tijdens de Kin-
derboekenweek gratis verkrijg-
baar bij aankoop van minimaal
f 19,50 aan kinderboeken. Daar-
na kost het boek tien gulden.

DOORVAN DEN BLINK 'De wereld is in
wezen grappig'

Tony Ross, wereldberoemd kinderboekenmaker

Liefde
Wat opvalt aan de boeken van To-
ny Ross zelf, is dat ze enorm grap-
pig zijn. De verhalen zijn even
simpel als sterk, en de tekeningen
sprankelen altijd van humor en
plezier. Zelf zegt hij dat hij dat
niet met opzet doet.
„Maar het is wel heel belangrijk
dat je werk emotie bevat. En er
zijn in feite maar drie basisemo-
ties: angst, humor en liefde. Met
angst hou ik me niet bezig. En lief-
de is het moeilijkste. Er zijn maar
een paar mensen die daarmee uit
de voeten kunnen. Max Velthuijs
bijvoorbeeld, met zijn boeken
over Kikker. Dat kan ik niet. Wat
mij betreft is de wereld basically a
funny place. Grappig dus, afge-
zien natuurlijk van oorden als Haï-
ti en Bosnië. Maar in principe zijn
mensen grappig."

„De boeken van Roald Dahl wor-
den door sommige mensen in
Engeland, ook critici, afgewezen
omdat ze subversiefen wreed zou-
den zijn, anti-establishment. Ze
zouden een vast stramien volgen.
In werkelijkheid is hij de beste
hedendaagse schrijver van kinder-
boeken. Ik heb ook werk van hem
geïllustreerd. Hij is niet alleen de
beste, hij is verreweg de beste."

voorlezen, dag in dag uit, zonder
dat ze gaan vervelen. Hoe krijgt
hij dat voor elkaar? En is het niet
moeilijk om steeds weer orginele
onderwerpen te bedenken?
„Ja, dat is moeilijk. Ik vind het
zelfs heel erg moeilijk, eerlijk ge-
zegd. Want een verhaal verzinnen
is niet zo lastig, dat kan iedereen.
Maar een boek moet completer en
zorgvuldiger zijn dan zomaar een
verhaal. Het moet een extra heb-
ben. Maar er bestaat geen geheim
recept voor een goed kinderboek.
Het is niet zo dat een groep men-
sen in het gras kan gaan zitten en
bedenken hoe het moet. Anders
was dat allang gedaan.

Zijn eerste kinderboek maakte hij
zomaar voor de 10l op een zonnige
middag in de tuin. „En het werd
meteen geaccepteerd door een uit-
gever. Daarna maakte ik nog ze-
ven boeken, en toen begon ik er
eigenlijk pas echt plezier in tekrij-
gen."

Na een carrière als art-director bij
een reclamebureau gaf hij jaren-
lang les in reclametechnieken. „Ik
ben eigenlijk opgeleid als grafisch
ontwerper, maar omdat de klas
die illustratie deed zonder docent
zat, ben ik dat ook gaan doceren.
Ik heb het twintig jaargedaan."

om kinderboekenmaker te wor-
den: „Ik wilde cowboy worden.
Net als mijn dochter Kate, van
veertien. Zij wil op een ranch in
Arizona gaan werken, want ze is
helemaal gek van paarden."

Zijn enorme produktie haalt Tony
Ross doordat hij heel snel werkt.
Soms illustreert hij zelfs een boek
in één dag. Over dit Towserboek,

monsters' gaan. „Dat was moei-
lijk, omdat er al zo ontzettend veelkinderboeken zijn die over dat on-
derwerp gaan. Het is een gepas-
seerd station voor mij.'
„Ik weet niet meer waar het idee
vandaan kwam, maar uiteindelijk
bedacht ik dat als je nog nooit een
nacht hebt meegemaakt, het wel
eens heel beangstigend zou kun-
nen zijn om de zon te zien onder-gaan. Mijn probleem was in ditgeval dus niet dat ik over de nacht
moest schrijven, maar dat ik op
een andere manier dan al zo vaak
gedaan is over de nacht moestschrijven. Kinderen die bang zijn
voor het donker, dat thema is al zovaak behandeld, dat is zo stomver-velend."

Een extra

met tekst en verhaal van hemzelf
deed hij een week.

Zijn werkkamer is van bescheiden

Maar als hij thuis is wérkt hij ook
achter elkaar dóór, zich niets aan-
trekkend van kantooruren. Werkt
hij niet, dan zit hij nogal eens met
zijn jongste dochter, Kate, en zijn
derde echtgenote, Zoe, op zijn
zeilboot in Wales.

afmetingen. Overal hangen foto's,
prenten en tekeningen - onder
meer een uitbundig gesigneerde
plaat van zijn Amerikaanse colle-
ga Ralph Steadman.
Het bijzondere talent van Tony
Ross is dat kinderen zijn boekjes
kunnen lezen, lezen en lezen en,
niet te vergeten, dat ouders ze
kunnen voorlezen, voorlezen en

Tony Ross, Towser neemt de zon
mee. Tijdens de Kinderboeken-
week voor f 3,95 te koop. Uitg.
Altamira.

„Een goed boek maak ik voor me-
zelf. Als andere mensen het ver-
volgens mooi vinden is dat fijn, als
het ze niet bevalt is het jammer.
Goede kinderboeken maak je ook
niet doordat je kinderen begrijpt.
De kwaliteit van de boeken van
Roald Dahl bijvoorbeeld, dat is
puur genie. Dat was een heel, heel
bijzondere schrijver; zijn talent
onttrekt zich aan iedere vorm van
analyse."

Lekker eten
„Een goed verhaal wordt herkend
door de lezer, niet door de schrij-
ver. Die kan alleen maar in zijn
eigen hart kijken en die moet dus
ook dingen doen die niemand
leukvindt, hij kan en mag nietaan
de markt denken. Wat dat betreft
is het net als lekker eten maken.

Het boekje over Towser, dat Tony
Ross speciaal voor de Nederland-
se Kinderboekenweek maakte,
moest over het thema 'nacht' of

PrankaHSS ' 56' is een man die
In J,j .van Plezier. Zo iemand
it hü ,Je onmiddellijk vergeet
""dboi een nalve eeuw op de
Ugdia rondloopt. Grijs haar,
aai £* gestalte. Ja, het is echt
ieft „ hlJ meer dan 300 boeken
ratjegemaakt, zegt hij. De illu-
ie kpl

dan- En prentenboeken
kst p,fmfal van zijn, hand zijn,
i zev Ulustraties, dat zijn er in
>ns rv; ent,g- ..Misschien zou ik
ïnboek n oPhouden met pren-
rzo i maken, maar ik vind
Ded w»teult' Ik zou ook niet zo
-lf m~ n Wat ik anders met me-

doen."

Bliefïntenboeken van Ross zijn
ele w„ln. kinderkamers over de
erlarise'd.. ook en vooral in Ne-
a\vat all

n werk is vertaald in
en, jn e talen die jekunt beden-
leer 'wnS lancl verschenen onder
:h Gri«-a?r is miJn potje', (Zilve-
>e SnK l 1987)- 'Ik wil een P°es'.
tans nat van het Blauwe Huis',
ireCp 9rietJe'> 'Luie Wammes',
aai v Ik wil groot zÜn'- sPe"
aaktP°Sr de Kinderboekenweek
i 2on r°ny Ross 'Towser neemt
>ek „ mee'. een grappig prenten-

v°or kleuters,
et i s _

nooit zijn ambitie geweest

DOOR YVONNE JANSEN 'Het liefst werk ik
op groot formaat'

Gouden Penscel-winnaar Jan Jutte is geen priegelaar
Schilder Johan de Haas hield zijn
leerlingen aan de Arnhemse kun-
stacademie voor: ook al werkje op
het platte vlak, er moet als het wa-
re een bijtje omheen kunnen zoe-
men. Dat advies heeft Jan Jutte
goed in zijn oren geknoopt. Vaart,
levendigheid en humor kenmer-
ken het door hem getekende we-
reldje, tjokvol kleine grapjes en
dubbele bodems. Voor de illustra-
ties in 'Lui Lei Enzo' kreeg Jan
Jutte (1954, Arnhem) het Gouden
Penseel 1994.

Soms dicteert de tekst hoe hij
moet werken, maar dan niet op
een wijze die hij als onprettig be-
leeft. Zijn ervaring: hoe beter de
tekst, hoe sterker de illustraties.

is: „lemand moet bij mij niet aan-
komen met een verhaal waarin
een jongetje voorkomt met rood
krullend haar, dat woont in een
nieuwbouwwijk vol premie A-
woningen met keurig aangeharkte
tuintjes en ford escorts voor de
deur. Geef mij maar een verhaal
zonder tijd- en plaatsaanduiding,
dan kan je het naar believen in de
stad zetten of op het platteland, en
de figuren letterlijk het jasje aan-
trekken dat jou voor ogen staat."

Het illustratieve karakter van zijn
werk kon evenmin op veel en-
thousiasme rekenen op de oplei-
ding waar hij de lesbevoegdheid
tekenen en kunstgeschiedenis
haalde: „Mijn werk was sterk ver-
halend van aard. Dat viel in die
dagen helemaal niet goed, wantzon beetje iedereen wilde een
klein Joseph Beuysje zijn."

werd hem duidelijk dat hij niet
voorbestemd was voor de vrije
kunsten. „Ik kon net zo geboeid
kijken naar Winnie de Poeh als
naar Picasso en Matisse, al was
het haastverboden om dat hardop
te zeggen. Die tekeningen van
Winnie de Poeh zijn zo mooi, zo
helder."

de Vuurvreter', waaraan doorKromhout en Jutte maanden ge-
werkt is, komen daar vandaan.
Om zich in de traditie van het car-
naval en de commedia dell'arte teverdiepen werden stapels boeken
en films doorgewerkt. Bovendienging het duo samen naar Venetië.

een deeltje in een reeks voor be-
ginnende lezers - eerder een tus-
sendoortje dan zijn magnum opus.Het Gouden Penseel dient waar-schijnlijk opgevat te worden alseen beloning voor de optelsom
van de illustraties die hij bijdroegaan de Nederlandse jeugdboeken-
schat. En hoewel de tekenaar nietop één bepaalde stijl is vast te pin-
nen, bestaat er heel duidelijk
zoiets als een Jutte-signatuur. Dat
zit 'm vooral in een robuuste ma-nier van tekenen, met krachtige,
heldere lijnen en vormen, vaak ophet karikaturale af.

aantal jeugdboeken dat hij op zijn
naam heeft staan (ruim zestig),
'rijp' voor. Afgezet tegen de restvan zijn werk is 'Lui Lei Enzo' -

De tekst (van Rindert Kromhout)
en de prenten in dit boekje laten
zich lezen en bekijken als een
scherzo van Mozart. Met trippelen-
de voetjes die trappen op en af
snellen, steegjes waar het gemak-
kelijk verdwalen is, en water dat
klotst in de kanalen. De huizen,
torens en koepels staan er schots
en scheef voor en door elkaar. De
stad wordt nergens met name ge-
noemd, maar het boekje barst van
de verwijzingen naar Venetië, metzn gondels, bruggetjes, balkonne-
tjes en in het wapen van de stad
een sullig kijkende leeuw.

Het eindexamen zat er koud op of
Jutte had zijn eerste opdracht op
zak. Eigenlijk door toedoen van
Sylvia Weve, die al naam gemaakt
had als illustratrice. Zij zag zn
werk en liet zn naam vallen bij
Ary Langbroek van uitgeverij
Querido. De volgende dag zat hij
daar zijn werk te tonen. Zijn eer-
ste klus: het maken van nieuwe
illustraties bij 'Beertje Pippeloen-
tje' van Annie M.G. Schmidt, een
schrijfster die ook toen al zo goed
als heilig verklaard was. En daar
mocht zon groentje even illustra-
ties bij maken.

'Lui Lei Enzo' vormt eigenlijk de
nasleep van dat andere boek, legtJutte uit: „Na 'De Paljas' zatenRindert en ik nog helemaal metons hoofd in Venetië. En er wasvoldoende stofvoor nog een boek-
je. De illustraties zijn met een
soort vrijheid-blijheid-gevoel ge-
maakt, als een jong veulen in de
wei. In het boek zit een ondertoon
van ondeugendheid. Net zoals de
commedia dell'arte, die natuurlijk
niets anders is dan een voorloper
van het Theater van de Lach."

Ondeugendheid

Het verbaasde menigeen dat het
GoudenPenseel ging naar juist dit
luchtige boekje, maar niet dat debekroning juist deze illustrator ten,deel viel. Jutte was er, gezien het

Nasleep
Het jongetjeEnzo uit het Penseel-
winnende boekje is, met zijn hoge
muts en grote kokkerd, gebaseerd
op de luchthartige Pulcinella-figuur uit de commedia dell'arte.Ook de figuren uit 'De Paljas en

Op de Arnhemse kunstacademie
koos Jutte voor de afdeling Vrije
Schilderkunst, maar al spoedig

Klassiekers
Werken in opdracht: Jutte ervaart
het in de regel niet als een knel-
lend korset. Al blijft het natuurlijk
prettig als er nog veel in te vullen

Een priegelaar is Jutte niet. Het
maken van miniatuurtjes kan men
beter aan een ander overlaten,
beaamt hij: „Je hebt van die teke-
naars, die kunnen hun werk te-
voorschijn toveren uit hun borst-
zakje. Daar hoor ik duidelijk niet
bij. Je zou het misschien van zon
klein mannetje niet verwachten,
maar het liefst werk ik op groot
formaat. Dat kan knap lastig zijn
voor een illustrator, want ik geloof
datje tot dertig procent echt goed
kunt verkleinen. Ik heb van hier
tot Tokyo bewonderingvoor PeterVos. Die man is groot in hetklein,
wat hij maakt is een ode aan delijn. Ooit heb ik hem gevraagd wat
voor pennetje hij gebruikt. Toen
haalde hij iets uit zijn jasje waar-
mee hij een haarfijn streepje opzijn nagel zette. Doe ik dat metmijn allerfijnste pennetje, dan zit
ftog nüjn hele nagel onder inkt."

" Tony Ross: ,Jn principe zijn mensen grappig." Foto:GPD

tfe pn utte: >Jk kon net zo geboeid kijken naar Winnie
H°eh als naar Picasso." Foto: gpd

nke de Vries auteur van hetkinderboekenweekgeschenk

Schrijven is
eentherapie'

kinderboekenweek

DOOR JAN VAN DAMME ners weten. Over Fausto Coppi
heb ik Martin Ros gelezen. Onge-
looflijk, die hele liefdesgeschiede-
nis van die man. Helaas kon ik
daarmee niets in mijn verhaal
doen. Wel met de manier waarop
hij is gestorven. Die plotselinge
dood door een foute inschattingvan een arts was bruikbaar om de
achtergrond van de fietsenmakerRoeleveld te schetsen."

|uurlijk vindt ze het leuk. Wat is er nou aardiger dan datgeesteskind in een mooi kaftje torenhoog in alle boekhan-P ugt? Voor Anke de Vries, met ruim twintig jaar schrijfer-nS, is het de eerste keer dat ze als geschenk-auteur voorgeeuwen wordt gegooid. Anke de Vries denktnog wel eensg aan mei 1993. Het verzoek van haar uitgeverij Lemnis-°m het kinderboekenweekgeschenk te schrijven kwam
k e^ complete verrassing. „Ik heb altijd gedacht dat het
v eiyk zou zijn om zon geschenkboek te moeten schrijven.
Iv^vf a°p een moment dat er n°ë ëeen verhaal is. Omdat« oiiedig op mijn gevoel schrijf, kun je in feite niets garan-
f n- Ook al beloof ik op zon moment dat er tijdig een ver-"ü zal zijn."

rite° Stte nogal wat neen err weer
# "■ De uitgeverij, uiteraard
in kaat met een scnrijfster die

dn k zonnetje wordt gezet,
!is ar op weg' Ze had toch al
Êk 'ntS gezegd over een nieuw
f ' dat over een magische fiets
751 gaan?

si/6 VrieS ging inderdaad aan
Is iu

met net gegeven van de
6r k Ün man was enthousiast,rk net ldee van de fiets. Hij
in H

angs zi-'n neus weg op dat
izonH Jaren veertig en vijftig eennaere wielrenner geweest

Brn Pausto Coppi heette. Die
knk Sprak me aan, vooral de
rla^^maar dan wel op zijn Ne-S? h

Fausto KoPPie- Dat
ejj,, de titel worden van het

riendschap
igg^ol in 'Fausto Koppie' is
11 fipt voor StiJn- HÓ' houdt
ider o' race-fietsen in het bij-
nd „t^m °oit zelf op zon blin-
nnen n.n ros door de stad te
iren

n £ltsen> is hij druk aan het
:lam«p ,et het rondbrengen van

'«olders en auto's wassen

bouwt hij in de loop van het ver-
haal een kapitaaltje op. Meneer
Roeleveld, de fietsenhandelaar in
de buurt, is een oude baas die wel
plezier heeft in het enthousiasme
van het jongetje. Er ontstaat een
hechte vriendschap. Gaandeweg
wordt duidelijk dat de oude fiet-
senmaker een bewogen verleden
achter de rug heeft. Als Stijn op
een gegeven moment voor zijn
zoon wordt aangezien, is voor hem
de tijd gekomen om een boekje
open te doen. De door hemzelf
ontworpen fiets, die hij achterafin
zijn magazijn heeft staan, speelt
een belangrijke rol in zijn levens-
verhaal. Op het frame staat in blin-
kende letters de naam Fausto
Koppie.

Anke de Vries, in 1937 in Gronin-
gen geboren en opgegroeid op de
Veluwe, heeft al jarenlang haar
vaste stek in Den Haag. Ze is nooit
het type geweest dat zelf enthou-
siast een tweewieler besteeg. „Ik
ben geen sportmens, integendeel.
Om me een beetje op de hoogte te
stellen heb ik bladen als de 'Wie-
lerrevue' moeten lezen. Ik moest
toch een paar namen van wielren-

Anke de Vries met een deel van haar oeuvre. Foto: gp

[Jimbwgs dagblad
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nen gangsterbruid Christine.
Spannend en onderhoudendFILMS TV VIDEO

BBC 1
14.20 uur - Each Dawn I Die -
(1939-USA).
Vroege actiefilm met James Cag-
ney en George Raft.
Een journalistkomt in de gevange-
nis en verandert in een harde jon-
gen.
Regie: William Keighley.

BBC 2
18.00 uur - Village of the Damned -
(1960-GB).
In een Engels dorpje worden
vreemde kinderen geboren: blond,
tntelMgent, emotieloos en telepa-
tisch begaafd.
Spannende SF van Wolf Rilla met
George Sanders.

BBC 2
21.00 uur - Haunted Honeymoon -
(1986-USA).
Comedy-thriller van Gene Wilder
waarin hij in overspannen toestand
een bezoek brengt aan zijn
schoonfamilie. Op aanraden van
de dokter jagen ze hem de stuipen
op het lijf.

Nederland 2
21.25 uur - Point Break -
(1991-USA) Spectaculaire actiefilm
van Kathryn Bigelow met Patrick
Swayze en Keanu Reeves.
Jonge FBI-agent infiltreert in een
groep surfers om een serie bank-
overvallen op te lossen.

België/BRF
6.05 Radiofrühstück+Spiel G. (i
treffer (6.15 Wort in den TaS'j
Hörergrusslotterie; 7 15 Ver» j.'
tungstips; 8.30 PresseschauK,,
Gut Aufgelegt. Tips und Tr*j
am Vormittag. 12.05 Mus^jl
carte (12.30 BRF Aktuell)
Presseschau. 13.05
16.05 Popcorn. 18.05 BRF'^
(Aktuelles vom Tage). 18.40 J

la BRF. 20.00-20.05 Nachrie"
Sf van J.Lee Thompson met o.a
Roddy McDowell en Don Murray.

Duitsland 2
24.00 uur - Conquest of the Planet
of the Apes- (1972-USA).
Twintig jaar in de toekomst blijken
de apen de mens tot huisslaaf ge-
maakt te hebben.

RTL Radio
7.00 Jan van de Putte. IP-^|i»
de Hoop. 12.00 Ron Bis*"j/
16.00 Luc van Rooij. 20.0"

Rock. 00.00-07.00 Night f&r
BBC1
00.15 uur - Imagine: John Lennon -
(1988-USA).

Regie: Andrew Solt

Tikje teleurstellende documentaire
over de ex-Beatle, compilatie van
240 uur home-movies van Yoko
Ono. Een must voor de fan.

tueel met om 17.30 ANP-nieuws

Elk heel uur ANP-nieuws. 7.00
Limburg Aktueel. 8.00 Radio-
NieuwsCentrale, binnen/buiten-
landrubriek. 8.30 Regionaal
nieuws. 8.35 Limburg Aktueel. 9.00
Tussen de bedrijven door, verzoek-
platen van bedrijven en instellin-
gen. 11.00 Ruilbeurs met Hubert
van Hoof. 12.00 Limburg Aktueel
met om 12.30 uur ANP-nieuws.
13.00 RadioNieuwsCentrale, bin-
nen/buitenlandrubriek. 13.30 Re-
gionaal nieuws. 13.35 Sport met
Alt Poell. 14.00 Licht Limburgs mu-
ziek. 15.00 Horizon, consumenten-
magazine. 16.00 Cultuurmagazine
Festival. 17.00-18.00 Limburg Ak-

Omroep Limburg

" De mystieke Bodhi (Patrick Swayze) wordt in de specta-
culaire Amerikaanse misdaadfilm 'Point Break' samen
met nog enkele andere professionele surfers verdacht van
een serie bankovervallen. Links Keanu Reeves. (Nederland
2-21.25 uur).

Duitsland 3 West
-21.15 uur - Forbidden - (1953-USA)
Misdaadfilm van Rudolph Maté

waarin Tony Curtis zijn eerste
hoofdrol speelt.
Hij moet op zoek naar de verdwe-

Romantische komedie van Mikita
Michalkov, gebaseerd op de verha-
len van Anton Tsjechov.

00.35 uur - Oei Ciorni - (1986-l/SU)
Marcello Mastroianni speelt op
meesterlijke wijze de rol van de
charmante nietsnut Romano.

Duitsland 1

WDR 4
04.05 Radiowecker. 6.05 W g.fl
melodie (nieuws om 7.00 e M
uur): 8.55 Overpeinzing- ,0.1
Nieuws. 9.05 Musikpavillo" ' M
nieuws). 12.00 Nieuws, Zo' ,}'!
12.07Gut Aufgelegt (met °^|e/l
Mitmenschen. 14.00 'J: qt
Stichwort Wirtschaft). b<romKonzert. 16.00Nieuws. I°-" '.
matmelodie 17.00 Der J wF
fünf. Aansluitend MusiK^fl(18.00 en 19.00 nieuws; l'-j f
renbar). 20.00 Nieuws 2°;%i|V
schen Broadway und * fit-,
21.00 Musik zum traurnen tf,
nieuws). 22.30-4.05 Nachts

6.00 Nieuws. 6.05 Radio 2 regio-
naal (6.30, 7.00 en 7.30 nieuws).
8.00 Nieuws. 8.10 Bistro & Co.
Muziek en culinaire geneugten.
10.00 Nieuws. 10.03 Parkeerschijf.
Bont magazine met muziek en heel
wat tips gepresenteerd door Rita
Jaenen. 11.50 Het koekoeksnest.
12.00 Radio 2 regionaal. 13.00
Nieuws. 13.10 Roddelradio. 14.00
Alle donders. 17.00Radio 2 regio-
naal. 18.00 Nieuws. 18.10 Over

BRTN/Radio 2

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

friends. 17.04 Rinkeldekinkel
18.04 De Avondspits 19.04 Spoor
7 2004 Paperclip magazine.
21.04 Villa 65 0.04 Tros Nacht-

Radio 3

Radio 5
Elk heel uur t/m 18.00 en 23.00
nieuws.
6.45-6.50 Mededelingenrubriek
met uitgebreid weerbericht en
scheepvaartberichten. 7.05 NOS
sportief. 7.30 Vroeg op 5. 8.55 Wa-
terstanden. 9.02 Tros Perspektief.
10.02 De duvel is oud. 11.02Kleur
bekennen. 12.02 Weldenkende
mensen. 13.10 NOS Bijlage. 14.02
Een leven lang. 15.02 Schuim en
as. 17.10 Radio UIT. 17.50 VVD.
18.02 Actualiteiten in het Neder-
lands. 18.30 Religieus programma

7.04 Goedemorgen Nederland
9.04 Het Willem Weverplein. 12.04
Het hart van twee. 14.04 Bergweg
30. 17 04 Fileradio. 18.04 Alle
mensen. 19.04 Tros Schlagertesti-
val. 19.30 Oud plaatwerk. 20.04
Music all in. 21.04 Voor wie graag
luisteren wil. 22.30 Coulissen.
23.04-24.00 Sesjun.

Radio 2
Elk heel uur nieuws

Radio 4
Om 7.00, 8.00, 13.00, 1800 en
20.00 nieuws.
7.02 Ochtendstemming. 9 00 Mu-
ziek voor miljoenen. 11 00 Och-
tendconcert. I. Radio Filharm. Ork.
met viool en cello; 11. 12.22 Muz.
voor piano. 13.04 Variaties opvier.
14.00 Middagconcert: Uit Varas
matinee archief. Rotterdams Fil-
harm. Ork. 15.45 Stravinsky: Octet.
16.00 De Nederlanden: Bezoekers
en blijvers ca. 1750. 17.00 Zin in
muziek. 18.04 KRO Klassiek.
19.30 Het orgel. 20.02 Avondcon-
cert. Muz. voor klarinet, altviool,
cello en piano. 22.00 Laudate.
23.00 Deze eeuw. 0.00-1.00 Vier
na middernacht.

Radio 1
Elk heel uur en om 7 30, 8.30,
12.30, 13.30, 17.30 en 18.30
nieuws.
7.07 Tijdsein. 12.07 Echo. 14.05
Dingen die gebeuren 17.07 Avro
Radiojournaal. 20.04 Onder tafel.
22.04 Hier en nu-sport. 23.07 Met
het oog op morgen. 0.04-7.00
VPRO's Nachtleven, met om 0.04
5.5 = 6.0; 1.02 Hothouse; 3.02 Het
paradijs. 4.02 Grand disco classi-
que; 5.02-7.00 De gezamenlijke
zenders Peazens & Moddergat.

wacht. 2.02 Vacuüm. 4.02-6.00
Pyjama FM.

Stuur, wekelijks automag^j,
20.00 Het Narrenschip Ja
nieuws. 22.05 Hel °°J
23.30-6.00 Nachtradio l

24.00 elk heel uur nieuws)

in hetTurks. 19.00Waar waren we
ook alweer? 19.15 Nieuws en ac-
tualiteiten in het Turks. 19.50
Nieuws en actualiteiten in het Ma-
rokkaans en Berbers. 20.40
Nieuws en actualiteiten in het Chi-
nees. 21.00 Tema. 22.00 Finale.
23.07-24.00 Met het oog op mor-
gen.

RTBF/La Une
16.00 Vacaturebank. 16.20 Neigh-
bours. Afl. 19. 16.50 Le clan Drom-
busch (Diese Drombuschs). Duitse
serie. Afl. 4. 17.55 Carlos et les autres.
Jongerenmagazine. 18.25 Weerbe-
richt. 18.30 Info première. 18.50Cartes
sur table. 19.10 Quotidien des sports.
19.30 Nieuws. 20.10 Tribune electora-
le: P.R.L. 20.15 Lethal weapon 2.
Amer. politiefilm uit 1989. Herh. 22.10
Elections communales: debat. Live dis-
cussieprogramma. Vandaag vanuit
Luik. 23.20 Laatste nieuws.
23.25-23.30 24 H sur les marchés.

06.45 Open University. 08.00Brei
news. 08.15 Smoggies. 08.40 8
08.55 Crystal Tipps and Alistair. j
Schooltv. 10.00 Playdays. Klj
progr. 10.25 Schooltv. 14.00 Wft-
-14.10 Labour Party live. Met om \
en 15.50 nws. 17.30 Reportagej
de pier van Cromer. Dit Victorijj.
monument werd vorig jaar doorrt»j
gevaren en is nu gerestaureerd.!;
■ Village of the damned. E"
speelfilm uit 1960. 19.15 Poetry n
19.20 Poets win prizes. Verder c c
reiking van de Forward Poetry P £
20.00 The edge. Afl.: Return < {
Maister. 20.30Top gear. Autom*
ne. Vandaag: De BAT. 21.00 Haf'
honeymoon. Amerikaanse speelt' j
1986. Met: Gene Wilder e.a.
Poetry nation. Aansl.: Video 'shorts. 22.30 Newsnight. 23.15
review. Weekoverzicht van de cv'
agenda. 00.00-00.35 Open Univetf
.^"—"— m

16.30 Tv boetiek. Homeshopping-
programma.

16.55 WK volleybal: Nederland -
Griekenland. Rechtstreekse uitzen-
ding.

NB:Tot 22.00 kunnen een of meerdere
van de volgende programma's ko-
men te vervallen in verband met de
lengte van de volleybalwedstrijd. Er
wordt net zo lang gespeeld tot de
winnaar bekend is.

17.25 Happy days. Amerikaanse co-
medyserie.

17.50 Knight rider. Amer. actieserie.
18.50 Beverly Hills 90210. Herh.
19.45 Lijn 5 en nieuwsflits. Live.
20.00 Strong medicine. 4-delige

Amerikaanse miniserie.
21.55 Auction. Engelse documentai-

rereeks.
22.25 Lijn 5 en nieuwsflits. Live.
22.40 Soldier, soldier. Engelse

dramaserie.
23.35 Lijn 5. Live-programma.
23.50 Sport: Samenvatting WK

Volleybal.
00.20 Ricki Lake. Amer. talkshow.
01.10 As the world turns. Herh.
01.55 Hei elei, kuck elei aktuell.
02.25 Nachtprogramma.

00.14-00.19 Natuurmoment. Serie
over natuurmonumenten.

22.16 (TT) Sportjournaal. Aandacht
voor kwartfinale Nederland-Grieken-
land tijdens WK volleybal.

22.34 (TT) Nova. Actualiteiten-
programma. Aansl.: Den Haag Van-
daag. Parlementaire rubriek.

23.24 Afdeling moordzaken (Homici-
de). Amerikaanse politieserie.
Afl.: Moord om een pen.
Bij het onderzoek over de moord op
Angela ontdekken Pembleton en
Bayliss dat ze bij een sex-lijn werkte.
Bij een bezoek aan een SM-bar waar
Angela vaak kwam, komen ze meer
te weten over haar leven.

00.11 Uitzending Politieke Partijen:
Unie 55+.

21.54 Trekking dagelijkse lotto
22.00 (TT) Journaal.

20.25 (TT) Twee voor twaalf. Quiz.
21.05 De ronde van Witteman.

Praatprogramma. Thema: Leven met
een verslaafde.

Zij krijgt een baan in een echte man-
nenwereld, maar kan zich daar goed
staande houden.

Grace wil na haar scheiding iets
moois maken van het levenvoor haar
en haar kinderen.

Dekkers. Afl. 1: De duivel.
19.55 Grace under fire. Amerikaanse

comedyserie. Afl. 1: Grace heeft het
moeilijk.

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

kinderprogramma. Afl.: Schrijven.
19.00 (TT) Lingo. Spelprogramma.
19.25 Midas. Het leven volgens Midas

18.10 De Fabeltjeskrant. Poppense-
rie. Afl.: Het tramongeluk.

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

Archie komt opeens goedgehumeurd
en met cadeaus thuis.

17.40 Comedy op 3: All in the fami-
ly. Amerikaanse comedyserie.
Afl.: Archie de gokker.

12.00-12.07 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

Vara/Nos
08.53-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

23.25 Lassen, lijmen en plaatbewer-
ken. Afl. 6.

00.00 Journaal
00.05-00.10 Nieuws voor doven

23.55 Frans voor bedrijf en beroep
Informatie.

Veronica
07.00 Journaal.
07.07 Het zevende venster. Herh.
07.31 Journaal.
07.34 Topscore met Ted de Braak.
08.00 Journaal.
08.07 Markant achterland. Herh.
08.32 Journaal.
08.35 (TT) Lingo. Spelprogr. Herh.
09.00 Journaal.
09.07 Uitz. politieke partijen: CD.
09.10 Kook tv. Culinair programma.
09.28 Nederland zingt. Herh.
09.53 De plattelandsdokter. Afl. 4.
10.18 (TT) Vrouw-zijn. Magazine.
11.08 Gospelmuziek.
11.27 De Staatslotenjshow. Spel-

show.
13.00 (TT) Journaal.
13.07 Studio sport. Herh.
14.33 Noorderlicht. Herh.
14.58 Loladamusica. Magazine.
15.23 CVTV. Jongerenmagazine.
16.00 (TT) Journaal.
16.10 Nature on track. Natuurfilmse-

rie. Afl.: De erfenis van Madagascar.
16.40 Samson. Kinderprogramma.
17.15 Mega top 50. Muziekprogram-

ma.
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.

Nederlandse soapserie.
Daphne vertelt Victor dat Frank wil
scheiden. Renée begint weer met
werken.

19.25 Flodder. Nederlandse comedy-
serie. Afl.: De dubbelgangster.

19.55 Lucky lotto live. Live spelshow
rond dagelijkse lotto-spel Lucky 10.

20.55 (TT) Eerst zien!
Afl.: De vriendin van de moordenaar.

21.25 Point break. Amerikaanse
speelfilm uit 1991.

Güler komt in een opvanghuis te-
recht. Joep zoekt zijn vader op in het
ziekenhuis, waarna hij samen met
Mo, Ricky en Dennis de avond door-
brengt in de kroeg. Bij Ricky valt de
alcohol ietwat verkeerd.

21.18 Kenmerk. Actualiteiten.
21.53 (TT) Prima Donna. Vrouwen-

magazine.
22.52 Wilde ganzen.
22.59 New Vork police (NYPD

Blues). Amerikaanse politieserie.
Afl.: Emission accomplished.
Roberto, de broer van Martinez, be-
schuldigt de conciërgevan diefstal en
gewelddadig optreden. Als een van
de bewoners dood wordt aangetrof-
fen staat de conciërge bovenaan op
Martinez' verdachtenlijst.

23.51 Cheers. Amerikaanse comedy-
serie. Afl.: Sam at eleven.

00.22-00.27 Journaal.

Vandaag: Benedictijnen, Abadia de
Montserrat, Spanje. Herh.

19.28 Filmspot. Filmmagazine. Pre-
sentatie: Jac Goderie.

20.00 (TT) Journaal.
20.24 NOS-Weeroverzicht.
20.32 (TT) Link. 9-delige Nederlandse

dramaserie. Afl. 2.

18.56 Abdijen 11. Documentaireserie
over abdijen.

Madison, de papegaai die nog steeds
wordt vermist, blijkt te worden ver-
troeteld door de vriendelijke vuilnis-
man Claude. Weer op weg naar huis
leent Madison een zaktelefoon om
Harry te vertellen dat hij eraan komt.
Hem.

17.56 Het Arabisch schiereiland
6-delige natuurserie over Arabië.
Afl. 5. Herh.

18.26 Topscore met Ted de Braak
Woordspel.

16.23 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

16.30 Via Ria. Gevarieerd
middagmagazine.

17.26 Harry's mad. Engelse
jeugdsene

Ncrv KRO Ikon
07.00 Tekst-tv.
09.30-11.10 Weet wat je eet

Aft. 1 t/m 4.

kaanse detectiveserie.
01.25 The Oprah Winfrey show.

Amerikaanse talkshow. Herh.
02.10 Nachtprogramma.

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.
20.30 Soundmixshow. Kijkers bepa-

len wie de winnaar van de Soundmix-
show 1994 zal worden.

22.00 Voetballen: Afscheidswed-
strijd Hans van Breukelen. Oud-
PSV'ers - Oud-lnternationals. Te-
vens vervolg Soundmixshow.

00.00 Nieuws, sport en weer.
00.30 Dangerous curves. Ameri-

16.10 The Oprah Winfrey show

15.15 Showtime shop.
15.20 Santa Barbara. Amerikaanse

soap.

11.50 Lunchkids. Herh.
12.50 Samurai Pizza Cats. Herh.
13.20 Elke Nederlander wordt ge-
acht de wet te kennen. Herh.

14.15 Rad van fortuin. Spel. Herh.
14.45 Spijkerhoek. Nederlandse dra-

maserie. Herh.

11.05 As the world turns. Ameri-
kaanse soapserie.

09.30 Goede tijden slechte tijden.
Nederlandse soap. Herh.

10.00 Koffietijd. Magazine dat zich
richt op de moderne huisvrouw.

11.00 Showtime shop.

09.00 Nieuws & krantenoverzicht.
09.10 Santa Barbara. Amerikaanse

soap. Deel 2. Herh.

08.35 Santa Barbara. Amerikaanse
soap. Deel 1. Herh.

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.

06.30 Hei elei kuck elei. Luxemburgs
programma.

" Dick van Dyke en Pame-
la Sue Martin uit de Ameri-
kaanse miniserie 'Strong
Medicine'. (RTLS - 20.00
uur).

08.30 Step aerobics. 09.00 P*
sport. Vanuit Wembley, Londen.<Volleybal. WK vanuit Grieks^
Kwartfinales. Live. 14.00 Auto- e*
torsportmagazine. 15.00 Surfen-
Slalom wereldbeker. 16.00 T«
WTA-toern. van Zürich. Live. 19.3
rosportnieuws. 20.00 Volleybal:
vanuit Griekenland: Kwartfinales-
-22.00 Worstelen. Vanuit de VS.!
Truckracen. 23.30 Tennis. Ove
ATP-toernooien. 00.00
01.00-01.30 Eurosportnieuws.

——■

Eurosport
18.07 lei Bla-bla. 18.59 Neighbours.
Australische soapserie. 19.24 lei Bla-
bla. 19.30 Zie RTBF/La Une. 20.00
Mémoire d'exploits. Terugblik op de ja-
ren '66-'6B. 21.31 Aquatica. Water-
sportmagazine. 21.57 Sportnieuws.
22.00 Laatste nieuws. 22.22-22.27 24
H sur les marchés + Dow Jones.

NBC

06.00 Ochtendprogr. 12.00 Nieuwsflits.
12.05 La chance aux chansons. 12.45
Zwitsers nieuws. 13.05 La maison De-
schenes. Serie. 13.30 Bouillon de cul-
ture. 14.45 Magellan. Magazine. 15.00
Viva. 16.00 Nieuws. 16.10 La cuisine
des mousquetaires. 16.25 Bibi et ses
amis. 17.15 On aura tout vu. 17.45
Question pour vn champion. 18.15 Vi-
sions d'Amérique. Reportages. 18.30
Nieuws. 18.55 Presse hebdo. 19.00
Paris lumières. 19.25 La météo des
cinq continents. 19.30 Zwitsers nieuws.
20.00 Découverte. Vandaag o.a. ziekte
van Gilles de la Tourette. 20.30 Teil
quel. Vandaag over kinderrechters.
20.55 La météo des cinq continents.
21.00 Nieuws en intern, weerbericht.
21.40 A qui profite la cocaine. Docu-
mentaire over de de bestrijding van de
wereldwijde drugshandel. 22.35 Alice.
Cultureel magazine. 23.30 Nieuws.
00.00 Sept jours en Afrique. 00.10
Noms de Dieux. Vandaag met dichter
Hubert Reeves. 01.10 Ramdam. 01.40
La chance aux chansons. 02.15 Santé
visions. 02.45 Espace francophone.
03.15 Performances. 03.45 Reflets
images d'ailleurs.04.45 Visions d'Amé-
rique. 05.00 Paris lumières. 05.30 Eu-
rojournal.

'"- ~<- ■■■—*

05.30 NBC News. 06.00 Business
ders. 06.30 NBC News. 07.00
World news. 07.15 US Market <
07.30 Business insiders. 08.00
World news. 08.15 US Market*
08.30 Inside edition. 08.58 ITN *news. 09.00 Super shop. 10.00 P1
da. Talkshow. 11.00 Rivera live-
cussieprogr. 12.00 Today's busi1
12.30FT Business today. 13.00 T<
15.00The money wheel. Met beu
richten. 17.30 FT Business td
18.00 Today. 19.00 ITN World '19.30 Executive lifestyles. 20.00i
tainment x-press. 20.30 NBC I*
21.30 Inside edition. 22.00 ITN )
news. 22.30 The tonight show.
Real personal. 00.00 FT Busine*
night. 00.20 US Market wrap. 'Nightly News. 01.00 Equal time.|
The tonight show. 02.30 Execut
festyles. 03.00 Rivera live. 04.0<
londa. 05.00 Inside edition.

RAI UNO

15.00 Schooltelevisie. Met: Nieuws
uit de natuur. Wereldoriëntatie.
Afl. 1: Waarom doet-ie zo? Herh.

15.30-15.53 Family album, USA.
Amerikaans-Engelse les.
Afl. 14:Playing games. Herh.

17.35 Paradise Beach. Australische
strandsoap. Afl. 24.

18.00 Journaal.
18.10 Mooi en meedogenloos (The

bold and the beautiful). Amerikaanse
soapserie. Afl. 1044.

18.30 Blokken. Spelprogramma.
19.00 Neighbours. Afl. 1468.
19.25 Politieke tribune: VLD.
19.30 Journaal en sport.
20.00 Schennen. Programma voor
andersdenkenden.

21.15 Panorama. Documentaires.
22.00 Plantage Allee. 12-delige Ne-

derlandse serie. Afl. 2: Een wereld
van verschil.

22.50 Bienvenue en France. Afl. 10.
23.05-23.07 Weerbericht.

05.30 Guten Morgen Deutschland.
Ontbijttv. 09.05 Emergency. 10.00 The
bold and the beautiful. 10.30 Days of
our lives. 11.00 Der Preis ist heiss.
Spelshow. 11.30 Familien Duell. 12.00
Punkt 12. Middagmagazine. 12.30
Springfield Story. 13.15 California
Clan. 14.10 Murder, she wrote. 15.00
llona Christen. Vandaag: Schoonmoe-
ders. 16.00 Hans Meiser. Vandaag:
Hoe kunnen dove mensen zich uitdruk-
ken? 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-
len. 20.15 Notruf. 21.15 Stadtklinik.
Afl.: Der Totschlag. 22.15 Die Wache.
Politieserie. Afl.: Kinderspiel. 23.15
Gottschalk. Talkshow. 00.00 RTL-
Nachtjournal. 00.30 Married with chil-
dren. 01.00 Die Tracey Ullman Show.
01.30 Whos the boss?. 02.00 Explosiv- Das Magazin. Herh. 02.30 RTL-
Nachtjournal. 03.00 Hans Meiser.
Herh. 04.00 llona Christen. Herh. 05.00
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Herh. België/TV 2

08.15 Tele-Gym. 08.30 Cursus econo-
mie. 09.00 Aktuelles aus dem Video-
text. 09.05 ARD-Morgenmagazin.
10.00 Schooltv. 12.00 Bonn am Rohr.
12.45 Parlazzo. Mediashow. 14.00
WDR aktuell. 14.05 Hit-Clip. 14.30 Mir
zeynen do! Afl. 2. Vandaag over de li-
quidaties in het getto in 1943 en de
daaropvolgende mislukte opstand van
het verzet. 15.00 WDR aktuell. 15.05
FensterPlatz. 16.00 (TT) Die fromme
Rebellin. Reportageserie. 16.30 Cur-
sus economie. 17.00 (TT) Die Sendung
mit der Maus. 17.30 Geheimeode F.
Afl. 1: Tarzan ist verschwunden. 18.00
NRW. 18.05 KvK. 18.30 Streifzüge.
Serie reportages. 18.45 Aktuelle Stun-
de. 19.25 Fensterprogramme der Lan-
desstudios. 19.45 Die Fallers - Eine
Schwarzwaldfamilie. Afl. 2. 20.15
Wahlkampf ohne Kultur? Reportage.
21.00 WDR aktuell. 21.15 ■ Forbidden.
Amer. speelfilm uit 1953. 22.37 Filmtip.
22.45 .sonst erblindet die Seele. Docu-
mentaire. 23.30 Magnum. Afl.: Tatort
Los Angeles (1 en 2). 00.50-08.15
Nachtprogrammering. Met: Tagesthe-
men.

06.00 Awake on the wildside. h
The grind. 08.00 Awake on the *J
de. 09.00 Ingo. 12.00 The soul of n
13.00 Greatest hits. 14.00 The n
noon mix. 16.00 Sports. 16.30 \
report. 16.45 Cinematic. 17.00 He*
night. 17.15 3 from 1. 17.30 Dial*
18.00 Music non-stop. 20.00 Gre*
hits. 21.00 Most wanted. 22.30 6*
& Butt-head. 23.00 The report. *Cinematic. 23.30 News at night. V
3 from 1. 00.00 The end? 02.00
soul of MTV. 03.00 The f
03.30-06.00 Night videos.

06.00 Ochtendprogr. 13,30 Nieuws.
14.00 Albedo. Wetenschappelijk maga-
zine. 14.20 Scommettiamo che... prove
e provini. 15.25 Lassie. 16.00 Uno per
tutti. Gev. kinderprogr. 18.00 Nieuws.
18.20 Quantum leap. Sf-serie. 19.05
Mi ritorni in mente. 19.50 Nieuws en
sport. 22.40 Napoli prima e dope.
00.05 Nieuws. 00.25 DSE Sapere. In-
formatief. 01.00 Music Club. 01.30 E Ie
stelle stanno a guardara. Serie. 02.45
Nieuws. 02.50 Concerto della banda
dell carabinieri. 03.40 Nieuws. 03.45
Dove sta Zaza. 04.45 Music club.
05.15 Open universiteit.

BBC 1 CNN

radio

06.30 Moneyline. 07.30 World <^
08.45 CNN Newsroom. 10.30 ";
report. 11.15 World sport. 11.30 ?

ness morning. 12.30 Business
13.30 Business Asia. 14.00 Larry

live. 15.45 World sport. 16.30 BuS^JAsia. 19.00 World business <":
20.00 Intern, hour. 21.45 World *j
22.00 World business today up^
22.30 Showbiz today. 23.00 The *,
today. 00.00 Moneyline. 00.30 C'07

re. 01.00 Prime news. 02.00 Larry 1
live. 04.30 Showbiz today.

06.00 Business breakfast. 07.00 BBC
breakfast news. 09.05 Kids' Kilroy.
Vandaag: hoe kijken kinderen aan te-
gen de scheiding van hun ouders?
09.30 A word in your ear. 10.00 nws.
10.05 Labour 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 ■ Each
dawn I die. Amer. speelfilm uit 1939.
15.50 Brum. Animatieserie. 16.10 The
animals of Farthing Wood. 16.35 Pira-
tes. Jeugdserie. 17.00 Newsround.
17.10 Blue Peter. Jeugdmagazine.

18.00 Tik tak. Afl. 279.
18.05 Janzonder Vrees. Vlaamse te-

kenfilmserie. Afl.1.
18.15 Close up. Europese jeugdver-

halen rond racisme en (onverdraag-
zaamheid.
Afl.: A tragedy with a happy ending
(Denemarken).

18.30 African skies. Afl. 26: Star turn.
19.00 Er was eens Amerika (II était

une fois les Amériques). 26-delige
Franse animatieserie over de ge-
schiedenis van Amerika.
Afl. 24: Goudkoorts.

19.30 Journaal en sport.
20.00 Première Film en Video.

Wekelijks filmmagazine.
20.40 Heartbreak High. 52-delige

Australische serie. Afl. 5.
21.25 Prettig gestoord. Wekelijks

jongerenmagazine.
22.00 Ter Zake. Infomagazine met

nieuws en sport.
22.45 Sledge Hammer. 41-delige

Amerikaanse serie. Afl. 4: De sekte.
23.10-23.15 Coda. Allemande uit Cel-

losuite nr. 3 in C BWV 1009, Bach.
Uitgevoerd doorRoel Dieltiens, cello.

02.30-02.35 Z.E.N., lm Aostatal

00.35 (TT)Schwarze Augen (Oei cior-
nie / Occhi neri). Italiaans-Russische
speelfilm uit 1986. Met o.a. Marcello
Mastroianni.

23.45 (TT) Alles Pasta! Comedyserie
00.10 Chronik der Wende. Documen

taireserie Afl.: 7. Oktober '89.
00.25 Tagesschau.

23.00 Parteien zur Bundestagswahl.
23.03 Faust 111 - Auf dem Weg zum
künstlichen Leben. Reportage over
de manier waarop de moderne we-
tenschap ingrijpt in de evolutie, en die
naar zijn hand zet.

15.03 Metro " das schnelle Magazin.
15.30 Hey Dad! Afl.: Das 145. Mal.
16.00 Tagesschau.
16.03 Fliege. Talkshow.
17.00 (TT) Tagesschau.
17.10 Brisant. Boulevardmagazine.
17.37 Parteien zur Bundestagswahl.
17.40 ARD vor acht. Reg. informatie
17.50 Tagesschau-Telegramm.
17.55 Dingsda, spelprogramma.
18.25 Marienhof, serie. Afl.: Notruf.
18.50 Tagesschau-Telegramm.
18.55 Die Kommissarin, serie.
20.00 (TT) Tagesschau.
20.15 Pro & Contra.
20.59 Tagesthemen-Telegramm.
21.00 Parteien zur Bundestagswahl
21.03 (TT) Der 7. Sinn. Verkeerstips.
21.06 Gaudimax. Finale.
22.00 Parteien zur Bundestagswahl
22.03 JA oder NEIN. Spelprogr.
22.30 Tagesthemen.

10.03 Gesundheitsmagazin Praxis
10.45 ZDF-info Verbraucher. Tips.
11.00 Tagesschau. Beursberichten.
11.04 (TT) Das Fremde. Herh.
12.30 Urnschau.
12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau.
13.05 ARD-Mittagsmagazin.
13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau.
14.03 Schimpf - 19 7 17. Talkshow
14.30 Achtung: Streng geheim!
15.00 Tagesschau.

05.15 Brisant. Boulevardmagazine.
05.45 Morgenmagazin Sport extra.
06.00 Morgenmagazin. Ontbijttv.
09.00 Tagesschau.
09.03 The flying doctors. Afl. 2.
09.45 Tele-Gym. Ochtendgymnastiek
10.00 Tagesschau.

Het 100-jarig bestaan van Coopers
Crossing nadert, en dr. Jennings
komt met het idee een monument op
te richten voor de slachtoffers van de
massamoord op Aboriginals in 1904.
Violet kan niet leven met de weten-
schap dat haar grootvader deze
moordpartij kennelijk aangevoerd
heeft. Herh.

16.55 ZDF-Glückstelefon.
17.00 heute en sport.
17.15 landerjournal. Aansl.: heute-

Schlagzeilen.
17.50 Lutz & Hardy. Duitse politiese-

rie. Afl.: Schrage Vogel pfeifen bes-
ser. Aansl.: Parteien zur Wahl.

19.00 heute.
19.20 Weerbericht.
19.25 Freunde fürs Leben. Duitse se-

rie. Afl.: Sommerloch.
20.15 So ein Tag mit guten Freun-

den. Muziekprogramma. Aansl.: Par-
teien zur Wahl. Herh.

21.15 WISO. Sociaal-economisch ma-
gazine.

21.45 heute-journal.
22.15 Doppelpunkt. Live discussie-

programma vanuit Leipzig over de
verhouding tussen Oost- en West-
Duitsers.

23.15 Wahl '94: Nachtduell. Discus-
sieprogramma.

23.45 heute nacht. Actualiteiten.
00.00 Eroberung vom Planet der Af-

ten (Conquest of the Planet of the
Apes). Amerikaanse speelfilm uit
1972 van J. Lee Thompson.

01.25-01.30 heute.

16.05 Die fliegenden Arzte (The
flying doctors). Australische dokters-
serie. Afl.: Schatten der Vergangen-
heit.

met interactieve spelletjes en de
nieuwste ontwikkelingen op multime-
dia- en computergebied.

16.00 heute.

15.20 logo. Jeugdjournaal.
15.30 K-Base. Live-jongerenmagazine

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

14.55 Pfiff. Sportmagazine voor jon-
geren.

05.15 Gezamenlijk programma
ARD/ZDF. Zie Duitsland 1.

13.45 Guten Appetit. Culinaire tips.
14.00 Recht brisant. Serie rechtbank-

verslagen.

05.30 Deutschland heute morgen. Ont-
bijttv. 09.30 Love Boat. 10.30 Neigh-
bours. 11.00 The young and the rest-
less. 11.55 Riskier' was! Spelprogr.
12.30 Knots landing. 13.30 Love Boat.
14.30 Superboy. 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 Newsmaga-
zin. 19.19 Sportmagazine. 19.30
Glücksrad. 20.15 Wolffs Revier. Mis-
daadserie. 21.15 Schreinemakers live.
Talkshow. Aansl: TopNEWS. 23.55
Voetbalmagazine met Bundesliga-
voetbal, 7e speeldag. 00.10 Auf verlo-
renem Posten La polizia e'al servizio
del cittadino. Ital.-Franse misdaadfilm
uit 1973. 01.55 Star Trek. Amer. sf-
serie. Herh. 02.45 MacGyver. Amer.
actieserie. Herh. 03.35 Die Verschwö-
rer - lm Namen der Gerechtigkeit Dark
justice. Amer. misdaadserie. Aansl:
progr.-overzicht. Herh. 04.35 Wolffs
Revier. Duitse misdaadserie. Herh.

08.15 Tele-Gym. 08.30 Cursus econo-
mie. 09.00 Schooltv. 10.40 Non-Stop-
Fernsehen. 13.00 Non-Stop-Fernse-
hen. 13.30 Landesschau unterwegs.
Serie. 14.00 Schooltv. 15.00 Hallo, wie
gehfs? 15.15 Spanien: Sprache, Land
und Leute. Afl. 3: Von Valencia nach
Granada. 15.45 Schlaglicht. 16.15Wis-
senschaftsreport: Sonde. 17.00 Cursus
economie. 17.30 Die Sendung mit der
Maus. 17.58 Es war einmal. das Le-
ben. Afl. 20. 18.25 Unser Sandmann.
18.30Südwest aktuell. 18.35 Hallo, wie
geht's? 18.50 Eisenbahnromantik. Se-
rie over treinen en spoorwegen. 19.20
Landesschau. 19.48 Landesschau ak-
tuell. 20.00 Tagesschau. 20.15 Sport
unter der Lupe. 21.00 Nachrichten.
21.15 Politik Südwest. 21.45 Fahr mal
hm. Afl.: Ravensburg. 22.15 Kultur
Südwest. 22.45 Europa Tolerance.
00.00 Die 50 Besten. Korte videofilms.
00.30 Schlussnachrichten. 00.45 Non-
Stop-Fernsehen.

BBC 2
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RTL5RTL4Nederland 2 Nederland 3Nederland 1
17.35 Neighbours. 18.00 nws.
Reg. nws. 19.00Top of the pops.
EastEnders. 20.00 999: LifeS
Spectaculaire reddingsacties.
Waiting for God. Engelse comedy
21.00 nws. 21.30 Crimewatcfi
22.15 Question time. Discussie
23.15 Crimewatch UK Update.
Midnight caller. Amer. misdaa«
00.15 Imagine: John Lennon.
muziekfilm uit 1988. 03.00-03.3dl
Select. Herh.
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Welke artiesten zullen optreden
is op dit moment nog niet be-
kend. Zojuist werd echter beslist
dat er dat in 1995 - en ook in de
verdere toekomst - niet meer
dan vijftien zullen zijn. Dennie
Christian, die het Schlagerfesti-

Nieuw tv-station Euro 7
start op 19 oktober
Van onze rtv-redactie

cott (40), terwijl BZN en
Piet Veerman scoren
met Engelstalige num-
mers.

HEERLEN - Euro 7, het eerste
Nederlandse commerciële televi-
siestation, start definitief op 19
oktober haar uitzendingenvia de
satelliet. Het station heeft hier-
voor toestemming van de minis-
ter van WVC. Het Commissariaat
voor de Media in Hilversum gaf
daarentegen geen vergunning,
maar dat bleek geen belemme-
ring omdat de beslissing van de
minister bindend is.

Euro 7 zal geen sport, quizzen en
amusement brengen. De pro-
gramma's van Euro 7 gaan over
natuur en milieu, gezondheids-
zorg, zorg voor de medemens en.
religie. Volgens de jongste gege-
vens gaatEuro 7 per dag drie uur
uitzenden. De programma's zijn
via de kabel te ontvangen, maar
in Limburg heeft tot nu toe geen
enkele exploitant besloten om
de programma's van Euro 7 door
te geven. „We zijn echter wel vol-
op in onderhandeling," aldus
Harry Severens, hoofd Commu-
nicatie van Euro 7. De uit Schin-
nen afkomstige Severens werkte
voordien respectievelijk bij de
persdiensten van KRO en RTL.

Ben Wamelink, ex-KRO-radiodi-
recteur, is programmaleider van
Euro 7.

Aanvankelijk wilde Euro 7 op 1
mei met de uitzendingen begin-
nen. Wegens problemen met de
zendvergunning lukte dat niet.
De datum 1 juni werd genoemd,
maar ook dat leverde organisato-
rische problemen op.

Uniek hitparade-record:
Nederlandstalige Top 3

Partners
De directie van RTL heeft het
personeel gisteren een hart on-
der de riem gestoken via een

Of Veronica commercieel gaat
hangt onder meer ook af van de
vraag of Veronica programmage-
gevens van de publieke omroe-
pen in haar blad mag afdrukken.
In de huidige wet staat dat alleen
de publieke omroepen het recht
hebben dergelijke gegevens te
publiceren. Aan die regel lijkt nu
te worden geknabbeld.De PvdA
liet gisteren bij monde van ka-
merlid Van Nieuwenhoven we-
ten nog te twijfelen of een

commercieel Veronica pro-
gramma-informatie mag afdruk-
ken, het CDA noemde het 'zeer
gevaarlijk', terwijl VVD en D66
er geen enkel probleem mee
hebben als Veronica de gege-
vens publiceert. Als detwijfelen-
de PvdA omgaat, lijkt Veronica
niets meer in de weg te staan de
gegevens af te drukken. Staats-
secretaris Nuis (cultuur) het zich
in de Tweede Kamer in bedekte
termen uit over de plannen van
Veronica. Hij zei eerst wat meer
duidelijkheid te willen hebben.

open brief. „Het succes van ons
bedrijf heeft anderen duidelijk
geïnspireerd. De concurrentie
heeft ons in het verleden nooit
afgeschrikt en zal dat ook in de
toekomst niet doen. Een con-
tract met Endernol is voor RTL4
van niet gering belang, maar an-
derzijds dient iedereen zich ook
te realiseren dat zowel in Neder-
land als in het buitenland tal van
andere partners kunnen mee-,
werken en bijdragen kunnen le-
veren aan de verdere, succesvol-
le uitbouw van onze stations,"

aldus de RTL-directie2000 banen in Nederland en is
veertig procent van de aandelen
in handen van Nederlandse be-
drijven. „Dankzij CLT/RTL heeft
Van den Ende voet aan de grond
gekregen in Duitsland. Je kunt
je ook afvragen wat Van den En-
debegrijpt van de jaren '90 en de
open Europese grenzen."

JttILVERSUM - ProducentHoop van de Ende heeft zich
fjvoor het eerst in het open-
njbaar kritisch uitgelatenaover RTL, het commerciëlejstation dat een deel van zijn

af-
»Nnmt' HiJ sprak in het
Ij^OS Journaal over 'buiten-\ andse bedrijven die naar
jons land komen met de ver-keerde bedoelingen', maar

rfnoemde RTL echter niet bij
ijflame.
I n alle geruchten van de afgelo-pen weken was het steeds ondui-
-3d p waar tv-producent Van
I «en Ende precies staat. Op tv liet
fa ttrgeen twiJfel over bestaan
Lath'J zijn tv-sterren niet wil on-
laii rengen biJ een station 'dat
di u

maar aan Seld denkt',

""aarbij vanzelfsprekend doelend°P RTL. Van den Ende sprak
aarbij zijn voorkeur uit voor sa-

menwerking met een Nederland-
commerciële omroep. Veroni-a maakt deze maand bekend of
bet publieke bestel vaarwel

.ygt- pc Verenigingsraad van
w r̂°, nica> die waarschijnlijk deze
"eek beslist, heeft een vetorecht
Va

an de commerciële plannenan de omroep in theorie torpe-

Poor de uitlatingen van Van den.~nc»e lijkt de kans groot dat er
t

n samenwerkingsverband
*orr,t tussen Endernol (Van den
~"ae en De Mol), een commer-
om Veronica. én de publieke

" Deze drie partijen
Va "i°g altiJd in gesprek, maar
bUiir Ende liet gisteren ook
RTt n dat nÜ nog steeds met
b >Vln gesprek is. RTL op haar
tra ♦

Zegt dat de tv-sterren con-
com el tot eind !998 aan het
tin cièle Luxemburgse sta-
eer? n verbonden. RTL zou
g °Ptie hebben om sterren als

'andsteder, Huisman en Van
bind n°g enige Jaren aan zich te
fnet h*1' et nuidige contract
w. ben loopt eind volgend jaar
2eß p van den Ende wil niets
senß'T' over de c°ntracten tus-
lje KTL en zijn sterren. Het ver-, van de Endemol-program-
voor RTLeen gevoelige klap zijn

Wiln Woordvoerder van Endernol
tinp met reageren op de uitla-gen van Joop van den Ende.
en l ft zn hart laten spreken
ne 1°n moeilijk zijn verhaal bin-
rnentaUden'" Was het enige com"

o5Vw°ordvoerder van RTL rea-
van v°P de kritische uitlatingen
tion denEnde over zijn sta-
njn „Dat is voor zijn reke-
ls Rrp/^lgens de woordvoerder

«IX, verantwoordelijk voor

van de stichting Mega
Top 50 en vroeger ja-
renlang in dezelfde
functie werkzaam bij de
stichting Top 40,
spreekt van een 'unieke
situatie.

Het gaat toch al goed
met het Nederlands
produkt in het alge-
meen. Zo komt De Dijk
deze week de top 10
binnen met '.Als ze er

de Leeuw stijgt van ze-
ventien naar twee met
'Voorbij' en de nummer
drie is 'Dikke lul' van
De Dikke Lullenband,
een houseversie van de
Radetzky-mars.

Op de eerste plaats
staat Marco Borsato
met zijn eerste Neder-
landstalige single 'Dro-
men zijn bedrog', Paul

'The second waltz' in de
top 10 en stijgt 2 Unli-
mited naar 12 met 'No
one'. Andere Neder-
landstalige hits van dit
moment komen van
Frans Bauer (15), André
Hazes (27), Van Dik
Hout (29), Henk Wijn-
gaard (39) en Ruth Ja-

niet is', handhaaft .An-
dré Rieu zich met zijn
Sjostakovitsj-cover

Van onze rtv-redactie

HEERLEN - Deze
week doet zich een
uniek hitparade-record
voor. De nummers 1, 2
en 3 van de Mega Top
50 zijn alle Nederlands-
talig. Nu is de geschie-
denis van de Mega Top
50 nog heel jong, maar
ook als de historie van
de (Veronica) Top 40,
die in 1965 begon, erbij
gepakt wordt, is het
niet eerder voorgeko-
men dat drie Neder-
landstalige nummers de
hitparade aanvoerden.
Sieb Kroeske, directeur

De populariteit van het
nationale produkt staat
in schril contrast met
de steeds groter wor-
dende invloed van de
Amerikaanse pop-tele-
visiezender MTV en
wordt mogelijk veroor-
zaakt door de grotere
aandacht die de Neder-
landse muziek krijgt bij
regionale en lokale om-
roepen en op een lande-
lijk opererende radio-
zender als Radio
Noordzee.

Rühmann, lieveling van het Duitse publiek
Vervolg van pagina 1

JEERLEN - Hij gold als
ten aast P°Pulairste ac"

On+Van eze eeuw bij onze"sterburen. Meerdere ge-o^raties smulden van zijn
o£tredens. Zijn werk was zo
'nvangrijk, dat hij tiental-" Jaren het gezicht bepaal-

de I^an het Duitse toneel ene «Imindustrie.

Van onze rtv-redactie

Jjpi ontwapenende 'kleine man'e nzRühmann stierf op 92-jari-
-2ii'e^ftiJd in de stad waar hij met
len erde vrouw altijd heeft wil-
cha Wonen: München. Hij beli-

" ser^k106 voor de meeste Duit-
Valf * prototype van de onop-
to doorsneeburger. Hem
liit?e^Cnreven deugden als eer-
dk " d' nauwgezetheid, vlijt en

scipline droegen bij tot de po-
riet teit van de 'beveling van
jjg Publiek. Hij vergaarde alle- dgl^"31"6 onderscheidingen uit
r^.^uitse wereld van cultuur enuntspanning.

Operette-cd van
Marjon Lambriks

Plannen voor eigen tv-show bij de BRTN

VALKENBURG - „Toen ik hem
voor het eerst zag in The Phan-
tom of the Opera, dacht ik: met
hem zou ik eigenlijk wel graag
enkele operetteduetten willen
doen. En laat Henk Poort, die
toch eigenlijk méér een musical-
dan een operettester is, nu ook
nog 'ja' zeggen."

e ook fysiek kleine Heinz Rüh-
fièr n begint zi Jn veelzijdige car-
(j

e als toneelspeler in de 'gou-
deh aren twintig. Na zijn
Uit vrUt in Breslau viert hij van-i München en Berlijn triomfen
Se, onder meer de acteur/regis-
J;ur Max Reinhardt. De ver-
tra, e Gustav Gründgens con-tacteert hem vanaf 1938 voor
sta .ensemble van de Berlijnse
jaatstheaters. Hij speelt in de
rQ~ e versies van wereldbe-
Van stukken zoals De Doodtyi1 een Handelsreiziger en"achten op Godot.

Vanavond is zij een van de ere-
gasten tijdens het Bevrijdings-
concert dat om 20.15 uur in de
sporthal aan de Wijngracht in
Bocholtz begint. Samen met de
vijfendertig musici tellende
Band of the United States Air
Forces in Europe. Verder is de
operettezangeres maandagoch-
tend tussen 11.00 en 12.00 uur bij
Omroep Limburg te beluisteren
in het programma 'Mag ik deze
dans van U?' met Tilly Maessen.
De BRTN heeft voorts plannen
om Marjon Lambriks in 1995 een
stijlvol operette-gala op tv te la-
ten presenteren.

Het album dat op het label Mega
Sound/MCPS is verschenen, ligt
vanaf deze week in de winkels
van drogisterijketen Het Kruid-
vat. In de Maastrichtse vestiging
aan de Grote Staat 55 (bij het
Vrijthof) signeert Marjon Lam-
briks vandaag, donderdag, het
Operette Gala-album tussen
15.00 en 17.00 uur.

De Valkenburgse, tegenwoordig
in het Zwitserse Gstaad woon-
achtige, sopraan Marjon Lam-
briks (45) viert het vervolg van
haar comeback met het cd-
album Operette Gala. Samen
met Henk Poort zingt ze hierop
veertien nummers uit bekende
operettes als Die lustige Witwe,
Der Zigeunerbaron, Die Fleder-
maus, Paganini, Der Bettelstu-
dent, Eine Nacht in Venedig,
Gasparone, Giuditta, Madame
Pompadour en Der Vetter aus
Dingsda."manns eerste succesfilm is

De opkomst van Hitler en de
oorlogsjaren blijken voor Rüh-
mann geen enkele belemmering
om door te gaan met acteren.
Sterker nog, twee verstrooiende
films uit 1941 en 1944 behoren
tot zijn grootste successen. De
Duitsers staan in de rij voor

Tweede Wereldoorlog

Het werkterrein van Rühmann
blijft hoofdzakelijk beperkt totDuitsland. Van de ruim honderd
films waarin hij meespeelt, zijn
slechts enkelen in het buiten-
land gedraaid en dat pas na de

om hem te vermoorden, om ver-
volgens de hele tijd te proberen
daaraan te ontkomen.

een musical, Die Drei Von Der
Tankstelle uit 1930. Hij is 'de ont-
dekking van het jaar. De ko-
miek gaat contrasten echter niet
uit de weg. In een van de eerste
thrillers van regisseur Robert
Siodmak uit 1931 speelt hij Der
Mann, Der Seinen Mörder Sucht.
Een bange man huurt iemand

Quax, Der Bruchpfiot en Die
Feuerzangenbowle, waarbij met
name de laatste film in het in-
middels kapotgeschoten Duits-
land de moed erin moet houden.
Inmiddels behoort Die Feuer-
zangenbowle, waarin een verkle-
de auteur terugkeert naar de
schoolbanken, tot de Duitse
'Kultfilme'.
In tegenstelling tot veel van zijn
collega's uit de UFA-studio's in
Berlrjn-Babelsberg slaagt Rüh-
mann er na 1945 in terug te ko-
men. De travestierolprent Char-
leys Tante uit 1955 blijkt een
naoorlogse publiekstopper. De
recensenten zijn lovend over zijn
rol als karakterspeler in Der
Hauptmann von Köpenick, een
jaar later gedraaid. Terugblik-
kend op zijn filmcarrière is Rüh-
mann zelf echter het meest te-
vreden over Der Brave Soldat
Schweijk (1960).

Pas in 1967 stelt Rühmann zich
open voor het snel groeiende
medium televisie. Maar vanaf
dat jaar is hij nauwelijks meer
van de buis te slaan, aanvanke-
lijk in series, later als graaggezie-
ne gast in praatshows. Oud-pre-
sident Richard von Weizsacker
betitelt hem op zij 85ste verjaar-
dag als 'levenshulp voor een-
ieder van ons. Bij RTL Duits-
land was Rühmann afgelopen
najaar nog te gast in de laat-
avondshow Gottschalk. Gister-
avond werd een gedeelte van dit
interview herhaald. In de ko-
mende dagen en weken zullen
bij diverse Duitse tv-statiohs in-
gelaste films te zien zijn met
Rühmann in de hoofdrol.

De Duitse acteur is veelzijdig.
Hij regisseert meerdere films,
zoals Der Engel Mit Dem Sai-
tenspiel (1944). Daarnaast geldthij als een niet onverdienstelijk
zanger, wiens grammofoonpla-
ten gretigaftrek vinden. Een vanzijn hobby's is vliegen.
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# Dennie Christian
steld en zal zeker een aantal
namen bevatten die regelmatig
figureren in de Duitse hitparade.

De juiste datum van de voorver-
koop van kaarten is nog niet
bekend, maar het streven is om
daar in de loop van december
mee van start te gaan.

" Marjon Lambriks Foto: frits widdershoven

" Heinz Rühmann in de in 1956 opnieuw uitgebrachte film 'Der Hauptmann von Kópe-
nick. Foto. kippa

# Joop van den Ende (Endernol) met op de achtergrond desterren uit zijnAalsmeerse 'amusementsfabriek'.
Archieffoto: GPD

Directie RTL steekt personeel hart onder riem Schlagerfestival '95
met vijftien sterrenEndemol keert RTL 4

openlijk de rug toe
Van onze rtv-redactie

KERKRADE - In totaal zullen
vijftien bekende sterren uit de
Duitstalige landen volgend jaar
opnieuw deelnemen aan het
Schlagerfestival 1995. Na een on-
derbreking van een jaar - omdat
de Tros het liet afweten - wordt
de inmiddels 23ste editie tradi-
tiegetrouw gehouden in . het
tweede weekeinde van septem-
ber. In dit geval op vrijcjag 8 en
zaterdag 9 september 1995. Zoals
vanouds in de Rodahal van
Kerkrade.

val in 1995 andermaal presen-
teert, wil op die manier met een
met een gevarieerd, vlot hanteer-
baar programma voor de dag
komen. De artiestenploeg wordt
in de komende weken samenge-

show
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Afgeslankt en toch Vf^HHeven dik gebleven.
Voor liefhebbers van lekker eten hebben we deze week een paar '%fy Ë^^^

voordelige magere vleesaanbiedingen. Plus een heerlijk nieuwtje: .^SiSpB»
Daar zit een stuk minder vet in dan in gewone hamburgers: de wSÊw^^^Ê^
Zonder dat de hamburger daar zelf nou dunner van geworden is. < ]^..,^uu^ill;i

En omdat we 'm maken met puur rundvlees is-ie net zo lekker als een \l§H? WÊÈÊM'A^^^m\\\\\\\\\\\mm\
CJ C_J BB^"'*''ï''^*^w'^^^Ki«^v"^3.'''3fe^''W":,>-^ -"^^^^^^^^^'^■^^^^t!»^^fei /.'/ '-Jmwmmw&zmmm\

*~^ ' * |Kja^£-.'''-."... ■ >■■■■■

tomaat en ui-ringen. Eet 'm voor de afwisseling gewoon maar 'ns als tl'l^^^^9KÊm
een mager stukje vlees bij groenten en aardappelen. j

Magere hamburger, 100 gram <m®© L79 1.29

Greenfields maeere . ,"♦ a~ 01 Superkrentenbollen, ___ £"^j D.E. Décafé cafeïnevrij, "-.,„..■.„■ i«-i*»4*ulMi, a,a,-KUi4WA« «"«♦ Always damesverband, ah servicelijn: 06-0305. De art*nnHnblnpn» Uit de bedieningsafdeling: za k4stuks 3-25r 2.25 ÊSfflfl pak 500 gram rt .1 m*é ■""* Laatste Week: aanbiedingen met diverse soorten, .._ deze advertentiekunt uinaiieAHjrunderlappen, Van de Bilt ? 3"^' zdK^btUKb, t.tj |« „. „ ë' ' 849 P9JBB| ,« „«+^ l^io+a,.,^,". -u_.-„-ijiil..-. nak <sxa«ys /W<* 449 kopen, behalve de artikelen wa*
kilo 18.50 -.._ Kemni«iChehaminop2 99 WS3m\ ®®® -S^o-**3. \ n CXtra KriStalZegel^tt@fflgAg Pak ®^ H,W cijfertjes bi| staan.Die artikelen
500 gram ®®®® Jft9? 9.49 Kempiscnenam.iuug*.^ Even voorstellen: |fc|| Nu met dubbele waardepunten. -—r^ ~ , J' fgf|g"mLj, »■ ,« I*l «.n- „■ d'fA^ in A,H Tkels, w?a«

R - ri i--.„vonrn||on —~«H««^^voiie spaarkaarten p^HSiPSIIaïm Vernieuwd:Crl Albi machine die cajferties op de deur staat. 1»
Rundergehakt, CU Goudse extra belegen kaas i-ionKeußenroiien, iöSßr 01 Garibaldi, kunt u inlevere?rt/m 5 novemver a.s. ICjT te^lp^^JJiHJ vaatwas compact prijzer, geiden t/m zaterdag 8 oktf

kik^ 10.50 48*. vers van't mes®®® of *"'rollen ZJV krenten of rozynen/kaneel verkade chocoladetablet, fë^SKH can + navulzak, ' "500 gram ®®«® J^ D/KJ vacuüm verpakt©®@©®- ftn Selection St. Jacques, pak 200 gram A9- 1.59 melk puur of hazel samen 2 kilo l&tt 9.95
CM Koniin kiloJJ-9ü990 kil° -^^ !<&■"" 'n rode of witte Franse nnnt/mpik 9nna ■&* 335 o^2*»?
500S 545 " Gouda's Glorie Volle Pond tafelwijn, statiegeldfles .Q

_ Uit de diepvries: noot/melk, 200 g Ó.ÓO Tsstg^^£p* Tempo milk tissues maxi,|®©|buugram «w» wï «ww bourja s uone voile fona , 495 01 Roomboter gevulde Miauw kattenvoedsel, r*TTZ^S '^^f\ navulpak40 stuks ü-W 3.75
~_ * B. Nieuw: mar^nine, lfiQ speculaas-of-boeren cake, diverse smaken, 3 blikken .„. <*» Vruchtenlimonadeslroop, S^Tg-^:g 01 Roggebrood, kuip 500 grama*xs>J«9» J..0» LUBastogne, „ „ 400 gram of Ol Appelstrudel, è 410 gram 3^4.19 frambozen cassis, aardbeien «§^Noorse dames/ .
fTTHI licht of donker, Grand'ltalia Sugo Casa, pak 250 gl#S 1.99 600gram ©@®<d _i99 QOQ _. ©@®©® oftropical® 5.29 JmWB herensokken 8.95 ,
«Hv-^jff 500 gram Nu 99 champignon of groenteAm4.39 g I „ - J"" 01 Brouwers Pilsener, sinaasappel®@®© of ÊMÊm ofkindersokken m

ocQ* Traditionale [AAS] of kruiden U loiTouraine-Sauvignon Sourcy vruchtenlimonades, krat 24 flessen limonadesiroop grenadine JJM/fflTdiverse "ten * -"V -■ 1AH Roggebrood in box. 3.09 [4^-9) pot 665 ml 3>®& oQQ A Jlk - 'lemon©,orange© of apple ©©, è 0.3 liter J£4? 13.99 ®, bus 0.75 liter 4.09 smmmWd 3 paar ®@® 7.95 iïTSt._. o.v^J ummmßa\ Ber&erac' üxzxaxixsi fies 1 liter _l^rs~ 1 l ■3r^^s»^ *? w llüjs^sw
Bate bananen, Milky Way melk/chocoiade- (MM'ndragewmeof-rode Scholfiletp verpakt Knorr Rnesse sauzen 01 Extra gevulde soepen, po"Z! Fbi^e

a
menafdelin§; ,f\|/* f3U pasü POt3lograrn '^1 fleso 7?Ser per 100 gram ®2& 2.79 champignon/bacon, kaas/tuin- groente,tomaten of kippe, R.jkb ogende Enca, * 171Ijsbergsla, , ®® J^ 2.59 . . lljHi fles o.7sJiter Q|. kruiden, keme/mango blik 0.8 liter * - -.n

perstuk ó^ \A
Per krop 1.25 d^ De Ruijter vlokken, SSf Quaker crues.icrake, zake @ " ««^1.79 jsg^
Boursin knoflook^! of SHj SoT^JSf 'n volle rode &951 of witte SS?wl? ._ HetVerre Oosten nasi, bami Aquafresh ®@®^> ofAquafresh 's Lands grootste kruidpeper 70+1496). - ft &P 1

ri. ii rn Franse wijn uit de Bordeaux,. __
nak37spram s>sxs) 329 of macaroni, anti-tandsteen tandpasta sic. verder actueel boodschappenmeuws br?-u ail " *■ u>doosje 150 gram imm 3A9 .«g^pinhoud ±#$\Jfö fles 0.75 liter ®®® 5.95 PaKJ/üBram ®®® paklkilo ®@®® Am 3.99 @®®,3tubesa 75g &£$ 5.38 mdc ah Klantenkrant. blijft Op dekleintjes W

■ ■ *

B BL__ata^^iafl B 'jSÉmWmT sWf .:'■■■."" ''Vj'' B- *
laiiiW. BlËißk '~^H .i^^BBBB *

*"'^B« iBl Bak 'm a^"W —ijal■k V& ,-; I Het komt in de beste families voor, zon knokpartijtje om de krant. En dat is

afMßfe- - M **m¥f' famm i^i^^k '^B heel begrijpelijk. Veel mensen worden nu eenmaal pas wakker als

iß^ ft,% "*** VJ /B| \\ %a#^ * 'IrVlwtlilliïttiifl [r^i^i^^M^ het ontbijt vergezeld gaat van een vers ochtendblad. Of voelen zich

-Jmm\ mÊßt* «***'" Khßk 'ï*fc :»^^^^B s avonc*s met eerder op hun gemak dan nadat de krant grondig is
Mb .^r^w-*" \3}mmTm'&^ÉÈSÊiil^F r if w r-\ /B doorgenomen. En kunt u zich een forens voorstellen zondty krant

' "T^ l^^^^^tfOl Bk ijHiß^B^' aW-raSfll K# "■7-M trouwe reisgenoot?

IaBMB II Nederlanders lezen geen krant, ze verslinden hem. De gemiddeldekrantelezer

PrfV;» mÊ BmTjBIB B' J '^ besteedt dan ook al gauw zon drie kwartier aan zn dagblad. Aan

' UB au A' Jr~^ÈÊm aÉ het nieuwsen de showpagina's. Het sportkatern en de boekbespre-

ij'^^T^B|^slSl nl| EÉÉ- msMt kingen. De beursnoteringen en de familieberichten. En vanzelf-

■■F v^^^Hö^fcÉHM M^'B sprekend kan ook uw advertentie op zijn warme belangstelling
mmW^^ Bh '^Éfl -Ar*4Ëkmmm*. mmTm\\ mW*l^m\^mm pBBHBBbi \W\

mmW WW^ ~^mWfc^^^mlmmmm*m iWVm^ jmmm^9 rekenen.
'^^MM^m BF U ■ WB

# T^Bfla^^HH^s P \\'i WB Of het nu om uw tijdelijke aanbieding gaat of om een langlopende themacam-

faÉL BaV a^»^,f^ M ' \\ 't' \B pagne, de krant garandeert ude grootst mogelijke aandacht van
Mn HflißaL 'ffiV \pjB 'PltSP* \B een u'terst breed en toegewijd publiek. Een publiek dat de tijd

',mW JÊë mW A ■ n V i| voor u neemt. Dat u niet ziet als een irritante stoorzender. En dat1 W mM P 1mwLA Ld fl tw r \flU&Bf^J Ik ,__\jj^i^^B e'ke dag opnieuw reikhalzend naar u uitkijkt.

\ r aifl «P Voor meer informatie over de uitgebreide en flexibele advertentiemogelijkhe-

Mr ■H|ib^,^,^^B den van cle krant, kunt u contact opnemen met de advertentie-

HBk~ ém exploitatie van het Limburgs Dagblad te Heerlen, telefoon

B|^9 BÉéHR 045-739336, of met het Cebuco, Marketing Services, Postbus

20112, 1000 HC Amsterdam, telefoon 020-6242316.

De krant kunt u niet missen, geen dag.
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