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Honderd banen door komst Japans bedrijf
Van onze redactie economie

"tERLEN - De Japanse staal-
-.f- 1!1 Kobe Steel Ltd gaat in
v eerlen een fabriek beginnen

°r de produktie van een nieuw
°°rt lasdraad. Dat levert aan-
J^kelijk enkele tientallen ba-w„n, en uiteindelijk wellichtn°nderd banen op.
P industrieterrein D.e Beitel wil

h! .JaPanse bedrijf bijna vijf
■^______gr°nd kopen voor 2,1

mihoen gulden. Aanvankelijk
wordt slechts 1,3 hectare be-
bouwd. Dat blijkt uit college-
notulen van de gemeente Heer-
len.
Kobe Steel is het op drie na
grootste ijzer- en staalconcern in
Japan. Met een omzet van 12 mil-
jard dollar is Kobe Steel het
78-ste bedrijf ter wereld. Vorig
jaar leed het concern 77 miljoen
gulden verlies. Er staan 28.000
mensen op de loonlijst. Het Eu-
ropese hoofdkantoor staat in
Düsseldorf. Daar wil de direc-

teur van Kobelco Welding Euro-
pe bv geen commentaar geven
op de investeringsplannen.

Ook bij de Industriebank Liof in
Maastricht was men gistermid-
dag niet scheutig met informatie.
Volgens woordvoerder Frans
Ridderbeekx eist Kobe geheim-
houding uit concurrentie-over-
wegingen. Uit zijn spaarzame
uitlatingen blijk wel dat Liof-
bedrijvenwerver drs. Mart Dijk
ruim twee jaar bezig is geweest
om Kobe Steel over te halen tot

het bouwen van de fabriek in
Zuid-Limburg. Het bedrijf is
zeer nauwgezet en wil allestot in
de puntjes geregeld hebben.

De afgelopen vijfjaarzijn elf Ja-
panse en 27 Amerikaanse bedrij-
ven naar deze provincie gelokt.
De komst van de Japanse bedrij-
ven heeft in deze provincie tot
nu toe 275 banen opgeleverd. Bij
de Nederlandse provincies staat
Limburg wat betreft het aantal
Japanse vestigingen op de vier-
de plaats.
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Zwaarbewapende overvaller houdt zeven mensen vast in bankgebouw

Gijzelingsdrama in Herzogenrath
DOOR FRANK SEUNTJENS

pRZOGENRATH/KERKRADE - Een zwaarbewapen-
* overvaller houdt sinds gisteravond in het centrum
in Herzogenrath zeven klanten en bankbedienden van
.* Sparkasse in gijzeling. De man heeft volgens de poli-

twee pistolen, een paar handgranaten en een molo-v-cocktail bij zich. De gangster eist een losgeld vancc miljoen mark en een gepantserde vluchtauto. De
s*_eving van de bank werd in de loop van de avond

afgegrendeld door tientallen politiemannen
sPeciale commando's uit Aken en Keulen.

Het drama begon om twintig over
vijf. Op dat moment, even voor slui-
tingstijd, waren er nog zestien men-
sen in het bankfiliaal op de Ferdi-
nand Schmeetz platz. Al snel liet de
overvaller negen gijzelaars vrij om
zijn eisen aan de politie over te
brengen. Vijf mannen en twee vrou-
wen worden nog steeds vastgehou-
den. Onder hen zijn, voor 'zover
bekend, geen Nederlanders.

De gangster weigerde in eerste in-
stantie categorisch met de politie te
onderhandelen. Wel dwong hij de
'filiaalhouder van de bank contact
op te nemen met de directie van de
Sparkasse in Aken. Kort voor de
overval had een geldtransportauto
b. de bank in Herzogenrath een
groot bedrag afgehaald. De man
wilde dat het transport werd terug-
gestuurd. Op die eis werd niet inge-
gaan. Pas na uren bleek de overval-
ler uiteindelijk bereid via de filiaal-
houder met de politie te praten.
Maar de onderhandelingen verlie-
pen op het moment dat deze krant
ter perse ging nog altijd uiterst
stroef.

De politie van Herzogenrath gaf di-
rect na de overval Euregio-alarm.
Dat betekende dat ook de politie in
de Limburgse grensstreek in staat
van paraatheid werd gebracht. Bij
de grensovergang met Kerkrade
werden dertig politiemensen inge-
zet. In hetKerkraadse politiebureau
werd een crisiscentrum ingericht.

Van daaruit zullen verdere acties
worden gecoördineerd voor het ge-
val de eisen van de overvaller wor-
den ingewilligd en hij richting
Nederland vlucht.

Maar vanochtend vroeg zag het er
allerminst naar uit dat de Duitse
politie de gangster een vrije aftocht
zal verlenen. Alles wees er op dat de
politie voor die tijd een einde aan
de gijzeling wil maken, desnoods
met geweld. Op de daken van kan-
toren en winkels in de omgeving
van de bank lagen scherpschutters
met het geweer in de aanslag. En op
de Ferdinand Schmeetzplatz en
aangrenzende straten, waar de
straatlampen waren gedoofd, waren
de silhouetten zichtbaar van tiental-
len politiemensen met getrokken
pistool en kogelvrije vesten. Ook
stonden er in de buurt van de bank
enkele ambulances klaar.

Pers en massaal toegestroomd pu-
bliek werden in de loop van de late
avond door de politie steeds verder
van de bank weggedreven. Dat
kostte zoveel moeite dat de agenten
op een gegeven moment zelfs poli-
tiehonden inzette om de honderden
nieuwsgierigen op de gewenste af-
stand te houden.

" De Sparfcasse in Herzogen-
rath waar zich het gijzelings-
drama afspeelt. De fiets met
het kinderzitje is van een van
de twee vrouwen die in de
bank gevangen wordt gehou-
den. Foto: CHRISTA HALBESMA

Geen longpest
inDuitsland

- De Duitse vrouw
p.stWoensdagavond met °P lon--
g.

l duidende symptomen in
w" ziekenhuis in Hamburg
-iel,, opgenomen, blijkt deze
t^*{e niet onder de leden te heb-

ke hebben artsen van het zie-
'fterir s -isteren na uitgebreid
rn a?/Sch onderzoek, bekendge-
(jeakt- De 31-jarige vrouw was
'o ft eek van een reis in India, uitsland teruggekeerd.
]0-e hebben geen indicatie van
fr_|Pest gevonden," aldus Man-
vai? chef de clinique
2j , het Instituut voor Tropische

eKten in Hamburg.

AFEN TOE ZON
iifd

(>la ' vroege ochtend kunnenko^J elUk mistbanken voor-
de *n- Na het oplossen van
bljjf)lst is er af en toe zon en
l_m_ het droog. De middag-
c* i?eratuur loopt op tot cir-
**aalt Braden- Komende nacht
Voo °et kwik naar 4 graden.
tfe jl verdere informatie be-
kü,i,ende het weer in Limburg
Va. u hellen 06-9775.ïoï^AAG:oJa_°p: °6-50 onder: 18.01«an 0p: 09.52 onder: 19.09
C^GEN:
»H__0p: 06-51 onder: 17.59
_^nop: 11.09 onder: 19.56

Brandweer voor
gevaar airbags
gewaarschuwd

DOOR HAN BRINKMAN

SITTARD/BORN - Tal van brand-
weerkorpsen in Nederland zijn ge-
waarschuwd voor nadeligenevenef-
fecten van een airbag. Na een bot-
sing kunnen onverwacht onderde-
len van dit opblaasbare veiligheids-
kussen tevoorschijn komen,
waardoor ook hulpverleners letsel
kunnen oplopen.

De. brandweercommandant van
Bom, Henri Wagemans, heeft zijn
personeel opgeroepen zeer voor-

zichtig te zijn bij auto's met een air-
bag. Bij het blussen onlangs van
een in brand gevolgen auto in Bom
schootvolgens Wagemans een soort
veer van de airbag dwars door car-
rosserie naar buiten. „Gelukkig is
daarbij niemand gewond geraakt,"
aldus de commandant.
Het incident was voor hem aanlei-
ding om zijn manschappen tot ui-
terste voorzichtigheid te manen. Bij
grotere brandweerkorpsen in Zuid-
Limburg blijkt de airbag eveneens
onderwerp van gesprek te zijn. In
Sittard en Geleen wordt in de
nieuwste cursussen speciale aan-
dacht besteed aan de 'bijwerkingen'
van een airbag.

Zie verder pagina 1 5

" Brandweer weet te
weinigvan airbags

Oproep Wiertz tot radicale navolging
VATICAANSTAD - Religieuzen moeten opnieuw een radicale keuze
maken voor een leven in gehoorzaamheid, armoede en zuiverheid. Pas als
de crisis in het religieuze leven overwonnen is, kan de kerk haar geloof-
waardigheid hervinden. Dat zei mgr. F. Wiertz, bisschop van Roermond,
woensdag tijdens de bisschoppensynode over religieuzen in het Vati-
caan, aldus een gisteren door het Vaticaan verspreide samenvatting.

Volgens Wiertz hebben veel religieuzen als gevolg van de ontkerkelijking
hun geloften losgelaten. „Zij hebben gekozen voor een andere levensweg.
Weinigen zijn op de roepstem van de Heer ingegaan,", aldus de bisschop.
Wiertzriep de religieuzen op, weer 'getuigen van heiligheid' te worden, in
wie mensen van deze tijd sporen van God kunnen ontwaren. Ook andere
bisschoppen pleitten voor een terugkeer van religieuzen naar de aloude
geloften van gehoorzaamheid, armoede en zuiverheid.

Volleyballers
vandaag in halve
finale tegen VS

ATHENE - Het Nederlands vol-
leybalteam heeft bij het WK in
Athene voor het eerst in de histo-
rie de halve finales bereikt. De
ploeg van bondscoach Joop Al-
berda won gisteren zonder veel
moeite met 3-0 van Griekenland.
De setstanden waren 15-12, 15-5
en 15-5.

Oranje speelde bijna de gehele
wedstrijd met het basiszestal
Zwerver, Blangé, Zoodsma,
Posthuma, Held en Grabert. Pas
laat in de derde set mocht Bas
van de Goor even sfeer proeven.
Alleen in de eerste set boden de
Grieken enige tegenstand van
betekenis. Toen Oranje eenmaal
op voorsprong was gekomen, ga-
ven de gastheren al snel de hoop
op een goed resultaat op.

In de halve eindstrijd speelt Ne-
derland vanmiddag tegen de
Verenigde Staten. De Amerika-
nen wonnen in de kwartfinale
overtuigend van Zuid-Korea: 3-0.

Zie verder pagina 21

" Oranje krijgt
Grieken stil

Legalisering drugs levert 6,3 miljard op
DOOR CARINE NEEFJES
EN CEES VAN DER LAAN

DEN HAAG - Legalisering van
soft- en harddrugs levert over-
heid en bedrijfsleven jaarlijks
tenminste 6,3 miljard gulden op.
Hetrijk bespaart hiermee miljar-
den op het gebied van gevange-
niswezen, rechtsvervolging en
politie. Bovendien is de huidige
aanpak van de drugscriminaliteit
een verloren strijd, omdat de
kosten onbetaalbaar zijn.

Dit blijkt uit het vertrouwelijke
rapport 'Drugsbeheersing door

legalisatie', dat is opgesteld door
belangrijke vertegenwoordigers
uit kringen van politie, justitie
en verslavingszorg. Het onder-
zoek zal binnenkort worden aan-
geboden aan de fractievoorzit-
ters in de Tweede Kamer en de
ministers van Justitie en Volks-
gezondheid. Het rapport circu-
leert als discussiestuk binnen
instellingen voor verslavings-
zorg en politie en justitie.
Het rapport pleit voor de legali-
sering van drugs, omdat het hui-
dige strafrechtelijke beleid han-
den vol geld kost en nauwelijks
resultaat oplevert. De helft van
de mensen in de gevangenis be-

staat uit drugscriminelen, stellen
de deskundigen in de werk-
groep. Het rijk geeft jaarlijks (cij-
fers '93) ruim 2,1 miljard gulden
uit aan gevangeniswezen, politie-
zorg en rechtshandhaving. leder
jaarnemen de kosten bovendien
met honderden miljoenen toe.

Drugscriminaliteit kost het be-
drijfsleven en de individuele
burger 4,2 miljard gulden, zo
blijkt uit de berekening van het
rapport. Dit wordt vooral veroor-
zaakt door schade-uitkeringen
na inbraken en misdrijven. Bo-
vendien wordt enorm veel geld
uitgegeven aan particuliere, be-

wakingsdiensten en slachtoffer-
hulp.

Legalisering is de enige moge-
lijkheid om de drugscriminaliteit
een halt toe te roepen, stellen de
deskundigen. „De overheid kan
miljarden besparen door de
strafbaarstelling van drugs af te
schaffen: weg overbelasting van
politie en justitie, weg cellente-
kort," luidt de conclusie van het
rapport.

Zie ook pagina 3

" Harddrugs
uit de muur

Kamerfractie
PvdA blijft
gekant tegen

nachtvluchten
GELEEN - De PvdA-fractie in de
Tweede Kamer is bepaald niet onder
de indruk van de lobby van Lim-
burgse partijgenotenvoor aanleg van
de Oost-westbaan. In hettv-program-
ma Den Haag Vandaag herhaalde
F. Crone, PvdA-woordvoerder
Luchtvaartzaken in de Tweede Ka-
mer, gisteren het standpunt van zijn
fractie dat die niet akkoord zal gaan
met het uitvoeren van nachtvluchten
boven vliegveld Beek. Dit standpunt
strookt met dat van coalitiepartner
D66 maar staat haaks op de mening
van de WD. Uitbreiding van 'Beek'
mag van de PvdA in de Kamer wel,
maar alleen met dagverkeer.
WD-woordvoerder J. te Veldhuis
zei gisteravond dat de beide coalitie-
partners met hun opstelling de be-
trouwbaarheid van de rijksoverheid
op het spel zetten en Limburg een
slechte dienst bewijzen. Hij vindt dat
PvdA en D66 niet anders konden
dan instemmen met de Oost-west-
baan en nachtvluchten, omdat ze er
tijdens devaststelling van hetregeer-
akkoord niet meer op zijn teruggeko-
men.
Te Veldhuis en ook Crone ontken-
nen stellig de suggestie van Den
Haag Vandaag dat binnen de coalitie
in de Tweede Kamer wordt gewerkt
aan een compromis rond de Oost-
westbaan. Dit zou inhouden dat die
baan er niet komt, maar dat er wel
een volwaardige autosnelweg tussen
Noord- en Zuid-Limburg wordt aan-
gelegd. Dat betekent dat de A73 tus-
sen Venlo en Maasbracht direct vier-
baans wordt en niet eerst, zoals nu in
een principe-akkoord is bepaald,
tweebaans.

Zie ook pagina 1 5

" EensgezindheidPvdA
over 'Beek' is schijn'

Dwangverpleging
voor neerschieten

agenten geëist
DEN BOSCH/BRUNSSUM - Ger-
rit S. (31) uit Heerlen, die op 12 au-
gustus 1993 in het centrum van
Brunssum brigadier A. Wolvers en
hoofdagent Peter Puts met een re-
volver neerschoot en zwaarver-
wondde, is psychisch zo ziek dat
nieuwe ernstige ongelukken nau-
welijks zijn te voorkomen.
Mede op advies van het Pieter Baan
Centrum in Utrecht heeft procu-
reur-generaal mr. A. Franken het
hof gisteren daarom gevraagd S. te
veroordelen tot zes jaar gevangenis-
straf en tbs (ter beschikkingstelling
met dwangverpleging). Volgens de
medici zal die intensieve verpleging
van S., die in 1987 al voor het dood-
schieten van zijn schoonvader in
Amstenrade acht jaarkreeg, wel zes
jaar gaan duren.
De rechtbank in Maastricht had de
man na een eis van 13 jaar en vier
maanden in december 'slechts' ver-
oordeeld tot negen jaar cel. In haar
vonnis liet de rechtbank zwaar mee-
wegen dat S. schoot op agenten die
een normale routine-controle uit-
voerden. Brigadier Wolvers zei gis-
teren bij het hof dat hij en zijn colle-
ga en hun familieleden vooral de
psychische gevolgen van het inci-
dent nog dagelijks ondervinden.
Wolvers, door S. dwars door het
hoofd geschoten, overleefde de aan-
slag als die door een wonder. Enke-
le maanden geleden is hij weer aan
het werk gegaan. Zijn collega Puts,
die in het lichaam was geraakt, had
dat al eerder weer opgepakt.

Zie verder pagina 15

" Crimineel vreest wraak
neergeschotenagenten

het weer

Zeker 1,5 miljoen
sportvissers
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Onbekend werk
Dix opgedoken

DÜSSELDORF/DEN HAAG - In
een Düsseldorfse galerie is een tot
nu toe onbekend stuk van de Duitse
schilder en graficus Otto Dix
(1891-1969) opgedoken.

De vondst zal kunsthistorici op zijn
minst verrassen. Want het is een
voor de satiricus Dix ongewoon 'ro-
mantisch' kinderportret uit 1922,
dat zich sinds zijn ontstaan heeft
bevonden in de kunstverzameling
van Dixs zwager, de arts Hans
Koch. Deze verzameling omvat 145
werken van 30 kunstenaars en is nu
voor het eerst in Düsseldorf ten-
toongesteld.

Dix was aanhanger van de Neue
Sachlichkeit, de nieuwe zakelijk-
heid dus. Hij provoceerde bewust
en stelde in groteske werken de
wreedheid van de oorlog aan de
kaak en de ontreddering en sociale
wantoestanden in het Duitsland
van na de Eerste Wereldoorlog. Zijn
beroemde grafische cyclus Der
Krieg publiceerde hij in 1924. In
1933 werd Dixs werk door de nazis
'entartet' verklaard en in de ban ge-
daan.
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Jan Wolkers schrijft
essay Boekenweek

AMSTERDAM - Schrijver en
beeldend kunstenaar Jan Wol-
kers schrijft het thema-essay
voor de Boekenweek volgend
jaar, die onder het motto De
vijftigste mei in het teken staat
van de herdenking van het ein-
de van de Tweede Wereldoor-
log vijftig jaar geleden.

De Stichting Collectieve Pro-
paganda van het Nederlandse
Boek (CPNB) heeft dat don-
derdag bekendgemaakt. De
Boekenweek 1995, de zestigste
editie, wordt van 15 tot 25
maart gehouden. Het thema-
essay verschijnt naast het Boe-
kenweek-geschenk, dat vol-
gend jaar door Leon de Winter
wordt geschreven.

Tijdens de Tweede Wereldoor-
log zat Jan Wolkers (1925) op
de Leidse Schildersacadenmie
Ars Amula Naturae. In 1943
dook hij onder. Na de oorlog
zetten hij zijn opleiding voor
beeldend kunstenaar in Den
Haag en in Salzburg voort. Zijn
literaire debuut maakte Wol-
kers in 1961 met de verhalen-
bundel Serpentma's Petticoat,
waarna hij snel veel succes
oogste met orider andere Kort
Amerikaans, Een Roos van
Vlees, Terug naar Oegstgeest
en Turks Fruit.

Sinds 1980 woont Wolkers op
Texel, waar hij zich naast het
schrijven vooral toelegt op
schilder- en beeldhouwwerk. " Jan Wolkers

kunst

Symposium gregoriaans op Conservatorium

Palestrina overleefde
tijdgenoten moeiteloos

DOOR GERARD SARS

EYS/MAASTRICHT - Het
Maastrichts Conservatorium
houdt morgen in samenwer-
king met Studium Chorale
een symposium over Pale-
strina en diens relatie tot het
gregoriaans. Deze Italiaanse
componist overleed vierhon-
derd jaar geleden.

„Palestrina is een componist die in
onze tijd een paradoxale bekend-
heid geniet. Want via hem heeft
men het gregoriaans herontdekt,"
zegt Dr. Alfons Kurris, musicoloog,
kerkmusicus en pastoor.

„Hij heeft mede de aanzet gegeven
voor de uitgave van de Medicea (de
gregoriaanse uitgave van het Conci-
lie van Trente). Toch heeft Palestri-
na bijna uitsluitend meerstemmige
muziek gecomponeerd. Maar ook
heeft hij heeft meegewerkt aan de
verminking van het gregoriaans.

Als renaissance-componist ver-
wierp hij de 'grilligheden' van het
gotische gregoriaans, op zoek naar
een volmaakt evenwicht; toch ge-
bruikt hij gregoriaanse thema's als
'Leidmotiv' voor zijn composities.
Ook mag Palestrina gelden als een
soort patroon van de kerkmuziek.
Zijn naam staat voor honderden
perfecte composities, al wordt z.n
werk nauwelijks uitgevoerd."

Alfons Kurris is naast pastoor te
Eys al meer dan 25 jaar als docent
aan het Maastrichts Conservato-
rium verbonden, ook draagt hij ver-
antwoordelijkheid in het bestuur
van de Nederlandse Sint Gregorius-
vereniging in het bisdom Roer-
mond, landelijk in allerhande ad-
viesorganen en besturen en hij
pleegt internationaal wetenschap-
pelijk onderzoek inzake gregoriaan-
se handschriften van vóór het jaar
duizend.

Ten grondslag aan het werk van Pa-
lestrina ligt het gregoriaans, de
eeuwenoude Latijnse kerkzang, die

hij beschermde door in zijn compo-
sities uit te gaan van gregoriaanse
melodieën.

Anderzijds heeft hij het gregoriaans
ondergewaardeerd door zich maar
matig in te zetten voor een kracht-
dadige restauratie, waar het Conci-
lie van Trente om gevraagd had.

Het Conservatorium roemt met na-
me de kwaliteit en de exclusiviteit
van Palestrina's muziek. Alphons
Kurris: „Behalve het hermeneuti-
sche (dat betekent dat ze een bood-
schap heeft, G.S.) bezit ze ook een

evenwicht dat je bijna nergens an-
ders aantreft; iets yoga-achtigs,
niets bruusks. Ze stroomt aan je
voorbij maar laat je vrij," zegt Kur-
ris lyrisch. Het compositorische
vakmanschap van Palestrina noemt
hij 'onbetwist.

„Kijk, er zijn ook tegenstromingen,
en voor het Conservatorium is Pale-
strina maar één van de vele genres.
Laat ik als tegenhanger het werk
noemen van Josquin. Ook een on-
betwiste topper uit dezelfde perio-
de. Maar toch minder evenwichtig,
al zullen zijn voorvechters dat wel-

licht willen nuanceren. Het Conser-
vatorium heeft Palestrina nodig als
ijkpunt van technisch volmaakt
compositorisch werk en als hoogte-
punt van evenwicht zoekende re-
naissance-kunst."

Alphons Kurris: „Deze muziek
heeft een zekere meerwaarde. Het
kerkelijk aspect in zijn muziek is de
tekstbondigheid, de verstaanbaar-
heid - een van de punten waar het
Concilie van Trente op aandrong -
haar functionaliteit in de liturgie en
ten slotte: zij schraagt als het ware
de architectuur van de liturgische

rite. Laat ik het zo stellen: de eerder
genoemde Josquin, ook een renais-
sance-componist, en Palestrina wa-
ren in hun tijd beiden toppers, al
kan hen een zekere eenzijdigheid
worden verweten. Een tijdgenoot
als Lassus was veelzijdiger en
wordt daarom nu ook wellicht meer
uitgevoerd. Maar Palestrina heeft
iets. Je merkt het eigenlijk pas als je
het zelf gaat zingen: een soort meer-
stemmig en meerdimensionaal gre-
goriaans, dat, als je er eenmaal mee
bezig bent, organisch en op je lijf
geschreven blijkt."

De vraag blijft waarom Palestrina
uiteindelijk overleeft terwijl andere
tijdgenoten op de achtergrond ra-
ken.

Alphons Kurris wijst dan op de
functionaliteit van de muziek waar
met name Trente om vroeg. Paus
Marcellus, slechts enkele weken
paus, vroeg meer aandacht voor de
tekst.

„Palestrina's Missa Papae Marcelli
was het antwoord met veel aan-
dacht voor het woord. Daardoor is
deze muziek minder wijdlopig,
compacter dan van menig tijdge-
noot. Ze is dienstbaar aan de litur-
gie zonder verlies van artisticiteit.
En toch gaat Palestrina, artiest als
hij is, soms buiten hetkader van het
functionele en weet hij de werking
van bijvoorbeeld de dubbelkorig-
heid tot een dramatisch effect te
ontwikkelen."

Evenals het gregoriaans van de
monniken van Silos krijgt Palestri-
na's muziek een marktwaarde als
contrast met de mechanische mu-
ziek van onze tijd. De deelnemers
aan het symposium zullen dat zelf
gaan ervaren; er is namelijk meer
dan twee uur uitgetrokken voor
zang-repetitie onder leiding van
Eric Hermans.

Om 15.00 uur wordt het symposium
afgesloten met een concert dat voor
iedereen toegankelijk is. In tegen-
stelling tot sommige aangekondi-
gingen vinden repetitie en concert
niet plaats in de Waalse kerk, maar
in de Lutherse kerk aan de Hond-
traat.

# Dr. Alfons Kurris, musicoloog,kerkmusicus en pastoor. Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Euregionaal
Korenfestival
in Maastricht

MAASTRICHT - Het derde con-
cert van het Euregionaal Korenfes-
tival wordt zaterdag 8 oktober ge-
houden in het Maastrichtse Conser-
vatorium. Het festival wordt geor-
ganiseerd door de gemeente
Maastricht in samenwerking met de
steden Hasselt, Aken en Luik. In
elk van de vier steden worden tel-
kens concerten gegeven door koren
uit de andere drie steden. In Maas-
tricht zullen het gemengd koor Sari-
nande uit Hasselt, de Cercle Royal
Jupille St.-Amands uit Luik en
Carmina Mundi uit Aken concerte-
ren. Het dertigkoppig gemengd
koor onder leiding van Paul Tim-
mers, brengt koormuziek uit de
Vlaamse renaissance (Orlando di
Lasso) en romantische koormuziek
van Schubert, Brahms en Schu-
mann. De Cercle Royal JupilleSt.-
Amands onder leiding van Monique
Biname zingt muziek van César
Franck. Carmina Mundi, onder lei-
ding van Harald Nickoll, hoofd van
de Muziekacademie van Neuss, ver-
tolkt de dubbel-korige mis van
Frank martin.

Het concert begint om 20.00 uur

recept
Linzensalade met sinaasappel
Linzen zijn binnen de peulvruchtengroep het lichtst
verteerbaar. Er zijn verscheidene soorten die niet al-
leen in grootte maar ook in kleur variëren. De oranje
en rode soorten zijn iets minder sterk van smaak dan
de bruine en groene varianten. Bovendien koken ze
iets eerder stuk, zodat de oranje-rode soorten eigen-
lijk het meest geschikt zijn voor soepen.

200 gram linzen, zout, 2 teentjes knoflook, 2 grote sap-
pige handsinaasappels, 4 eetlepels olijfolie
1 eetlepel citroensap, 1 theelepel mosterd, 8-10 halve
walnoten.

Was en week de linzen (twee uur). Giet de linzen afe
zet ze met vers water op. Draai, zodra de linzen koke
de warmtebron laag en kook de linzen 10 minut^Voeg dan zout en twee hele, gepelde teentjes knofl" 1'

toe en kook opnieuw 10-15 minuten met gesloten det
sel. Schil de sinaasappels ondertussen dik en snijd <?.
partjes boven een kommetje tussen de vliesjes ul(
Voeg olie, citroensapen mosterd bij het uitgelekte Sjj
en roer dit dooreen. Kruid met peper en zout. Giet °linzen af, verwijder de hele teentjes knoflook en 'a,
de linzen in een schaal glijden. Schenk de dret^i'^over de linzen en laat de linzen tot kamertemperaU 1^
afkoelen. Verbrokkel de walnoten en verdeel de
met de partjes sinaasappel over de linzen.

Id-theatet

Wie houdt van een sterk danstheater als overrompelend geheel
muziek, dans, decor en kostuums moet morgenavond beslist
Sittard.
In de plaatselijke Stadsschouwburg presenteert Introdans Carl'
Carmina Burana in de succesvolle balletversie van choreograal
Wubbe. Na zeven jaar heeft Introdans het opzienbarende balletl
op zijn programma genomen.
Wubbe heeft het meeslepende en volkse element van de minn)
drankliederen uit de Codex Buranus op een bijna plat realisti
manier vormgegeven. Drie figuren vormen de rode draad in dit'
deleeuwse stuk vol wellust, wreedheid, liederlijkheid en seks
uitspanningen.
Het tweede onderdeel van het programma bevat een nieuwe v4
van Mater, een dansante choreografie van Ton Wiggers op delell
het indrukwekkende Stabat Mater van Pergolesi.
De uitvoering in Sittard begint om 20.00 uur.

# Scène uit Carmina Burana in de versie van Introdi
Foto: HANS GERRI11

puzzel van de dag

Welk winwoord komt er in het balkje?

HORIZONTAAL: 1 massa; 6 bestuurder; 11 bijb. maat; 12 vocht-
maat; 14 jongensnaam; 15 schelm; 17 muziekinstrument; 19 Az. *

land; 21 narigheid; 22 pandjeshuis; 23 namiddag; 24 gewricht; 26
pers. vnw.; 27 absolute atmosleer; 29 vlaktemaat; 30 mal; 32Gr. let-'
ter; 34 adellijke titel; 36 labium; 37 pi. in N.-Holl.; 38 kluit; 39 pi. in fFrankrijk; 41 mist; 44 koor; 45 weigering; 47 dwaas; 49 tijdelijk; 51 .
uitblinker; 53 dwarshout; 54 begin; 56 zeilschip; 58 zangstuk; 59 rij-.
tuig; 61 bijenhouder; 62 slot; 64 oorvijg; 65 pijn; 66 voegw.; 67 j
drankje.
r
VERTIKAAL: 1 Belg. luchtv.mij.; 2 gaaf; 3 aanbieding; 4onderande- ire; 5 web; 7 en andere; 8 diamant; 9 lerland; 10 gebrand linnen; 12 |
strijdperk; 13 krijgsgewoel; 16 boom; 17 lofdicht; 18 plezier; 20
behoeftig; 25 pi. in Z.-Holl.; 27 ternauwernood; 28 trompetvogel; 30
draad; 31 metaalsoorl; 32 nakroost; 33 indien; 34kerkstral; 35 duin; |
40 Eur. land; 42 vleermuis; 43 achterstuk; 45 Az. land; 46 vrucht; 48
trektuig; 50 insekt; 51 kans; 52boom; 53belemmering; 55 hechtmid- j
del; 57 vrucht; 60 waterdoortatend; 63 kindergroet; 65 waaronder.

oplossing gisteren
OPLOSSING E2115
HORIZONTAAL: 1 vlot; 4 spade; 7
leeg; 10 boot; 11 meel; 12 aren; 14
etage; 17 balk; 19 aar; 20 DNA; 21
elk; 23 nek; 24 ia; 25 hoofdsruk; 28
Ee; 29 toog; 31 Ede; 32 nurk; 35 ke-
mel; 37 Lesse; 40 mat; 41 ar; 42 GT;
43 nok; 44 enter; 47 zowat; 49 etui; 50
Epe; 52 eren; 54we; 55 tennisarm; 58
op; 60 ons; 62 koe; 63 dak; 64 hoe;
65 Edam; 67 etter; 69 bark; 70 Lars;
71 doel; 72 drel; 73 tante; 74 stal.

VERTIKAAL: 1 vlaai; 2 ober; 3'
steno; 5 ara; 6 emelt; 7 leb; 8 0
gekke; 13raat; 15 tafel; 16 g-9
leek; 20 dogmatiek; 22kunstwö
hoe; 26 d.d.; 27 kus; 30 okt<
rente; 34 oma; 36 ere; 38egoi^
45 nut; 46 renet; 47zesde; 48-f
eend; 51 pi; 53 Noor; 54 woej
noest; 57 Aarde; 59pekel; 61 s-
halt; 66 mal; 68 tin; 69 bes.

Winwoord: VETERANENZIE^
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Blauwhelmen vinden
lode Servische soldaten
na aanval van moslims
"----___nJ>nze redactie buitenland

AJEVO - Blauwhelmen van
Ibr"oredesmacnt hebben giste-. J Sarajevo de lijken gevonden
L estien Bosnisch-Servische sol-
L, ,en vier verpleegsters na een
fine Van door moslims geleidere-j gstroepen. Velen van hen wa-j erminkt. Dit heeft de speciale
Bhi A3nt voor ex-Joegoslavië, Ya-
heln- shi' bevestigd. Hij heeft
te a /'ng gevraagd bij de Bosni-

autoriteiten in Sarajevo.

VN ften zi Jn v°lgens deServiërs
ns ~'unctionarissen gedood tij-
rjn en verrassingsaanval van re-( geroepen op de berg Igman,
( van Sarajevo. De
jre-aren bang dat de aanval een
Lgst

glng zou vormen voor de
B 0 afspraken tussen de VN en
BninmSCne Serviërs over de her-
-0 M Van net vliegveld van Sara-
rde nadat deeerste vluchten
cht° uitgesteld wegens het
.^Weer, landden er tegen de

avond toch twee toestellen met
hulpgoederen op het vliegveld.
De missies door de lucht hebben tot
doel 380.000 door de Bosnische Ser-
viërs belegerde mensen van eten te
voorzien. De Serviërs, dieop slechts
honderden meters van de landings-
baan staan, lieten de vliegtuigen
ongemoeid. Wel dreigden zij de
moordpartij te vergelden met acties
tegen Sarajevo en zeiden zij niet te
kunnen instaan voor de veiligheid
van de VN-toestellen die op de stad
vliegen.
In de loop van de dag wisselden de
Serviërs en de moslims ondanks de
gevonden lijken toch rond de 400
krijgsgevangen uit. Na een jaar on-
derhandelen was het de grootste
gevangenenruil sinds het bestand-
sakkoord dat in februari van dit jaar
een einde maakte aan de beschietin-
gen op> Sarajevo. Bijna was de uit-
wisseling niet doorgegaan omdat de
Serviërs aanvankelijk honderd door
hen weggezuiverde moslimburgers
aan de tegenpartij wilden overdra-
gen. Uiteindelijk werden deze men-
sen toch in de uitruil betrokken.

Walesa gaat niet met

lege handen naar huis
parlementaire redactie

k>ch - De Poolse president
«nd walesa hoeft niet met lege
taat-k naar nuis- Na een driedaags

.de ek aan Nederland heeft
irr, ..toezegging van een reeks mi-
v.t, nale bedrijven voor meer
erkl ingen op zak, alsmede een
e nng van 'hulp en bijstand' uit
'irnknd van minister-president

Kok zegde gisteren tijdens een
lunch met Walesa toe dat de Neder-
landse regering zich tot het uiterste
zal inspannen om Polen zo mogelijk
nog voor de eeuwwisseling tot de
Europese Unie toe te laten. Ook wil
Nederland bevorderen dat de Navo
zijn deuren voor Polen opent. Op
zijn beurt zou Walesa er wel voor
moeten zorgen dat de Poolse markt
geheel voor westerse produkten
wordt opengesteld.
Walesa toonde zich zeer ingenomen
met de beloften vanKok. Woensdag
al drong hij er tijdens een bezoek
aan de Koninklijke Militaire Acade-
mie in Breda op aan dat Nederland
de Poolse aanvraag voor het EU-lid-
maatschap steunt. Blijkens studies
van Buitenlandse Zaken zou Neder-
land na toelating van Polen, Honga-
rije, Tsjechië en Slowakije tot de
Europese Unie jaarlijks vijf tot ze-
ven miljard gulden meer aan EU-
contributie moeten betalen.
Walesa nam gistermiddag op het
Binnenhof afscheid van koningin
Beatrix en prins Claus nadat hij eer-
der op de dag achter gesloten deu-
ren had vergaderd met de Tweede-
Kamercommissie voor buitenland-
se zaken en de voorzitters van de
Tweede en Eerste Kamer, Deetman
en Tjeenk Willink. In zijn dank-
woord aan het kabinet benadrukte
de Poolse president dat hij niet ja-
loers is op deNederlandse welvaart.
„U heeft dat hier zelf met beide
handen moeten opbouwen."

Nederlaag voorLabour-leider
■e Brit ~ Tony Blair, leider van
■er, 'se Labour Party, heeft giste-

'°ol * partijcongres in Black-
-0n„ een nederlaag geleden. Het

I .*"» 'of stemde voor handhaving

* ich u f USe Four'- waarin de partij
I -n d

ltsPreekt voor nationalisatie
f ler han l

lndustrie. Twee dagen eer-

'6UU d ir voorgesteld de clausu-

' e neri
partiJstatuten te schrappen.

'ratji , t r^aag was echter minder
';e afg h dan ze leek. omdat tallo-
-1 Vaarcugden naar het congres
»rn v getuurd met de opdracht
fcij 0r de clausule te stemmen,
«at BK 0 niet gemachtigd om - na-
fc.p ,ai' zijn geruchtmakende op-
sier, gedaan - tegen te stem-

Va 1997 nieuw systeem om huurwaardeforfait vast te stellen

Belasting woningeigenaar
drie jaar niet omhoog

Van onze parlementaire redactie

" HAAG - De belastingtoeslag voor de 3,5 miljoen eige-
'"bewoners van huizen (het huurwaardeforfait) gaat de
Romende drie jaar niet omhoog. Minister Zalm (Finan-

' heeft dat de Kamer laten weten. Na 1997 komt er een
w systeem om de hoogte van het forfait vast te stellen.

Jfarfait bedraagt nu 2,8 procent
[?e waardevan de woning in be-
""de staat. De waarde van een
j"i bewoonde staat is vastge-

' °P 60 procent van de markt-

'^ e Afhankelijk van de prijs
Qe woning loopt het forfait van

** 40.800 gulden. Onder het vo-
_^abinet is het forfait elk jaar
J^gd, tot grote woede van de
1belooft verder dat de belastin-
gedurende deze kabinetsperio-
de"' inflatie gecorrigeerd zullen■■en. Het vorige kabinet heeft
drie keer van afgezien waar-
de burger meer belasting ging

geeft aan dat de diesel-
lns tot het jaar 2000 niet meer
'°.°g zal gaan, behalve met delle- Een verdere verhoging van
etlzineaccijns van elf cent - een

het vorige kabinet - gaat
-*1 door als ook onze buurlanden

'enzineprijs optrekken.

Plannen om te tornen aan de belas-
tingaftrek voor reiskosten tussen
woon- en werkplek (reiskostenfor-
fait) zijn er niet, aldus Zalm. Net zo
min als een voornemen mensen die
privé in een auto van de zaak rijden
een hogere belastingtoeslag in reke-
ning te brengen (autokostenfictie).
Zalm meldt verder dat de politie er
in 1995 geen 50 miljoen bij krijgt,
maar tien miljoen gulden. De overi-
ge 40 miljoen moet op basis van
eerder afgesproken bezuinigingen
weer terugkomen. De sector cul-
tuur moet 7 miljoen inleveren, ook
al krijgt men er op papier vijftien
miljoen bij. Er staat echter nog een
oude bezuiniging van 22 miljoen
open.
Er is ook minder geld voor de ge-
zondheidszorg. De in het regeerak-
koord gemelde groei van het budget
met 1,3 procent (circa 800 miljoen)
per jaar, is door bezuinigingen maar
1,1 procent: 120 miljoen gulden
minder.

binne/buitenland

Meisjes al jong
verlegen gemaakt

Van onze redactie binnenland

IHAAG - Kinderen worden geboren,
'jongetjes' en 'meisjes' gemaakt. Ou-
brengen hun kroost al in het eerste le-
Bar de typisch mannelijke en vrouwelij-
ekjes bij. Eigenschappen die later de
op betaald werk bepalen.

blijkt uit het onderzoek 'Roze en blauwe
ten' van de Universiteit van Amsterdam
Bisteren door minister Melkert (Sociale
en) naar de Tweede Kamer is gestuurd,
fat het stereotiepe gedrag in de allerpril-
fase wordt aangeleerd, zijn de rolpatro-
nauwelrjks te doorbreken.

De onderzoekers constateren dat kinderen
zich gedragen naar wat de ouders ervan ver-
wachten. Bij jongetjes is dat een zelfverze-
kerde en doortastende houding. Meisjes
denken dat ze vooral verlegen en bezorgd
moeten zijn. De ouders zien in het gedrag
van hun kinderen een bevestiging van hun
verwachtingen, wat vervolgens het kind
weer sterkt in net gedrag.

Op die manier worden mannelijke en vrou-
welijke eigenschappen aangeleerd. Deze
kwaliteiten zetten de toon voor de verdere
levensloop. Onderwijsprestaties, kansen op
de arbeidsmarkt en- omgang met anderen
worden beïnvloed door het typisch vrouwe-
lijke en mannelijke gedrag.

De onderzoekers constateren dat ouders de
mannelijke eigenschappen meer waarderen
dan vrouwelijke. Opvallend is ook dat ou-
ders die een dochter verwachtten maar een
zoon kregen, daarzeer blij mee zijn. Anders-
om bleek dit niet het geval. Op tweejarige
leeftijd mogen de jongetjeseen halfuur later
naar bed dan de meisjes.

Twijfels over massale
zelfmoord sekteleden

Van onze redactie buitenland

CHEIRY/MONTREAL - De Zwit-
serse autoriteiten beginnen te twij-
felen aan een 'massale zelfmoord',
dinsdag, van tientallen leden van de
sekte Orde van de Zonnetempel. De
lijkschouwing wijst uit dat de
slachtoffers zware drugs in het li-
chaam hadden voordat ze verbrand-
den.

In de Canadese provincie Québec
zijn gisteren nog twee lijken gevon-
den in een uitgebrand huis waar
dinsdag al twee verbrande licha-
men waren aangetroffen. Autoritei-
ten brengen de brand in een vakan-
tiewoning in Morin Heights, 80 kilo-
meter ten noorden van Montréal, in
verband met de gebeurtenissen in
Zwitserland.
De Zwitserse televisie meldde gis-
teravond dat een deel van de slacht-
offers 'in een voorop gezette val'
was gelopen. Een aantal van de om-
gekomenen zou niet tot sekte heb-
ben behoord, maar naar de chalets

zijn getogen om rekeningen te ve
reffenen.
Onderzoeksrechter André Piller
heeft bevestigd dat de sekte Orde
van de Zonnetempel de afgelopen
maandenfinanciële problemen had.

Inmiddels is duidelijk dat een van
de 52 slachtoffers, 48 in Zwitserland
en vier in Canada, een uitgesproken
tegenstandster van de sekte is zijn
geweest. De Canadese Francoise
Ostiguy was naar Zwitserland ge-
reisd om haar echtgenoot over te
halen de Orde te verlaten en naar
huis terug te keren. Het echtpaar
behoort tot de vijftien slachtoffers
die inmiddels zijn geïndentificeerd.
Robert Ostiguy, burgemeester van
het dorp Richelieu, was voor een
korte vakantie naar Zwitserland ge-
gaan. Hij zou volgens medewerkers
geen zelfmoordneigingen hebben
gehad.
De eveneens omgekomen Jocelyne
Grand'Maison (44) behoorde wel tot
de sekte, maar zou volgens haar in
Québec achtergebleven man 'gegij-
zeld' zijn en aboluut geen zelfmoord
hebben willen plegen.

In het Zwitserse Cheiry, waar
mensen om het leven kwamen, zei
onderzoeksrechter André Piller dat
lijkschouwing heeft uitgewezen dat
de slachtoffers sporen dragen van
injecties met zeer zware, nog niet
geïdentificeerde verdovende mid-
delen.

Zie bok pagina 5

" 'Rituele zelfmoord vaak
zelfgezochteApocalyps'

Harddrugs uit de muur
Van onze verslaggevers

DEN HAAG - Heroïne en coke met
een pasje uit de muur halen. Dit is
een van de toekomstscenario's die
staan beschreven in het vertrouwe-
lijk rapport 'Drugsbeheersing door
legalisatie. Eigen verantwoordelijk-
heid van de gebruiker staat voorop.
Politie en justitie moeten niet meer
bepalen of harddrugs goed of slecht
zijn, dat beslist de burger zelf wel.

De gevangenissen stromen vol met
drugscriminelen; politie en justitie
zijn zwaar overbelast. Meer geld om
het drugsprobleem aan te pakken,
heeft geen enkele zin. De oorlog te-
gen de verdovende middelen kost
de samenleving jaarlijks al 6,3 mil-
jard gulden. „Het is een verloren
strijd. Kijk maar naar Singapore:
ondanks de invoering van de dood-
straf neemt het aantal verslaafden
daar toe. Het wordt de hoogste tijd
het drugsbeleid over een andere
boeg te gooien," zegt de Rotterdam-
se officier van justitie R. van der
Hoeven, een van de samenstellers
van het rapport.

Medesamensteller G.J. Verhoef, di-
rectielid van de Nederlandse Ver-
eniging van Instellingen voor Ver-
slavingszorg: „Heroïne en coke
moet je net als geld uit de muur
kunnen trekken. Alleen de hoeveel-
heden per dag moet je aan regels
binden. Je kunt natuurlijk niet
iedereen 'Herman-Broodporties' ge-
ven."

De werkgroep die het rapport sa-
menstelde, is opgericht naar aanlei-
ding van een 'strikt besloten' ont-
moeting op 20 januari in het Ut-
rechtse kasteel Oudaen. Hoogge-
plaatste figuren uit het bedrijfsle-
ven, hulpverlening, wetenschap,
strafrecht en politie concludeerden
toen dat de strijd tegen de drugs-
handel 'niets uithaalt' en 'nooit te
winnen' valt. De bijeenkomst was
georganiseerd door de 'Initiatief-
groep Drugsdiscussie', waarvan bij
voorbeeld de Utrechtse hoofdcom-
missaris Wiarda en de Amsterdam-
se hoogleraar C. Rüter lid zijn.
Een halfjaar na de besloten bijeen-
komst, onderbouwt het rapport met
cijfers dat legalisering noodzakelijk
is. Het huidige strafrechtelijke be-

leid is te kostbaar en niet meer op te
brengen.

Het vrijgeven van harddrugsge-
bruik is juridisch gezien geen pro-bleem, vinden de deskundigen. „We
passen de Opiumwet aan. Mensen
moeten de vrijheid hebben hun ei-
gen leven in te richten. ledereen
weet dat veel alcohol en sigaretten
slecht zijn, maar toch staan we het
gebruik toe. Dat moet ook voor
harddrugs gelden."

Een van de redenen om harddrugs
niet te legaliseren, zijn de interna-
tionale verdragen waarop de rege-
ring zich voortdurend beroept. De
werkgroep vindt dit te gemakkelijk.
„Verdragen kun je immers opzeg-
gen. En waarom moeten wij hetzelf-
de beleid voeren als andere landen?
Dat doen we met softdrugs ook
niet. Bovendien wordt in veel lan-
den deze discussie gevoerd, omdat
iedereen inziet dat het drugspro-
bleem onoplosbaar is," aldus Van
der Hoeven en Verhoef. Als voor-
beelden noemen ze Duitsland,
Zwitserland en de Verenigde Sta-
ten.

Regeerakkoord
leidt niet tot

minder werklozen
DEN HAAG - Het regeerakkoord
leidt in de komende kabinetsperio-
de niet tot een daling, maar tot een
lichte stijging van het aantal werk-
lozen. Dat blijkt uit antwoorden van
minister Zalm (Financiën) op
schriftelijke Kamervragen over de
miljoenennota 1995.

Volgens Zalm zal het arbeidsaan-
bod tot 1998 met in totaal 370.000
personen toenemen. Dat komt
doordat meer nieuwkomers zich op
de arbeidsmarkt melden (315.000)
en doordat het kabinet het beroep
op vut en wao wil terugdringen.
Een deel van de groep die anders in
de wao of vut terecht zou komen,
belandt daardoor in de ww ofde bij-
stand.

Tegenover deze groei van het ar-
beidsaanbod staat een toename van
het aantal banen met 345.000. Daar-
van zijn er 230.000 afkomstig uit de
economische groei en 115.000 het
gevolg van kabinetsmaatregelen,
zoals lastenverlichting. Het aantal
werkzoekenden zonder baan meent
dus met 25.000 toe. Zonder kabi-
netsbeleid zou die groei 85.000 zijn
geweest.

punt uit
Veronica

Veronica maakt zaterdagmid-
dag bekend of zij het publieke
omroepbestel verlaat en een
commerciële omroep wordt.
Het formele besluit daarover
wordt die dag genomen door
de Verenigingsraad van de om-
roep, waarna het personeel
wordt ingelicht. Daarna wordt
het besluit openbaar gemaakt,
aldus een woordvoerder van
Veronica.

Klacht Borrelli
De Italiaanse regering heeft
gisteren besloten een klacht in
te dienen tegen de hoogste
openbare aanklager in Milaan,
Francesco Saverio Borrelli. De-
ze had woensdag in een inter-
view de suggestie gewekt dat
een gerechtelijkvooronderzoek
zou worden begonnen tegen
premier Silvio Berluscorü op
beschuldiging van corruptie.

Azerbeidzjan
Het kernparlement van Azer-
beidzjan heeft gisteravond pre-
mier Soerat Goeseinov ontsla-
gen wegens zijn deelname aan
een gewapende opstand. De
'mini-mejlis' bevestigde met 31
stemmen voor en 7 onthoudin-
gen een besluit van president
Gejdar Alijev eerder op de dag.
Goeseinov verliet na de stem-
ming zwijgend devergaderzaal.
Eerder op de avond ontkende
34-jarige premier elke betrok-
kenheid bij de mislukte staats-
greep van dinsdag.

Bombrief
Bij een adviescentrum voor
buitenlandse immigranten in
het Tiroolse stadje Stift Wilden
is gisteren een bombrief be-
zorgd. De bombrief kon vol-
gens de Oostenrijkse radio on-
schadelijk worden gemaakt
voordat hij tot ontploffing
kwam. Het was de vierde keer
in twee dagen tijd dat in Oos-
tenrijk bij organisaties of be-
drijven bombrieven worden
bezorgd

Paus lijdt
Paus Johannes Paulus II lijdt
nog steeds onder de psychi-
sche gevolgen van de aanslag
die in mei 1981 op hem werd
gepleegd. Dat zegt een van zijn
artsen, de anesthesist Corrado
Manni van de Gemelli-kliniek
in Rome, in het weekblad The
European, dat gisteren ver-
scheen.

Baby bij afval
Een 22-jarige vrouw is gisteren
in het zuidoostenvan Frankrijk
aangehouden wegens poging
tot moord omdat zij haar enke-
le uren oude baby in een stort-
koker voor huisvuil had gewor-
pen. De brandweer kon het
kleine meisje redden. Zij bleef
ongedeerd.

Dijk breekt expres door
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" Voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis is donderdag met opzet een dijkdoorbraak 'ge-
organiseerd. De dijk was gebouwd met het doel die meteen weer ten prooi aan de golven te
geven. Tijdens het experiment had de natuur een extra zetje nodig. Maar uiteindelijk stroomde
het zeewater door een gat in de dijk van dertig meter breed. De wetenschappelijke proef, van
belang voor de veiligheid van alle zeeweringen in Nederland, had plaats in de monding van
het Zwin aan de Zeeuws-Vlaamse kust. Rijkswaterstaat Zeeland en studenten van de Techni-
sche Universiteit in Delft voerden het vier ton kostende experiment uit. Voor de proef was een
tweehonderd meter lange zeedijk van enkele meters hoogte in de zee-arm opgeworpen. Om te
voorkomen dat de dijk voortijdig het onderspit zou delven, was het nodig de gelegenheidsdijk
woensdag, wegens het stormachtige weer extra te verhogeyi en verstevigen.
De TU Delft en Rijkswaterstaat herhalen de proef met de dijkdoorbraak vanmiddag om drie
uur. Foto. ANP
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—: Limburgs Dagblad ■<gpiccolo s
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postbank:lo3sloo
Bank: ABN-AMRO 57.75.35.935
Fax: 045-739204 of 739364

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

Reuzepiccolo's
Over 1 of 2kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal één woord in grotere letter (14-punts).
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo's en
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogte per
kolom: ’ 1,90.
Afwijkende tarieven Kontakten/Klubs en 06-lijnen: ’ 2,35.
Advertenties onder nummer: ’ 7,50.
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4,75.

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

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

HetLimburgs Dagblad wordt dagelijksgelezen door
bijna 250.000personen van 13 jaaren ouder.
(Bron CeOoco Summo Scanner) 0930
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Personeel gevraagd

Uzervlechtersbedrijf J. Hellenbrand vraagt MET SPOED
ijzervlechters, leerling ijzer-

vlechters, knippers en buigers
Zonder enige ervaring onnodig te solliciteren.

Telefonische afspraak na 18.00 uur: 045-254058.
Firma Rodico vraagt voor direct:

metselaars en betontimmerlieden
voor grensstreek en Keulen

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

Het Limburgs Dagblad vraagt
Bezorg(st)ers voor

Kerkrade-West
'oor meer info over de aard van het werk, de duur van de
ezorgroute en de hoogte van de verdiensten en extra's
unt U tijdens kantooruren even langskomen of bel. Waltmans. Limburgs Dagblad, Markt 42, 6461 ED Kerk-
Mte. g 045-452932.
lunij bouwbedrijf b.v. vraagt
iet spoed voor werk in
luitsiand colfones ervaren
lETSELAARS en beton-
mmertieden. Hoog loon en
oede sociale voorzieningen.
etefoon 045-217358.
ievraagd KEUKENMEDE-
/ERKER min. leeftijd 17
ar, ervaring gewenst, evt.
Dks-opieiding. Voor telef.
ito.: 045-322346
lEVRAAGD voor Duitsland,
eigié colporteurs. Hoge
Brdiensten. Info. telef. 00-
-9.241504949.

PARTTIMERS 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, g 045-464545. "jOPROEPCHAUFFEUR rij-: bewijs B voor internationaal
kleintransport. Transportbe-
jdrijf Wim Maar, Meysstr. 3
Wijnandsrade. 045-244847.

Wij 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, g 045-725507.
Gevr. TELEFONISTE met
administratieve ervaring,
voor zaterdags. Pers. mel-
den: Taxi Brunna, Maas-
trichterstr. 155, Brunssum.
Install.bedr. P.Cloodt vraagt
voor direct LOODGIETERS
en leerl. loodgieters. Beitel
112, 6422P8 Heerlen. Tel.
045-421941.

INTERZEND vraagt pijpfit-,
ters, machine- en constr.
bankwerkers. g 043-622582,
b.g.a. 045-751420.

Personeel aanbod
Dakdekkersbedrijf AADAK
kan nog dakwerk aannemen.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Telef. 045-226688/226377/
06-52606457.
TIMMERMAN hangt uw
deuren af. Telefoon 045-
-751833.
Gevraagd VOEGWERK,
goed en goedkoop. Telefoon:
045-454317.

: ■ m
Onroerend goed te huur aangeboden_ ;

ZUTENDAAL 2 Luxe nw.
bouwappartementen met in-
ger. keuken, badk., 2 slpk.,
gar. + berg., gel. aan mooi
plein. Inl. 00-32.89-722001.
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.
Tijdel. te huur gemeub. VAK.
BUNGALOW te Klimmen.
Dir. te aanv. ’ 1.000,- mcl. p.
mnd. Tel. 043-217158.
KERKRADE-West: loods,
10x4 mtr., electra + water. S
045-462982 na 20.00 uur.
KERKRADE-Centrum: win-
kel c.g. kantoorruimte, plm.
225 m2, bij de markt, voet-
gangersdomein (nw.bouw). S
045-462982 na 20.00 uur.
Tijdelijk te h. 1 tot 2-pers.
APPARTEMENT, gestoft/
gemeub., rustige ligging.
Hulsberg, 04405-3421.

Te huur APPARTEMENT in
Sittard voor net persoon, ge-
lijkvloers. Tel. 046-528486.
App. HOENSBROEK, gr.
woonk., open keuken, bal-
kon, 2 slpks., douche, wc,
bergr., kelder, ’9OO,- p/m
ex. Tel. 045-252361.
ie huur hartje HOENS-

BROEK, boven viswinkel
net appartement 2 etages:
1e verd. werkkamer, was-
ruimte, balkon. 2e Verd.
woonk. keuken 30 m2; hal,
bergruimte, slaapkamer,
badkamer. Huurpr. / 875,-
-incl gas, water en service-
kosten va. 1-1-95. Tel. 045-
-227311 na 19.00u.: 224596.
Te huur per 1 nov. 4-kamer
appart. te BEEK, ’758,90
p/m. Inl. 046-339600.

Te huur gevraagd
WOOHUIS met tuin omg.
Heerlen/Landgraaf, huurpr.
plm. f1.000.-. _? 045-231420.

Onr. goed te koop aangeb.,gevr.

Huis kopen of verkopen.
Van Oppen BV. Lindeplein 5, Brunssum. g 045-254543.

Geen verkoop geen kosten.

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.

Open huis in het appartementen-
complex "Nightingale", Brunssum

op zaterdag 8 en zondag 9 oktober v. 14.00 tot 16.00 u.
en maandag 10 oktober van 16.00 tot 18.00 uur.

Aan de groene rand van Brunssum zijn een aantal comfor-
tabele en vooral ruime, 3 slaapkamer-appartementen te
koop. De verkoop van de appartementen verloopt voor-

spoedig. Onlangs is met de realisatie van de nieuwe entree
gestart. De ligging, nabij winkelcentrum en natuurschoon,

staat garant voor een opt. woongenot. Zonnige woonk. ge-
combineerd met royale eetkeuken. Groot balkon. Berging.

Prijzen vanaf ’ 120.000,- k.k.
Netto maandlast vanaf ca. ’ 705,- bij volledige financiering.

Adres: Florence Nightingalestraat 115 te Brunssum.

INL: STIENSTRA MAKELAARDIJ B.V. g045 - 71 22 55

Landhuis met bedrijfsruimte.
Landelijk gelegen aan de rand van Susteren,

perceel 5100 m2, volledige privacy.
Woonhuis: 900 m3inh., 5 slaapkamers, 2 badk., woonk.

met vide, natuurstenen vloer, alarmsysteem.
Apart gel. bedrijfsr. van 200 m2metkrachtstroom en wc.

Zwembad 50 m2met verl. en zonneverw., sauna.
Grote parkachtige tuin.

Voor veel doeleinden geschikt. Hogere prijsklasse.
Inl. 04499-2745.

Übach over Worms
Hoekwoning met aanbouw en garage (met smeerput),

woonkamer, keuken, kelder, badkamer met ligbad en 3
slpkmrs., tuin. ’ 165.000,- k.k. Dr. Willem Dreesstraat 20.

Te bezichtigen uitsluitend via afspraak 045-272711.

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. g 045-718731,
fax. 045-716568.

Te k. in centrum HOENS-
BROEK gerenov. apparte-
ment m. 1 slpk, cv., kunstst.
ramen, pr. ’ 105.000,- k.k.
Inl. 046-528413.
Te koop gevr. ouder
WOONHUIS met tuin (op-
knappen geen bezwaar). Tel.
046-753367.
Woonhuis met SPOED te
koop gevraagd, opknappen
geen bezwaar, g 040-114752.
LANDHUIS in villapark in
België, Maaseik-Elen,
hoekperceel grootte 934 m2,
zeer luxe afwerking, hogere
prijsklasse, g 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, g 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, g 045-728671.
BRUNSSUM, Langeberg!
10: hoekwoning, 3 slaapk.
’135.000,-. Wijman & Part-
ners, g 045-728671.
WOONHUIS met spoed te
koop gevraagd, staat var
onderhoud niet belangrijk
Telef. 045-724056.

Bedrijfsruimte
Te koop of te huur kantoor of
WINKELPAND, plm. 60 m2,
met 10 gestoft, kamers +
grote tuin. 045-724690.

Kamers
Kamers te huur, hartje
HOENSBROEK voor oude-
re personen, met kost. Tel.
na 12.00 uur 045-224509.
Te huur kamer in BINGEL-
RADE, plusm. 6 km. v. Sit-
tard. Tel. 04492-3421.
Bouwraat/machines

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 meubelhoul
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.

Winkel & Kantoor______________________________________ —-— ■ ***********************
Kantoormeubelen

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

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

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

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

Voor de goedkoopste met de meeste service naar de
grootste van Zuid-Nederland: Rockmart

KANTOORMEUBELEN. Kissel 46a, Heerlen, g 045-723142,
geopend: ma. Fm vr. 09.00-18.00 uur, za. 10.00-16.00 uur.

Aanbieding
Kantoorstoelen

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

Steeds 5000 stuks op voor-
raad, tegen fabrieksprijzen

Rockmart
kantoormeubelen

Kissel 46a, Heerlen.
Te koop gevr.

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

Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

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

Wintersport
Te kööp SKISCHOENEN
merk Dynafit, maten 3/2, 4,
s/2, 7, 7V_; ski's merk Ros-
signol junior lengte 1.60;
moonboots mt. 35 en 36. Al-
les ’ 15,- p.paar. Tel. 04450-
-2301.

Landbouw en Veeteelt

Gebruikte machines:

* Holaras mengmestmixer, Kuilverdeler, Mullos afschuifvork,
Kiepwagens 4,5 en 8,51„ Landbouwwagens 4/6/8 en 101.,

' Getr. hydr. kraan, Vicon-Fahse maïspoter 8 r., Imants- en
SBO spitter 1,5 mtr., Lely kopeg 3,5 mtr., SBO- en Muratori

I. frees 1,85 mtr., Triltand 3,0 mtr., 30 Karcher warm- en
koudwaterreinigers, Votex snoeicompressor, 15 Toyota

heftrucks v.a. 700 tot 2500 kg., Desigrif kuilvoerdoseerbak,
P.Z.- en Fahr frontmaaiers, Steketee bouwlandinjecteur,

l Veenhuis mengmestverspreider 3000 en 10000 Itr. (zelfr.),~ Deutz motor V8240 pk., Kvemeland balenwikkelaar, Berg-
mann- en Strautmann opraapwagens, Niemeyer 3-sch.

ploeg, Hardi boomgaardspuit.
Gebruikte trekkers:

Fendt 308 LS, Deutz D6207, Zetor 7245, John Deere
I 2030/2130/3350, 40 Iseki- enKubota tuinbouwtrekkers

v.a. 10 tot 30 pk.

Informeer bij COLLÉ Sittard MACHINEHANDEL 8.V.,
" g 046-519980 of bij COLLÉ Koningsbosch, g 04743-1205.. ONDERDELENBANK. Tel.
> 04493-2715.

' Te koop elke zaterdag vers
■ gewassen VOERWORTE-. LEN. Echterstraat 41, Echt.- Telefoon 04754-84282.

" KERSTDENNEN, Picca. Omorica, maat 1.50-2.00
mtr. Tel. 04703-2516.

-Te koop KERSTBOMEN,
5 Omorica, alle maten, tot- ruim 2 1/2 mtr. g 04765-2747.

Te k. Westfalia 2-paards
TRAILER, bwj. '89, veel ex-
tra's. Dassen, Kerkrade, g
045-455088.
Te k. 2 1/2 jr. Arab. volbloed
MERRIE, bruin/schimmel,
super beweging, zadelmak;
21/2 jr. Palomino ruin, D-maat,
zadelmak; IV. jr. Hengst, v.
Clendale, v.v. Nimmerdor.
Alledrie met goede pap. Tel.
045-233095 / 219175.

r —^

Geldzaken
j.— ' "*" '; Direkt geldleningen
J Voor een vertrouwd leenadvies.
i Ruys de Beerenbroucklaan 12, Heerlen.. BEL NU 045-718484 VOOR MEER INFO.

Vakantie en Rekreatle

Herfst-special
1 10 Dgn. Gandia Costa
1 Valencia. V. 14/10 met ov.

op heen- en terugreis mcl.
excurs. Slechts ’ 595,-. Het

strand van Gandia werd
door de vakantieman

onlangs als beste gekwali-
ficeerd uit meer dan 40
stranden over de wereld
Exclusief te boeken bij:
KRISTAL VAKANTIES

Den Bosch: 073-131490
Berlicum: 04103-4500.

HUIFKARTOCHTEN. Tele-
foon: 045-721866.
Te huur mooi gelegen
VAKANTIEBUNGALOW te
Rekem (B), 10 min. van
Maastricht, veel rekreatie-
mogelijkh. g 045-254770. _

Radio e.d.
Goede KLEUREN-TV'S met
gar., grote soit v.a. ’95,-.
TV-occasioncentrum Geel,
meer dan 30 jaar. Grasbroe-
kerweg 25, Heerlen. Tel.
045-724760.

Caravans/Kamperen

Te koop WILK Sport 435
met disselbak, kachel en
wintertent. Goed onderh.
Telef. 045-316154.
BERGLAND caravans,-Mauritsw. 107, Stem. Fabri-

" kant van excl. tourcaravans
aangepast aan uw wensen,

' nu reeds 1995 modellen +
tev. nog enkele overjarige

' en inruilcar. 046-332458.
.Te koop enkele STACARA-
VANS,, staande op Camping:Mooi Bemelen. Inl. Gasthuis
3, Bemelen. 04407-1321.

Te k. HOBBY Classic Torn
520, '93, met voort., buta-
gasstel, ijsk., keukenblok,
ronde tafel met stoelen, alles
ook los te koop. 046-528136.
Te k. CARAVAN, nwe. voor-
tent, op Kontiki, 5-pers.,
’4.500,-. g 045-413878.
CARAVAN- en botenstalling
aangeb.: Gronsveld, Sta-
tionsstr. 44. g 04408-1251.
INKOOP! Tourcaravans.
Betalen hoogste prijs. 045-
-416239. Open tot 21.00 uur.

(Huis)dieren
!De grootste KENNEL van
ILimburg. Alle jonge ras-
ihondjes. Meer dan 60 ras-

sen plus gar. en tatoeage. KI.

"America, Th.Watsonln 34
Achel(B). 09-3211644489
Zond. open maand. gesl.
Te koop pups YORKSHIRE-

-ITERRIËRS, g 043-474101 b.
ig.g. 00-32.89731864.

HONDEN-, kippen- en ko-
nijnenhokken v.a. ’ 195,-.
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, 6464 GA
Kerkrade. Tel. 045-460252.
Ie koop BOOMER, 5 maan-
den oud. Telefoon: 045-
-324338.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966. j

■I * ■■ '■ ■ aa^^a*********************************fam

i In en om de tuin

"Vandaag nog modder en
; jzand, morgen groen.

GRASZODEN, coniferen,
heesters, heide enz. JawellITuincentrum, g 045-256423.

»n <?nfl/ ■

TUINHUISJES, 25 types,
’435,- show! Schuurtjes, 'hondehokken enz. Vele afm. -reeds vanaf ’195,-. Hout- 'bouw Übachs, 50 jaar af fa-
briek aan gebruiker. Kerkra-
de-Vink. Tel. 045-460252.

AANBIEDING in haagconi-
feren van 150 tot 225 cm.,
wegens het leegmaken van
perceel; graszoden; aanleg
en snoeien van tuinen.
Kwekerij Dautzenberg, Eu-
verem 16, Gulpen. Tel.
04450-2131
PROFITEER nu van onze
speciale najaarsprijzen voor
gazonmaaiers, zitmaaiers,
bosmaaiers, tuinfrezen etc.
Informeer bij Collé Sittard
Machinehandel B.V. Tel.
046-519980.

Huwj'Kennism.

Blijf je alleen vanavond?
of inviteer jegoed

gezelschap. 045-272181
Rent-a-gent

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.

Bel de Vakman
NEW LOOK BV Landgraaf.
Gevelreiniging, uitkappen,
voegen, steigerverhuur. Tel.
045-312154. Fax 323452.
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
Gaat U VERHUIZEN. Bel
046-377122, wij verhuizen
U tegen een betaalbare prijs.
SCHILDERS kunnen nog
diverse buitenschilderwerk
aannemen. Tel. 045-210020.
Ervaren vakman biedt zich
aan voor straatwerk o.a. op-
ritten, sierbestrating. Ook
voor uw gehele tuinaanleg,
zeer SCHERPE prijzen.
Gratis offerte: 045-323178.
Voor het aanleggen of ver-
nieuwen van uw OPRIT of
terras. Bel voor een vrijbl.
prijsopgave: Fa. Gebr. Pin-
ckers, Maastrichterwg. 1,
Valkenburg. 04406-12991.
INSTALLATEUR biedt zich
aan voor alle voorkomende
werkzaamheden betreffen-
de gas, water, sanitair evt.
loodgieterswerkzaamheden.
Telef. 046-743252.

Wonen Totaal
In- en verkoop 2e HANDS
meubelen en antiek. Tel.
045-724943, Rotterdamstr.
80a, Heerlen.

In- en verkoop 2e hands
MEUBELEN en antiek, le-
dere dag geopend tot 18.00
uur. Voskuilenweg 91, Heer-
len. Tel. 045-741708.

Te koop BANKSTEL 3-2-1,
pr. ’300,-. Telefoon 045-
-227724.
ln-/verk. 2e-hands MEU-
BELS. Kouvenderstr. 208,
Hoensbroek, g 045-725595.

Kunst en Antiek
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 logerij.
Maandag gesloten, donder-
dag koopavond.

■■■■■■*!

f| (Brofkiati^

Maach der jet va,' \doe has 't verdeen1
(kling)kinger

Computers -■■■■■■■-■■■■ ■■■■■■ ■ -■-.__,

Nederlands^Primeur h
The Next £■Generatioiij;

NxGen 805*
P9O/Mhz E

3 jr. gar. Mainboard en tr
8 MB Ram (72 P) f'
VLBMultil/OFDD'<

Enhanced IDE/HDDA
420 MB IDE harddisk

2 MB VLB SVGA ka?
3,5" 1,44 MB Floppy dl

Keyboard en muis i"'
minitower °0.28 DP SVGA kl.monf

’ 5.299,-
-incl. BTW J

Groot assortiment CDt
vanaf ’ 14,9]
Leufkens-Dubois Heef*

Sittarderweg 58A j,
045-72 23 15 j

28K8 Modem intern, S]

’ 360,-. CompTEC, f*
Nrd. 188, (t.o. GJHoensbroek. g045-23181
Te koop PC, MCM
muis en printer, pr. ’ 1-1
Telef. 045-454232. J
Te koop AMIGA 500 W
mon. en PC uitbreidj
div. diskesttes orig.; ]
modore 64 plus div. 1
Commodore 64 128 +Juitbr., printer en div. <l
tes, samen ’ 1600,
apart te koop. Telef. v
4236 b.g.g 04750-40471^
Te k. IBM 386, *Soundbl. - CDrom 6
Telef. 045-413878. __,

Braderieën/Markt'
-^

Deelnemers gevr.
ROMMELMARKT: zo. \
Übach over Worms in I
hal Terwaerden. Inl.
324112. I

TV/Video
Kleuren TV's 12-16 kan

’ 60,- met afst.bed.
’125,-, met txt v.a. f'
o.a. Philips/Blaupunkt.
dio/TV FRANK BV, 0
33 H'heide.g 045-213432

Huish. artikelen
IJSK. gasf. ’95,-; w*
’175,-; diepvr. ’]
wasdr. ’ 175,-. 045-72559°
Kachels/Verwarmt
GASKACHELS/houtkachelS
Goedkoop! Gratis gep"
De Kachelsmid, Walem
Klimmen. Tel. 04459-163J;

Voor Piccolo's
zie verder pagina 20

® Bel 045-719966 Piccolo's voor méérfe*sultaat 8e1045-719966 j
Personeel Ko

LUXE club vraagt n leuke
meid (weg. drukte) ’3.000,-
-per wk. halen/brengen. Tel.
00.32-11602729. (na 14 u).
Exclusieve club met uitslui-
tend Ned. meisjes vraagt
met spoed 2 MEISJES.
Werktijden in overleg. Tel.
045-428305 na 13.00 uur
’l.OOO,- Garantie p.wk.
Club zkt. nog 3 DAMES v.a.
18-30 jr. 045-416143.
Goedlopend privéhuis
vraagt DRINGEND meisje. I
Tel. 045-708903. I

tntakten/Klubs
Club en escortservice zoekt
leuke MEISJES. 045-
-729904 of 045-326191.

Zeer exclusieve club te La-
naken vraagt met spoed nog
enkele nette, attraktieve DA-
MES. Hoge verd., vervoer
en werktijden in overleg. Tel.:
00-32.89472301 of 00-32.
89718692 (na 20.15 uur).
Met spoed gevraagd- CHAUFFEUR en telefoniste

I voor de weekenden. Tel.
i 045-429291

mmmm**************************************************************--' > " '06-lijnen

Anonieme
sexdating. Sexkontakt met

eenzame vrouwen. 06-9706
(100 cpm).

Sex voor twee
sexgesprek met 'n vrouw
06-3_0.330.82 (75 cpm).

SM voor 2
snelle sm-kontaktenü!

06-320.329 99 (75 cpm).

Gratis telefoon-
sex voor
vrouwen

06-4311 of
4611

Mannen bellen v. ’l,- p.m.
Telefoonsex 06-9596
Sex direct 06-9519

Top contact 06-9845
Hete meiden 06-9785

Nieuwe Rage uit Amerika
SEXPRIVELUN Bel en
spreek boodschap in en

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

wordt je live doorverbonden.
Vrouwen bellen gratis! igpm.

06-97.92.
Heerli|k genieten van een

Live-sex
gesprek De heetste meisjes!

06-96.69 100 cpm.

Gratis
sexgesprekvoor vrouwen.

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

Direct contact
met DAMES uit heel

Nederland. GEHEEL PRIVÉ
thuis doorgeschakeld.

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

Vrouwen en meisjes hebben
hun privé tel.nr in onze

computer zitten waardoor wij
je direct kunnen doorver-

binden. Ze hebben allemaal
hun visitekaartje ingespro-

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

végesprek! 75 cpm.
06-95.60

Gratis telefoon-
sex voor
vrouwen

06-4366 of
4622

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

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

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 je RIJPE 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)

Adressen
Dames geven hun adres en

telefoonnummer.
06-96.85

24u/p.d. 100 cpm

Erv. vrouwen
40 jaarzoeken sexcontact.

06-350.290.37 (75 cpm)

Homo Jongens
Hoor ze TEKEER gaan

06-320.330.88 (75 cpm).

Hete vrouwen
willen met jouw 'n sexgespr.

(75 cpm) 06-320.322.33
Hete vrouwen zoeken

anoniem-
sexkontakt

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

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

Gratis
Sexkontakt

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

Discreet
Sexkontakt met rijpe meiden!

06-320.330.42 (75 cpm)

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 |ongens

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).

100% Wild Live Sex
06-9891

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

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

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

06-340.350.60
(1,- p.m.) Opeens deed hij
m'n rokje omhoog en m'n
broekje n. beneden. Maar

meneer toch, wat doe u nu?

06-340.340.30
Privé telefoonnrs van hete
vrouwen thuis! (75 cpm)

06-9502
Live direct apart
ook voor adressen en tel.nrs!

06-340.350.80 (50 cphm).
Zin in 'n WIP? Bel de gewilli-

ge dames direkt 75 cpm.
06-98.77.

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

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

06-9605
Thuiskontakt

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

Anonieme
Sexadresjes van vrouwen.

Bel 06-9737 (75 cpm).

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

Bel nu (100 cpm)
06-9664.

Telefoonsex
Hete vrouwen bellen gratis!

06-320.330.87 (75 cpm).
(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

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

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.

Villa Liberia
Wo., vrijd. en zat. v.a. 21.00 uur voor paren en alleenstaan-
den, 2e en laatste zaterdag v.d. maand NUDISTENPARTY.
Tolerante paren woensdag en vrijdag voor 21.30 uur gratis
entree. Maaseikerweg 24, Susteren, bandinfo 04499-4928.

Hier 'n boodschap aan alle mannen in omgeving!

Nieuw, Nieuw, Nieuw
'n heropende privéclub, onder nieuw beheer met 'n sfeer-
volle inrichting, gezellige muziek, mooie luxe kamers en

natuurlijk mooie dames. Voel je jeeenzaam, wil je gezel-
schap of heb je behoefde aan warmte of wat dan ook, kom

dan naar ons toe. We wachten en staan voor je klaar.
Privéclub Flamingo, Oranjestraat 30, Hoensbroek.
Tel. 045-232806. Ooen van 10.00 tot 03.00 uur

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

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

Madame Butterfly
Een bar op de Hommert Vaesrade, heel gezellig! met leuke
meisjes, maar vraagt nog meer meisjes. Open v.a. 14uur.

The LYDIA GIRLS
PRECIES waar het om gaat!!

Groenstr. 64, Geleen. 046-749662.

Eros-Center Maasbracht
Rijksweg 3

6051 KN Maasbracht
(Voormalig Casino)

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

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

Holzstr.lo3, Kerkrade.

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

Grieks mogelijk.
Escort all in

g 045-326191
Paradiso

045-317032.
Maastricht

privé
Alle dagen open. Keuze uit
meer dan 20 leuke meisjes.
ledere dag andere keuze.
Relaxen vanaf ’ 100,-.

Kennismaken zonder ver-
plichtingen. Jodenstraat 2.

Telefoon: 043-254183.
Brigitte, Nancy en Grieks
g 045-254598.
bij Angelique

Najaarsstunt! V_ uur ’ 80,-
Trio met massage ’ 200,-.

Nieuw Monic.
g 045-311135.

Maurice
g 045-422569.

Buro Sittard
discrete bemiddeling.

g 046-523203

Privé Candy
Goed en discreet. Meisjes

gevraagd. 045-212616.

Anita privé
en escort!!! 045-352543.

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 escort
Midnight

Tel. 045-429291.

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

Club Olifant
Nieuwe meisjes: Brigitte,

Chantal, Cynthia, Jacqueli-
ne, Miriam, Steffanie en

Suzie. Ook SM. Tel. 046-
-756335, vrij entree.

Desi's Escort
nieuw! Nu ook voor paren,
erot. massage, trio. Meisje

gevraagd. 045-727054.

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.

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

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

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

Paren Centrum
Venus

Di. 4 okt. uitsluitend paren.
Wo. 5 okt. De La Francaise
Special voor de mannen.

Do. 6 okt. Nudiste + avond
voor iedereen.

Vr. 7 okt. Live Porno Show
voor iedereen.

Zat. 8 okt. Super jaarorgie
voor iedereen.

Paren gratis entree. Deze
orgie is aktie, aktie en aktie.

Tot ziens in de Venus,
Heinsbergerweg 70,

Posterholt. Tel. 04742-2977.
Bezoek ook onze club

De Zaar in Venlo. Tel. 077-
-821235. Paren let op! Bij

inlevering advertentie ’ 50,-
-reductie op bovengenoemde

data. Niet op 8 oktober!

Escort Maurice
Meisjes gevr. 045-426648.

9.30- 16.00 Li.
Hrl Privé Dame 045-7jj^

Als Sandra
u Kneedt

wordt u vanzelf heet
045-270358. _y

Aladin
en assistentes opent v-

maandag haar deuren-^Tevens assistentes ge^
19.00 u. g 045-227gg£/

Lady Escort
Charmant en discreet

045-275262 meisjegg^

Amanda
vanaf 10 uur, 045-721^
Villa Paradis^

Simply the best
mooi meisje gevraag
Tel. 00-32.8965j26g>^

Attentie.
Ilona en haar meisjes *'voor hun 1-jarig besta» r
klanten bedanken voor

goede vertrouwen-^Daarom vandaag su£tgn
prijzen. Zaterdag gesol j

Telef. 045-708903^/
Twilight Escort

Ook Boys 0451275615>/

Surprise escof1
SM & Boys 045j7sjg!^

’ 50,-all-in
- Gratis film en koffie^

geop. v. 9-23 u. u^i^
Elisa Privé J

Wij nemen alle tijd vooN „jj
Kom eens langs en ove'

jezelf. 043-43666_>/
2 ü.

Als u ons voor \. f
's morgens belt, st"He ffl
PICCOLO de volgen?V
al in het Limburgs w*
Tel, 045-719966.
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Lijken sekteleden geborgen

'Rituele zelfmoord vaak
zelfgezochte Apocalyps'

DOOR JOHN VERHOEVEN

DEN HAAG - „De zelfgekozen
dood van minstens 48 leden van
de religieuze groepering 'Orde
van de Zonnetempel' in Zwitser-
land is de uiterste consequentie
en daarmee de bekroning van
hun eigen rotsvaste geloof. De
leider Luc Jouret en zijn volge-
lingen waren overtuigd van, en
voorbereid op, het naderende
einde van de wereld. Het gevoel
'opgejaagd' te worden door de
vijandige en niet-begrij pende
buitenwacht is dan olie op het
vuur, het geeft de mensen net
het laatste duwtje over de af-
grond."

Dat zegt de Groningse deskundi-
ge Rob Nanninga in reactie op
de zelfgekozen dood van de le-
den van een religieuze sekte die
zich 'Orde van de Zonnetempel'
noemt. De 'orde' is een apocalyp-
tische beweging die gelooft in
het naderende einde van de we-
reld. Dat zon groepering zich
royaal voorziet van wapens ligt
volgens Nanninga voor de hand.
„Ze moeten zich tijdens de Apo-
calyps kunnen verdedigen tegen
alle buitenstaanders die zich niet
hebben voorbereid op de laatste
dag en bijvoorbeeld ook de bun-
ker in willen," zegt hij. Het ver-
klaart volgens hem ook dat der-
gelijke groeperingen altijd over

wapens, schuilplaatsen en voed-
selvoorraden beschikken.
Het zijn juist de wapenvoorra-
den die het onheil over dergelij-
ke groeperingen afroepen. Veelal
zijn het politie-invallen of aan-
houdingen van sekteleiders door
de politie die het startsein geven
tot grootscheepse, en geweldda-
dige acties die niet zelden eindi-
gen in een volledige, bloedige
ondergang.
De parallel met de gebeurtenis-
sen vorig jaar rond de religieuze
groepering van David Koresh in
het Texaanse Waco is volgens
Nanninga duidelijk. Ook daar
was sprake van grootscheeps
wapenbezit, een dreigende poli-
tie-inval en een laatste wan-hoopsdaad. Ook de massamoord
in Guyana in 1978, die aan onge-
veer negenhonderd volgelingen
van religieus leider Jim Jones
het leven kostte, past in dat rij-
tje.
„Dergelijke massamoorden wor-den grotendeels veroorzaakt
door de buitenwereld," zegtNanninga, die zich al ruim vijf-
tien jaar actief bezighoudt met
het fenomeen 'religieuze groepe-ringen. „Het patroon is ook nuweer hetzelfde. Er zijn afvalligen
of uittreders die naar de politie
of de kranten stappen met verha-
len over wapens en onderdruk-
king. Dat wordt vervolgens
breed aangezwengeld en met

groot materieel aangepakt. De le-
den van de groepering voelen
zich bedreigd en onbegrepen,
zon agressieve aanpak is olie op
het vuur. Vooral, als je toch al
een groepering bent die zich van
de samenleving heeft geïsoleerd
en op het einde van dewereld zit
te wachten."

Ook de 46-jarige leider van de
'Orde van de Zonnetempel', van
oorsprong een Zwitser die twee
jaar geleden naar Canada ver-
huisde, had de politie achter zich
aan wegens illegaal wapenbezit
en wapenhandel. Zijn vlucht
naar zijn voormalige moederland
en zijn rotsvaste overtuiging dat
de politie hem ook daar zou we-
ten te vinden, moeten een be-
langrijke bijdrage hebben gele-
verd aan de noodlottige afloop.

" De politie bergt de lijken van de leden van de Orde van de Zonnetempel, die woensdag in een half afgebrande boerderij
in het Zwitserse dorpje Cheiry werden gevonden. Foto: reuter

Conflicten
Maar er moet ook nog iets anders
aan de hand zijn. De meeste reli-
gieuze groeperingen die massaal
of incidenteel kiezen voor de ri-
tuele dood, leiden een bestaan
waaruit de 'normale' samenle-
ving vrijwel geheel is wegge-
drukt. Een neo-hindoeïstische
beweging als de Amanda Marga
doet aan rituele zelfverbranding,
evenals boeddhistische monni-
ken. Dan is het veelal een indivi-
duele daad van protest, en geen
massa-zelfmoord. Dat laatste

wordt eerder veroorzaakt door
het gevoel dat de vijandige bui-
tenwereld steeds weer binnen-
dringt en de volgelingen niet
met rust laat, ook al vluchten de
betrokkenen er zelfs voor naar
een uithoek als Guyana, zoals
met Jim Jones het geval was.
Uit de gegevens van de Zwitser-
se politie doemt echter een ge-
heel andere beeld op. Als de
Zwitserse leden van de Orde elk
weekeinde met hun auto's uit
Genève kwamen naar de chalets
in Wallis om daar 'onder elkaar'
te zijn, leidden ze dus een min of
meer alledaags leven, met een
baan, een huis, buren en kinde-
ren, meent Nanninga.
Hij denkt dat alleen een groot in-
tern conflict de betrokkenen
zover heeft kunnen krijgen, zoals
bijvoorbeeld de op handen zijn-
de arrestatie van de leider.
Ondanks incidenten als deze be-
strijdt Nanninga de breed post-
gevatte mening dat sektes 'eng'
zijn en bestaan uit willoze slaven
wier hersens 'gespoeld' worden.
„Er zijn allerlei soorten religieu-
ze bewegingen, waarvan sommi-
gen in commune bijeen leven,
min of meer streng zijn georgani-
seerd, en veel of Juist weinig
contacten buiten de eigen kring
onderhouden. In de meeste ge-
vallen kennen groeperingen als
deze een heel grote doorstro-
ming. Het verloop is enorm. Het
is een misvatting te denken dat
volgelingen er niet zonder slag of
stoot uit kunnen vertrekken." In
dit geval is er volgens hem dan
ook sprake van 'bijzondere om-
standigheden' die tot de massale
zelfmoord hebben geleid. Daar-
bij is volgens hem evenmin
moord door de leider zelf en en-
kelen van zijn naaste volgelingen
uit te sluiten.

binnen/buitenland
Onderwijzers delen volgens commissie tijd verkeerd in

'Niets mis met kwaliteit
onderwijs basisscholen'

Van onze redactie binnenland

S^N HAAG -De basisschool
f
nt geen overladen lespro-

r\mrna. Het gevoel van veel
t dat ze tijd tekort
Il 1 ên» wordt vooral veroor-
-fa«-t door allerlei organisato-
wche beslommeringen. Wel is- kwaliteit van het onderwijs
iif Qei basisschool er bij gebaat
) E helderder en bondigery rdt omschreven wat een2f, lng precies moet kennen
Jl «unnen.
IKf- staat in een advies van een
in hSSie die de doelstellingen
Te £et basisonderwijs onder de
WnHvfeft genomen. Voorzitter Van
p anoven overhandigde gisteren
)tm en Haag de conclusies van de
«lpr!ulSsie aan staatssecretaris Ne-l;^nbos van Onderwijs.
II ;aeidin.g voor het advies was een
e januari verschenen rapport van,erJ.?mrnissie Evaluatie Basison-
eerd

J
H

waarin werd geconclu-
wai t■

er noSal wat mis is met de
erpn van net onderwijs aankin-
»nb HVan vier tot twaalf Jaar- Het
Oor°j Van vakken zou te groot zijn
ern i beschikbare tijd, zodat
er» k

en als Nederlands en reke-
"itz_n gedrang komen. Minister
aa n (Onderwijs) suggereerde
WP dat wellicht enkele vakkenesien sneuvelen.
le _
eemt "Van Eijndhoven
'idp a^s^and van die conclusie.
loud

wyzers en schooldirecteuren
Rin. „n minder tijd kwijt moeten
flannan net opstellen van allerlei
>verhen' waardoor ze meer tijd
hoet n voor net lesgeven. Ook
letl

en schooldirecties beter wor-rer_n^ d in het doorvoeren van
Vri ngen in het onderwijs,
m ~t

gens hebben minister Ritzen
lanJS^ssecretaris Netelenbos al
Wanl > dlgd dat ze iets aan die)e ast op scholen gaan doen.
keft C°mrmssie-Van Eijndhoven
luidert 1 toe dat vaak niet geheel
inde is wat ieerlingen aan het
'orde Van de basisschool geacht
an _;n te weten en te kunnen. Om
;en> ue een einde te ma-
n W lde commissie de regels -
_n ge]°nderW-SJargon de kerndoe-
lat ij ,/e*en - herschreven waarin
ieer tgelegd-Daarbij is gelet op
chili. sa.mennang tussen de ver-
°ms vakken. Ook zijn de
tel(j at al te hoge ambities bijge-

Tsi. (

d°atnmissie komt tot de conclu-
4o.°_alf de verschillende vakken
perd 7agmentarisch worden bena-
J^ssie kunnen volgens de com-
-I^e. Sp Vakken, zoals aardrijkskun-
digen edenis- geestelijke stro-
Jsarnen _n verkeerslessen, worden
.'°fiëm gte acht onder de paraplulïijr, d„ tle °P de maatschappij. Ook

(Tien h eisen soms te hoog. Zo wor-
'o^ °asisschoolleerlingen bij het

'tentenn^s geacht zelf experi-
|fen> 2q °P te zetten en uit te voe-lt Pri constateerde de commissie
°nderwgeverbazing- In het muziek-
'tetl Wf>tlJS zouden leerlingen moe-maar ,:en dat er een notenschrift is,
n°tent ls niet nodig dat ze zelf
dige Kunnen lezen, zoals in de hui-Kerndoelen is omschreven.

|0ëJpleit kommissie-Van Eijndhoven
Sl-0 r"Verder voor om het instituut
ten om geinoemde leerplannen te la-

" Begev„ Wlkkelen, waarin wordt aan-
bePaalH e leerlingen het best
biJgeb vaardigheden kan worden

<* Sch-oWu Daardoor kunnen
; 1, ter uit de voeten met de

VastE °?,n' die landelijk worden
sic _at d- °ok vindt de commis-I heid *' omwille van de duidelijk-

feersw°r alle scholieren dezelfdeSl°f moet gelden.
11eentaris Kreerste reactie liet staatssecre-J °P hiw!f, enbos bliJken dat ze zich

vol "oiahjnen kan vinden in het
2e _a) haar „uitstekende" rapport.leidsr_ n°g dit Jaar een officiële be-
StüWn CÜe naar de Tweede Kamer

A Hov onderwijsbonden PCO encnVrezen dat de voorstellen van
stUri"mrfnssie leiden tot een „forse
Wer-jE door de overheid." Ze ver-
c°mrn n °ok de conclusie van de
°n.df»ils.sic dat het gevoel van het

\ W-^rjspersoneel dat het allemaal
d.o0r ls» vooral wordt veroorzaakt\ .ani(,o^erDelastingvan de schoolor-

,: öe uatle-
VoiE angrijkste oorzaken liggen
van_r de bonden toch de in om-
dat S(Xfn de leerstof en in het feit
v.idoCnolen geen geld krijgen om~-~___J^nde onderwijzers in te zetten.

Van onze correspondent Belastingdienst
voert Friese

plaatsnamen in
RAERD - De belastingdienst
gaat Friestalige plaatsnamen ge-
bruiken. Uiterlijk per 1 januari
1997 moeten de officiële Friese
plaatsnamen zoals die in enkele
gemeenten in Friesland worden
gebruikt, zijn ingevoerd. Dat
schrijft staatssecretaris Jacob
Kohnstamm van Binnenlandse
Zaken aan Hessel Veldstra uit
Raerd.

Veldstra stuurde de blauwe en-
veloppen van de belastingdienst
steevast retour, omdat Friese

plaatsnamen in Boarnsterhim al
lange tijd een officieel karakter
hebben. Maar de belastingbeta-
ler in Raerd kreeg nog altijd
post, waarop zijn woonplaats als
'Rauwerd' werd aangeduid. De
dienst reageerde door aanmanin-
gen te versturen.
Veldstra wendde zich in mei van
dit jaar tot minister Dieuwke de

Graaff-Nauta van Binnenlandse
Zaken met vragen over het taal-
beleid van de belastingdienst.
Hij verbaasde zich over het feit
dat de dienst het plaatsnamenbe-
leid van de PTT volgde en niet
het door het ministerie vastge-
legde beleid.

Kohnstamm bericht nu dat de
fiscus in het verleden een adres-
seringssysteem heeft ingevoerd
dat uitging van de plaatsnamen-
lijst van de PTT. Op dit moment
wordt echter gewerkt aan de in-
voering van een systeem, waar-
bij de officiële gemeentenamen
worden gebruikt.

Losgeslagen
De Franse minister van Binnen-
landse Zaken, Charles Pasqua,
pleitte gisteravond 'op persoonlijke
titel' voor de herinvoering van de
doodstraf voor sommige soorten
misdrijven. „Als je te maken hebt

met dit soort wilden, met compleet
losgeslagen moordenaars, moet je
heel streng durven straffen. Dit
soort ontsporingen mogen de maat-
schappij niet in hun greep krijgen,"
aldus Pasqua. De Franse minister
denkt dat de doodstraf met name
zou moeten gelden voor misdadi-
gers die zich aan bejaarden, kinde-
ren of politieagenten vergrijpen.
De brutale moord op de drie politie-'
agenten en de taxichauffeur heeft in
Frankrijk veel emoties losgemaakt.
De meeste politiebonden hebben
hun leden opgeroepen om 'kalm en
waardig' te reageren, maar willen
tevens dat er lering wordt getrok-
ken uit het drama.
Volgens diverse politiebonden is de
Franse politie niet voldoende ge-
traind voor dit soort situaties en
onvoldoende uitgerust. Twee van
de drie agenten die dinsdagavond
van' dicht bij door het jonge stel
werden doodgeschoten, waren zich
blijkbaar van geen gevaar bewust -
hoewel het stel al bijna een uur
werd gezocht in verband met een
gewapende overval in een Parij se
voorstad.

" De 'Franse Bonny' Florence
Rey.

Damp
Volgens P&G schond Mölnlycke
een Europees octrooi van het be-

drijf door het gebruik van damp-
doorlatende lekrandjes in de luiers.
Het Amerikaanse concern eiste een
verbod van die kledingstukken op
straffe van een dwangsom. P&G
claimt het alleenrecht te hebben op
het gebruik van dampdoorlatende
materialen bij de beentjes.
Mölnlycke ontkende dat. Volgens
de Libero-producent had P&G al-
leen een patent op dampdoorlaten-
de beenmanchetten en niet op de
lekrandjes. Die visie is door de
rechter onderschreven. Mr. T. Scha-
pers, advocaat van het Amerikaanse
concern, is van mening dat de anti-
lekrandjes van Mölnlycke letterlijk
onder de octrooiregeling vallen. De
president van de Haagse rechtbank
meent echter dat termen uit een oc-
trooi niet al te letterlijk genomen
moeten worden en vindt daarom
dat de piasgootjes van Mölnlycke
niet onder het genoemde octrooi
van Procter vallen.
In zijn uitspraak zegt de rechter dat
de anti-lekrandjes van de Zweedse
luierfabrikant „manchetten zijn die
zich bevinden aan de buitenrand
van de luier en die dienen tot afslui-
ting van de buitenlucht." Het ver-
weer van Procter dat de anti-
lekrandjes gelijk gesteld moeten
worden aan zijn eigen ademende
beenmanchetten, verwierp de rech-
ter met de opmerking dat „ademen-
de beenmanchetten in dat geval
overbodig zouden zijn, omdat dan
toch wel voldoende ventilatie zou
plaatsvinden."
Mölnlycke kan tot haar opluchting
de produktie en verkoop van de
succesvolle Libero Up&Go trai-
ningsbroekjes voortzetten. Een on-
gunstige uitspraak zou volgens de
advocaten een verlies van 440 mil-
joen hebben betekend en het ont-
slag van 88 werknemers bij de fa-
briek in Hoogezand. De uitspraak
heeft geen gevolgen voor de luier-
oorlog die in andere Europese lan-
den woedt. Wel betekent het een
versterking van de positie van
Mölnlycke in de onderhandelingen
met P&G.

Franse Bonny en Clyde
moordden uit wrok

tegen de samenleving
DOOR HANS GERTSEN

PARIJS - De schietpartij die dins-
dagavond in Parijs aan drie politie-
agenten en een taxichauffeur het
leven kostte, heeft een vijfde slacht-
offer geëist. Woensdagavond over-
leed de 22-jarige Audry Maupin in
een ziekenhuis in de Franse hoofd-
stad aan zijn verwondingen. De
22-jarige rechtenstudent die dins-
dagavond samen met zijn 19-jarige
vriendin Florence Rey een bizarre
en uiterst gewelddadige zwerftocht
door Parijs maakte, raakte tijdens
een vuurgevecht met de politie ern-
stig gewond. Hij werd in coma naar
een ziekenhuis vervoerd en is over-
leden zonder bij kennis te zijn ge-
weest.

Zijn vriendin Florence, een blondi-
ne met een engelachtig gezicht, wei-
gert nog steeds te praten tegen de
politie. Desondanks is er inmiddels
wat meer duidelijkheid omtrent de
beweegredenen van de Franse
'Bonny en Clyde'. Volgens de poli-
tie gaat het om twee 'randfiguren'
die handelden vanuit een anarchis-
tische filosofie. Florence en Audry
woonden samen in een kraakpand
in de Parijse voorstad Nanterre en
koesterden blijkbaar een grote
wrok tegen de samenleving in het
algemeen en tegen de politie in het
bijzonder.
Bij de ouders van het meisje thuis
werden pamfletten gevonden van
een onbekende anarchistische orga-
nisatie die slechts twee leden
schijnt te tellen: Florence en Audry.
In meerdere pamfletten werd opge-
roepen 'de samenleving op te bla-
zen', terwijl een ander vlugschrift
kortweg 'Mort aux flics' (Dood aan
de politie) was getiteld.

Florence heeft, ondanks haar engel-
achtige voorkomen, dinsdagavond
volgens getuigen minstens een tien-
tal schoten gelost op politieagenten
en voorbijgangers. Z. zou ook de
gegijzelde taxichauffeur van dicht
bij door het hoofd hebben gescho-
ten.

Eis Procter in plasgooljes-oorlog afgewezen

Fabrikant luierbroekjes
tekent hoger beroep aan

Van onze redactie economie

DEN HAAG - De president van de
Haagse rechtbank heeft gisteren de
eis van het Amerikaanse concern
Procter and Gamble tegen de luier-
fabrikant Mölnlycke afgewezen. Hij
vindt dat Procter veel eerder een
proces had kunnen beginnen en is
bovendienvan mening dat Mölnlyc-
ke het octrooi van Procter niet ge-
schonden heeft. Procter tekent
tegen deze uitspraak hoger beroep
aan.
Al in 1991 waarschuwde Procter
zijn concurrent dat het gebruik
maakte van het anti-lekrandje van
Procter, zonder te wijzen op het feit
dat er sprake was van inbreuk op
een octrooi. Dat gebeurde pas in de
zomer van dit jaar, toen Mölnlycke
ook met 'broekjes' voorzien van het
omstreden anti-lekrandje op de
markt kwam. Het ging de president
daarom te ver om er nu in een kort
geding een zaak van spoedeisend
karakter in te zien.
Daarmee vervallen volgens de rech-
ter verder alle argumentendie Proc-
ter in stelling had gebracht. Terzijde
merkte de rechter echter wel op dat
lezing van het octrooi hem niet echt
had overtuigd van de klacht dat het
anti-lekrandje in de Libero Up &
Go-luier, waarom het kort geding
was begonnen, binnen het octrooi
valt.
De uitspraak is een overwinning
van fabrikant Mölnlycke van Up &
Go in de Europese luieroorlog die
het uitvecht met Procter & Gamble
(P&G), de producent van Pampers
luiers. Mölnlyckes advocaat mr. P.
Hendrick is goed te spreken over de
uitspraak. „De rechter heeft precies
begrepen waar het om gaat. Jemoet
dit soort zaken niet gebruiken om
een verbetering in je concurrentie-
positie te bewerkstelligen."

p (ADVERTENTIE)

Klachten over debeZorging op
zaterdag?

Bel dan
alléén het hoofdkantoor

045-739911
tussen 8 en 12 uur.

Vrijdag 7 oktober 1994 "5
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Roken schaadt de gezondheid. Hetkan longkanker of hartklachten veroorzaken.Koa besluit van 29.4.1981, Stb. 329.
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Wat geef je een auto die standaard stuurbekrachtiging m 'T^
eigenlijk alles al heeft? Extra en de fractioneel meesturende -h Y****\
ruimte, dachten wij. Veel extra achterwielen houdt u al die s
ruimte. Een kofferbak dus, van extra ruimte comfortabel onder "
maar liefst 463 liter. Esthetisch controle. De nieuwe Peugeot 3 ffl_. ■
en technisch zo mooi geïnte- 306 Sedan biedt u gewoon H*H
greerd, dat de 306 Sedan een van alles meer. Ruimtelijke 2

heel eigen karakter kreeg. extensie. Nu in onze showroom " fN
Een vloeiend design, tijdens 'Galerie Peugeot'. 0

vriendelijk en vertrouwd, maar Dus kom snel bij ons langs * ta^
ook gracieus en gretig. of maak een o

Met zn complete _»\_A^^ C
afspraak VOOr m h"J

uitrusting, zn \é\^^^ *** proefrit-

JE VOELT JE LEKKERDER IN EEN PEUGEOT PEUGEOT

Kom naar onze show
Bij proefrit een leuke verrassing.

COLLARIS AUTOCENTER
Schelsberg 45, Heerlen, tel. 045 - 720202

_ , ,

Sterk verlaagde *3^^2w^® occasions
nu met gratis extra's

Gratis: radio/cassette
Gratis: volle tank benzine
Gratis: grote beurt
Gratis: APK
Gratis: nationale autopas
Gratis: voordeelacces^oirescheque t.w.v. ’ 150,-

Boven 8000,- met Bovag-garantie/snelle financiering.
Bij geen inruil hoge korting/omruilgarantie.

Uw Alfa Romeo-deaier Automobielbedrijf E.A. Kozole B.V.
Edisonstraat (nabij Draf- en Renbaan), Schaesberg. Telefoon 045-321088.

P^__TTj^f#_^3s p!i|_____J \

ft !?___ië^ ■ft Ö>l_____l^^^ I
I\ _^S|t^^ 1
ft ___ißïi^TF^____ïi^ I■11 Peu9eol«_i___l^^ J; ~~^~^^-i^ ■SI wjilSi^ IlP_We.il _____2!!?^S^^ IMini __!iJ^^;^-r^^ —r^__§ 1

15^11 S«<>__^^ 1sall w"^^?^-^^^ —^ I-iJBi fiatTipo^s " i^m
___■___________■■________ ______s§--:

045-412641||y
i

/^ S/f/tf/*^ ._4g|i\ Retfen
iMMecrtens
Rathausstrasse 7 „rtering
AachenLaurensberg Grote sor
Tel. 009-49-241 13449/13210 ALI>VEL j

V^ Wij spreken Nederlands

r...

Geevers hoeft deoriginele carrosseriedelen voor jMPP^g^ffiPir^^
Ford, Mercedes, BMW, Opel, FiatVolkswagen/ tJ\/~'/!T'Y^~~^l ./ 1 V\\
Audi, Seat, Peugeot, Citroen en Renault _"__ïFv /*f^-- *^~-- ___*_G___V\^ _^__S_N_^_r f) fl v\ \
(Japanse merken alleen imitatie),Alles op /s^^_\y7y "^nL _J__fE*Q^t\ IV__P_^T'fti¥__^
voorraad. Geleverd met fabrieksgarantie. (V-jfrtfpMf/ A-fJ^^ /*_^_/r/___^ mW.-m*^*m^to^ËÊm~ï^v^
Wat overigens geengarantie is vooraltijd m_BiW_ /fi^ Ah% /__^_^^^t^___i________lJ-__!r_____r *"~ 1 lV\

Peters Auto 'sJHaelen
Op al onze occasionsStationsplein 4, volledige garantie

6081 AJ Haelen Nat'°nale aut°Pas
Telefoon (04759) 2215 I _____* 1

Uit voorraad leverbaar
Mercedes C 280 Sport Demo
Mercedes C 200 Elegance airco 1994

MERCEDES 200-SERIE
230 CE blauw/zwartmet., div. extra's, aut 1988
300 D bornitmet., div. extra's, aut 1991
300 D blauw/zwartmet., div. extra's, aut 1988
300 D blauw/zwartmet., div. extra's, aut., ASD 1988
300 D parelmoergrijsmet., div. extra's 1987
300Ddiamantblauwmet., div. extra's 1986
250D turbo, antracietmet., div. extra's, aut 2x 1992
250D antracietmet., div. extra's, aut 1988
260 E malachitgroenmet., div. extra's, aut 1991
260 E impallamet., div. extra's, aut 1988
260 E parelmoergrijsmet., aut., ASD, particulier 1987
230 E diamantblauwmet.,div. extra's, 5-bak , 1988
200 D parelmoergrijsmet., div. extra's, 5-bak 1990
200 D donkerblauw, div. extra's 1985

MERCEDES 190-SERIE
190D 2.5, rookzilvermet., div. extra's, nieuw model, aut. 1989
190D 2.5rookzilvermet., div. extra's, nieuw model 1989
190D blauw/zwartmet., div. extra's, 5-bak 1992
190D signaalrood, div. extra's 1991
190D blauw/zwartmet., airco, 5-bak, nieuw model 1989
190D wit, div. extra's 1987
190D wit, div. extra's 1984
190 E 2.3 blauw/zwartmet., div. extra's 1990
190E2.0wit, div. extra's 1990
190 E 2.0 zilvergrijsmet., nieuw model, aut 1989
190E 2.0 donkerblauw, div. extra's, 5-bak 1988
190E2.0wit, div. extra's 1984
190E 1.8donkerblauw, div. extra's 1991
190E 1.8zilvergrijsmet., Sportline, div. extra's 1990

MERCEDES COMBI-UITVOERINGEN
250TD rookzilvermet., div. extra's 1986
300 TDantracietmet., div. extra's 1985
230 TE groenmet., div. extra's 1985

MERCEDES S-KLASSE
280SE patrolgroenmet., div. extra's, leer, aut 1982

INRUIL OVERIGE MERKEN
SuzukiAlto GL roodmet., spec. uitvoering 1992 11.750
AudiBo 66KWblauwmet.,div. extra's, LPG 1991 24.750
BMW 5181, div. extra's 1991 34.500
VWPassatCLD 50 KW, roodmet., zeer mooi .... 1991 24.750
VWGolf 1.8,paarsmet., nieuwstaat 1991 19.750
Ford Escort 1.6 CLX, zwart, nieuwstaat 1990 16.750
Audiloo 85KW, blauwmet., div. extra's, LPG ..1990 14.750
8WM7351, grijsmet., div. extra, aut 1989 29.750
AudiBo 2.0i, 115pk, zwart 1988 12.500
Porsche 944, blauwmet., targa-dak, zeer mooi .... 1985 19.750
Ford Escort 1600L, grijsmet 1985 4.750
Porsche 928, wit 1981 17.500

Wsi \ Snelle levering van 'RSB
___■___ nieuwe auto's in gewenste _s§__
BQVAG I kleur en uitvoering 1 |MWt

'S AVONDS NA AFSPRAAK

GARANT STEROCCASIONS JI SubaruLegacyairco.au! 91 Mitsubishi Colt 1.5grijs 88 I
I Subaru 1800 4-drs 75.000 km . '89 Nissan Sunny station. 5-drs '86 I
I Subaru 1.6coupé grijsmet '87 Opel Kadert 1.6ilm 5-drs '89 II Subaru Justy 1.2 gnismet. .. '87/'B9 Opel Kadett E sedan, 4-drs '87 I
I Subaru Justy 1.2autom '92 Opel Veetra 1 6GL roodm '89 I
I Subaru Vivio GLi autom '93 Peugeot 505 GR 2 5diesel 86 I
I Subaru Vivio 5-drs. 6900km .... '93 Pontiac Transport nieuw 94 I
I Subaru Mini Jumbo 6st 88/92 Pontiac Transport 3.8 GT t '93 I
I Alfa Romeo 33wit, nw.staat ...'B7 Porscne 924 rood, n staat '84 I
I Alla Romeo 75 2.0 groenmet ... '86 Rover 213 S wil automaat '86 II BMW3lBizw. 2-ens-drs. . '84/'B7 Saab 900 2.0 mi, 3-drs '86 II Lelijke Eend 2CV 6 rood '84 Seat Ibiza 12 GL zwartmet 89 I
I Daihatsu Cuore 3-drs. gnis '89 Skoda Favorit 539 000 km '91 II Fiat Croma 2.0 blauw. Ipg '91 Suzuki Switt 1 3 7 000 km 93 I
I Fiat Panda 10001 30.000 km '89/92 Toyota Corolla automaat '86 I
I Ford Escort XR-3i inj rood '89 Toyota Corolla rood, 4-drs. .'B4/'B6 I■ Ford Sierra stat 1 diesel '91 VW Caravelle 9-persoons '92 I
I Ford Mustang cabrio. rood '84 VW Goll GTi veel extra's 87 I
I Honda Jazz gnis automaat '85 VW Golf CL beige '88 I
I Huyndai Pony 1.5 3-drs. HB '89 VW Golf cabno. nw.staat '84 II Hyundaoi Scoupé GTX i wit ... t. '87 Volvo 340GL blauw. 3-drs 85 I

Ruime keuze van 1.500,- t/m 6.000,-
-m. Financiering zonder aanbetaling mogelijk _J
WW A ___■ _. _■ E__! jfcr^__r^^L___*__!

’ : ’ zf-Jrï-ri | jtv/ ' I
JHT BCffC EM TBRBUJT

Fiat Uno 453-drs. rood H
Hyundai Pony t.5 L rood H
Mazda 323 sedan grijs H
Mitsubishi Colt GL rood H
Mitsubishi Colf GLX goud H
Mitsubishi Colt H
Nissan Sunny sedan wit I
Opel Astra 1.4 si 3-drs. blauw H
Opel Calibra 20i rood H
Opel Corsa 13 N 2-drs. blauw H
Opel Corsa 15 D 3-drs. zwart H
Opel Corsa 3-drs. wit ■OpelKadett 12S 3-drs. zilver H
Opel Kadett 12.5-drs. beige ■OpelKadett 13 N 3-drs. wit ■OpelKadett 13 N 3-drs. zilver ■OpelKadett 13 N 3-drs. blauw ■OpelKadett 13 N S-drs. zwart ■
OpelKadett 13 S3-drs. goud H
OpelKadett 13 S 5-drs. wit ■OpelKadett 14iwit I
Opel Kadett 14i3-drs. d.grijs H
Opel Kadett 14i4-drs. zilver H
Opel Kadett lódieselblauw H
Opel Kadett 16LS blauw H
Opel Kadett lói 3-drs. wit H
OpelKadett lói 4-drs. wit H
OpelKadett lói 4-drs. grijs ■
OpelKadett lói LS wit ■OpelKadett 16S 5-drs. GTwit H
OpelKadett 20GSi wit ■Opel Monza 30i GSE 2-drs. wit ■Opel Omega wit H
Opel Omega 20i 4-drs. wit H
Opel Rekord 20LS grijs ■
Opel Rekord Beraut. blauw H
Opel Senator 2.5automaat bruin H
Opel Veetra lói GL 4-drs. rood H
Opel Veetra lói GL 4-drs. grijs
Opel Veetra 18 GL4-drs. blauw H
Seat Ibiza rood H
VW Golf40 KW rood ■VW Jeffaaufomaat Wit H

Rijksweg ól, Berg en Terblijl, tel. 04406-41700 H

AUTOCENTRUII
mmU SANDERi

Alfa 33 1.3 Junior 04-1988 rood ’ V
Alfa33l.3sportwagon 02-1989 rood ’ I7S
Alfa 331.7 IE 11-1993 bord.met. ’ 28fl

H Alfa 751.8 01-1989 wit ’ 15-B
H Alfa 75 1.6 IE 08-1990 beigemet. ’ l7«

-I Alfa 1551.7TS 01-1994rood /32-B
Alfa 1551.8TSL 01-1994 ant.met. ’ 42.J
Alfa 164 2.0TS 01-1990 zwart ’251
Alfa 164 2.0TSL 02-1993 bl.met. ’4Bl■ BMW32i 4-drs. 03-1984 beigemet. ’9MI Fiat Tipo 1.4SiE 04-1992 rood ’ 21-1
Ford Escort 1.4iCL 06-1991 rood ’ 19-1
Ford Sierra 2.0CL sd. 11-1989 grijsmet. ’l2l
HondaCivicl.SGL 10-1991 rood ’ 21-1
Hyundai Excel GLS 04-1991 ant.met. ’l7 j
Hyundai Scoupé aut. 04-1991 rood ’2ll
Hyundai Scoupé GT 04-1991 rood ’2ll
Hyundai Lantra 1.5 GL 06-1991 groenmet. ’ 171
HyundaiLantra 1.6GLS 08-1991 bl.met. ’ 21-i
HyundaiLantra aut. 05-1992 beigemet. ’271
Hyundai Sonata 2.0 GLX 10-1990 beigemet. ’ 19-1
Hyundai Scoupé Turbo 01-1993 rood I
Renault2lTLHß 05-1990 bl.met. ’ 16|
Suzu_iSwinl.3GS 07-1993 zwartmet. ’21.4

Va. bwj. 1986 1 jaargarantie
I Demo's

Hyundai Lantra 1.6 GLS 09-1993 bord.met.
Hyundai Sonata 04-1994 beigemet.

I AUTOCENTRUM «*ISANDERS^**I akerstraat 128, W
I brunssumI Itelefoono4^sl64^^^^* W__

ROTOR BV.

Citroen CX 25 GTi 1985
Mazda 626 GLX Sedan 1992
Suzuki Swift Cabriolet 1994
Mitsubishi Galant 1.6 GL .1986 £Alfa 75 2.0 1986
Toyota Celica 1.6 Coupé... 1983
FordOrion 1985
Honda Prelude 1983
Opel Kadett HB 1985
FiatUnoss 1985
Ford Sierra 2.0 CL 1987
Renault2l Nevada GT5....1987
Ma-da626 Hatchback 1987
Renault9GTX 1986
Honda Shuttle 1985
Ford Escort 1 6i CL 1988
Citroen BK Diesel 1989
Honda Civic 3d. 1.5 GL...1987
Honda Accord 2.0 1988
Ford Sierra 1989
Toyota Corolla 1.3 HB 1988
Fiat Tipo 1. 4i 1990
Honda Civic Sedan 1988
Opel Corsa 1.3 1988
Honda Accord 2.0EX 1988
Honda Civic Sedan GL 1988
Mazda 626 Coupé 2.0 GLX 1988
Opel Kadett GSi 1988
HondaCivic Sedan 1 5i GL1989
Honda Accord 2.0 i
Aerodeck 1986
N' MnSunnyl.4Hß 1991

"taCheers 1991
Mazu-121 I.3iGLX 1991
Mazda 6261.8 GLX 1990
Honda Civic 3d. 1.81 1988
Renaultl9GTß 1990
Ford Escort 1.6 CLX 1990
Fiat Uno 70 ie 1992
Renaultl9Tß4d 1991
Renaultl9GTS 1992
Volvo44oGLE 1990
Oaihatsu Applause LSi 1993
Honda Concerto 1.5iP5...1991
Peugeot 205 GTi 1.9 1990
Opel Veetra diesel 1991
Honda Accord 2.0 1991
Volkswagen Golf GT 1992
Toyota Celica 1.6 1992
8MW520124V 1991

Honda Prelude EX autom. .1983
Honda Civic 3d. autom. ...1984
Mazda 323 autom. HB 1986
Mazda 323 HB autom 1988
Honda Civic autom 1988
Honda Accord 2.0 EX
autom 1989
Honda Civic 3d. 1.5 i
autom 1990
Honda Accord 2.0iautom. 1991

Heerlerbaan 229, Heerten
Tel. 045-416900

K\l -____J____4Nri_^ ___
1 ___v_UJm_4 1

_____»■ \ \ *\ ____________r________

10 hele goederedenen
waarom u ons feest NIET
mag missen?
Hier komen ze:

«Wie jarig is trakteert: laat u aangenaam
verrassen, voor iedere bezoek(st)er.

«De spiksplinternieuwe, bloedmooie Alto
1.0 GL nü bij ons introductieprimeur!
Prijs?/ 17.995,-ü!

Cappucino: die staat voor u klaar, om
2KjF te drinken, maar ook om te rijden: turbo
iffG. én cabriolet, vrijblijvende kennisma-

kingsrit!

Dé sensatie in Europa en de USA: de
_eJT nieuwe Super Swift, dóór en dóór be-

trouwbaar (3 jaargarantie op techniek,
ó jaar op lak), snel, pittig, zéér zuinig,
maar liefst 18 verschillende uitvoerin-
gen, nu bij ons in de showroom!!!

«MYSTERY-BONUSÜ! Uw auto nu ongeveer

’ 10.000,- waard? Maken wij er even

’ 14.000,- van!!! Uw auto ’ 15.000,-
-waard? Maken wij maar liefst ’ 19.800,-
-vanü

Lang |>
zal die leven... jf||4

'''T* __■

f| j/pGamKËtmmiWamuai ' f _IWB_B^_\ JP_____ __
______É__________lÉÏiii-r-iiii i ii 4^___L ___
_■ h» :_-S___i________sHH^H É—l—~ __■

_^^ —_— i —— i7* 7R rt'^i» - riiiMIMMMMHHMHiiimM^ ÜL 41 ' ___"" f I I
DL. -ggMMMMMHHHH-—^——-^^^—-^^^^^^^^ A_H IjÊ i__^ ________F *_lïïtö HM ________ _,gW^.a__B m

15 jaarAuto Heral/Alcars
Neemt u het ons maar kwalijk, maar we zijn een Wij nodigen u graag uit om dit feestje met ons
beetje in een feeststemming. Dat komt omdat we mee te vieren. Op 7, Ben 9 oktober a.s. staat er
op 7 oktober a.s. 15 jaar bestaan. 15 jaarwaar- voor iedere bezoeker een lekker glas klaar in
in de klant koning was. En zon heuglijk feit mag onze versierde showroom. Zodat we samen kun-
natuurlijk best even gevierd worden. nen toosten op de komende 15 jaar.

FEEL FREE, FEEL $ SUZUKI

BRUNSSUM: Auto Heral/Alcars, Haefland 15, 045 - 25 97 97 / 25 22 44.

■ _______________________ *" *-f __r "*^__B _____!

_______■ ___"* jJV f *^l^^^____l _____

«Ja, dat leest u goed: actiebonusvan I

’ 3.600,- tot ’ 4.800,-! Ook zonder inruil I
zijn deMYSTERY-BONUSSEN voor v van I
toepassing! I

■j^fc. En nietop heledure auto's. NEE! Juist opl
dVfT de heel aantrekkelijke prijsklasse van I

’ 22.500,-tot ’ 29.900,-is deMYSTERY-
BONUS geldig!!! I

«Zoveel geld verdienen met een bezoek!
aan ons feest, datmoet uop zn minst I
eens uitpluizen; kom vrijblijvend informe'l
ren! I

«Een lekker drankje en een heerlijk hapjö
staan voor u klaar. Onze showroom is
heerlijkverwarmd, feestelijk aange-
kleed, gezelligverlicht en ingericht, een
leuk uitje, toch?!

U bent welkom op vrijdag 7 okt.
>|^U 10.00-20.00 uur, zaterdag 8 okt.

10.00-18.00 uur, zondag 10 okt.
13.00-17.00 uur (kijkdag).
Ruime parkeerplaats.

, s



Schiphol Europa's
beste luchthaven
*ehi IuHOL ~ De luchthaven
Ar.e is voor het elfde ach"

n door lezers
ifrav n* nSelse blad Business
este 1 uitëeroePen tot de
k , !Uchthaven van Europa.» werd het belas-fsvrije winkelcentrum ver-tj^ tot 'beste ter wereld.jen !?nol nam gisteren in Lon-«e twee bijbehorende prij-r 1>n ontvangst.

endf categorie 'beste luchtha-
/ee ü Wereld' moest Schiphol
lirj iuchthaven Changi in
-ond °re voor laten gaan.
ler_ 6n Heathrow eindigde
krs en Zu"ch vierde. De le-
li_ r[an Business Traveller
fhanH n de snelle bagage-
lou ng en Paspoort- en
|ef^controle als uitsteken-Jjacihteiten op Schiphol.

Van onzeredactie economie Metaalnijverheid vindt
uitweg uit vut-probleemRIJSWIJK - In de metaalnijver-

heid is op het laatste moment
een uitweg gevonden uit de pro-
blemen rond de vut. De werk-
gevers hebben hun zin gekregen
nu de vut-premie onder de 4 pro-
cent blijft, de werknemers zijn
redelijk tevreden nu de uitkerin-
gen op 87,5 procent (van het laat-
ste loon) blijven en de regeling
open blijft staan voor werkne-
mers van 59 jaar en ouder.

De vut-regeling dreigde een
blokkade t^ worden voor het
cao-overleg dat in de metaalnij-
verheid in november van de
grond moet komen. De onderne-
mers wilden onder geen beding
over de cao praten als de premie

voor de vut boven de 4 procent
zou uitstijgen. Berekend was al
dat voor handhaving van de re-
geling een premiestijging nodig
zou zijn tot 4,06 procent. Op het
ogenblik ligt de premie op 3,71
procent.

De oplossing is gevonden door
in 1995 gebruik te maken van
een kleine reserve die er nog in
het vut-fonds zit. Daardoor kan
de premie volgend jaar beperkt
blijven tot 3,98 procent. De
werkgevers zullen daarvan, zoals
tot dusver gebruikelijk, eender-

de deel voor hun rekening ne-
men. De rest moet door de werk-
nemers worden opgebracht.

Bij het cao-overleg zal inhoude-
lijk over de vut-regeling worden
onderhandeld. Eventuele wijzi-
gingen zullen echter pas in 1996
effectief worden. „Voor 1995 is
voorlopig de druk van de ketel,"
aldus de onderhandelaar van de
Unie BLHP, Hans Hoogesteeger.
Hij acht het niet uitgesloten dat
na 1995 het werkgeversdeel in de
premie aan een maximum zal
worden gebonden.

Of dat tot een vergroting van de
werknemerspremie zal leiden,
hangt nog in de lucht. De werk-
gevers willen daar net zo min
aan als aan hogere werkgevers-
premies. De vakbeweging denkt
nog niet aan ingrepen in de vut-
regeling zelf(eventuele verlaging
van het uitkeringspercentage of
verhoging van de vut-leeftijd).
Dat is echter wel het streven van
de werkgevers.

In de metaalnijverheid werken
ruim 300.000 mensen. Tot de sec-
tor worden ondermeer middel-
grote en kleine metaalconstruc-
tiebedrijven gerekend, garages,
(brom)fietsherstellers, luchtbe-
handelings- en centrale-verwar-
mingsbedrijven, loodgieters,
elektrotechnische installateurs
en goud- en zilversmeden.

bueus

Aarzelend
■_ndJE**DAM "- De toonaange-
■e Ev

beursindex in Amsterdam,

■ _slot 'is gisteren 0,65 punt hoger
■ok u,6!, 1' maar daarmee was danlep a

el alles gezegd. De handel ver-
I -n r arzelend. Na het forse verlies
f efsi„ilm a°bt Punten op woensdag,

de effectenhandel zich bij
e 0 ?f" maar zakte in de loop van
hrjer !fnd toch weg tot 176 Punt
lg » het slot van de voorgaande
irstejater op de dag volgde licht
I

' 'Busnancièle markten volgen met
.re

ogen de ontwikkelingen in de
ior in

e Staten> waar de angst
6emn» groteske vormen aan-
'ntva oensdag bleek dat de orde-
;rje nBst in de Amerikaanse indu-

r ,4 ln augustus een procentpunt
in d°^ent' sterker was gegroeid
1 a *;skundigen hadden geraamd.
Ir, Vlsterdam was vooral aanbod
6fS financiële waarden. Beleg-
blj-^^len zich onzeker over de
et satieposities van de banken met
_jVT°?g op de oplopende rente.

k 1 mro deedaan bet slot van de
K,3q . tachtig cent minder op f
72 7'n V^ bet zestig cent vallen op

1- Uldß Verzekeraar Aegon was drieven beter op f 101.
'_k
1 t Cyclische waarden waren niet
loest Akzo Nobel
9(3 R } tvvee kwartjes omlaag to f

j 372". DSM gaf f 1,90 prijs op f
%'f 7^n Hoogovens verloor f 1,20
itidi h enkele internationals
'ojg gden beter, gedeeltelijk als ge-

es Van de licht gestegen dollar.
'f o_f en twee dubbeltjes hoger
t»£ l85.20 en Philips sprokkeldeien cent bij op f 52,20.

;li„r?Ver liet zich echter'f 1,10 ont-
'Jtnt nop f 193'60- De Britse va-
ri 6tlt Van de Nederlandse Consu-
;ecOr?i°nd beeft uit onderzoek
Vo p erd dat bet vernieuwde
Ut't . ovver van Unilever vlekken
>are °eter verwijdert dan vergelijk-
"--^J^smiddelen als Ariel Ultra.

.oofdfondsen v.k. sk
ABNAmroHold. 55,10 54,30
Aegon 98,00 101,00
Ahold 47,30 48,80
Akzo Nobel 197,30 196,80
BolsWes.c. 32,80 33,20
CSM eert. 64,80 64,60
DordtschePetr. 193,00 194,10
DSM 139,60 137,70
Elsevier 16,10 17,00
Fokker eert. 14,60 14,70
FortisAmevcert. 66,90 66,50
Gistßroc.cert. 43,00 42,30
Heineken 233,50 231,30
Hoogovens nrc 73,50 72,30
HunterDouglas 75,10 74,50
INGc. 73,30 72,70
KLM 45,60 45,00
Kon. KNP BT 49,30 48,60
Kon. Olie 185,00 185,20
KPN 51,90 52,00
NedUoyd 54,30 54,80
Océ-v.d.Gr. 72,80 73,20
Pakhoed eert. 44,80 44,40
Philips 52,10 52,20
Polygram 72.10 71,60
Stork 41,00 41,30
.nüevercert. 194,70 193,60
Van Ommeren nrc 45,10 45,70
Ver.BezitVNU 178,60 173,50
Wolters-Kluwer 117,80 118,30

Avondkoersen Amsterdam
ABN Amro Hold. 54,40 (54,30)
DSM 138,00(137.70)

Binnenl. aandelen
Aalbertslnd 80,20 79,70
ABN Amropref. 54,10 53,50
ABNAmroHld.prf.c. 6,23 6,27
ACF-Holdingc. 37,50 37,00
Ahrend Groepc. 165,70 164,50
Alanhen 37.30 37,10
Ant. Verft". 410,00
ARTU Biologicals 3,70 3,70
Asd Op-ons Tt. 22,50 22,50
Asd. Rubber 2,70 2,70
Atag Hold. eert. 125,00 125,30
Athlon Groep 69,70 69,70
Athlon Groepnrc 67,50 67,50
Autlnd.R'dam 119,00 118,00
Ballast Nedamc. 75,10 75,10
BAM Groep 106,50 105,00
Batenburg 142,00 141,00
Beers 189,50 187,00
Begemann Groep 36,00 35,50
Beündo 280,00 280,00
BesouwHold. 31,70 31,70
Blydenst-Will. 26,50 26,50
BoerDeWinkelb. 68,00 67,50
BorsumyWehry 26,50 26,70
Boskalis eert. 36,80 f 36,50
Braat Beheer 24,50f 24,40
Breevast 9.30 9.30

Burgman-Heybroek 1390,00 1400,00 b
Calvé-Delftcert. 1375.00 1374,00
Calvé-Delftpref 880,00 880,00
CapVolmac 22,80 22,90
CetecoHold. 43,80 43,60
Cindu intern. 101.50 101,50
Claimindo 280,00 278.50
Content Beheer 28,50a 28,00
CreditLBN 41.00 40,00
Crownv.G.cert. 130,80 130,60
CSM 64,80 64,60
DeDneElecti. 14,20 14,50
Delft Instrum. 24,60 24,70
DICO Intern 68,60 68,60
Dorp-Groep 33,00 33,00
Draka Holding 39,50 39,50
Econosto 22,50 22,30
EHCO KLMKleding 35.50 35,50
EMBA 201,00 201,00
Eriks Holding 117,70 117,00
Flexovit Int. 84,50 83,50
Frans Maas eert. 54,20 55,50
FreeRecord Shop 29,00 28,80
Fugrocert. 32,80 33,00
Gamma Holding 92,50 92,00
Gamma pref. 6,00 6,00
Gan_rellis 10,00
GeldersePap. 73,80 74,00
Getronics 50,50 52,90
Geveke 30,00 31,30
Giessen-deN. 57,00 56,70
GoudaVuurvast 70,00 70,00
Goudsrrut 30,50 30,50
Groenendijk 29,70 29,70
Grolschcert. 48,20 50,50
Grontmn 62,00 61,80
GTI-Holding 160,00 160,00
Hagemeyer 134.70 134,80
HALTrust B 15,50 15,60
HALTrust Unit 15," 15,80
HBG 274,50 274,00
Henmans 59,00 58,70
HeinekenHold.A 211,00 209,30
Heivoet Holding 28,50 28,50
Hes Beheer c. 19,00 18,50
Hoek'sMach. 78.30 78,30
Holl.Colours 81,20 81,50
HoU. Ind. Mo 69,10 69,00
HoU.SeaS. 0,41 0,41
HoopEfï.bank 7,80 7,80
HunterD.pref. 1,80 1,80
IHCCaland 37,90 e 38,70
ING 7,20a 7,17
Inter/View Eur. 6,50 6,50
Internat.Muell. 94,00 92,40
Kuhne+Heitz 36,80 36,80
Kas-Associatie 62,80 62,50
KBB 102,90 101,70
Kempen _Co 13,80 13,80
Kiene Holding 137,80 137,80
Kon. Sphinx 53.00 e 54,10
Kon.KNPßTc.pref. 7,64 7,63
Kondor Wessels 45.00 a 45,10
Koppelpoort 415,00 415,00
Krasnapolsky 147,30 147,30
Landré&Gl. 48,70 48,40
LClComput.Gr. 3,60 3,60
M.Enim 08-cert. 85,00 86,50
Macintosh 44,10 44,30

ManagementShare 1,55 1,50
MaxwellPetr. 190,00 190,50
Moeara Emm 1600,00 1620,00
MoolenHolding 47,90 47,00
MulderBoskoop . 34,70 34,80
Mul-house 2,50 2,60f
Naeff 450,00 450,00
NAGRON 90,00 a 89,00a
Nat. Inv. Bank 126,50 126,50
NBM-Amstelland 16,90 17,20
Ned.Part.Mij 50,20 50,20
Ned.Spnngst. 6500.00 6450.00e
NEDAP 59,10 58,90
Nedcon Groep 33,00 30,80
NedschroefHold. 73,20 73,20
NewaysElectr. 11,10 11,20
Nijv.-TenCate 81,30 82,00
NKF Holding 211,00 226,00
Nont 19,90 19,90
Nutncia VB eert 86,00 85,90
OPGcert 42,60 42,60e
OrcoBank eert. 62,20 62,50
Ordina Beheer 20,80 20,80
OTRA 286,00 285,00
P&CGroep 97,00 a 97,00a
Philips Electr. d'9s 0,10
PieMedical 8,30 8,70
PirelliTyre 13,10 13,00
Polynorm 187,00 186,00
Porc. Fles 25,20 25,20
Randstad 85,50 83,50e
Reesink 116,00 116,00
Rood Testhouse 3,40 3,40
Rothmans Int. 3,95 3,95
Roto Smeets Boer 37,70 37,50
Samas Groep 51,90 51,80
Sarakreek 5,10 5,10
Schuitema 1850,00 1850,00
Schuttersveld 42,40 42,40
Simac Techniek 17,00f 17,30
Shgro Beheer 88,30 88,20
Smit Intern. 41,50 41,40
St.Bankiersc. 17,60 17,60
Stad Rotterdam c. 35,90 36,00
Telegraaf De 188,40 188,20
Textielgr.Twente 76,00 76,00
Tuup Computers 16,70 16,70
Tw.Kabel Holding 188,20 189,00
Übbink 60,00 59,80
Union 27,00 27,00
Vereenigde Glas 560,00 559,00
VUenzo 43,60 43,20
VolkerStevin 86,50 86,50
Vredestein 13,30 13,30
Wegener 117,50 117,10
Welna 48,50 48,50
West Inv.F. wb 65,00 65,00
WestlnvestF. 11,00 10,50
Weweler 32,50 32,20
Wolff, Handelmij 58,80 58,80
Woliers Kluwer 493.00 493,00
Wyers 23,00 23,00

Beleggingsinstellingen
Adam EOE Ind.F. 424,00 426,00
ABF 113,00 113,00
ABNAmroA.inF 82,50 82,20
ABN Amro Aand.F. 95,30 94,50
ABN Amro Amer.F. 71,50 71,70

ABN AmroEur.F. 82,00 82,80
ABN Amro FarE.F. 76,60 76,10
ABN AmroL.Gr.F. 182,50 182,50
ABN Amro Neth.F. 112,50 112,30
ABN Amro Obl.Grf. 198,30 198,10
ABN Amro rent.div 160,40 160,30
Aegon Aandelenf. 46,00 45,40
Aegon Spaarplus 4,90 5,00
AldollarßFS 30,80 30,70
Alg.Fondsenbez. 248,00 248,00
AllianceFund 9,70
Alrenta 228,40 226,60
Amvabel 93,40 92,50
AsianCap.F.S 62.40 62,10
Asian Select. F. 103,00 103,50
AsianTigersF. 111,10 110,10
ASN Aandelenf. 51,40 50,70
AustriaGlobal 1217,00 1217,00
AustroHung.F. 7,50 7,50
AXA Aand.lnt. 75,50 75,40
AXAE&LBelegg.l 91,10 89.30
AXAE&LBelegg.2 91,70 91,10
AXAE_LBelegg.3 117,50 117,50
AXAE_LBelegg.4 85,70 85,00
AXAE_LKap.Rente 117,70 117,50
AXAObl.Ned. 75,40 75,30
Bemco RentSel. 623 62,00
Bever Holding 4,50 4,50
Biogrond Belegg. 10,50 10,40
CL Aandelenfonds 95,40 94,60
CLLiq.Groeifonds 102,10 102,20
CLObl.Dividendf. 104,10 103,10
CLObl.Waardef. 122,00 121,50
Comm.Argeus F. 86,50 86,50
Comm.Benacus F. 89.10 89,10
Comm.CeaF. 91,00 90,70
CuMPreferentF. 106,50 106,40
Delta Ll.Dollarf. 53,00 52,70
Delta UoydECU 54,00 53,60
Delta Lloydlnv 38,10 37,60
Delta Uoyd Mix 71,90 71,40
Delta LloydRent 59,50 59,00
Donau Fonds 30,70 30,90
DPAmericaGr.F. 35,30 35,00
EGFlnvestm. 161,50 161,50
EMF Rentefonds 82,20 82,40
EMS GrowthFund 102,30 102,30
EMS IncomeFund 91,10 91,00
EMS Offsh. Fund 100,30 100,20
Eng-Holl.Bel.Tl 10,60
Eng-Holl.Bel.Tr. 20,00
Envir.GrowthF. 36,50 35,50
Esmeralda part. 37,20 36,80
Eur.Ass. Trust 8,40 8,40
Euro Growth Fund 62,00 59,90
Euro Spain Fund 8,50
FarEastSelF. 82,10
GAFAm.Liq.F.ecu 1,53
GAFAm.Obl.F.ecu 1,81
GAFBfr.Liq.F.bfr 1051,00
GAFDMLiq.F.ecu 1,59
GAFDMObI.F.ecu 1,56
GAFEng.Aandf.ecu 2,04
GAF Eng.Liqf.ecu 13
GAFEng.Oblf.ecu 1,29
GAFEur.Aandf.ecu 2,22
GAFEur.Oblf.ecu 2,17
GAFGl.Managf.ecu 2,52
GAFJap.Aandf.ecu 1,16

GAFJap.Liqf.ecu 1,62 1,61
GAFJap.Oblf.ecu 1,73
GAFN-Am.Aandf.ecu 2.27
GAF 3.31
German City Est. 32,50 32,80
GimGlobal 56,70 56,20
Groeigarant 1,34 1,33
Holl. Eur. Fund 59,30 58,30
Holl. Obl.Fonds 129,00 129,00
HoU. Pac. Fund 141,00 139,50
Holl. Sel.Fonds " 96,50 95,50
Holland Fund 88.00 86,20
HoogeHuysHypf. 128,00 128,00
INBBnk VerreOost. 47,30 473
ING Bnk Dutch F. 60,40 59,50
INGBnkGeldm.F. 61,01 61,01
INGBnkGIob.F. 52,60 52,10
lNGßnkObug.F. 32,50 32,50
ING Bnk Rentegr.F 128,00 127,70
ING Bnk Spaard.F. 103,45 103.46
lnterbonds 488,00 488,00
lntereffektsoo 28,00 27,80
lntereffektwt 29,50f 28,50
Intereffekt Yen Value 80,00 81,00
lnvesta part. 82,00
lSHimal.Funds 17,10 17,20
Jade Fonds 223,00 222,00
Jap.lnd.Alpha F. 7600,00 7550.00
Jap.Sect.Rat.Yen 5450,00 5420.00
Japan Fund 18,30 18,90
Korea Pac.Tr. $ 13,00 13,00
LatinAm.Eq.F. 105,90 106,50
Leveraged Cap 58,80 56,50
Liquirent 54,45 54,45
Mal Capita! F.s 16,10 - 16,10
MeesObl.Div.F. 113,50 113,30
Mexico Income F. 20,00 20,00
Mondibel 76,60 76,40
Nat.ResFund 78,90 78,60
NewAsia Fund 10,60 10,60
Nomura Wan. F. 0,22 0,23
OAMFRentefonds 11,20 11,25
Obam.Belegg. 313,80 311,50
OhraAand.F. 63,20 62,30
OhraLiq.Grf. 54,00 53,90
OhraObl.Df. 54,20 54,00
OhraOblGrf 54,80 54,70
OhraOnr.G.F. 59,70 59,30
Ohra Totaal F. 57.60 57,20
OrangeFund 27,90 27.90
Pac.Dimensions 30,60 30,70
Pac.Prop.Sec.F. 40,50 44.50
PiersonRente 127,40 127,20
Pitcher 45,50 45,50
Postb.Aandelenf. 56.90 56,80
Postb.Beleggf. 57,10 56,70
Postb.Obl.f. 48,50 48,50
Postb.Verm.gr.f 59,30 59,30
Rentalen! Bel. 167.60 167.20
RentotaalNV 38,00 38,00
RG Aand.Mixfund 59,80 59,40
RGAmencaF. 138,40 137,50
RGDivirentF. 53,50 53,30
RGEuropeF. 125,40 123,30
RGFlorenteF. 128,80 128.70
RG Hollands Bezit 96,20 95,40
RG Nettorente F. 105,00 105,10
RG Obl.Mixfund 60.90 60.80
RGPacificF. 142.20 141,70

RG Rente Mixfund 63,40 63,30
Robeco 112,80 112,40
Rodamco 50,20 51.30
Rodamco Ret.Ned. 100,20 100,00
RodmProps 69,00
Rolinco 116,00 115,30
Rolincocum.p 89,90 89,70
Rorento 82.10 81.90
Schrod.lntPr.F 29,00 28,80
SeiTechS 14,80 15,80
SuezGr.Fund 50,70 50,70
SuezLiq.Grf. 200.30 200,30
Technology Fund 1630 16.30
TokyoPacHold. 250,00 251,00
Tolsteeg, Beleggmij 346,00 346,00
Trans Eur.Fund 87,70 86,40
TranspacF. 363,00 360,00
Uni-lnvest 19,50 19,50
Unicolnv.Fund 68,50 68,20
UmfondsDM 35.50
Vaste Waard.Ned 54,50 54,00
VastNed 104,00 103,80
VHS Onr Mn 4,70 4,70
VIBNV 46,10f 45,70
VSBAand.F. 99,00 97,60
VSB MixFund 59,10 58.90
VSBObl.Groeif. 107,30 107,10
VSB Rente Fonds 99,30 99.00
WBO Intern. 70,40 69,30
Wereldhave NV 93,20 94,00
ZOMFlondaFs 32,80 32,80
Zonnespectrum 8,85 8,90

Parallelmarkt
IPNA3nrc 341,00 a
Melle,van nrc 110,00 a 109,90
PanPac. Winkel 4,00 3,90

Wall Street
alliedsignal 33-' < 34
amerbrands 35 35 .
amer.tel.tel 52V 851 _
amococorp 577/« 58
asarco mc. 32J/« 33
bethl. steel 197/a 19'ii
boeing co 437 a 44
can.pacific 16'/< I6',<
chevron 41- 41"<
ehiquita 155/« 15
chrysler 45'/e 4-1'»
oücorp 41.2 41tt
cons.edison 247/s 247a
digit.equipm 26 2ó5»
dupont nemuurs 57'/» 57
easlman kodak 50*« 514
exxoncorp 563/4 57 'a
ford motor 275» 27 Va
gen. electric 473/a 47
gen. motors 45. 437a
goodyear 332 33' 2

hewlett-pack. 86*8 85' t
int. bus.mach. 69'/a 68' a
int.tel.tel. 81'- 81 5/»
klmairhnes 26/4 26.
mcdonnell H53» IWa
merckco. 357a 35 J 4
mobüoil 78» a 78

omega Imam 25 -4- ,
philips 30% 30/4
royal dutch 107% 107%
sears roebuck 47 462
sfe-south.pac. 12% 13'»
texaco mc. 59% 60
travelers 31% 31%
unitedtechn. 62 61%
westinghouse 12% 12%
whitmancorp 16% 16' _
woolworth 16% 16"_

Advieskoersen
amerik.dollar 1,670 1,790
austr.dollar 1,21 13
belg.frank(lOO) 5.28 5.58
canaddollar 1,220 1,340
deensekroon (100) 26.90 29.40
duitsemark (100) 109.35 113,35
engelse pond 2,61 2,86
finse mark(1001 34,50 37,00
franse frank (100) 31,20 33.95
gneksedr.OOO) 0.63 0,80
hongkongdlr(lOO) 19,75 23.75
lerse pond 2,55 2,80
ïtallire(lO.OOO) 09,95 11,65
jap.yen<10.000) 169,50 175,50
noorsekroon (100) 24,00 26,50
oost.sch_l.(loo) 15,63 16.13
portescudodOOl 0,98 1.16
spaanse pes. (100) 1,25 1,41
turkse lira(100) 0,0035 0,0065
zuid.afr.rand 0,37 0,52
zweedse kr (100) 21.90 24,40
zwrts.fr.(100) 132,25 136,75

Wisselmarkt
amenk.doU.ar 1,72875-1.73125
anlillgulden 0.9600-0.9900
austr.dollar 1,2740 1.2840
belg.frank(lOO) 5,4420-5.4470
canaddollar 1.28325-1.28575
deense kroon (100) 28.565-28.615
duitsemark (100) 111,9750-112,0250
engelse pond 2,7435-2,7485
franse frank (100) 32.760-32.810
gneksedr.UOO) 0,4265-0,5735
hongk.dollarllOOl 22350-22.5350
lersepond 2.7090-2,7190
ïtallire(10.000) 10,995-11.045
jap.yen(10.000) 173,800-173,900
nwzeel.dollar 1.0390-1.0490
noorsekroon(lOO) 25,675-25,725
oostenrsch.(lOO) 15,9100-15.9200
port. escudos (100) 1,07801.1180
spaanse pes (100) 1,3460-1.3560
zweedse kr. (100) 23.425-23.475
zwitsfrank (100) 135,045-135,095
e.e.u. 2,13852.1435

Indexen
CBS-koersmdex 263,40 263.50
EOE-index 390.13 390.78
DowJones-mdex 3775,56 -11,78

Optiebeurs
serie omzet v.k. s.k.

Abnamro c jan 45.00 1052 11,20 a 103
abnamro c jan 57.50 266 1,90 1,60
abnamro c jan 62.50 574 03 0.60
abnamro cj96 52.50 735 7.20 6,70
abnamro p okt 55.00 685 1,20 1,40
abnamro p okt 60.00 1470 5,10 6,00
abnamro pjan 52,50 400 1,20 1,40
abnamro pjan 55.00 361 2.20 2,50
abnamro p apr 55.00 2301 2,50 3,00
aegn c okt 100.00 247 0.70 1.80
d/'fl cnov 180,00 310 0.90 a 0.60
dfl pdec 165,00 808 0.90 a 0.75
dsm pjan 125.00 400 1.50 a 2,00
dsm pjan 130,00 654 2,50 3,60
els c okt 17,00 2340 03 0,30
els cjan 17,00 1536 0.70 1.20
els Cjan 18.00 1615 0.30 0,60
els c apr 18.00 276 0,70 1.00
els c 096 14.50 319 3,50 43
els c 096 17,00 797 2,30 a 2,70b
els pokt 16,00 340 0,30 0.10
els pokt 17,00 715 1,10 0,40
els papr 17.00 553 1,70a 1,20
coc cokt 390,00 969 4,90 4,60
coc c okt 395,00 528 2,80 2,70b
coc c okt 400.00 957 1,50 1,30b
coc pokt 375.00 357 1,00 03
coc pokt 380,00 272 13 1,80
coc pokt 385,00 924 3,30 3,20
coc pokt 390,00 1086 5,10 4,90b
coc pokt 395.00 618 8.10 B.ooa
coc pokt 400.00 1371 11.60 11.50
coc pnov 390.00 477 8.50 8.20a
coc pjan 380,00 2028 8,00 7,70
coc ' pjan 390,00 2086 10,60 11,20
hoog cjan 80,00 279 3,00 2.70
hoog pjan 70.00 362 3.60 4.00
mg c apr 90,00 300 1.20 a 0.80
kim cjan 45.00 260 3.80 a 3,20
kim pjan 42.50 421 1.40 1,60
kpbt pokt 50,00 297 1.40 1,80
nedl pokt 62,50 272 8,00 8,10
nedl pjan 50,00 502 2,00 2,20
nedl pjan 55.00 298 3,70 3,70
nut c nov 85,00 300 5,00 5.00
olie pokt 190.00 246 5,70 5.50
prul c okt 55.00 550 0.30 0.30
phil pokt 52,50 493 1,50 1.10
umi pjan 195,00 280 6.80 7,00bx029 c okt - 300 2.40 a 2,27

Goud en zilver
Goud onbewerkt 21.630-22.230, vorige
21,610-22.210,bewerkt 23,830 laten,
vorige 23,810 laten
Zdver onbewerkt 275-345, vonge 275-345,
bewerkt 390 laten,vorige 390 laten

a-laten g.bleden+ex.div.
b-bieden h-laten-mx.div.
c=ex-claim k=ge_aan+h
d=ex-dlvldend l-gedaan+g
e=gedaan+bieden vk-slotkoers vorige dag
l=gedaaru laten sk=-lotkoert gisteren

Vakbond verstoort uit protest effectenhandel
Henault nog dit jaar naar beurs

Van onze correspondent

JtIJS - Het nieuws dat de Franse staat het staatsbedrijf
jault nog voor het eind van dit jaar naar de beurs wil bren--1 heeft gisteren onmiddellijk tot acties van de vakbond
f geleid.

F e honderden leden van de
"mriistische vakbond, die bij
puit nog altijd zeer invloedrijk
stormden gistermorgen de Pa-
j

e"rs en stuurden de optie- enJnhandel in de war. Die zou
randaag worden hervat,
gedeeltelijke privatisering van

f staatsbedrijf heeft de afgelopenQen in Frankrijk al heel wat
'°en opwaaien. Renault is na-
* niet zomaar een staatsbe-

i Ue grootste Franse autoprodu-
L's a| sinds jaar en dag het
jr\Scnip van de genationaliseer-
if?^strie en een soort sociale-fttabriek.
j^mede vakbonden zijn fel te-
er.: geen ze als 'een ordinaire/Koop' 2ien. Onder druk van

'wek en om een confrontatie
L. e vakbonden te voorkomen,
lt ae regering van Edouard Bal-

atgezien van de aanvankelijkene volledige privatisering

staat blijft - in ieder ge-
,d orj°Pig - het roer in handen
t. ,n DÜ Renault. Volgens minis-m°nd Alphandéry zal de staat

'minstens 51 procent' van de aande-
len houden. Het is de bedoeling
pakweg dertig procent van de aan-
delen van Renault via de beurs te
verhandelen. De precieze omvang
van het te verkopen pakket hangt
onder meer af van de houding van
Volvo.
Volvo beschikt al sinds enkele jaren
over een belang van 20 procent in
Renault. Na het mislukken van de
fusie tussen Volvo en Renault is
echter afgesproken dat Volvo dat
belang aanzienlijk terugbrengt.
De gedeeltelijke privatisering van
Renault wordt in beurskringen met
ongeduld tegemoet gezien. Hoewel
de inschrijving nog niet geopend is,
lijkt de belangstelling voor aande-
len Renault zowel van de zijde van
institutionele beleggers als van par-
ticulieren enorm.

Renault, die in het begin van de ja-
ren tachtig enorme verliezen leed, is
na een ingrijpende herstructurering
en modernisering uiterst rendabel.
Als een van de weinige fabrikanten
maakte Renault de afgelopen zeven
jaar ondanks de recessie winst.
Over 1993, een inktzwart jaar voor
de Europese automobielindustrie,
maakte Renault een winst van ruim
330 miljoen gulden op een omzet
van ruim 56 miljard gulden. De re-
sultaten over 1994 zullen, zo liet
president-directeur Louis Schweit-
zer deze week doorschemeren, 'ge-
voelig beter' zijn.

economie

Wisselkantoren ontduiken
wet op grote schaal

PN HAAG - Tachtig procent
f 1 de wisselkantoren weigert
gebruikelijke financiële trans-
Ms van meer dan 25.000 gul-
K 1te melden. Ondanks een wet
t dat sinds 1 januari verplicht,
luister Sorgdrager (Justitie)

ÏFft dit gisteren in de Tweede
nier gezegd,
sselkantoren moeten zich in

.[toekomst laten registreren, ei-
"paren en personeel wordenjscreend. Sorgdrager voorspel-
] een snelle daling van het aan--1 wisselkantoren door de nieu-

we regeling. Zij beloofde een
keiharde aanpak van de kanto-
ren die zich niet aan de regels
houden.
Volgens de bewindsvrouw blijkt
steeds vaker dat criminele orga-
nisaties hun geld via wisselkan-
toren witwassen. Het gaat vooral

om drugsgeld. Dat kan omdat er
tot nu toe geen toezicht is op de
kantoren. Criminelen bezitten in
Nederlandook 'eigen' wisselkan-
toren. „Ik denk dat de sector nu
wel opgeschoond wordt," aldus
Sorgdrager over de nieuwe re-
gels.

Straks kan alleen nog geld ge-
wisseld worden bij de circa 7500
banken en 30 geregistreerde wis-
selkantoren. Ook 500 tot 1000
hotels mogen dat doen mits het
gaat om hotelgasten, er verder
geen bekendheid aan wordt ge-
geven en het gaat om niet meer
dan duizend gulden. Dat laatste
was een wens van de Kamer.

Plannen om ook voor het wisse-
len bij banken en wisselkantoren
een maximum aan te leggen,
haalden het niet.

Werkgelegenheid bij
assuradeurs groeit

Vononze redactie economie

DEN HAAG - Het gaat goed met
de makelaars en adviseurs in assu-
rantiën. De werkgelegenheidsgroei
zet ook het komende jaar door. Net

als in voorgaande jaren groeit dit
jaarnaar verwachting het aantal ba-
nen met ongeveer zes procent. Dit
komt neer op een stijging van 800
arbeidsplaatsen. Dit blijkt uit een
onderzoek van de Nederlandse Ver-
eniging van makelaars in Assuran-
tiën en assurantieadviseurs (NVA)
onder de aangeslotenkantoren.

Uit het onderzoek komt naar voren
dat de provisie-inkomsten van de
assurantiemakelaars het afgelopen
half jaar met gemiddeld 14,5 pro-
cent steeg. Het aantal cliënten steeg
in de eerste zes maanden ,yan dit
jaar met ruim 5 procent. Achten-
tachtig procent van de leden van de
NVA ziet de toekomst met het vol-
ste vertrouwen tegemoet. Meer dan
de helft is van mening dat de ver-
wachte groei in de komende jaren
opgevangen kan worden door goed
opgeleide schoolverlaters. Bij de
NVA zijn op dit moment 950 kanto-
ren aangesloten, waar ongeveer
15.000 mensen werkzaam zijn.
De uitkomst van het onderzoek is
volgens de NVA niet representatief
voor de gehele branche, omdat bij
de NVA voornamelijk grotere kan-
toren zijn aangesloten. Uit het on-
derzoek blijkt dat de kleinere kan-
toren het veel minder goed doen.
Ondanks de goede cijfers zei NVA-
voorzitter J. Weitenberg toch be-
zorgd te zijn voor de toekomst. Hij
refereerde gisteren tijdens het
NVA-congres aan de problemen in
de jaren zeventig, toen er ook spra-
ke was van groei. De bij de NVA
aangesloten kantoren hadden des-
tijds niet op tijd in de gaten dat ook
de concurrentie niet stilzat. „Wij
moeten ons ondernemerschap zoda-
nig vormgeven, dat wij van de groei
in de schadesector en op het gebied
van hypotheken en pensioenen
kunnen profiteren."

munt uit

Royal Sluis
De overneming van Royal
Sluis in Enkhuizen door het
Amerikaanse zaadveredelings-
bedrijfPetoseed zal niet zonder
slag of stoot verlopen. Peto-
seed heeft geëist dat 145 men-
sen worden ontslagen. Daar-
naast worden drie te verzelf-
standigen onderdelen van het
bedrijf met in totaal 70 werkne-
mers in de etalage gezet. Het
gaat al geruime tijd slecht met
Sluis.

Philips
Philips verkoopt haar dochter-
onderneming Industrieel Assu-
rantiekantoor (lAK) aan Nieuw
Rotterdam Beheer (grotendeels
eigendom van de Franse verze-
keraar UAP). De directie en al-
le ongeveer 200 werknemers
van lAK gaan over naar de
nieuwe eigenaar. De firma
werd in 1928 opgericht met het
exclusieve oogmerk de belan-
gen van Philips en haar werk-
nemers op verzekeringsgebied
te behartigen.

Gasopslag
Het kabinet is naarstig op zoek
naar drie onafhankelijke des-
kundigen, die als commissie
vóór 1 december moeten rap-
porteren over de noodzaak van
ondergrondse gasopslag in
Langelo. De milieubeweging
vecht de noodzaak van de gas-
opslag in Langelo, een natuur-
gebied, fel aan. De Gasunie en
de NAM stellen dat de onder-
grondse opslag noodzakelijk
voor een optimale gasvoorzie-
ning, vooral in perioden van
extreme koude, wanneer het
gasverbruik hoog is.Visquota lang

niet opgevist
IJMUIDEN - Er is vorig jaar veel
minder vis gevangen dan was toege-
staan. Van het quotum voor schol
werd slechts 65 procent binnenge-
haald. Voor kabeljauw lag dit per-
centage op 80, voor wijting op 86.
Aan tong werd 94 procent van de
toegestane hoeveelheid gevangen,
nagenoeg even veel als in 1992.

Het Produktschap vermeldt deze
cijfers in zijn verslag over het afge-
lopen jaar. De mindere resultaten
worden toegeschreven aan de klei-
ner geworden visstand. De sanering
van de Nederlandse vissersvloot
gaat gestaag verder. Het motorver-
mogenvan de kottervloot was tegen
het einde van vorig jaarmet 102.269
pk afgenomen. Voor nog eens
15.567 pk waren aanvragen in be-
handeling.
Een en ander betekent dat het mo-
torvermogen van de kottervloot
sinds 1988 met 20 procent is afgeno-
men. Per 31 december 1993 waren
474 kotters in de vaart, nagenoeg
hetzelfde aantal als het jaar ervoor.
Vergeleken met 1988 varen er ech-
ter 129 kotters minder.
De kotters telden eind 1993 zon
2.175 bemanningsleden. In 1988 wa-
ren er nog 2825 opvarenden. Het
aantal grote trawlers (voornamelijk
voor de vangst van (hors-)makreel
en haring kwam vorig jaar uit op
twaalf; dat was er één minder dan
vijfjaar eerder.

Multinationals
Vanaf 1 oktober is het voor
Duitse, Britse en Griekse moe-
dermaatschappijen aantrekke-
lijker in Nederland een werk-
maatschappij te vestigen.
Nederland zal volledig afzien
van heffing van dividendbelas-
ting (bronbelasting) op divi-
denduitkeringen van de Neder-
landse dochteraan de Duitse of
Britse moeder bij een belang
van de moeder in de dochter
vanaf 10 procent. Tot dusver is
dat, krachtens een Europese
richtlijn, 25 procent.

" Mijnwerkers dragen hun door een gasexplosie omgekomen collega weg. Bij de ontploffing in
een mijn in Zuid-Korea in de buurt van de hoofdstad Seoel kwamen gisteren tien mijnwerkers
om het leven. Eén mijnwerker werd zwaargewond, maar kon nog op tijd worden gered.

Foto: REUTER
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Limbrichterwe. 78, 046-512814

Nissan Sunny 5-drs. 1.4 LX 20.000km ’23.950,-
Nissan Sunny 1.6iSLX 3-d. 12-'9O nw. mod .... ’ 19.900,-
Nissan Sunny Florida 1.6iSLX d-grijs 11-'B9 ... ’ 14.900,-
Nissan Sunny 3-drs. 1.3 + 1.4 Itr. 3st. va ’ 9.900,-
Nissan Sunny 1.4LX, 3-drs., automaat ’ 22.500,-
Nissan Mi-ra 1.23-drs. '91, 42.000km ’ 14.900,-
Nissan Micra 1.2L, 3-drs., zwartmet. '92 ’ 17.500,-

-'Nissan Micra 1 0 3-drs., wit, 5.000km '94 ’ 20.900,-
Nissan Primera 2.0 Itr. 4-drs. +5-drs. 5 stuks v.a.

’22.900,-
Nissan Bluebird 2.05-drs. '88 ’ 7.450,-
Nissan Bluebird 2.0i5-drs. d.grijs '90 ’ 17.500,-
Austm Montego 1.6LS 4-drs LPG ’ 8.900,-
Alfa Romeo 33 Junior 1 3S, 5-drs. 48.000km .. ’ 14.900,-
BMW 524 TD 4-drs. lichtbl.met. 05-'B9 ’ 24.900,-
Ford Sierra 2.0i4-drs. d.rood met. '90 ’ 18.900,-

Ford Escort station 1.6D, d.grijs ’ 10.900,-
Honda Civic autom. 1.33-drs. wit ’ 13.900,-
Honda Shuttle 1.5i, lichtgnjsmet. '92 ’ 25.900,-
Mazda 323 1 3i 3-drs., GLX '92 ’ 22.500,-
Mazda 323 1.5GLX 4-drs. beige, 44.000 km ... ’ 14.900,-
Mazda 626 5-drs. 1.6LX 85 ’ 5.900,-
Opel Ascona 1.8 LS 4-drs. automaat06-'BB .... ’ 11.900,-
Opel Kadett 3-drs., sportuitv. '87 ’ 7.450,-
Peugeot 505 2.0 4-drs. '87 ’ 7.450,-
Toyota Starlett 1.0LX 3-drs. d-groen ’ 11.900,-
Volvo 340 4- + 5-drs., 1.4 + 1.7v.a ’ 6.900,-
VW Polo 1.1 3-drs. donkerblauw '87 ’ 5.900,-

TERREINAUTOS
Nissan Patrol GR diesel, geel kenteken, '89 .... ’ 34.900,-
Nissan Terrano 2, SLX, 3-drs., 2.4i, benzine,
veel extra's, geel kenteken, 9000 km,
van ’ 66.000,- voor ’ 55.900,-

Diverse GOEDKOPE INRUILERS, 7 stuks
Eigen financiering en inruil. Bovag-garantie tot 1 jaar

Donderdag koopavond mm

EXCLUSIEVE OCCASIONS
van ie eigenaren

Volvo 460GLE .executive'smokezilver. 13000km. md radio '94
Volvo 940GLE 2.3 16VEstate, zwart, mcl. audio '91
Volvo 940GL 2 3 Estate. antraciet, mcl. audlo-cd + div 10-91
Volvo 940GL 2.3 wiinroodmetallic, 64.000 km. div. extra's 7-'9l
Volvo 740GL 2.3antracietmelallic .black line"-uitv 10-90
Volvo 740 GLE 16V weinig km. nieuwstaat 7-'9O
Volvo 240GL 2 3 wiinroodmetalllc, mcl audio. zeer mooi 6-91

KOMT OP KORT TERMIJN BINNEN
Volvo 850 GLT 20V wiinroodmetallic. mcl. audio en veel extra's.. '92
Volvo 940 GL autom antraciet, mcl airco. 50 000km '91
Volvo 940GL autom. groenmetallic 6-'9l

DIVERSE VOLVO 440/460 BOUWJAREN 1989-1993
Alle occasions mcl. atleveringsbeurt, APK,
Paspoort voor Zekerheid. Bovag-garantie
Ivoor auto svanal ’ 7.500.-). Inruil mogelijk. 01171

Rijksweg-Zuid 320
GELEEN, tel. 046-742719

11' #yoLVQ

anan
Westelijke Mijnstreek

COUMANS GELEEN BV
!!!!! supervoordeel !!!!!

Fiat Cinq van 16.995 voor 14.595
Fiat temp. I.6ie van 26.000 voor 23.875
Fiat Tipo I.4ie van 28.250 voor 24.995 .
Fiat Tipo I.4ie van 28.900voor 25.995
Fiat Tipo I.4ie van 22.950 voorl 9.995
Fiat Tipo TD van 29.500voor 26.500
Fiat Tipo 1.6DGT " van 21.500 voor 18.995
Fiat Tipo 1.6DGT van 18.950 voor 17.450
Fiat Tipo ie DGT van 22.950 voor 19.995
Fiat Tipo I.4ie van 16.500voor 12.995
Fiat Tipo 1.7Dvan 15.750 voor 12.450
Fiat Uno 70ie van 14.750 voor 11.995
Fiat Panda 1000 CL van 10.500 voor 8.750
Fiat Ritmo 60 CL van 3.500 voor 2.999
Fiat Ritmo diesel van 1.950 voor 1.750

OKTOBERAKTIE!
FIAT
PUNTO

y.,_P_ ____T^Ht^__F

in diverse kleuren voor de af-fabriekprijs
Fiat Punto 55 S, 3-drs., Expioll geel van 23.645 voor 21.595
Fiat Punto 75 SX, 5-drs , nieuw van 26.950 voor 24.995
Fiat Punto 75 EL, 3-drs., nieuw van 25.950voor 24 500
Fiat Punto 75 ELK, 3-drs., nieuw van 29 250 voor 27 000
Fiat Punto 90 ELK, 3-drs ,spe. uitv van 38 500voor 32 995
Fiat Punto GT, 3-drs, nieuw van 39.950 voor 34.950
Fiat Tipo 16SX, 3-drs., nieuw van 32.550 voor 28 690
Fiat Tipo 1.4 S, 3-drs., met kenteken van 29.555 voor 25.995
Fiat Tempra 1 9 S, diesel, nieuw van 36 550 voor 28.495

excl. * evt. metalliclak
* kosten rijklaar maken

Occasions zeer aantrekkelijk geprijsd.
Rijksweg Zuid 310 - Geleen

Tel. 046-756222

$h n
Geachte mevrouw, mijnheer,
Tijdens onze wervelende

Galerie Peugeot expositie
van 6 tot en met 16 oktober

bent u van harte welkom om alle Galerie-modellen in onze showroom te bewonderen. Boven-
dien zal Maria Bemelmans haar schilderijen en plastische ruimtelijke sculpturen tijdens deze
Galarie Peugeot tentoonstellen, ledere koper tijdens onze Galerie Peugeot expositie kan re-
kenen op «en exclusieve - expressieve sculptuur van Maria Bemelmans.
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 9.00-18.00 uur,

donderdag koopavond, zaterdag van 10.00-17.00 uur.
Wij hopen u op een van deze dagen te mogen begroeten, de koffie staat klaar. Metvriendelij-
ke groeten. _Hn3iJ_l3l<_l_|

--__■_, Autobedrijf R9I~<4|P> Jasper B.V. I^lC-& OFF. PEUGEOT-DEALER Ui BtbJ
WINDRAAK 29, 6153 AC MUNSTERGELEEN, 046-521944

@ Auto Veneken B.V.@>
„Occasioncentrum" „Occasionkelder"

Prins Mauritslaan 171 Leyenbroekerweg 27
6191 EE Beek 6132 CA Sittard
tel. 046-372882 tel. 046-515777

Veneken Beek Veneken Sittard
Alfa 331.3, grijsmet 1991 Golf Cabrio zwartmet 1990
Alfa 164J2.0 Twin Spark, grusmet 1992 Go |, ,„ ,6i75„k Mart ig93
Div. Audi's 80 2.0 zwartmet 1993 Go |, Madlson 1.6i, rood 1989
Audl 80 1.8S blauwmet 1991 Go,f Pasadena .. 6| veel extra's, blauw 1991
Audl 80 1.8S grijsmet 1990 Passa, CLI9d|ese| wit 1992
Audl 801.6 cyclaammet 1991 uw Passat 18ig0pk Desigll blauwmet 1993
Audl 100 2.0 E, groenmet 1988 vWVento 1.81, 90pk, blauwmet 1993
Audl 100 2.3 E, goudmet 1989 Passa| 75 pk CL sedan, wit 1992
Audl 100 2.3 E, grijsmet 1991 Po|o C|assl|. 1300cc rood 49.7
8MW3161 wit 1989 Polo Fox 1.31zwart 1990
BMWslBlwit 1990 Golf Atlanta 16001, zwartmet 1994
BMW 320I Touring, groenmet 1990 Go|( Funcl|on 1600cc _ia_

W met 1992
Citroen AX 1.1, blauw 1990 GM CL 4 6| iwartmel 1989
Fiat Uno 45 SIE 2x grijsmet. 2x 1991 jetta . 6 4.drs 1986
Fiat Panda 1000rood 1990
Ford Scorpio 2.4, grijsmet 1989 Audi 80 1600iblauwmet 1990
Ford Scorpio 2.41, autom. groenmet 1992 Audi 80 I.BS blauwmet 1991
Ford Orion 1.6 CLX RSuïtv, rood 1991 Audi 80 2.0E, 90 pk, groen.met 1992
Ford Orion 1.4 CL 32.000 km, Audi 80 1.8S wit 1992

ETlS^'ctW;^ !" Mazda 3231.3 LX, grijsmet 1988
£m !?.,,_ 5n ir _,„- Q-J Ford Sierra 2.0 GL groenmet 1987

M? Opel Kadett 1300GT rood 1988Honda Accord 2.0 grusmet. ... 1992 £ HB ,„ . 1988
«on Peugeot 106KT zwart 1993Lada 2104 Stationcar 1.6 1990 d_..__«i „ne pi i rn*A iaonSS1!^::::::::::::: !5 \Z%Zm\mmmT==z ï»

Opel Astra 1.6GL Sedan, zwart 1992 D,5,«

Opel Asfra 1.41 young. wit. 5000 km 1994 | .
Peugeot 405GLi 1.6,zwart 1990 j^ f* _i__.__l»»
Suzuki Vitara Cabrio 1.6 JLX, wit 1992 II UICCp
Toyota Corolla GTS i zwart 1992 .-
Volvo 850 GLT autom., groenmei 1992 Uil OI.ZC
VW Golf II diverse uitv. + kleur 1989-1991 ~ - .
VW Golf 111 1.4-1.6CL div. kleuren 1993 COllGCtl€r
VW Passat Variant 1.8 CL, roodmet 1992 | I

S&- :
fW_-_ r^_______%________ OFFICIAL DEALER

De service is spreekwoordelijk!
Tevens uw adres voor autoverhuur

j^ (ook personen-, bestel- en verhuistransit)
en carrosseriewerkzaamheden!

Specials:
Ford Escort KR 3i zwart 1992
DIESELS:
Ford Escort Van 1.6 gesloten 1990 Renault RI9TXE 1991

Suzuki Swift 1.3 GS 1991
AUTOMATEN: Volvo 440 DL E21993
Ford Escort 1.4CLi 1992 Ford Fiesta 1.3 -heers 1993
Ford Scorpio 2.4i 1988/93 Ford Fiesta 1.1 Cheers 1991/92

Ford Escort 1.4iCL 1991/92
BENZINE-AUTOS: Ford Escort 1.4 1989/90
FiatUno6oS 1989 Ford Escort 1.6 CLX 1992/93
Mazda 626 4-drs. LPG 1992 Ford Escort 1.6 Clipper 1991
Opel Veetra 1.6iLPG 1990 Ford Orion 1.6 CLX 1991
Opel Veetra 1.6i 1993 Ford Scorpio 2.0iCL 1990
Opel Omega 2.0LPG 1989 Ford Sierra 2.0 1989/90
Renaultl9Tß 1992 Ford Sierra 2.0iCLX 1991

'~ W-th. SangerSStr. 7, (bij Makado) Beek
tel. 046-376543, fax 046-377547 D2258

7
mm^^mm : ;

Zorgeloos onderweg met een
occasion van Toyota Mengelers Sittarfiï

Toyota Starlet 1.0DX wit, 93.000 km 8 sC£ïlToyota Starlet 1.3 XLI rood, 67.000 km 175n__i!
Toyota Starlet 1.3XLI groen, 32.000km 175!ï__!
Toyota Corolla 1.6XLI wit, 17.000km 32 000f|
ToyotaCamry 2.2 GL purpel, 72.000 km 38 400J|
Suzuki Swift 1.3GL rood, 28.000 km 169XiHSuzuki Swift 1.3GL 5 drs. rood, 39.000 km 169?S
Suzuki Swift 1.3GSI zwart, 52.000 km 198!ï__i
Suzuki Swift 1.3GL wit, 28.000 km 14 s!ï__l
Suzuki Swift Sedan blauw, 23.000 km 22 9So__l
Suzuli Alto GLX 5 drs.zilver, 12.000km 12'5SSB
Suzuki AltoGLS 5 drs. zilver, 12.000km 13 9SHSuzuki AltoGL 5 drs. wit, 75.000km 8 500F
Speciale aanbieding: Toyota MR 11 20 Twin Carnj
wit, november 1991. 40.000 km. Zeer exclusieve[
sportauto. ,

Toyota MENGELERS Sittard """"«ï' ■■■fciiM______iwwi**MiM Te| efoon: 046-52100_____ _____■■_____________■

. <^_o_fe *

1 é
' ■Il il.' EEzl E^- mmm

Auto's boven ’ 10.000,-1 jaar garantie
Ford Scorpio 2.0iCLX schuifdak 40.000 km '92
Ford Escort RS turbo '89 Opel Kadett 1.3 LS 3-drs '88/89'
Ford Escort 1.6 Europa 3-drs '88/'B9/'9O Mazda 323 F Creon '92 i
Ford Escort 1.8 GLX 16v '92 _pq
FordEscort 1 4 Bravo 3-drs '87/'BB Opel Kadett 1.64-drs. Life '91 j
Ford Sierra 2.0 Laser 3-drs '84/'B5 Ford Scorpio 20i 5-drs. GL '90
Ford Sierra 2.0 GL 5-drs '86 Djese|
Ford Sierra 2.0 CL 5-drs. automaat '87 Ford Escort 1.6Laser 3-drs '86 -Ford Sierra 2.0iCL 4-drs. automaat '91 Ford Escort 1.8 CL 3-drs '89
Ford Scorpio 2.0 CL 5-drs. automaat '86 Ford Escort 1 8 CL 3-drs '92 I-
OpelKadett 1.3 LS 3-drs '87 Ford Sierra 2.3 CL 5-drs '87 I

Auto Könings ... uw adres voor een verantwoorde occasion

A I
__^s^*_____F___r I

SVadah ***"*"&JÊk\WmV SITTARD Rijksweg-Zuid 90-100 J_lL
W AA \WAW WEERT Sitlard
|| A^aaWW JaW GELEEN tel. 046-515200 6 MND.

Ford Fiesta 1.1 CL3-drs '90/'9l/'92
Ford Scorpio 2.4iautomaat '91
Ford Escort 1.6 3-drs., sport '91
Ford Escort 1.4 Bravo 3-drs '89
Ford Sierra 2.0 CLX 4-drs '90
Ford Sierra 2.0 CLX 4-drs '89

II Ford Orion 1.8 CLX '92 j
Opel Veetra 1.7 diesel, 4-drs *92
Toyota Corolla automaat '92
Mazda 323 F 5-drs. '91 j

0% rente op financiering
Vraag naar voorwaarden

—-.

____
—_____ <y_i il»)—■■' ■■«>■■■'■> '

frutzen Auto's
Nissan Primer. 2.0EGT 4-drs 1992 Nissan Sunny 1.6 SLX 4-drs.' 1987
Nissan Primera 2.0iSLX 1991 Nisson Micro 1987
Nissan Primera 2.0iLX 1991 Opel Corsa 1,2iJoy 1993
Nissan Bluebird 2.0 LX 5-drs 1988 VW Passat 1.6iVariant 1988
Nissan Sunny 1.4LX 5-drs 1992-1991 Citroen BK 1988Nissan Sunny 1.4LX automaat 1991 Peugeot405 1.6GL 1989
Nissan Sunny 1.4LX 3-drs 1991 Mazda626 coupé 1987
Nissan Sunny coupé 1.6iSLX, SGX 1990-1989 Nissan Sunny coupé 1.6automaat 1987
Nissan Sunny 1.6Florida 1987-1989 Landrover Jeep 1982

_-___-- Diverse goedkope inruilen _______
I7TT~^f7l Stationsstraat 115 |7T!^l'>l_____Jk< 6191 BC Beek 'i j_____J>J du»mW tel. 046-371727 —WW

*7^_*<^ÖB- i

H—^^^H— __.^.__ _r~— H__r_____-_l __r^V*^^_^___^_^^^^T__r^_^r^^^_i Ml*— _r_>__l

Kom naar de grootste Zuidlimburgse Opel-dealer. Dus: de grootste keuze (alle merken)
ACTIE: nu auto levenslang geen APK-keuringskosten meer {auto's boven f 7.500,-)

SITTAR D Nu: mogelijkheid tot 24 mnd. EXTRA garantie(auto's tot 5 jr.) BEEK
OPEL OPEL
Corsa '89 t/m'9l Nissan Sunny '88-'9l Ascona I.BTraveler '88 Toyota Starlet wit 7.450,-
Kadett '86 t/m '91 Peugeot 405 GXJ '91 Omega 5-drs. stationcar 20i '90 BMW 316 rood 19.950!-
Astra '91 t/m'94 Renault 19 '92 Veetra 4-5-drs. 1.6iI.Bi '90 t/m'94 Mazda 323 3-drs.LX 2 st. v.a. ... 13.950,-
Ascona '82 t/m'B6 Renault 25 2.5 GTX '86 Astra 3-4-drs. 1.4ien 1.6 '92t/m'94 Ford Escort 3-drs. 1.6 automaat 9.950,-
Veetra '89 t/m'94 Seat Ibiza '90 Corsa 3-4-drs. 1.2 1.3 '86 t/m '94 Hyundai Pony GLS automaat .... 17.950,-
-rC__,a 'rb t/m 'Q? vwfinlf '89 Manta GSi goud '89 Mazda 323 F 1.6 22.950,--ome9a 88 m92 vlo 460 '90 K^et. 3-4-5-drs I»Sm '91 V01v0,440 automaat 24.950,-

-voivotou -u R Pk orH_Hro .nc . osn Ford Sierra 1.61Azur 21950,-Toyota Corolla 1.6 TSB «JeS merken Al,a 33 16V zwart "" 1*950 -Andere merken Nissan Sunny 5-drs. 2.0 DLX '91 Citm7n ax Hr- niTre Ifiow Renault 19RM 3-drs 20.950,-
Daihatsu Applause 5-drs. 1.6 '92 Peugeot 205 XE '89-'9O clj Panda trfrQ S' Ford Escort 1.4RS uitv 14.950,-
Ma_da 121 GLX cabrio £ Peugeot 106KR '92 [Sfc::::: IIiSS- ïnciaoldSjs ISLancia VlO automaat '92 Rover 91 VW Golf 3-drs. 1.6 11.950!- Va^S^S^ZZZ^ iS-

Wat kan Göttgens voor u doen: » leasing op maat * huurauto's * onderdelen, ace, financiering, verzekeringen, etc.
Haspelsestraat 20, Sittard Magazijn open ook 's zaterdags Weth. Sangersstraat l"(bij Makado) Beek,

tel. 046-516565 Sittard 10.00-12.30 uur Beek 10.00-12.00 uur tel. 046-375858.
mmimmm —^



Ruimtewagens
fuirJfarme belangstelling voormér.- agens' dienu alleFranse
drukt611 bieden. wordt bena-
s Kt.door een vervroegde pre-
Sha 16 van de Volkswagen
e^ ran- Hij komt pas over ruim
rn_- f Jaar °P de markt, maar'«n vreesde dat Ford de pri-
gaa ZOU stelen- Ford en VW
Wat? samen in Portugal ruimte-
rnPn S bouwen. Mitsubishi

! zich in de striJd met het'
Vol sPace Gear, vanaf begin
erJ:end Jaar te ko°P- Een maatje
cê r dan de Space Wagon/Spa-
rt- Runner van dat merk, enp«arrnee in dezelfde klasse als
ty

nault Espace, nieuwe ruimte-
caêens van Fiat/Peugeot/'«"oen en de komende VW/*°rd.
Hety^: onvoorbereide debuut bij
Zoal nde geen grootse opzet,
ke a Romeo wel kon ma-. n van zijn sportwagen-presen-

le- Voor de pers geen echteuws, eerder dit jaarkondigde
Wen3* aan dat een geneel nieu-
W "^ Coupé en Spider eraan
ginimen' °ok die komen pas be-- 1995 werkelijk op de markt.

ty JWel al het nieuws van Parijs
8e 't i

e pers al tevoren ter hand
Vn De enige uitzondering"rmde Daihatsu, die (zelfs voor
e 'mP°rteurs onaangekondigd)
We H model meebracht. Hetj^rd aangekondigd als studie
ty mino, maar in Parijs was dePenaam op de auto zorgvuldig
'geplakt. Het lijkt te gaan om

(j opvolger voor de Cuore, ook
tort mino neeft een 850 cc mo~
tin 6 6n uiterst compacte afme-
ld'

gen- Maar wanneer de kleine
<na <?P de markt komt wist nie-

auto

'Mensen blijven altijd van auto's dromen'

Parijse Salon viert de
herleving van de auto

DOODRPETER FOKKER

et motto van de gisterenoor het publiek geopende
«utoshow in de Franse
£?ofdstad is dat mensen aI-"W van auto's blijven dro-men- Een gedachte die
**enault het meest letterlijk
vnmt' door in een fantasie-volle krachttoer een veel-

gamma aan
te tonen.

j'tear ook aan realistischautonieuws heeft Parijs al-
iesbehalve gebrek.
r.

t^n °PPerbeste stemming op deWe^eJaarlijkse Parijse autosalon
in prsPiegelt dat de autoverkoop
in rf °Pa na een rampzalig 1993
leeft mees^e landen weer op-

tt. Met een stortvloed van
stri rv modellen Seeft de indu"
de n nerstel een extra duw in
pc S- Hoe interessant de Euro-
bliikt *utomarkt is geworden
Wo Uit e vele standsvan nieu-
Prot °Sterse merken- Ssangyong,
v ton en Daewoo zullen ook
A,f;elenwoordigd zijn op de
gin 1 begin 1995' in navol"
u S van het vorig jaar erbij ge-*°men Kia.

hun 2a de Fransen goeddoen dat
aan/lgen industrie het meest de
diel trekt met fraaie stu"
m ' terwijl geen buitenlands
feest t

in z^n hoofd haalde het
zienh verstoren met eigen op-
des , arende prototypes. Merce-
sion a zelfs zÜn compacte Vi-
echt tnuis- Een concurrent (die
elekt ln Productie Baat) voor de
stud aangedreven Peugeot-
stari

6 *0n' de ruime collectie
of ?Saut°-studies van Renault,
Dr-,* compacte ruimtewagen-
Ze,. tyPe Xanae van Citroen.
Ced

g °m net milieu straalde Mer-
ee^es. ditmaal anders uit, met
tnnitUlt g°lfkarton en ongelakte
ken P houtplaten opgetrok-

|| " Renault Espace model Formule 1: 10 cylinders in V--1 £or"m, van O tot 200 km/v in 6,9 seconden, topsnelheid 300
j km/v, tachtig meter remweg van 300 naar 70 km/u. En dit
i Zeemonster heeft zelfs een startmotor!

" Daar heeft iedereen wel eens aan gedacht: een onderstel
waar je snel een vrachtwagen, een bestelwagen, een cam-
per of een taxi van kunt maken. Renault ontwierp het pro-
totype, de Modus, elektrisch en op diesel.

Auto met aanhanger lang
niet altijd verzekerd

Een auto met aanhanger is
lang niet altijd verzekerd.
Als het totale gewicht van
een aanhangwagen (lading
en eigen gewicht) hoger is
dan 750 kilo, dan is voor het
rijden hiermee een apart rij-
bewijs E nodig. Vele auto-
mobilisten weten dat niet
en lopen daardoor de kans
de soms forse schadebedra-
gen na een ongeval zelf te
moeten betalen. Schadever-
zekeraars vergoeden name-
lijk niets als de bestuurder
van een auto met een zware
aanhanger niet over de juis-
te rijbewijzen beschikt, zo
waarschuwt de verladersor-
ganisatie EVO in het deze
week verschijnende blad
Bedrijfsvervoer.

Volgens de EVO rijden tiendui-
zenden automobilisten onbe-
wust onverzekerd in een auto
met aanhanger rond. Tot 1984
kregen geslaagden voor het 'ge-
wone' rijexamen automatisch
het rijbewijs B (personenwa-
gens) en E (aanhangers). Sinds-
dien wordt alleen het rijbewijs B
verstrekt, waarmee alleen met
lichte aanhangers mag worden

gereden. Voor het zwaardere
aanhanger-werk moet het rijbe-
wijs E afzonderlijk gehaald wor-
den, maar veel mensen en bedre-ven weten dat niet. Twee miljoen
mensen haalden in de afgelopen
tien jaar hun rijbewijs B en

slechts vijfprocent daarvan haal-
de tevens het rijbewijs E.

De EVO, waarvan 37.000 ver-
voersbedrijven lid zijn, zegt over
tientallen voorbeelden te be-
schikken van leden die na een

ongeval vergeefs aanklopten bij
hun verzekering. In één geval
ging het zelfs om 600.000 gulden.
'Voor een klein bedrijf betekent
dat onherroepelijk het faillisse-
ment', aldus een EVO-woord-
voerder in NRC Handelsblad.

# Voor het
rijden met een
caravan is
een
E-rijbewijs
nodig.

Grootste
veiling van
oldtimers

De Lochemse veilingmeester
L. Fris weet het zeker, het is
de grootste veiling van oldti-
mers die ooit in Nederland
gehouden wordt. Op 8, 9 en 10
oktober kunnen belangstel-
lenden eenkhkje nemen in de
Hilversumse Expohal waar
meer dan 130 auto's, zowel
oldtimers als classic cars, uit-
gestald staan. Op de maan-
dagavond vindt de eigenlijke
happening plaats.
Een T-Ford uit 1911 be-
schouwtFris als klapstuk van
deveiling. Helemaal gerestau-
reerd. Ook de A-Ford Road-
ster deluxe uit 1931 is een
juweeltje. Het meeste geld
moet echter opgebracht wor-
den voor de aanschaf van een
Horch 853-A cabriolet, ge-
bouwd in 1938. Deze zeer
imposante auto werd in de
Tweede Wereldoorlog ge-
bruikt door Duitse officieren.

Nieuwe Justy Hongaars
In de Hongaarse plaats Esztergom bouwt Suzuki sinds enige tijd de
Swift voor de Europese markt. Daar komt vanaf 1995 ook de nieuwe
Subaru Justy vandaan. Moedermaatschappij van beide merken Fuji
Heavy Industries, zeer actief in de scheepsbouw, omzeilt met deze
lokale produktie de importbeperking die er voor Japanse auto's
geldt. De importeur kan nu ook sneller rekenen op aanpassing van
de modellen als marktwijzigingen daartoe aanleiding geven.
Wanneer het aan de Westeuropese, Amerikaanse en Japanse inves-
teerders uit de auto-industrie ligt, dan zal het oude autopark van het
voormalige Oostblok rap vervangen worden door gloednieuweauto's
met viertakt motoren.

Car Cosmetica
'De in Tilburg gevestigde Wet Look Exploitatiemaatschappij heeft
onlangs een Car Cosmetic Center geopend, dat de eersteling moet
zijn in een Europese keten. Eenieder met ondernemersgeest en veer-
tig mille eigen geld kan als licentienemer binnen enkele dagen een-
zelfde bedrijfje opstarten.

De formule van het Car Cosmetic Center is een gebundeld aanbod
van diensten op het gebied van uiterlijk auto-onderhoud. Men biedt
een speciale 'Wet Look' behandeling die tenminste twee jaar de lak
vuilafstotend maakt. Er is een reparatiemethode voor steenslagbe-
schadiging in ruiten, en een zelf ontwikkeld apparaat om krassen in
de lak te herstellen. Verder heeft men een bijzondere techniek om
goedkoop kleine deukjes waarin de lak nog onbeschadigd is te her-
stellen, zonder dat daarna bijgespoten moet worden. Ook velgen- en
interieurreiniging behoren tot het dienstenpakket.

Fietsen tegen jezelf
Een hometrainer, een schakelkastje en een tv-toestel zijn de beno-
digdheden om thuis een wielerwedstrijd te kunnen fietsen tegen je-
zelf. 'Computertrainer' is de naam van deze Amerikaanse vinding en
de prijs bedraagt f 3900, zonder tv.
Torn Schouten Wielersport in Scheveningen zegt de eerste zaak te
znn diede apparatuur te koop aanbiedt. De mogelijkheden zijn legio,
omdat er trajecten en zelfs wedstrijden te programmeren zijn, com-
pleet met berghellingen en afdalingen.

„Als je de rollenbank en het kastje aansluit zie je op je tv-scherm
twee wielrenners verschijnen. Een ervan ben jezelfen jefietst tegen
de ander of tegen jezelf," zegt Schouten. „Je kunt hellingpercentages
programmeren en als je die hellingopfietst gaat derollenbank zwaar-
der lopen. Bij afdalingen fiets jenatuurlijk lichter. Ook tegenwind is
te programmeren, waardoor de fiets zwaarder gaat trappen."
Met het apparaat zijn naar verkiezing korte ritjes, complete koersen
en klassieke wielerwedstrijden te programmeren en vervolgens na te
rijden. Meer informatie geeft Torn Schouten, te1.070-3556112.

Groene pluim
Uitvinder Luud Schimmelpennink heeft van het milieu-educatiecen-
trum De Kleine Aarde de jaarlijkse Groene Pluim gekregen voor
baanbrekend werk voor milieuvriendelijk vervoer. Zijn nieuwste
vinding is een fiets op zonne-energie, diehij samen met Greenpeace
ontwikkelt. Zijn eerdere vinding Solo, de eerste overkapte fiets, heeft
nu de toevoeging Solaire gekregen. Het is een futuristisch ogende
fiets met een accu die door zonlicht wordt gevoed.

Eerder kreeg Schimmelpennink onder meer bekendheid met zijn
Witkarproject, de Solo en diverse modellen snor- en ligfietsen. Zijn
bedrijf Y-tech Innovations ontwierp ook kniesparende pedalen voor
een Duitse fietsfabrikant.
Schimmelpennink gelooft in een serieus alternatiefvoor de auto.Hij
zei daar eerder over tegen De Kleine Aarde: „De auto is verouderd.
Je vervoert 70 kilo mens in 800 kilo blik, dat je vaak nergens kwijt
kunt. Waar we in onze samenleving naartoe moeten is welvaart met
minimaal materiaalgebruik."

'Tausto Koppie'
Wie tijdens de Kinderboekenweek voor ten minste f 19,50 aan kin-
derboeken koopt, krijgt 'Fausto Koppie' cadeau, een speciaal vooi
deze gelegenheid geschreven jeugdboek van Anke de Vries. In dil
boek spaart Stijn voor een racefiets en in de fietsenwinkel van me-
neer Roeleveld ontdekt hij een hele rare fiets die niet te koop is, de
'FaustoKoppie' en daar draait alles om.

Verboden en toch te koop
De wet verbiedt het fietsen bij duisternis met banden, ach-
terlichten en rode reflectoren die geen NL-keurmerk dra-
gen. Deze verboden artikelen mogen echter wel in de
winkel worden verkocht. Bij een recente materiaaltest
wijst de ANWB op deze absurde situatie.
i

Het is zelfs nóg gekker: bij de
test is gebleken dat niet gekeur-
de banden, achterlichten en re-
flectoren soms veel beter zicht-
baar zijn dan sommige goedge-
keurde.

De ANWB keurde vrijwel alle
verkrijgbare produkten op het
gebied van fietsverlichting, re-
flecterende banden, pedalen en
rode reflectoren. Daaruit bleek
dat er zowel goedgekeurd als on-
gekeurd materiaal in de handel
is. De onthutsende conclusievan
de ANWB is dat de consument
niet kan vertrouwen op het NL-
keurmerk, want een aantal arti-
kelen dat dit keurmerk draagt
blijkt in het geheel niet aan de
eisen te voldoen.
In het donker fietsen mag alleen
op een fiets met brandend voor-
en achterlicht, rode reflector aan
de achterzijde, geel reflecterende
pedalen en wit reflecterende
banden of wielcirkels. Dit die-
nen goedgekeurde produkten te
zijn, voorzien van het keurmerk
NL in een cirkel, gevolgd door
een F en een toelatingsnummer
van 3 cijfers.

Van de 20 geteste bandenkregen
de goedgekeurde banden van
Schwalbe, Swallow en Hema een
pluim. Ook die van Cheng Sm
was uitstekend, maar die draagt
geen keurmerk. De goedgekeur-
de Stomil, Dresco, Sava en Co-
bra bleken niet aan de eisen te
voldoen. Overigens hebben de
eerste 2 fabrikanten hun produk-

ten op verzoek van de ANWB
verbeterd.

Ook de Consumentenbond sig-
naleerde onlangs dat niet goed-
gekeurde banden gewoon te
koop zijn. Deze banden hebben
een goedkope witte bies, niet het
voorgeschreven, duurdere retro-
reflecterend materiaal. Het komt
voor, dat fabrikanten na het ver-
krijgen van het NL-keurmerk
hun produkten wijzigen. De keu-
ringsinstantie, de Rijksdienst
voor het Wegverkeer, laat weten
niet genoeg mankracht te heb-
ben voor regelmnatige controle
van eenmaal goedgekeurde pro-
dukten.

De geteste koplampen en achter-
lichten zijn uitsluitend toepas-
baar in combinatie met een
dynamo. Er werd geen batterij-
verlichting getest. Bij de achter-
lichten springen die van Span-
ninga, Soubitex C2O en Bumm
Secutex er zeer gunstig uit.

Koplampen hoeven niet te re-
flecteren en hebben daarom
geen keurmerk nodig.Alle 12 ge-
teste lampen verspreiden be-
hoorlijk veel licht; de AXA Opti-
con Halogen en de Union UH
100 waren 'zeer goed.

Van de geteste rode reflectoren
waren de goedgekeurde exem-
plaren van Spanninga en Gazelle
'zeer goed5. Van de geteste peda-
len voldeed alleen de kinderpe-
daalvan Union niet aan de eisen.

Particulieren kopen geen
auto's met grijs kenteken meer
De verkoop van auto's met een grijs kenteken aan particulieren is in
de eerste helft van dit jaar geheel ingestort. De verkoop van zogehe-
ten vans (personenauto's met twee voorstoelen en voor het overige
een laadvloer) is terugevallen van ruim 6500 in de eerste helft van
1993 naar 287 in de eerste zes maanden van dit jaar. Volgens gege-
vens van de Rai in Amsterdam is ook de verkoop van het aantal ter-
reinwagens met grijs kenteken drastisch afgenomen, namelijk van
ruim 2700 naar 334. Niet alleenzijn particulieren niet meer geïnteres-
seerd in dergelijke auto's, maar ook bedrijven schaffen ze nauwelijks
meer aan. Veel ondernemers zijn bang dat het belastingregime rond
deze categorieën auto's in de toekomst ook in hun nadeel kan veran-
deren. Begin dit jaar ging een wetswijziging in,waardoor particulie-
ren geen gebruik meer kunnen maken van de belastingvoordelen die
verbonden zijn aan het grijze kenteken. Auto's met een grijs kente-
ken zijn in aanschaf door een fiks belastingvoordeel vaak duizenden
guldens goedkoperen bovendien hoeven de eigenaren van dergelijke
auto's minder wegenbelasting te betalen.
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Nieuwe schoonheid van Alfa

" Voor de doorgewinterde Alfisti is er opwindend nieuws
van Alfa Romeo: een nieuwe Spider pronkt sinds gisteren
op de Parijse Autosalon. Hij staat naast de nieuwe GTV,
ofwel het coupémodel. Zoals van de illustere Fiat-dochter
mocht worden verwacht is de Spider een staaltje van
hoogst exclusiefen gedurfd design. De wigvorm lijkt extra
doorgezet en de typische Alfa-neus heeft er weer een won-
derlijke variant bij gekregen.
De twee modellen zijn ontworpen door het Arese Style Cen-
tre en defameuze stijlkunstenaar Pininfarina. Het Zuid-
europese temperament straalt ervan af.
De Spider en deGTV worden straks leverbaar met verschil-
lende motoren. Allereerst is dat een nieuwe 1970 cc vierci-

linderzestienkleppen motor, afgeleid van de bekende twee-
liter Twin Spark. Deze machine levert 150 pk en geeft de
GTV een topsnelheid van 215 kilometer per uur. De Spider
brengt het tot 210 kilometer.
De tweede motor is een speciale versie van de 1996 cc V-6
turbomotor, welke liefst 202 pk produceert. Deze kracht-
bron wordt uitsluitend in de GTV toegepast en geeft deze
coupé een top van 232 kilometer per uur.
Als alternatief voor de tweeliter Twin Spark is er dan voor
de Spider nog een speciaal ontwikkelde sportversie van
Alfa's klassieke 2959 cc V-6 motor beschikbaar, die 192 pk
levert en een top mogelijk maakt van 223 kilometer per
uur.

...



Deze pagina wordt gecoördineerd door de afdeling
PR en Promotie. Voor inlichtingen: 045 - 739366.
KIOSK IS ER VOOR UI
Op deze pagina brengen wij wekelijks reisaanbiedin-
gen, mogelijkheden om uitstapjes te maken, een spe-
ciale rubriek voor de Vrienden van het Limburgs
Dagblad en andere wetenswaardigheden, die voor u
als lezer van belang kunnen zijn.
Heeft u ons iets te melden, schrijf ons dan minimaal 2
weken vóór het evenement.
LIMBURGS DAGBLAD, t.a.v. KIOSK,
POSTBUS 3100, 6401 DP HEERLEN.

WANDELINGEN
8 oktober:

* Kerkrade, de acht van
Kerkrade. Dagwandeling
door de Anstelvallei met
IVN Schinnen. Start:
10.00 uur bij zwembad
Erenstein voor het eerste
gedeelte van het traject
van circa tweeëneenhalf
uur dat terugvoert naar
de startplaats. Na een
pauze van een uur wordt
om 13.30 uur vertrokken
voor de laatste 9 kilome-
ter. Inlichtingen:
04492-4726.

9 oktober:

"*" Gulpen, kastelentocht 5
10- 15-20-35km.

Start: de Timpaan, Ros-
straat van 8.00-14.00
uur.
Inlichtingen: 04450-2838.

* Roermond, 6e internatio-
nale hoogvonderloop 5 -
10-21 -42 km. Start:
wijkgebouw de Vlonder,
Florasingel 38 van
8.00-14.00 uur. Inlichtin-
gen: 04750-23652.

12 oktober:

* Zutendaal (B) midweek-
tochts- 10 km. Start:
vakantiecentrum Hoff-
bauer, Trichterweg 33
van 13.00-16.00 uur.
Inlichtingen:
00.32-89716101/713166

GEAFFICHEERD
7-8-9 oktober:

* 60-Jarig bestaansfeest
Fluit- en Tamboerkorps
St. Paulus, Schaesberg.
Vandaag, 20.00 uur:
Rowwen Hèze, entree

’ 15,-. Zaterdag 20.00
uur: The Jaguars, entree

’ 5,-. Zondag, van 11.00
tot 20.00 uur muziekfesti-
val met 21 muziekkorp-
sen en om 14,00 uur een
optocht en défilé door de
wijk Mijnbuurt/Eikske. Lo-
katie: sporthal Strijtha-
gen, Hofstraat 5, Land-
graaf.

8 oktober:
Galaconcert in de H.
Hart kerk ter gelegenheid
van het 60-jarig jubileum
van het gemengd kerke-
lijk zangkoor St. Jozef,
Mariarade-Hoens-
broek. Uitvoerenden:
Brunssums Mannenkoor,
Mandolinevereniging So-
riento uit Simpelveld.
Aanvang 20.30 uur, en-
tree ’ 10,-.
Competitiewedstrijd
K.S.V. Helios, Simpelveld
tegen K.S.V. Atlas, Nij-
megen, Iste klas ge-
wichtheffen in Hotel Oud
Simpelveld, Irmstraat23,
Simpelveld. Aanvang
19.00 uur, entree ’ 3,50.
Internationaal karate-
toernooi met deelnemers
uit België, Duitsland en
Nederland. Sporthal Ter-
waerden, Landgraaf,
aanvang 10.00 uur, en-
tree / 7,50, 6 t/m 12 jaar
’5,-.

uur, entree ’ 2,50; t/m 14
jaar ’ 1,-.
Jubileumconcert Heer-
lens Dameskoor 50 jaar.
Medewerking van ge-
mengd koor Con Amore,
Kerkrade, Mannenzang-
koor St. Jozef Kaalheide
en Heerlens Dameskoor.
Lokatie Auberge de
Rousch, Kloosterkensweg
17, Heerlen, aanvang
15.00 uur. Entree: vrije
gave.
Rommelmarkt van
10.00-17.00 uur in het
Corneliushuis, Heul-
straat, Heerlerheide.
Ruilbeurs van verzame-
laarsvereniging Het Fo-
rum. Van 10.00 tot 17.00
uur in dr Brikke Oave,
Lindeplein sa, Brunssum.
Overmaas-concert in
C.C. Achterolmen,
Maaseik (B). Uitvoeren-
den: Kon. Erk. Harmonie
de Vriendenkrans, Heel
en Kon. Harmonie Auro-
ra Grevenbicht. Aanvang
19.30 uur, entree ’ 5,- /
Bfr. 100,-.
Tweede internationale
platen- en cd-beurs van
11.00 tot 18.00 uur int
Leiehoes, Limburgia-
straat36, Heerlen-Mee-
zenbroek. Er worden
door deelnemers uit Bel-
gië, Duitsland, Engeland
en Nederland meer dan
150.000 platen en cd's
opgesteld. Ook is er een
stand met oude, nog
werkende Edison fono-
graphs en Pathéfoons en

9 oktober:

* 2e hands kledingmarkt
t.b.v. Limburgse Vrouwen
Beweging, afd. Amby
van 11.00-15.00 uur in
het Gemeenschapshuis,
Severenplein in Amby.
Gratis toegang.

* Recreatief springtoernooi
in sporthal Kaldeborn te
Heerlen, georganiseerd
door S.V. Marathon,
Heerlerbaan i.s.m. Sektie
Gymnastiek en Recreatie
van de K.N.G.B regio
Limburg. Aanvang 13.00

78-toerenplaten.
■*■ Vlooienmarkt van 10.00

tot 18.00 uur in sporthal
Terwaerden, Übach over
Worms. Entree ’ 3,-; 65+
en jeugd van 13 t/m 16
jaar’ 2,-.

11 oktober:

* Herfstmodeshow in ge-
meenschapshuis Heilust,
Ons Limburgstraat 57,
Kerkrade. Aanvang
20.00 uur, entree / 7,-
-incl. koffie en cake. Or-
ganisatie Vrouwenver-
eniging Heilust.

KICSK

BUSTRIP NAAR EXPOSITIE
GAUGUININLUIK

Gecombineerd met stadswandeling

De honderdste verjaardag van het verblijf van Gauguin in
België wordt in Luik gevierd met een grote tentoonstelling.
In 1894 nam Gauguin deel aan de eerste salon van de Vrije
Esthetica van Brussel, datwas de eerste en enige maal dat
Paul Gauguin (1848-1903) in België verbleef.
De tentoonstelling volgt de evolutie in het oeuvre van Gau-
guin terwijl het accent wordt gelegd op zijn deelneming aan
de diverse Salons van de XX en de Vrije Esthetica. Er wordt
ruimschoots aandacht besteed aan de fundamentele rol die
deze tentoonstellingen speelden voor de promotie van de
avant-garde aan het einde van de 19e eeuw.

Een goede gelegenheid ook om Gauguin te situeren tegen-
over devoornaamste tendensen van zijn tijd: het impressio-
nisme, het neo-impressionisme, het symbolisme en de Art
Nouveau. Ook is er een confrontatie met andere kunste-
naars die aan dezelfde salons hebben deelgenomen. De
tentoonstelling bestaat uit meer dan90 werken, afkomstig
uit musea en privé-collecties uit Duitsland, Argentinië, Bel-
gië, Denemarken, Spanje, deVerenigde Staten, Frankrijk,
Engeland en Zwitserland.
Bij de tentoonstelling hoort een wetenschappelijke catalo-
gus, 200 pagina's dik. Deze bevat alle werken in kleur afge-
beeld en diverse achtergrondartikelen. De tentoonstelling
loopt van 21 oktober 1994 tot 15 januari 1995 in de.Sint
Georges-z_al midden in het historisch hart van Luik.
De hoofdmoot bestaat uiteraard uit zon 60-tal werken van
Gauguin. U ziet schilderijen, beeldhouwwerken, aquarellen,
tekeningen, gravures en keramieken die de persoonlijkheid
en de diversiteit van de kunstenaar illustreren. Daarnaast
zijn er nog een 30-tal belangrijke werken te zien van mees-
ters als Van Gogh, de Toulouse-Lautrec, Rodin, Finch, Re-
don, Vuillard enz." De uit de 14e eeuw daterende „ Tour des Vieux Joncs"

in Luik
Bustrip
Op zondag 23 oktoberkunt u per touringcar naar Luik. Van-
uit diverse opstapplaatsen in Limburg brengt de bus van
Jacobs Reizen u naar Luik. Daar aangekomen wacht een
gids die u meeneemt voor een stadswandeling van ca. an-
derhalf uur. Luik herbergt namelijk heel wat cultuur en histo-
rie. Het beschikt maar liefst over zeventien musea, talrijke
historische panden en een imposant paleis.
Kortom reden genoeg om kennis te maken met deze stad.

Aansluitend heeft u de mogelijkheid om op eigen gelegen-
heid een lunch te gebruiken. Als u om half drie in het mu-
seum bent, heeft u anderhalf tot twee uur de tijd om al het
mooisvgn Gauguin te bewonderen. Na het museumbezoek
brengt de touringcar u terug naar uw opstapplaats in Lim-
burg.

REISINFO: GAUGUIN/STADSWANDELINGLUIK
Datum: zondag 23 oktober 1994
Prijs: /42,50p.p.
Inclusief: * vervoer per touringcar Limburg-Luik

v.v. * stadswandeling onder leiding van
een plaatselijke gids * entree tentoon-
stelling

Opstapplaatsen
en -tijden: Kerkrade, Rodahal 9.30 uur; Heerlen

voorzijde NS- station 9.45 uur; Geleen
P-plaats Glanerbrook 10.00 uur; Sittard
NS-station 10.15 uur; Maastricht NS-
station 10.45 uur.

Thuisreis: Gepland om 16.30uur vanuit Luik.
Reserveren: Bij alle Limburgs Dagbladkantoren in de

regio en de VVV-kantoren in Heerlen,
Landgraaf, Simpelveld, Vaals en Gul-
pen onder betaling van dereissom.

Verantwoordelijke reisorganisator: JacobsReizen
Vereist minimum aanlal deelnemers: 30

VWS GASTVRIJKAART EN BROCHURE
IN DE AANBIEDING

Vriendenaanbieding voor slechts ’ 5,-

In de afgelopen zomer zag de Gastvrijkaart van de VVV's
in de Mijnstreek het levenslicht. Het betreft een soort bon-
nenboekje waarin een 20-tal aanbiedingen zijn opgeno-
men.
In eerste instantie was de aktie bedoeld om toeristen te wij-
zen op de talrijke recreatiemogelijkheden in onze provincie.
Omdat echter nog lang niet alle Limburgers op de hoogte
zijn van de ontelbare trekpleisters die onze provincie rijk is,
doen de VVV's u nu een voordelige aanbieding en kunt u tot
31 december gebruik maken van allerlei voordelen.
De normale prijs van de Gastvrijkaart bedraagt ’ 7,50 en
deze heeft een geldigheidsduur van pakweg twee weken.

Koopt u nü bij een van de VVV's de Gastvrijkaart dan be-
taalt u slechts vijf gulden en is de kaart bijna drie maanden
(toten met 31 december 1994) geldig. Op vertoon van de
kaart geniet u kortingen van bijna 30% bij diverse musea,
sport- en dagattracties. Bijvoorbeeld in Kasteelpark Bom,
het Rijtuigenmuseum in Heerlen, Sportcentrum dr Pool in
Kerkrade of Kasteel Limbricht. Daarnaast krijgt u er de vrolij-
ke, goed verzorgde "Waar vind ik 't"-brochure (t.w.v. ’ 2,75)
gratis bij. De brochure bevat algemene informatie, een toe-
ristisch ABC, een evenementenkalender en een opsomming
van allerlei accommodaties.

Op Vertoon van onderstaande bon kunnen Vrienden van
het Limburgs Dagblad van genoemde aanbieding gebruik
maken. De kaart en brochure zijn te koop bij de VVV's in
Beek, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Sim-
pelveld, Sittard en Voerendaal. De VVV-medewerkers zullen
u graag de gewenste informatie verstrekken.

RODAHAL-KERKRADE
Zondag 6 november 1994-aanvang 19.00 uur.

BLÄCK FÖÖSS
De populaire Keulse popgroep kan er maar niet mee stop

pen. Ondanks deaankondiging na 1993 definitief te zul iê;
stoppen, zijn zij ook dit jaarweer op tournee. Op zondag
november zullen zij in deKerkraadse Rodahal de talrijke I
fans weer verrassen met hun nieuwste produkties en uitef'J
aard ook teruggrijpen naar bestaande hits.

Voorverkoop met Vriendenkorting
Bij alle kantoren van het Limburgs Dagblad en de VVV's ip
Heerlen, Landgraaf, Simpelveld, Vaals en Gulpen kunt u
entreekaarten kopen a raison van ’ 37,50.
Op vertoon van onderstaande bon krijgen Vrienden van £
Limburgs Dagblad een rijksdaalder korting en betalen ’ 'De bon geldt voor 4 personen.

STADSSCHOUWBURG HEERLEN
Zaterdag 15 oktober, 20.00 uur

ROMEO EN JULIA
Ballet van Sergej Prokovjev

Nationale ballet van Litouwen
Het ballet van Litouwen heeft voor Romeo en Julia een bi|'
zondere choreografie ontwikkeld. Het orkest zit niet in de
orkestbak, maar op het toneel. Zo maakt het deel uit van (
dehandeling en vervult een dramatische functie. Alle orke
leden zijn bijvoorbeeld in kostuums van de voorstelling 9e
kleed. Het romantische verhaal van de verboden liefde tv
sen Romeo en Julia inspireert al eeuwenlang de meest ü<|*
eenlopende schrijvers, componisten en kunstenaars. Oo^
deze uitvoering zal liefhebbers van prachtige muziek en .
passioneerd ballet bekoren.

Speciale Vriendenkorting
'De entreeprijs voor Romeo en Julia bedraagt ’ 55,-* P-P' rt
Vrienden van het Limburgs Dagblad krijgen, op vertoon
onderstaande ingevulde bon, een korting van maar liefs'
ELF GULDEN en betalen ’ 44,- p.p aan de kassa van de
Stadsschouwburg.
* Verleden week werd per abuis defoutieve entreeprijs vermeld.

Bon: de Gastvrijkaart
Naam: *&Uv-t__E..
Vriendenpasnummer:
Woonplaats:

Op vertoon van deze bon krijg ik
de Gastvrijkaart én brochure "Waar vind ik 't"

voor slechts VIJF GULDEN.
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BON: ROMEO EN JULIA
Naam ___i:-^
Vriendenpa_nummer "'
Aantal personen max

r Limburas Dagblad,

BON: BLACK FÖÖSS
Rodahal - Kerkrade

Naam: ui-J.-^-'

Vriendenpasnummer:

Aantal personen: rna^J
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l8-S0Tht & Haie' serie
l8 5s Tagesschau-Telegramm.
19',? 2'e Dinos, serie.
?oi0Q Her*blatt Special.
ïo] 1s |JT) Tagesschau.

rjL (TT)Shattered promises. Ame-
*l.44 TSe sPee,,ilm uit 1992- Afl- 2-
il'4» ragesthemen-Telegramm.
Jj^qT Sportschau.
ij'n- parteien zur Bundestagswahl.
ij'3o ARD-exclusiv.
?3*0" ragesthemen. Met Bericht.
-3 q 2

parteien zur Bundestagswahl.
'rtiD Der Heimwerker (Home
Afl .r?yerTlent). Amer. comedyserie,

ïj jg°er Schmerz der ersten Liebe.
u'jt^ Butterfield 8. Amer. speelfilm

°I.l_ Met: Elizabeth Taylor e.a.
K: Chronik der Wende. Documen-

-01 jl^ne. Afl.: 8. Oktober '89.
0l'35 'agesschau.

Cr ■ Maigret et l'affaire Saint-Fia-
°3.lS rans"ltal- speelfilm uit 1959.

Ne Feuerreiter. Jongerenmagazi-
034' A"-: Marusha breaks the dance.
Pi» 350 Z.E.N.. Afl.: Viehmarkt in'arnont

FILMS TV VIDEO
Nederland 2

Jfjrianddó, Uur - The Godfather II -
niai USA) Indrukwekkend, ge-
p 9' epos van Francis Ford Cop-
öern oVer een rnafia-familie. Het
IV,Jde deel zou volgen in 1990.
Ne k ' Pacin°. Robert Duvall, Dia-

*eaton en Robert de Niro.

Belglë/TV1
S^ië/TVUur" Frame Up" (1991"USA)
0p .bankdirecteur raakt pas goed
dat - slecnte Pad als hij Dan 9 is
0 ' *'!n fraude ontdekt wordt. Mis-
s aafiim van Paul Leder met John
"^on en Wings Hauser.

RTL Television
% _n

(19rc uur " Highlander
on ,5"USA/GB) Fantasy over een
e^ erïelijk ras waarvan de leden
vec^r door de eeuwen heen be-
Met o' Mooie sPecial effects.
Rn-' Christopher Lambert. Regie:üssel Mulcahy.
Duitsland 2
(jj° uur - Police Academy: City
Overh Sie9e " 0989-USA) Het

ende stun,elteam komt dit"
ln actie tegen diamantrovers.

Komedie van Peter Bonerz met
o.a. Bubba Smith en David Graf.

" Scène uit de Amerikaanse mafiafüm 'Godfather U'
waarin Al Pacino (foto midden) de hoofdrol speelt. (Neder-
land 2 - 21.21 uur).

België/TV 2
22.45 uur - Barton Fink -

(1991-USA) Scherpe satire van
Joel en Ethan Coen op het beruch-
te Hollywood systeem uit de jaren
'30. Een intellectuele, wereld-

vreemde toneelschrijver staat cen-
traal. Met: John Turturro en John
Goodman.

Nederland 2
TrosAteronica
07.00 Journaal.
07.07 Bobobobs. Tekenfilmserie
07.31 Journaal.
07.34 Topscore met Ted de Braak
08.00 Journaal.
08.07 TROS Telearchief. Afl.: 1965
08.30 Journaal.
08.33 (TT) Lingo. Spel. Herh
09.00 Journaal.
09.07 Uitz. politieke partijen: PvdA.
09.10 Kook tv. Culinair programma.
09.28 Die 2: Nieuwe koeien. Herh.
09.53 Alle dieren tellen mee.
10.14 Psychologie van gezin. Afl. 12
10.44 Deutsch Direkt. Afl. 2.
11.14 Via Ria. Discussieprogramma
12.06 Lucky Lotto live. Spelshow.
13.00 Journaal.
13.07 (TT) Oppassen!!! Comedy
13.32 (TT) Twaalf steden, dertien

ongelukken. Serie verhalen
13.57 Sonja. Talkshow. Herh
14.46 De schreeuw van De Leeuw.
Amusementsprogramma. Herh.

15.33 Candid camera. Amerikaanse
humor met de verborgen camera.

15.53 Rikkie de raaf. Tekenfilmserie
16.00 (TT) Journaal.
16.08 De teenage hero turtles (The
teenage hero turtles). Tekenfilmserie.

16.35 Te land, ter zee en in de lucht.
Spel. Afl. 4: Uitpakken en wegwezen.

17.28 Allo 'allo. Comedyserie. Afl. 8.
17.54 De familie Keuzekamp.
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.
19.27 Opgroeien in het wild (Gro-

wing up wild). Jeugdprogramma. Afl.
9: Oefenen voor onderwater!

20.01 America's funniest home
video's.

20.30 (TT) Blind date. Dating-
programma.

21.21 The godfather 2. Amer. speel-
film uit 1974.

00.39 Journaal.
00.44-00.49 Nieuws voor doven.

Duitsland 2
05.15 Gezamenlijk programma
ARD/ZDF. Zie Duitsland 1.

13.45 Nachbarn. Magazine voor
Duitsers en buitenlanders.

14.30 Siebenstein. Poppenserie.
Afl.: Ein bunter Vogel. Herh.

14.55 (TT) 1 - 2 oder 3. Spelprogram-
ma voor de jeugd.

15.20 logo. Jeugdjournaal.
15.30 K-Base. Live-jongerenmagazine

met interactieve spelletjes en de
nieuwste ontwikkelingen op multime-
dia- en computergebied.
Uitzending geschikt voor breedbeeld-
tv.

16.00 heute.
16.05 Die fliegenden Arzte (The
flying doctors). Australische dokters-
serie. Afl.: Erben macht blind. Herh.

16.55 Reisetip. Toeristische tips.
Vandaag: Elba.

17.00 heute en sport.
17.15 landerjournal. Aansl.: heute-

Schlagzeilen.
17.50 Heartbreak High. Australische

serie. Afl.: Konflikte.
Aansl.: Parteien zur Wahl.

19.00 heute.
19.20 Weerbericht.
19.25 Forsthaus Falkenau. Duitse

serie. Afl.: Ein Koffer in Berlin.
20.15 (TT) Derrick. Duitse misdaad-

serie. Afl.: Das Floss.
Aansl.: Parteien zur Wahl.

21.15 Die Reportage: Der Multi-Mil-
lionar.
Portret van multi-miljonair Werner
Metzen, die een fortuin vergaarde
door oude, schijnbaar waardeloze
DDR-voorraden op te kopen en in de
uitverkoop te doen.

21.45 heute-journal. Aansl.: Par-
teien zur Wahl.

22.20 Police Academy - Widerstand
zwecklos (Police Academy - City un-
der siege). Amerikaanse speelfilm uit
1989 van Peter Bonerz.

23.40 heute nacht. Actualiteiten.
23.55 aspekte. Reportages en

interviews vanaf de Frankfurter Buch-
messe.

00.40 heute.
00.45-02.55 ■ Was geschah wirklich

mit Baby Jane? (Whatever happe-
ned to Baby Jane).
Amerikaanse speelfilm uit 1962.
Met: Bette Davis e.a.

Nederland 3
Vara/RVU/NOS
08.53-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
12.00-12.07 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.35 Uitstappen. Serie portretten

van toevallige voorbijgangers ge-
volgd door Harmke Pijpers.
Afl. 5: De tram tussen Den Haag en
Scheveningen.

18.10 De Fabeltjeskrant. Poppense-
rie. Afl.: Nieuwe attractie.

18.15 Sesamstraat. Kleuterprogram-
ma. Afl.: Doen alsof.

18.30 (TT) Jeugdjournaal.
18.40 (TT) Klokhuis, informatief kin-

derprogramma. Afl.: Vragen.
19.00 (TT) Lingo. Spelprogramma.
19.26 Uitzending politieke partijen
VVD.

19.30 Van gewest tot gewest. Regio-
naal magazine.

20.00 Autorechercheurs. Serie Wer-
ken-aan-werk films over motorvoer-
tuigen. Afl. 5. Herh.

20.29 Het verdriet van België. 5-deli-
ge serie. Afl. 2.
Louis bekent tegenoverzijn ooms zijn
liefde voor het zigeunermeisje Bekka.
Louis' vader collaboreert met de Duit-
sers. Louis ziet in een droom Jezus
verschijnen en trekt samen met
mede-apostelen tegen de Duitsers
ten strijd.

21.29 2 meter sessies.
Muziekprogramma. Vandaag o.a.
met Mary Black en Urban Dance
Squad.

21.55 Trekking dagelijkse lotto.
22.00 (TT) Journaal.
22.16 (TT) Sportjournaal.
22.34 (TT) Nova. Actualiteitenpro-

gramma. Presentatie: Charles Groen-
huijsen. Aansl.: NOS - (TT) Gesprek
Minister-President.

23.18 NOS-Dans/4TokenS: E pur si
muove.
Gefilmde dans uitgevoerd door An-
drea Leine en Harijona Roebana.

23.25-00.00 NOS-Dans: Couples.
Drie duetten van Hans van Manen:
Two, Different Partners en Andante.
Uitgevoerd door het Nederlands
Danstheater.

Duitsland 3 West
08.15 Tele-Gym. 08.30 Cursus maat-
schappijleer. 09.00 Aktuelles aus dem
Videotext. 09.05 ARD-Morgenmagazin.
10.00 Schooltv. 12.00 Bonn am Rohr.
12.45 Reporter. 13.15 Gespannt auf.
14.00 WDR aktuell. 14.05 Hit-Clip.
14.30 Die Arktis. Afl. 1. 15.00WDR ak-
tuell. 15.05 FensterPlatz. 15.45 Chro-
nik der Wende. Afl.: 7. Oktober 1989.
16.00 Wenn die Welt ein Garten ware.
16.30 Cursus maatschappijleer. 17.00
A - Z Lifeshow. 17.15 U 30. 18.00
NRW. 18.05 KvK. 18.30 Konto. 18.45
Aktuelle Stunde. 19.25 Fensterprogr.
der Landesstudios. 19.45 Saustark.
Muziek en humor. 20.15 Westpol.
21.00 WDR aktuell. 21.15 Lustfaktor
10. 22.00 B. trifft. Talkshow. 23.00
Tanzwege. Portret. 23.50 Piano Solo:
Ulrich Gumpert. 00.20 100 Meisterwer-
ke. Serie. 00.30 Nachrichten.
00.35-09.00 Nachtprogrammering. Ta-
gesschau vor 20 Jahren.

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gym. 08.30 Cursus maat-
schappijleer. 09.00 Schooltv. 10.40
Non-Stop-Femsehen. 12.30 Marmer,
Money, Meerrettich. Documentaire.
13.00 Saar-Report. 13.30 Politik Süd-
west (Baden-Württemberg). 14.00 Poli-
tik Südwest (Rheinland-Pfalz). 14.30
Step in. 14.45 Clin d'oeil. 15.00 Hallo,
wie geht's? - aktuell. 15.15 Verzehl mir
e Geschicht. 15.45 Highlights. 16.15
Die Schlagerparade der Volksmusik.
17.00 Cursus maatschappijleer. Afl. 3.
17.30VonRom zum Rhein - die Romer
(1). Documentaireserie. 18.00 Men-
schen und Tiere. Natuurfilmserie.
18.24Kinder - Verkehrsspot. 18.25 Un-
ser Sandmann. 18.30 Südwest aktuell.
18.35 Hallo wie geht's? - aktuell. 18.50
Fahr mal hm. 19.20 Landesschau.
19.48 Landesschau aktuell. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 MuM Menschen und
Markte. Vandaag over de lucratieve
handel in tweedehandskleding. 21.00
Nachrichten. 21.15 Fröhlicher Alltag.
22.15 Nachtcafé. Talkshow. 23.45
Hüsch und Co. Cabaretesk ammuse-
mentsprogr. 00.45 Die 50 Besten. Kor-
te videofilms. 01.15 Schlussnachrich-
ten. 01.30 Non-Stop-Fernsehen.

RTL 4
06.30 Hei elei kuck elei. Luxemburgs

programma.
07.00 Nieuws & krantenoverzicht.
07.07 Ontbijtkids: Seabert.
07.30 Nieuws & krantenoverzicht.
07.37 Ontbijtkids: De Smurfen.
08.00 Nieuws & krantenoverzicht.
08.08 The bold & the beautiful. Herh
08.30 Nieuws.
08.35 Santa Barbara. Deel 1. Herh.
09.00 Nieuws & krantenoverzicht.
09.10 Santa Barbara. Deel 2. Herh.
09.30 Goede tijden slechte tijden

Nederlandse soap. Herh.
10.00 Koffietijd. Magazine dat zich
richt op de moderne huisvrouw.

11.00 Showtime shop.
11.05 As the world turns. Soap.
11.50 Lunchkids.
12.50 Samurai Pizza Cats.
13.15 Barend & Van Dorp. Herh.
14.15 Rad van fortuin. Spel. Herh
14.45 Spijkerhoek. Nederlandse

dramaserie. Herh.
15.15 Showtime shop.
15.20 Santa Barbara. Amer. soap
16.10 The Oprah Winfrey show.

Amerikaanse talkshow.
17.00 5 uur show. Middagmagazine.
18.00 Zes uur nieuws.
18.15 Ooggetuige. Reportages.
18.30 Rad van fortuin. Spelprogram
19.00 The bold & the beautiful.

Amerikaanse soap.
19.30 Half acht nieuws.
19.50 Weer. Door: John Bernard.
20.00 Goede tijden slechte tijden

Nederlandse soap.
20.30 Het spijt me. Programma waar-
-1 in mensen de kans krijgen een bloe-

metje te geven aan iemand waarmee
ze iets hebben goed te maken.

21.30 Diamant. Nederlandse drama-
serie.

22.30 Klasgenoten. Bekende Neder-
landers maken een reisje naar hun
schoolverleden.

23.30 Nieuws, sport en weer.
00.00 Fright night 11. Amerikaanse

griezelfilm uit 1988 van Tommy Lee
Wallace. Met: Roddy McDowall, Wil-
liam Ragsdale, Traci Lm, Julie Car-
men, Jonathan Gries e.a.

01.50 Nachtprogramma.

SAT1
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!
Spelprogr. 17.30 Regionale progr.'s.
18.00 Geh aufs Ganze! 19.00 Sat.l
Newsmagazin. 19.19 taglich ran -Sat.l-Sport. 19.30 Glücksrad. 20.15
Look whos talking too. Amer. komedie
uit 1990. 22.00 ran. Voetbalmagazine
met Bundesliga-voetbal, 8e speeldag.
Aansl.: TopNEWS. 23.00 no sports.
Amusementsprogr. 00.00 Laura. Kal.
erotische film uit 1987. 01.25 Und der
Regen verwischt jede Spur. Duits-
Franse speelfilm uit 1972. 03.00 Star
Trek. Herh. 03.50 Neighbours. Herh.
04.15 Und der Regen verwischt jede
Spur. Duits-Franse speelfilm uit 1972.
05.55 ran - Sat.l-Fussball. Herh.

Duitsland 1
23.25 uur - Butterfield 8 -
(1960-USA) De knappe Gloria (Eli-
zabeth Taylor) verslijt de ene min-
naar na de andere, totdat een play-
boy warme gevoelens bij haar
oproept. Goed drama van Daniel
Mann met een Oscar voor Taylor.

Nederland 1
23.25 uur - Critters - (1986-USA)
Een kleine cult-klassieker van Ste-
phen Herek die het pulpgenre uit
de jaren '50 parodieert. Een bende
monstertjes ontsnapt en koerst
richting Aarde. Met: Dcc Wallace
Stone.

RTL4
24.00 uur - Fright Night Part 2 -
(1989-USA) Aardig vervolg op het
eerste deel, horror van TommyLee
Wallace. Roddy McDowell krijgt be-
zoek van de bloedmooie vampier
Regine, de zus van de vampier die
in deel 1 gedood is.
RTL 5

00.35 uur - Hester Street -
(1975-USA) Prima sfeerbeeld van
de joodse gemeenschap in New
Vork rond de eeuwwisseling. Rond
1890 reist Carol Kane haar man
achterna.
Regie: Joan Micklin Silver.

RTL Television
05.30 Guten Morgen Deutschland.
Ontbijttv. 09.05 Emergency. 10.00 The
bold and the beautiful. 10.30 Days of
our lives. 11.00 Der Preis ist heiss.
Spelshow. 11.30 Familien Duell. 12.00
Punkt 12. Middagmagazine. 12.30
Springfield Story. 13.15 California
Clan. 14.10 Murder, she wrote. 15.00
llona Christen. Vandaag: Kinderen die
te vondeling gelegd worden. 16.00
Hans Meiser. Vandaag: Jongeren die
al vroeg op kamers willen. 17.00 Whos
the boss?. 17.30 Married with children.
18.00The bold and the beautiful. 18.30
Explosiv - Telegramm. Boulevard-
nieuws. 18.45 RTL aktuell. Nieuws en
sport. 19.10 Explosiv - Das Magazin.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
Duitse soapserie. 20.15 Hercules and
the Amazon women. Amer. avonturen-
film uit 1993. 22.00 Highlander. Amer.-
Engelse speelfilm uit 1985. 00.15 RTL-
Nachtjournal. 00.45 The Riffs I - Die
Gewalt sind wir I cavalieri del Bronx.
Kal. actiefilm uit 1982. 02.10 The Riffs
II - Flucht aus der Bronx La fuga del
Bronx. Kal. actiefilm uit 1982. 03.35
Das A-Team. 04.20 Knight rider. 05.10
Tekenfilm.

RTL5
De programma's tussen 17.00 en

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

16.30 Tv boetiek. Homeshopping-
programma.

17.00 Goede tijden, slechte tijden
Nederlandse soapserie. Herh.

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

kaanse serie. Herh.
19.45 Lijn 5 en nieuwsflits. Live-

programma.
20.00 The january man. Amerikaanse

politiefilm uit 1988.
21.45 Lijn 5. Live-programma.
22.00 Northern exposure. Ameri-

kaanse dramaserie.
22.50 Lijn 5 en nieuwsflits. Live-

programma.
23.05 I.S.C.H.A. Talkshow met psy-

chiater H. Keilson, die praat over de
ingewikkelde verhouding tussen Ne-
derlanders en Duitsers.

00.05 Sport: Samenvatting
WK Volleybal.

00.35 Hester street. Amerikaanse
dramafilm uit 1975.

02.35 Hei elei, kuck elei aktuell.
03.05 Nachtprogramma.

" Harvey Keitel en Kevin
Kline uit de Amerikaanse
politiefilm 'The January
Man. (RTLS - 20.00 uur).

Radio 1 radioElk heel uur en om 7 30, 8.30,
12.30, 13.30, 16.30, 17.30 en
18 30 nieuws.
7.07 Vara Radio I vrijdageditie
9.05 Het Balkon. 10.05 NL-Buiten-
land. 10.30 Standplaats Mozambi-
que. 11.05 Argos. 12.07 Vara
Radio 1 vrijdageditie. 14.05 De
transmissie 16 05 Welingelichte
kringen. 17.07 Tros Aktua. 19.04
Talkradio: De kamer van Spelberg.
20.04 God zij met ons 22.04 Hier
en nu-sport. 23.07 Met het oog op
morgen. 0.04-7.00 Tros Nacht-
wacht.

Radio 2
Elk heel uur nieuws
7.04 Thank God it's Friday. 9.04
Adres onbekend (Muziek terwijl u
zoekt). 12.04 Het hart van twee.
14.04 Het paleis. 17.04 Fileradio.
18.04Alle mensen. 19 04 Club Ve-
ronica trend. 20.04 De avond van
het sentiment, met om 20.04 De
hits van.; 22.04-24.00 Listen to the
music.

Radio 3
Elk heel uur nieuws
6.04 Breakfasf-club 9.04 Arbeids-
vitaminen. 12.04 De steen & been
show. 14.04 Carola. 15.04 The
magie friends. 17.04 Rinkeldekin-
kel. 18.04 De Avondspits. 19.04
Spoor 7. 20.04 Paperclip magazi-
ne. 21.04 Villa 65. 0.04 Countdown
café. 2.02-6.00 Oh, wat een nacht.

Radio 4
Om 7.00, 8.00, 13.00, 18.00 en
20.00 nieuws
7.02 Ouverture: Barokmuz. 8.04
Opus 4. 9.00 Muziek voor miljoe-
nen. 11.00 Het ochtendconcert.
Duits Symf. Ork. Berlijn met fagot
1304 En nu...mijn verzoek. 14.00

Het internationale concertcircuit
Freiburger Barokorch 15.25
Brahms: Handel-variaties opus 24
16.00 De Nederlanden: Lekeu en
Diepenbrock. 17.00 Operette.
18.04 Galuppi: Confitebor. 18.40
Onbekende romantische klarinet-
muziek. 19.10 Paul van Kempen
dirigeert de Eroica. 20.02 Avond-
concert: De matinee. Nederlands
Kamerkoor. 21.30 Mozart: Disso-
nantenkwartet. 22.00 Reger: Bach-
variaties opus 81. 22.35 Campra:
Deus noster refugium. 23 00 En-
semble Les percussions de Stras-
bourg. 0.00-1.00 Vier na midder-
nacht.

televisie en radio vrijdag

Nederland 1
GO/Avro/Ncrv£00 Tekst-tv.
£"00-09.15 Koekeloere. Afl. 46.

(TT) Dieren van ver 11.
10 1

(TT) Nieuws uit de natuur.

°JO-i0.40 Ferhalen fan een mu-
-11 __m- Herh'wo (TT) Schooltv-weekjournaal.

1.30-11.40 Binnenkort bij de NOT:l6^nt'jd. Informatie.
■"*» Nieuws voor doven en slecht-horenden.

ruahi? ja! NCRV in beeld' Te"
Hcau op de geschiedenis van de
dJo. ' vandaag aandacht voor Sil

1702 n iutter_""* Flevo Totaal Festival. Muziek-pecial met optredens van diverse
17_(1

eS,en

Up Cartoon Club. Gevarieerd te-
entHm-programma. Met o.a. de Ro-
° Panter, Popeye, Woody Wood-

-18on en Daffy Duck'' ° A different world. Amerikaanse
j^nedyserie.Afl.: Do the write thing.
v na wint een literatuur-prijs met een
der over naar vader- Als naar va"
l °nverwacht naar de prijsuitreikingur". blijkt haar verhaal niet hele--lem|alem|al waar te zijn.

18 Sr Q°Psc°re met Ted de Braak.

" o Prettig weekend. Culturele en
19 2»eaAleve uitgaanstips.

■o Wat 'n vraag! Spelprogramma. arm (on)bekende mensen na het
-enntWoorden van een vraa9 zelf

-Onn ,r^_9 mogen stellen.
2024 _fT) Joumaal-
-20 _n , 0s"weeroverzicht.

Afi -*TT) Help. Nederlandse serie.A:Astor-"' Grand Gala du Disc. Showpro-g amma met artjesten uit binnen- en
g d"enland rond de uitreiking van de
*7 Sporen: Denkt u dat ik gek

h "■3-delige documentaireserie over
Ï3 2r "in de stad utrecht. Afl. 3.

{qp Critters. Amerikaanse sf-film uit. »ö6 van Stephen Herek.Uo'47-00.52 Journaal.

België/TV 1
15.00 Schooltelevisie.

Met: Koekeloere. Wereldoriëntatie.
Afl. 1: Allemaal van mij. Herh.

15.30-15.58 Voedselzekerheid.
Aardrijkskunde. Afl. 2: Meer land-
bouwgrond. Herh.

17.35 Paradise Beach. Australische
strandsoap. Afl. 25.

18.00 Journaal.
18.10 Mooi en meedogenlooos

(The bold and the beautiful). Ameri-
kaanse serie. Afl. 1045.

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

sche serie. Afl. 1469.
19.25 Politieke tribune: CVP.
19.30 Journaal en sport.
20.00 FC De Kampioenen. Vlaamse

comedyserie. Afl.: De haptonoom.
20.35 Tartufo. Donaat verrast

twee nietsvermoedende bruidsparen
en twee jubilerende echtparen.

22.00 Fraude (Frame up). Amerikaan-
se politiefilm uit 1991 van Paul Leder.

23.29 Paardenkoersen.
23.30-23.32 Weerbericht.

België/TV 2
18.00 Tik tak. Afl. 280.
18.05 Avonturen op Kythera (Adven-

tures on Kythera). Australische
jeugdserie. Afl. 5: Pieces of eight.

18.30 Skippy. 39-delige Australische
serie. Afl. 1: Hammond family.

19.00 II était une fois les Amériques.
Franse animatieserie over de ge-
schiedenis van Amerika.
Afl. 25: Fin du peuple indien.

19.30 Journaal en sport.
20.00 Couleur locale. Multicultureel

magazine.
20.30 Niveau 4: Look.

Vandaag: De nieuwe winterlaarzen,
de terugkeer van de couture, 5 Bel-
gen in Parijs en modieuze winterjas-
sen.

21.00 Verkiezingsdebat.
22.00 Ter Zake. Infomagazine met

nieuws en sport.
22.45 Barton Fink. Amerikaanse thril-

ler uit 1991 van Joelen Ethan Coen.
00.40-00.42 Coda. Mark Braet leest

voor uit eigen werk. Vandaag: Als het
blauw.

Radio 5
Elk heel uur t/m 18.00 en 23.00
nieuws.
6.45-6.50 Mededelingenrubriek
met uitgebreid weerbericht en
scheepvaartberichten. 7.05 NOS
Sportief. 7.30 Vroeg op 5. 8.55
Waterstanden. NCRV - Vrijdag op
vijf, met om: 9.02 Het gesprek;
9.40 Plein publiek; 11.02Rondom
het woord. 12.02 Bonnefooi. 12 30
Werken aan werk. 13.10Gebeurte-
nissen. 14.02 De ronde tafel van
Pam. 15.02 Opium radio. 17.10
Radio UIT. 17.50 CDA. 18.02Reli-
gieus programma in twee talen:
18.02 Arabisch programma; 18.30
Turks programma. 19.00Waar wa-
ren we ook alweer? 19.15 Nieuws
en actualiteiten 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 Licht en uitzicht. 21.39
EO-Metterdaad. 21 40 Boeken wi|-
zer. 22 00 Zicht op Israël. 22 20 De
psalmen. 22.40 Theologische ver-

kenningen. -!3.07-24.00 Met het
oog op morgen.

RTBF/La Une
15.15 Vacaturebank. 15.30 Pulsations.
16.30 Neighbours. Afl. 20. 16.55 Ra-
ven. Afl. 4. 17.55 Carlos et les ajjtres.
18.30 Info première. 18.50 Cartes sur
table. 19.10 Quotidien des sports.
19.30 Nieuws. 20.10 Tribune electora-
le: P.S. Politieke uitzending. 20.15 Bon
week-end: Le best of. Afl. 4. 20.50 Why
me. Amer. politiefilm uit 1989. 22.15
Elections communales: debat. Live dis-
cussieprogr. Vandaag vanuit Charleroi.
23.25 Laatste nieuws. 23.30-23.35 24
H sur les marchés.

SPORTS 21
18.06 lei Bla-bla. 18.59 Neighbours.
19.24 lei Bla-bla. 19.30 Zie RTBF/La
Une. 20.00 Mayas de San Pedro. Do-
cumentaire over de Tzotzil-ndianen in
Chiapas (Mexico), die eigenlijk niet ge-
fotografeerd of gefilmd willen worden.
21.11 Dance: Le Dortoir. Dansfilm.
Herh. 22.00 Laatste nieuws. 22.23
Avantage. Tennismagazine.
22.49-22.53.24 H sur les marchés +
Dow Jones.

TV 5
06.00 Ochtendprogr. 12.00Nieuwsflits.
12.05 La chance aux chansons. Amu-
sementsprogr. 12.40 Weerbericht.
12.45 Zwitsers nieuws. 13.05 La mai-
son Deschenes. Canadese serie.
13.30La goutte dor. Franse tv-film van
Marcel Bluwal. 15.00 Bon week end.
16.00 Nieuws. 16.10 Gourmandises.
16.25 Bibi et ses amis. 17.15 Clip pos-
tal. 17.45 Question pour vn champion.
18.15 Vision d'Amérique. Magazine.
18.30 Nieuws en weerbericht. 18.55
Revue de presse des pays arabes.
Arabisch persoverzicht. 19.00 Paris lu-
mières. 19.25 La météo des cinq conti-
nents. 19.30 Belgisch nieuws. 20.00
Au nom de la loi. Reportages. 20.55 La
météo des cinq continents. 21.00
Nieuws. Met intern, weerbericht. 21.40
Taratata. Amusementsprogr. 23.10
Pulsation. Gezondheidsmagazine.
00.05 Nieuws. 00.35 Kiosk. Persover-
zicht. 01.45 Intérieur nuit. 02.15 La
chance aux chansons. 02.45 Temps
présent. 03.45 A quel titre.

RAI UNO
06.00 Ochtendprogr. 13.30 Nieuws.
14.00 Mi ritorni in mente. 14.20 Scom-
mottiamo che... prove e provini. 16.00
Uno per tutti. 17.40 Filmrubriek. 18.00
Nieuws. 18.20 Quantum leap. 19.05 Mi
ritorni in mente. 19.50 Nieuws en sport.
20.40 Speelfilm. 22.25 Nieuws. 22.35
Linea blu - meteomare. 23.30 TGR
Mediterraneo. 00.05 Nieuws. 00.25
Uno piu uno ancore. 00.35 DSE Sape-
re. 01.05 Music Club. 01.30 E Ie stelle
stanno a guardara. Serie. 02.45
Nieuws. 02.50 Concerto della banda
del carabinieri. 03.40 Nieuws. 03.45
Dove sta Zaza. 04.45 Music club.
05.15 Open universiteit.

BBC1
06.00 Business breakfast. 07.00 BBC
breakfast news. 09.05 Kids' Kilroy.
09.30 A word in your ear. 10.00 nws.
10.05Labour Party live. Met om 11.00
en 12.00 nws. 12.55 Reg. nws. 13.00
nws. 13.30 Neighbours. 13.50 Turna-
bout. 14.20 The flying doctors. Afl.:
Clipped wings. 15.05 Greenfingers.
15.35 Popeye. 15.45 TVK. Afl.: Clo-
thes. 16.00 The new Yogi Bear Show.
16.10 Get your own back. 16.35 Re-
cord breakers. 17.00 Newsround.
17.10 Grange Hill. 17.35 Neighbours.
18.00 nws. 18.30 Regionaal nws.
19.00 Wipeout. Spelprogr. 19.30 Fat
Man in France. Afl.: Pyrenees and Lan-
guedoc-Rossillon. 20.00 Keeping up

appearances. 20.30 Big break.
Snooker-spelshow. 21.00 nws. 21.30
Out of this world. Documentaire. 22.30
Betrayal of silence. Amer. tv-film uit
1989. 00.05 Dr. Terrors vault of horror:
A study in terror. Griezelfilm uit 1965.

BBC 2
06.45 Open University. 08.00Breakfast
news. 08.15 Littl' bits. 08.55 The ad-
ventures of Buzzy Bee and friends.
09.00 Schooltv. 10.00 Playdays. 10.25
Schooltv. 14.00 Fireman Sam. 14.10
Sportprogr. met o.a. Paardenkoersen
vanuit Ascot; Turnen: Birmingham
Classic, finale. Met om 14.55 nws.
15.50 nws. 16.00 Nothing sacred.
Amer. speelfilm uit 1937. 17.15 ■ A
week to remember. 17.25 Songs of
praise. 18.00 Captain Scarlet and the
Mysterons. 18.25 Randall and Hopkirk
(Deceased). Detectiveserie. 19.15The
O-Zone. 19.30 Sounds of the seven-
ties. Met o.a. Abba, Wings en Kate
Bush. 20.00 Closing the coalhouse
door. 20.30 Front gardens. 21.00 Red
Dwarf VI. 21.30 The longest walk.
22.00 Knowing me, knowing you ...
with Alan Partridge. Talkshow. Aansl.:
Video nation shorts. 22.30 Newsnight.
23.15 Loose talk. Actuele satire. 23.45
The Larry Sanders show. 00.15 ■ the
fugitive. Amer. misdaadserie.
01.05-02.45 ■ Raven's end. Zweedse
speelfilm uit 1970. Zweeds met Engel-
se ondertiteling.

NBC
05.30 NBC News. 06.00 Business insi-
ders. 06.30 NBC News. 07.00 ITN
World news. 07.15 US Market wrap.
07.30 Business insiders. 08.00 ITN
World news. 08.15 US Market wrap.
08.30 Inside edition. 08.58 ITN World
news. 09.00 Super Shop. 10.00 Rolon-
da. Talkshow. 11.00 Rivera live. 12.00
Today's business. 12.30 FT Business
today. 13.00'Today. 15.00 The money
wheel. Met beursberichten. 17.30 FT
Business tonight. 18.00 Today. 19.00
ITN World news. 19.30 Go intern, mo-
torsports. 20.30 Dateline. Gev. magazi-
ne. 21.30 Inside edition. 22.00 ITN
World news. 22.30 The tonight show.
23.30 Real personal. 00.00 FT Busi-
ness tonight. 00.20 US Market wrap.
00.30 Nightly news. 01.00 Equal time.
01.30 The tonight show. 02.30 Holiday
destinations. Inform. vakantiemagazi-
ne. 03.00 Rivera live. 04.00 Rolonda.
Talkshow. 05.00 Inside edition.

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

CNN
24 uur per dag nieuws, met om:
06.30 Moneyline. 07.30 World report.
08.45 CNN Newsroom. 10.30 World
report. 11.15 World sport. 11.30 Busi-
ness morning. 12.30 Business day.
13.30 Business Asia. 14.00 Larry King
live. 15.45 World sport. 16.30 en
18.00Business Asia. 19.00 World busi-
ness today. 20.00 Intern, hour. 21.45
World sport. 22.00 World business to-
day update. 22.30 Showbiz today.
23.00 The world today. 00.00 Moneyli-
ne. 00.30 Crossfire. 01.00 Prime news.
02.00 Larry King live. 04.30 Showbiz
today.

Omroep Limburg
Elk heel uur ANP-nieuws
7.00 Limburg Aktueel met om 7.30
ANP. 800 RadioNieuwsCenfrale.
binnen/buitenlandrubriek. 8 30 Re-
gionaal nieuws. 8.35 Limburg ak-
tueel. 9.00 Tussen de bedrijven
door. Verzoekplaten van bedrijven
en instellingen. 11.00 Op de val-
reep, agendarubriek en met de
minuut van.... 12.00 Limburg Ac-
tueel met om 12.30 uur ANP-
nieuws. 13.00 RadioNieuwsCen-
trale, binnen/buitenlandrubriek.
13.30 Regionaal nieuws 13.35 De
buurt Straatinterviews. 14 00 Licht
Limburgs. Muziekprogramma.
15.00 Profiel. Jacques Heyen in
gesprek met een gast. 16.00Cultu-
reel magazine Festival.
17.00-18.00 Limburg Aktueel:
nieuws en actualiteiten met om
17.30 ANP-nieuws.

BRTN/Radio 2
06.00 Nieuws. 6.05 Radio 2 regio-
naal. 8 00 Nieuws 8 10 Het leven is
mooi. 10.00 Nieuws 10.03 Gewoon
genieten (om 11.00 Weerbabbel
door Bob de Richter). 11.50 Het
koekoeksnest. 12 00 Radio 2 re-
gionaal. 13.00 Nieuws. 13.10 Goed
op vrijdag. 14 00 Hetalgemeen be-
lang. 16.00 Abraham al gezien?
Programma voor de derde leeftijd.
17.00 Radio 2 regionaal 18.00
Nieuws. 18.10 Hitriders. Toppers
en platen van vroeger. 20.00 Wie
zoekt die vindt 22.00 Nieuws.
22.05 Countrymuziek. 23.30 Nach-
tradio (vanaf 24.00 elk heel uur
nieuws).

WDR 4
405 Radiowecker 6.05 Morgen-
melodie. 8.07 Morgenmelodie und
Wetterbencht 9.05 Musikpavillon
(9.20 Feuilleton Opfer der Liebe).
12.00 Nachrichten, Zur Sache
12.07Gut aufgelegt (met om 13.00
Mitmenschen en 14.00 Nachrich-
ten, Stichwort Wirtschaft). 15.00
Café-Konzert (15.40 Radiofeuille-
ton Opfer der Liebe). 16 05 Hei-
matmelodie. 17.00 Der Tag urn
fünf 17.07 Musikexpress. 20.00
Nachrichten. 20.05 Zwischen Broa-
dway und Kudamm 21 00 Musik
zum traurnen. 22.30-4.05 Nachtex-
press.

Eurosport
08.30 Step aerobics. 09.00 Triathlon.
ITU Wereldbeker. 10.00 Volleybal. WK
heren vanuit Griekenland: Halve finales
en wedstrijden om plaats 5 - 8. Live.
14.00 en 18.00 Tennis. WTA-toern. Li-
ve. 19.30 Eurosportnieuws. 20.00 Vol-
leybal. WK heren vanuit Griekenland:
Halve finales en wedstrijden om plaats
5 - 8. Live. 22.00 Boksen. 23.00 Wor-
stelen. 00.00 Intern, motorsports. Auto-
en motorsportmagazine. 01.00-01.30
Eurosportnieuws.

België/BRF
Nieuws: 6.00, 6.30, 7.00, 8 00,
9.00, 10.00, 11.00, 1200. 12.30.
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30
en 20.00 uur.
6.05 Radiofrühstück + Spiel
Glückstreffer' (6.15 Wort in den
tag; 6.45 Hórergrusstotterie; 7.15
Veranstaltungskalender; 7.30 Re-
gionalnachnchten; 8.30 Presse-
schau). 9 05 Regionalnachrichten
9.10 Gut Aufgelegt Tips und The-
mefl am Vormittag 12.05 Musik a
la carte (12.30 BRF Aktuell). 13.00
Presseschau 1305 Musikbox.
16.05 Popcorn. 18.00 Regional-
nachrichten 18.05 BRF-Aktueli
(Aktuelles vom Tage). 18 40 Jazz
20.05-21.00 üeder, Chansons _
Folk.
Happy RTL Radio
Elk heel uur nieuws.
7.00 Jan van de Putte 10.00 Jan
de Hoop. 12.00 Ron Bisschop
16.00 Luc van Rooij. 20.00 Late
Rock. 24.00 Night Rock.
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Het is de hele maand oktober weer Woon- Er is geen betere plek te bedenken om lecties en de leukste aanbiedingen. En maar gerust met de auto, want parkeren j
maand. Nou, dan is er natuurlijk maar één lekker uitgebreid te woonwinkelen. Om wilt u tussen al dat woonwinkelen even is nooit een probleem. Kortom: kom een
plek waar u wezen moet. Inderdaad, op gezellig rond te neuzen en nieuwe inspi- uitblazen, dan wipt u binnen bij ons dagje genieten. Alle deuren staan gast-
Woonboulevard Heerlen! Want daar treft ratie op te doen. En u zult begrijpen dat gezellige lunchroom-restaurant. Komt u vrij voor u open.
u echt van alles en nog wat aan om uw alle 23 speciaalzaken van de Woon-
huis op en top aan te kleden. Alles om boulevard juist tijdens die Oktober Woon- ___fl BcttW m^mU^f^FW^m^WfWWfffmUmU

mWt _TTP!___F!___FÏ__F!!--_fl
het deze herfst en de komende winter maand, hun beste beentje voorzetten. \R2____C______r
thuis extra mooi en gezellig te maken. Allicht. U vindt dan ook de mooiste col- AlleS VOOf 111 eïl TOII O het hUI S -

Aino Kellerhuis " Brugman " Buco Classic " Carpet Land " Design House " Dreams " Fauteuilerie " Gamma " Goossens " Hatéma " In den Heerlijckheit " Intratuin "Kwantum " Leenbakker " Lucky teder " Manou Design " Montel " Oase " Praxis " Sanders Meubelstad " Schols Wonen " Topform " Trendhopper " Valhal
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Vonken verlaat
kantoor Hiddema
MAASTRICHT - Mr. Th. Hiddema en
zijn kantoorgenoot mr. A. Vonken
gaan uit elkaar. Vonken heeft na ze-
ven jaar besloten het advocatenkan-
toor te verlaten. Hij begint per I januari
een eigen kantoor aan de Stations-
straat in Maastricht. Volgens Hiddema
is de scheiding in pais en vree gere-
geld.

Uitreiking
Gulden Humor
MEERSSEN - De carnavalsonder-
scheiding de Gulden Humor wordt
zaterdag 26 november in het be-
stuurscentrum Meerssen aan Huub
Mans uitgereikt. Hij krijgt die onder-
scheiding voor zijn grote verdiensten
bij het uitdragenvan de levensblijheid,
humor en het Limburgse carnaval. De
galazitting begint om 20 uur. Vooraf is
een ontvangst door het gemeentebe-
stuur.

DEN BOSCH - De 39-jarige JohnK.
uit Sittard is donderdag door het
gerechtshof in Den Bosch veroor-
deeld tot drie jaar gevangenisstraf
waarvan een jaar voorwaardelijk.
Hij pleegde bijna vijftien jaarincest
met zijn dochter.
De man moet in zijn extra lange
proeftijd van drie jaar deelnemen
aan een speciaal project, zolang als
nodig is. Het slachtoffer herinnert
zich het seksuele misbruik van haar
vader vanaf haar vijfde jaar. Gerin-
ge grensoverschrijdende seksuele
handelingen liepen tenslotte uit op
jarenlang regelmatig seksuele ge-
meenschap tussen vader en doch-
ter. Het meisje heeft over het haar
aangedane leed interviews gegeven
aan journalisten van regionale bla-
den en kwam met haar verhaal ook
op televisie.
Deelname van John K. aan het pro-
ject moet voorkomen dat de andere
vier kinderen hetzelfde overkomt
als de eerste dochter. In het project
is aandacht voor de dader, het
slachtoffer, het gezin en voor de re-
laties tussen de betrokkenen. „Het
is voor de dader niet alleen therapie
maar ook een straf om steeds met
zijn daden en de gevolgen daarvan
te worden geconfronteerd," zei ad-
vocaat mr. H. Peters twee weken
geleden.

LimburgsDagblad

Een auto is
wel even
anders dan
6 pakken Js-koffie'^ l
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ledere week

’ 10.000,-aan "%/.£*prijzen plus in v"** !*"
de extra gratis ttV'S' «*ronde de super- «"tC»''
hoofdprijs de \r*X&\ _»
Peugeot 306 XN t
t.w.v. ’ 27.500,- Uw-CCt*'Koop nu uw kaarten! \t_3i**'

WêMBB
De Limburgs Dagblad Bingokaarten
koopt u bij de verkooppunten.
Voor informatie bel: 045-739888.
Vergunning voor Limburgs Dagblad Bingo is verleend
door de Staatssecretaris van Justitieonderno.
L.O. 940-0081-0096.94.

Opvang asielzoekers
Landgraaf vertraagd

" Bianca en Johan wachten op de bank voor de ingang
van Ikea. Woensdag hopen ze als eerste klanten een meu-
belcheque van vijfduizend gulden te ontvangen.

Foto: CHRISTA HALBESMA

School Van Schaik
mag nogblijven

beg„ **D/LANAKEN - De hoog-Untt ensch°ol kan voorlopig in
tiatw6n bliJven. De Sittardse miWft t emster Edith van Schaik
gebo, elfder ure de huur van het
ktyat

~w voldaan. Daarmee voor-
-*D_vt Ze een ontruiming, die de1^"1 haar deze week in het"uitzicht had gesteld.

HEERLEN - Het college van
burgemeester en wethoudersjvan Heerlen wü dat de stad
l ordt opgenomen in het rijtje
rjn grote steden. Het kabinetjjwatvoor de zeventien gemeen-
*n die als 'grote stad' zijn aan-
i^Wezen een beleidsprogram-

L oa opsteUen en zal voor de
daarvan ook extra«eld uittrekken.

behoort wel tot de zeven-
Sta_t zo maakteBin^SSe,cretaris J- Kohnstamm vanbek^30036 Zaken eind september
de K Heerlen viel echter buiten
gerioh? Het Grote Stedenbeleid isent op een samenhangende aan-
jw van problemen als werkloos-
WhekT heid enafk£Üvende leef"

aeltC°.Uege van Heerlen meent dat, «ad wel degelijk voor dat beleidaanmerking komt. Het wijst onder
Utur °P deProblemen rond de pros-
Weru?' drugs°verlast en de hoge
pr V ô°sheid0°sheid in de gemeente. Dieotemen hangen volgens het colle-
lwVo,or een belangrijk deel samen
| *l de omstandigheid dat Heerlen
Ö0(;tg.rensstad is en voor de regioth.rr^jk Zuid-Limburg een een-

vervult.
eerlen gaat nu bi jKohnstamm plei-

-Brot°m ook bÜ het beleid voor de
öat K steden te worden betrokken,
best wordt voor een deel uit al
be_r^lde uitkeringen aan de steden
6eld Er wordt echter ook extra*-e.LVoor uitgetrokken, zo is in hetseerakkoord bepaald. Hoeveel, is
ga| Precies niet bekend. In totaal
van om I,e miÜard gulden, waar-
HOH

een groot deel naar Amsterdam,
gaat ' Utrecht en Den Haag
De __,
Stedl 0r in aanmerking komende
'Hoet zuUen ook zelf met plannen

komen, schreefKohnstammUie" 061- aan de Tweede Ka-

en 's middags en 's avonds warm
eten. Het bedrijf heeft ons zelfs
een rode zitbank ter beschikking
gesteld om de actie op een zo
aangenaam mogelijke wijze te
kunnen uitzitten."

Voorkeur bij
toewijzing kavels
VENLO - Burgemeester en wethou-
ders van Venlo zijn van plan bij de
toewijzing van bouwkavels een voor-
keursbehandeling in te voeren voor
wat zij noemen 'strategisch belangrij-
ke personen. Momenteel verloot de
gemeente de schaarse bouwterrei-
nen. B en W vrezen dat daardoor voor
Venlo belangrijke figuren buiten de
boot vallen en elders gaan wonen.
Onder 'strategisch belangrijke perso-
nen' verstaat het college onder ande-
re directeuren van ondernemingen en
topambtenaren. Het is voor Venlo van
belang, zo vinden B en W, dat deze
figuren niet alleen ter plaatse werken
maar ook wonen. De gemeenteraad
moet zich nog over dit plan buigen.
Zonder goedkeuring van de raad gaat
de voorkeursbehandeling niet door.
Fractievoorzitter H. Jansen van de
oppositiepartij PvdA zegt in een eer-
ste reactie het voorstel 'volkomen be-
lachelijk' te vinden.

'De week van
ons leven'

HEERLEN - „We beleven de
week van ons leven," zegt Bian-
ca Westen, die samen met haar
vriend Johan Latuputty al vanaf
dinsdagmiddag half drie voor de
ingang van de nieuwe Ikea-vesti-
ging op de Woonboulevard in
Heerlen zit.

kers (COA) een beroep op het Land-
graafse college voor de huisvesting
van de vluchtelingen. De raadsle-
den gingen gisteravond unaniem
akkoord met de opvang van de ont-
heemden. De diverse partijen wil-
len wel dat de gemeente ook de
belangen van de omwonenden goed
in het oog houdt.

LANDGRAAF - De opvang van
driehonderd asielzoekers in Land-
graaf is vertraagd. Voor de vluchte-
lingen in wooncontainers worden
gehuisvest op het terrein rondom
het voormalige CVV-gebouw aan de
Casinolaan, wil de gemeente Land-
graaf eerst een bodemonderzoek op
die lokatie laten verrichten. Het
voormalige mrjnterrein is vervuild
met Polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (Pak's),-maar het
is niet duidelijk hoe zwaar die ver-
ontreiniging exact is.

Volgens B en W is de beoogde loka-
tie wel geschikt voor de noodop-
vang, maar wethouder Marga Köl-
gens liet tijdens de raadsvergade-
ring weten toch eerst de uitkomst
van een onderzoek naar de bodem-
gesteldheid te willen afwachten,
alvorens verder te gaan met de
plannen.

'&afd S gestarte school voor hooghe-
men!?1 is ondergebracht bij het
;(_en_r°rp de Molenberg in Rekem
vaniT*6nte Lanaken). Directeur J.
«isw dael van dat instituut liet
b%e n weten dat Van Schaik mag
>naan ?' -Maar we gaan niet elke

u
n zitten wachten of ze de

r»°r«l betaalt. Als ze niet voor de
tye rï

e Procent meewerkt, zeggen
<}_<. samenwerking alsnog op," al-us vanisterdael.

„Het bevalt ons hier prima," ver-
telt de Heerlense. „Van Ikea krij-
gen we een ontbijt aangeboden

Bianca Westen staat officieel als
eerste klant bij Ikea geregis-
treerd. Als zij deze actie tot vol-
gende week woensdag volhoudt
kan zij bij Ikea voor vijfduizend
gulden aan meubels uitzoeken.
Bianca en haar vriend wonen al
een jaar samen in de Heerlense
wijk Rennemig.

Ikea had de actie voor de eerste
klant nauwelijks één minuut via
een bord bij de ingang bekend-^gemaakt, of Bianca zat al op de"
stoep. „Dat was toeval," lacht zij.
„Mij was ter ore gekomen dat
Ikea een actie plande. Ik kwam
die dinsdag alleen maar even in-
formeren en kijken hoe de situa-
tie erbij lag. Ik werd direct als
eerste klant gebombardeerd en
ben niet meer naar huis gegaan."

De nachten worden doorge-
bracht in de auto. Deze mogen
zy dan vlak voor de ingang van
de meubelgigant parkeren. De
tijd wordt gedood met spelletjes.
Gisteren had Johan nog eventjes'
thuis de televisie en video opge-
haald.

Half september deed Bert Havenith
van de Centrale Opvang Asielzoe-

Lange zit

HEERLEN - De actiegroep
Harten 2' - beter bekend onderhaar oude naam 'Hart voor Heer-len' - begraaft voorlopig destrijdbijl. De actiegroep heeft

zichzelf (eventjes) op non-actief
gesteld omdat ze 'een gematigd
vertrouwen heeft in de klimaats-
verandering in Heerlen' na delaatste gemeenteraadsverkiezin-
gen.

Harten 2 gaat er nu vanuit dat
'niet meer zonder enig gevoel
voor de historiciteit van de stad
kaalslag wordt gepleegd.'

KERKRADE - Een 40-jarige Kerkra-
denaar heeft over een periode van
ruim elf jaar ten onrechte een uitke-
ring genoten van 208.000 gulden.
Door de socialerecherche van de ge-
meente Kerkrade is proces-verbaal
opgemaakt. De gemeente zal het be-
drag terugvorderen.

Man tilt gemeente
voor twee ton

Burgemeesters bijeen voor gezamenlijke aanpak

Grenssteden zijn
drugsoverlast beu

Actiegroep Harten 2
begraaft strijdbijl

energie nu richten op het vinden
van goede huisvesting voor de
zes instellingen die erin verte-
genwoordigd zijn: De Nor, het
Filmhuis, New Wave, Rad 2,
Poppodium en de Kunstenaars-
vereniging.

Dat leverde een nieuwe samen-stelling van het college van bur-
gemeester en wethouders enBovendien een andere verdelingvan de portefeuilles. Harten 2 re-

De actiegroep heeft ook de stelli-
ge indruk dat de huidige cul-
tuurwethouder René Seijben
(D66) meer gevoel heeft voor de
kleine kunst. Harten 2 gaat de

kent erop dat het 'Savelberg-
hiaanse trjdperk' is afgesloten.
De actiegroep keerde zich vooral
tegen de sloop van oude gebou-
wen in het centrum van Heerlen,
waarvoor vooral de toenmalige
wethouders van stadsontwikke-ling Hub Savelsbergh (CDA) ver-
antwoordelijk werd gehouden.
Savelsbergh heeft nu financiënin z\jn portefeuille.

Harten 2 blijft overigens argwa-
nend: „Indien nodig wordt de
actiegroep a la minute gereacti-
veerd." Voor de verkiezingen
heette de actiegroep Hart voor
Heerlen. Die naam werd echter
toebedeeld aan de politieke par-
tij die de idealen van de actie-:
groep in de lokale politiek moet
zien te realiseren. Hart voor
Heerlen behaalde twee zetels bij
de raadsverkiezingen.

Inmiddels heeft het Duits-Neder-
landse samenwerkingsverband Eu-
regio het initiatief genomen voor
hulpverlening aan drugsverslaafden
in de grensstreek Enschede/Gro-
nau. Dat is woensdag in Enschede
bekendgemaakt bij de officiële in-
gebruikneming van het Euregio-
vergadercentrum. Prins Willem-
Alexander heeft het gebouw offi-
cieel geopend.

eens op een rijtje te zetten," zegt
Henk Mostert, korpschef van de re-
giopolitie Limburg-Zuid. „Daar-
naast bekijken we of we de aanpak
van het grensoverschrijdende
drugstoerisme op elkaar af kunnen
stemmen."

MAASTRICHT - De maat is vol
voor de burgemeesters in het grens-
gebied. Zij hebben er schoon ge-
noeg van dat de drugsoverlast als-
maar toeneemt. Op zo kort mogelij-
ke termijn moet het drugstoerisme
een halt worden toegeroepen. De
burgemeesters van de grote grens-
gemeenten in Limburg, Gelderland
en Overijssel willen de handen
ineen slaan om gezamenlijk een
plan te ontwikkelen om de drugs-
overlast aan te pakken.

Provincie wil glas
naar kleur scheiden
MAASTRICHT - Gedeputeerde Sta-
ten van Limburg willen dat gemeenten
meer aandacht gaan besteden aap de
inzameling van glas in gescheiden
kleuren. In het ontwerp voor een nieu-
we provinciale milieuverordening
spreekt de provincie de wens uit dat,
in 1996 de helft van het Limburgse"
glasaanbod op kleur wordt geschei-
den. In de glasbakken in gemeenten
zouden afzonderlijke compartimenten
moeten worden aangebracht voor wit,
groen en overig glas. Voor het herge-
bruik is het beter als het glas reeds bij
debron wordt gescheiden. De provin-
cie verbindt geen. sancties aan het
streven.

Gemeente vraagt extra geld voor aanpak problemen

Heerlen wil met beleid
grote steden meedoen

Op initiatief van burgemeester Phi-
lip Houben van Maastricht komen
hij en zijn collega's uit Heerlen,
Venlo, Arnhem, Nijmegen en En-
schede op 20 oktober aanstaande in
Roermond bij elkaar om over het
grensoverschrijdende drugstoeris-
me te praten. Ook de korpschefs
van de betrokken regiopolities en
de hoofdofficieren van justitie zijn
daarbij aanwezig.

„De bedoeling is om de knelpunten

Man bekent
verkrachting
VENLO - Een 32-jarige man uit Ete-
rick heeft bekend dat hij op 23 augus-
tus een 11-jarig meisje uit Maasbree
heeft verkracht. De man werd gister-
ochtend door de politie uit het district
Venlo aangehouden op basis van een
tip na een uitzending van het televi-
sieprogramma Opsporing Verzocht.
De man is opgesloten en wordt aan
de officier van justitie voorgeleid. In
totaal kwamen na de televisie-uitzen-
ding ongeveer 120 tips over de zaak
binnen. In het programma werd onder
meer een compositietekening van de
dader getoond. Het slachtoffer was
onder bedreiging met een mes in het
buitengebied tussen Maasbree en
Boekend verkracht. Ze was op weg
van school naar huis en werd door de
dader van haar fiets getrokken en
meegenomen naar een nabijgelegen
bosperceel.

Voor drugsverslaafden uit Duits-
land en Nederland worden in het
Overijsselse natuurgebied De Weer-
ribben therapiebijeenkomnsten
gehouden. Het Centrum voor Alco-
hol en andere Drugs (CAD) in
Twente werkt daarbij samen met
vergelijkbare organisaties uit het
Duitse deel van het grensgebied.
Ook wordt aandacht besteed aan
voorlichting over de gevaren van
drugsgebruik. Euregio stelt twee
medewerkers aan voor de coördina-
tie van dit project.

Drie jaar
voor incest

Het initiatiefvan Euregio moet wor-
den gezien tegen de achtergrond
van problematiek rond met name
het drugstoerisme, de trek van
Duitse jongeren naar gemeenten
vlak over de grens om verdovende
middelen te kopen. „Het wordt de
hoogste tijd voor een eensluidend
beleid om de problemen rond de
drugs in het grensgebied op te op-
lossen," zo stelt burgemeester Jan
Mans van Enschede, die als oud-
burgemeester van Kerkrade al zeer
bekend was met de drugsproblema-
tiek in de grensregio.

rjjï ~best -let er geen misverstand over
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Justitie maakt
fout in dagvaarding
ROERMOND - Justitie in Roermond
zal het tuindersbedrijf M. in Konings-
bosch opnieuw moeten dagvaarden
om het te kunnen vervolgen wegens
het illegaal te werk stellen van veer-
tien Polen. Per abuiswerd het bedrijf
in de dagvaarding betiteld als een
vennootschap onder firma. Maar bij
de Kamer van Koophandel staat het
ingeschreven als een maatschap.
Voor de rechtbank was dat gistermor-
gen reden om de dagvaarding nietig
te verklaren. Officier van justitie mr.
C. Bijl kondigde meteen aan een
nieuw exemplaar te laten uittikken,
zodat het bedrijf binnenkort alsnog
voor de rechtbank moet verschijnen.

o/z

JannyBerg (SP) steldevoor meteen
maar uit te kijken naar een vervan-
gende lokatie. Volgens Kölgens is
dit alleen nodig als de verontreini-
ging de aanvaardbare norm over-
schrijdt. „De grond in 't Eikske is
ook vervuild en daar wonen onze
eigen mensen op. We moeten het
onderzoek eerst maar eens afwach-
ten," pleitte ze.

Om aan de bezwaren van de omwo-
nenden tegemoet te komen gaf de
wethouder meteen de spijkerharde
garantie dat er zes maanden na de
komst van het AZC een evaluatie
plaatsvind. „Als er dan gefundeerde
kritiek is, verlengen we de termijn
niet opnieuw met zes maanden."

Sjef Jonker (CDA) had liever al een
evaluatie na vier maanden. Hij
sprak zijn bezorgdheid uit over de
groeiende stroom asielzoekers die
de toevlucht zoekt in Nederland.

'Paragnost'
uit Geleen

toch aangepakt
DOOR PETER HAMANS

GELEEN - Als het aan de procu-
reur-generaal bij het gerechtshof in
Den Bosch ligt, zal de 52-jarige pa-
ranormaal genezer F.J. uit Geleen
zich binnenkort voor derechtbank'
moeten verantwoorden wegens sek-
sueel misbruik van vrouwelijke
cliënten.

De procureur-generaal adviseerde
de raadkamer van het hof deze
week om J. alsnog te vervolgen. Het
openbaar ministerie heeft tot nu toe

niet zijn hand op de schouder van
J.kunnen leggen omdat dezedelijk-
heidswetgeving hiertoe onvoldoen-
de mogelijkheden zou bieden.
De raadkamer verhoorde deze week
twee vrouwen die een aanklacht te-
gen J. hebben ingediend. In totaal
heeft justitie in de afgelopen jaren
twaalf aanklachtenwegens ontucht,
verkrachting en afpersing geno-
teerd tegen de Geleendenaar, die er
zowel in zijn woonplaats als in
Eindhoven een praktijk op na-
houdt. De man, die in augustus vo-
rig jaar mede na tips van het gene-
zend medium Jomanda uit Tiel,
werd aangehouden, werd kort hier-
na vrijgelaten. Volgens de officier
van justitiekon hij niet worden ver-
volgd omdat hij niet in de reguliere
hulpverlening (zoals fysiotherapie
of Riagg) werkzaam is. Was hü dit
wel dan kon het openbaar ministe-
rie hem met een uit 1992 daterend
wetsartikel in de hand dagvaarden.

Limburgs Dagblad Regionaal

Totale
opheffingsuitverkoop

Alles
halve prijs
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Inge
dochter van

Joke Haartsen
Jan Veldhuizen

zusje van
Vera

Singel 4
6467 CG Kerkrade

ï i
Tot ons groot verdriet moesten wij heden, veel
te vroeg, afscheid nemen van mijn lieve man,
onze vader, schoonvader, opa, broer, schoon-
broer, oom en vriend

Herman Nelissen
echtgenoot van

Tonia Mofers
H_ overleed in de leeftijd van 62 jaar, voorzien
van het h. sacrament der zieken, thuis in zijn
vertrouwde omgeving.

Bom: Tonia Nelissen-Mofers
Bom: Wim Nelissen

Marjo Nelissen-van der Beek
Nicky t, Bonnie, Tanja, Gerben

Illikhoven: Ine Mulleners-Nelissen
Huub Mulleners
Rowena
Familie Nelissen
Familie Mofers

6121 RM Bom, 5 oktober 1994
Graetheide 43A
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
zaterdag 8 oktober a.s. om 10.30 uur in de paro-
chiekerk van de H. Martinus te Bom, gevolgd
door de begrafenis op het parochiekerkhof al-
daar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren vanaf 10.00 uur.
Mede tot intentie van de dierbare overledene
zullen het rozenkransgebed en de avondmis
worden opgedragen op vrijdag 7 oktober a.s. om
18.40 uur in voornoemde parochiekerk.
De overledene is opgebaard in het Maasland-
mortuarium Wauben, Heinseweg te Sittard.
Gelegenheid tot bezoek dagelijks van 17.30 tot
18.15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, I
gelieven deze annonce als zodanig te beschou- I
wen.

Bedroefd, maar dankbaar voor wat hij voor on-
ze vereniging betekend heeft, delen wij u mede
dat is overleden onze mede-oprichter en voorzit-
ter

Herman Nelissen
Meer dan 36 jaar heeft hij zyn inzet getoond
voor onze vereniging.

Carnavalsvereniging
de Peerlinke
Illikhoven-Visserweert

Vandaagbereikte ons het bericht van overlijden
van onze voorzitter

Herman Nelissen
Vele jaren was hij onze sportvriend en leider.
Wij kunnen het ons nog niet voorstellen. Het zal
vreemd, heel vreemd zijn hem niet meer in ons
midden te hebben.
Wij wensen zijn echtgenote en kinderen veel
sterkte.

Postduivenvereniging
De Huiszoekers Buchten

t
Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmee zij ons gedurende haar leven
heeft omringd, delen wij u mede dat heden toch
nog onverwacht, na een kortstondige ziekte,
van ons is heengegaan, voorzien van de h. sacra-
menten, op de leeftijd van 79 jaar, onze zorgza-
me moeder, schoonmoeder, zuster, schoonzus-
ter en tante

Elise Jessen
weduwevan

Frits Sentis
In dankbare herinnering:

Nieuwstadt: Marlies Sentis
Nieuwstadt: Jo Sentis

Ankie Sentis-Janssen
Familie Jessen
Familie Sentis

5 oktober 1994
R. van Gelrestraat 7, 6118 AD Nieuwstadt
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatshebben op dinsdag 11 ok-
tober a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van
de H. Johannes de Doper te Nieuwstadt.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
De dierbare overledene zal bijzonder herdacht
worden tijdens het rozenkransgebed en de
avondwake van maandag 10 oktober a.s. om
18.40 uur in bovengenoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het Maas-
landmortuarium Wauben, Heinseweg te Sittard,
dagelijks van 17.30 tot 18.15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

De grote belangstelling en warme blijk van me-
deleven, die wij mochten ondervinden na het
overüjden en de crematie van mijn lieve papa,
vriend, onze zoon, broer, zwager en oom

Peter Gelissen
hebben ons veel steun en troost gegeven.
Wij hebben dat bijzonder gewaardeerd en wil-
len u daarvoor bedanken.

Denny Gelissen
Adèle Kathagen
Gèr en Mia Gelissen-Hanssen
en familie

De plechtige zeswekendienst wordt gehouden

lop zaterdag 8 oktober om 19.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Martinus te Beek.

I t
Niets mooier op aarde

geen groter bezit
dat zelfs geen God twee keer kan geven

dat is jemoeder,
je moeder alleen.

Verdrietig, maar dankbaar voor alles wat ze voor ons heeft betekend,hebben we afscheid genomen van onze lieve moeder, schoonmoeder,'oma, schoonzus, tante en nicht

Maria Elisabeth Arets'
* 5-12-1917 t 6-10-1994

weduwevan

Leo Voragen
Landgraaf: JoVoragen

Venlo: Thei en Margriet Voragen-Ries
Maup en Janou

Vianen: Marie-José en JanPiepers-Voragen
Sanderen Robbert

Kerkrade: len en Guus Steinfeld-Voragen
Ankie en Lars

Kerkrade: Arno Voragen
Familie Arets
Familie Voragen

6 oktober 1994
Putgraaf 271, 6411 GT Heerlen
De uitvaartdienst zal plaatsvinden op maandag 10 oktober 1994 om
11.00 uur in de kerk van Onze Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangenis,
St. Hubertuslaan, Terwinselen, gevolgd door de begrafenis op de be-
graafplaats aldaar.
In de kerk bestaat vanaf 10.30 uur de mogelijkheid tot schriftelijk
condoleren.
Moeder wordt herdacht in de h. mis op zondag 9 oktober om 11.00
uur in voornoemde kerk.
Aansluitend gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkamer van
het uitvaartcentrum v/h Crombach, Oliemolenstraat 30, Heerlen, van
12.30 tot 13.00 uur.

I t
Eerste jaardienst

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

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

Kinderen Kleijnen
klein- en achterkleinkinderen

>

Met grote verslagenheid geven wij kennis van het overlijden van on-
ze zeer gewaardeerde medewerker

Paul Soeters
Zijn plichtsbetrachting zal steeds in onze herinnering blijven.

Directie en personeel
Stichting Gezondheidszorg
Oostelijk Zuid-Limburg
Ziekenhuis De Wever & Gregorius
Heerlen

...

Het is zondag een jaar geleden dat wij afscheid
moesten nemen van mijn lieve man, onze vader
en opa

Rudolf Jongen
De eerste jaardienst zal gehouden worden op
zondag 9 oktober om 11.00 uur in de St. Joseph-
parochie te Heerlerbaan.

T. Jongen-Leunissen
kinderen en kleinkinderen

Dankbetuiging
t

Voor al uw blijken van medeleven en deelne-
ming bij het overlijden van

L. Meyers-Haerden
danken wij u oprecht hartelijk.

Spaubeek: Familie Meyers
Kinderen enkleinkinderen

De zeswekendienst vindt plaats op zaterdag 8
oktober a.s. om 19.00 uur in de Sint Laurentius-
kerk te Spaubeek.
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Enige en algemene kennisgeving

t
Met grote droefheid geven wij u kennis, dat heden geheel onver-
wacht op 39-jarige leeftijd van ons is heengegaan, voorzien van de h.
sacramenten der zieken

Harry Boymans
Zijn moeder: M.G. Boymans-Clement
Zijnzussen: Marleen en Gertha

Zijn zwagers: Frits en Jos
Zijn neefjes en nichtjes: Sandra, Mark, Robin

5 oktober 1994
Eijgelshovenerweg Ba, 6374 XC Landgraaf
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden in de St. Joseph-
kerk te Landgraaf-Waubach, op maandag 10 oktober a.s. om 10.30
uur.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot schriftelijk condo-
leren.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op het r.k. kerkhof aldaar.
Rozenkransgebed zondag 9 oktober a.s. om 17.10 uur in voornoemdekerk, gevolgd door de avondmis.
Gelegenheid om afscheid te nemen, dagelijksvan 16.00 tot 17.00 uur
in de rouwkapel van het De Weverziekenhuis te Heerlen.

Dankbetuiging

t
Haar afscheidswoorden waren
„Het was zo mooi, zó mooi".

Voor de door u betoonde belangstelling bij de ziekte en na het over-
lyden van mijn lieve vrouw, onze moeder, schoonmoeder en oma

Gerda Sijmons-Boels
willenwij onze hartelijke dank betuigen.
Het medeleven, persoonlijk, schriftelijk, in de vorm van bloemen of
h. missen tot uiting gebracht, was ons een grote troost en zal een
dankbare herinnering blijven.
Een bijzonder woord van dank aan artsen en verpleging van het St.
Gregoriusziekenhuis afd. B2te Brunssum.

Chris Sijmons
Alfons en Agnes
Maria en Ger
Annelie en James
Paula en Cor
en kleinkinderen

Brunssum, oktober 1994
De plechtige zeswekendienst zal worden gehoudenop zaterdag 8 ok-
tober a.s. om 18.00 uur in de Fatimakerk te Brunssum, hoek Linde-
straat-Essenstraat.

Haar leven was vol ...
Met dankbaarheid nemen wij afscheid van onze
moeder, schoonmoeder, groot- en overgroot-
moeder

Aleida Willemina
Vlieger-Buitenhuis
geb. 22 mei 1908 overl. 5 oktober 1994

weduwe van

Keimpe Vlieger
In dankbare herinnering:
Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

5 oktober 1994
VKH Centrum voor Reactivering
en Verpleging, H. Dunantstraat 3, Heerlen
Corr.adres: Enschedestraat 11, 6415 CJ Heerlen
De samenkomst, welke voorafgaat aan de cre-
matie, zal gehouden worden in de aula van het
crematorium, Imtenraderweg 10 te Heerlen, op
maandag 10 oktober a.s. om 14.30 uur.
Gelegenheid om afscheid te nemen, dagelijks
van 14.00 tot 16.00 uur in de rouwkapel van bo-
vengenoemd centrum.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

tZef Zeegers, 65 jaar, echtgenootvan Lida Bouts,
Past. Eyckstraat 5, 6129 BJ Berg a/d Maas. De

crematieplechtigheid zal plaatshebben op zaterdag
8 oktober a.s. om 13.15 uur in het crematorium Ne-
dermaas, Vouershof 1, Geleen. Bijeenkomst om
13.00 uur in de ontvangruimte van het cremato-
rium, alwaar gelegenheid tot condoleren. De
avondmis zal gehouden worden heden vrijdag 7
oktober om 19.00 uur in de H. Michaëlkerk te Berg
a/d Maas.

_J

Enige en algemene kennisgevifl
t

Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor*
heeft betekend, geven wij u kennis dat hef*
toch nog onverwacht is overleden onze Ü?
moeder en oma

Mia van Immelen
weduwe van

Lambert Bastings
Zij overleed op 79-jarige leeftijd.

Hoensbroek: Gerda enLambert
Maastricht: Liesbeth enPierre

Hoensbroek, 5 oktober 1994
Corr.adres: Marktstraat 112
6431 LS Hoensbroek
De afscheidsceremonie zal plaatsvinden 'maandag 10 oktober om 15.30 uur in het crei*
torium Imstenrade te Heerlen.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven i*
geen condoleance.

1 -^

tAnnie Op Heij, 63 jaar, echtgenote van Jan3
Hurck, Rietstraat 49, 6003 PL Weert. De ple*"

ge uitvaartdienst zal worden gehouden zaterd*]
oktober om 10.30 uur in de parochiekerk vani
H.H. Hiëronymus en Antonius te Laar-Weert- J

tSjeng Schönwetter, 80 jaar, echtgenootvanfll
Bonné, Bergerweg 51, 6063 BP Vlodro«

plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
terdag 8 oktober om 10.30 uur in de parochie!l'
van de H. Martinus te Vlodrop.

t Johan van de Beek, 65 jaar, Thorn. Corr.ad'
Eduard van de Beek, Den Ekkert 39, 6049 <"

Herten. De plechtige uitvaartdienst zal worden
houden zaterdag 8 oktober om 11.00 uur in de'
pel in 't Zand te Roermond.

t Broeder Stephanus (Gijsbertus HuW*
Dircks), 85 jaar. Corr.adres: Fam. Dircks.'

Brugweg 46, 6102 TL Pey-Echt. De eucharistie»
ring zal worden gehouden zaterdag 8 oktober"11.00 uur in de parochiekerk van de Moeder de*
Hoop te Maria Hoop.

4- Chris Capiau, 70 jaar, Zwaansweg 12, 6071«
* Swalmen. De uitvaartdienst zal worden g&

den heden vrijdag 7 oktober om 14.00 uur i"
kapel van O.L.V. in 't Zand te Roermond.

t Trees Rombouts, 74 jaar, weduwe van K
Kops. Corr.adres: Bernhardlaan 46, NieuwlaJ IDe uitvaartdienst vindt plaats op zaterdag 8 <&

ber om 14.00 uur in de St. Janskerk, Vrijthof, M1*

tricht.
I _>

t
Tot onze grote droefheid, maar dankbaar v£het vele dat zij voor ons betekend heeft, de'
wij u mede dat heden, plotseling, na een K*
stondige ziekte, van ons is heengegaan, voji
zien van de h. sacramenten, op de leeftijd^
56 jaar, mijn lieve vrouw, onze goede en zortlj
me moeder, zuster, schoonzuster, tante en ni^

Maria Catharina
Chiaradia

echtgenotevan

Piet Verheijen
In dankbare herinnering

Hoensbroek: P.W.J.G. Verheijen
Maastricht: Angela en Armand

Hoensbroek: Jos
Familie Chiaradia
Familie Verheijen

5 oktober 1994
Hommerterweg 57, 6431 ER Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben,
maandag 10 oktober a.s. om 11.00 uur in de IJrochiekerk van O.L. Vrouw Onbevlekt Onty*j
gen te Amstenrade, gevolgd door de cremat#.
crematorium Nedermaas, Vouershof 1 te
leen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenhei''
tot schriftelijk condoleren.
De dierbare overledene is opgebaard in &
mortuarium van het ziekenhuis te Heerlen- K
zoekgelegenheid dagelijks van 16.00 tot 1"'
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvang .
gelieven deze annonce als zodanig te bescn"
wen.. ' A

Met grote verslagenheid hebben wij het overlij-
den vernomen van onze gewaardeerde collega

Paul Soeters
Wij wensen Corry en de kinderen veel sterkte
toe.

Collega's afdeling Revalidatie
De Weverziekenhuis

Enige en algemene kennisgeving

t
Dankbaar dat haar verder lijden bespaard is ge-
bleven en voor de vele mooie dingen die zij ons
heeft gegeven, is na een zorgzaam leven van
hard werken van ons heengegaan onze lieve
moeder, schoonmoeder, groot- en overgroot-
moeder, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Margje Buisman
weduwevan

Lucas Eleveld
Zij overleed in de leeftijd van 70 jaar, voorzien
van het h. sacrament der zieken.

Uit allernaam: r
Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen
Familie Buisman
FamilieEleveld

6373 CE Landgraaf, 6 oktober 1994
Kleikoelenbergweg 5
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op maandag 10 oktober a.s. om 11.00 uur in
de parochiekerk van de H. Cornelius te Heerlen-
Heerlerheide, gelegen aan de Kerkstraat, waar-
na aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden
op de begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Rozenkransgebed tot intentie van onze dierbare
overledene zaterdag 8 oktober om 18.45 uur;
aansluitend avondmis in voornoemde parochie-
kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwka-
pel van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32
te Nieuwenhagen, dagelijks van 18.00 tot 18.15
uur.

Dankbetuiging
Het is ons onmogelijk iedereen persoonlijk te
bedanken voor de vele condoleances, de bloe-
men en de aanwezigheid in de kerk na het over-
lijden en de crematie van mijn man, vader en
lieve opa

Hub Braak
Voor uw steun willen wij u hartelijk bedanken.

Mevr. A. Braak-Smeets
kinderen en kleinkinderen

De zeswekendienst wordt gehouden op zondag
9 oktober om 10.30 uur in de St. Servatiuskerk
te Vaesrade.

Doctorandus Hond?

Steun de studiefinanciering van déze hond
bij het Koninklijk Nederlands Geleidehon-
den Fonds. Word donateur en stort mini-
maal f 10,- op gironummer 27 54 00, onder
vermelding van 'nieuwe vriend. Dan kan
déze binnenkort 'cum laude' afstuderen.

Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds, _P^Ji%
Antwoordnummer 570.1180 WB Amstelveen. /TA KNGF
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Boze Moeders herinneren Kamerfractie aan eerder standpunt

'Eensgezindheid PvdA
over 'Beek' is schijn'

spijt melden dat er geen geld
voor is. De cursus kost een paar
duizend gulden en zal volgend
jaar in de begroting van het
Bornse vrijwilligerskorps wor-
den opgenomen.

Brandweer weet te
weinig van airbags

ven zitten, tijdens reddingswerk-
zaamheden plotseling alsnog in
werking treedt.

sticker aan de bovenzijde van
het dashboard, signalering op
het instrumentenpaneel of een
vermeldingop de linkeronderzij-
de van de voorruit.

SITTARD/BORN - Enkele
brandweerlieden in Noord-Bra-bant hebben het initiatief geno-
men voor een speciale cursus
technische hulpverlening nieu-
we stijl. Daarin is een hoofdstukbesteed aan airbags. Het brand-
weerkorps van Sittard heeft zich
ingeschreven voor de cursus.
Volgens commandant Zef
Schurgers is de kennis over de
neveneffecten van de airbag on-der de brandweerlieden op dit
moment vrijwel blanco. Inmid-
dels gaan er in brandweerkrin-
gen ook verhalen dat een airbag,
Qie bij een lichte botsing is blij-

De brandweer van Bom heeft de
nieuwe cursus nog niet in huis.
Commandant Wagemans is wel
van het nieuwe lesmateriaal op
de hoogte, maar moet tot zijn

Een van de knelpunten is dat
veel brandweerlieden niet weten
waaraan ze een auto herkennen
die met een of meerdere airbags
is uitgerust. In de nieuwe cursus
staat dat beschreven. Mogelijke
herkenningspunten zijn: een

Inmiddels is ook in een vaktijd-
schrift voor brandweerlieden
gewezen op de nadelige effecten
van airbags. De brandweer gaat
er van uit dat in de toekomst alle
auto's met airbags zijn uitgerust.
Hun aantal neemt momenteel
snel toe. Tot voor kort waren al-
leen de grotere en luxere auto's
van bepaalde merken met deze
veiligheidskussens uitgerust.
Sommige automerken leveren
de airbag ook al op wagens uit
de middenklasse.

Vervolg van pagina 1

GELEEN - De eensgezindheid bin-
nen de PvdA in Limburg over de
Oost-westbaan is schijn. Dat stelt
actiegroep De Boze Moeders in een
brief aan de PvdA-fractie in de
Tweede Kamer. Deze fractie, die
nog hevig aarzelt om akkoord te
gaan met de uitbreiding van vlieg-
veld Beek, krijgt binnenkort bezoek
van partijgenoten uit provinciale
staten van Limburg. Die willen hun
Kamerfractie overtuigen van de
noodzaak van de Oost-westbaan en
van nachtvluchten. Tijdens een
bijeenkomst afgelopen maandag in
Geleen toonde de PvdA in Limburg
een gesloten front: de tweede baan
met nachtvluchten moest er komen.

De Boze Moeders wijzen er in hun
brief op dat dit standpunt op twee
punten (nachtvluchten en langdurig

afdekken exploitatietekorten) strij-
dig is met het landelijk verkiezings-
programma van de sociaal-demo-
craten, maar dat nog niet zo lang
geleden de PvdA in Limburg een
heel andere mening was toegedaan.
Om dat te onderbouwen zijn notu-
len bijgevoegd van een statenverga-
dering van 5 februari 1993, waarin
een kritisch deskundigenrapport
over de gezondheidseffecten van
nachtvluchten werd besproken.
Naast de fracties van D66 en PNL
schaarde toen ook de PvdA-fractie
zich achter haar voorman gedepu-
teerde J. Tindemans. Hij opperde
het rapport serieus te nemen en
vond het een goede zaak een her-
nieuwde discussie over dit onder-
werp te starten als meer gegevens
op tafel lagen. Daarbij doelde hij op
onder meer een al geruime tijd gele-
den verschenen kritisch rapport
van TNO over de effecten van
nachtvluchten.

Die toen noodzakelijk geachte dis-
cussie binnen de PvdA heeft nooit
plaatsgevonden, memoreert de ac-
tiegroep Boze Moeders ruim ander-
halfjaar later fijntjes.

Bezinnen
Thijs Wöltgens, voormalig voorzit-
ter van de PvdA-Kamerfractie en
thans burgemeester van Kerkrade
wordt ook genoemd. Hij brak deze
week een lans voor de vliegvelduit-
breiding, wijzend op afspraken uit
het verleden aan Limburg die nage-
komen moesten worden. Maar De
Boze Moeders herinneren' in hun
brief aan uitspraken die Wöltgens
vier jaar geleden in het Limburgs
Dagblad deed. Hij was toen van me-
ning dat Limburg zich nog maar
eens goed moest bezinnen op de
aanleg van de Oost-westbaan, en
vroeg zich af of het economisch ren-
dement wel opwoog tegen de gevol-
gen voor milieu en bevolking.
De conclusie dat de PvdA in Lim-
burg lang niet zo onverdeeld is als
wordt beweerd, blijkt volgens de
Boze Moeders ook uit het feit dat de
afdelingen van deze partij in Meers-
sen en Nuth fel tegen de Oost-west-
baan zijn gekant.

'Pas vandaag uitspraak in kort geding Marktcomité

Opening noodopvang
uitgesteld tot maandag

OpgeroldVan onze verslaggever

- De gemeente Maastricht heeft de opening
'an het noodopvangcentrum in het Stadskantoor aan de Gub-elstraat van vandaag verplaatst naar maandag. Het uitstel'lndt plaats omdat rechtbankpresident G. Stevens vanmiddagas uitspraak doet in het kort geding dat het Marktcomité
eeft aangespannen tegen de gemeente om de opening van de
°°dopvang aan de Gubbelstraat te voorkomen.

Verbijsterd
De actiegroep schrijft tenslotte ver-
bijsterd te zijn dat de PvdA in Lim-
burg nu zo gemakkelijk cruciale
feiten vergeetof verandert. De Boze
Moeders vinden het onverteerbaar
dat afspraken met het CDA, 'de al-
machtige coalitiepartner die de
Oost-westbaan wenst', kennelijk
zwaarder wegen dan partijprinci-
pes. Een constatering die ze spoedig
met PvdA-voorzitter Felix Rotten-
berg willen bespreken.

HASSELT/ROESELARE - De Bel-
gische rijkswacht is op het spoor
gekomen van een bende die de laat-
ste twee jaar meer dan honderd in
Belgisch-Limburg gestolen auto's
'omkatte' en in West-Vlaanderen
aan de man bracht. Het gespeciali-
seerde onderzoeksteam van de Has-
seltse rijkswacht, dat belast is met
het speurwerkrond autodiefstallen,
kwam erachter dat een groep perso-
nen uit de streek van Roeselare ge-
regeld gestolen voertuigen afnam
van Limburgse dieven.
Op last van de Hasseltse onder-
zoeksrechter zijn vijfhuiszoekingen
uitgevoerd in Roeselare, Izegem
(beide steden liggentussen Kortrijk
en Brugge) en Oostende. Daarbij is
heel wat bezwarend materiaal ge-
vonden: negen wagens, waaronder
zes van het merk Mercedes, die van
een nieuwe identiteit waren voor-
zien, vier Mercedes-motoren, die
gestolen waren of ontdaan van iden-
tificatienummers, en heel wat wrak-
ken zonder chassisnummers. De
huizoeking leverde ook een geladen
revolver op, honderden valse gelijk-
vormigheidsattesten en inschrij-
vingsbewijzen, nagemaakte meta-
len identificatieplaatjes voor Merce-
deswagens, alsook valse blance
facturen. De onderzoekers waren
bijzonder blij met de vondst van de
hele clandestiene boekhouding van
de illegale bedrijvigheid.
De actie leidde tot één arrestatie. De
verdachte wordt vandaag bij de
Hasseltse onderzoeksrechter voor-
geleid. Waarschijnlijk zullen andere
aanhoudingen niet uitblijven.

Rijkswacht op
spoor autobende

Leefmilieu-verordening wat betreft
het terugdringen van de drugsover-
last bij voor publiek toegankelijke
gebouwen en op het bestemmings-
plan binnenstad. Het stokoude be-
stemmingsplan dateert nog uit de
jaren '50. Pas vorig jaar is een nieuw
bestemmingsplan opgesteld dat
nog moet worden goedgekeurd
worden door de provincie. De ge-
meente kan op het oude plan in
redelijkheid geen beroep meer
doen, meende de raadsman van het
Marktcomité. En bovendien is vol-
gens het nieuwe plan, dat naar alle
waarschijnlijkheid over twee weken
wordt goedgekeurd door de provin-
cie, een opvang van junks niet mo-
gelijk.

" Js het opvangcentrum één dag

' tfiVh 1 ZOU zi Jn en de dag erna weer
""stn Zou moeten, zou dat niet
"\a £.Ureel zÜn>" zei de Presidentra" net einde van de zitting totpasman H. van der Salm van de
Jl«TilHeente Maastricht. De rechteriReit 6i alsnoS °P de hoogte worden
_Dn ■ of de gemeente bereid is de

Gi ki! ng van de noodopvang aan de
uobelstraat op te schorten. Dat

fi.geurde een uur na het kort ge-
s dit als een schot voor de boeg

it
g worden beschouwd, betekent

kriicrt net Marktcomité zijn zin
Cn dat ne* gemeentebestuur

Voo UW met zijn opvangbeleid
'"'feoh* drugsverslaafden door de
,\l Q^nter wordt teruggefloten.

°' _cm°PSChorting betekende voor de
}mHnte n°gal wat maatregelen,

V! 'etw de nulPverleningsbus, de toi-gen en de wagen van de ge-
el1 .p?ntellJke dienst PWS vandaag_e leuw ingezet moeten worden.

reeLUltsPraak vanochtend achtte de
Süm onmogelijk. „Ik zou uw ar-

6nten kleineren als ik morgen-
tj 0 eg„al een uitspraak zou moeten
\t ht,n' zei hij tegen de raadsmann ac gemeente.

Zijn opponent zei te vinden dat het
Marktcomité door zijn opstelling
wel onevenredig veel nadeel vreest
van de komst van de noodopvang.
Wat de ongewenste ontwikkelingen
betreft wees Van der Salm op de
flankerende maatregelen van de ge-
meente en instanties als politie en
CAD die genomen worden in over-
leg met vertegenwoordigers van de
buurtbewoners en waarvoor al twee
bijeenkomsten hebben plaatsge-
vonden.
De noodopvang moet er volgens de
gemeente komen, anders is het risi-
co dat het opvangbeleid zal misluk-
ken. „Het gemeentebestuur heeft
niets onrechtvaardigs gedaan en de
gemeenteraad ondersteunt in zijn
zwaarwegende verantwoordelijk-
heid het opvangbeleid," aldus Van
der Salm.
Uitspraak vanmiddag tussen vier
en vijfuur.

g- 'c verweet het Marktcomité in
Ha„ z^er laat stadium met bezwaren
gg/ de rechter te zijn gestapt. Het-
ftet ATaadsman mr.H. Lamers van
'lat ri| rktcomité deed opmerken
°Verl gemeente zonder enig voor-
\, leg met burgers tot de nood-
is o Zlenini heeft besloten. En datg nzorgvuldig, vond Lamers.

Seerde de Dezwaren van net
ktcomité onder andere op de

Van onze verslaggever
Personeetkrijgt in januariachterstallig loon

Bestuur AZM trekt
boetekleed aan

heeft de politie in een gloednieuwe
fabriekshal in Ittervoort een illegale
hennepkwekerij opgerold. Er wer-
den 7300 hennepplanten gevonden,
die goed waren voor 150.000 gulden
aan 'nederwiet.

ITTERVOORT - Dankzij de neus
van een Hunselse milieu-ambtenaar

" Politiemensen in defabriekshal in Ittervoort, waar 7300 hennepplanten werden gevonden. Foto: JEROEN KUIT

Hennepkwekerij in
fabriekshal Ittervoort

DOOR HANS GOOSSEN

tic werden de planten in Ittervoort
gekweekt totdat de plant gingen
bloeien. Op dat moment werden de
planten bij de grond afgesneden en
in dozen verzonden naar een lokatie
waar de planten werden gedroogd
en afgezet naar de handel.
De directe handelswaarde van de
7300 planten wordt geschat op an-
derhalve ton, maar de straatwaarde
van het spul bedraagt volgens de
politie circa anderhalf keer zoveel.
De kwekerij, gelegen aan het Brans-
kamp op het industrieterrein Sant-
fort in Ittervoort, was nog in op-
bouw. De loods stond er pas vier
maanden. De eigenaar wist volgens
de politie niet precies wat er binnen
gebeurde. Ongeveer een kwart van
de loods was in gebruik als hen-
nepkwekerij, maar de telers hadden
al voorbereidingen getroffen om de
kwekerij uit te breiden.

Iitw^TRICHT - Ernstige beoorde-
<}e uten die het vertrouwen in
rü»s e^gever Academisch Zieken-
*!_S-h astricht onnodig hebben
t>rnjutaad- Die omschrijving ge-
Lal C AZM-bestuursvoorzitter dr.

e arPay in een excuusbrief aanmedewerkers van het hospitaal.

Het plantmateriaal, stekjes van cir-
ca tien centimeter hoog, werd van
elders aangeleverd. Volgens de poli-Toen hij de aanwezigen vroeg om

Een 23-jarige man uit Thorn en een
38-jarige inwoner van Geleen zijn
gearresteerd. De kwekerij, de derde
die binnen een week is ontdekt in
Noord-Limburg, werd bij toeval ge-
vonden. Een milieu-ambtenaar van
de gemeente Hunsel nam er pools-
hoogte nadat een meubelopknapbe-
drijfzich in de loods had gevestigd.

het hele bedrijf te mogen bezichti-
gen, werd hem dat geweigerd.
De milieu-ambtenaar had van meet
af aan in de gaten dat er iets niet
pluis was. De penetrante en typi-
sche cannebisgeur en het felle licht
achter een houten wand waren voor'
hem aanleiding om de politie erbij
te halen. Voor het 'hennepteam'van
de politie was het bingo.
Achter de houten wand bleek een
professionele hennepkwekerij
schuil te gaan. De planten werden

in houten bakken op potaarde opge-
kweekt. Licht en warmte kwamen
van groeilampen, zoals die ook door
glastuinders gebruikt worden. De
elektriciteit voor deze lampen werd
door de telers zelf gemaakt met een
dieselaggregaat. De waarde van de
technische installaties wordt ge-
schat op zestigduizend gulden.

Crimineel vreest wraak van agenten

zijn collega's leiding hebben gege-
ven aan het bewust misleiden van
de medewerkers. Carpay probeert
hiermee het verwijt van de mede-
zeggenschapsraad (MR) te pareren.
Volgens de MR is het personeel wel
degelijk misleid door te starten met
uitbetalen op 1 mei 1994. Op die da-
tum werd namelijk ook het nieuwe
ambtenarenreglement van kracht.
De indruk is gewekt dat de betaling
hiermee in verband stond, meent de
MR, dievermoedt dat het ambtena-
renreglement is gebruikt om de
misstanden uit het verleden te ver-
bloemen.

DEN BOSCH/MAASTRICHT -
De Noordbrabantse elektrici-
teitsmaatschappij PNEM onder-
zoekt of pluimveemest te gebrui-
ken is bij de opwekking van
stroom. Het bedrijf neemt deel
aan proeven in Denemarken met
het verbranden van Nederlandse
kippernest. De PNEM wil er op
die manier achter komen welke
stoffen daarbij vrijkomen. De
proef wordt uitgevoerd in sa-
menwerking met het mestver-
werkingsbedrijf Cofert Beheer,
het energiebedrijf Mega Lim-
burg en het Produktschap voor
Veevoeder.

Experiment
met elektriciteit
uit kippernest

De MR, die het vertrouwen in het
bestuur heeft opgezegd, ziet in de
brief van Carpay geen aanleiding
het verzoek tot een onafhankelijk
onderzoek naar het functioneren
van de raad van bestuur in te trek-
ken. Ook de belofte van Carpay dat
op korte termijn maatregelen wor-
den getroffen om uitvoering van
bestuursbesluiten beter te controle-
ren, kan de MR niet vermurwen.
„In de verklaring van Carpay we-
melt het van woordjes als 'onbegrij-
pelijkerwijs' en 'onverklaarbaar.
Dat versterkt alleen maar onze
vraag om een onderzoek," reageert
MR-voorzitter Jos Bielders. De
zwarte piet wordt in de richting van
de afdeling personeel en organisatie
geschoven. „Maar daarwordt geroe-
pen dat de raad van bestuur verant-
woordelijk is. ledereen wijst weer
naar iedereen. Daar kunnen we dus
nog een hele tijd mee door blijven
gaan. Een onderzoek dat niet tot
doel heeft mensen onderuit te halen
maar om uit te zoeken wat er nu
fout is gegaan en hoe dat in de toe-
komst voorkomen kan worden."
De affaire heeft vice-voorzitter Rien
Damen van de raad van bestuur al
de kop gekost. Damen, verantwoor-
delijk voor personeel en organisa-
tie, is officieel met ziekteverlof.

ker ,ln 1993 een tweede medewer-
kt} n geld opeiste, werd pas de
„Hi o Destuur °P de hoogte ge-
i^Sln ♦

1 september van dat jaar
n..het AZM-bestuur tot on^

'% i r "Jke uitbetaling. Maar pas
1994 worden de eerste be-

licht " uitgekeerd, zonder enige
v aan de medewerkers.

JïfUj an die vertraging werd de
>6nni Destuur pas veel later inHij aldus Carpay.

J °ge ÏTreurt de gang van zaken inf ' mate, maar bestrijdt dat hij en

E_ay Del°oft in de brief verder
belas? overleg met vakbonden en
de llngdienst wordt bekeken hoe
Wet s 1 aDril 1986 ten onrechtejstoejj^g^keerde onregelmatigheid-
k.rid fg tijdens verlof alsnog verre-
feuji kan worden. Volgens Carpay
bend

n de ongeveer 1500 rechtheb-
hvif, e medewerkers in januari 1995

ar
g

u
d ontvangen,

itlfj net nu precies fout is gegaan
-UlrL aire, die het AZM miljoenen
Wetri S an gaan kosten, wordt
l99l auidelijk uit de excuusbrief. In

s maakte een medewerker al
S^ra_waa'i op de uitkering. Die aan-
beval werd gehonoreerd in dat ene
Vij s .' maar leidde 'ongelukkiger-
%ehi onDegrijpelijkerwijs'niet tot
Qie Pele invoering, schrijft Carpay,
Stuü°enadrukt dat de raad van be-

d stUds niet werd ingelicht
*Usat- e afdeling personeel en orga-
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DEN BOSCH/BRUNSSUM - Cri-mineel Gerrit 5.(31) uit Heerlen
vreest de wraak van de twee agen-
ten die hij zwaar verwondde, en
hun Zuidlimburgse collega's. Tot
driemaal toe kreeg hij in de bajes al
signalen dat 'de politie hem na zijn
vrijlating wel wist te vinden en dat
er een afrekening zou komen. „Als
ze me naar het leven staan, kan ik
geen spijt tonen," zei hij in een dia-
loog met hofpresident mr.P. Hen-
driks, die de geruchten afdeed metde kwalificatie 'bajes tam-tam'.

De blikken van de beide agenten
spraken overigens wel boekdelen.
Het incident dat in augustus 1993
Limburg en zijn politiegemeen-
schap schokte, is nog lang niet ver-
werkt. Tijdens de behandeling
ontkende Gerrit S. dat hij geweten
heeft dat hij te maken had met
agenten. „Ik dacht dat het rippende
drugscriminelen waren," voegde hij
toe aan het argument dat hij zwaar
gedronken had die nacht.

Brigadier Wolvers weet wel beter.
„Er was echt niets bijzonders aan de
hand. Omdat S. geen papieren voor

vangenisstraf op te leggen, maar te
zorgen dat S. zo snel mogelijk in
therapie kan. „Anders ben ik min-
stens acht jaar van de straat en dan
wordt het toch erg moeilijk de
draad weer op te pakken," aldus de
verdachte met de blonde paarde-
staart, zoals hij al genoemd wordt.

Overigens is die behandeling, zo
zegt het Pieter Baan Centrum, niet
zonder risico's. „Niet alleen voor de
therapeut en het personeel van een
psychiatrische kliniek, maar ook
voor S. zelf. De kans dat de zeer in-
dringende behandeling bij S. de
vlam naar binnen doet slaan en hem
tot zelfmoord zal brengen, is levens-
groot aanwezig. Ook succes staat
niet vast, omdat het narcisme b.ij S.
inmiddels sterk is verhard door de
jaren heen," aldus de waarschu-
wing.

Vonken vroeg zich overigens hard-

op af waarom niet veel eerder des-
kundigen op S., die inmiddels meer
San üfn jaar van zijn leven in de
gevangenis heeft doorgebracht zijn

losgelaten. „Een zieke misdadiger
die eerst naar de cel wordt ge-
stuurd, wordt alleen maar ongezon-
der," aldus de raadsman.
Het hofwijst op 20 oktober arrest.

de motor bij zich had, kreeg hij te
horen dat het voertuig mee naar bu-
reau werd genomen. Criminelen
zullen echt niemand naar zijn papie-
ren vragen. Niet iedere mongool
kan op die motor rijden, heeft hij
geroepen voor hij ineens zei 'en nu
zullen we eens zien wie hier de baas
is', een revolver trok en me recht in
mijn gezicht schoot," aldus de
agent, die duidelijk moeite had zijn
emoties in bedwang te houden.

S. had daar kennelijk heel wat min-
der moeite mee. Volgens de psy-
chiater geen wonder, omdat S.
mede tengevolge van een ernstige
verwaarlozing tijdens zijn jeugd be-
hept is met 'sterk anti-sociale per-
soonlijksheidstoomissen, hech-
tingsmanco's en narcistische
woede-aanvallen met gevaarlijke
tendenzen'. Deze feiten gekoppeld
aan zijn langdurige wrok tegen als
dat te maken heeft met politie en
justitie,maken S. tot een wandelen-
de tijdbom, die bij de minste pro-
blemen kan ontploffen, zo maakte
de onderzoekers van het Pieter
Baancentrum duidelijk.

S. en zijn raadsman mr.A. Vonken,
die zelfin april op dat psychiatrisch
onderzoek hadden aangedrongen,
vroegen het hof gisteren geen ge-

Energiewinning uit mest heeft
volgens het Brabantse bedrijf
veel voordelen. Het draagt bij
aan het beperken van het mest-
overschot en het levert een be-
sparing op fossiele brandstoffen
op. In Engeland zijn al twee
pluimveemestcentrales in be-
drijf. De eisen met betrekking
tot de vrijkomende verbran-
dingsgassen zijn daar echter
minder streng dan in Nederland.
Bovendien subsidieert de Britse,
overheid projecten die gebruik
maken van niet-fossiele brand-
stof. De PNEM voert het experi-
ment in Denemarken uit omdat
daar een geschikte proefinstalla-
tie beschikbaar is. Volgens de
energiemaatschappij is voor het
eind van het jaar bekend of kip-
pernest in Nederland gebruikt
kan worden voor de opwekking
van energie.

Vrijdag 7 oktober 1994 "15
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Vuile bodem hindert
inrichting Maasplassen

richtingsproject Huijskamp in
Thorn. In elk geval wordt reke-
ning gehouden met enige achter-
stand ten aanzien van de geplan-
de inrichting en investering.
Milieuproblematiek is eveneens
deoorzaakvan een vertraging en
verandering van het plan van
Aqua Terra om in Asselt tachtig
vakantiewoningen te bouwen.
Aanvankeiijk waren die wonin-
gen gepland op een landtong.
Vanwege een oude illegale stort-
plaats is dat plan verlaten en zijn
de woningen nu voorzien als
lintbebouwing langs deEindweg
in Asselt.

nog niet gehonoreerd. Het be-
drijf pleegt momenteel overleg
over dit project en hoopt nog in
december van dit jaar te kunnen
starten.

Aqua Terra, sinds 1986 eigenaar
van de Maasplassen, heeft de
provincie en de grindproducen-
ten gevraagd om de investerin-
gen te mogen verschuiven. Het
gaat om de aanleg van een golf-
breker, een parkeerterrein en
een verbindingsweg. Aqua Terra
wil het gebied aan de Paerdsplas
nu inrichten als opslagterrein.
De gemeenteRoermond heeft de
aanvraag van de bouwvergun-
ning door Aqua Tera overigens

Aqua Terra heeft daarnaast ook
bodemmonsters genomen ten
behoeve van een onderzoek naar
de milieusituatie in de Rijkelse
Bemden. Deze plassen worden
volgens het herinrichtingsplan
ingericht als natuurterrein.

De vraag of de geconstateerde
bodemverontreining wordt gesa-
neerd, wordt niet beantwoord in
de voortgangsrapportage. Even-
min wordt ingegaan op de aard
van de verontreinigingen.
Vertraging door bodemveront-
reiniging is er ook bij het herin-

de knelpunten per project zullen
worden geïnventariseerd, waar-
na de plannen worden aange-
past.

Ernstige bodemverontreiniging
rondom de Zuidpias in Roer-
mond (de Maaswaarderplas en
de Paerdsplas) hebben Aqua
Terra inmiddels genooptom hier
van de voorziene projecten a rai-
son van twaalf miljoen gulden af
te zien en te concentreren rond
deKop Hatenboer.

Nederland zuinig met antibiotica

Aan de andere kant kunnen zij nu ook besluiten om op zoge-
naamd stille uren de zaak wat vaker gesloten te houden. Dat is
wel weer een voordeel van een flexibel openstellingsbeleid. Van
belang is dat het aan de winkelier moet worden overgelaten wan-
neer en hoe hij zijn zaak openstelt en dat de overheid hier niet
langer regelend moet optreden.

Voor de categorie kleine winkeliers, de een- of tweemanszaken,
belooft de nieuwe regeling een harde dobber te worden. Hen ont-
breekt vaak het geld om meer personeel aan te nemen, zodat zij
zelf nog steviger zullen moeten aanpakken dan nu al het geval is.
Ze kunnen er weliswaar voor kiezen om 's avonds of op zondag
dicht te blijven, maar wat heeft een kleine kruidenier voor keus als
de supermarkt om de hoek open is?

Winkeltijden
Voor de Nederlandse con-
sument is het een groot
goed dat de winkels in ons
land in de nabije toekomst
ook op zondag geopend
mogen zijn. Vooral in de
grotere steden is de animo
om de winkels op die dag
open te houden behoorlijk,
in de kleine dorpen is die

Jii in ii nli|l minder. Het is
echter onverstandig om de gemeenten zelf te laten beslissen ol
winkels op zondag al dan niet geopend mogen zijn, zoals minister
Wijers van Economische Zaken voorstelt. De VVD is daar terecht
tegen, omdat anders oneerlijke concurrentie in de hand wordt ge-
werkt. Als Heerlen bijvoorbeeld zou besluiten om de winkels op
zondag dicht te houden en Maastricht, Kerkrade of Sittard gaan
wel tot openstelling over, dan kan dat leiden tot een massale ko-
persverhuizing naar die steden, met een dienovereenkomstig om-
zetverlies voor de plaats met gesloten winkels op zondag.
De verdere uitbreiding van de openingstijden is uiteraard goed
voor de werkgelegenheid. Er zal immers meer personeel nodig zijn.
Ook kunnen veel bedrijven hun omzet verhogen, als de consumenl
op de vrije zondag op zn gemak met wat geld op zak kan gaar
winkelen in een gezellige sfeer.

Afscheid Luijten van
Vroedvrouwenschool

Van onze verslaggever

Van onze verslaggever

Van onze verslaggever

DOOR LAURENS SCHELLEN

'Limburg nog niet toe
aan GS zonder CDA'

VVD-voorzitter: te vroeg voor 'paarse coup'

landse ziekenhuizen het antibio-
tica-gebruik moeten automatise-
ren. Daardoor kunnen ze de
keuze voor medicijnen beter af-
stemmen op elke specifieke af-
delings- of ziekenhuissituatie.
Volgens de promovendus zijn de
gegevens hiervoor al beschik-
baar bij microbiologische labora-

toria, maar moeten ze nog toe-
gankelijk worden gemaakt.

Hij stelde ook vast dat er grote
verschillen tussen ziekenhuizen

onderling zijn voor de keuze van
antibiotica en de dosering. Te-
gen longontsteking worden der-
tien verschillende middelen
toegepast. Daarnaast lopen de
richtlijnen voor dosering van de-
ze medicijnen ook nog sterk uit-
een.
Janknegt concludeert dat Neder-

van compromis op twee maal
daags. Maar, stelt Janknegt, hier-
voor zijn helemaal geen argu-
menten bekend, terwijl ook het
effect ervan nooit is onderzocht.

" Ziekenhuisapotheker R.
Janknegt: 'Richtlijnen anti-
biotica-gebruik kunnen be-
ter' Foto: PETER ROOZEN

„Wij hebben in het verleden n
vaak een defensieve houdiro
aangenomen. Wij moeten m^i
nu toe naar een actieve opstal
ling." In dat verband wil Cal*
maert met alle partners overl"
plegen om te bezien hoe de ze'1
standigheid van de vroedvro 11

wenschool op langere termirj
kan worden gewaarborgd.
De nieuwe voorzitter kijkt ook*
over de grenzen heen. Een toen*
mend aantal buitenlandse vrCj
wen bevalt al in de Kerkraads i
school. Dat moet verder ges*
muleerd worden, vindt Mr
„Maar er is meer. Onze vertegel\
woordigers in Brussel moetef1
zich ervoor inzetten om de op'el
ding Europees erkend te krijgelJj
De erkenning op dit niveau k^een wezenlijke bijdrage levere"
aan het terugdringen van de ko*
ten van de gezondheidszorg. ".
bieden de school graag aan &
centrum waarop ervaring k^worden opgedaan met de Ned#
landse praktijk."Hoogleraar Van der der Grinten op thuiszorgcongres in Maastricht:

'Transmurale zorg is onontgonnen gebied'
van groot belang omdat de kwa-
liteit van de thuiszorg voor men-
sen met complexe problemen
staat of valt met de aanwezig-
heid van informele zorg, aldus
Van der Grinten.

De scheidende prof.dr. Luijte.;
schetste de ontwikkeling van h?i
kinderrecht van 1912 tot 1994..*;
Spronken-Verschuren, directi
voorzitter van de VroedvrouwCJschool, schetste Luijten als &?
veelzijdige persoonlijkheid. L»W
ten trad in 1956 toe tot het bf
stuur. Vanaf 1990 was hij voorzi'
ter. j

KERKRADE - Mr.P. Cam-
maert, de nieuwe bestuursvoor-
zitter van de Vroedvrouwen-
school in Kerkrade, pleit voor
een goede samenwerking tussen
gynaecologen en verloskundi-
gen. Hij deed dat tijdens een
symposiumin Hofvan Erenstein
bij het afscheid van prof.dr.E.
Luijten als voorzitter van het be-
stuur van de RK Stichting Moe-
derschapszorg.
„Het is van belang dat wij bin-
nen onze instelling over een uit-
stekende relatie met de gynaeco-
logen beschikken. Ik zal mij daar
ook persoonlijk voor inzetten en
waar nodig het overleg openen.
De kanalen naar de gynaecolo-
gen moeten open blijven. Van
het bestuur mag een open hou-
ding worden verwacht over hun
opvattingen," aldus Cammaert.
In het verleden is de verstand-
houding tussen de twee groepen
niet altijd optimaal geweest.
Cammaert verheelde niet dat de
toekomst van de Vroedvrouwen-
school in hoge mate wordt be-
paald door de positie die de
school gaat innemen in het net-
werk van overheden, verzeke-
raars, onderwijs- en zorginstel-
lingen. Die is volgens hem
slechts te bereiken met een open
instelling naar de anderen toe.

Gewest Zuid-Limburg
sterft vroege dood

concurrentie vanuit verplegings-
en verzorgingshuizen. Deze mo-
gen sinds enkele jaren bepaalde
vormen van thuiszorg leveren.
Ook ziekenhuizen gaan dat doen.
En sommige groepen cliënten,
zoals draagkrachtiger ouderen,
komen met eigen intiatieven als
groepswonen om onderlinge
hulpverlening beter mogelijk te
maken.

MAASTRICHT - Transmurale
zorg is eigenlijk een onontgon-
nen niemandsland. Prof.dr.T.
van der Grinten constateerde dit
donderdag in Maastricht bij de
opening van een Europees con-
gres over thuiszorg. Hij is hoog-
leraar beleid en organisatie ge-
zondheidszorg aan de Erasmus
Universiteit in Rotterdam.

Transmurale zorg speelt een be-
langrijke rol in de - door het
kabinet overgenomen - aanbe-
velingen van de commissie-Bies-
heuvel voor de modernisering
van de zorg. Het is de bedoeling
dat specialisten uit het zieken-
huis samen met andere zorgver-
leners de verantwoordelijkheid
gaan dragen voor - meestal
thuis verblijvende - patiënten.

Hoe dat inhoudelijk en organisa-
torisch moet worden ingevuld,
staat nog niet vast.
Nu in de gezondheidszorg wordt
gestreefd naar concurrentie, kan
de transmurale zorg weleens het
jachtterrein worden van ver-
schillende belanghebbenden,
waarschuwde Van der Grinten.
Hij vindt dat het nog te vroeg is
voor welke organisaties of hulp-
verleners ook om een claim te
leggen op de transmurale zorg.
Volgens Van der Grinten is ook
nog onduidelijk welke bijdrage
van de thuiszorgorganisaties
moet komen. Zij dienen daarom
zelf strategische keuzen te ma-
ken. Daarbij zullen ze er reke-
ning mee moeten houden dat de
individualisering leidt tot een af-
nemende omvang van informele
zorg door familieleden en bij-
voorbeeld buren en kennissen.
Voor de transmurale zorg is dat

De thuiszorg en de ziekenhuis-
sector trekken in Nederland nog-
al gescheiden op. De schaalver-
groting door fusies in de zieken-
huiswereld en tussen thuiszorg-
organisaties maakt onderlinge
samenwerking er niet gemakke-
lijker op. Ook wetten en regels
op het gebied van financiering
en planning dateren uit de hoog-
tijdagen van de scheiding van
intramurale en thuiszorg.
Intussen is het bestaansrecht
van organisaties niet meer van-
zelfsprekend. Zo komen er
steeds meer commerciële thuis-
zorgbureaus en krijgt de traditio-
nele thuiszorg ook geduchte

Van der Grinten benadrukte dat
bij het aanboren van nieuwe
markten moet worden uitgegaan
van een eigen visie. Ook een goe-
de analyse van maatschappelijke
ontwikkelingen en een open
houding tegenover samenwer-
king en afstemming met anderen
staan voorop. Het richten van de
koers op competitie en 'ieder
voor zich' biedt volgens hem de
minste kansen op een kwalitatief
voldoende en toegankelijke zorg.

Onderscheiding
LVB-voorzitster
ROERMOND - Fien Oomen-
Verhoefheeft tijdens de algmene
jaarvergaderingvan de Limburg-
se Vrouwen Beweging (LVB) in
de Oranjerie te Roermond haar
taak als provinciaal voorzitter
neergelegd. Als eerste vrouw in
Limburg ontving Oomen bij
haar aftreden de hoge kerkelijke
onderscheiding in de Gregoriu-
sorde. Voor haar bijzondere ver-
diensten binnen en voor deLVB
ontving zij het gouden LVB-
insigne. Oomen vervulde sinds
1968 diverse bestuursfuncties
binnen de LVB en was zeer ac-
tief op het gebied van vrouwene-
mancipatie in Limburg. Zij zette
zich vooral in voor de positievan
agrarische en alleenstaande
vrouwen. Als vertegenwoordiger
van de LVB nam Oomen deel
aan diverse werkgroepen op het
terrein van ruimtelijke ordening,
politiek, welzijn en ouderenbe-
leid. Oomen heeft de voorzitters-
hamer van de LVB overgedra-
gen aan Jeanne Speetjens-Van
Dongen.

kaar verschillen. Bovendien sig-
naleert de liberale fractievoor-
man alvast twee 'enorme hob-
bels' dieeen joint venture met de
Democraten in de weg kunnen
staan: de invoering van een pro-
vinciaal referendum en - eerst
en vooral - het verzet tegen de
uitbreiding van Maastricht Air-
port, de twee onverslijtbare stok-
paardjes van D66 in Limburg.

van planning en regie, op het te
rein van toezicht en het sch^K
pen van randvoorwaarden." i

In de Margratense gemeentera3,
werd gisteren al meteen an&
voor een nieuwe gemeentelij
herindeling hoorbaar. „De é .
meente Margraten functione^
goed en moet zo blijven," aldu
D66-raadslid Rob Zeguers.
Zon herindeling is niet onder» 1'

baar, als er gesproken gaat vi°,
den over een nieuw takenpakk
voor de gemeenten. Ook *a
Voorst vindt dat er sterke ê
meenten moeten komen. „En d i
sterkte wordt niet door het in^
nertal bepaald, er moet ook é (keken worden naar de specifielj5 isituatie van een gemeente. Het ,|
bijvoorbeeld een hgel verschil ,
die te vinden is in Zuid-Limb^'J
of in de Randstad. Ik vind °°dat er evenwicht moet zijn tup
sen plattelandsgemeenten
stedelijke gebieden," aldus Va.Ya.
Voorst, die zich niet liet ontfl^selen wat voor hem criteria z^
om een gemeente zelfstandig
laten of her in te delen. >

' '
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MAASTRICHT/SEVENUM
Het is niet goed voor Limburg
als deze provincie na de komen-
de Statenverkiezingen zonder
het CDA wordt geregeerd. „Deze
provincie is daar gewoon nog
niet aan toe. Want de christende-
mocraten zijn nog altijd erg sterk
geworteld in de Limburgse sa-
menleving. Een paarse coalitie
komt er wel aan hoor, maar op
zijn vroegst pas over een jaar of
vier." Die politiek verrassende
uitspraak doet mr. Gerard Thijs-
sen, voorzitter van deLimburgse
WD.

Thijssens opstelling is opmerke-
lijk, al was het maar omdat die
nauwelijks te rijmen lijkt met de
hooggespannen verwachtingen
die zijn Haagse partijgenoten
koesteren van het koud aange-
treden paarse kabinet van PvdA,
WD en D66.
Tijdens de presentatie van het
provinciale verkiezingsprogram-
ma van zijn partij, eergister-
avond in derustieke maar in het
Peelduister ternauwernood op te
sporen 'hofstee' De Turfhoeve in
Sevenum, laat de VVD-voorman
er geen misverstand over be-
staan. Er mag in de wandelgan-
gen van het Maastrichtse provin-
ciehuis dan wel druk gefluisterd
worden over de historische kans
op een paarse coalitie, in het
kamp van de Limburgse libera-
len loopt het zon grote vaart

coalitie zonder het CDA te vor-
men. Ik voorspel dat de traditio-
nele achterban van het CDA het
nu tijd vindt om de partij te
troosten bij de komende Staten-
verkiezingen. Die twee zware
stembusnederlagen heeft bij de
achterban agressie gewekt. En
reken maar dat het CDA in Lim-
burg nu een campagne van heb-
ik-jou-daar gaat voeren."

Thijssen verklaart zich nader:
om te beginnen vormt de chris-
tendemocratie, in al haar wijd-
vertakte geledingen, volgens
hem nog altijd een maatschappe-
lijke factor van betekenis in deze
provincie. „En daarom is het ge-
woon slecht voor Limburg als
het CDA vanaf maart volgend
jaar niet langer meeregeert. Het
zit er wel aan tekomen, maar het
is nu nog te vroeg."

vertrouwde CDA/PvdA/VVD-
coalitie, die deze provincie al
sinds jaar en dag regeert. „Nee,
wij sluiten geen enkele coalitie
op voorhand uit. Zeker niet als
de stembusuitslag inderdaad
voor een omwenteling zorgt.
Dan is het kijken naar andere
partners heel reëel."

Pluche
Ondertussen echter lonkt D66
van haar kant wel degelijk, en
zelfs openlijker dan ooit, naar
het gouvernementele regerings-
pluche. In hun nieuwe verkie-
zingsprogramma achten de
Limburgse Democraten (als eni-
ge van de vier grote partijen in
deze provincie) de uitbreiding
van Maastricht Airport welis-
waar nog altijd 'ongewenst',
maar ze pleiten tegelijkertijd wél
- en nu voor het eerst - voor
een 'onafhankelijk onderzoek'
naar de economische haalbaar-
heid van de Oostwestbaan zon-
der nachtvluchten.

Niettemin zegt Wien Wijnen,
fractieleider van de VVD in de
Limburgse Staten, er terdege re-
kening mee te houden dat de
verkiezingsuitslag volgend jaar
maart 'wel eens heel anders kan
zijn dan de afgelopen decennia
het geval is geweest. Met andere
woorden: een aardverschuiving
in de Limburgse politiek mag
volgens Wijnen allerminst wor-
den uitgesloten.

Vraag
Of in dat laatste geval het statige
gouvernement daadwerkelijk
- en voor het eerst in de ge-
schiedenis - 'pimpelpaars' zal
kleuren, is volgens de VVD-frac-
tieleider echter nog maar zeer de
vraag. Al doet het feit dat de
Limburgse partij gewesten van
D66 en de WD hun verkiezings-
programma op exact dezelfde
dag wereldkundig maken, wel-
licht anders vermoeden.

MARGRATEN - Het gewest
Zuid-Limburg is niet meer. De
samenvoeging in het kader van
de bestuurlijke vernieuwing van
de gewesten Oostelijk Zuid-Lim-
burg, Maastricht en Mergelland
en Westelijke Mijnstreek tot een
nieuw gewest Zuid-Limburg is
van de baan.
Eerder al was in politiek Den
Haag te horen dat aan de haal-
baarheid van de bestuurlijke ver-
nieuwing werd getwijfeld.
Woensdagavond gaf staatssecre-
taris Van de Vondervoort tijdens
een toespraak in Groningen toe,
dat het nieuwe kabinet kiest
voor drie bestuurslagen: ge-
meente, provincie en rijk.
Al geruime tijd bereiden de 23
Zuidlimburgse gemeenten een
samenwerkingsverband voor.
Het plan was dat er één gewest
zou moeten ontstaan, met een
nieuw omschreven takenpakket.
Dat hoeft nu niet meer. Het nieu-
we adagio is dat naar het taken-
pakket van de provincie en de
gemeenten gekeken zal worden.
De Limburgse gouverneur Be-
rend-Jan van Voorst tot Voorst
toonde zich gisteren tijdens een
werkbezoek aan Margraten bij-
zonder blij met het heldere
standpunt van de staatssecreta-
ris. „Maar het is niet nieuw. Het
ligt namelijk in de lijn van de
mening van het provinciebe-
stuur. Het is echter goed dat er
nu een standpunt ligt. Er komen
geen bondsstaten in Limburg."
Volgens Van Voorst kunnen GS
aan de hand van het kabinetss-
tandpunt nu gaan kijken welke
taken feitelijk bij de provincie
horen. Hij verwacht dat nog voor
de Statenverkiezingen in Provin-
ciale Staten gediscussieerd zal
worden over dit onderwerp. „Ta-
ken die de burgers raken moeten
zoveel mogelijk bij de gemeen-
ten liggen. Voor de provincie is
een rol weggelegd op het gebied

„Mocht de rijksoverheid beslis-
sen tot de aanleg van deze baan,
dan zal D66 de effecten op de
volksgezondheid en het milieu
kritisch blijven volgen," zo staat
woordelijk in het programma te
lezen. Daarmee lijkt er van deze
niet alleen door -de VVD zo ge-
vreesde 'reusachtige hobbel' nu
al weinig meer over.

Reden te meer voor de liberalen
om deze keer niet op voorhand
al luid en duidelijk in te zetten
op een voortzetting van de oude

Om te beginnen erkent ook Wij-
nen grif dat de verkiezingspro-
gramma's van zijn eigen partij en
het CDA niet wezenlijk van el-

Troost-effect
Bovendien is er in de ogen van
Thijssen nog een andere, min-
stens even belangrijke reden om
de 'paarse euforie' in Limburg
wat te temperen: het troost-effect
van de historische nederlagen
die het CDA de voorbije lokale
en nationale verkiezingen heeft
geleden.
Thijssen: „Het klinkt misschien
vreemd, maar sinds het paarse
kabinet is aangetreden, is het in
de provincies een héél stuk
moeilijker geworden om een
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MAASTRICHT - Was het eerder
door de ruzie tussen provincie-
bestuur, grindproducenten en
Aqua Terra dat de herinrichting
van de Maasplassen niet wilde
vlotten, nu gooien bodemveront-
reinigingen door oude stortplaat-
sen roet in het eten.

Dit blijkt uit de voortgangsrap-
portage 'inrichting grindwin-
ningsgebieden en privatisering
Maasplassengebied 1993-1994'
van Gedeputeerde Staten. Door
de vervuilingen kost de aanleg
van havens, hotels, campings en
stranden meer tijd dan voorzien.

Om de problemen het hoofd te
bieden heeft het provinciebe-
stuur extern juridisch advies in-
gewonnen. Afgesproken is dat'

... limburg

NIJMEGEN - Nederlandse
ziekenhuizen gebruiken be-
duidend minder antibiotica
dan ziekenhuizen in België
en Duitsland. Vooral de zo-
genoemde breedspectrum
middelen, antibiotica die
werkzaam zijn tegen een
groot aantal bacteriën, wor-
den in ons land weinig ge-
bruikt. Dat blijkt uit een
onderzoek van ziekenhuisa-
potheker R. Janknegt uit
Sittard, die hierop woens-
dag aan de Katholieke Uni-
versiteit in Nijmegen pro-
moveert.

Janknegt onderzocht het anti-
biotica-gebruik in negentig Ne-
derlandse ziekenhuizen. Geble-
ken is, dat in alle ziekenhuizen
redelijk goede richtlijnen voor
het antibiotica-gebruik bestaan,1
maar dat aan deze richtlijnen
nog het nodige te verbeteren is.
Bovendien worden ze niet altijd
even consequent gehanteerd.

Een aantal ziekenhuizen dient
bijvoorbeeld antibiotica met gif-
tige bijwerkingen tweemaal
daags toe, terwijl daarvoor geen
enkel voorschrift bestaat. Vol-
gens Janknegtkomt dat doordat
de apothekers en microbiologen
één toediening per dag genoeg
vinden, terwijl artsen de antibio-
tica drie keer per dag willen ge-
ven. De keus valt dan bij wijze

Van onze verslaggever



De meeste grootwinkelbedrijvenreageren vooralsnog afwachtend op
het voornemen om de winkels op zondag open te houden. Minister
Wijers van Economische Zaken is voorstander van die openstelling,

maar de Tweede Kamer moet het plan nog bespreken en goedkeuren.
Bovendien blijven gemeentenhet recht hebben om de winkeldeuren

op die dag dicht te houden. Een woordvoerdervan het
Vendex-concern (onder meer V & D, Perry Sport, Edah) noemt de

plannen nog weinig concreet. „Een mogelijke wetswijziging vindt pas
in de loop van volgend jaarplaats. Als het er inderdaad doorkomt,

juichen we dat zeker toe," aldus de Vendex-zegsman. Albert Heijn, de
grootste keten van supermarkten, heeft nadrukkelijk nog geen

standpunt ingenomen over openstelling op zondag. „Tot nu toe is ons
beleid er vooral op gericht om door de week langer open te zijn. Dat

is een duidelijke behoefte van onze klanten," stelt een woordvoerder.

Plan valt middenstanders rauw op het dak

Afwachten troef bij
winkels open op zondag

Van onze verslaggevers week dat de winkeliers die niet
meededen geen last hebben van
omzet- of winstdaling omdat hun
collega's wel meededen.«EERLEN - De Vereniging van

Nederlandse Gemeenten (VNG)noemt het plan van Wijers eenjogische stap. „De wet legt win-keliers nu allerlei beperkingenop, terwijl dat helemaal niet no-
aig is. Uit experimenten met ver-ruiming van de winkeltijden
WlJkt dat die kwestie zichzelf re-f,elV' aldus VNG-onderzoekerren Elshof.

Ook met de belasting van het
personeel viel het erg mee.
„Twee van de drie personeelsle-
den werden ingezet tijdens expe-
rimentele werktijden. Twintig
procent daarvan heeft bezwaren,
maar die blijken niet onoverko-
melijk te zijn. De meesten zeg-
gen geen problemente ondervin-

het ministerie van Financiën
mag Nederland op soortgelijke
effecten rekenen als de winkel-
tijden worden vrijgelaten. In een
artikel in het blad Economische
Statistische Berichten (ESB) re-
kenden de drie ambtenaren dat
onlangs voor. Door langere win-
keltijden neemt de 'piekbelas-
ting' in de winkel af waardoor er
minder kassa's, winkelwagentjes
en parkeerplaatsen nodig zijn.
Door deze kostenbesparing kun-
nen de prijzen dalen en gaat de
omzet omhoog.Belangrijk is ook
dat de mensen vaker voor hun
plezier gaan winkelen als de win-
kels langer open zijn.

den in de privé-sfeer," aldus
Research voor Beleid. „Kortom,
baat het niet, dan schaadt het
niet," concludeert Ten Elshof op
basis van de experimenten.

Overigens blijkt de behoefte aanfuimere openingstijden beperkt
~ zijn, zo leren de VNG-experi-menten. In 9 van de 14 experi-menteer-gemeenten kwam hetexPeriment niet eens van de
grond door gebrek aan mede-werking van de winkeliers,
"oorgaans is de interesse in degrote steden vele malen groteraan op het platteland.

Bij de Limburgse Organisatie
van Zelfstandige Ondernemers
(Lozo) was gisteren niemand
voor commentaar bereikbaar. De
verwachting is echter dat de Lo-
zo niet staat te juichen bij deze
verruimingvan de openstellings-
tijden omdat het volgens deze
organisatie vooral ten koste zal
gaan van de kleinere onderne-
mers.

" De Grote Staat in Maastricht tijdens een koopzondag vóór Kerstmis.
Archieffoto: FRITS WIDDERSHOVEN

"Waar de belangrijkste conclusie
"ar» het VNG-onderzoek is datr.ere regels voor winkeltijdengeen negatieve bij-effecten heb-en- „Er is geen enkele aanwij-ng dat kleine winkeliers deupe wordenvan vrije openings-
den," aldus Ten Elshof. Ook
'ft Weidse onderzoeksbureauResearch voor beleid' conclu-la26l^ U^ **e exPerinnenten metan_ere openings tijden door-de-

Er gaan overigens steeds meer
stemmen op dat een verruiming
van de openingstijden geen ne-
gatieve, maar juist tal van posi-
tieve gevolgen heeft. In Zweden
werd de winkelsluitingswet in
1972 afgeschaft. Voor de levens-
middelenbranche betekende dat
een dalingvan de prijzen voor de
consument met 0,6 procent, een
stijging van de omzet met 5 pro-
cent en de werkgelegenheid
groeide met negen- tot tiendui-
zend banen. Ondertussen liep
het w.inkelbestand niet terug. In-
tegendeel er kwamen veel klei-
ne, luxe winkels bij.
Volgens drie ambtenaren van

verlenen aan een verzoek tot het
openhouden van de winkels op
zondag.
Bij de middenstanders in Lim-
burg valt het plan van Wijers

rauw op het dak. De meeste zelf-
standigen reageren afwijzend
van 'Ik voel er geen donder voor
om ook die laatste vrije dag nog
op te geven' of 'Als iedereen

opengaat zal ik misschien wel
moeten' en 'We zullen zélf wel
weer achter de toonbank moeten
kruipen, want zo gek krijg ik
mijn personeel niet.

Kerken
Ook de kerken zijn tegen open-
stelling op zondag. Het Interker-
kelijk Contact (waarin samen-
werken de Rooms-Katholieke
kerk, de Nederlands Hervormde
Kerk, de Gereformerde Kerk en
nog zestien andere kerkgenoot-
schappen) heeft al een verzoek
aan alle gemeentebesturen ge-
richt om geen toestemming te

KERKRADE

" In het Raadhuis wordt van-
avond om 19 uur de archeolo-
gische expositie 'Tastbaar Verle-
den' geopend. De tentoonstelling
is tot 3 december op werkdagen
van 10 tot 17 uur te bezichtigen.

HEERLEN

" De Stichting Kinderopvang
Heerlen bestaat zaterdag vijf
jaar. Dit feit wordt gevierd met
een open dag van 13-17 uur in
dagverblijf Calimero, Henri Du-
nantstraat 3.

" De Verzamelaar houdt zater-
dagvan 13.30-16.30 uurruilbeurs
in h,et Volkshuis, Dennestraat 2
te Passart.

Het regionaal centrum voor
kunstzinnige vorming Weert
wil op verzoek van de Maas-
trichtse kunstacademie starten
met oriëntatiecursussen. De
cursussen zijn bedoeld voor
jongerenvanaf vijftien jaar, die
overwegen een opleiding aan
de academie te volgen. Belang-
stellenden kunnen een folder
aanvragen bij het SVU-secreta-
riaat Muntpassage 7a, 6001 GL
Weert, tel. 04950-33665.

Wetenschap
Het Natuurhistorisch Museum
Maastricht geeft een eigen in-
vulling aan de landelijke we-
tenschapsdag die aanstaande
zondag plaatsvindt. Het centra-
le thema van de wetenschaps-
dag is dit jaarkleur. Om 13 uur
houdt edelsteenkundigeW. van
der Velden in het museum een
dialezing over de kleur van
edelstenen. De voordracht sluit
goed aan bij de expositie over
edelstenen in het museum. Om
14.30 uur laten Angelique Frie-
drichs en Bianca van Velzen
van het Restauratie-atelier
Limburg zien hoe edelstenen
en andere natuurlijke pigmen-
ten gebruikt werden in de
schilderkunst. Om 16 uur kun-
nen kinderen zelf aan de slag
onder leiding van kunstenares
Hanna Jongenelen. Het Na-
tuurhistorisch Museum is zon-
dag extra lang geopendvan 12
tot 17 uur.

Lezingen
Ook in het kader van de weten-
schapsdag houdt Studium Ge-
nerale Maastricht een lezingen-
cyclus over kleur. De lezingen
vinden plaats op 13, 20 en 24
oktober in de Aula van de
Rijksuniversiteit Limburg aan
de Tongersestraat 53 in Maas-
tricht en beginnen telkens om
20 uur.

Open dag
Het casino in Valkenburg
houdt op dinsdag 11 oktober
vanaf 11 uur een open dag.
ledereen ontvangt bij binnen-
komst een toegangsbewijs
waarmee iets te winnen valt.
Nummer 18 speelt daarbij een
belangrijke rol, want de Hol-
land Casino's bestaan achttien
jaar. Ook krijgen de bezoekers
een deelnemersboekje met
coupons voor een gratis drank-
je, deelnameaan de minicursus
casinospelen en deelname aan
de roulette-draai waarbij leuke
prijzen te winnen zijn. Vanaf
13.30 uur gaan de speeltafels
open. Bij vertrek ontvangt de
bezoeker nog een leuke herin-
nering (zolang de voorraad
strekt). De entreevoorwaarden
zijn: minimaal 18 jaar, een gel-
dig legitimatiebewijsen correc-
te kleding.

Collecte
Volgende week wordt de natio-
nale collecte gehouden voor
mensen met een verstandelijke
handicap. Het ingezamelde
geld wordt volgens nauwkeu-
rig omschreven regels ter be-
schikking gesteld aan organisa-
ties die de belangen van deze
gehandicapten dienen.Dat zijn
de ouderverenigingen Philadel-
phia, VOCG en Dit Konings-
kind, de Vereniging Somma en
de Sociaal Pedagogische Dien-
sten.

Whiplash
De afdeling Limburg van de
Whiplash Vereniging Neder-
land houdt woensdag aanstaan-
de vanaf 19.30 uur in de aula
Maasland van het ziekenhuis in
Sittard een voorlichtingsavond.
Op het programma staan lezin-
gen van de heren H. Westho-
vens (osteopaaffysiotherapeut)
en mr. H. Hilkens (schadeletsel
advocaat).

Lezing
De kring Heerlen van het Lim-
burgs Geschied- en Oudheid-
kundig Genootschap houdt
dinsdag aanstaandein de groe-
ne kamer van kasteel Hoens-
broek een bijeenkomst over
'Tussen angst en honger', facet-
ten van het leven in de Oostelij-
ke Mijnstreek tijdens de Twee-
de Wereldoorlog. Spreker is
Rob Van der Heijden, lid van
provinciale staten en histori-
cus. De avond begint om 20
uur.

Modelspoor
In de heao-school in Sittard
(Havikstraat) vindt morgen, za-
terdag, weer een modelspoor-
ruilbeurs plaats. De beurs is
voor bezoekers geopend van 10
tot 15 uur. De entreeprijs be-
draagtvier gulden, voor jeugdi-
gen en 65-plussers twee gul-
den.

Mandoline
De Federatie van Limburgse
mandolineverenigingen houdt
zondag in 'Dr Brikke Oave' in
Brunssum het dertiende man-
dolinefestival. Van 19.30 tot
21.45 uur spelen vier orkesten
uit Kerkrade, Meers-Elsloo,
Brunssum en Stem.Het

Vijf dagen kermis

" Een enorme mensenmenigte. Een ver-
trouwd beeld tijdens de Heerlense zomer- en
'winterkermis'. Vanaf vrijdagmiddag
draaien ruim vijftig attracties vijf dagen
lang op de Bongerd, het Wilhelminaplein,
Kerkplein en Emmaplein. De kermis wordttraditioneel vrijdag om 16 uur geopend met
een kwartiertje gratis vertier. Om 21 uur isbij parkeergarage De Klomp een groot ope-

ningsvuurwerk. Op de overige vier dagen is
er altijd wel een bijzonderepubliekstrekker
zoals waardebonnen uitdelende Flintsto-
nes, een kleurwedstrijd met veel prijzen en
gratis Franse frietjes, een balonnenwed-
tstrijd en een loterij. Parkeergarage De
Klomp is speciaal voor de Heerlense kermis
vrijdag, zaterdag en zondag geopend tot
half drie 's nachts. Foto: DRIES linssen

meenschapshuis 't Stroatje, Ey-
gelshovenerweg 4.

" Captain Gumbo verzorgt za-
terdag in Theater Landgraaf aan
de kerkberg in Übach over
Worms een optreden. In het
voorprogramma treedt vanaf 21
uur Doebiesjek op.

" Sjpaskapel Allenuj Doof
houdt zaterdag om 20 uur in Dr
Sjtee-uul in Lauradorp een
sjpas- en joekskapellentreffen.
Er nemen 11 korpsen deel.

" In het kader van het 60-jarig
bestaansfeest van fluit- en tam-
boerkorps St.-Paulus wordt zon-
dag vanaf 10.30 uur een muziek-
festival gehouden in sporthal
Strijthagen, Hofstraat 5. Om 14
uur begint de jubileumoptocht.

VOERENDAAL

" Het kerkelijk zangkoor uit
Bocholtz voert zondag om 11.15
uur de Missa Luba uit in de Lau-
rentiuskerk. Tevens beeldt een
religieuze uit India het Onze va-
der uit.

" Jeugdkoor De Klimmender
Nachtegalen behaalde op het in-
ternationaal zangconcours in Val
Meer te België een tweede prijs
in de hoogste categorie.

" In het gemeentehuis vinden
11 oktober (grondgebiedszaken),
12 oktober (middelen) en 13 ok-
tober (burgerzaken) extra com-
missievergaderingen plaats over
de begroting 1995 en de ombui-
gingsnota. De vergaderingen
beginnen om 19 uur.

BRUNSSUM

" Met ingang van 10 oktober
wordt het postkantoor Raadhuis-
straat verbouwd. Op de binnen-
plaats, rechts van het postkan-
toor wordt tijdelijk een unit
geplaatst. De heropening is op 15
november.

LANDGRAAF

" In de Oefenbunker aan deHeerlenseweg wordt vanavond
een punkavond gehouden met
de orkesten Zwaar Kloten en Fa-
routski.
"De Mei-meadjes van de
Groenstraat houden zaterdag
vanaf 20 uur Druivenbal in ge-

kunnen de mensen de sterren op
een speciale manier bekijken. Opening nieuw grenspendelbureau

KERKRADE - Europarlementslid Ria Oomen-Ruijten opent vrijdag
14 oktober om 16 uur in het pand aan de Franciscanerstraat 83 in
Kerkrade het nieuwe grenspendel-adviesbureau van Elly Wilms.
Zy verzorgt al jaren grensoverschrijdende aktiviteiten op het gebied
van belastingen, sociale en juridischezaken. Wilms zet zich vooral in
voor de belangen van vrouwen.
„Vooral bij ontslag of het overlijden van de partner komen de men-
sen, die bijvoorbeeld in Duitsland werken, voor de nodige proble-
men te staan. Niet alleen de taal vormt een barrière, ook het invullen
van papieren is een hele klus."
Wilms heeft haar kennis in de loop der jaren zelfvergaard. Haar stre-
ven is om binnen twee jaarenkele filialen langs de grens te hebben,
waar zij spreekuur kan houden.

'Boekje Friet' in Landgraaf
- In navolgingan de Uterairebrunch in de boe-kenweek, vindt zondag in Thea-"*r Landgraaf van elf tot twee

£Ur voor de jeugd 'Een boekje
'riet' plaats. Dick Gebuys ont-
angt dan voor 'een friet spe-waa*': dichter en schrijver

"illem van Toorn; dichter, criti-
en wetenschapper WielKus-', rs en de Landgraafse jeugd-

"oekenschrijver Hans Patelski.
j..et geheel wordt muzikaal om-
Jst door liedjes van het Amster-amse cabaret van Jeroen en,
orninique. De entree bedraagt
6.50, compleet met een echt

friet en een knakworst.

Uitvoeringszaal
krijgt 30 mille

- Het Juliana Wel-fUn Fonds heeft aan de stichting
uityoeringszaal Bocholtz eenübsidie toegekend van dertig-
uizend gulden voor het nemenan energiebesparende maatre-gelen. Het fonds heeft in januarian dit jaar een tweejarige actiegestart voor de Limburgse ge-

meenschapshuizen en stelt hier-
door 2,5 miljoen gulden beschik-
baar. Met dit project wil hetonds de besturen van gemeen-,cnaps- en dorpshuizen helpen
"Un accommodaties energiezui-

te maken.

Concertweekend
inUbachsberg

g^ACHSBERG - Fanfare St.-'
de't ■ Übachsberg houdt voor
en^ keer een concertweek-,
sna- In de fanfarezaal 'De Auw
tr£fel' aan de °ude Schoolstraat
ven 6,n zaterdag vanaf 17 uur ze-*n korpsen voor het voetlichttil 2ondag vanaf 13.30 uur liefsten korpsen.oor de korpsen is het concert« mooie gelegenheid hun mu-
hn,?? mveau vlak voor de.onasconcoursen te testen.

Finale voorlezen
-^RLEN - In de Stads-
van h

UFg iS zondaS de fmale
strüH t

Heerlense voorleeswed-_a. Vier leerlingen van basis-
van SPfclaal onderwijs strijden

at 14 uur voor de hoogste eer.Hje Vler gaan ze volgend jaarar ac provinciale wedstrijd.

In het Thermenmuseum in Heer-
len is van 12 tot 17 uur 'Het
kleurrijke Romeinse leven' te
zien. Romeinse dames schonken
veel aandacht aan hun uiterlijk.
Sieraden, make-upartikelen,
haardracht, toiletgerei en een

Romeinse kaptafel worden ten-
toongesteld en vrouwen laten
Romeinse creaties zien.
De Heerlense Sterrenwacht op
Schrieversheide verzorgt zondag
tussen 13 en 17 uur lezingenover
kleur in het heelal en er is een
tentoonstelling over 'de kleur
van warmte. Van 19 tot 22 uur

Het Mijnmuseum grijpt de We-
tenschapsdag aan om de mensen
zondag een kijkje te bieden ach-
ter de schermen van het toekom-
stige Industrion. Om 13 uur be-
gint de lezing 'de historie van de
Limburgse metaalindustrie' met
een film uit 1920 over een ijzer-
gieterij. Om 14.30 uur wordt 'de
opkomst van de papierindustrie'
nader belicht. Om 16 uur is de
videofilm 'Vechten tegen verval'
waarin restauratietechnieken
worden getoond.

Veel kleurrijke
aktiviteiten op
Wetenschapsdag

HEERLEN - Ook in de regio
Oostelijk Zuid-Limburg wordt
zondag aandacht besteed aan de
Wetenschapsdag, een vast onder-
deel van de Nationale Weten-
schap & Techniekweek. Het
thema is 'Kleur en Kleur beken-
nen.

" Het IVN van Schinnen maakt
zondag een dagwandeling in de
Anstelvallei. Om 10 uur is ver-
trek vanaf zwembad Erenstein.
Na de middagpauze wordt om
13.30 uur nog een 'rondje' van 9
kilometer gemaakt. Voor info:
&04492-4726.
0 Voor het optreden van blaa-
sorkest Tufaranka, vanavond in
Gemeenschapshuis Heilust, zijn
geen kaarten meer verkrijgbaar.

" Het dameskoor St.-Catharina
Holz viert zondag het 20-jarig be-
staan. Het koor luistert de mis
van half elf op en aansluitend
vindt in het gemeenschapshuis
Holz de huldiging van dertien ju-
bilarissen en een brunch plaats.
De dag wordt verder ingevuld
met spelletjes en een gezellig sa-
menzijn.

prikbord

Oriëntatie
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gen is dat in de praktijk de
gemeente als werkgever zo
goed als gesloten is voor
schoolverlaters. Een ander ge-
volg is dat de organisatie ver-
start en duur wordt.

Niettemin* heeft Cremers ver-
trouwen in de toekomst. Zo wil
hij de stimulering van deeltijd-
arbeid, flexibele pensionering
en job-rotation. Ook het een
uitbreiding van het voorkeurs-
beleid tot jongeren bij de aan-1
name van personeel, moet de
organisatie beweeglijker ma-
ken.

Van onze verslaggever

DEN HAAG - Ondernemers die
privé-uitstapjes als zakenreizen
boeken en daarmee belasting ont-
duiken, worden door reisbureaus
geholpen. Dat scheelt de schatkist
jaarlijks miljoenen guldens aan in-
komsten. Een opsporingsactie naar
zakenreis-fraude die de belasting-
dienst de afgelopen maanden heeft
gehouden, levert naar verwachting
32 miljoen gulden aan verzwegen
belastinginkomsten op. Inclusief
boetes kan dit bedrag nog verdub-
belen.

tingdienst is hierdoor 18 miljoen
misgelopen. Circa 16.000 reizen zijn
nog in onderzoek. Naar verwach-
ting levert dit nog minimaal 14 mil-
joen aan ontdoken belastinggelden
op.
Van de 1300 onderzochte reisbu-
reaus hielden ten minste 580 er
dubieuze praktijken op na. Daarbij
ging het vooral om het vervalsen
van rekeningen, al dan niet op ver-
zoek van de ondernemer, om de
belastingdienst te bedonderen. Bij
één reisbureau trof de belasting-
dienst zelfs een aparte handleiding
waarin stond hoe de facturen kon-
den worden 'aangepast.

Staatssecretaris Vermeend
wacht dat door de actie reisbure
en ondernemers minder snel
nieuw in de fout gaan. Reisbure
zeggen het optreden van de W
tingdienst toe te juichen. Zij zou
vooral uit concurrentie-overwe
gen meedoen aan het vervalsen
reisfacturen.
De actie 'Reisverhalen' wordt tX
volgend jaar afgerond. Eerder
richtte de Belastingdienst contf
acties bij onder meer de horeca
tic 'Schuimkraag') en onder tl
artsen ('Goudtand').

'Inwonertal gemeente niet enige
criterium voor zelfstandigheid'

Petje af

Tilburg verdeeld over
vrije verstrekking drugs

Proefproject start waarschijnlijk in november
Bij verschillende bureaus bleek de
administratie vernietigd, hetgeen in
strijd is met de wettelijke bewaar-
plicht. Bij de ondernemers zelf is
een reis niet in de boeken terug te
vinden als deze met zwart geld is
betaald.
Justitie zal een aantal reisbureaus
vervolgen. Alle reisbureaus die een
waarschuwing kregen kunnen dit
jaareen tweede bezoekje van de be-
lastingdienst verwachten.

De actie 'Reisverhalen' die de belas-
tingdienst eind vorig jaar startte, is
tot nu toe succesvol verlopen,
schrijft staatssecretaris Vermeend
(financiën) in een gisteren naar de
Tweede Kamer verzonden brief.
Van de 14.000 onderzochte reisjes
bleken er 4200 ten onrechte als 'za-
kelijk' geboekt. De ondernemer kan
de uitgaven voor een zakenreis van
zijn winst aftrekken, waardoor hij
minder belasting betaalt. De belas-

Geen vaste regels
voor aankondigen

vliegoefeningen

" Een Palestijnse politieman zet zijn pet goed tijdens de
uitreiking van het certificaat 'Coördinator Grootschalig
Politieoptreden. Twintig Palestijnse politiemensen, veelal
oud-militairen, volgden sinds 12 september op het Politie
Instituut Openbare Orde en Veiligheid (PIOV) in het Bra-
bantse Hoogerheide een ME-opleiding. De opleiding, die
gisteren werd afgesloten, diende ter ondersteuning van hett
vredesproces in de Gazastrook en op de westelijke Jordaa-
noever bij Jericho. Sinds enkele maanden zijn de Palestij-
nen in dat gebied bezig met de opbouw van een eigen poli-
tieapparaat. Nederland, Frankrijk, Duitsland, Engelayid
en Zweden ondersteunen die opbouw via het geven van
opleidingen. Het ministerie voor ontwikkelingssamenwer-
king financierde het project. Gisteren kregen de twintig
'senior police officers' huncertificaat uitgereikt. Foto: ANP

De Navo-oefening wordt dit jaar
van 10 tot en met 14 en van 17 tot en
met 21 oktober gehouden boven
België, Nederland, Denemarken,
Duitsland en Frankrijk. Deze week
zijn er al enkele verkenningsvluch-
ten.bijvoorbeeld in drie maanden tijd 2.500 nieuwe leden

inschrijven, Das en Boom nog overeind kan houden.
Das en Boom is erg actiefin Limburg. Eenderde van de
circa zestienhonderd Nederlandse dassen leeft in deze
provincie. De belangrijkste populatie is te vinden in het
Heuvelland. Verder komen ook veel dassen voor in
Midden- en Noordlimburg.

DEN HAAG - De luchtmacht
heeft geen vastomlijnde instruc-
ties voor het aankondigen van
vliegoefeningen. De voorlich-
tingsdienst van de luchtmacht
maakt activiteiten die afwijken
van de normale procedures wel
altijd bekend aan pers en pu-
bliek. Maar er zijn geen regels
hoelang van tevoren dit moet
gebeuren, aldus de luchtmacht.

De Nederlandse luchtmacht maakte
de oefening woensdag bekend, na-
dat daartoe vanuit het Navo-
hoofdkwartier in het Duitse Ram-
stein het signaal was gegeven. De
pers en voorlichters van betrokken
vliegbases (Leeuwarden en Volkel)
kregen een fax. Volgens de lucht-
macht is er voor gekozen de oefe-
ning niet al te lang tevoren aan te
kondigen, omdat deze anders de
publiciteit helemaal niet zou halen.

Het kamerlid L. Sipkes van Groen-
Links zei gisteren dat zij zich over-
vallen voelt door de late aankondi-
ging van de Navo-oefening Coldfire.
Sipkes beroept zich op een toezeg-
ging van Defensie uit 1992 dat oefe-
ningen met laagvliegen tijdig aan de
politiek en het publiek worden ge-
meld. Zij gaat kamervragen stellen.Subsidiestop doet

Das en Boom das om

Opvangcentrum voor gewonde dassen gaat dicht

DEN HAAG - Het CDA vindt
door het arrest van de HogeRaaLjj
dë zaak van de psychiater ChaP£die een vrouw hulp bij zelfdod'.
gaf, de grenzen voor euthanasi e J
hulp bij zelfdoding aanzienlijk
verruimd. Minister Sorgdrager 0 1
titie) heeft naar aanleiding van £,
arrest het vervolgingsbeleid aan»j
past en afgezien van strafvervoll'^van elf artsen tegen wie nog z°té
liepen. Volgens de Hoge Raad **een arts zich beroepen op een n" j
toestand als een patiënt lichame'^of geestelijk ondraaglijk en uitz'^j
loos lijdt. De oorzaak van het lir£j»
en of de patiënt in de stervenS'J
verkeert doen in principe niet j

zake. De CDAer Van der B"^heeft daarover een reeks schrift^ke vragen gesteld. Hij noem', J
arrest van Hoge Raad een poü*1 J
beslissing. Hij wil weten of er jjjJ
steeds weer een grensverlege jj
optreedt. Van der Burg vraagt j.
of de regering haar eigen ver \
woordelijkheid niet ontloopt en "j
schuift door zich achter de reeP
te verschuilen. .

CDA stelt vragen
over euthanasie

Tweeënhalf jaaf
voor drugshaiuH

DEN BOSCH - Twee jaar en I
maanden onvoorwaardelijke gev*
genisstraf legde het gerechtshof
Den Bosch op aan de 40-jarige 'P.
rie' H. uit Maastricht. Er waren "1
ook sterke aanwijzingen om aa^
nemen dat hij vorig jaar op f^i
schaal in harddrugs handelde: .
kilo amfetamine in een tas en 1]

jaar extra hechtenis. Horrie H-1

gram cocaine in zijn garagebox,
bijna drie miljoen op België
bankrekeningen.
Advocaat-generaal mr. Franken n
twee jaar geëist en ontneming *Jhet wederrechtelijk genoten v°s
deel van 750.000 gulden, of nog .
kende dat hij had bemiddeld in \
pillen-transactie, maar hij zei dat
dacht dat het om minder straft^doping voor sporters ging. Van.
cocaïne wist hij al helemaal ni^Het geld in België zou de erf^zijn die hij van zijn ouders had Jkregen. Advocaat mr. HiddemaJ
op de zitting twee weken gele~j
dat de rechtbank in Maastricht &

makkelijk met het geld in deze 2fj
aan de haal is gegaan. De raadsnj
schetste hoe de fiscus met een 1
renhoge belastingaanslag, de ',
meente met een vordering vanv^J
een onterechte uitkering, en nu
justitie probeerden 'deze goudn'
te vangen.

SITTARD - Twee studentes VJde Hogeschool Katholieke lA
gangen Sittard (HKLS) gaan]
Engeland werken aan het bew
en onderhoud van een natuufl
servaat. Ze vertrekken eind d*
maand en zullen samenwerKj
met ervaren wetenschappers ]
natuurbeschermers. Dat gebH
in reservaat Wheatfen Broj
even buiten Norwich. Een Ensj
elektriciteitsbedrijf stelt jaarW
een studiebeurs ter beschikW
voor twee Europese student
Het Sittardse duo kan daarmee
het natuurreservaat ervaring 'j
doen. Jaarlijks kunnen zevefl
studenten van de HKLS zes <j
ken stage lopen in het buitene
Met name in Engels- en DuitsjW
ge gebieden oriënteren ze zich!
land en cultuur. Vorig jaarwefl
voor het eerst een student val>i
Sittardse onderwijsinstelling
Wheatfen Broad.

Coldfire is een jaarlijks terugkeren-
de Navo-training. Ook in 1993 is
geoefend op een hoogte van 150
meter. Het tijdstip van aankondi-
ging was toen vergelijkbaar met nu.
De oefening van vorig jaar was gro-
ter van opzet dan die van dit jaar.

Bij Coldfire mogen de toestellen op
beperkte schaal op 150 meter hoog-
te vliegen en afwijken van de ge-
bruikelijke routes. Normaal geldt
een minimumhoogte van 300 meter.

Van onzeredactie binnenland Gemeenten die onder dat inwo-
nertal zitten, zouden beter kun-
nen samengaan met één of meer
andere gemeenten (herindeling).
Ligging in platteland of stedelijk
gebied moet volgens de VNG
daarbij ook bekeken worden.

ZWOLLE - Staatssecretaris Van
de Vondervoort van Binnenland-
se Zaken ziet het aantal inwo-
ners van een gemeente niet als
het enige criterium voor de zelf-
standigheid. Dat zei ze gisteren
voor het Genootschap van bur-
gemeesters in Zwolle.

De Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG) trok in juni
dit jaar na jarenlang stilzwijgen
de grens voor zelfstandigheid
van gemeenten bij 18.000 inwo-
ners. Dan mogen er full-time
wethouders worden aangesteld.

dit een cadeautje is van ons. Dat
krijgen ze gratis en voor niets. Er
moet alleen aan drie mensen het
minimumloon betaald worden," al-
dus Dirkmaat.
Ondanks de misère waarin Das en
Boom verzeild dreigtte raken, heeft
hij nog wel de voorzichtige hoop
dat het 'ooit wel weer goed komt.
„Want als Das en Boom nu de nek
wordt omgedraaid, krijgen we over
een aantal jaar weer Kamervragen.
Dat staat voor mij vast. Dan moet
weer één of andere staatssecretaris
opdraven die dan met het schaam-
rood op de kaken komt vertellen
dat het met het dassenbestand in
Nederland zeer slecht gaat. En dan
kondigt hij tegelijkertijd misschien
ook wel aan dat er eigenlijk een in-
stelling in het leven geroepen zou
moeten worden die zich met name
richt op de bescherming van de
das."
In 'Das en Boom', het deze week
verschenen clubblad van de vereni-
ging, wordt een buitengewonen al-
gemene ledenvergadering op 17
december aangekondigd. Dan zal
met de leden worden overlegd over
'de uiterst zorgwekkende situatie
waarin de Vereniging Das en Boom
verkeert. Een situatie die, afgeme-
ten aan de huidige standvan zaken,
de opheffing van de vereniging tot
gevolg heeft. „En dan te bedenken,"
zegt Dirkmaat, „dat Gabor nog geen
jaar geleden riep dat Das en Boom
hem heel dierbaar was en er geen
enkele reden te bedenken viel de
subsidie aan de vereniging stop te
zetten."

den zij naar een andere schaa1'
grootte moeten zoeken. ~
Een woordvoerster van de VN*-*
denkt dat Van de Vondervoor1

gemeenten die vasthouden aafj
de inwonersgrens wakker W'
schudden. De VNG zegt echte*
geen aanwijzingen te hebben da
er gemeenten zijn die halsstarr'»
vasthouden aan hun zelfstandig
heid, terwijl zij ver onder d
18.000 inwoners zitten.

Van de Vondervoort hield de
burgemeesters in Zwolle voor
dat het inwonertal voor haar
geen zelfstandig criterium is. De
nieuwe staatssecretaris wil dat
de gemeenten zelf beoordelen of
zij hun taken kunnen uitvoeren
met het ambtelijke apparaat dat
zij ter beschikking hebben. Is de
maatvoering te klein, dan zou-

„Wij constateren juist dat het t*'

boe van de gemeentelijke hen 11'
deling is doorbroken. Vele ge]
meenten zoeken op eigen init'3'

tief contact met buurgemeente11

om te fuseren," aldus de VNG-
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Reisbureaus helpen ondernemer
bij belastingfraude zakenreizen

Ambtenaren Maastricht
vergrijzen in rap tempo

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Zonder in-
grijpen in het personeelsbeleid
zijn de ambtenaren van de ge-
meente Maastricht over tien
jaar gemiddeld tegen de vijftig
jaar oud. Nu is de gemiddelde
leeftijd al opgelopen tot 41 jaar,
terwijl een jaarlijkse stijging
voorzien is van 0.8 iaar.
D66-wethouder Armand Cre-
mers, verantwoordelijk voor
het personeel, luidt daarom de
noodklok. „Politiek gezien is
deze situatie niet acceptabel.

...
limburg

Hoe moeten we een jongeren-
beleid gaan voeren met mede-
werkers die hun jeugd al ver
achter zich hebben?" De wet-
houder wijst op het groeiende
gevaar dat de dynamiek van de
samenleving niet meer wordt
weerspiegeld in de ambtelijke
organisatie.

Volgens Cremers heeft een te
conservatief personeelsbeleid
de gemeente op dat gebied in
een belabberde situatie ge-
bracht. Door tal van oorzaken
willen de meeste werknemers
op hun plek blijven zitten. In
personeelsjargon: de mobiliteit
is erg gering. Een van de gevol-

Studenten uit
Sittard naar

Engels reservaa

DOOR PETER DE KNEGT
TILBURG - Tilburg gaat aan
de slag met het experiment
van vrije heroïneverstrekking
aan een kleine groep zwaar-
verslaafden. Gisteravond gin-
gen de betrokken gemeente-
raadscommissies met een
uiterst krappe meerderheid
akkoord met het experiment.
Ook de omstreden verhuizing
van het Consultatiebureau
voor Alcohol en Drugs (CAD)
naar een woonwijk en de op-
vang van verslaafden in die
wijk kregen een kleine meer-
derheid achter zich.
Burgemeester Brokx maakte tij-
dens de roerige vergadering bekend
dat de ministers van Justitie en
Volksgezondheid bereid zijn om
over de vrije drugsverstrekking te
praten. Volgens Brokx staat ook de
meerderheid van de TweedeKamer
positief tegenover het experiment.
„Maar het wordt hier niet het Wal-
halla van de drugsverstrekking,"
aldus de CDA-burgemeester.
„Harddrugs zullen verboden blij-
ven. Dit experiment is een laatste
middel om te voorkomen dat ver-
slaafden de drugs via crimineleweg

Winkels in
Maastricht doelwit

van inbrekers
MAASTRICHT - Drie winkels aan
de Hoenderstraat in Maastricht zijn
woensdagnacht bezocht door inbre-
kers. Er werd het een en ander ge-
stolen en tevens werden vernielin-
gen aangericht. Bij een winkel in
interieurbenodigdheden verdwe-
nen een geldbedrag van 35 gulden
en een schaar. Eveneens werd via

de achterzijde van het pand inge-
broken bij een Turks reisbureau,
waar 1500 gulden werd buitge-
maakt. Bij een meubelzaak aan de
Hoenderstraat bleef het bij het
doorzoeken van winkel en kantoor-
ruimte. In de Maastrichtse Maria-
straat werd een 26-jarige inwoner
van deze stad door omstanders be-
trapt bij het stelen van goederen
van af een pallet bestemd voor het
bedrijf Blokker. De dader verzette
zich hevig en sloeg daarbij met een
bierfles. In de Muntstraat kon hij
worden overmeesterd en overgedra-
gen aan de politie. De man werd
aangehouden en ingesloten.

vergaren. Bovendien staat het on-
der strikte medische begeleiding".
Tilburg wil het experiment met
vrije drugsverstrekking vooral rich-
ten op circa zeventig 'stadsnoma-
den. Het gaat om een 'uitzichtloze
groep zwaarverslaafden' die een
verloederd bestaan leidt en voor
veel overlast en criminaliteit zorgt.
De CDA-vertegenwoordigers in de
bij het experiment betrokken raads-
commissies (openbare orde en vei-
ligheid, onderwijs, sport en gezond-

' heidszorg) wezen de voorstellen van
B en W af. Woordvoerder Cleijs-
sen: „Het CDA ziet de vrije drugs-
verstrekking niet als een vorm van
hulpverlening. Dit gaat te ver. De
verslaafden komen nog dieper in el-
lende en dieper in de put".
Het CDA is wel voor vrije drugsver-
strekking als een vorm van ster-
vensbegeleiding bij verslaafden.
Om de met de verslaving gepaard
gaande criminaliteit te lijf te gaan,
opperde Cleijssen geld vrij te ma-
ken voor extra cellen in Tilburg en
voor de inzet van extra stadswach-
ten.
De overige fracties gingen met de
voorstellen akkoord, zij het dat er
ook van hun kant enkele kritische
noten werden gekraakt, onder meer
over het gevaar van 'aanzuigende
werking' van drugsverslaafden uit
andere steden.
Nu een krappe meerderheid van de
gemeenteraad groen licht heeft ge-
geven zal naar alle waarschijnlijk-
iieid zeer snel een stuurgroep aan
de slag gaan met de uitvoering van
de plannen. De definitieve beslis-
sing van de gemeenteraad (naar ver-
wachting in november) wordt niet
afgewacht. In samenwerking met
politie, reclassering en justitie gaat
de gemeente het nieuwe Tilburgse
drugsbeleid handen en voeten ge-
ven.
In de nota 'Naar een geïntegreerd
verslavingsbeleid' geven B en W
van Tilburg een opsomming van
wat een gemeente kan doen om de
overlast van onder andere drugsge-
bruik te beteugelen. De Tilburgse
nota valt vooral op door de combi-
natie van hulpverlening aan ver-
slaafden en veiligheid voor de
bewoners.
Hoewel alle politieke partijen was
gevraagd mee te denken over de
aanpak van verslaafden, was het al-
leen GroenLinks dat met een notitie
op dat verzoek reageerde. Deze no-
titie maakt nu integraal onderdeel
uit van de Tilburgse nota. Alleen
het voorstel van GroenLinks om
een aantal hardrugdealers in Til-
burg te gedogen werd niet overge-
nomen.

Das en Boom houdt mogelijk op te bestaan. De in 1981
opgerichte vereniging, met als doel het behoud en
bescherming van de das en andere inheemse
marterachtigen en hun leefgebied, dreigt in grote
financiële problemen te komen. De geldkraan is met
ingang van 1 januari door het rijk dichtgedraaid. Op dit
momentziet het ernaar uit dat alleen een 'wonder',

DOOR JAAP NUIJTEN
HEERLEN/BEEK-ÜBBERGEN -
„Ze hebben ons gewoon in de stront
laten zakken," verwoordt voorzitter
Jaap Dirkmaat zijn teleurstelling
over het naderende einde van de
vereniging Das en Boom. „Jaren-
lang hebben ze in Den Haag mooi
weer kunnen spelen van onze in-
spanningen. Nu puntje bij paaltje
komt geven ze echter niet thuis."
In oktober vorig jaar betoogde
staatssecretaris Gabor nog met gro-
te stelligheid tegenover de leden
van de vaste Kamercommissie voor
Landbouw en Natuurbeheer: „Ik
ben niet van plan de vereniging Das
en Boom de das om te doen, geen
sprake van." De handelingen (ver-
slagen) van die vergadering worden
door Dirkmaat gekoesterd. „De
continuïteit van de vereniging zou
gewaarborgd zijn, vond Gabor des-
tijds," zegt hij.
Een klein jaar later blijkt welke
waarde aan de toezegging van de
inmiddels ex-staatssecretaris ge-
hecht moet worden. De jaarlijkse
subsidie van 139.000 gulden wordt
ingetrokken. Voor de drie vaste me-
dewerkers van de vereniging wordt
nog deze week een ontslagaanvraag
ingediend en de zes banenpoolers
verliezen met ingang van februari
1995 hun werkervaringsplaats. „Ja,
eigenlijk is het toch niet te geloven.
Komt er eerst de toezegging dat de
financiering gewoon doorgaat en
vervolgens, enkele maanden en een
verkiezing later, zitten we met de

gebakken peren. De subsidie wordt wordt overigens niet helemaal te-
stopgezet." ruggedraaid. „Met een klein beetje
De gevolgen noemt Dirkmaat desa- moeite kunnen we waarschijnlijk
streus. Het opvangcentrum voor nog wel een bedrag van ongeveer
gewonde en baby-dassen, die door 13.000 gulden lospeuteren. Want het
vrijwilligers in het hele land worden rijk heeft gezegd dat onze huisves-
opgehaald, wordt gesloten. Het in- ting nog wel voor subsidiëring in
fo- en documentatiecentrum gaat aanmerking komt," vertelt Dirk-
eveneens dicht. De medewerkers maat cynisch,
komen op straat te staan en er is
niemand meer die planologische In de Kamer werd enige tijd gele-
veranderingen in het land toetst aan den nog juichend over de toename
de gevaren voor de das. van het dassenbestand in Neder-
„En dat alles omdat de subsidie land gesproken. In de nota Dassen-
wordt ingetrokken. We werken met beleid werd aangekondigd dat het
een low-budget en hebben daarvoor dassenbeleid de komende vijf jaar
drie mensen in vaste dienst die, intensief zou worden voortgezet,
idealistisch als ze zijn, voor het mi- Het ministerie van Landbouw, Na-
nimumloon werken. De garantie tuurbeheer en Visserij zou een coör-
dat deze mensen betaald kunnen dinerende rol gaan spelen bij het
worden komt uit de subsidie. Als opstellen en uitvoeren van regiona-
die basis wegvalt, betekent dat het Ie dassenbeschermingsplannen.
einde van de vereniging. Want nie- „En steeds als er dan weer eens
mand gelooft toch zeker dat uitke- over het verder in het slop raken
ringsinstanties akkoord zullen gaan van het Nederlandse bossenbestand
met het feit dat deze mensen blijven werd gesproken, werd er voldaan
doorwerken met behoud van uitke- aan toegevoegd dat het dan wel
ring op een plek waarvoor ze eerst slecht met de bomen ging, maar
een gewoon salaris kregen." met de dassen gaat het goed. Men
De rijkssteun aan Das en Boom moet in Den Haag goed weten dat



Verhuizing

Bejaardenhuizen fuseren met verpleeghuis

Landgraafse instellingen
vormen één zorgcentrum

recteur. Deze laatste is verantwoor-
delijk voor de dagelijkse leiding
over de drie centra en het perso-
neel.

Volgens de huidige instellingsdirec-
teur E. Litsenburg (De Dormig)
blijft bejaardencentrum Heereveld
vooralsnog geheel zelfstandig func-
tioneren. „Alleen de directiefunctie
wordt in part-time verband overge-
nomen door de nieuwe instellings-
directeur," weet hij.

Litsenburg wil verder nog niet veel
kwijt over de plannen. „Wij hebben
afgesproken om pas rond de jaar-
wisseling naar buiten te treden,"
zegt hij.

De Dormig-directeur is tot juni '95
belast met de dagelijkse leiding van
het nieuwe zorgcentrum, daarna
gaat Litsenburg met pensioen. Een
sollicitatieprocedure voor een op-
volger is reeds gestart.

de cijfers. „Kijk maar eens naar het
gebied Grendelplein, Muntstraat,
Berkelstraat/plein, Boogaardenlaan,
Grote Straat. Daar zijn 980 hotel-
bedden te vinden en maar 107 par-
keerplaatsen," zegt Dassen.

Schenking

HEERLEN - Een 35-jarige man en
een 33-jarige vrouw uit Duitsland
zijn woensdagavond aangehouden
in een op de Ganzeweide in Heerlen
geparkeerde auto. Het duo had kort
voor de controle heroïne gebruikt.

VALKENBURG - De gemeente
Valkenburg aan de Geul heeft tot
en met de maand september 30.000
overnachtingen minder geboekt
dan in dezelfde periode van 1993.
Wethouder Wim Heuts heeft dit cij-
fer bekendgemaakt. De gemeente
telt het aantal overnachtingen aan
de hand van de toeristenbelasting.
Voor elke overnachting moet name-
lijk 2,50 gulden betaald worden.

Volgens, hem hebben met name de
hoteliers en pensionhouders in het
centrum van Valkenburg te lijden
van de nieuwe parkeerregeling.
Restauranthouders en kroegbazen
hebben er minder last van.Volgens JefDassen van Horeca Ne-

derland, afdeling Valkenburg, valt
deze daling nog mee. „We hadden
rekening gehouden met een veel
dramatischer cijfer," zegt hij.

In hun wagen werd nog ongeveer
vijf gram gevonden. De Duitsers
werden opgepakt en overgebracht
naar het politiebureau. Daar bleek
dat het tweetal in Duitsland werd
gezocht voor onder andere een be-
roving. De verdachten zijn ingeslo-
ten.

Van onze verslaggeefster

LANDGRAAF - Verzorgingstehuisue Dormig en verpleeghuis Land-
graaf gaan rond de jaarwisseling op
in één zorgcentrum. Met ingang vant juli volgend jaar neemt de direc-
teur van deze nieuwe instelling te-vens debestuurlijke taken over vanbejaardencentrum Heereveld. Hetnieuwe zorgcentrum in Landgraaf
beschikt straks over 344 bedden.
De fusie tussen de drie Landgraafse

instellingen is puur bestuurlijk. De
Dormig en Heereveld blijven op de-
zelfde lokaties gevestigd, respectie-
velijk aan Op de Heugden en de
Kloosterstraat. Op dit moment na-
dert het verpleeghuis Landgraaf, op
een steenworp afstand van Heere-
veld, zijn voltooiing.

De leiding van de - nieuwe -
Stichting voor Verzorging en Ver-
pleging Landgraaf (SVVL) bestaat
uit een medisch directeur en een
economisch directeur (beiden part-
time) en een full-time instellingsdi-

Provincie ziet aanleg
S22 nog niet zitten

Eerst uitkomst van verkeersonderzoek afwachten
Met name de hotels en pensions in
het centrum van Valkenburg heb-
ben minder goed gedraaid dan vo-
rig jaar. De campings hebben daar-
entegen betere resultaten geboekt
dan verwacht.

Hooglopend conflict

"De stichting 'Grand Prix du
Kloot', een hele mond vol, is gis-
teren op visite geweest bij de
Catharinaschool in Weiten. Een
bezoek met een surprise. De
club die al twee jaar het Open
Limburgs Kampioenschap
Klootschieten tussen Kunrade
en Weiten organiseert, verbindt
aan elk evenement een goed
doel. Dit jaar was de opbrengst
bestemd voor de aanleg van een
mini-speelplaats bij 'Cathari-
na', een school voor zeer moei-
lijk lerende kinderen. Namens
de Grand Prix du Kloot over-
handigde Walter Roukens aan
de schooldirectie welgeteld 2525
gulden. Voor dat bedrag kan
toch een aardig speeltoestelletje
worden gekocht.

Herfst

In het begin van het seizoen bleef
het opvallend rustig in Valkenburg.
Dat kwam mede door de wereld-
kampioenschappen voetballen, ter-
wijl daarna de enorme hitte een
verblijf in pensions en hotels niet
echt aantrekkelijk maakte.

Vervolgens werd de nieue parkeer-
regeling van kracht in Valkenburg
en dat is volgens Dassen een van de
hoofdoorzaken van de tegenvallen-

KERKRADE - Een 19-jarig meisje
is dinsdagmiddag op de Heerlener-
steenweg in Kerkrade aangereden
door een 25-jarige bromfietster. De
voetgangster stak plotseling de weg
over om naar een bus te lopen. Maar
zij zag de bromfietsster over het
hoofd. Het meisjeraakte gewonden
moest naar het ziekenhuis in Kerk-
rade worden overgebracht. Na be-
handeling kon zij echter weer naar
huis.

Maastricht - De provin-
voelt nog altijd weinig voor

Jgt aanleggen van de 522i 'Handweg in Hoensbroek)naar de S2O (Sittard-Bruns-, !^m) in Brunssum-Noord.
coalitie in Brunssum heeftjQeze week via een motie op-

nieuw aandacht gevraagd voor, alsnog aanleggen van die
i De coalitie dringt aan op
Maatregelen vanwege de toe-

I ienomen verkeersdrukte in
1örunssum.

HEERLEN/MAASTRICHT - De
provincie Limburg geeft 150.000
gulden subsidie voor de oprichting
van een Centrum voor Productie-
techniek in Heerlen.

Subsidie voor
oprichting

nieuw centrum

Herfst 2

" Hei is u misschien al opge-
vallen dat de herfst met rasse
schreden naderbij komt. In de
bedrijfskantine, we bedoelen
-restaurant, zijn de eerste kop-
pen erwtensoep alweer geser-
veerd, thuis draaien we de
verwarming al een graadje ho-
ger. Toch is er geen beter jaar-
getijde om erop uit te trekken
dan juist in de herfst. De bossen
in onze omgeving tonen zich in
de herfst van hun bestaan in al
hun kleurenprh,cht. En alsof het
allemaal nog niet genoeg is,
schieten ook de paddestoelen
her en der uit de grond.

Dit centrum zal de activiteiten van
de verschillende instituten voor
technische opleidingen en produk-
tie-automatisering in Heerlen en
omgeving op elkaar gaan afstem-
men. Ook moeten die instituten be-
ter gaan samenwerken. De nieuwe
instelling zal verder werken aan een
breder aanbod van opleidingen aan
het bedrijfsleven en het onderwijs.
Betrokken instellingen zijn de Ho-
geschool Heerlen, het Centrum
voor vakopleiding Heerlen (RBA),
het TechnologiecentrumHeerlen en
het Technisch College Heerlen.

Herfst 3

" Defraaie vliegezwam is weer
helemaal terug. Misschien heb-
ben al die preventieve verhalen
over het sparen van deze ka-
bouter Prikkebeen-paddestoel
toch geholpen. Wij wijzen er
desondanks nog maar eens op:
kijken mag, aankomen niet.

" Nog een tipje om de wande-
ling extra aangenaam te ma-
ken: een beker warme chocola-
demelk vooraf, mét slagroom
natuurlijk, en een ferme panne-
koek met spek of suiker na af-
loop.

De totale kosten van de oprichting
van het Centrum voor Productie-
techniek bedragen bijna 750.000
gulden. Naast de provincie betalen
mee het Technisch Centrum Lim-
burg, het rijk, de Hogeschool Heer-
len en de Europese Unie.

liet ri
Uder Zuidgeest van Heerlen

voel week weten niet zoveel te
hai voor net opnieuw uit de kastaien- van de 522/S2O.

Van onze verslaggevers NostalgieIllegale
collectant

Inbrekers
wasserette

aangehouden

Vergaderen met de messen op tafel
dat leek Krocké terecht niet zo wen-
selijk.

DOOR JAN HENSELS

Het college zal dan ook de hand in
eigen boezem moeten steken. De
gang van zaken bijvoorbeeld rond
de geluidhinder die woonwagenbe-
woners aan de Hoogenboschweg
van Awacs ondervinden is een voor-
beeld hoe het niét moet.
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Wnd-dief regioredactie
Joos Philippens
KANTOREN
Heerlen
Hoofdkantoor, In de Cramer 37,

6411 RS Heerlen,
tel: 045-739911,
fax:o4s-739264.

Kerkrade
Rayonkantoor, Markt 42,

6461 ED Kerkrade,
tel: 045-452932,
fax:o4s-455506.

Brunssum
Rayonkantoor, RumpenerstraatBl,

6443 CC Brunssum,
tel: 045-256363,
fax:o4s-259056.

Tijdens een commissievergadering
zegde Krocké toe dat in de woonwa-
gens en in woningen in de omlig-
gende omgeving geluidsmetingen
zouden worden uitgevoerd. Krocke
kreeg het met een aantal raadsleden
aan de stok toen hij opeens ontken-
de ook een toezegging over metin-
gen in de huizen gedaan te hebben.
Die zaak zou nog wel eens een
staartje kunnen krijgen.

°'gens een zegsman van de pro-
"ricie is de noodzaak van aanleg

*«n de 522 nog altijd niet aange-
jjj0! 1^- "De verkeersproblemen zijn
S_? Z° fors dat net de aanleg van del rechtvaardigt. Je verschuift er
je
°Ve_ndien problemen mee. De aan-

Pat n 'eiaen tot ontlasting van deatersweg maar dan verschuif je deJ^oblemen naar de 522," meent de
0 °°rdvoerder. Hij verwijst naar een

aerzoek dat twee jaar geleden is6e<3aan.
S_9Btns nem kan de aanleg van de« hooguit dichterbij komen als
2 ujri

s
T
tuclie van de Vervoersregio

Dip ♦
mburg dat uit zou wijzen.

WorH moet ecnter n°g verricht
van hn' ens de woordvoerder
100 Provincie moet daar in de
Ijji P van volgend jaar meer duide-
g^neid over zijn. Dan moet het re-
2j; naal verkeersvervoersplan klaar

jlgens hem maakt het doortrek-
hitó Van de S2O (Sittard-Brunssum)
sla de Heerenweg eerder kans van
Ook6" dan de aanleB van de 522.
on v> e maatregel staat trouwens
de k' verlanglijstje van een meer-rheid van de Brunssumse raad.
test pF°vincie staat niet afwijzend
Ook. X doortrekken van de S2O.
*aak zal eerst de harde nood-
den e_7an aangetoond moeten wor-
p " Bovendien moeten dan alleeej/ners' waaronder Heerlen, het5 ns moeten zijn," stelt de zegsman.

KERKRADE - De politie van
Kerkrade heeft woensdag bij een
verkeerscontrole op de Onze Lieve
Vrouwestraat twee bromfietsen in-
beslag genomen. Verder kreeg een
bromfietser een proces-verbaal voor
het opvoeren van zijn machine. Drie
andere bestuurders moeten na het
repareren van kleine technische ge-
breken hun voertuig over enkele
dagen aan de politie tonen. Twee
autobestuurders werden bekeurd
omdat de APK verlopen was en één
automobilist droeg geen autogor-
del.
In totaal werden acht bromfietsen
en 52 auto's gecontroleerd.

" Ook nog even iets aardigs
zeggen over gemeenten. Op 1
oktober is de wet Gemeentelijke
Basisadministratie Persoons-
gegevens in werking getreden.
Dat heeft tot gevolg dat op de
afdeling Burgerzaken de pa-
pieren persoonskaarten worden
afgeschaft en dan vervangen
worden door electronische per-
soonslijsten. Nieuw is dat ge-
meenten nu onderling persoons-
gegevens kunnen uitwisselen
via het data-netwerk. Dat heeft
grote voordelen. Wanneer u bij-
voorbeeld gaat verhuizen naar
een andere gemeente, hoeft u
dat alleen te melden in de nieu-
we woongemeente. Alweer een
stukje bureaucratie de wereld
uit.

Advocaat daagt gemeente
Heerlen voor de rechter

" Elias Jacobs en zijn vader Wiel. Foto: FRANS rade

Vorige week stond de 20-jarige Ja-
cobs weer op de stoep bij advocaat
Diederen: de uitkering was nog
steeds niet verhoogd en over de
maanden augustus en september
had hij plotsklaps helemaal niets
meer gekregen. Zijn advocaat som-
meerde de gemeente binnen drie
dagen het achterstallige bedrag te
betalen, alsmede de kosten die zijn
cliënt inmiddels had moeten maken
in de civiele procedure met de wo-
ningvereniging, deurwaarder, be-
zwaarschrift en de heraansluitkos-
ten van de CAI.

Diederen: „Nu bleek gisteren dat
mijn cliënt eerst weer een of ander
informatieformulier moet invullen
vóór hij krijgt waar hij recht op
heeft, belachelijk. We worden ge-
woon aan het lijntje gehouden. De
maat is nu vol. Ik noem dit onbe-
hoorlijk bestuur ten top."

LANDGRAAF - De politie van
Landgraaf heeft woensdagavond
twee jonge Heerlenaren (17 en 18
jaar) aangehouden. Zij worden er-
van verdacht in de afgelopen weken
diverse malen te hebben ingebro-
ken in de stofzuigerautomaten van
een autowasserette aan de Baan-
straat in Landgraaf. Het duo werd
op heterdaad betrapt bij een nieuwe
poging deze automaten te kraken.
Zij zhn voor nader onderzoek in
verzekering gesteld.

" Tijdens de kermisdagen in
Heerlen wordt de 'goede oude
tijd' teruggehaald. In café We-
ijers, voorheen De Oude Mijn-
streek, is het idee geboren twee
eenmans-orkesten te laten op-
treden. De muzikale entertai-
ners spelen zo virtuoos op de
diverse instrumenten, dat de
indruk wordt gewekt dat er een
compleet orkest speelt. Van
rumba tot rock, van Egerlander
tot jazz. Kortom, kermismuziek
in een huiskamercafé. Zater-
dagavond speelt Danny Broad-
way uit Maastricht en zondag-
middag en -avond Jo Lahije uit
Elsloo.

Hoofd juridische zaken van de ge-
meente Heerlen, Paul Vanderhey-
den, wil niet inhoudelijk op de
kwestie ingaan. „Dat vind ik niet
gepast bij bijstandszaken." Ook de
Heerlense sociale dienst wil niets
kwijt over de zaak.

Elias kreeg een deel van zijn geld.
Bovendien zou er alsnog een
- structurele -1 uitkering van 868
gulden aan hem verstrekt worden.
De wanhopige jongeman had in-
middels echter een huurschuld van
duizenden guldens opgebouwd bij
woningvereniging De Voorzorg, zo-
dat deze een procedure begon tot
ontruiming van de woning bij het
kantongerecht.
Ondanks de toekenning van een ho-
gere uitkering vanaf december 1993
bleven de rest-betalingen van de ge-
meente tot nu toe uit. Met zijn vader
Wiel toog Elias tot drie maal toe
naar de uitkerende instantie. Tever-
geefs. Vader Wiel moest aldus zijn
volwassen zoon onderhouden, ter-
wijl hij zelf ook afhankelijk is van
een WAO-uitkering.

Het verhaal begint met het ontslag
van Elias Jacobs als produktie-ope-
rator bij een fabriek in Nuth. Jacobs
ontving enige tijd een WW-uitke-
ring van het GAK en klopte, toen
die afliep, in december 1993 aan bij

Via advocaat Diederen wist Elias
Jacobs de gemeente duidelijk te
maken, dat hij al sinds november
1991 niet meer bij zijn ouder(s)
woont, maar zelfstandig.
Op 12 augustus kreeg de advocaat
een brief van de gemeente waarinstond dat het ingediende bezwaar-
schrift gegrond verldaard werd.

HOENSBROEK- De Hoensbroekse
advocaat G. Diederen spant een
kort geding aan tegen de gemeente
Heerlen namens zijn cliënt Elias Ja-
cobs (20). Diederen wil dat de presi-
dent van de arrondissementsrecht-
bank in Maastricht de gemeente via
een voorlopige voorziening som-
meert om Jacobs zijn achterstallige
uitkering te betalen met terugwer-
kende kracht tot december 1993.

de gemeente Heerlen voor een bij
standsuitkering.
Die werd wel toegekend maar Ja-
cobs, die een flatje bewoond, kreeg
niet meer dan 405 gulden per
maand. Volgens de gemeente zou
de jongeman na het vervullen van
zijn dienstplicht om toerbeurt bij
zijn (gescheiden) ouders gewoond
hebben, zodat hij in de laagste uit-
keringsklasse valt.

'Gevarentoeslag'

de j^KRADE- Een inwoonster van
4e £erkraadse wijk Hopel heeft bij
feit,? e melding gemaakt van het
de Jfat aan naar deur een onbeken-
gek an Was komen collecteren voor
ee^^dicapten. Toen de vrouw om
de legltimatiebewijs vroeg, werd
l . man verbaal agresssief waarnaHl verdween.

Brand in tuinhuis
ftUNSSUM - Het tuinhuis achter

iti DWonin_ aan de Dr. Kuyperstraat
T_ e J^nssum is geheel uitgebrand,

Woner van het pand schrok
w ?£sdagavond tegen half twaalf
het ker en constateerde toen dat
hout Uis^e in Drand stond. Toen een
cvp schutting richting serre
\y neens in Drand dreigde te raken,
hul deze door de bewoner met

Van enkele omwonenden ver-
Wep rd' De gealarmeerde brand-
de 'tk°n de zaak blussen. De poli-
steit j^ brandstichting niet uit en

' daarom een onderzoek in.

Gewond bij
aanrijding

De hoop dat het nieuwe aange-
scherpte reglement van ordevan de
gemeenteraad van Brunssum leidt
tot kortere en minder chaotische
vergaderingen is meteen bij de eer-
ste de beste raadsvergadering de
grond ingeboord.

Het reglement van orde leidde aan
het eind van de raad dinsdag nog
tot een aanvaring tussen T. Pierik
(D66) en Van 't Hooft. Van 't Hooft
deedrond elfuur een nobele poging
om de vergadering nog diezelfde
avond af te ronden. Pierik kreeg
echter het gelijk van onder meer J.
Steiner (BCD) aan zijn zijde toen hij
er fijntjes op wees dat het regle-
ment van orde doorvergaderen na
elf uur niet toestaat. Dat soort reac-
ties krijg je als je zelf de regeltjes
wat al te strikt wilt toepassen.

Van 't Hooft is overigens niet te be-
nijden. De raad van Brunssum
voorzitten is iets dat je je ergste
vijand nog niet toewenst. Een 'geva-
rentoeslag' is hiervoor wel op zijn
plaats. " Jan van 't Hooft

een deel riep raadsvoorzitter J. van
't Hooft de ellende over zichzelf af,
al zijn de problemen zeker niet aan
een enkel persoon toe te schrijven.
Van 't Hooft wilde de spreektijdbe-
perking bij de behandeling van het
Emmaterrein heel -strikt hanteren.
De raadsleden waren echter niet
vergeten dat Van 't Hooft de vorige
keer gezegd had dat hij de vijf-
minutenregel naar de geest van de
wet zou hanteren en niet naar de
letter. Hij had de poppen aan het
dansen toen geen seconde meer dan
vijf minuten werd toegestaan.

De raadsleden moesten woensdag
zelfs terugkomen omdat ze er dins-
dag niet in slaagden alle voorstellen
te behandelen. Dit terwijl er maar
vijftien onderwerpen op de agenda
stonden, waarvan het merendeel
schoolvoorbeelden van hamerstuk-
ken waren.

Toch zijn er naast de toezegging van
Akkermans nog enkele andere
lichtpuntjes. Zo stemden vrijwel al-
le oppositiepartijen, samen met de
coalitie, in met het voorstel over de
ontwikkeling van het Emmaterrein.
Een voorbeeld dat de oppositie niet
meer automatisch tégen stemt als
de coalitie voor is. Omgekeerd wer-
den enkele amandementen van de
oppositie overgenomen.

(2o)*^^^E_n^_fr-mSin^P
W 0 gewond geraakt toen hij
fcrun gaVOnd °P de kruisine
\veg Ummerweg-Uterweg-Einder-
donr ln Heerlen werd aangeredenvolk een Kerkradenaar (32) in een
verlp agenbus- Volgens de politie
busip de automobilist in het
Vari ri

geen voorrang. Door de klap
ie J*e aanrijding kantelde het bus-
'ecp^ na het voertuig tot stilstand
be b enkele Paaltjes.
ft_ n ,l,Unssummer en zijn passagier,s_rvat

Jange Heerlense, zijn ter ob-
Se tvu.f, °Pgenomen in het Heerlen-e Weverziekenhuis.

voorstel om er over een half jaar
eens met de hele raad een weekein-
de op uit te trekken om het verloop
van de commissie- en raadsvergade-
ringen te evalueren.

Toch gloort er hoop. De suggestie
die loco-burgemeester D. Akker-
mans woensdag deed, toont aan dat
het college allerminst gelukkig is
met de nog altijd bestaande polari-
satie. Akkermans deed het zinvolle

De omstreden invoering van de
spreektijd van vijf minuten bleek
voor veel ellende te zorgen. Voor

Na een hoop gehakketak zat er voor
Van 't Hooft niets anders op dan
van de vijf minuten tien minuten te
maken. Daarvoor had wethouder K.
Krocké al voorgesteld om de verga-
dering maar even te schorsen om de
grootste spanning weg te nemen.
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Gezocht duo
opgepakt in

Heerlen

Valkenburg: 30.000
overnachtingen minder

Meisje bij
oversteken
aangereden
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Bromfietsen
niet in orde
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Autobedrijf
John Koullen

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

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

BMW 325iCabrio '88
Citroen BK Leader '87

Daihatsu Charade 1.3 i '91
Honda Civic 1.6 V Sedan 89

Kadett Sedan Club 88
Kadett 3-d, 74.000 km. '87
Kadett aut. 72.000 km. '36

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

Ford Orion Cli zilver '91
Scorpio 2.4iGL '91

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

Ford Siërra 2.0i'88-'9O
2x Ford Escort 1.3 L '85
FiatTempral.6lE'9l
Fiat Tipo 1.6 AGT '90
Fiat Uno 75 SX IE '90

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

Seat Ibiza GL '85
VW Jetta 1.6 CL '88

Audi 80 GT '86
Lada 2104 station '90

Nissan Blueb. station '86
Toyota Carina 1.6 '88

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

Cabriolet
Mercedes 300 SL nw.st., '86

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

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

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

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

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

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

Ie koop ALFA 33 bwj. '85,
lieuwe APK, in nw.st., pr.
f 4.750,-. Tel. 04405-3258.

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

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

BMW M 325 i zwart, '85,
Hartge uitv., verl., airco, el
ramen + schuifd., alu velgen,
nw. banden, alarm, mr. mog
Tel. 045-708604.
BMW 316 zwart, 4-drs. type

I '86, Lz.g.st., ’ 4.750,-. Tel.
045-317675.
BMW 320-6, grijsmet, sp.
velgen, radio-cass., spoiler,
kent. '84, oud model, 4 vel-
gen met winterbanden, vr.pr.
’1.100,-. a 045-750085.
BMW 318 ibwj. '86, div. ex-

I tra's, ’ 7.900,-. Telef. 046-
-! 519644.

Johan SCHMIDT autohan-
del heeft diverse auto's in
voorraad van ’750,- tot
’6.000,-. Alles met APK.
Tel. 04492-2888. Hommert
24, Vaesrade.
Fiat UNO 45, bwj. '84, APK
febr. '95, kl. wit, ’2.100,-.
Tel. 046-375285.
Te koop Ford ESCORT cou-
rier, bwj. '84, grijs kenteken,
APK, ’4.250,-. 045-231085.
Pracht, mooie Ford SIËRRA
2.0 Ghia, bwj. '83, 130.000
km, ’ 2.985,-. S 045-323484.
Ford Escort 1.3 Bravo, bwj.
'89. Jos BOGMAN Beek A1
Centrum bij Makado Weth.
Sangersstr. 7. _. 046-376543
Ford Escort 1.4iCL, bwj. '91.
Jos BOGMAN Beek A1
Centrum bij Makado Weth.
Sangersstr. 7, g 046-376543.
Ford Escort 1.4 Bravo, bwj.
'90. Jos BOGMAN Beek A 1
Centrum bij Makado Weth,
Sangersstr. 7, g 046-376543.
Te k. Ford SIËRRA 3-drs.
bwj. '86 + grote beurt, i.z.g.st.
’4.250,-. 045-316940.
Te koop Honda PRELUDE
2.0 EXR 4-WHL, ALB, bwj.
'87,kleur wit, vr.pr. ’8.500,-.
Tel. 04498-59364 b.g.g. 046-
-740426.
Te koop prachtige HONDA
CRX kl. rood, veel extra's, vr.
pr. ’8.500,-, mr. mog. Telef.
045-255027.
Te koop HONDA CRX 1.6i,
16V, elektr. ramen, alu vel-
gen, '86. Tel. 045-256510.
I.v.m. overlijden te koop
HONDA Civic 1.5 Sedan 4-
drs., aut., grijsmet, bwj. 6-
92, km.st. 26.000, m. div.
extra's, als nw., vr.pr.
f25.000.-. Tel. 045-751234.

I Te koop MAZDA 626 coupé
2.0 i 16V GT, 150 Pk, bouw-

" jaar '88, i.z.g.st., ’12.000,-.
Telef. 04754-85336.
Van part. MB 230 E 11-'BB,
km.st. 119.000, airco, au-
tom., rad./cass., el. buiten-- spiegel, orthopedische best., stoel, ABS etc. 045-457643.

" MERCEDES 240 D, bwj. '81,

' pr. ’3.500,-. Maastrichter-
str. 142, Brunssum.

l MERCEDES 190 E 2.3 16V
alle extra's, bwj. '85, t.e.a.b.
Telef. 046-525452.

" MERCEDES 190 E '84, APK,
alle extra's, ’13.850,-. Tel.; 046-582697/337377.

.Te k. MITSUBISHI Pajero
benz., geel kent., bwj. '85, in
perf.st., veel extra's, vr.pr.. ’11.500,-. Tel. 045-320612.
Nissan MICRA '85, goede; auto, ’4.750,-- Te bevr.
Martens Auto BV, Kerkstraat
94, Landgraaf. 045-314096.
Voor liefhebbers oldtimer
PEUGEOT 504 Ti, bwj. '78
met gebreken. Inl. telef. 046-
-376410 b.g.g. 045-242237.
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. v. part. Opel MANTA
2.0 GSi autom., bwj. '88,
metallic, met alle extra's,
duurste uitv., als nieuw.
Telef. 04498-51173.

VOLVO 740 GL, bl. met.,
mrt. '89, zonnedak, trekhaak,
pr.n.o.tk. 04498-51937.
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.
OPEL Rekord 1.9, 4-drs.,
type '79, nw.st., APK 8-95,
’975,-. Tel. 045-317675.
Opel Kadett 1.6i C LS '91 4-
drs. 86.000 km met Gi als
nw. ’ 12.950,-. 045-455778.
OPEL Ascona Hatchback,
'86, APK, km.st. 91.000,

! serviceboek. 045-256510.

J

Te koop Opel VECTRA 1.61.
bwj. '89. Vr.pr. ’13.900,-.
Telef. 045-325180.
Te k. PEUGEOT 205 1.3,
bwj. '85, kleur wit, APK,
’4.000,-. Tel. 045-217226.
Te koop PEUGEOT 205,
bouwjaar '88. Tel. 045-
-243317.
PORSCHE 911 SC Targa,
bwj. '78, kleur wit, prijs
’28.000,-. Tel. 043-641611.
Renault Rl 9TXE, bwj. '90.
Jos BOGMAN Beek A 1
Centrum bij Makado Weth.
Sangersstr. 7. g 046-376543.
Te koop ROVER 216 S,
bouwjaar '89. Tel. 045-
-243317.
Te koop Seat MARBELLA,
bwj. '90, i.z.g.st., rood, pr.n.o.
t.k. 045-257813 na 17.00uur.
SUZUKI Swift Sedan 1.6
GLX, 16 V, bwj. '91, i.z.g.st.,
vr.pr. ’ 19.500,-. Telefoon
04492-5013.
Suzuki Swift 1.3, bwj. '91.
Jos BOGMAN Beek A 1
Centrum bij Makado Weth.
Weth.Sangersstr. 7, telefoon
046-376543.
Te koop TOYOTA MR II 2.0
GTi, pr.n.o.t.k. Tel. 046-
-758214, na 17.00 uur.
Te koop VW PASSAT 5-drs.,
type '84, LPG, APK 8-95,
’2.200,-. Tel. 045-317675.
Te koop VW POLO, bwj. '78,
APK 9-95, ’650,-. Telef.
045-443253.
VW PASSAT turbo diesel,
bwj. '88, blauwmet, veel ex-
tr., ’11.750,-. Ariensstr. 2,
KakerfSchaesberg.
VW GOLF GTi, bwj. '78, i.g.
st., verlaagd, ATS-velgen,
’3.500,-. g 045-414919.
Weg. omst. te koop VW
GOLF 1800 inj. 90 pk, bwj.j'9l, km.st. 45.000. Tel. 043-
-260652 na 12.00 uur.
Te koop KEVER cabrio, bwj.
'72, pr. ’8.000,-. Telef. 045-
-318938 na 20.00 uur.
Te koop VW GOLF GTD, s-
drs., bwj. '86, vr.pr. ’8.500,-.
Tel. 045-312384.
VW DERBY LS '80. i.z.g.st.
APK juni '95, ’550,-. Tel.
045-217268.
Opel OMEGA 2.0i, LS, auto-
maat, bwj. '90, st.bekr., trek-
haak, etc, vr.pr. ’15.250,-.
Tel. 045-321765.
Te k. VOLVO 340 L, APK tot
10-11-95, i.z.g.st. pr.
’4.500,-. Bel: 045-413838.
Volvo 440 DL, bwj. '93. Jos
BOGMAN Beek A 1Centrum
bij Makado Weth, Sangers-
str. 7. telefoon 046-376543.

Autohandel O.K. CARS: Su-
zuki Jeep QJX 413 Cabrio;
Ford Escort Cabrio 1.6 i '84;
Daihatsu Charade '83; VW
Scirocco 1.8, 16V '85; VW
Golf GTi '86; BMW 630 cou-
pé '79; Opel Kadett stat. die-
sel '87; Opel Corsa '83; As-
cona '84 1.6 LPG; Escort
XR3i '84; Nissan 1.5 '85; Si-
ërra '85 2.0 LPG; Golf 1.6
'84; Toyota Corolla LB 1.6
'84; Toyota Celica '85. Inruil,
financ,garantie, bij aankoop
1x APK gratis, \4erlengde
Lindelaan 23, Oirsbeek.
04492-5782.
Met bovaggarantie ANWB
gekeurde auto's bij de Opel
specialist: Opel Kadett 1800
'88 ’12.950,-; Opel Astra
combi GLS '92 ’25.750,-;
Veetra 16i 5-drs. '90
’20.950,-; Opel Astra 1600
'92 ’23.750,-; Opel Omega
2.0 '87 ’10.750,-; Opel
Kadett Sedan 1600 '90
’16.950,-; Kadett GSi 16V
'90 ’23.950,-; Ford Siërra
2.0 '84 ’4.250,-; BMW 320-
-6 aut., 83 ’4.000,-; Fiat
Uno 45 '89 ’6.900,-; Mazda
323 '86 ’5.900,-; BMW 316
'84 ’4.500,-; Opel Kadett
1300 '87 ’7.750,-; Kadett
1300 t. '86 ’5.500,-; Ford
Escort 1300 GL '85

’ 4.750,-. WEBER, Autobe-
dr., Baanstr.3B Schaesberg
045-314175.
Math. KOENEN biedt te
koop aan: 100 tot 150 auto's
v.a. ’5OO,- tot ’10.000,-.
Inruil en financ. mogelijk,
alles APK. Tel. 04499-5204.
Handelsweg 1, Susteren.
Siërra 2.0 CL '88; Corsa die-
sel '89; Golf 1600 '86; Maz-
da 323 aut. '79; Escort 1100
'83; Kadett stationcar '87;
Alto GL 88; Escort 1.4 CL
'93/'B7/'B6; Kadett 1.3 S '86;
Nissan Cherry '85; BK 1.6
TRi '87. Akerstraat Nrd. 20a,
Hoensbroek. Tel. 045-
-222455.
GEVRAAGD Lada£ en
Skoda's, bwj. '85-'9l. 04958-
-91917 b.g.g. 06-52.964552.
Te k. Honda PRELUDE 2.0
16V, alles electr, st.bekr.,
wit, bwj. '86. Tel. 04450-
-2214, na 18.00 uur.
Te koop Opel CORSA 1.25,
bwj. '83, 2-drs, zeer mooi,
’3.250,-. Tel. 04451-1952.
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 k. FORD Orion 1.6 RSI,
zien is kopen, bwj. '89, vr.pr.
’11.750,-, mr. mog. Pr.
Hendriklaan 15, Brunssum.

. Off. FSO D__ler. Autobedrijf
■P. van DIJK & Zn. Ford: Mondeo 1.6 CU 8-93
} ’32.750,-; Ford Orion 1.6
ICLX '93 ’24.750,-; Alfa Ro-. meo 75 '91 ’17.750,-; Fiat. Uno 70 '90 ’9.500,-; Fiat. Panda 1000 '91 ’9.750,-;
t Audi 100 2.3 E aut. '90. ’27.750,-; Audi 80 1.6 '90
ien '91 v.a. ’20.500,-; Audi
iBO 1.8 '88 ’18.750,-; Peu-

geot 605 SU '91 ’24.750,-;
\ Peugeot 405 GRi '90, ’ 13.750,-;Peugeot 309 1.6

' GLX aut. '93 ’21.750,-;
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;Fiesta 1.1 '88 ’ 9.500,-;
Ford Scorpio 2.0iCL aut. '88

' ’16.750,-; Mazda 626 2.0 4-
| drs. '89 ’11.750,-; Honda

Accord 1.6 '88 ’10.750,-;
JRenault 25 TX 2.2 i '91
’23.750,-; Renault 19 Cha-

-1 made '91 ’14.750,-; Opel; Corsa 1.3 '84 ’3.750,-;
1 Seat Ronda 1.2 '87
! ’3.750,-; Volvo 340 '85

' ’3.750,-. Inruil, financiering.
| Bovaggarantiebewijs. Auto-; bedrijf en APK keuringssta-
-1 tion. P. van Dijk & Zn., Hom-

' pertsweg 33, Landgraaf.
Telef. 045-311729.
I 'Vento 1600 GL '93; VW Golf. Combi 14i '94; Opel Veetra
i 2.0 GL '92 nieuw model;

Omega 2.6 i combi autom.
'93; Astra Combi 1.6 i '92;
Astra 4-drs. Sedan '93; Audi
80 2.3 E '92; Astra 5-drs. 16i

■ '92; Veetra 2.0 GL 4-drs.
'88; Veetra 16i Frisco-uitv.

' '92; Astra Combi 16i met, blikschade '92. Garage
1BUISMAN, Stenen Brug 6,
;Landgraaf (Ind.terrein Strijt-: hagen), g 045-323800. Inruil

en financiering mogelijk, 1
jaargarantie.
Te koop Opel KADETT E

! type '85, 12S motor. Nu var
| ’6.200,- voor ’5.200,-.

Martens auto BV, Kerkstraa- 92, Landgraaf. 045-314096., Te koop Opel KADETT GSi■ bwj. '86, 4-drs., vraagpr
’7.250,-. Tel. 045-214946.

' KARCHER hogedrukreini
gers. Voor verkoop en servi
ce van het gehele program

" ma vraag uw Karcherdeale
Collé Sittard, Machinehan
del b.v., Nusterweg 90. Tel
046-519980.

; LADA 2105 GL automaat
.1e eigenaar, 23.000 km

1988, perfekte staat (koopje)
APK gek. tot okt. '95, vaste
prijs ’1.500,-. Telef. 045-
-233229 na 18.00 uur.

1 Te k. Opel ASCONA 1.6 S,
autom., bwj. '82, APK 6-95
met kl. def. aan autom.,
’1.050,-. Tel. 045-727831.
Auto KALDEBORN, wij be-
talen de hoogste prijs voor
uw auto!!! 045-411572.
Te k. gevr. alle merken au-
to's. Bet. HOOGSTE prijs!!!
045-416239 tot 21 u. open.

Sloop- en schadeauto's, ,—'—' ' ' ' iTe koop gevraagd sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Auto-
sloperij Marxer: 045-720418.
Te koop gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en

1 verkoop gebr. auto-onderd.
\ A. Kórfer. g 045-229045.

Te koop gevr. schade- en
oude sloopauto's. Tev. on-

-1 derd. Autosloperij K. KÖR-
FER, 045-227377, Indus-
triestr. 7, Hoensbroek.

I ___■
II K_^rM ïJr11 ïth 1 --".--k- 1k_l 11 TH

f Met een PICCOLO in het
( Limburgs Dagblad raakt u. uw oude spulletjes 't snelst
1kwijt. Piccolo's doen vaak
'.wonderen... Probeer maar!
■ Tel. 045-719966.
1 Motoren

Te kööp SUZUKI GSSOOE
1 bwj. 1990, Amerikaanse uit-
! voering, z.g.s., vr.pr.. ’7.000,-. Bel na 17.00 uur
■ 045-428422.

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.

1 VESPA scooter Piaggio 200

"t cc, bwj. '83. Tel. 045-
-1 324189.
" Te koop als nieuw YAMAHA
i,Radian bwj. '86, pr.

'" ’6.500,-. Tel. 045-712105.
Te k. VESPA motorscooter

" PK 150 E i.z.g.st., ’2.000,-.
|j 045-442237 na 18.00 uur.
ir| Te koop YAMAHA Venture
I- 1300 bwj. '88, i.z.g.st. Tel.
I. 04455-1502 na 18.00 uur.
j YAMAHA Virago 700cc, bwj., '84, 16.000 miles, i.z.g.st., met ace. ’7.500,-, met gar., v. Bovag-bedr. 045-244947.
i Te koop HONDA KR 600R,

" bwj. '87, type '93, ’4.750,-.
Telef. 045-273159.

Fiat UNO 45 bwj. '85, APK 8-
95, i.z.g.st. vr.pr. ’1.950,-.
Telef. 045-417685.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.

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

Wij geven U de HOOGSTE
prijs voor Uw auto, sloop- en
schade-auto. 045-225774.
RAP IE vraagt loop- sloop-
en schadeauto's, met vrij-
waringsbewijs. Locht 70,
Kerkrade. g 045-423423.

Aanhangwagens
Te koop AANHANGWAGEN
met glasrek. Tel. 045-
-322077.

Bedrijfswagens
Daihatsu Hi-Ace 1000 HR
Van, in perfecte staat, wit,
11-1988 ’7.950,- excl.:
Mitsubishi Canter FE 35 kl.
rijbewijs, dubb. lucht, 6 nwe.
banden, gerev. motor/versn.
bak/compl. nw. gesl. laad-
bak, wit, 4-1987, ’27.500,-
-excl.; Mitsubishi L3OO, kort,
Van, benzine, wit, 7-1989,
’13.950,- excl. Auto KLEY-
NEN Kerkrade, Locht 193,
Kerkrade-West. Tel. 045-
-425555 (bij grensovergang
Locht Kerkrade-West).
BEDRIJFSAUTO'S in alle
uitvoeringen. W. Feijts au-
to's, Vaesrade 61-63, Vaes-
rade. Tel. 045-243317.

Diversen
De hoogste prijs voor uw
oude METALEN. Irik Oud
Papier en Metaalhandel,
Pappersjans 36, Heerlerhei-
de. Tel. 045-212913.
OPGELET!! Wij halen gratis
uw oude diepvries, ijskast,
wasmachine e.d. bij u thuis
op. Tel. 045-719136.
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 gevraagd Zibro-
KACHEL. Telefoon 045-
-228527.
Chin. Restaurant Kota Radja:
BEZORGSERVICE: bij be-
stelling v.a. ’25,- gratis
thuisbezorgd, g 045-714035.

.. i . ■ ii i i ii

(Brom]
■

Collectie '95 van diverse
merken reeds te bewonde-
ren in onze vernieuwde
showroom REKERS Bruns-
sum, tel. 045-252361.
Enorme korting op overjari-
ge FIETSEN. Rekers,
Brunssum. Tel. 045-252361.

!Diverse RIJWIELEN model
ï '95. Giant collectie al binnen.

Grote korting op overjarige
modellen. Tweewielers Jan
Rekers, Hoensbroek. Tel.
045-212537.

)fietsen a
Groot aantal gsjj
FIETSEN. Rekers, 'sum, tel. 045-252361. 1
SUPER-OCCASION: " 1
ki bromscooter en 1 I
Quartz. Financ. coj Ë
card mogelijk. TweejjM
Jan Rekers, Hoen»i|
Tel. 045-212537.
Ruime keuze in gflj
FIETSEN, overjarige >
10-20-30 of 40% W I
Bert Rekers, Willemstr.
Heerlen. Tel. 045-726840;

Muziek i

Blaasinstrumenten
voor spotprijzen

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

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

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

_______r____T_rw___r'^n_T3pT_____É

Hoofd_tH_2^oen-broek, g 045-214253. Pond. koopavgSj
American GUITARS, Gib-
son, Fender, Ovation,
Gretsch. Unieke collectie!
Guitarshop, Honigmanstraat
5-7, Heerlen. 045-717155.
KLASSIEKE gitaren. Grote
collectie, Hanika, Alhambra,
Bernabe, Juan Salvador,
Fender, Seagull, Godin, Va- 'maha, Gibson, Ibanez, Epi-
phone enz. Guitarshop, Ho-
nigmanstraat 5-7, Heerlen,
045-717155.
Gebruikte PIANO'S, div.
prijsklassen, voll. garantie.
Muziekhuis Guus Arons,
Honigmanstr. 5-7, Heerlen.
045-717155.
Te koop WIENER, 4 rijen 3 k.
Strasser, i.z.g.st. Tel. 045-
-256510.

PIANOLESSEN van
plomeerd pianodocent.
045-424432.
ZANGER/gitarist ge
met ervaring voor all-i*
trio. Inl. 04454-65002.
Wat VERKOPEN? Ad
.teer via: 045-719966. J

Teiecommunlcatf
Te koop gebruikte SÈ
FOONS tone onlu
’lOO,-; nummeriek

’ 275,-; ook verhuur

’ 15,- p.wk. Tevens i"
gevraagd, defect geen
zwaar. Tel/fax 04493-5272,
Te koop numm. Si
FOON (06-53177587).
lefoon 045-258860.
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Alberda
woedend

" Feestje bij Oranje.^ De halvefinale isbereikt. Foto: ANF
De FIVB vindt dat een beter tijd-
stip voor televisie, verwacht te-
gen die tijd meer Grieken in de
hal. Mensen die misschien zullen
blijven hangen voor de late halve
finale met wereldkampioen Ita-
lië.

f fluit«? ert Goedko°P had goed de pest in en banjerde na het laat-MstriiJi a_ ca recta kle«-*dkamer. „Wat de ploeg vanavond in zowel
2elf,avoorbereldlng als uitvoering heeft laten zien, is niet acceptabel

FrUstepeHt"°UWen dat we êisteren hebben opgebouwd is weer volledigNdkon aldus de teleurgestelde keuzeheer in een eerste reactie
u, t

rekent dat feit vooral de routiniers in zijn selectie aan- Zij
\ hoe k ,°nS °Ver tWee weken °P het WK ln Bralizië te wachten staat
eg is "S grijk ln dat verband deze slotserie oefeninterlands voor de

Van onze sportredactie

Salmi start
in Eindhoven
EINDHOVEN - Mohammed
Salmi start zondag opnieuw in
de marathon van Eindhoven. De
Algerijn won vorig jaar de ne-
gende editie in 2.12.47. Hij be-
haalde daarmee zijn tweede
overwinning in een tijdsbestek
van acht dagen. Een week tevo-
ren had de Noordafrikaan de
marathon van Lyon gewonnen
in 2.13.09. Salmi meldde zichzelf
voor deelneming bij organisator
Cor Vriend.

Reiziger mee naar Oslo
Ajacied debutant in selectie Nederlands elftal

Afscheid Van Breukelen

Alberda dacht een kans op suc-
ces te hebben met een regel in de
hand dat ploegen 24 uur van tevoren van een wijziging in het
tijdschema op de hoogte moeten
zijn gebracht. Dat gebeurde niet.Alberda hoorde de tijding eigen-
lijk puur toevallig, om 19.30 uur.

Van Wissen debuteerde in de hoofd-
macht van MVV als invaller in het
duel tegen Willem 11. Hij maaktezon sterke indruk dat MVV-trainer
SefVergoossen hem daarna telkens
in de basis opnam. De goedepresta-
ties van Van Wissen blijken ook bij
de keuzeheren in Zeist niet onopge-
merkt te zijn gebleven.

MVV-Calent
Van Wissen

in Jong Oranje

geboren Amstelvener is één van de
zeven spelers van landskampioen
Ajax die door Advocaat zijn uitver-
koren. De Amsterdamse club is
daarmee hofleverancier van Oranje.

I'Ssen " MVV-speler Sacha van
in j

ls opgenomen in de selectie
irBenHg oranJe- dat dinsdag in
ger, N

deEK-kwalificatiewedstrijd
-irie-°orwegen speelt. De uitno-
diger ,am voor de 20-jarige ver-
ig als een volslagen verras-

Werder Bremen
verspeelt

koppositie

Selectie Jong Oranje: doel: Moens (Excel-
sior) en Roorda (FC Groningen). Veld: Da-
vids. Keuser en Oulida (Ajax), Ebbinge (FC
Groningen), Vierklau (FC Utrecht). VanBronckhorst (Feyenoord). Rorije (Go
Ahead Eagles), Van Burik (NAC), Fuchs en
Playfair (PSV), Makaay (Vitesse), Ooyer
(Volendam), Laros (Willem II) en Van Wis-
sen (MVV).

Hij was van plan op de wed-
strijddag 's ochtends nog te trai-
nen, maar dat kan hij wel verge-
ten. Alberda overlegde telefo-
nisch met de Amerikaanse
collega Sturm, maar die was on-
verschillig. Min of meer logisch,
de Amerikanen speelden don-
derdag al om 11.00 uur tegen
Korea.

ZEIST - Met Michael Reiziger
heeft Dick Advocaat één debutant
opgeroepen voor het EK-kwalifica-
tieduel van het Nederlands elftal
tegen Noorwegen, volgende week
woensdag in Oslo. Sinds Advocaat
bondscoach is (na het EK in Zwe-
den in 1992 volgde hij Rinus Mi-
chels op) is de 21-jarige Ajacied de
vijfde nieuweling die hij selecteert.
Mare Overmars, Ronald de Boer,
Ulrich van Gobbel en Edwin van
der Sar gingen Reiziger voor. De

Michael Reiziger heeft dit seizoen
een stormachtige ontwikkeling
doorgemaakt. Trainer Louis van
Gaal, die hem terughaalde van FC
Groningen waaraan hij één seizoen
was uitgeleend, schonk hem zijn
vertrouwen als rechtsback; een po-
sitie die hem vreemd was, maar
waarop hij uitgroeide tot de revela-
tie van deze competitie. De speler is

" Michael Reiziger

misschien zelf nog wel het meest
verbaasd over de sneltreinvaart
waarin zijn carrière terecht is geko-
men. Bij zijn vertrek bij FC Gronin-
gen liet hij nog weten allerminst te
rekenen op een basisplaats bij Ajax
en al blij te zullen zijn als hij een
paar keer zou mogen invallen. Zijn
eerste seizoen onder Van Gaal, ver-
telde hij toen, beschouwde hij als
een leerjaar.

Twee seizoenen geleden leek de
voetballoopbaan van Reiziger, im-
mer dienst doend als aanvallend
ingestelde middenvelder, nog op
dood spoor te zitten. Hij debuteerde
weliswaar al in april 1991 in de
hoofdmacht van Ajax in de wed-

strijd tegen SC Heerenveen - Leo
Beenhakker zwaaide destijds nog
de technische scepter in De Meer -
hij leek evenwel te lichtvoor detop.

tribine is in Italië eigenlijk heel ge
woon. In deze imposante hal ston
den we zo ver van het publiek af
dat ons niets kon gebeuren."iHENE - Bondscoach Joop Alberda had tussen zijn pape-ren een aantal bordjes verstopt die hij zijn spelers had wil-

f tonen tijdens time-outs, als iedere vorm van communicatie
Pc heksenketel onmogelijk zou blijken te zijn. Alberda had[Papieren opdrachten niet nodig. Nederland kreeg de 10.000P^kse supporters tijdens de kwartfinale van het wereldkam-
)enschap volleybal in Athene gisteravond stil.Muisstil zelfs.

Het behalen van de halve finale
bracht de spelers gisteravond zicht-
baar dichter bij elkaar dan in de
eerste dagen van het toernooi.
„Zoek elkaar op na iedere actie",
had Joop Alberda zijn spelers voor-
gehouden. De vreugde of het ver-
driet na ieder gewonnen ofverloren
punt moest gedeeld worden en bo-
vendien kon in het korte samenzijn
kort maar krachtig overlegd wor-
den. „Het was een emotioneel goe-
de teamprestatie. Heel belangrijk in
deze fase van het toernooi", vatte
Alberda de wedstrijd samen.

zilië 1990). Het ontlokte spelverde-
ler Peter Blangé na afloop van de
zege in het hol van de leeuw de uit-
spraak: „Als we ooit wereldkam-
pioen willen worden, dan is het nu.
Het eerste doel is bereikt: de halve
finale. Nu willen we meer."

Het was niet het technische en tak-
tische vermogen van de Grieken
waarvoor Nederland in de uren
voor de wedstrijd de meeste angst
koesterde. Wel voor de omstandig-
heden in de hal. „Nergens op reage-
ren, geen agressie tonen. Je concen-
treren op de lijnen en alles wat daar
binnen gebeurt. Rustig blijven, het
eigen spelletje spelen en de Grieken
dwingen tot het maken van fouten",
vatte blokkeerder Jan Posthuma de
wedstrijd samen.

van dit moment", fluisterde
0 Grabert, die op de wisselbankJjjj Alberda zat toen het match-
JJl in de wedstrijd tegen Grie-"and bij 0-2 en 5-14 op het bord
W „De hal is stil. We hebben het

'r elkaar." Luttele seconden later
Alberda voor het eerst een

k evoorschijn toveren. Groot
dik onderstreept eneen uitroepteken er achter. Hy

°në omhoog en hield het in deht: KLASSE!
Nederlands volleybalteam

mdc gisteravond door op het1 waar de voetballers eerder dit
ln Amerika struikelden. Grie-

K c
d werd ingepakt (15-12, 15-5

-iö-5) en de halve finale van het. daarmee soeverein bereikt.aaag en morgen mag Nederland
mengen in de rechtstreekse

Ir°ntaties om de medailles, meteerste obstakel vanmiddag de
riu toe jecjereen verbazendelerikanen.

tjAlstorisch hoogtepunt in de ge-
l v iIS van de volleybalbond. Inl «leden kwam Nederland op

r?reldkampioenschap nooitdan een zevende plaats (Bra-

ATHENE - Joop Alberda is
woedend op FIVB-voorzitter
Acosta, maar ziet af van een pro-
test tegen de omzetting van de
halve finale tegen de Verenigde
Staten naar een vroeger tijdstip.
Duidelijk is dat het sportieve
verloop tijdens het WK onder-
schikt is gemaakt aan de com-
merciële belangen.

-HT - m
Fde eerct6l Nederlands volleybalteam (dames) heeft het fraaie resultaat
Pte nrni

confrontatle van de oefencyclus tegen de Oekraine niet we-
met 1 Q?^geren' In Echt verloor Oranje na een kleur- en sfeerloze par-cc i-3 (8-15, 15-17, 15-13, 1-15).

Nederland zou vandaag om 18.00
uur of 20.30 uur plaatselijke tijd
tegen de Amerikanen spelen. De
wereldbond FIVB, waar de
Mexicaan Acosta verdeelt en
heerst, besloot de halve eind-
strijd om 13.30 uur te laten be-
ginnen. Opdat Griekenland om
18.00 uur de wedstrijd om de
plaatsen vijf tot en met acht te-
gen Zuid-Koreakan afwerken.

De atmosfeer in de lang niet uitver-
kochte hal viel hem uiteindelijk
mee. „Het was eigenlijk niet veel
meer dan verbaal geweld. Zeker de
jongens die in Italië spelen, zijn veel
erger gewend. We hebben met Mon-
tichiari wel eens in Agrigento ge-
speeld. We werden bekogeld met
alles wat de supporters onder hand-
bereik hadden. En spugen vanaf de

Volleybalsters kansloos

Cornelisse
wint profkoers
ZWEVEZELE - Michel Cornels-
se heeft gisteren een profkoers
in Zwvezele gewonnen. De
TVM-renner legde de 152 kilo-
meter af in 3.47 uur en bleef in
de sprint Daelman en Talen
voor. De Ronde van Piëmonte
werd gewonnen door de Italiaan
Miceli, voor Petito en Meinert.

Cafu aangeboden
bij Feyenoord
ROTTERDAM - Wim van Hane-
gem kon een lach niet onder-
drukken toen hij het nieuws
verkondigde. Hem was .telefo-
nisch door een zaakwaarnemer
de Braziliaanse international Ca-
fu aangeboden. „Goeie voetbal
ler. Die kan ik er wel bij heb-
ben," grapte de oefenmeester
„Maar bij ons neemt niemand
dat telefoontje serieus," sprak de
iets serieuzere woordvoerdei
Blankemeijer. „Die jongen is
veel te duurvoor ons. Zo iemanc
wordt heus niet op een regen
achtige dag alleen bij Feyenoorc
aangeboden."

PtejfEN ~ Werder Bremen heeft|sl, n de koppositie in de Bun-

fga verspeeld. De ploeg verloor
fst 1

n Veld verrassend met maar1-4 van Hamburger SV.

otl Sla Dortmund heeft nu, op
fp Var> een beter doelsaldo, met
idjnnten uit zeven wedstrijden de
'1 ft*' ln de ranglijst overgenomen

°rernen.
ük ö
Uter yern München en Kaisers-
)te| .n hebben elf punten, maar)enlc}en een duel meer. HSV is,
'6rv de Karlsruher SC, door de
ït(j t lnnirig de koplopers gêna-

nt op een punt.

f CL
-6-10 ,en van donderdag 6 oktober
72-77-Ö( 14"'9"2'-28-34-35-39"48-50-60-61 --

J'feßALldor',_-K mannen, kwartfinales: Neder-
'Wt o7enland 3-0 (15-12 15-5 15-5), Ver--14) ,?taten-Zuid-Korea 3-0 (15- 15-4-5, 'lalie-Rusland 3-1 (15-4 16-17 15-3

15-12) raziU' 3"2 l15"12 1215 15"12

JennenH33 ,"nde van Piëmonte. 1. Miceli 193_ °-10 < - petitu. 3. Meinert 0.06, 4. Jala-Zanini, 7. Henn, 8. De Pusquale,frvl,^''- lü. Giraldi.
'OO 2 n Prols '■ Cornelisse 152 km
UW - V,aelman- 3 Talen, 4. De Wilde, 5.

/ " a-Van Steen.

Corrupte speler
verdwenen
PRAAG - Michal Vana, de Tsje-
chische voetballer die in Malei-
sië en Singapore voor 250.000
dollar de uitslagen van wedstrij-
den manipuleerde, is verdwe-
nen. De Tsjech, die eerder in
Singapore op borgtocht was vrij-
gelaten, meldde zich tegen alle
afspraken in niet bij de rechter.
Zijn advocaat had vorige week
woensdag voor het laatst contact
met hem. Vana, 31 jaar, speelde
sinds 1990 eerst in Maleisië en
daarna voor Lions Singapore.
Via bookmakers wist hij de uit-
slag van wedstrijden te beïnvloe-
den.

Ajax leende hem uit aan FC Volen-
dam, maar aan zijn verblijf 'op de
Dijk' beleefde hij weinig plezier. Hij
kwam direct frontaal in botsing met
trainer Fritz Korbach, die daarna
geen beroep meer op hem deed.
Verhuurd aan FC Groningen werk-
te hij stukje bij beetje aan eerher-
stel. In het Oosterpark werd hij
mentaal sterker en hij werd er ook
gewaardeerd; de supporters van de
noordelijke club riepen hem uit tot
speler van het jaar. Reiziger, die er
dit seizoen nog maar elf wedstrijden
in Ajax 1 heeft opzitten, maakte bij
de vorige EK-kwalificatieinterland
van het Nederlands elftal, op 7 sep-
tember tegen Luxemburg, nog deel
uit van Jong Oranje.

" VOETBAL - Het tweede elftal
van MVV heeft de competitiewed-
strijd tegen Excelsior met 2-1 ge-
wonnen. De zege kwam pas in de
slotfase tot stand. Nadat Jacobs de
Rotterdammers aan de leiding had
gebracht, zorgden Roel Janssen en
Pietro Lisai in de slotminuten voor
de verdiende Maastrichtse zege.

In vergelijking met het door Oranje
met 4-0 gewonnen duel in het Groo-
thertogdom heeft Advocaat zijn se-
lectie op drie posities gewijzigd.
John Bosman van Anderlecht en de
Feyenoorders John de Wolf en Pe-
ter Bosz zijn uit de zestien man ster-
ke groep verdwenen. Dennis Berg-
kamp van Inter, Ulrich van Gobbel
van Feyenoord en debutant Michael
Reiziger zijn hun vervangers.

Selectie Oranje: Blind, Reiziger. Van der
Sar, Van Vossen. Overmars, Frank en Ro-
nald de Boer (Ajax). De Goey, Witschge,
Van Gobbel (Feyenoord), Numan (FSV),
Bergkamp, Jonk (Inter), Winter (Lazio Ro-
ma), Roy (Nottingham Forest), Valckx
(Sporting Lissabon).

Mogelijk
EC-finale
in Kuip

ROTTERDAM - De kans is
groot dat er komend voorjaar
een Europa Cup-finale in de
Kuip wordt gespeeld.

Stadion-directeur Jos van der
Vegt heeft van de UEFA bericht
ontvangen dat volgende maand
een speciale delegatievan de Eu-
ropese voetbalbond de gereno-
veerde Kuip aan een onderzoek
zal onderwerpen.

De UEFA heeft al laten door-
schemeren dat het Rotterdamse
stadion een serieuze kandidaat is
voor de finale van de Champions
League op 24 mei of de finale
van de Europa Cup voor beker-
winnaars op 10 mei.

" Aftrapje van Marco van Basten op krukken, afwezigheid van Ruud Gullit vanwege AC Mi-
lan, 'ouwe-jongens-krentebrood' met de helden van 1988. Ziedaar, het afscheid van Hans van
Breukelen, gisteravond te Eindhoven, in vogelvlucht. Het was, uiteraard, een voorspelbare
avond voor ruim 12.000 toeschouwers. Doelpuntenfestival (3-5 voor '88), mooie toespraken, een
beeldje voor de doelman, een naar hem te vernoemen straat in woonplaats Leende, uitgeroepen
tot bondsridder. Samen met zijn kinderen Swenja, Kjelt en Lars (v.1.n.r.) nam de doelman die
83 keert voor Oranje speelde afscheidvan zijnfans. Foto: ANP
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Frans Bevers
naar Hattum
ULESTRATEN - In de top-
team- en kaderspel-biljartcom-
petitie speelt Frans Bevers Cate-
ring morgen in Hattum tegen de
teams van Vrijmoed van der Wal
en 't Tapperijke 2. In de andere
poule treedt Willems Koeltech-
niek morgen in Ulestraten (aan-
vang 11.00 uur) als gastheer op
van Zaal Verploegen. Het Heer-
lense Matchpoint krijgt het eer-
ste team van 't Tapperijke op
bezoek.

Omroep Limburg
ook op zaterdag
MAASTRICHT - Omroep Lim-
burg Sport is vanaf morgen ook
op zaterdag in de lucht. Morgen
is er extra aandacht voor de Eu-
ropacupduels in het handbalvan
de Swift-dames (in Skopje) en
van Horn/Sittardia, dat thuis
speelt tegen Hasselt. Bovendien
komen devolleybalinterland van
de Nederlandse dames tegen de
Oekraïne, het ijshockeybeker-
duel van Hatulek Eaters en Go
Ahead Eagles-MVV aan bod.

Ma reken, op
zijn mannen
HIROSHIMA - De atletes van
Ma Junren hadden zes jaarnodig
om door te dringen tot de we-
reldtop. De Chinese mannen
hebben iets meer tijd nodig. Wel-
licht tot het begin van de 21e
eeuw. Ma Junren wierp gisteren
in Hiroshima bij de Aziatische
spelen een blik in de toekomst.
„Men denkt dat mijn trainings
methodes alleen succes hebber
bij vrouwen. Ze werken echte:
ook bij mannen. Het zal alleer
nog zeker tien jaar duren voor
dat de Chinese mannen op het
zelfde niveau zijn als de vrou
wen," aldus Ma.

Volleyballers stomen door naar halve finale

Oranje krijgt
Grieken stil

Limburgs Dagblad sport
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L» -*~\ "I O"¥V7" Geen concessies. Niet wat veiligheid, noch wat ruimte,
dlK^xCl _L_/tvU-X d O W prestaties en vormgeving betreft. Deze auto geeft een

werkelijk nieuwe visie op autorijden. De StationWagon voert de zorgvuldig vernieuwde Lancia Dedra serie aan. f

Veiligheid: Airbag in het stuurwiel, brandpreventiesysteem, versterkte carrosserie, samendrukbare stuurkolom.
Comfort: Alcantara® bekleding en airconditioning (op LX versies), stuurbekrachtiging, Solarcontrol ruiten.
Specificaties: een breed gamma van high-tech motoren, 1.6 i.e. - 1.8 i.e. - 2.0 i.e. Aut. (alleen Dedra 9

sedan) - 2.0 16v - 2.0 16v integrale (alleen Dedra SW) - 1.9 turbo ds. Uitrustingsniveaus: LE, LS en LX.
# _(^___L___-^_l Tl /^1 " 'Lancia Dedra vanaffl. 37.950,- (SW vanaff'l. 41.450,-) inclusief BTW/ BPM exclusief kosten rijklaar maken. _l_J Cl 11C1d -*"■" VJrJ- dllLU.I 101110 "

Leaseprijs vanaffl. 1.035,- per maand exclusief BTW, 48 maanden / 20.000 km. per jaar via Lancia Lease.

1
Automobielbedrijf Creüsen 8.V., AutomobielbedrijfKompier Maastricht 8.V., Autobedrijf Te Poel 8.V.,

Parallelweg 34, Galjoenweg 45, Hendriklaan 2-4,
Heerlen, 045-742121. Maastricht, 043-632547. Roermond, 04750-18170.

: \
llf Waterschap
lör Peel en Maasvallei

BEKENDMAKING
Het dagelijks bestuur van het waterschap Peel en
Maasvallei maakt, ingevolge het bepaalde in artikel 73
van de Waterschapswet, bekend dat het algemeen be-
stuur van het waterschap Peel en Maasvallei bij besluit
van 29 juni 1994 heeft vastgesteld het kwijtscheldings-
beleid voor het waterschap Peel en Maasvallei. Dit
kwijtscheldingsbeleid zal voor het eerst worden toege-
past op de aanslagen waterschapslasten van het
dienstjaar 1994. Voornoemd besluit van het algemeen
bestuur van 29 juni 1994 is tegen betaling van de kos-
ten verkrijgbaar op de secretarie van het waterschap.

Het dagelijks bestuur maakt, ingevolge het bepaalde in
artikel 73 van de Waterschapswet, tevens bekend dat
met ingang van zaterdag 8 oktober 1994 in werking
treedt het besluit van het algemeen bestuur van 29 juni
1994 tot vaststelling van de „Legesverordening 1994
waterschap Peel en Maasvallei", welk besluit door Ge-
deputeerde Staten van Limburg is goedgekeurd op 27
september 1994 (no. 94/38812M). Voornoemd besluit
van het algemeen bestuur van 29 juni 1994 is met in-
gang van heden voor een periode van drie maanden
voor een ieder ter inzage gelegd op de secretarie van
het waterschap, Drie Decembersingel 46 te Venlo en is
tegen betaling van de kosten aldaar verkrijgbaar.

Venlo, 7 oktober 1994.

Het dagelijks bestuur voornoemd,
C.T. Cornelissen, voorzitter,
B.A.M. Oolthuis, secretaris.

walramcollege
sittard

open dag
8 oktober 1994

sector economie 10.00-14.00 uur
hav°-mbo valkstraat 10
sector techniek
sector dienstverlening
en gezondheidszorg
contractactiviteiten

"dag van de chemie"
Het middelbaaren hoger laboratoriumonderwijs houden tegelijkertijd

open dag aan de Montgomerystraat 7 te Sittard. Daar vinden dan ook
activiteitenplaats in het kader van de nationale dag van de chemie.

046-598686 1

j GROTE UITVERKOOP IN ONS 1I TRENDHOPPER MAGAZIJN TE KERKRADE
In verband met verhuizing van ons magazijn Kerkrade naar Heerlen worden

I honderden TRENDHOPPER MEUBELEN verkocht voor de HALVE PRIJS.

__*____P^ //)' T®\ È t 'il Alle prijzen zijn afhaalprijzen a kontant.I / Ê 'ilti 'Jf i f), i y’ De
_
e grootSCheepse magazijn-uitverkoop

T A-» I ' wordt gehouden te Kerkrade Straterweg 47 op:
TRENDHOPPER-Magazijn, Straterweg 47, # _£_/!
££rSrv£^^JHé^nSade '^> Zaterdag 8 Okt. van 11.00 tot 16.00 uur
afrit Kerkrade-West richting Herzogenrath |
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Nu heropend. Promenade 27, Heerlen
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DOOR HANS STRAUS

fTTARD - Als Horn/Sittar-Ja morgenavond om 19.30
R aantreedt voor het Euro-
F£up I-duel tegen Initia Has-
f ' heeft de landskampioen
rjlhandbal bij de heren ein-phjk weer eens een eerlijke
FlB om de tweede ronde te
peiken. Tijdens de afgelo-
Ln e Europese avonturen
Fe_en de Sittardenaren im-
Fers in de eerste ronde steeds
L^aken met handbalprofs
[Spanje, een kennismaking
r telkens uitliep op ontluis-Lerlde nederlagen en dus uit-Rakeling.

Andere opzet
Limburgse

Handbaldagen

GELEEN - De Limburgse
nandbaldagen krijgen dit jaarjeen andere opzet. Het evene-
ment, dat een prima naam heeft
lr> de internationale handbalwe-;reld, kent nog maar zes deelne-
mende ploegen in plaats vanacht. Verder is het speelschema
reruggebracht van vier naar drieIaagen. Ook nieuw is dat alle
Wedstrijden in slechts een halzullen worden afgewerkt. Dit
*eer is dat op 28, 29 en 30 decem-
°er in het sportcentrum Glaner-[brook in Geleen.

Pc organisatoren denken op de-

ze wijze het toernooi overzichte
lijker te maken. Hoewel het tota-
le aantal wedstrijden geringer is,
blijft het aantal duels dat door de
toeschouwers bezocht kan wor-
den vrijwel gelijk. Parallelwed-
stryden in twee verschillende

De deelnemende ploegen zijn
Dukla Praag (Tsjechië), Paris SG
Asnieres (Frankrijk), Eskilstuna
(Zweden), Sandefjord (Noorwe-
gen) en uiteraard Sittardia en
V&L. De poulewedstrijden vin-
den plaats in een middag- en
avonddblok op woensdag 28 de-
cember. Die worden voortgezet
in het middagblok van donder-
dag 29 december, waarna in het
avondblok van die dag de kruis-
finales plaatsvinden. De slotdag
(vrijdag 30 december) is gereser-
veerd voor de finalewedstrijden.

Morgen beladen confrontatie tussen Sittardia en Hasselt

Muisje brult
HIROSHIMA - Ze is veertien
jaar, drie turven hoog en licht als
een veertje. Haar bijnaam is
'Mighty Mouse'. Bij de Aziati-
sche Spelen in Hiroshima brulde
het muisje Mo Huilan inderdaad
machtig. Het 1,31 meter lange
Chinese turnstertje won gisteren
alle vier toestelfinales.
Ze hielp, evenals de schoon-
springers en turners, flink mee
de Chinese medaille-oogst op 76
te brengen, waarvan 43 gouden.
Het doel, honderd maal eerste, is
daardoor nog steeds binnen be-

reik. De Chinese zwemsters wa-
ren andermaal niet bij te hou-
den, maar er zat voor het eerst
wel een kleine knik in de presta-
tielijn. Dai Guohong won de 100
school weliswaar in 1.09,87, maar
haar landgenote Lu Di verzuim-
de als tweede aan te tikken. Ze
het zich verrassen door de Ja-
pansen Tanaka en Maehara.

Liv Limin zegevierde volgens
plan op de 100 vlinder. Haar tijd
van 58,38 mocht er zijn. Voor een
aanval op het dertien jaar oude
wereldrecord van de Amerikaan-
se Mary T. Maegher (57,93) acht-
te Liv het nog te vroeg.

Derby op z'n Europees

De Sittardse tweededivisiederby van
27 september stond op een matig peil.
Volgens Rob van Wel, de captain van
Sittard 2, gaven de teams elkaar meer
dan honderd imps cadeau. In spel 24
misten beide OW-koppels een uitste-
kend ♦-slem. West gever, niemand
kwetsbaar:

Frans Jeunen (Sittard 1) vond de
Oosthand geen grote forcing waard.
„In een lage kleur heb je daar tien
speelslagen voor nodig. Ik opende dus
semiforcing 2 ♦." Van Wel volgde 2
♦ Hij kon zijn 5/5-hand niet kunstma-
tig doorgeven via 2 ♦ of een doublet.
Jos Gielkens beschikte hier niet over
een negatief doublet en paste dus.
Onko-Jan Gelling gaf een 4 ♦-barra-
ge. Dat dwong Jeunen tot afmeren in
5 ♦. De Belg maakte 13 slagen op een
dubbele dwang: ♦/ ♦ tegen Noord,
♦/ V tegen Zuid. Nico Spaay (Sittard
2) verkocht de Oosthand wél als grote
forcing, via 2 ♦. Wiel Gielkens zweeg.
Hij rekende op een zwakke twee in V
of ♦ Brock deed het verplichte 2 V-
bod. Rob Wijman wist dat Oost sterk
was,, maar niet dat Zuid mooie schop-
pens meehad. Zo kon Spaay al met
3 ♦ doorgeven dat hij op een mam-
moet zat. Brock bood zijn 4-kaart V,
waarna Spaay zijn lange ♦-kleur her-
haalde. Van Wel: „Ik zou nu het risico-
loze controlebod van 5 ♦ hebben
gedaan." Brock verdwaalde echter in
het JurassicPark en zwaaide afnaar 5
♦ . Drie spellen later had hij de uit-
gang nog niet gevonden, maar Spaay
hielp hem ook niet echt. Zuid gever,
niemand kwetsbaar:

Broek begon goed met 1 V- Nu kon
Wijmans zwakke 2 ♦-volgbod deV-fit
niet meer camoufleren. Spaay stelde
de manche vast: 3 ♦.Pa Gielkens pas-
te. Broek had nu beter zijn ♦-stop
kunnen tonen, maar ook 3 V was nog
niet fataal. Spaay bood de kleur van
de vijand: 3 ♦. Zon cuebid is tweele-
dig: het belooft kracht en vraagt meer
informatie. Broek toonde zijn ♦-stop.
Eerst nu bood Spaay 4 V- Broek pas-
te, maar iemand van zijn -kaliber
moest zich afvragen: „Vreemd. Wil hij
4 V in de 5-2 fit spelen? Waarom
vraagt hij naar een ♦stop met een 5-3
of 5-4 V-fit? Ik denk dat hij 6 V wil
checken. Dat balletje speel ik terug
met 4 ♦, want met twee azen en twee
heren mag ik niet klagen." Spaay ging
ook niet vrijuit. Van Wel: „Je moet het
niet te moeilijk maken voor je maat.
Nico had een cuebid van 4 ♦ kunnen
doen. Als Henk 4 ♦ biedt, gaat hij
door, maar op 4 V past hij." Op de an-
dere tafel opende Zoon Gielkens de
Westhand met ISA. Gelling zag afvan
het conventionele 2 ♦-bod (multi-
Landy: V- óf ♦-spel) en kreeg daar
spijt van. Jeunen vroeg met 2 ♦ naar
de hoge kleuren. Van Wel doubleerde
het Staymanbod voor straf. Gielkens
bood zijn 4+kaart: 2 V. Gelling pro-
beerde met 2 ♦ de 5-kaart V nog te
maskeren, maar Jeunen kreeg de fei-
ten toch boven water via het cuebid
van 3 ♦ Toen Gielkens met 4 V zijn
5-kaart aangaf, knalde de Belgische
jeugdinternational ineens 6 V. „Jos
hoeft alleen maar VAH en ♦A te heb-
ben."

P Belgische kampioen Hasselt isr minste gelijkwaardig aan Sittar-
J~> zodat er een reële kans bestaatF Qe ploeg van trainer Ton Vel-
lus ln het 76ste EC-duel dat de
LJ?e bestrijdt een overwinning
Wen ?estien keer werd in het ver-r {} de tweede ronde bereikt enF keer de kwartfinale.

13-18 26. 42-37 9-13 27. 39-34 21-27 28.
32x21 16x27 29. 44-39 8-12 30. 49-44 3-8
31. 45-40 27-31 32. 36x27 22x42 33.
48x37 18-22 34. 38-32 13-18 35. 32-28.
Zie diagram.

35. ...10-15?
Duizendmaal zonde en jammer, maar
het op grootse wijze verknoeien van
een schitterende partij is ook kenmer-
kend voor Bronstring. Na 35. ...12-17
zou de speler die in deze partij alle ri-
sico's genomen heeft aan het langste
eind hebben getrokken. Ik geef één
variantje: 36. 47-42 17-21 37. 28x17
21x12 38. 42-38 18-22! 39. 38-32 6-11!
met nu op 29-23x23 (22-27-31)zw+,
33-28 (22x33) 29x38 (26-31)! en (24-29)!
ZW+ en op 32-28 (22-27)! zw+ omdat
28-23 verhinderd is.
Partij: 36. 28x17 12x21 37. 37-32! Nu
schiet Berends raak met de enige pijl
in zijn koker, er dreigt 32-28 dus: 37.
...21-27 38. 32x21 26x17 39. 33-28!
24x22 40. 30-24 19x30 41. 35x24 20x29
42. 34x3. Zwart geeft het op, de witte
dam is verwoestend.

Wassen in
halve finaleI<5

D0.AG15-u ,9 El? 1: Mor_en Magazine Sport.
°0-22'nn V.TL 4: Barend & Van Dorp.
Mand, ?TL 5: WK volleybal in Gne
39-lft _?1 er voorbehoud).
45-2_ nn Ked 2: Sportjournaal.
16-22,_ ?ld 1: Sportschau.
°5-oolr 3: Sportjournaal,

_* RTL 5: WK volleybal in Grie
"*" samenvatting.

Van onze correspondent

Vertrouwensman
voor racisme

" Patrick van Olphen werd de afgelopen week na iedere training behandeld door
fysiotherapeut Jack Budé. Foto: ERMINDO ARMINO

Lm eerder Barcelona, Alzira en/Toet veel te sterk bleken,

i,r n" tegen het Belgisch-Lim-
>chh asselt meer mogelijk zijn.
orcr ft ook de Limburgse derby
leen een beladen karakter. Niet
at

n omdat het om een streekduel
it h^_-ar vooral vanwege het feit, °'J Hasselt Guus Cantelberg op;r °ank zit De ou(i-Sittardia-trai-

ioe n bondscoach zal van zijn
ismai, uiterste vergen én veelSvt i

bij Sittardia. Niet alleen
w^ fans ' die Cantelberg nog
aar \an zijn werk in Nederland,
*lpr biJ een gedeelte van de
,ti_ns,Van Sittardia, die als inter-
et d

nog niet zo lang Seleden
"dde gedreven coach te maken

.«telberg zelf, nog steeds woon-
sn °'n Geleen, wil weinig woor-

f^terH maken aan het EC-treffen
i-d if mdc Stadssporthal te Sit-
__;_ , is voor mij absoluut geen
et fp3.l duel," aldus Cantelberg.

ie Ca-1: dat de anders breedspraki-|oetT _ berS zo bondig antwoordt,anders vermoeden.

Volgens manager Franc Michielsen
van Sittardia is Van Olphen bijtijds

Fc hIdla-Hasselt zal dus een duel
F» f. ScnerPst van de snede wor-L"" ue voorbereiding van beide

Patrick van Olphen zelf houdt nog
een slag om de arm. „Ik gaer vanuit
dat ik speelklaar ben, maar ik neem
geen risico met een blessure als de-
ze. Alles zal afhangen van de laatste
test morgenavond (vandaag, red.).
Als ik mijn meespelen in een per-
centage zou moeten uitdrukken,
zou ik zeggen dat het 80 procent ze-
ker is dat ik kan meedoen. Een lies-
blessure is toch gevaarlijk," aldus
Van Olphen, die er naar uitziet
Guus Cantelberg weer te ontmoe-
ten. „Dat is toch een trainer naar

Van Olphen, normaal een van de
produktiefste spelers van Sittardia
krijgt zaterdagavond te maken met
de Poolse doelman Goliath van
Hasselt. De tot Belg genaturaliseer-
de keeper doet zijn naam alle eer
aan en zal een geducht struikelblok
vormen voor de Sittardse aanval-
lers. Naast Goliath en diens landge-
noot en rechterhoekspeler Darek
kan Initia, dat met acht punten uit
vier duels de ranglijst in België aan-
voert, beschikken over zes Belgi-
sche internationals.

ploegen op het treffen wijst in die
richting. Trainer Ton Velraeds van
Sittardia bekeek uitvoerig video-
beelden van Hasselt - dat woensdag
nog de derbytegen Kiewit won - en
liet zijn sterspeler Patrick van Ol-
phen in de competitie aan de kant
om hem te sparenvoor 'het duel der
lage landen. Van Olphen, die ge-
kweld werd door een liesblessure,
werd middels intensieve fysiothera-
pie klaargestoomd voor de wed-
strijd tegen de Belgen, die een bete-
re competitiestart kenden dan Sit-
tardia.

fit. „De laatste test is beslissend,"
aldus Michielsen. „Maar ik ga er
vanuit dat hij speelt."

mijn hart, die er zeker voor zal zor-
gen dat Hasselt super-gemotiveerd
aan de afworp zal verschijnen."

Belgische
invasie

in Sittard
HASSELT - Volgens voorzitter
Huygen van de Belgische hand-
balkampioen Initia Hasselt zul-
len zeker tweehonderd Belgen
het Europacupduel van hun
ploeg in Sittard gaan bekijken.
„En dat is nog een erg lage schat-
ting," aldus Huygen. „Er zal een
bus rijden en derest van de fans
zal op eigen gelegenheid naar
Sittard reizen."

Het vers gepromoveerde Priva-De
Lier is de nationale höofdklassecom-
petitie indrukwekkend begonnen. In
de eerste ronde verbrijzelde Priva het
uitgeklede vroegere kampioensteam
van Witte van Moort (bijna alle top-
spelers van WvM werden op de spe-
lersmarkt weggekocht) en in de twee-
de ronde lukte het Priva zelfs het
grote Huissen te verslaan.
Het tiental van De Lier, met een paar
Russen in de opstelling maar welke
zich zelf respecterende club heeft dat
tegenwoordig niet, heeft zich met die
resultaten kandidaat gesteld voor het
landskampioenschap. Ik kan me zo
snel niet herinneren dat een nieuwko-
mer al eens zon rol heeft gespeeld.
Alle reden dus om de hoofdklasse op
de voet te volgen.
Hier een van de mooiste partijen uit
de eersteronde van die competitie. De
50 jaarjonge Evert Bronstring van het
Haagse RDG leeft zich daarin uit te-
gen Geert Berends van Huissen.
Berends-Bronstring
1. 32-28 20-24 2. 34-30 18-23 3. 40-34
23x32 4. 37x28 12-18 5. 44-40 7-12 6.
41-37 17-21 7. 37-32 21-26 8. 50-44
26x37 9. 32x41 1-7 10. 41-37 16-21 11.
46-41 21-26 12. 34-29 15-20?!
Wat zal Bronstring een duivelse pret
hebben gehad bij het uitvoeren van
deze zet. Hij stuurt aan op een even
spectaculair als onberekenbaar
'Naamloos-Skelet'. Dat hij dit zeldza-
me speltype juist tegen de degelijke
Geert Berends op het bord kan bren-
gen, verklaart wellicht de Spielfreude
die van het zwarte spel afspat.
13. 30-25 18-22 14. 28x17 11x22 15.
40-34 13-18 16. 34-30 9-13 17. 37-22 4-9
18. 41-37 7-11 19. 32-28 2-7 20. 28x17
11x22 21. 38-32 7-11 22. 32-28 11-16 23.
28x17 12x21 24. 37-32 18-22 25. 43-38

Het vreemde is dat de Geleen-
se ploeg pas na die betreffende
wedstrijden te horen kreeg dat
haar speler tot einde oktober
geschorst was.

GELEEN - De Nederlandse
ijshockeybond heeft de schor-
sing van Eaters-speler Alex
Schaafsma met twee duels ver-
lengd. De reden is dat Schaafs-
ma reeds enkele vriendschap-
pelijke duels had afgewerkt,
terwijl zijn schorsing nog niet
ten einde was.

Extra schorsing
speler Eaters

" Rogier Wassen

L onAILLES " Met drie debutan-
f _deri m°ndiaal niveau bezetten deNte h

dse goifamateurs na deN 2?9
g Van de wereldtitelstrijd

h het ï
slaSen de dertiende plaats

fin i landenklassement. Het team|e erf Verenigde Staten bezet naste rondgang op de bosbaan.a Boulie de eerste plaats mettopi^agen- Zweden volgt met tweeëlngen meer.

Golfamateurswisselvallig

NOTTINGHAM - Rogier Was-
sen is er in het eerste toernooi
van het Engelse Satellite-circuit
in Nottingham in geslaagd de
halve finale bereiken. In de
kwartfinale moest hij het opne-
men tegen de nummer 1 van de
lijst van beschermde spelers, de
Brit Nick Gould. Voor Wassen
waren twee breaks, een in de eer-
ste en een in de tweede set, tegen
deze nummer 271 van de wereld-
ranglijst voldoende voor de 6-3,
6-4 zege.

In de tweede set had Wassen nog
enkele breakpunten die hij niet
wist te benutten. Hij kwam daar-
door toch nog even in de proble-
men. In de halve finale ontmoet
Wassen weer een Brit: Barry Co-
wam, die derde geplaatst is. In

de andere halve finale staan de
Tsjechen David Skoch en Petr
Pala tegenover elkaar.
Wassen heeft met het bereiken
van de halve,finale 11 circuit-

In het damesdubbel van het
25.000 dollar-toernooi in Rancho
Mirage in Californie is Anique
Snijders met Ingelise Driehuis in
de eerste ronde uitgeschakeld.
Het lers/Filippijnse duo Karin
Nugent en Francesca Laó waren
in drie sets net iets sterker. Ze
wonnen met 7-6, 2-6, 6-4.
Mare Merry heeft de eerste partij
van het herendubbelspel van het
eerste toernooi van het Portuge-
se Satellite-circuit in Santo An-
dre verloren. Met de Brabander
John van Helmond verloor hij
van de Japanners Tetsuya Sato
en Shingo Uehara met 7-6, 6-3.

punten verdiend. Omgerekend
zal dat aan het einde van het cir-
cuit minimaal 3 ATP-punten
voor de wereldranglijst beteke-
nen.
Moest Wassen voor het eerste
toernooi nog kwalificatie spelen,
voor het toernooi in Telford is hij
daarvan vrijgesteld. Nu twee
spelers met blessures hebben
moeten afhaken en twee andere
spelers zo ver op de wereldrang-
lijst zijn gezakt, is Wassen zeker
van een plaats bij de top-20 van
het deelnemersveld.

Na afloop van die periode
dachten de Eaters Schaafsma
gewoon te kunnen opstellen.
De ploeg uit Geleen had op dat
moment immers niets verno-
men van de tuchtcommissie
van de Nederlandse ijshockey-
bond. De nationale bond legde
Schaafsma, nadat de vriend-
schappelijke duels gespeeld
waren, echter alsnog een
schorsing op tot eind oktober.

De internationale bond had
Schaafsma naar aanleidingvan
ongeregeldheden met zijn ou-
de club Nijmegen tijdens een
Europacupduel in Denemar-
ken aanvankelijk tot eind juni
geschorst.

dag dressuur: 1. Tait-Just a Cracker 42
strafpunten, 2. Duroy-Ut du Placineau
42,20, 3. O'Connor-Shannon 45,80, 4.
Todd-Just an Ace 46,60, 5. Scherer-Col-phil CFE 47,20, 6. Champel-Sejane de
Vozerier 47,60, 7. Rothlisberger-Target
Paractice 49,80, 8. Gray-Honeypot Lane
II 50,20, 9. Nicholson-Olympic Star
51,40, 10.Ryan-Alater Pedis 52, 16. VanLeeuwen-Hallelujah 55,40, 19. Stibbe-
Bahlua 57,20, 23. Lips-Opstalan Bonan-
za Joe 61, 31. Van Merkensteijn-Naugh-
ty Shirley 64,80, 39. Van Reine-Golan
Heights 76,20, 40. Kuypers-Arrigato
76,80, 43. Alice Lozeman-Kiwi Orange
80,20.

TRIATHLON
Den Haag. Vijfvoudige triathlon, stand
na 30,5 uur tijdens het tweede onder-
deel fietsen: 1. Feijen 580 km, 2. Urbo-
nas op 20 km, 3. Molkenthin op 40 km,
4. Klotz op 70 km, 5. Benohr op 78 km,
6. Höjbjerre op 90 km, 11. Verbree op
138 km, 19. Rosier op 294 km.

Cairo. Farao-rally, stand na vijfde etap-
pe: Auto's: 1. Vismara/Landi-Sangyong
15.03.03, 2. Schlesser-Buggy Schlesser
1.35.20, 3. Asai/Ayoagi-Isuzu 2.03.09, 4.
Reboux/Murat-Toyota, 5. Cabot/Da
Silva-Range Rover. Motoren: 1. Kini-
gadner-KTM 13.08.35, 2. Maletti-Kawa-
saki 1.07.30,3. Cristanelli-Cagiva 4.17.44,
4. Mahdy-Honda, 5. Jomini-Honda.

AUTOSPORT

TENNIS
Sydney. Mannen 1,8 miljoen gulden
Tweede ronde: Stark-Eltingh 6-2 6-4Tarango-Reneberg 7-5 6-4, Woodforde-Black 6-3 6-0, Krickstein-Bergstroem
7-6 7-6.

GOLF
Tokyo. Tokai Classic Open, 2 miljoen
gulden. Stand na de eerste ronde: 1.Pa-
vin 68 slagen, 2. Sasaki 69, 3. Watts,
Takahashi, Kimura, Chie-hsiang, Oma-
chi, Niizeki, Meshiai, Moe en Andrews
70.

Deze week blikken we wederom terug
op het Limburgs kampioenschap in
Geleen. In de tweede klasse eindigden
Harrie Peek en Leon Muys op een ge-
deelde eerste plaats. Op basis van de
weerstandspunten mocht Peek zich
aanvankelijk de nieuwekampioen wa-
nen. Muys diende daarop echter pro-
test in, Peek zou niet gerechtigd zijn
deel te nemen in de tweede klasse
omdat hij in het voorafgaande seizoen
in de promotieklasse had gespeeld.
Peek werd gediskwalificeerd en Muys
de nieuwe kampioen. Tweede werd
nu Maarten van Gils en derde (op
weerstandpunten) Frank Wijnands.
P. Thissen - L. Muys Koningsgambiet
1. e-2-e4, e7-e5 2. f2-f4,d7-d5 Het Falk-
beer-tegengambiet. Bij goed spel van
wit bereikt zwart niet zo veel. 3. e4:d-
-5,e5-e4 4. d2-d4?! Wit bevindt zich op
onbekend terrein en dat is een nadeel
in een dergelijkevariant. De bezetting
van het centrum is niet relevant. Wit
moet zo snel mogelijk dezwarte voor-
post op e4onder schot nemen. Het
beste is derhalve 4. d3. 4 PgB-f- 5.
c2-c4,c7-c6 6. ds:c6,PbB:c6 7. d4-d5De
witte stelling kent een aantal zwaktes,
de meest in het oog springendezijn de
zwakke velden op de diagonaal a7-gl.
7 Pc6-e7 Sterker is 7. ...,Lcs! dat di-
rect de loper op de fraaie diagonaal
posteert. Wit kan het paard op c6niet
nemen wegens 8. ..., Lf2+ met dames-
winst. 8. Pbl-c3, Pe7-fi» 9. Lfl-e2 Op 9.
g4met het idee 10. g5, antwoordt
zwart sterk 9 P:g4!, bijv.: 10. D:g4
(10 P:e4,Dh4+) 10. ...,Pd4 11.
Ddl,Dh4+ enz. 9 LfB-c5 10. Le2-g4?
Natuurlijk staat wit reeds zeer benard,
zijn beste kans lag echter in 10. Ph3.
Zwart verkrijgt weliswaar het beste
van het spel na 10. ..,Pe3 11. L:e3,L:e3
12. Pgs,De7 13. Dc2,Lfs 14. g4,L:f4 15.
g:fs,L:gs maar wit leeft in ieder geval
nog. Na de tekstzet heeft zwart meer-
dere winnende voortzettingen tot zijn

beschikking. 10. ...,DdB-b6 Of 10.
...,P:g4 11. D:g4,Db6! en tegen de vele
zwarte dreigingen kan wit zich niet
meer verdedigen, bijv.: 12. Ph3 Het
enige. 12. ...,Pe3 13. De2(13. D:g7,Ld4
14. Pa4,Das+ 15.Ld2,D:a4 16.
D:d4?,Pc2+) 13 Lg4 en zwart zal
snel winnen. 11. Lg4:fs Na 11.
Ph3,P:g4 ontstaat bovengenoemde va-
riant. Maar ook na 11.Pa4 heeft zwart
een aantrekkelijke keuze uit goede
voortzettingen zoals 11 Lf2+ 12.
Kfl, Pe3+ enz. 11 Lcs:gl 12. Dd-
l-a4+,KeB-e7 13. d5-d6+,Ke7:d6!
Zwart heeft goed gezien dat ondanks
de centrale postering, zijn koning
geen gevaar loopt. 14.Lfs:e4 Wit heeft
niet beten 14. ...Db6-f2+ 15.. Kel-dl,
LcB-g4 + 16. Le4-i_,Lg4:f3+ 17. g2:f3
Df2:f3+ 18. Kdl-c2, Df3-hl 19. c4-cs+
Met de moed der wanhoop spartelt
wit nog wat tegen, maar zwart gaat
niet in de fout. 19 Lgl:cs 20.
Pc3-bs+, Kd6-e7 21. Lcl-e3,Dhl-g2+
22. Le3-d2, Dg2-g6+ 23. Kc2-b3,
Dg6-d3+ Als de dames geruild wor-
den is het voor zwart nog gemakkelij-
ker gewonnen. 24. Ld2-c3, Dd3-d5 +
25. Kb3-c2,Dd5-e4+ 0-1. Netjes.De nationale ijshockeycompe-

titie opent vandaag het seizoen
met de eerste bekerronde. Ea-
ters treedt morgenavond in de
Merwedehal aan tegen Dor-
drecht. Alleen Schaafsma en
de voor één duel geschorste
Frank Versteeg zijn niet van de
partij. De tuchtcommissie
heeft Chris Eimers en Robert
Herckenrath inmiddels vrijge-
sproken. De schorsing van drie
duels voor Jamie Vanderhorst
geldt alleen voor de competi-
tie. Zondagavond (aanvang
18.30 uur) is de return in Gla-
nerbrook.

'_l\ï
i. w/^AG - Gekleurde sporters
firnin n bedreigd ofzwaar gedis-
ij ee^f61"^ moeten terecht kunnen
'et Dat vindtDA-kamerlid Mulder-Van
burt' taatssecretaris Terpstra van
ï$t,erV°elt daar wel voor, zo liet ze
%t i-en- Weten tijdens een debat
Hee !"acisrne in de sport. Ze zal het

oorleggen aan de overkoepe-e sportorganisatie NOC/NSF.
re
ü.t "ï^sman is volgens het CDA
■"itiriD eld om alle racistische

te behandelen. Sportver-
rirn; gerl moeten zelf proberen dis-

°P het veld of binnen de
i^H t

Van hun clubnuis tegen te
agso "i de sP°rt bestaat een ge-

üetsai e„ maar daaraan heb je
&at is het om hele zware zaken
V Mulder-Van Dam. Daarbij
"°°rtd denken aan bedreigingen,
irigPn Urende pesterijen of weige--scn vanwege huidskleur.

PAARDESPORT
Boekelo. CCI military. Stand na eerste

GOLF
St. Andrews. Dunhill Cup. Groep 1

Verenigde Staten-Japan 2-1 (Kite-Seri-
zawa 75-74, Strange-Maruyama 78-80,
Couples-Mizumaki 75-80). Nieuw-Zee-
land-lerland 2-1 (Nobilo-Clarke 74-72,
Turner-McGinley 72-77, Waite-Walton
80-81). Groep 2: Engeland-Spanje 3-0
(Lane-Rivero 76-77, Clark-Martin 80-82,
Roe-Jimenez 75-80). Australië-Frankrijk
2-1 (Elkington-Van de Velde 75-76, Al-
lenby-Guepy 78-77, Norman-Besance-
ney 72-76). Groep 3: Schotland-Para-
guay 2-1 (Brand jr.-Franco 79-74, Col-
tart- Fretes 78-78, Colthart wint op 19e
hole, Montgomerie-Franco 78-79). Zuid-
Afrika- Taiwan 2-1 (Westner-Chen Tze-
chung 84-83, Els-Yeh 81-83, Frost- Chen
Tze-ming 76-77). Groep 4: Zimbabwe-
Duitsland 2-1 (Price-Langer 76-78,
Johnstone-Cejka 81-76, McNulty-Stru-
ver 76-82). Zweden-Canada 2-1 (Hjerts-
tedt-Barr 76-76, Hjertstedt wint op 20e
hole, Parnevik-Stewart 77-76, Fors-
brand-Gibson 81-85).
Versailles. WK landenteams amateurs,
na eerste ronde: 1. Verenigde Staten 208
(-5), 2. Zweden 210, 3. Australië 212, 4.
Groot-Brittannië/lerland 213, 5. Zuid-
Afrika 214, 6. Oostenrijk 216, 13. Fin-
land, Nederland 222.
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hallen komen immers niet meer
voor.

...
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sport op tv

met michiel bunnik

sport in cijfers
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Gezelligheid troef tijdens de
kermisdagen in Heerlen

bij

Emmaplein 1, Heerlen
Kennismaandag live

Black Stars
lekkere gouwe-ouwe-muziek uit de 60'er en 70'er jaren

I ~ 7 II
#Grand Café^.^W

Wilhelminaplein 22. 6411 KW Heerlen. Tel. 045-713634

Pils ’2,-
Kleine keuken met kleine prijzen. Voor jong en oud.

_ I

___W^wiiT-_W^^__^^^lr^^^_^^____

Zaterdag 15 oktober

tDe Lekker
Dikke Meiden

Show
Zaterdag 22 oktober

Dre»»Co<»: "NV"W St"V-É_
lovalyandsaxy -*" ~ " *-* +>J AVr

ledere vrijdag en zaterdag

House

STARLIGHT
Wilhelminaplein 17, centrum Schinveld

Info: tel. 045-274443
OPEN: 21.00 uur 0.623

Studio 54
presenteert rw* /t _T_vanavond 1 Of) 4U, morgen
Dance Opera met special d.j. Marco Baiiey

Speciale kermisattraktie
Piekendag (bier en fris 1piek per glas). Geopend tot03.00 uur.

disco dancing
White Horse

Aalbekerweg 5

Hulsberg
Vrijdag 21 oktober

Thunderdome Party
metd.j.sThe Prophet

and Darkraver

café OUD LIMBURG

OPENINGS
'&EEST

ZATERDAG
15 OKTOBER

just 2 perfect
Trööt in de Gööt

ENTREE GRATIS
Aanvang: 20.00 uur. Plaats: café-zaal "OudLimburg",

Kerkweg 32, 6155 KN Puth. Tel. 04493-2429.

Pension-café-restaurant

'tKöppelke
Klimmenderstraat 8

Klimmen
ledere zondag dansen voor
het ietwat oudere publiek
van 15.00 tot 19.00 uur
Zondag 9 oktober
TrioRomantica ,
Café-feestzaal

■I JMmt !
elke zondagmiddag van
17-22uur gezellig dansen

voor 30-plussers met

d.J. Iduard
Rijksweg 132. Birg en Terblijt

tel. 04406-40611

___■

i

7 OKTOBER 1994
dj Dfino "*$ dj eone
DRe_.__Te._m R«ue the citv

do ooe fB> do Gonso
hieine zaai - me__o_i house p t_ r c e:
Gate/ cio/e o«..oo GLDORADO
G3b6/ 0P6fl 80.00 *o"<nn « - «pihimch-omi-im

Elke zondag BRUNCH v. 11.30-16.30 uur DM 19,-

Griekse en Italiaanse gerechten
Aachen Markt 45 - Tel.: 0049 241 22912

)
J

I Dancing HOUSMANS Montfoj
| ZATERDAG 8 OKT. NO TUXEDO j

DANCING
KUNDERKRUIS

Gezellig dansen voor
30-plussers

ledere zaterdagavond
vanaf 20.30 uur met

DJ JACK
Heerlerweg 57

Voerendaal axa

'Dancinfj

J±tfozissen
Zaterdag 8 okt.

dansen met

Trio Romantica
Kerkstraat 49, Brunssum

BAR DANCING "DE FONTE
SCHANDEIERBOORD 7 HEERLEN T.O.DEKERK - B7}}1<:

KERMIS IN HEERLE
Vrijdag, zaterdag, zond

en maandag.
Vanaf 21.00 uur geopei

10 consumptiebonnen voor 18,-
Vrij entree

é ÓOOp '"V^E
Geopend iedere vrijdag, zaterdag, zond

ledere zondag Soul & Funky RO
Zaterdag 22 oktober

Timeless
E

MUSIC-PALACE1^**
Vanavond in de grote zaal:
HOUSE PARTY

in de kleine zaal:
DISCO-NIGHT

Vrijdag 14 oktober
THUNPERPOIUIE

— W;~
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Ga zelf maar na. De 'gewone' uitvoering van de inhoud van 1836 cc levert deze ongelooflijk soepele en Dik tapijt op de vloer, sportieve cockpit met toe- Komt u eigenlijk zelf maar kijken, anders gelooft U !
Hyundai Lantra is bij wijze van spreken al om van zuinige zestienklepper prestaties om van te watertanden. renteller. lederen stuurwiel, verstelbare stuurkolom, het toch niet. U bent welkom bij onze dealers.

BVVaM^--MV|-HHB*I_BHH^ ER IS AL EEN LANTRA" VANAF f PRIJZEN BTW EN Iachterover te vallen. Luxe, comfort, __r_-^PHa_BP| pMßf^P^^-IPI m" 1 _-F-_--i I FAV___T»*fp__^'ip^_^ I rr_f WJCMiI «"/aM_-..-_ w T___| k▼ i _y _ ClPj ■-> lal I aaa^^aaW __T IIK II"» __ ïjkl 9 1 _k I* 1 _P» !" -P*.*1__" 11 JC I KOSTEN RIjKLAAR MAKEN. INFORMEER NAAR DE GUNSTIGE LEASti"

prestaties en veiligheidsvoorzieningen van j ||^gghgJßj___J_____________^^ ven de lantra- een produktvan hyundai motor

het hoogste niveau. Vanbuiten vallen de exclusieve lichtmetalen velgen stuurbekrachtiging, complete stereogeluidsinstallatie, _»■_>->. ■ ■%#■ innfll
En daar doen we nu nog een schep bovenop. en de fraai gestileerde achterspoiler meteen op. En dan powerlock centrale deurvergrendeling, elektrisch **t& HTUI lUHI

Te beginnen met 'n tijger van een motor. Door een openen we het portier... bedienbare ramen en buitenspiegels, getint glas ... HE T N I E UWE WERELDMERK^^
BRUNSSUM: AUTOCENTRUM SANDERS BV, AKERSTRAAT 128. TEL 045 - 251644. HEERLEN: AUTO VAESSEN, BEITEL 19. TEL. 045 - 424010. SITTARD-LIMBRICHT: AUTO LEYMBORGH BV. BORNERWEG 2-8. TEL. 046 - 515838.
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Wat weet je van de tegenstander?
Thei Wolfs: „In principe niet veel. We gaan nooit kijken naar een te
genstander. We laten het rustig op ons afkomen."

Hub Hoeppertz: „Ik heb maandag toevallig gehoord dat Roosteren
een meevoetballende keeper heeft. Voor de rest weten we niks. We
gaan er onbevangen tegenaan en zien wel waar het schip strandt."

Waarin schuilt de kracht van je eigen ploeg

Thei Wolfs: „Het is een vriendenploeg, dat is onze grootste kracht
Ook op het^eld speelt dit team al acht jaar samen. We zijn een inge
speeld geheel. In feite kan weinig ons verrassen."

Hub Hoeppertz: „We zijn meer een team dan vorig jaar.Door het ver
lies van technisch begaafde spelers als Patrick de Mey en Tayet
Labyed hebben we zeker aan kwaliteit ingeboet. De vechtlust is ech
ter flink toegenomen."

Wat mogen de toeschouwers verwachten: een ouderwets spektakel o.een partijtje schaakvoetbal?

Thei Wolfs: „Schaakvoetbal kennen we niet. Daar gaan we nooitva
uit. We willen goals maken."

Hub Hoeppertz: „Aan schaakvoetbal doen we absoluut niet mee. We
gaan voor de winst. Met een beetje geluk staan we na de wedstrijd
weer op.de eerste plaats."

waarts

Thei Wolfs: „Het is een prachtige sport om te doen. Het zaalvoetbal
zal het huidige organisatorische niveau niet ontstijgen. Het wordt
nooit zoals het veldvoetbal."

Sport Informatie
Markt in Roermond

Van onze sportredactie len gewoon laten zien wat er op
sportgebied mogelijk is," aldus Pe-
ters.

Van onze correspondent
TIBERTLAGARDE

# Mede-oprichter
Coen de Jong
(nummer 9) maakte
in 1975 nog steeds
deel uit van het
eerste team van
Braggarts Heerlen. ROERMOND - De Nederlandse

Culturele Sportbond (NCS) houdt
morgen voor het eerst een Sport In-
formatie Markt. De folder heeft het
over 'een must voor alle vereni-
gingsbestuurders, kaderleden, offi-
cials, sporters en iedereen die iets
wil weten over sporten en alles wat
daarbij hoort. Een hele mond vol.

En dat is veel. Er is informatie over
opleidingen, over verzekeringen en
subsidies. Uniek is een verzameling
van allerlei software. Computerpro-
gramma's ten behoeve van de le-
denadministratie, een toernooi-
organisatie en trainingsprogram-
ma's om enkele voorbeelden te noe-
men. Tevens zal het programma
'Sportline' gepresenteerd worden.
Daarmee hebben de sporters de
mogelijkheid om hun prestaties te
registreren en analyses te maken
van hun training.

Bovendien heeft de organisatie een
PC van de nationale sportbiblio-
theek kunnen lenen. Daarin staat de
complete nationale en internationa-
le sportliteratuur die in Nederland
beschikbaar is. Via een trefwoor-
denregister is het een fluitje van een
cent om op te zoeken wat er over
een bepaald sportonderwerp zoal
op de boekenmarkt te vinden is.

De NCS is voortgekomen uit de Ne-
derlandse Arbeiders Sportbewe-
ging. „In onze maatschappij neemt
het individu een belangrijke plaats
in. De NCS is van mening dat men-
sen zich door middelvan sport kun-
nen ontwikkelen. Het is onze be-
doeling de drempel om te gaan
sporten zo laag mogelijk te hou-
den," legt PR-functionaris Fred Pe-
ters uit.

Tenslotte zijn er vanaf 10.00 uur vier
lezingen over sponsoring, opleiding
en scholing, het opzetten van een
kader en subsidies.

Afhankelijk van het resultaat en de
belangstelling wordt bekeken of het
bij deze ene keer blijft. „We hopen
zoveel bezoekers te mogen begroe-
ten dat we ook op andere plaatsen
een dergelijke markt organiseren."

Om de leden te informeren wat de
bond te bieden heeft, besloot de
NCS een sportmarkt te organiseren.
„We kamen er op een gegeven mo-
ment achter dat de meeste sporters
niet op de hoogte zijnvan de moge-
lijkheden die er zijn op het gebied
van bijvoorbeeld subsidies en on-
dersteunende middelen. Om hen
hier enig inzicht in te geven, von-
den we het raadzaam deze markt op
poten te zetten."

De bond, waar tot nu toe achttien
takken van sport zijn onderge-
bracht, telt 40.000 leden verdeeld
over 180 verenigingen. De betref-
fende clubs willen geen lid zijn van
de nationale sportbonden. „De
clubs zijn recreatief of in competi-
tieverband met hun sport bezig. De
bij ons aangesloten zaalvoetbalver-
enigingen hebben bijvoorbeeld een
eigen competitie."

£ASTRICHT Het districtieWg„van de -Nederlandse
pr^ do Bond heeft besloten

ieT'nciale aspirantencompe-
*tuur\_ervLolg te geven- Het
it ee'tï n het district noemt
É com! .e.Xperiment geslaagd.Csda

Petltle 2al °P elk« derde
"30 en gon n̂ de mafnd' tussenen _0.30 uur plaatsvinden
.gymzaal van Mariënwaard

n astncht. Competitieleider
'titifZe meuwe aspirantencom-
ttckeik°rdt de Heerlenaar Rob

/ """onaigmgen voor woensdag /I ’ "aar sportredactie Limburgs Dagbiaa /; / >*>sib-s 3100 6401 DP Heerlen /" t--____^>'errrieloing van 'agenda1 /
Vandaag
°okVAtJ^OETBAL Geleen, Glaner-,. " uur: H. Meyers-Tonnie Fre-

Morgen

-rill' n£YBAL- Weert. microhal Moe-
', " uur: Facopa/VCW-SwitchB7

J.OO u, M«;_el. sporthal De Körref,
Palmen PeelPush-Were Di (dames).
to-Civiï' sP°rtcentrum, 17.00 uur:fel, 17 J^s (dames). Hom, van Horne-
[C Vel,: Uur: Janssen & De Jong/HHC-
r" Up u <dames). Maastricht, sport-

PWVpg' 17ü0 uur: Jokers VC-
[C. r*; 1- 2 (dames); Jokers VC-Rapid
ür: R,:Uver. sporthal Bösdael, 17.00Nreal°c, Facopa/VCW 2. Maasbracht,koe ha. 16.30 uur: Maasbracht-

■N 2nI?_JAL- Dames. Arnhem, Elder-
»Vo 15 u"r: AHF Arnhem-Sittardia/

hftc^hVOETBAL- Sittard, NationaalNksküu' 170° uur: ZVM 't
KweiH" Maelen Montfort, sporthal
Nst j_e' 17-30 uur: Hercules-Witten-P-00 'u^rgraten, sporthal de Hoven,l BASK .4,F'aterke-Erka Parket.. :*renh_7TBAL- Heer'en, sporthal DeIRirts^uk, 19.30 uur: Receptie Brag-

W KA^.Jarig jubileum).
,_"' Landgraaf, sporthal Ter-

kar_V °00 uur: Internationale Kan-
tlet ernooi-

iher , JEK- Roermond, sportpark De
ifl' 15°0 uur: Euregionale instuif

Zondag

!erdenSa 8

iBet_DfiAlj Dames. Valkenburg, de
stias\ 14-20 uur: Delmach/lason-
feaj |

2' Venlo. sporthal, 13.10 uur:
3q "Ir"ternos. Heren. Papendrecht,,

ldU,r: DES '72-Bevo. Venlo, sport-ers uur: Loreal-WIK. Sittard,
desPorthal, 12.10 uur: Horn/Sittardia

■" Nl
ar Susteren, Reinoudhal, 14.05_ -Lloo_-_;Herrnes.

r'cht EY- Dames (12.30 uur). Maas-
t|chtVSportPark De Geusselt: Maas-
fcüc(e>-oneordia. Heerlen, sportpark
Pier e

om; Heerlen-Kromhouters. Ca-
pseh- HKeer, sportcomplex Bakker-
bonWev o.ckeer-Venray. Sittard, sport-

a"tenh L'mbncht: Sittard-Kerkrade.WDUrB. sportcomplex: Valken
Srm„ "^ndonk. Heren (14.30 uur).

\ sPortpark Hammerveld:
S^rtcn a'i Ctoria- Cadier en Keer,
Vst P P Bakkerbosch: Hoekeer-krade' Dentgenbach: Kerk-?°fn- _?y Heerlen, sportpark Kalde-Lborw-, , rle"-Bakel- Valkenburg,

" ATISP,'^x: Valkenburg-Mierlo.
1^ Berg en Terblijt, sport-

uldalloo g '28- 103° UUn Zesde

Maandag
_*rk-|J;Y?,ETBAL- Horst. sporthal de

ii venr■ ° uur: Wittenhorst-'t Kesjot-
Nk___'-:.,de Wetteling, 20.30 uur: 't
°°uur-'. fosterholt, de Wiee,

Vah-1' i Haofke-Venray. Brunssum,
?'sGpl' 201 5 uur: FC Egor-Maasvo-

o%n- G'anerbrook, 20.15 uur: H.
k, -30 u_t -lipen/Life- Sittard. Stadshal,
_>?■ Borh i

Van de Venne-ODV Yer-
ii^'VSt-^0U' sporthal, 21.00 uur: Lau-R* Gen* Pede-de Keigel. Maastricht,
bortcluhe.« 21 15 uur; Erka Parket-

Wim Kerkoerle en Coen de Jong
zijn twee van de oprichters. „Bas-
ketbal in Limburg is oorspronke-lijk in 1956 geïntroduceerd doorde Amsterdammer Möhlman, do-
cent lichamelijke opvoeding aanhet Grotiuscollege. In de jarenzes-
tig moest het college vooral op-boksen tegen de Maastrichtse
Maasvogels en Kimbria. In Heer-len werd de rol van Grotius lang-
zaam overgenomen door het Ber-nardinuscollege. Na vier jaar BC
Heerlen ontstond een nieuwe
club, BC Concordia. Daar dit geen
katholieke club was, mochten de
Bernardinusleerlingen op straffe
van verwijdering geen lid wor-
den," legt het duo uit.

Een kwart eeuw geleden vormde
een negental geïnteresseerden op
de Heerlense HTS in de middag-
pauze een studenten-herenteam
onder de naam Heerlense Studen-
ten Basketbalvereniging Brag-
garts. Voor de vrije vertaling van
opschepper werd een Engelstalig
synoniem gezocht, hetgeen het
woord 'braggart' opleverde.

HEERLEN - Basketbalver-
eniging Braggarts Heerlen
viert morgen haar vijfentwin-
tigjarig bestaan. De club kan
terecht terugkijken op een
groot aandeel in de basket-
balhistorie van de Oostelijke
Mijnstreek en ver daarbui-
ten. Vanaf het begin van de
oprichting in september '69is Braggarts Heerlen uitge-
groeid tot een club van for-
maat in Limburg.

Het is opvallend dat de NCS Lim-
burg heeft uitgekozen als begin-
punt. Meestal wordt - zeker de
eerste keer - een centrale locatie in
het land geprikt. „Limburg is een
bijzonder actief gewest. Een groot
aantal mensen heeft ons geholpen
dit te organiseren," verklaart Peters
de opmerkelijke keuze.

Bovenstaande houdt niet in dat al
leen leden van de NCS welkom zijn
„Zeker niet. ledereen mag een kijk-
je komen nemen. Hoe meer zielen,
hoe meer vreugd. Het is niet onze
bedoeling leden te winnen. We wil-

De infodag vindt plaats in de Oran-
jerie in Roermond en duurt van
10.00 uur tot 16.30 uur.

Krachtproef voor Simson Landgraaf
DEN HAAG - Landskampioen Simson Landgraaf gaat morgen op be-
zoek bij Simson KDO. De worstelploeg uit Den Haag klopte de Limbur-gers vorig jaar in eigen huis met één punt verschil. Pas in de laatstewedstrijd van het seizoen kon de equipevan trainer Frans Snijdersrevan-che nemen, waardoor de titel alsnog in Landgraaf terecht kwam

De Haagse ploegzal ook dit seizoen één van de grootste concurrenten vanSimson Landgraaf zijn. Desondanks ziet Frans Snijders het duel met veelvertrouwen tegemoet. „In de laatste wedstrijd van vorig jaar hebben weDen Haag volledig van de mat geworsteld. We zijn nu nog sterker Eieenlijk mogen we met onze ploeg dit jaar geen duel verliezen "

In 1986 vond een fusie plaats metNepomuk Hoensbroek en de rol-
stoelvereniging GSV Hoens-
broeck, waardoor Braggarts een

Om het jubileum op een waardige
manier te vieren staat een viertal
activiteiten op de rol. In juni is een
tweedaags internationaal basket-
baltoernooi gehoudenvoor de eer-
ste teams. Het bijzondere aan dit

Morgen staat de jubileumdag op
het programma. Wellicht dat op
deze dag de oude sterren van een
kwart eeuw geleden nog een keer
kunnen vlammen. In de thuisha-
ven, sporthal Varenbeuk, wordt
van 19.30 uur tot 21.00 uur een re-
ceptie gehouden, gevolgd door
een feestavond.

Het hoogtepunt werd bereikt in
1976: een derde plaats tijdens de
nationale aspirantenkampioen-
schappen. Het jeugdteam bereikte
vijf jaar later het hoogste niveau
van Nederland: de hoofdklasse.

Het eerste herenteam debuteerde
vorig jaar succesvol in de eerste
divisie, de dames spelen al jaren
in de top van dehoofdklasse en de
rolstoelers zijn na hun kampioen-
schap terug in de eerste divisie.
Het toenemend aantal jeugdleden
biedt voldoende perspectief voor
de toekomst.

evenement was dat dames, herenen rolstoelers in geïntegreerdevorm deelnamen. Een unicum inNederland. Op 24 september werdeen verenigingstoernooi gehou-
den voor alle overige senioren-
teams. Invalide leden van drie
verenigingen uit de buurt waren
uitgenodigd om in gemixte sa-
menstelling een onderlinge com-
petitie af te werken. Voor de jeugd
zal na het seizoen een toernooi ge-
organiseerd worden.

van de toonaangevende clubs in
Limburg werd. Tegenwoordig is
de Heerlense vereniging met 170
leden verdeeld over dertien aan de
competitie deelnemende teams
één van de grootste in Limburg.

beuk. Die was zo mooi, dat ie on-
betaalbaar was. Getraind werd
daarom in kleine zaaltjes.
De uit Amerika overgewaaide
sport won snel aan populariteit.
Een uitbreiding naar vier teams
was het gevolg. In het seizoen
'71/72 werd het eerste jeugdteam
opgericht, drie jaar later volgde
voor de tweede keer, maar nu met
succes, een damesteam.Om een goede basis voor de ver-

eniging te krijgen, had men men-
sen nodig die langer in Heerlen en
omstreken zouden blijven. Zo-
doende viel het oog op de HTS-
studénten. Om de eerste inschrij-
ving voor de competitie financieel
rond te krijgen verleende de stu-
dentenvereniging Woord en Daad
financiële ondersteuning. Boven-
dien werd in hetzelfde jaar de op
dat moment mooiste sporthal van
Nederland geopend: de Varen-

>ENSBROEK - Jan Zaadjandde drieëneenhalf jaar
'eden in een rolstoel. In de

rycaskhniek kwam hij eenW later in aanraking met deVissport. Voor invalidena te verstaan. Het zoge--*mde rolstoeltennis. MarijJty, zelf tennislerares iniastricht, probeerde de pa-
-Pten bewust te maken van|mogelijkheden die er voorjaiiden zijn sport te bedrij-
Jv. Jan Zaad was meteen
fKocht. Dit zou zijn nieuwe
_kft 16u worden- In korte tijdWp- hij zich op de LimburgsePgenesteld rond de vijfde

f eerste keer dat ik op een toer-I 1verscheen, kreeg ik een flinklnn^g. ,Wat die kunnen, moet
lert 7

U_ken' dacht ik toen>" her-
4sohniaad_Z,ch- HiJ beg°n °P tweeTscrullende plaatsen te trainen.1 woensdag onder leiding vanC° Huvnen in Kerkrade, op'za-F<»g ln Maastricht bij Marij Perry.
Nzaam maar zeker ging het be-brnft _,mek ging met sprongen
'am »♦ _e handelingssnelheid
ir* l ds hoger te hggen- »Met
*iliik r l3atSte is in het beëin
W _e moet namelijk met hettil n d

T
e hand de rolstoel voort-ich!fn', e mag het racket niet in

iv~ , eggen' °m je snel te kun-verpiaatsen heb je daarom eensportstoel nodig."

"mi!8, 1 "^ grote Probleem op' dit
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Waar eindigen jullie dit seizoen?

Thei Wolfs: „Moeilijk te zeggen, maar ik weet wel dat niemand ons
bij de eerste vijf wegkrijgt."

taald door de GMD. Als dit soort
voorzieningen niet was overgegaan
naar de gemeente, zou ik rond deze
tijd een nieuwekrijgen." Zaad moet
dus zelf de beurs trekken. Een goe-
de sportstoel kost al gauw tussen de
vijf- en zeveneneenhalfduizend gul-
den. Dan maar even wachten.

stoeltennissers in Zuid-Limburg. In
Maastricht zijn er vijf, in Hoens-
broek twee. Daar houdt het mee op.
Tussen Roermond en Venlo zijn er
meer dan dertig."

Hub Hoeppertz: „We zien wel waar we uitkomen. Een ding is in ieder
geval zeker. Kampioen worden we niet."

tegenstander. Valide spelers komen
niet graag uit tegen iemand in een
rolstoel. Ik heb daar geen proble-
men mee. Als ik ergens een hekel
aan heb, is het wel dat men medelij-
den met mij heeft. Niemand hoeft
zich tegen mij in te houden. Ik wil
dat ookvalide spelers tegen mij vol-
uit gaan." Met het zaalvoetbal is het in Limburg de laatste jaren bergaf

gegaan. Wordt het ooit nog wat met deze sport?

dat interesseert me niet. Als men-
sen willen kijken, doen ze dat
maar."

Om financieel wat meer armslag te
krijgen, benaderde Zaad de mid-
denstand. Niemand reageerde. „In
het noorden is dat wel anders. Daar
hebben goede spelers meerdere
sponsors. En het gaat echt niet om
bedragen van duizenden guldens."

Verschil
Een opvallend groot verschil. Zaad
weet precies waar dat aan ligt. „In
die streek staan de verenigingen
veel meer open voor het rolstoelten-
nis. Als je toch ziet hoe sportpark
De Wijher is aangepast. Dat is fan-
tastisch. Niet voor niets vindt in
Roermond volgend jaar het WK
plaats."

Dat wil niet zeggen, dat Zaad blijft
stilzitten. „Een van de redenen
waarom ik voor tennis heb gekozen,
is het feit dat ik mijn agressie kwijt
kan in deze sport." De Limburger is
een vechter pur sang. Hij komt niet
alleen op voor zijn eigen belangen.
Graag zou hij zien dat er meer inva-
liden aan sport en dan met name
aan tennis zouden gaan doen.

Hub Hoeppertz: „Zaalvoetbal is niet meer voor de grote massa. En-
treegelden worden bijvoorbeeld niet meer meegenomen in de begro-
ting. Jevoetbalt voor een kleine groep en bent daarbij sterk afhanke-
lijk van het veldvoetbal. Als. de KNVB niks nieuws uitdenkt, blijft
dat ook zo."

T.R.

Toch is LTC Hoensbroek overstag
gegaan. Men was danig onder de in-
druk van een door Zaad gespeelde
demonstratiepartij. „Het is mijn be-
doeling desport bij deverenigingen
hier te gaan promoten. Invalide
mensen zijn schijnbaar bang om
hun huis uit te komen. De drempel
om te gaan sporten is nog te hoog.
Ik ben in het begin ook wel eens
vreemd bekeken. Tijdens een tafel-
tennistoernooi, een sport die ik ook
beoefen, was ik de enige invalide.
Ik trok meer aandacht dan een spe-
ler als Chen Sung van Bartok. Maar

Bestuurdistrict
limburgtevreden

„We zijn destijdsmet 22 man gestart
in deLucaskliniek. Daar zijn er nog
twee van over. Ik weet niet waar de
rest is gebleven. Het is sowieso
droevig gesteld met het aantal rol-

Jan Zaad, nummer dertig van Ne-
derland, weet zeker dat hij zal stij-
gen indien hij meer kan trainen.
Ondanks zijn 47 jaar. „Als er hier in
de regio meer rolstoeltennissers
zouden zijn, is het niet meer nodig
naar Maastricht te gaan. Dan kun-
nen we met een groep hier in de
buurt blijven trainen. Naast het
sportieve element is het sociale as-
pect naturlijk erg belangrijk. Je
komt onder de mensen. Dat moet
een invalide zich eens realiseren."

Ook Jan Zaad klopte in het zuiden
bij verenigingen aan. Twee jaar ge-
leden wilde hij zich aanmelden bij
LTC Hoensbroek. „Daar trok men
toen niet zo aan. Dat kon ik me ook
wel voorstellen. Vind maar eens een

Kwart eeuw basketbal
in Heerlense Varenbeuk
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Rolstoeltennisser wil zijn sportpromoten in Zuid-Limburg

" Jan Zaad krijgt in Kerkrade les van Ruud Huynen. Foto: FRANS rade

wedstrijd van de week

Jan Zaad gooit balletje op Zaalvoetbal
Roosteren-Cosmos
Maandag 20.00 uur
Reinoudhal
Susteren

Thei Wolfs (ZVV Roosteren): 'Niemand krijgt ons bij de eerste vijf
weg'
Hub Hoeppertz (Cosmos): 'In vergelijking met vorig seizoen is de
vechtlust bij ons toegenomen'

Promovendus ZVV Roosteren, de verrassendekoploper in de tweede
divisie F ontvangt maandag de nummer twee van de ranglijst, Cos-
mos. De Kerkraadse formatie leed afgelopen maandag tegen VTV
Vaals haar eerste nederlaag: 1-2. Het verschil bedraagt éénpunt. Thei
Wolfs, de coach van ZVV Roosteren, en Hub Hoeppertz van Cosmos
blikken vooruit op de topper.

...
sport

DOORROB SPORKEN

agenda
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nM-«Ming Verordening grondwaterbescherming Limburg
m297/40-94 1989.Kennisgeving van een beschikking naar

aanleidingvan een aanvraag om ontheffing.

Beschikking.
Gedeputeerde Staten hebben op 3 oktober 1994
-onder voorschriften- ontheffingverleend aan:
1. J.C.G. Klinkenberg. Mostardstraat 31 te
Übachsberg en zulks voor het in werking hebben
van een agrarisch bedrijf op het adresBergseweg
95 te Übachsberg (BW 9585). 2. G. Haumann,
Halve Maan 3te Well en zulks voor het in werking
hebben van een agrarisch bedrijf inclusief mest-
opslag op het adres Halve Maan 3 te Well
(8T51373).
Tervisielegging.
De beschikking ligt vanaf 10 oktober 1994 tot 10
november 1994 ter inzage: a. bij het gouverne-
ment (bibliotheek) tijdens de werkuren; b. ten
gemeentehuizevan Voerendaal (1) en Bergen
(2) tijdens de werkuren en daarbuiten op de in
deze gemeenten gebruikelijke plaatsen en tijden,
tot het eindevan de termijn waarbinnen beroep
kan worden ingesteld tegen de beschikking.

Beroep.
Op grondvan artikel 20.1 juncto20.6van de Wet
milieubeheerkan beroep tegen deze beschikking
worden ingesteld bij deAfdeling bestuursrecht-
spraakvan de Raad van State door: a. de advi-
seurs die gebruik hebben gemaakt van de gele-
genheidadvies uit te brengen over het ontwerp
van het besluit; b. degenen, die bedenkingen
hebben ingebracht tegen het ontwerpvan het
besluit; c. degene, die bedenkingen heeft tegen
wijzigingen diebij het nemen van het besluit ten
opzichte van het ontwerp daarvan zijn aange-
bracht; d. belanghebbenden, aan wie redelijker-
wijs niet kan worden verweten geen bedenkingen
te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het
besluit. Het beroep dient te zijn gemotiveerd. Het
moet worden ingesteld binnen zes weken na de
datumvan deterinzagelegging van het besluit.
Het moet worden gericht, en in tweevoud wor-
den gezonden, aan deAfdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Kneuterdijk 22,
2514 EN 's-Gravenhage. Het besluit wordt van
kracht met ingangvan de dag, volgend op de
beroepstermijn van 6 weken (art. 20.3 WM).
Indien tegen het besluit bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State beroep is
ingesteld, kan een verzoek tot het treffen van een
voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81,
tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht
aan de voorzitter van voornoemde Afdeling wor-
den gedaan. Het besluit wordt niet van kracht
voordat op dat verzoek is beslist. Voor de indie-
ning van een beroepschrift is fl. 200,00 griffie-
recht verschuldigd (te storten op girorekening-
nummer 507590 ten name van de secretaris van
de Raad van State) indien door een natuurlijk
persoon beroep is ingesteld, en fl. 400,00 griffie-
recht indien door een rechtspersoon beroep is
ingesteld. De secretaris van deRaad van State
bericht de indiener voor welke datum het ver-
schuldigde griffierecht dient te zijn bijgeschreven.
Het griffierecht wordt terugbetaald als de beroep-
zaak gunstigvoor de indienerafloopt. Degene,
die niet in staat is dit bedrag te betalen, kan bij
de gemeentesecretarie een verklaring van de
burgemeester daarover vragen en die bij het be-
roepschrift voegen. In bepaalde gevallen krijgt
men dan een korting of gehele vrijstelling van de
betaling van het griffierecht. Indien men naast het
beroep ook een verzoek om voorlopige voorzie-
ning indient kost dat fl. 200,00extra indien een
natuurlijk persoon dit doet, en fl. 400,00 extra
indien een rechtspersoon dit verzoek doet. Ook
hieropkan korting worden verkregen.

MMSIffM
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B SCHUIMRUBBEREN
TUSSENZOLEN
Wat kan lopen een feest zijn

|H SNEUSUUITING

*^* Geeft voeten de nodigeruimte

SRONDOM ZACHT GEPOLSTERD
Kan nergensknellen of schuren
ZACHT SCHUIMRUBBER
BESCHERMT

' ~' Geeft de voet bescherming en steun

p—IANTISLIPZOLEN MET BE-
rH SCHERMENDE STOOTRANDEN

PCcuéétó
schoenen b.v.

Nuth. Stationsstraat 224. Tel.: 045-241286
Wyckerbrugslraal 38A

6221 EO Maastricht. Tel.: 043- 043-210426
Donderdag koopavond tot 8 uur

'* maandags tot 1 uur gatiotan
H^^n-__________________>"""" —"""~

+'
~JL Bloedbank
w Zuid-Limburg

heeft nieuw donoren
nodig! 043*877778

GEMEENTE SIMPELVELD
BEKENDMAKING

De burgemeester van Simpelveld brengt ter
openbare kennis dat de gemeenteraad in zijn
openbare vergadering van 29 september 1994
heeft besloten te verklaren, dat een herziening
wordt voorbereid van het bestemmingsplan „Ro-
de Put" voor de percelen kadastraal bekend
gemeente Simpelveld, sectie B nrs. 3234 en
3235, plaatselijk gelegen aan de Klooster-/Pun-
telstraat.
Het besluit treedt in werking op 7 oktober 1994
en ligt vanaf die datum voor een ieder ter inzage
bij de afdeling Grondgebiedzaken (sector Etouw-
zaken).
Simpelveld, 5 oktober 1994.

De burgemeester voornoemd,
mr. P.A.G. Cammaert____________________________________________________________

ALLEEN IN OPRUIMING GORDIJNSTOFFEN
OKTOBER: 29-95 20-00 ]5-00 NUVOOR Q <p4
■

MAAKLOON H|Z2_t£Ujj| !_A
f«KL00N V'lRA_t E

GORDIJNEN W?__7T_T__ 6.0C
PER BAAN yf /\ /\ /\ __^^ BPiffliilSBBB 'NCL BAND/ HAKEN EN LOODJES

/ U ê UU l^J^^^BBf^^S^B V00R ZELFMAKERS BAND
incl. band, haken en loodjes EN HAKEN GRATIS

I NBBS
AANBIEDINGEN:
Retour
NewYork 599,-
Sydney 1995,-

BUNGALOWS
(center-parcs)

Kempervennen
Midweek 250,-
Weekend 300,-
Week 475,-

Voor boeking en
informatie

Postkantoor Heerlen
045-711211.

j

Rolluiken
(Heropl-systeem)

Zonwering
Kunststoframen

Past Brounsstr 40
SCHINVELD

tel 045-256371
Vraag vrijblijvend

prijsopgave

ASr corstens-
/&£ VERSCHUREN
_MP** Helmond koopt
zat 8 okt. afgeruide mankananes
9 donkere 6 popies alle kleuren 5
atgeruide man & pop rood 15put-
terbast 27.50 pst GLOSTERS.
WIHE & KUIVEN SPEC PRIJS
d duiven 10 meeuwen 4 zebras 5
park. 10 valken 20 witte etc 30
collis 20 rijstvogels 20 pp Bren-
gen: Echt 9.30-10 Loperweg 10
Sittard 10 30-11 Puttstr 10 Heer-
len 11 45-12 30 Heerlerbaan 19
Terbliit 1.30-2 Rijksweg 46 Beek
3-3 30 Raadhuisstr. 14.

------------- )'» J __Tj^4l

RDP Vakantie&
Recreatie «
Nederlandsgrootste
dagbladcombinatie.
Met een betaalde
oplage van ruim
1.7004)00 exempla-

- ren, goedvoor een
bereik van 4.2 mil-
joenreislustige
Nederlanders

/^£S&_K

Voor informatie en
reserveringen: RDP,
postbus 2,
1800 AA Alkmaar,
Slurttijd woensdag
16.00 uur.
Kaderadv. mits
gereserveerd
donderdag
10.00uur.

WIE KAN HETZES KEER PER WEEK];
ZONDER NIEUWE HELPEN IS DE KRANT NERGENS. I
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_
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daar winkel je voor je plezier
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