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Uit enquête Limburgs Dagblad onder omwonenden blijkt:

Flinke meerderheid
voor Oost-westbaan

DOOR PETER STIEKEMA

t W - In de dorpen en steden rond Maastricht
L f(wort is een behoorlijk grote meerderheid van de inwoners
$ 'liiktaanleg van de Oost-westbaan op Maastricht Airport. Dat
si. 'ai-, fuit een deze week door Buro M4in Tilburg in opdracht
ik* Bent Limburgs Dagblad gehouden enquête. Op de vraag
!tC/ Voor of tegen de aanleg van de Oost-westbaan?' ant-
*! Sn j[dt 68 procent spontaan voor te zijn. 20,4 Procent is tegen
f en t'6 Procent heeft geen mening. Na invoering van argumen-

ast Kr aanzien van werkgelegenheid, milieu- en geluidsover-
e„ buJkt 41 procent absoluut voor en 15 procent volstrekt
W' eze hardnekkigen laten zich dus door geen enkel argu-:0 y- van hun overtuiging afbrengen. 44 Procent is dan echter

f w 9ll het twijfelen gebracht dat ze niet meer zeker zijn van
tof -^ *aak-

Het aantal voorstanders van aanleg
van de Oost-westbaan is flink geste-
gen ten opzichte van begin novem-
ber 1988. Uit een toen door Buro M4
voor het Limburgs Dagblad uitge-
voerde enquête kwam naar voren
dat 35 procent positief was, 28 pro-
cent tegen en 37 prpcent geen me-
ning had.

Volgens onderzoeker drs. Joop
Crombach van Buro M4wordt uit
het nieuwe onderzoek duidelijk dat
met name het werkgelegenheidsas-
pect van de aanleg van de baan
zwaarder weegt dan de milieupro-
blematiek, zwaarder in ieder geval
dan in 1988.
Dat blijkt ook als in de vraagstelling
het argument van afname van de
werkgelegenheid op de luchthaven
wordt ingevoerd. Dan is zelfs 79
procent van de ondervraagden voor
aanleg van de baan en nog maar
16,4 procent tegen. Als de toename
van geluidsoverlast ter sprake
wordt gebracht daalt het aantal
voorstanders naar 48 procent en
stijgt het aantal tegenstanders naar
38,2 procent. Wordt daar nog het
element 'nachtvluchten' aan toege-
voegd, dan is 46 procent voorstan-
der van aanleg en is 40,2 procent
tegen. Het aantal voorstanders blijft
echter in al deze gevallen de tegen-
standers ruim overtreffen.
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" Vooral werkenden
voor aanleg baan

'Goedgesprek'
inDen Haag

delel KAAG - De Limburgse
die gisteren in Den

yva _ en gesprek had met een
Ka^iging van de Tweede-
het 'frfractie van de PvdA over

punt rond deeventuele
h^&S van de Oost-westbaan,
Tiry volgens gedeputeerde J.
We„ mans veel angst kunnen
"it _.emen omtrent het aantal
Hb Voeren nachtvluchten. „We

61. een stevi6> maar goed
k'eke gehad- De standpunten
ligo n minder ver uit elkaar te
der n dan gedacht," aldus Tin-
Ue *ns- De Tweede-Kamerfrac-
2ic^ an de socialisten beraadt
tiev Var»middag over het defini-
gjj, standpunt dat ingenomen
v^ borden tijdens het debat
"%> navond. Tindemans wilde
ko„ ZeBgen of de fractie akkoord
baa,.gaan met de aanleg van de
Peru.en tevens met een zeer be-
■v* 1 aantal nachtvluchten.
■__. ■—, . ■■■ n.l—

het weer

«-H ***f NAJAARSWEER
Hot . «ogedrukgebied bij
*0 dJan(l zorgt voor rustig
's oD l°£ weer. In de ochtend
N> v el Pïaatsen mist. In de

11 de dag trekt de mist
,'lke ov«ral op en zijn er
%ö innige perioden. De
jkvee

r*luur loopt op tot on-
?kt 5 eraden. In hardnek-
«Vvj^ Mistbanken blijft het
iNd fnkele graden lager. De
°°r_ overwegend zwak uit

?Von"o°stelijke richting. Van-
«icjj en vannacht vormen
Va. °Pn»euw mistbanken.

Vin »6-58 onder: 17.50
%''°P: 14.37 onder: 23.05

■W.p: 07.00 onder: 17.48
15.07 onder: 00.15

Minister kort
fors op IPR

Van onze redactie economie

HEERLEN - Minister Wijers van
Economische Zaken kort een be-
drag van 11,8 miljoen gulden met
ingang van 1995 op de zogenaamde
Investeringspremieregeling (IPR).
Deze regeling is bedoeld als een sti-
mulans voor bedrijven om te inves-
teren in het noorden van het land,
in Twente en in Zuid-Limburg.
Het regionaal economisch beleid
ontsnapt dus niet aan de bezuini-
gingen die de minister gisteren
heeft bekendgemaakt.
Verder bezuinigt minister Wijers
van Economische Zaken 11 miljoen
gulden op het bedrijfsomgevingsbe-
leid. Dit beleid stimuleert investe-
ringen in het vestigingsklimaat in
de dertien stedelijke knooppunten
in Nederland. Maastricht en Heer-
len vormen samen zon stedelijk
knooppunt.

vandaag

We eten vaker een
hapje tussendoor
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Promoveren op het
gedrag van wolven
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Schadeclaims aangekondigd wegens overlast bij opening Ikea

GS verboden afsluiting autoweg
DOOR THEO SNIEKERS

HEERLEN - Pas vanochtend
vroeg wordt definitief beslist of de
stadsautoweg in Heerlen tijdens de
openingsdagen van Ikea gedeelte-
lijk wordt afgesloten. De afsluiting
had om acht uur vanochtend een
feit moeten zijn, maar de provincie
heeft als verantwoordelijke autori-
teit pas maandag aan het eind van
de middag geweigerd hiermee in te
stemmen.
De provincie vreest aangekondigde
schadeclaims van het bedrijfsleven,
meldt een woordvoerder. Ikea wil-
de de provincie niet van die claims
vrijwaren.
De gemeente Heerlen, die een grote
verkeerschaos vreest als de stads-
autoweg vandaag niet wordt afge-
sloten, heeft gistermiddag nog een
kort geding tegen de provincie aan-
gespannen om het besluit ongedaan
te maken. Heerlen heeft het kort ge-
ding echter verloren. De president
van de sector bestuursrecht van de
rechtbank in Maastricht bepaalde
gisteravond weliswaar dat de argu-
menten van de provincie inhoude-
lijk niet steekhoudend zijn, maar
heeft om formele redenen het pro-

vinciale besluit toch niet vernietigd.
De rechter heeft de verantwoorde-
lijkheid voor het treffen van ook
door hem noodzakelijk geachte vei-
ligheidsmaatregelen nu bij de ge-
meente gelegd.De gemeente kan op
grond van een ordemaatregel de
stadsautoweg toch laten afsluiten,
terwijl ook de politie dit uit veilig-
heidsoverwegingenkan doen. Daar-
over heeft gisteravond laat al over-

leg plaatsgevonden. Omdat het
overleg vanochtend om zeven uur
wordt voortgezet, wilde burgemees-
ter Jef Pleumeekers gisteravond
niet ingaan op de te treffen maatre-
gelen. „We zullen onze verantwoor-
delijkheid echter ten volle nemen."
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Schiphol wil
'Beek' niet
overnemen

DOOR PETER BRUIJNS

BEEK - De directie van Schiphol
heeft er geen behoefte aan om
Maastricht Airport over te nemen.
Met een jaarlijks verlies van zes mil-
joen gulden is de Limburgse lucht-
haven voor Schiphol geen aantrek-
kelijke partij. Wel is het nog steeds
mogelijk dat Schiphol een manager
aan Maastricht Airport gaat leveren.
Dat blijkt uit bronnen rond de lei-
ding van het Beekse vliegveld. De
strekking werd gisteren bevestigd
door gedeputeerde Jean Bronekers,
die deel uitmaakt van de raad van
commissarissen van de luchthaven.

In maart van dit jaar lekte uit dat
'Beek' en Schiphol overleg voerden
over een intensieve, strategische sa-
menwerking. Een van de mogelijk-
heden die werd onderzocht, was dat
Schiphol op termijn aandelen zou
nemen in de Beekse luchthaven.
Volgens Schiphol-woordvoerder F.
Rietveld is zijn luchthaven echter
niet geneigd de jaarlijkse exploita-
tietekorten over te nemen.
Schiphol had juist nu een bijdrage
kunnen leveren in de Haagse dis-
cussie over de uitbreiding van
Maastricht Airport, door aan te ge-
ven dat Beek een belangrijke rol
kan vervullen als Schipholsoverl-
oop-vliegveld. Schiphol is een zeer
snel groeiende luchthaven in een
overvolle Randstad. De vrachtafde-
ling wordt daar uitgebreid en er zijn
omstreden plannen voor een vijfde
landingsbaan.

Kennelijk is men er nu op Schiphol
van overtuigd dat die vijfde baan er
komt, waardoor de internationale
luchthaven in de toekomst zelf vol-
doende capaciteit heeft. Schiphol
heeft in dat geval Maastricht Air-
port niet nodig als 'overloop-lucht-
haven.

Israël woedend
over ontvoering

JERUZALEM - De Israëlische re-
gering komt vandaag in spoedzit-
ting byeen om zich te beraden op
de gevolgen van de ontvoering van
een 19-jarige Israëlische soldaat
door de fundamentalistische Ha-
mas-beweging. De Israëlische pre-
mier JitschakRabin eiste zijn vrijla-
ting en schortte in afwachting
daarvan gisteren het vredesoverleg
met de PLO in Caïro op. Harnas eis-
te gisteren de verantwoordelijkheid
op voor de ontvoering in de Gaza-
strook van een Israëlische soldaat
die sinds zondag werd vermist.

Artikel over
MVV bevatte
storende fout

MAASTRICHT - Het artikel 'Drie
jaar geëist tegen ex-administrateur
MW' op de voorpagina van het
Limburgs Dagblad van dinsdag 11
oktober bevat een storende fout. In
de derde en vierde kolom schrijven
wij: 'Volgens Philippart is K. voor-
lopig de enige verdachte in het nog
steeds niet afgesloten onderzoek
naar de malversaties bij directie en
bestuur van MVV, die zichzelf aan-
toonbaar hebben verrijkt.' Dit laat-
ste is onjuist. Officier van justitie
mr. R. Philippart heeft in zijn requi-
sitoir gezegd: 'In het MW-onder-
zoek dat nog steeds loopt en waar-
over ik dus behoudens dat wat ik al
heb gezegd, niet veel kwijt wil, is
tot op heden strafrechtelijk niet
aangetoond dat een van de andere
verdachten zichzelf heeft verrijkt
door in de kas te graaien.'

" Les Minquettes, een
t?eT-uaUen voorstad van
het Franse Lyon, bestaat
sinds gisteren niet meer.
Niet minder dan tien ho-
geflatgebouwen werden
in één keer opgeblazen.
Een eerdererenovatie
van de uit de zestiger ja-
ren stammendeflats heeft
deverloedering niet te-
gengehouden. Vandaar
datbesloten is de hele
wijk maar te slopen.

Foto: REUTER

(ADVERTENTIE)

LEKKER
VOORDELIG

RUNDER- O98LAPPEN kilo J.
VARKENS- 11198FILET kilo lU.
RUNDER- -798GEHAKT kilo #■
VARKENS- f» 98POULET kilo Di

BRUNSSUM JULIAMASTRAAT 11 " HEERLEN
HEERLERBAAN 108"SITTARD VEESTRAAT 42

" MAASTRICHT (AMBY) LINDEPLEIN-1
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Hoogste
rente

' rentewijzigingen voorbehouden

"10 jaars SNS keuze deposito
met jaarrente

" minimum inleg f 10.000,-

SNS.bank

u ~ urouiü hiervan?"

(ADVERTENTIE)

Maakt u het recept,
doen wij de rest.

_______________________________________________"______________. j_ë___________________________________
We nodigen u uit voor een spannen-^ü^ ÉÉ^s.de receptenwedstrijd met dat Jr IÊÊê& 3
lekkere Greenfields rundvlees Jr ||k
of Farmers Best varkens- w ié ||k
vlees. U maakt kans op een J .jÉË B\
compleet verzorgd diner, g <*" lik..
met uw eigen recept | k^in de hoofdrol, of op WÊBjMW
een waardebon voor ____________
gratis Greenfields of Farmers
Best vlees. De aanbieding brengt u *H^~-^_V*^
misschien al op een ideetje. *^üs4
Greenfields biefstuk, 100 gram 3.09
Aanbieding is geldig t/m zaterdag 15 oktober a.s

's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. UT 1
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_^ai__- MX"^11

M_MH_MM^p_MH

ANNENMO STfRE N ü' S
__Bl_b___^_ë' v v \ W\ B_^*

Wijk tegen de vlakte



Kijkkasten
Een vijver achter de ingang aan de
Abtstraat is nog na het totstandko-
men van het dappere initiatief van
de kunstenaressen dichtgeplempt
ten behoeve van een betere
looproute. De dappere kunstenares-
sen zyn Marjo Boesten en Paula
Knooren, ooit betrokken in de op-
richting van een stichting Koda,
voor 'kunstenaressen onder de aan-
dacht. Paula Knooren mist de vij-
ver. Zij verkeerde veel in het gebied
als zij de bewoners van het complex
begeleidde by een creatieve beste-
ding van hun vrije tijd.

De verdwenen vijver is het thema
van haar installatie waarin twee
kijkkasten figureren, waarin men in
een stelsel van spiegels de foto's
ziet diezij zelf van devijver maakte.
Voorts een sikkelvorm in het gras,
bestaande uit gebroken spiegels en
drie staande metalen cirkels die ge-
acht worden in het water te staan.
Ook hier wordt het water gesugge-
reerd door spiegelgruis.
Paula Knooren tilt niet zwaar aan
wat tegenslag her en der, bij de in-
richting maar ook tijdens de presen-
tatie. Het spiegelgruis moest nu en
dan worden aangevuld.Keramische
kasten, op een locatie terzijde van
de hoofdingang, voor een historisch
ogende muur van mergelblokken,
bleven evenmin ongeschonden.
Van sommige diende de inhoud
kenneüjk als verzamelobject.

De bijdrage van Paula Knooren be-
staat verder uit drie geometrisch
abstracte objecten van cortenstaal,
die in de achtertuin van haar rijtjes-
huis, waarin ze ontstonden zonder
andere hulpmiddelen dan een slijp-
machine en een lasapparaat, reus-
achtig leken, maar hier hun schaal
verliezen tegen derode Sint Jansto-
ren op de achtergrond.
Marjo Boesten stelde terzijde van
de hoofdingang twee aartsengelen
op, geformeerd uit haar favoriete
materiaal, lavasteen, en geglazuur-
de keramiek. Met een suggestie van
reusachtige vleugels stralen ze naar
de passanten een vleug van be-
scherming uit.
Op meerdere plaatsen treft men de
bekende bliksemschichten aan van

haar hand: ze boren zich met hun
keramieke prjlpunten in brokken
oergesteente of verheffen zich juist
van daaruit hemelwaarts; metafo-
ren voor energie wellicht, of voor de
afstand tussen hemel en aarde.

" Rhythm in blue, beton gepolychromeerd van Paula Knooren

exposities

Mixed Media
bij Gaudi

LANDGRAAF - Mixed Media
van Gerald Derksen en Loes van
Vliet zijn van 16 oktober tot en
met 13 november te zien in gale-
rie Gaudi, Hereweg 83 in Land-
graaf. De galerie is geopend op
vrydag van 16-20 uur, zaterdag
en zondag van 13-17 uur.

De thema's in het werk van Ge-
rald Derksen (Maastricht, 1966)
verwijzen praktisch altijd naar
autobiografische gegevens. Het
werk is vaak religieus van sfeer
en straalt sereniteit uit. Daar-
naast maakt hij verwijzingen:
erotiek naast altaarstukken, his-
torische elementen naast mode-
verschijnselen.

De werken van Loes van Vliet
(Maastricht, 1969) zijn veelal
klein van formaat: schuimrubber
en papier, textiel en ijzerdraad
worden tot objecten die als sou-
venir herinneringen oproepen,
maar tegelijkertijd van deze tijd
zijn. Zij kruipt letterlijk in het
kostuum van de heldinnen uit

het verleden om daarmee een
kwetsbare, menselyke kant te la-
ten zien. Duidelijk inspirerend
daarby is Elisabeth I.
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Drie Facetten
bij Ipomal

LANDGRAAF - Drie Facetten
is de titel van de expositie met
perspex objecten, schilderijen
(acryl op doek) en tekeningen in
gemengde techniek van Ben
Hoezen. Ze is van 16 oktober tot
en met 20 november te zien in
galerie Ipomal, Kerkberg 2 in
Landgraaf. Open vrijdag 17-20
uur, zaterdag en zondag 14-17
uur.

Perspex en roestvrij staal zijn de
materialen waarmee Ben Hoezen
(Amsterdam, 1935) ambachtelijk
de ruimte begrenst en tegelijk
laat uitdijen tot een zichzelf ver-
menigvuldigend heelal van spie-
gelingen en vermoedens.
Vanuit het hard-edge schilderen,
waarmee hy probeerde zijn ge-
voelens in strakke orde te dres-
seren, groeide hij naar reliëfs op
linnen, die objecten-aan-de-
muur baarden, waar tenslotte
zijn vrijstaande objecten uit zyn
voortgekomen.

Keramische vissen
Zeven hoge ijzeren staven, oersteen
boven, pijlpunt de grond in, schij-
nen een ijzeren schild te doorboren.
De installatie staat in de buurt van
een dikke boom, waaraan een
schild hangt van aaneengesmede
keramieke delen, een contravorm
van het ijzeren schild.
In de nabijheid ook van een niet
verdwenen vijver, waarvan het on-
voorzien wisselende waterpeil een
grote school keramieke vissen beur-
telings boven het watervlak doet

snakken, dan wel doet verdrinken.
Een installatie, die zoals de meeste
creaties van dit duo, getuigt van
vindingrijkheid, van verbazend veel
ongesubsidieerd geduld en ijver.
Marjo Boesten aarzelt niet om in de
lieslaarzen te stappen als haar kera-
mieke vissen het moeilijk hebben.

Zo bewerkt Paula Knooren, die
toch waarlijk niet de gestalte heeft
van een wapensmid, onoverzienlij-
ke hoeveelheden staal in haar ach-
tertuin. Haar 'cirkel' bestaat uit 26
stalen bruggen, gedekt met houten
duigen, stuk voor stuk tweemaal
met ijzerdraad bevestigd: 52 wik-
kelsvan ijzerdraad. Bezieling is hier
het sleutelwoord. Betrokkenheid
ook bij de kijker, die hier niet met
veel aaibaars, maar met wezenlijke
zaken wordt geconfronteerd. Naast
de speelsheidvan de vijvers is er de

ernst van de keramische kasten die
lijken te refereren aan devotionalia
of aan een muur met urnen.

De belangstelling van de kijker was
niet teleurstellend. Nadat de
vreemdheid van de creaties aanvan-
kelijk tot commentaar had geleid,
blijkt het naderen van het moment
waarop de presentatie moet worden
ontmanteld - 'De ommekeer' -
aanleiding te geven tot de spijt van
menigeen: jammer. 'Keer' heette de
opening. Misschien verwijst de titel
wel naar meer: naar een cyclus of
naar het leven zelf.
De creatieve activiteit was veelzij-
dig. De 'Keer' ging gepaard met
muziek en dans, alles op hetzelfde
wijsgerige thema.
Nog tot de 'Ommekeer' vrij toegan-
kelijk van zonsopgang tot zonson-
dergang.

Paulette Snijders
in galerie Fah

MAASTRICHT - Olieverfschil-
derijen en gemengde technieken
van Paulette Snijders zijn tot en
met 7 november te bezichtigen

in galerieFah, Brusselsestraat 80
in Maastricht. De galerie is ge-
opend op donderdag van 16-20
uur, vrijdag tot en met zondag
van 13-17 uur.

Paulette Snijders schildert van-
uit een gedreven chaos en gaan-
deweg ontstaan hieruit georden-
de esthetische beelden. Muziek
en heimwee naar vergane, myt-
hische culturen zijn haar inspira-
tiebron.

Uit toevalsstructuren worden
transparante, figuratieve ele-
menten gecreëerd. De schilde-
ryen worden laag over laag opge-
bouwd, waarbij transparantie en
licht een dominante rol spelen.
Steeds opnieuw komt het thema
vrouw terug in haar werk. De
vrouw als mysterie, maar ook als
'belle dame sans merci." Object van Ben Hoezen, te

zien in galerie Ipomal.
Foto: HANS PATTIST

kunst

Marjo Boesten en Paula Knooren exposeren in Maastricht

Vindingrijke creaties
in tuinen van Klevarie

DOOR PIETER DEFESCHE

MAASTRICHT - Het binnengebied tussen Abtstraat, Tonger-
sestraat en Calvariestraat. Zo heet het terrein van het vroegere
ziekenhuis Calvarieberg, dat binnen een mensenleeftijd ver-
vangen is door achtereenvolgens Sint Annadal en het Acade-
misch Medisch Centrum. Met Maastrichtse humor maakte
men van de plaats van het lijden des Heren 'Klevarie' - maar
daarmee maakt men het binnengebied nog niet tot een vrolijk
oord. Menig Maastrichtenaar begeleidde zijn dierbaren daar-
heen om ze over te dragen aan de liefdevolle zorg van de reli-
gieuze opvolgsters van Elisabeth Strouven, de plaatselijke
Florence Nightingale, en aan een medische praktijk die haar
grootste vooruitgang had geboekt omtrent de slag bij Water-
loo.

Hij herinnert zich de houten barak-
ken die midden in een omheind
weiland stonden dat in de zomer
gemaaid werd met een door paar-
den getrokken klikklakkend 'maai-
masjien'. De Calvariestraat ruikt
niet meer naar boerderijen en mest.
De omheining is door een praktisch
aaneengesloten bebouwing vervan-
gen. Van het weiland zijn kleine
delen omgezet in tuinen en gazons.
Er zijn drie toegangen, voorzien van
slagbomen, televisie-ogen en drei-
gende teksten. De verkregen be-
trekkelijke veiligheid zal twee
Maastrichtse kunstenaressen die al
eerder bewezen hebben zich niet
door beperktheid van middelen te
laten weerhouden grote daden te
verrichten, er toe gebracht hebben
in het nieuwe binnengebied eigen-
handig een buiten-tentoonstelling
op te zetten van beelden en installa-
ties, die daar drie maanden kon blij-
ven staan.

verder...
... exposeren Eva Kessel en Ma-
non Moonen de hele maand ok-
tober in dehalvan het Maasland-
ziekenhuis, locatie Geleen. In de
locatie Sittard is in dezelfde pe-
riode werk te zien van amateur-
schilders die zijn verenigd in de
groep SiNiOm (Sittard, Nieuw-
stadt en Omstreken).

... is in de Burgerzaal van het
Raadhuis van Landgraaf tot en
met 21 oktober de schilderijen-
collectie 'Menselijke maskers' te
zien van de in Landgraaf wonen-
de Elly Meijnders. Open maan-
dag t/m vrijdag 9-17 uur, donder-
dag tot 19 uur.... toont Mare van Hove etsen en
monotypes in galerie Sart van
het Sintermeertencollege, Val-
kenburgerweg 219 in Heerlen.... exposeren Pim Trooster (olie-
verfschilderijen), Winnie Te-
schmacher (glasobjecten) en
Frans Willebrands (glasobjecten
en sculpturen) in galerie Tracé,
AlexanderBattalaan 31. Open do
14-18 uur, vr en za 12-17 uur.... is in de etalages en de wacht-
ruimte van LIASS Geleen,
Elisabethstraat 9, werk te zien
van Jo Stassen, Karin Hermes-
Stassen en Tiny Prevo-Heunen.... exposeert Jos Weiten van 16
t/m 30 oktober bronzen plastie-
ken in PC Welterhof in Heerlen.
Open ma t/m vr 14-17 uur, za en
zo 15-17 uur.... toont Galerie Ardi Poels, Lage
Barakken 31a in Maastricht, van-
af komende zaterdag t/m 19 no-
vember video-installaties van
Michel Francois en schilderijen
van Ludwig Vandevelde en In-
geborg Meulendijks. Open wo
t/m zo 13-17 uur.

recept
Mosselen met bier
Mosselen kunnen met water, met wijn, maar ook
met bier worden klaargemaakt. Als u de mosselen
met bier klaarmaakt, drink er dan geen wijn, maar
bier bij (water mag natuurlijk ook). Natuurlijk
kunt u voor dit recept ook alcoholvrij bier gebrui-
ken.

2 stengels bleekselderij, 1 dunne prei, stuk venkel-
knol, 2 sjalotten, ca. 30 gram boter, peper en zout, 1
zak ( 2 kg ) mosselen, 2 dl pils of bier, 3 vleestoma-
ten, 3 theelepels gehakte basilicum (diepvries).

Maak de stengels bleekselderij schoon en snijd z
in reepjes. Was de prei en snijd deze in ringej^
Maak de venkel schoonen snijd de groente inreep
jes. Pel en snipper de sjalotten. Fruit uisnipPer j
preiringen, reepjes selderij en venkel ongeveer
minuten en voeg dan de mosselen toe. Leg ef^
deksel op de pan en laat ongeveer 5 minuten zacn
jeskoken. Ontvel ondertussen de tomaten en s"^ nhet vruchtvlees in stukjes (pitjes en kern worde
niet gebruikt). Schud de pan om en schenk het bi
bij de mosselen. Voeg basilicum en stukjes tornaa„
toe en laat alles met gesloten deksel nogmaals
minuten sudderen. Dien de mosselen op met sto>
brood en eventueel kruidenboter.

oplossing gisteren
HORIZONTAAL: 1 kloker; 6 breken;
11 palet; 13 bloem; 14 s.g.; 16 mine;
17 roem; 18p.m.; 19tal; 21 atelier; 23
arm; 24 Eros; 26 eland; 27 knie; 28
regen; 30 tak; 31 tenor; 32 neger; 34
error; 35 meet; 36 Eton; 37 trede; 40
sober, 43 Irene; 44 urn; 46 noden; 48
nest; 49 kraak; 51 mega; 52 ent; 53
fosfaat; 55 les; 56es; 57 slee; 58 stal;
60 LS; 61 storm; 62 tepel; 64 straks;
65 revenu.

VERTIKAAL: 1 koster; 2 op; 3 W^lElia; 5 rente; 6 bloed; 7 roer; 8Ü
9 km; 10 nimmer; 12 teelt; 13 "J J
15 garen; 18 prior; 20 logé; 22 fl
23 anno; 25segment; 27 kembo^'jj
Neede; 31 troon; 33 ree; 34 elS;
trens; 38 rest; 39 draf; 41 && J.
regel; 43 ineens; 44 Ursem; 45 n jf
47 Nassau; 49 koers; 50 kat^j!
flok; 54 tape; 57 sla; 59 lev; 61 ?r"
le.

Winwoord: FANTASIEPRODU^

Id-expotip

Galerie Schuwirth & van Noor-
den, Rechtstraat 64 in Maas-
tricht, toont van 15 oktober tot
en met 27 november werkvan de
Maastrichtse beeldhouwer Mar-
co Juriën. Zijn installatie-achtige
sculpturen zijn van donderdag
tot en met zondag van 14 tot 18
uur te bezichtigen.

Uit het werk dat bij Schuwirth
wordt geëxposeerd blijkt de
veelzijdigheid van de kunste-
naar. Zo gebruikt hij niet alleen
klassieke middelen als steen en
brons, maar ook papier, hout,

plastic en wegwerpmateriaJJ
Zijn objecten zijn in hoge Hjl
evocatief: ze roepen gevoelen»
voorstellingen op. Zijn instak
Cool Flames bijvoorbeeld
staat uit een beeld tegen
wand, bij nadere beschouwi"
herkennen als een oven; de'
vormgegeven marmersoort »
gereert een blauwe vlam. 09
grond drie maal het woord k
Flames, gegoten uit het ovef
teriaal bij uitstek: gietijzer.
Wand en vloer gaan een dial'J
met elkaar aan, maar zijn da^
ook tegengesteld aan elkaar-

" Cool Flames van Marco Juriën

puzzel van de dag

Welk winwoord komt er in het balkje?

HORIZONTAAL: 1 kruiderij; 6 troonopstap; 12 wond; 13 ruiker; 14
editie; 16 lelw.; 18 te eniger tijd; 19 maanstand; 20 grot; 22
werpspies; 24 per; 25mondwater; 27 oxidatie; 28muur; 29 straatslij-
per; 31 Europeaan; 32 haaksteek; 33 gelijk; 35 vertraagd; 36 gast;
37 lieve; 39 lol; 41 regel; 44 flink; 46 wagen; 48 sedert; 50klank; 51
carnavalsgroet; 53 akelige; 54woonboot; 55 cart; 57bassin; 58 zon-
negod; 59 hetzelfde; 60 woltrommel; 62 millimeter; 63 schoendeel;
64 kijken; 66 linie; 67 jurist.

VERTIKAAL: 1 bouvier; 2 vaartuig; 3 meisjesnaam; 4 pi. in Oosten-
rijk; 5 componist; 7 optocht; 8 hof; 9 toer; 10reeds; 11 smaldeel; 15
walgvogel; 17 sprookjesfig.; 18 windrichting; 19 band; 21 lege; 23
wortel; 24 zeker; 26bezorgen; 28 herbergierster; 30 doopmoeder;
32 jongekoe; 34 keurig; 35 pausennaam; 38 Fen. godin; 39 rakel;
40 onbedekt; 42 reus; 43 vuilnisvat; 45 Joodse wetrol;46 nadruk; 47
soldatenkost; 49 menigte; 51 welpenleidster; 52ontsmettingsmiddel;
55zuilengang; 56 bevlieging; 59atoomgroep; 61 koor; 63 pers. vnW-I
65 bijbeldeel.
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Abortus, omdat baby meisje is
binnen/buitenland

j^-^J^Monzeredactie binnenland

ÜEEMSTEDE - In de Bloemen-
Ch rÜek in Heemstede
ke* kÜ vrouwen twee tot drie
v r Per jaar een abortus uitge-
Jprd op grond van het feit datJ^s ânger zijn van een meisje.
onh u Bez'en Baat het om een
üch aantal vrouwen dat
ofvi 't? een vruchtwaterpunctie
a(J'°kkentest om die reden laat
Sj, Volgens directeur A.

mPper van de Heemsteedse

kliniek maakt het nauwelijks
enig verschil of de vrouwen uit
Nederland dan wel elders van-
daan komen. Allochtone vrou-
wen willen soms een abortus
omdat in hun cultuur een zoon
de voorkeur geniet.

Schipper benadrukt dat er geen
sprake is van een toename van
het aantal gevallen sinds de toe-
name van het aantal vluchtelin-
gen naar ons land. In Bloemen-
hove worden jaarlijk tussen de
2.400 en 2.500 abortussen uitge-

voerd bij vrouwen uit de hele
wereld. „Ik werk al 24 jaar in de-
ze kliniek, maar het is nooit an-
ders geweest. Het is in feite een
grensoverschrijdend probleem."
Schipper betreurt de gang van
zaken in hevige mate. Ook hij
wijst abortussen op grond van
de geslachtstest af. Onlangs, op
de VN-bevolkingsconferentie in
Caïro, werd abortus om die re-
den uitdrukkelijk veroordeeld.
Alle regeringen werden opgeroe-
pen een einde te maken aan der-
gelijke praktijken.

Schipper zegt echter machteloos
te staan, omdat de vrouwen pas
ver na de behandeling toegeven
dat ze geen abortus hadden laten
doen wanneer de vrucht een jon-
getje was geweest. „Het is voor
de hulpverleners natuurlijk af-
schuwelijk om dat achteraf te
horen. Maar het is niet te voorko-
men. Want die vrouwen weten
natuurlijk ook wel dat we niet
meewerken als ze om die reden
om een abortus vragen."
In zijn optiek is er geen systeem
te bedenken tegen deze vorm
van sekse-selectie. „We zijn geen
rechercheurs," geeft Schipper
aan. „We gaan alleen na ofvrouw
in nood verkeert vanwege een
ongewenste zwangerschap."

VS komen met plan om weer 'nieuwe' Golfcrisis te voorkomen

'Verboden zone' voor
Irak bij grens Koeweit

& ■-^gnonze redoctiebuitenland

SSHINGTON - De Ver-
j rii Staten overwegen
iL- herenigde Naties te
JtJr1* in het zuiden van

Oe TnSs de grens met
e» .^eit een 'verboden zo-
-5.n te stellen voor Iraak-
èeAoePen. Dit naar voor-
ÖQ

iel van de 'no-fly'-zones
0v Iraakse vliegtuigen
e. n het zuiden en noor-
fa iy.an Irak. Daarmee wil
a-j^gton voorkomen dat
e '7arn Hoessein over eni-
fisjlJ^ opnieuw voor een
e. s kan zorgen door troe-
fenSamen te trekken in hetasgebied met Koeweit.

ïUg. Sisteren begonnen met het
et ekken van zijn troepen uit
<netFensgebied. Maar volgens
at n^aanse regeringskringen gaat
illrjij^ erg langzaam. President

n*0n zei gisteren dat er geen
iti j is om het opvoeren
'°'ffipK- Inerikaanse troepen in het
Vv_. led stop te zetten- »Ik ben
Dnei, !■ maar het is te vroeg om
\ USles te trekken," aldus Clin-

Nseaa.kse minister van Buiten-
st <j e aken al-Shahafzei gisteren
irUg_. Iraakse eenheden al
"1d e . r°kken zijn en dat de reste-

pen snel zul,en volgen.
le'd(jeaanse inlichtingendiensten

*^eein ,ecbter slechts 'minimale
*1(J d f- Daarbij werd wel er-
"> 80 nn-het niet B°ed mogelijk is

Soldaten van het ene op
otfU.ere moment te laten stoppen

seren'
»" VarfUllen doorgaan met het stu-
,°*ss^ troePen, omdat zij Saddam
,°or ni

n n'et>de kans willen geven
01gen euwe problemen te zorgen.
*»e.a ', de Amerikaanse stafchef, °0ö a John Shalikashvili zijn nu

Oolf merikaanse militairen inHrw gebied, zyn 44.500 soldaten
'Vtto en staan 156000 man-

Bereed om indien nodig
>oif worden uitgezonden naar de

" Het Amerikaanse vliegdekschip George Washington vaart door het Suezkanaal op weg naar de Perzische Golf. Foto: reuter

'Sterkgenoeg'

' Ss<f J?ovendien al 252 Ameri-
i? Koè ntse- Franse, Saoedische
)Het gevechtsvliegtuigen<New cd- Vanuit devs zyn n°g
è 11 vliegtu_gen onderweg.
fXSeA zi->n zes 8"52 bommen-
f pO'. en dentallen F-15's, F-16's,

Jll7: enkele 'onzichtbare'> .trH Hhtvliegtuigen. „We hebben
öm Sadri acht die sterk Senoeg iskf'Js t Vam Hoessein een zware
t%en ten betalen, als hij zyn
v^vili met terugtrekt," zei Shali-

,* ir. 2,e^ing van een verboden zo-
t gealii d"lrak door de VN of door
!*len d frde coalitie, zou wel bete-? vUeef de Amerikaanse troepen
r? Gnif lgen voor langere tijd in'%i moeten blijven.
11 °Pen gebeurtenissen van de af-
?*W i„dagen hadden de VS% 10.000 man in het Golfge-

\\th Saatt^ssei,? ervan uit dat Saddam
V hWft met z«n acties de VN er"
k i b.e „ wülen brengen de econo-me» ?cties tegen zijn land in tel^S h*ku VN-Veiligheidsraads-
k? T de Ji echter al gezegd niet

Zwicht ëmg met geweld te zul"

_ 6rd —vCoiwerpa9'na4

PvdA wil laagste inkomensgroepen ontzien

Paarse partijen oneens
over inkomensbeleid

Van onze parlementaire redactie *
DEN HAAG - De regeringspartijen
PvdA, WD en D66 zijn het oneens
over het inkomensbeleid. VVD en
D66 willen ook bij forse loonstijgin-
gen vasthouden aan ingrepen in de
sociale zekerheid. De PvdA is daar
tegen; de sociaal-democraten willen
de laagste inkomensgroepen ont-
zien. Hogerbetaalden moeten maar
meer belasting gaan betalen, vinden
zij.

Dit bleek gisteravond in de Tweede
Kamer bij de financiële beschou-
wingen. Hetkabinet rekent volgend
jaar op een loonstijging van 1 pro-
cent. Omdat de economie snel

groeit, kan de loonstijging hoger
worden. Voor de uitkeringen en het
minimumloon is echter een nullijn
afgesproken. Via belastingmaatre-
gelenwordt geprobeerdmensen die
van een uitkering leven of het mini-
mumloon hebben, te ontzien.

De Korte (VVD) en Ybema (D66)
lieten gisteren weten aan dit beleid
vast te willen houden, ook al stijgen
de lonen forser. PvdA'er Van der
Ploeg gaf te verstaan dat de sterkste
schouders de zwaarste lasten moe-
ten dragen. De belastingen moeten
hoger worden naar mate het inko-
men stijgt.

Het was niet het enige conflict tus-
sen de regeringspartijen. Zo keerde

De Korte zich tegen invoering in
1996 van een energieheffing op gas
en elektriciteit. Ybema en Van der
Ploeg zijn voor die heffing.
Meningsverschillen waren er ook
over de besteding van financiële
meevallers nu de economie snel
groeit. De WD wil dat geld gebrui-
ken voor een verdere daling van het
financieringstekort. De PvdA wil
lastenverlichting niet uitsluiten.
D66 zit daar tussenin: de eerste
twee jaar volgt men de VVD-lyn,
daarna de PvdA.
Onenigheid is er verder over de be-
zuinigingen. Zo wil de WD, in te-
genstelling tot de PvdA, vasthou-
den aan eenkorting van 500 miljoen
op het hoger onderwijs. PvdA en
D66 wensen, gesteund door het
CDA, een heroverweging.
Problemen zijn er ook over de las-
tenverlichting voor ondernemers.
De Korte keerde zich tegen hogere
benzine- en dieselaccijns. De kor-
ting op de aow-toeslag voor de jon-
gerepartner van een bejaarde, moet
vervangen worden door iets anders.
Van der Ploeg en Ybema lieten zich
daar niet over uit.

Vertragend middel
ontdekt tegen

multiple sclerose
DEN HAAG - Amerikaanse onder-
zoekers hebben een geneesmiddel
ontdekt dat de voortgang vertraagt
van het langzaam slopende proces
van de verlammingsziekte multiple
sclerose (MS). Tevens vermindert
het medicament het aantal neurolo-
gische opvlammingen. „Dit is de
eerste keer dat een middel tijdens
een onderzoek onder patiënten het
invaliderend proces van multiple
sclerose afremt," zegt dr. L. Jacobs,
ontdekker van het middel.
W. van Veen van de Multiple Scle-
rose Vereniging Nederland spreekt
van een grote vooruitgang in de be-
strijding van de ziekte, die nog
steeds niet te genezen valt. „Het
Amerikaanse onderzoek heeft voor
het eerst aangetoond dat er een
middel is dat echt werkzaam is."
MS is een aandoening van het cen-
trale zenuwgestel, waarvan de oor-
zaak nog steeds onbekend is.

AOV in verwarring na rel rond Kamerlid Hendriks

'Echt hoor, dit is een thriller'
Van onze parlementaireredactie

DEN HAAG - De fractie van de
ouderenpartij AOV worstelt met
een generatieconflict. De partijkas
vertoont een 'immens' tekort. Frac-
tieleden worden tegen elkaar opge-
zet. De voorzitter van de partij, M.
Batenburg, drinkt te veel. Fractielid
Th. Hendriks opereert 'solistisch'
en fractievoorzitter J. Nijpels re-
geert als een Stalin aan de Hofvij-
ver. Dit was gisteren de oogst aan
woeste verwijten die fractieleden
van het AOV elkaar publiekelijk
maakten naar aanleiding van het
royement en de schorsing van Ka-
merlid Hendriks.

Een half uur nadat fractievoorzitter
Nijpels in de plenaire vergaderzaal
de verstoting van Hendriks uit de
zeskoppige fractie bekend heeft ge-
maakt, verschijnt de 66-jarige parle-

mentariër in de deuropening van
zyn fractiekamer. Boos zwaait hij
met een brief van het fractiebe-
stuur. „Ik ben de fractie uitgezet.
Maar dit is pas het begin. Onthoud
mijn woorden!" zegt hij.

Het Algemeen Ouderen Verbond,
de partij die met de verkiezingen
van 3 mei een vliegende start maak-
te, is amper een jaarna zijn oprich-
ting in nood. Fractievoorzitter Jet
Nypels verspreidt 's ochtends een
verkleding waarin wordt gesteld dat
het partijbestuur en de.fractie het
vertrouwen in Hendriks hebben op-
gezegd vanwege diens 'solistische'
optreden.
Nijpels in een toelichting: „De heer
Hendriks heeft zich vanaf 4 mei ge-
manifesteerd als een eenling. Hij
erkent geen enkele fractieregel of
fractieleider en wil alleen naar eigen
inzicht en oordeel optreden. Dat
kan natuurlijk niet."

Hendriks wenst zich center niet in
die analyse te voegen. Niet hyzelf,
maar eerder Jet Nijpels opereert so-
listisch, werpt hij tegen. Door wan-
beheer vertoont de partijkas een
tekort van 'vele tienduizenden gul-
dens', voegt hij daar aan toe. Via
een 'communistisch fractieregle-
ment' zou Nypels alle macht voor
zichzelfhebben opgeëist. Hendriks:
„Ik was er niet bij toen dat regle-
ment werd opgesteld en wens me er
ook niet aan te houden."
Hendriks zegt overvallen te zijn
door zijn royement en weet nog niet
of hy als eenmansfractie verder
gaat, danwei aansluiting zoekt bij
de Unie 55+ van Kamerlid Leerkes.
Dat de beoogde fusie tussen AOV
en Unie 55+ dit weekeinde is afge-
sprongen, zit hem behoorlijk dwars.
„Het liefst wil ik één grote ouderen-
beweging."
Veel overeenstemming valt niet te
ontdekken in de lezingen die Nij-

pels en Hendriks van het conflict in
de AOV-fractie geven. Volgens Nij-
pels heeft zij er alles aan gedaan de
zaak te sussen, ook zou een vertrou-
wenscommissie zijn ingesteld.
Hendriks daarentegenzegt voor een
'bloedraad' gesleept te zijn. „Het af-
gelopen weekeinde werd ik in een
auto door Brabant gevoerd. Echt,
het leek wel een thriller. Ik dacht:
als ze me de bossen insturen, moet
ik uitkijken dat er geen gat voor me
gegraven is. Later trof ik de oprich-
ter van departij, de heerBatenburg,
met een enorme jeneverkegel.Toen
wist ik: dit is foute boel. Myn kop
moet er af."
Voorzitter Batenburg van AOV
spreekt tegen dat de partij kampt
met ernstige financiële problemen.
„Onze kas klopt als een bus. En met
beschuldigingen over drankmis-
bruik brengt de heer Hendriks
vooral zichzelf schade toe," zegt hij
schouderophalend.

Ruzie over geld dwarsboomt scherper asielbeleid

Advocaten werken niet
mee aan nieuwe centra

Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG - De Orde van Advo-
caten weigert vooralsnog rechtsbij-
stand te verlenen aan asielzoekers
in de nieuwe centra in Zevenaar en
Rijsbergen. De centraworden zater-
dag geopend door staatssecretaris
Schmitz (Justitie), maar kunnen
niet functioneren als de advocaten
niet meewerken. Ze willen op korte
termijn een onderhoud met de
staatssecretaris en eisen een hogere
vergoeding voor hun werk en bete-
re werkomstandigheden.
Volgens woordvoerster mr. E.
Minkjan van de Orde van Advoca-
ten is de vergoeding die Justitie de
advocaten biedt, nog lager dan de
minimumvergoeding die Justitie
verstrekt voor rechtsbijstand aan
klanten die zelf niets kunnen beta-
len. Verder vrezen de advocaten dat
er in de centra onvoldoende tolken
beschikbaar zijn.
Met de ingebruikneming van de
twee asielcentra wordt het Neder-
landse vreemdelingenbeleid ver-
scherpt. Nieuwe asielzoekers die-
nen zich bij een van de twee centra

te melden. Daar wordt binnen 24
uur bepaald of een asielverzoek
kansrijk of kansloos is. De kansrij-
ken mogen doorgaan naar een ge-
woon opvangcentrum. Belangrijk-
ste onderdeel van het nieuwe beleid
is dat de kanslozen geen opvang
wordt geboden, ook niet als zij by
derechter in beroep gaan tegen hun
afwijzing. In het huidige beleid krij-
gen nogal wat kanslozen wel op-
vang als zij in beroep gaan.
Justitie heeft de indruk dat de goe-
de opvang een van de redenen is
dat steeds meer asielzoekers naar
Nederland komen. Gehoopt wordt
dat deze werkwijze een deel van de
onechte asielzoekers ervan weer-
houdt naar Nederland te komen.
In beginsel zullen alle Oosteuropea-
nen als kansloos worden bestem-
peld en opvang worden geweigerd.
Dat geldtook voor degenen die zich
zonder goede reden niet onmiddel-
lijk bij een centrum melden. Justi-
tie denkt op deze manier minstens
tien procent, 5500 per jaar, van alle
asielzoekers opvang te kunnen ont-
zeggen. Op termijn dient dit aantal
verder op te lopen tot zon twintig-
duizend.
Uit de nieuwste cijfers van Justitie
blijkt dat tot en met september
ruim 39.000 asielverzoeken zijn in-
gediend. Dat is drieduizend meer
dan over het gehele vorige jaar.
Gisteren is ook een begin gemaakt
met de al eerder aangekondigde uit-
breiding van de vreemdelingenpoli-
tie met zevenhonderd manschap-
pen, verdeeld over heel Nederland.

Wijers: 'Korten
op kernenergie

onaanvaardbaar'
DEN HAAG - Minister Wijers (Eco-
nomische Zaken) vindt verder be-
zuinigen op de subsidies voor kern-
energie onverantwoord. Volgens de
minister komt dan het veiligheids-
onderzoek van de Nederlandse
kerncentrales in gevaar, evenals het
zoeken naar oplossingenvoor radio-
actief afval. Wijers' partij (D66) en
ook de PvdA willen juistextra kor-
ten op kernenergie-onderzoek.
D66 en PvdA willen het geld dat
daardoorvrijkomt gebruiken om de
bezuinigingen op het technologie-
beleid te verminderen. Ook de der-
de regeringspartij WD stuurt aan
op het ontzien van de technologie-
subsidies. Wijers wil daar ruim 55
miljoen gulden weghalen, oyder-
deel van een totale bezuinigingso-
peratie van 300 miljoen. Naast het
technologie-budgetkort de minister
op de energiesubsidies (180 mil-
joen) en het midden- en kleinbedrijf
(55 miljoen).
De minister wees er gisteren tijdens
de presentatie van zijn plannen op
dat het budget voor kernenergie
daalt van 34 naar 18 miljoen. Daar-
mee is de bodem volgens Wijers
bereikt.
Wijers denkt dat het Nederlandse
bedrijfsleven meervan de Europese
onderzoeksfondsen kan profiteren.
Nu ontvangende ondernemers jaar-
lijks 200 miljoen uit deze fondsen.
Volgens Wijers is 300 miljoen mak-
kelijk haalbaar.

punt uit
Neergestort

Een tweemotorig Nederlands
vliegtuigje is maandagavond
neergestort in de Franse Alpen.
De beide Nederlandse inzitten-
den zyn om het leven geko-
men. Het zakentoestel was
maandagavond om zes uur op-
gestegen van het vliegveld van
Cannes voor een vlucht naar
Rotterdam. Een uur later ver-
zond de piloot driemaal een
noodsignaal voordat het vlieg-
tuigje van het radarscherm ver-
dween. H'ulpploegen vonden
het wrak vanwege het slechte
weer pas gisterochtend.

Tribunaal
De meeste van de processen te-
gen vermeende oorlogsmisda-
digers uit ex-Joegoslavië zullen
niet door het speciale oorlogs-
tribunaal, maar door nationale
rechtbanken moeten worden
gevoerd. Aanklager Richard
Goldstone van het in Den Haag
zetelende tribunaal zei gisteren
eenvoudigweg niet voldoende
middelen te hebben om alle
verdachten naar Nederland te
halen.

Paleizen
Premier Kok vindt het een
'sympathieke gedachte' om de
paleizen op gepaste wijze open
te stellen voor de bevolking.
„Maar we moeten wel goed let-
ten op de privacy en de veilig-
heid van het koninklijk huis.
Er zitten buitengewoon lastige
kanten aan zon plan," aldus
Kok gisteren in deKamer.

Bestand
Protestantse terreurgroepen
die Noord-lerland Brits willen
houden, staan op het punt in
navolging van de IRA een
staakt-het-vuren af tekondigen
in hun bloedige campagne te-
gen rooms-katholieke doelen.
Protestantse leiders hebben
hierover in een gevangenis by
Belfast gesproken met twaalf
gedetineerde guerrillastrijders,
zo meldt de Britse regering.

Sekte
Het onderzoek naar de toe-
dracht van de dood van 48 sek-
teleden in het Zwitserse Cheiry
en Granges vordert langzaam.
Inmiddels is wel het lijk ge-
ïdentificeerd van Camille Pilet,
de boekhouder van de Orde
van de Zonnetempel. Maar er is
nog steeds geen enkel spoor
van sekteleider Luc Jouret.

VN
De deelneming van Nederland-
se militaire vrijwilligers aan
een permanente VN-noodbri-
gade is niet in strijd met de
grondwet. Belangstellenden
kunnen volgens minister Van
Mierlo (Buitenlandse Zaken)
ontslag nemen uit de Neder-
landse krijgsmacht en vervol-
gens in dienst treden bij de
Verenigde Naties.
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Ministers: 'Terugdringen criminaliteit geen reden'

Drugs-experiment alleen
voor hopeloze gevallen

Van onze redactie binnenland

AMSTERDAM - De ministers
Sorgdrager van Justitie en
Borst van Volksgezondheid
zijn alleen bereid mee te wer-
ken aan experimenten met het
verstrekken van heroïne als er
een medische noodzaak voor
is. Gemeentebesturen die ho-
pen met een dergelijke proef
de criminaliteit en overlast te-
rug te dringen, krijgen geen
toestemming. Alleen „hopelo-
ze gevallen" die zeker niet zul-
len afkicken, komen in aan-
merking.

De beide bewindslieden lieten over
hun opvatting gisteren tijdens het
Nationale Drugspreventiedebat in
het Amsterdamse Krasnapolsky
geen misverstand bestaan. Zowel
Sorgdrager als Borst waarschuwde
voor overmatig optimisme over de
resultaten van experimenten. Wie
denkt dat dat in één klap veel over-
last op straat scheelt, vergist zich
omdat de zwaarverslaafden die voor
verstrekking in aanmerking komen,
doorgaans niet degenen zijn die het
meeste kabaal maken of zich schul-
dig maken aan berovingen, aldus
Borst.
Sorgdrager wees er bovendien op
dat de geografische ligging van Ne-
derland (omringd door andere lan-
den die mogelijk bezwaren hebben)
en internationale verdragsverplich-
tingen beperkingen opleggen in de
mogelijkheden. Borst wijst het idee
af van een keten van staatswinkels
waar verslaafden met een kaart
drugs kunnen kopen. Die suggestie
is afkomstig van een werkgroep van
deskundigen uit de verslavingszorg
en de politie- en justitiehoek. De
minister mist de volgens haar enige
acceptabele - medische - invals-
hoek in het plan.
Borst zei dat nog geen enkele ge-
meente een experiment heeft aan-
gemeld. In Amsterdam werd gisteT

ren door de GG&GD en de Jellinek-
kliniek voor verslavingszorg een
dergelijk initiatief aangekondigd.
Rotterdam deed dat al enkele maan-
den geleden.

De ministers zien de experimenten
met heroïne-verstrekkingals onder-
deel van het zoeken naar een nieuw
drugsbeleid. Preventie maakt daar
een belangrijk deel van uit, maar is
volgens Borst altijd sterk onderbe-
licht gebleven in vergelijking met
alle aandacht voor de overlast en
gezondheidsproblemen die voort-
vloeien uit drugsgebruik. Dat komt
ook, zo bleek tijdens de conferentie,
doordat de doelgroep voor preven-
tie moeilijk te omschrijven is.
Minister Borst meent bovendien
dat de gevestigde instellingen zich
met hun preventieve activiteiten
nog steeds te veel richten op „tradi-
tionele doelgroepen," zoals scholie-
ren en verslaafden. Zwerfjongeren,
bezoekers van discotheken of cof-
feeshops en mensen die graag expe-
rimenteren met plantaardige drugs
(zoals paddestoelen) vormen een
vergeten groep.
Meer aandacht voor andere groepen
potentiële gebruikers mag echter
niet ten koste gaan van scholieren,
vindt Sorgdrager. Zij steunt het be-
leid van enkele gemeenten om cof-
feeshops te weren uit de directe
omgeving van scholen en jongeren-
centra. De bewindsvrouwe noemde
de toename van het softdrugsge-
bruik onder jongeren „zorgwek-
kend."

Actieweek
Het Nationale Drugspreventiedebat
ging vooraf aan de Europese week
van de Drugspreventie, die van 15
tot 22 oktober in diverse landen
wordt gehouden. De opening is ko-
mend weekeinde in het Duitse
Aken. De week moet een bijdrage
vormen aan de verbetering van de
Europese samenwerking bij de be-
strijding van drugsmisbruik.
Alle Nederlandse scholen krijgen
volgende week gratis een Drugsma-
gazine, dat tot doel heeft om ouders
en kinderen met elkaar in gesprek
te brengen over verdovende midde-
len. Ook rijden er twee dubbeldek-
kers met informatiemateriaal door
het land en zijn er manifestaties in
40 gemeenten.

'Italië moet volle
pond betalen in

melkkwestie'
ZOETERMEER - De Nederlandse
Zuivel Organisatie (NZO) vindt dat
Italië gewoon de boete voor te veel
geproduceerde melk moet betalen
aan Brussel. Ook de fractie van de
WD in de Tweede Kamer is die
mening toegedaan. Volgens beide
mag de Europese Unie (EU) niet
zwichten voor de „chantagepoli-
tiek" van de Italianen.
Gisteren bleek dat zich binnen de
EU een meerderheid aftekent voor
een verlaging van de straf. Italië

kreeg eerder een boete van 2,5 mil-
jard*ecu (ongeveer 5,3 miljard gul-
den). De EU denkt nu aan verlaging
tot 1,7 miljard ecu. Italië wil overi-
gens niet meer betalen dan 1,2 mil-
jardecu.
De Europese Gemeenschap stelde
in een poging de overproduktie van
melk in te dammen, in 1984 de „su-
perheffing" in. Elke lidstaat kreeg
een quotum toegewezen. Voor elke
liter te veel geproduceerde melk
moest aan Brussel een boete wor-
den betaald. Italië gaf daar echter
geen gehoor aan, ondanks fikse
overschrijdingen van de maximale
produktiehoeveelheid in de periode
1989-1993.
Volgens de zuivelindustrie zou een
verlaging van de boete een „belo-
ning zijn voor slecht gedrag."

'PTT verpest
verzamelen
postzegels'

DEN HAAG - De recente peper-
dure aankoop van het PTT-
Museum heeft veel emoties los-
gemaakt in de wereld van de
postzegelverzamelaars. Met het
bemachtigen van de zeldzame
postzegel 'De Blauwe Mauritius'
heeft het museum echter niet
plotseling alle sympathie van de
Nederlandse filatelisten gekre-
gen. Daarvoor zijn deverhoudin-
gen tussen de zegelliefhebbers
en de PTT momenteel te ver-
stoord. De verzamelaars en han-
delaren zijn het namelijk al ge-
ruime tijd niet eens met de
manier waarop PTT Post specia-
le uitgaves van postzegels op de
markt brengt.
Volgens directeur H. Kok van
postzegelhandelKeiser en Zn. in
Den Haag neemt de PTT de 10l
van het verzamelen weg door de

gestroomlijnde manier waarop
zij haar zegels op de markt
brengt. „De PTT is hard com-
mercieel bezig, maar de postze-
gelverzamelaars willen niet zo
commercieel bezig zijn, want dat
maakt hun hobby kapot," vindt
Kok.

Tante Pos produceert de ene
speciale serie na de andere zodat
de verzamelaars constant bezig

zijn hun verzameling aan te vul-
len; té vaak naar hun zin. Daar-
naast klopt volgens de filatelis-
ten de verspreiding van de series
niet. Voor enkele tientjes per
jaar kunnen verzamelaars lid
worden van een speciale PTT-
club. Telkens als er een nieuwe
serie uitkomt, stuurt de PTT
iedereen een exemplaar daarvan.
De mensen die echter gewoon
postzegels op het postkantoor
kopen, weten meestal niet dat er
weer een speciale serie in de
handel is en kopen de gewone
'koninginnetjes. Kok vindt dat
een kwalijke zaak, omdat er zo
geen stimulans is voor mensen
om ook postzegels te gaan verza-
melen. „De PTT gaat eraan voor-
bij dat postzegels in principe
bestaan om brieven mee te ver-
sturen," klaagt Kok.

binnen/buitenland

'Spelletjes' goed voor
Nobelprijs economie

Van onze redactie economie

AMSTERDAM - De
'speltheorie' in de eco-
nomie is dit jaar voor
het eerst in de prijzen
gevallen bij het Nobel-
prijs-comité in Stock-
holm. Drie economen
uit de Verenigde Sta-
ten, Duitsland en Hon-
garije moeten de Nobel-
prijs voor de economie
delen voor het ontwik-
kelen en vervolmaken
van 'spelletjes' waar-
mee het gedrag van
bedrijven en hun ma-
nagers te analyseren en
te voorspellen valt.
Vooral het 'Evenwicht
van Nash', van de Ame-

rikaan binnen het drie-
tal, is een sleutelbegrip
geworden in deze vorm
van toegepaste weten-
schap.

Het is ook voor het
eerst in de geschiedenis
dat drie economen de
prestigieuze prijs moe-
ten delen. Een prijswin-
nend duo was al een
vrij normale zaak ge-

worden, ondermeer in
1990 en 1993. Maar ook
gedeeld door drie hou-
den de speltheoretici
toch nog zon vijfeneen-
halve ton aan de eer van
hun uitverkiezing over.
Het winnende econo-
mentrio bestaat uit
John C. Hasranyi, die
werd geboren in Boeda-
pest en tegenwoordig
doceert aan de Univer-

siteit van Berkeley in
Californië, John F.
Nash, Amerikaan ver-
bonden aan de Prince-
ton Universiteit en
Reinhard Selten, gebo-
ren in Breslau en nu
hoogleraar aan de Uni-
versiteit van Bonn.
In de speltheorie wordt
bijvoorbeeld gekeken
naar de beslissing van
een manager wanneer

hij al dan niet op de
hoogte is van de laatste
stappen van de concur-
rentie. In het even-
wichtsmodel van Nash
zijn de deelnemers vol-
ledig op de hoogte van
de strategie van de te-
genstander.
De methodes kunnen
vervolgens verder wor-
den verfijnd, zoals een
verandering van de hele
marktsituatie en de
reactie daarop van de
deelnemers. In sommi-
ge gevallen worden ook
letterlijk spellen als
schaak of poker betrok-
ken bij het bepalen van
het gedrag van de deel-
nemers.

Roebel lijkt niet
meer te redden

eenheid, de roebel, lijktniet meer te
redden. Na een koersdaling maan-
dag met 6 procent ten opzichte van
de Amerikaanse dollar, ging er gis-
teren liefst 21,5 procent van de
waarde af. In een wanhopige poging
de koersval tot staan te brengen,
besloot de Russische centrale bank
gisteravond na overleg met de rege-
ring haar belangrijkste rentetarief
op te schroeven van 130 tot 170 pro-
cent. Op de valutamarkt van Mos-
kou werd gisteren 3.926 roebel voor
een dollar betaald, tegen 3.081 roe-
bel de voorgaande dag. Het is de
grootste koersdaling die de roebel
tot nu toe op één dag liet zien. De
Russische centrale bank poogde te-
gen het einde van de handel de val
te stoppen door voor 80 miljoen dol-
lar roebels te kopen, maar dat haal-
de niets uit. Robert Elensky, hoofd
valutahandel bij ING Bank in Mos-
kou, liet weten dat „de snelheidvan
de koersdaling ongelooflijk" is. Hij
gaat ervan uit dat de Russische cen-
trale bank de roebel met opzet laat
gaan omdat de koers eerder dit jaar
kunstmatig hoog werd gehouden.
„Niemand had echter een zo snelle
daling verwacht."

'Nobelprijs
vrede voor

Rabin/Arafat'
OSLO - De Noorse Nobel-com-
missie heeft na verhitte discus-
sies besloten de Nobel-vredes-
prijs 1994 toe te kennen aan
PLO-leider Jasser Arafat en de
Israëlische premier Jitschak Ra-
bin. Dat heeft de krant Aftenpos-
ten in Oslo gisteren gemeld.
De formele bekendmaking van
de prijs is pas vrijdag. Aftenpos-
ten bracht het nieuws onder ver-
wijzing naar niet bij naam ge-
noemde bronnen.
Dat de prijs dit jaar verband zou
houden met de historische door-
braak in het vredesproces voor
het Midden-Oesten werd alge-
meen verwacht. Volgens Aften-
posten had de vyf leden tellende
commissie vorige week echter
de grootste moeite te beslissen
wie precies moesten worden on-
derscheiden. Afgezien van Ara-
fat en Rabin hebben in de vre-
desonderhandelingen de Israëli-
sche minister van Buitenlandse
Zaken Shimon Peres en PLO-
oprichter Mahmoud Abbas een
belangrijke rol vervuld.
De discussies waren zo hoog op-
gelopen dat commissielid Kare
Kristiansen had gedreigdmet af-
treden.

Wanhopig

niet bereikt. Integendeel, de VN-Veiligheidsraad stelt het deb'ni
over de mogelijke versoepeling van de economische sancties \d
gen Irak voorlopig uit. Dat uitstel is een direct - en logisch'»
gevolgvan de Iraakse troepenopbouw aan de grens met Koewe*
Juist maandag circuleerde onder de leden van de Veiligheidsrol
het langverwachte rapport, waarin staat dat Bagdad meevve^
met de speciale VN-Commissie die de ontmanteling van de lra<*
se massavernietigingswapens regelt. Ook was recent aan dero«\
gemeld dat de VN nu via een bewakingssysteem kunnen controij
ren of Irak eventueel nieuwe wapens bouwt. Deze situatie hady
een debatkunnen leiden met een voor Irak positief resultaat, zeW
omdat Frankrijk en Rusland de sancties wilden versoepelen. li°
heeft nu elke goodwill in de Veiligheidsraad verspeeld: niemand1
bereid deze zaak onder militaire dreiging te bespreken.
Volgens de VN-resoluties die na de Golfoorlog van 1991 werd?
aangenomen, had de olieboycot tegen Irak kunnen worden op9e
heven als het bewakingssysteem in werking treedt en de mass"
vernietigingswapens ontmanteld zijn. Andere handelssand^zouden echter sowieso gehandhaafd blijven en pas worden opflj
heven als Irakformeel de grenzen van Koeweit erkent. Dat weiger
dictator Saddam Hoessein tot nu toe.
Eenieder zal zich vol huiver de schanddaden voor de geest hal*
die het leger van Irak in 1990 en 1991 pleegde in het toen verove'
de buurland. De Amerikaanse president Bill Clinton heeft dan o"1
juist gehandeld door meteen militairen naar de Golf te sturen &

het hoofd te bieden aan de Iraakse dreiging. Toch zal ook ClinW'
duidelijk zijn geweest dat de troepenconcentratie van Irak aan
grens met Koeweit niet de voorbode van een nieuwe invasie vvOs
maar een wanhoopsdaad om de beëindiging van de VN-sancti*
af te dwingen. Maar er is nog een ander - bijna duivels - scen"
rio mogelijk: Irak wilde Koeweit slechts bang maken met n»
machtsvertoon. Daardoor schiep Saddam de gelegenheid voor*
stationering van Amerikaanse en andere buitenlandse militairen^de Golf. Nu kan hij erop wijzen dat het Westen Irak bedreigt *i
dat uitbuiten in zijn eigen binnen- en buitenlandse propaganda
De geslepenheid ten top, maar voor de gewetenloze Sadda1*Hoessein absoluut niet ondenkbaar. Hoe dan ook, buurland Ir"
heeft zich inmiddels al krachtig uitgesproken tegen de Amerikad'1'
se troepenaanvoer naar het gebied. P.S-

Het enige dat presid«j
Saddam Hoessein van lij
voorlopig heeft bereikt rfl
zijn troepenverplaatsing^
naar de grens met Koe^
is dat de ogen van de h4
wereld weer op het Golf?
bied gericht zijn. Een oph(
fen van de VN-sand*
tegen zijn land, wat hij "genlijk beoogde, heeft I

Kok: 'De Koning ha
scherpe tong, maar

vooral een warm har
Van onze parlementaire redactie soonlijkheid, zyn overtuig'"

maakten hem tot een man <Jtrouwen uitstraalde en naaf'
luisterd werd, een man die$
kon binden."
De oud-ARP'er en later CDj*
cus wist veel gezag af te d*
door zyn ontspannen man'
opereren. „Binnen zijn parw
de regering van ons land W^dezelfde eigenschappen die
Koning zo uniek maakten-
wichtig, aimabel, een groot
gen tot relativeren, idea^gedreven vanuit voor hem
tiële normen en waarden, cC
geaard anti-revolutionair>
mannenbroeder."
De Koning is opgebaard
Kloosterkerk in Den Haag'
vanavond en morgenmiddag
genheid is om het, condo^register te tekenen. Vrijdag,
hij na een herdenkingsdienst
sloten kring begraven.

DEN HAAG - Jan de Koning, de
zondag op 68-jarige leeftijd overle-
den oud-CDA-politicus, had vol-
gens premier Kok „een scherpe
tong, maar bovenal een warm hart."
Bij de herdenking van De Koning,
gisteren in de Tweede Kamer,
roemde de premier de kwaliteiten
van de oud-minister, parlementariër
en bestuurder van tal van maat-
schappelijke organisaties als „een
man die tussen ons stond."
„De Nederlandse samenleving en in
het bijzonder het CDA verliest een
man van formaat waarvan iedere
generatie er slechts een beperkt
aantal voorbrengt," aldus Kok.
De kracht van De Koning was vol-
gens Kok dat hij „in welk ambt, in
welke functie of in welke hoedanig-
heid ook, binnen en buiten de poli-
tiek, vooral zichzelf was. Zijn per-
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Lage prijzen en winkelgelflakonder één dak.

w negetmatige oezoeicers van nei tiaagse ainnennoj
kijken als het om protestgroepen gaat nergens meer
vreemd van op. In de loop der jaren hebben de meest
vreemde snuiters bij de burelen van de politici hun
ongenoegen kenbaar gemaakt over een of andere
maatregel of misstand in de maatschappij. Gisteren
werd echter menig wenkbrauw gefronst toen vijftig
paarden het Binnenhof opdraafden. De edele rossen
protesteerden onder aansporing van de Dierenbe-
scherming tegen de vaak beestachtige omstandighe-
den waarin hun rasgenoten vanuit Oosteuropa naar
Westeuropese slachterijen worden vervoerd. Foto: anf



Slecht imago produkten in EU Geen aanpassing aan markt

Nederlandse boer mist de boot
Von onze redactie economie

- Nederlandse agrarische produkten hebben een
..^ imago in Europa. Bovendien kan de Nederlandse agro-
0r zich niet aanpassen aan de veranderde omstandighe-
"Korte-termijndenken overheerst binnen de coöperaties,

het buitenland de Nederlandse agrariër aan alle kanten.rbijloopt. Vooral in de belangrijke sectoren als groente,
! en vlees loopt Nederland een steeds grotere achterstand
," Voor varkensvlees is het inmiddels 'één minuut voor
aalf.
ftdh C^ van et ministerie van
(I n?Uw * Natuurbeheer en Visse-

heeft het Britse onder-

'^bureau A.T. Kearney de posi-uan zeven Nederlandse land-
a Sectoren vergeleken met die
iJ*e belangrijkste buitenlandsegenten. Alleen by de sierteelt
tig! Sector voor plantaardig uit-

(zaden, red.), beide
tj.^ kleine sectoren, is de con-
t goed, zo blijkt uit
H Sisteren gepresenteerde rap-

jj^nclusies zijn niet verrassend,
n, nu zijn ze duidelijk onder-
nd (J." vatte K. de Jong, directeur
!Va ?n industrievan het ministe-
»rt'Ul LNV het belang van hetrap-samen. Minister Van Aartsen
ItUk 'n een eerste reactie van „nog
achfuder c°nclusies dan we ver-
lj>p l hadden." De minister wil het

" gebruikenvoor overleg met

Zeronica-Endemol
gaan wellicht

de beurs
O^.ERDAM - Veronica steekt
-16

j°en gulden in de commer-
■orji^^der die zij samen met het
.yu^jebedrijf Endernol opricht,

Amro Bank zou eenzelfde
>f»n^ beschikbaar stellen in de
el(j ar> een zogeheten 'achterge-
iillis ening' die bij een eventueel

K,Sement als laatste wordt afge-o0p van den E ncje éénvan de
ütj rs in de nieuwe onderne-
iH / sPreekt ondertussen berich-
&drj:?en als zou voor het nieuwe
uojl "innen twee tot drie jaar no-
'Hbf aan de Amsterdamse Effec-
-6ronron worden aangevraagd,
tri ICa-voorzitter J. van der Reij-
elsb] !) Sisteravond in NRC-Han-
% datVeronica-Endemol met
,in onderhandeling is

irjrjiciet oprichten van een 'volks-
>U die aantrekkelijk
y6g oeten zyn voor institutionele

de agro-sector om tot „offensief be-
leid" te komen waardoor de agrari-
sche sector uit de malaise kan
worden getrokken.

De opvallendste conclusie uit de
studie is dat de Nederlandse agro-
sector laag scoort ten aanzien van
het vermogen zich aan te passen
aan de markt. De Nederlandse agra-
riër is niet in staat de wensen van
de consument om te zetten in nieu-
we produkten of het produktiepro-
ces zo aan te passen dat de klanten
op de juiste wijze en op het juiste
tijdstip worden bediend. Dit markt-
aanpassingsvermogen wordt steeds
belangrijker, omdat de afnemers
van de produkten - de grote super-
marktketens - veeleisender wor-
den. Zij nemen bijvoorbeeld geen
genoegen meer met één soort to-
maat, maar willen diverse variëtei-
ten op momenten dat ze diekunnen
verkopen.
By de zuivel blykt dat uit het feit
dat de sector sterk is in melk en
hal-harde kaas, maar zwak in spe-
ciale kazen en toetjes. Juist bij die
laatste produkten is nog sprake van
groei en een goede marge op de pro-
dukten. De Nederlandse groentete-
ler is in de laatste tien jaarafgezakt
van een kwaliteitsleverancier tot
een buikleverancier. Lekkere toma-
ten worden uit Spanje gehaald en
niet meer uit Nederland.

By varkensvlees is het helemaal
huilen met de pet op. In Duitse su-
permarkten kost een kilo varkens-
vlees uit Nederland minder dan een
kilo hondevoer. Dat geeft het imago
aan dat het Nederlandse varkens-
vlees in het buitenland heeft, een
bulkprodukt zonder toegevoegde
waarde. De onderzoekers constate-
ren dat een belangrijke remmende
factor het landbouw-bedrijfsleven
zelf is. De coöperaties zijn te veel
gericht op het uitbetalen van de
hoogste prys aan de leden. Daar-
door is er niet voldoende geld be-
schikbaar voor investeringen in de
toekomst. Op die manier wordt de
achterstand steeds groter.

Fokker verliest grootste
klant van Turboprops

SCHIPHOL - Het opslagterrein
voor 'witte staarten' (onverkoch-
te vliegtuigen) van Fokker op
Woensdrecht dreigt volgend jaar
weer vol te raken. Lufthansa Ci-
tyline, met een vloot van 28
vliegtuigen de grootste gebrui-
ker van de Fokker 50, wil af van
het vliegtuig. Tussen het voor-
jaar van 1995 en het najaar van
1996 worden 16 vliegtuigen aan
Fokker geretourneerd. Rond de

eeuwwisseling volgt derest.
De woordvoerder van Lufthansa,
C. Kliek, heeft dat bevestigd.
Lufthansa Cityline, een regiona-
le dochteronderneming van de
Duitse nationale luchtvaartmaat-
schappij, vliegt de toestellen op
basis van lease-overeenkomsten.
Geen van de huurcontracten
wordt verlengd.

Fokker zegt nog niet formeel op

de hoogte te zijn van het besluit
van Lufthansa. Volgens Fokker-
woordvoerder L. Steijn zijn alle
vliegtuigen van Lufthansa via
externe financiers verkocht.
Lufthansa zal de vliegtuigen dus
aan Fokker moeten 'terugverko-
pen'.

Volgens Kliek prefereert de za-
kenreiziger, de belangrijkste
klant van Cityline, straalvliegtui-
gen boven propellervliegtuigen.
Ondanks het feit dat de Fokker
50 in comfort niet voor een mo-
dern straalvliegtuig onderdoet,
voelt de Duitse zakenreiziger
zich in een jet blijkbaar meer op
zyn gemak, zo zegt Kliek.

beurs
Sterkomhoog

ï>a^ERDAM - De koersen op het
°g V gingen gisteren sterk om-

j^o.' *L°°ral dekkingsvraag zorgde
ï^am kooporders. Bovendien
e.e r,,

611 deze terecht in een bijna
%._ p rkt' waardoor de opwaartse

ra toenam. Ook speelde de
_°P Wall Street met 50 punten

*%r_t tleve roL De AEX-index<Joor. l tydens de ochtendhandel'
gfels t belanSriJke 400-punten-|
SfQei'_ kater op de dag werd dev"Ui s |^stimuleerd tot een slotwinst
'Ssi-^"1Punten op 404,11. De index
"^et "et begin van de beursweek

lm 11 punten gestegen.

Ns. ndelaren waren niet erg ge-
ViSs Ver deze hausse. „Dit is een

? van de angst," verklaarde er
4èn is vooral dekkingsvraag."

?e.ok?S hem hebbenveel beleggers
/on * °P een flinke koersdaling.
}1 irfin eekverkeerde de vloer nog

1 iriflUr door het °Pduiken van
V*H d auespook. Na het omslaan
Nest stemming °P maandag,ven veel marktpartijen plotse-
Nl srTi!1 Posities afdekken. „Er zit
V^lj-j ef'" aldus de handelaar.
Üe-s r^ Weer gevraagd by de beleg-
r.e bir7 perikelen rond RTL 4en 5,
pr de nkort het misschien zon-

6ter. grote sterren moeten stellen,
ï6e.j andeelhouder VNU vorige
?ister j_ erk terugzakken tot f 174.

°r k Was er een sterk herstel
% ~:ooPJesjagers. VNU noteerdeoe> van f 6 op f 180, ofwel

"lus van 3,45 procent.
01]

rf^ond Elsevier was de negatieve
f6t foriHring- Winstnemingen lieten
'l7o a5, wegzakken met f 0,20 op
n l§evP^ sterocntend noteerde de
« °Pen K6n min van f °'30- De af"
ri rl« e* t

beursdagen was de koers
We tijfj steSen. Beleggers namen nu
t 01ters vV er even uit te stappen.
<X f 124 QAUwer mocht wel omhoog
»\il ' een winst van f2.

m*. ,?ekte een overtuigend her-v^et f 1,80 op f 55.

Hoofdfondsen v.k. sk

ABNAmroHold. 56,40 56,70
Aegon 102,80 103,40
Ahold 48,30 48,70
Akzo Nobel 198,90 200,20
BolsWes.c. 33,60 33,60
CSM eert. 65,20 66,60
DordtschePetr. 199,00 202,50
DSM 139,70 140,80
Elsevier 17,60 17,40
Fokker eert 15,00 15,30
FortisAmevcert. 67,00 68,80
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Heineken 234,60 237,20
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Kas-Associatie 61,50 63,00
KBB 101,50 101,40
Kempen &Co 13,80 14,50
Kiene Holding 137,80 136,80
Kon. Sphmx 55,10 56,10
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ABN AmroAand.F. 95,00 95,20

ABNAmro AmerF. 72,20 72,60
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Envir.GrowthF. 35,50 36,50
Esmeraldapart. 37,00 37,20
EurAss. Trust 8,30 8,30
Euro GrowthFund 60,00 60,00
Euro Spain Fund 8,50 8,40
FarEastSeLF. 82,10 81,50
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Wall Street
alhed signal 33% 34*4
amer.brands 35% 36
amer.tel.tel 52% 53*4amoco corp 58% 58*4
asarcoinc. 32% 33
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boeingco 43*4 44%
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chevron 42 42%
chiquita 13% 13%
chrysler 45*4 46%
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digitequipm. 27% 29'/b
dupontnemours 57*4 58* s
eastmankodak 51V. 51*4
exxon corp 58*8 59
ford motor 28/4 29%
gen. electric 46% 48%
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goodyear 34'/s 34%
hewlett-pack. 91Vt 92
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intteLtel. 82'/. 84
klmairlines 26'/. 26%
mcdonnell 118% 119%

merckco. 36 36%
mobiloil 79% 80%
omegafinanc. 26 26%
Philips 31 Vb 32
royaldutch 110% 111%
searsroebuck 47% 47%
sfe-south.pac. 14% 14%
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travelers 32% 32%
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Advieskoenen
amenk.dollar 1,665 1,785
austr.dollar 1,21 1,33
belg.frank(loo) 5,28 5,58
canad.doüar . 1,220 1,340
deense kroon (100) 27,10 29.60
duitsemark (100) 109,35 113,35
engelse pond 2,61 2,86
finse mark(100) 34,70 37,20
franse frank (100) 31,20 33,95
gneksedr.(lOO) 0,63 0,80
hongkong dlr.(lOO) 19,50 23,50
iersepond 2,55 2,80
ital.lire(10.000) 10,00 11,70
jap.yen(10.000) 168,00 174,00

Inoorsekroon (100) 24,20 26,70
oostschill.(lOO) 15,63 16,13
portescudo(lOO) 0,98 1,16
spaanse pes.(100) 1,25 1,41
turkse lira(100) 0,0035 0,0065
zuid.afr.rand 0,40 0,55
zweedse kr. (100) 21,90 24,40
zwits.fr. (100) 132,25 136,75

Wisselmarkt
amenk.dollar 1,72975-1,73225
antill.gulden 0,9600-0,9900
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belg.frank(lOO) 5,4375-5,4425
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port. escudos (100) 1,0760-1,1160
spaanse pes. (100) 1,3470-1,3570
zweedse kr. (100) 23.385-23,435
zwits.frank(lOO) 134,685-134,735
e.e.u. 2,1350-2,1400

Indexen
cbs koersindex 268,80 272,00
DowJones 5576,53 +55.51
EOE-index 398,88" 404,11

Optiebeurs
serie omzet v.k. s.k

KPN cjan 52,50 552 2,00 2^o
abn amro c jan 45,00 1203 11,50 b 12,00
abnamro cjan 57,50 254 2,50 2,60
abn amro c jan 60,00 266 1,40 1,60
abnamro cj96 52,50 461 8.20 8,60 a
abn amro p jan 55,00 372 1.60 1,50
aegn c okt 100,00 1646 3,50 a 3,70
aegn cjan 105,00 428 4,50 4.60 baegn pjan 95,00 310 2,70 a 1,70
els c okt 17,00 970 0,70 0,50
els. cjan 17,00 479 1,40 1,20
els cjan 18,00 385 0,90 0,80
coc c okt 390,00 328 11,20b 15,30
coc c okt 395,00 472 7,30 11,00
coc c okt 400,00 1582 4,00 7.30
coc c okt 405,00 1144 1,90b 3,90
coc c okt 410,00 904 0,90 1.70
coc c nov 400,00 540 8,00 11.20
coc c nov 405,00 583 6.00 8,70
coc c nov 410,00 340 4,10 6,20
coc pokt 370,00 250 0,20 a 0,10
coc pokt 385,00 444 0,70 0,20
coc pokt 395,00 905 2.30 1,10
coc pokt 400,00 1100 4,00 2,20
coc pokt 405,00 535 7,00 3,80
coc pnov 390,00 252 4,30 a 2,90
hoog cjan 80,00 426 3,80 4,00
hoog pjan 65,00 300 1,50 1,30
ing c apr 75,00 750 5,70 a 5,50 b
ing pokt 75,00 627 1,30 a 0,60
ing papr 75,00 750 4,00 a 3,50
kim c okt 50,00 356 0,30 a 0,20
kim c okt 55,00 432 0,10 0,10
kim cjan 40,00 1040 7,00a 8,00
kim cjan 47,50 1020 2,50 3,10
nedl cjan 60,00 260 3,20 3,80
nll c mei 93,00 720 3,90a 4,10
ol cokt 180,00 251 10,70 13,50
olie c okt 190,00 546 2,80 4,20 b
oüe cokt 195,00 581 0,90 1,50
olie pokt 195,00 435 6.00 3,30
phil c okt 45,00 255 8,30 10,10
phil cokt 55,00 796 0,40 1,10
phil cjan 55,00 355 2,50 320
phil c 098 35,00 531 22,00 23,50
phil pjan 55,00 672 3,90 2,90
tops c okt 750,00 666 4,00 800
tops pokt 750,00 258 14,00a 7,50unil c apr 220,00 701 3,50 a 3,30unil papr 180.00 700 3,50a 2,60
Goud en zilver
GOUD: onbewerkt 21,240-21,840, vorige
21,570-22,170,bewerkt 23,440 laten vorige
23,770laten.
ZILVER: onbewerkt 270-340, vorige
275-345, bewerkt 380 laten, vonge 390 la-
ten.

aflaten g=bieden+ex.div.
b=bleden h=latern-ex.dlv.
c=ex-claim k=gedaan+h
d=ex-dlvidend l=gedaan+g
e=gedaan+bieden vlualotkoers vorige dag
f=gedaan+laten sk=slotkoers gittaran

economie

Weinig kans voor
nieuwe Britse cola

Van onze redactie economie

ROTTERDAM - Nederlandse merkendes-
de*undigen geven de Britse zakenmanRichard
l#fanson weinig kans met zijn plan om met
rrc n e'gen cola-merk 'Virgin' de concurrentie
(Pel Coca Cola en Pepsi aan te gaan.

vCr
f

H- Riezenbos van de Erasmus Universi-
hCj'"otterdam en directeur B. Hoogeweegen
fg_e ates Nederland voorspellen dat eind
hate

6 eeuw per produkt hooguit twee topmer-
Tm de slag overleven. De nummers drie en
'«te leggen net af tegen de huismerken van
'T; steeds machtiger wordende supermarkt-
r^ns. Inbreken op die markt achten zij
jjljnti-ogelijk, temeer daar Branson helemaal
lf'An °Ver een distributienetwerk beschikt.
"'"'een de sterkste merken overleven. En

Coca Cola behoort daar al sinds de vorige
eeuw toe," aldus de deskundigen.

Richard Branson heeft in de afgelopen 25
jaar naam en faam gemaakt met zijn lucht-
vaartmaatschappij Virgin Airlines en zijn
platenmaatschappij Virgin Records. Hij
spreekt nu van de grootste uitdaging uit zijn
loopbaan. De consument betaalt volgens
hem te veel voor Coca Cola en Pepsi. Zijn ei-
gen cola wordt zeker 15 procent goedkoper.
De frisdrank wordt geproduceerd in de Brit-
se vestiging van het Canadese concern Cott

Corporation, dat op zijn thuismarkt de Ame-
rikaanse cola-giganten al aardig wat blauwe
plekken heeft bezorgd. Cott trok eerder al in
Groot-Brittannië de aandacht door speciaal
voor de detailhandelsketen Sainsbury een
cola-drank te produceren. Het huismerk
Sainsbury's Classic Cola, geïntroduceerd in
april, was binnen enkele weken goed voor 70
procent van de cola-verkoop in de winkels
van het concern.

Branson lanceert zijn drankje eind deze
maand in eigen land en daarna in de Ver-
enigde Staten en Japan. De rest van de we-
reld volgt later. Hij verwacht binnen vijfjaar
een omzet te halenvan minimaaleen miljard
pond sterling (f 2,75 miljard). Bransons cola
komt op demarkt in rood-witte blikjesen zal
ook te krygen zijn in een light-versie.

Gehandicapten gaan met
chipcard PTT de tram in

Van onze redactie economie

DEN HAAG - PTT Telecom wil in
samenwerking met andere bedrij-
ven chipkaarten aanbieden dievoor
meerdere doelen te gebruiken zijn:
niet alleen als telefoonkaart, maar
ook als strippenkaart in het open-

baar vervoer of als collegekaart.
Bovendien komen er in 1996 tele-
foonchipkaarten die zijn „op te la-
den."
De onderneming maakte gisteren
tijdens het Nationaal Chipcard Con-
gres in Den Haag bekend dat vol-
gend jaar in Rotterdam een proef
begint waarbij gehandicapten met
één chipcard van PTT Telecom en
het Rotterdamse openbaar-vervoer-
bedryfRET betalen voor een plaats-
bewijs in de tram. Ze kunnen er
echter ook mee bellen en koffie, mee
bestellen op een busstation.

De PTT introduceerde de telefoon-
kaart in 1987 vooral als een wapen
tegen krakers van muntreservoirs
in telefooncellen. De kaart is een
onverwacht groot commercieel suc-
ces. Uit onderzoek is gebleken dat
door het gebruik van de kaart de
consument gemiddeld 30 procent
langer belt. Inmiddels heeft 23 pro-
cent van de Nederlanders een PTT-
telefoonkaart op zak. PTT Telecom
verwacht dat dit oploopt naar 45
procent.

Benzine duurder
DEN HAAG - Na een aantal prijs-
verlagingen verhoogt marktleider
Shell de benzineprijzen vanaf mor-
gen met 1 cent per liter. De advies-
prijs voor een liter super plus lood-
vrij aan de zelftankpomp wordt
daardoor 1,93 gulden.

Euro loodvrij gaat 1,87 gulden kos-
ten en gelode superbenzine 2,04
gulden. De prijsstijging is volgens
Shell het gevolg van de ontwikke-
ling van de internationale produkt-
noteringen.

Studenten
Het bedrijf onderzoekt mogelijkhe-
den de telefoonkaart, in samenwer-
king met andere bedrijven, nieuwe
gebruiksmogelijkheden te geven.

Zo gaat PTT Risicom, het beveili-
gingsbedrijf van PTT, klanten kaar-
ten aanbieden die zij kunnen ge-
bruiken voor toegangscontrole. Ook
kunnen de werknemers ermee beta-
len in een bedrijfsrestaurant.

Samen met IBM begint PTT Tele-
com een proef met een studenten-
kaart die toegang geeft tot universi-
teitsgebouwen. Studenten kunnen
de kaart als collegekaart gebruiken
en ermee betalen in de mensa. Op
de kaart kunnen administratieve
gegevens worden vastgelegd. Vol-

"gend jaar moeten 13.000 studenten
in Groningen en Twente er gebruik
van gaan maken.

Sociale partners: 5 mei
volgend jaar vrije dag

DEN HAAG - De centrale werkgevers- en werknemersorganisaties,
verenigd in de Stichting van de Arbeid (Star), bevelen het bedrijfsle-
ven aan om werknemers op bevrijdingsdag 1995 betaald vrijaf te
geven. '
De status van 5 mei in Nederland is niet erg helder. Na jarenlange
discussies riep het toenmalige kabinet bevrijdingsdag in maart 1991
uit tot een nationale feestdag. Dat betekende niet automatisch dat
iedereen daardoor het recht kreeg op een betaalde vrije dag. Dat is
afhankelijk van wat er in de cao is geregeld.
Daarnaast heeft de Stichting van de Arbeid al in 1955 aanbevolen om
werknemers in lustrumjaren betaald vrij te geven. Mede omdat vol-
gend jaar de vyftigste verjaardag van de bevrijding wordt gevierd,
verwacht Star-secretaris E. Broekema dat de meeste werknemers
volgend jaarop 5 mei vrij kunnen krijgen.

Meatpoint en Coveco
willen samenwerking

Van onze redactie economie
HEERLEN - De particuliere vlees-
verwerker Meatpoint en de coöpe-
ratie Coveco, met een vestiging in
Weert, onderzoeken de mogelijkhe-
den öm hun vers-vleesactiviteiten
te bundelen. Over drie maanden
moet duidelijk zyn of de samenwer-
king succesvol kan zyn. Het zou
voor het eerst zyn dat een particu-
lier bedrijf en een coöperatie de
krachten bundelen.

De samenwerking is deels uit nood
geboren. De slachterijen draaien al
jaren zeer marginaal en krachten-
bundeling maakt de positie voor de
toekomst sterker. Meatpoint brengt
de vers-vleesafdeling Sturkomeat
in, en Coveco brengt Coveco Vlees

in. Beide bedrijven proberen vlees
af te zetten via een eigen merk. Op
die manierkan een betere prijs wor-
denverkregen voor de produkten.

De bundeling van de bedrijven le-
vert een slagvaardige marketingor-
ganisatie op met een kwalitatief
sterk produktenpakket.

Meatpoint is één van de grootste
vleesverwerkende bedrijven in Ne-
derland met een omzet van ruim
een miljard gulden en 1.500 perso-
neelsleden. Coveco Beheer is het
onderdeel van Coveco dat zichricht
op de internationale vee- en vlees-
sector. Bij Coveco Beheer werken
1.350 mensen die vorig jaar goed
waren voor een omzet van 1,5 mil-
jard gulden.

'Witte staarten'

Woensdag 12 oktober 19945

" 'Witte staarten', onverkochte vliegtuigen, op het opslagterrein van Fokker in Woens-
drecht. Foto: REUTER

Hrtiburos dagblad
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Limburgs Dagblad

— Limburgs Dagblad

<gpiccolos
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postbank:lo3sloo
Bank: ABN-AMRO 57.75.35.935
Fax: 045-739204 of 739364

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

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

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

Telefonisch opgeven

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

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

Het Limburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
bijna 250.000personen van 13 jaaren ouder.
[Bton Ceouco Summo Scanner) D*3o

Personeel aanbod
Jonge vrouw wilt graag
TEKENMODEL zijn tegen
vergoeding. Alleen serieuze
reakties. Br.o.nr. B-06070,
Limburgs Dagblad, Postbus
2610, 6401 DC Heerlen.

Huw./Kennism.
Spontane j. vrouw, 53 jaar,
huiselijk en liefhebber van
de natuur zoekt dito MAN. Br.
o.nr. B-06069, Limburgs
Dagblad, Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.

Personeel gevraagd
■ <___iiii____i^__ii mm...»..,------------.»»»---------------— xmimtll^mmaaaaaaaaammmmamm^ --------

Het Limburgs Dagblad vraagt
Bezorg(st)ers voor

Bocholtz en Voerendaal
Voor meer info over de aard van het werk, de duur van de
bezorgroute en de hoogte van de verdiensten en extra's
kunt U tijdens kantooruren even langskomen of bellen.
Limburgs Dagblad, In de Cramer 37, 6411 RS Heerlen.

S 045-739330
Part-time medewerkers gevraagd

in de industriële schoonmaak
omg. Sittard-Geleen. Info 045-713216.

Het Limburgs Dagblad vraagt voor
Nuth en Brunssum
bezorg(st)ers

Voor meer info over de aard van het werk, de duur van de
bezorgroute en de hoogte van de verdiensten en extra's
kunt U tijdens kantooruren even langskomen of bellen.

■ Rumpenerstr. 81, Brunssum. Tel. 045-256363.
COSMETICACONSULEN-

' TES. Uitstekende verdien-
ste. Geen mv. Int. Opl. Bel
Yacana 045-729421.
Ochtendkrant vraagt accu-
rate BEZORGERS va. 15 jr.
voor Heerlen-Centrum en
Kerkrade-Terwinselen. 045-

-324228 1800-19.00 uur.
S.L.B. Confectie vraagt voor
haar bedrijf ervaren THUIS-
NAAISTERS omgev. Ge-
leen, Brunssum, Landgraaf.
Zonder ervaring gelieve niet
te reageren. Inl. 045-273968.

Gevr. THUISNAAISTERS
met ervaring, i.b.v. indu-
striemachme. 046-374284.
Gevraagd BEZORGERS (v.
a. 15 jr.) voor ochtendkrant
in Brunssum. Tijd. kant.uren:
040-121775 en 045-257974.
(REKLAME)BEZORGERS
gevraagd, min. leeftijd 15 jr.
voor Simpelveld, Nuth,
Grasbroek. S 045-257974.

Aank. C.V.-MONTEUR gevr.
voor part-time werkzaamh.
Tel. 045-352044.

Bunij bouwbedrijf b.v. vraagt
met spoed voor werk in
Duitsland collones ervaren
METSELAARS en beton-
timmerlieden. Hoog loon en
goede sociale voorzieningen.
Telefoon 045-217358.
Word RU-INSTRUCTEUR
(m/v). Een fijn beroep met
vrijheid, afwisseling, uitda-
ging. Veel vraag naar autorij-
instructeurs voor vrachtauto-
autobus- of aanhangwagen-
rijbewijs. Met het begeerde
erkende Kaderschooldiplo-
ma mag U (zelfs zonder
middenstandsdiploma) vrij
een rijschool te beginnen.
Na vijf maanden kunt U al
eigen baas zijn (fulltime of
partime) of een leuke vaste
baan hebben. Binnenkort
starten in heel het land de
nieuwe opleidingen. Meer
weten? Bel dan voor 21.00
uur voor een gratis fraaie
studiegids De Kaderschool:
04998-99425 of 043-
-259550.
Gevr. met spoed TELE-
FONISTE, van dond. t/m
zond. Tel. 045-429291.
Die LVD e.V. sucht MITAR-
BEITER-INNEN für Werbe-
tatigkeit in Deutschland. Info
00-49.241166508.
Gevraagd HULP in de huis-
houding voor 3 é 4 uur per
week. Tel. 045-413624.

Te huur gevraagd
Nette woning gevraagd om-
geving SITTARD. Telefoon
045-241336.
Te huur gevraagd woning in
of indir. omg. v. SITTARD,
huur ’6OO,- tot ’BOO,-. Tel.
046-525693.

Onr. goed te koop aangeb./gevr.

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

zonder bijkomende kosten.
PENIS VASTGOED S 040-129524.

KERKRADE, Pleinstraat 13.
Tussengebouwd herenhuis met tuin.

Woonkamer, kelder, keuken met bijkeuken, 4 slaapkamers,
badkamer en zolder. Koopprijs ’ 220.000,-k.k.

Vrijblijvende bezichtiging na afspraak met:
TROOST ONROEREND GOED, Heerlen, g 045 ■ 71 79 76.

Woningen TE KOOP
in plangebied RANSDAAL

Stienstra Makelaardij B.V. biedt in het plangebied
Ransdaal te Klimmen/Voerendaal te koop aan:

* 8 seniorenwoningen vanaf ’ 225.000,- v.o.n.
* 2 halfvrijstaande vrije-sectorwoningen

vanaf’ 183.000,- v.o.n.

* 4 sociale koopwoningen vanaf’ 146.000,- v.o.n.

Inwoners van Voerendaal en oud-inwoners van
Ransdaal genieten gedurende een maand een voor-
keursbehandeling. Daartoe dienen zij zich binnen
één maand na verschijningsdatum van deze adver-
tentie bij Stienstra Makelaardij B.V. schriftelijk
aan te melden, onder vermelding van "Ransdaal".

Stienstra Makelaardij B.V.
Postbus 56
6400 AB Heerlen

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

REPARATIE zonder voorrij-
kosten van wasautom., dro-
ger, koelk. enz. Bel 046-
-753194 b.g.g. 0653-130414.

Hoensbroek
Zandstraat 17 A. Modern
tussengelegen woonhuis,
bwj. 1986, 2 minuten van

centrum. Vr.pr. ’ 155.000,-
-k.k. Tel. 045-231118.

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.
WOONHUIS met spoed te
koop gevraagd, staat van
onderhoud niet belangrijk.
Telef. 045-724056.

Kamers
Te huur in centrum Heerlen
gemeubileerde KAMERS.
Tel. 045-719404.

KAMER te h. Oude Maas-
trichterweg 140 te Geleen.
045-456515 na 18.00 uur.

In/om de tuin
TUINHUISJES, 25 types,

’ 435,- show! Schuurtjes,
hondehokken enz. Vele afm.
reeds vanaf ’ 195,-. Hout-
bouw Übachs, 50 jaar af fa-
briek aan gebruiker. Kerkra-
de-Vink. Tel. 045-460252.
Vandaag nog modder en
zand, morgen groen.
GRASZODEN, coniferen,
heesters, heide enz. Jawell
Tuincentrum, a 045-256423.
KARCHER hogedrukreini-
gers. Voor verkoop en servi-
ce van het gehele program-
ma vraag uw Karcherdealer
Collé Sittard, Machinehan-
del b.v., Nusterweg 90. Tel.
046-519980.
PROFITEER nu van onze
speciale najaarsprijzen voor
gazonmaaiers, zitmaaiers,
bosmaaiers, tuinfrezen etc.
Informeer bij Collé Sittard
Machinehandel B.V. Tel.
046-519980.

Woningen en bouwkavels TE KOOP
inplangebied OVERHEEK

Stienstra Makelaardij B.V. biedt in het plangebied
Overheek te Klimmen/Voerendaal te koop aan:

* 16 vrije-sectorwoningen in gevarieerde
architectuur vanaf ’ 291.000,- v.o.n.

* 2 vrije-sectorwoningen als hoekwoning
vanaf ’ 182.000,- v.o.n.

* 6 sociale koopwoningen met buitenberging
vanaf/ 142.000,- v.o.n.

* 5 bouwkavels voor particuliere (eigen) bouw
vanaf 660 m 2vanaf/ 135.000,- v.o.n.

Inwoners van Voerendaal en oud-inwoners van
Klimmen genieten gedurende een maand een voor-
keursbehandeling. Daartoe dienen zij zich binnen
één maand na de verschijningsdatum van deze ad-
vertentie bij Stienstra Makelaardij B.V. schriftelijk
aan te melden als gegadigde voor de aankoop van
een woning of kavel, onder vermelding van "Over-
heek".
Wanneer er na afloop van de termijn waarvoor de
voorkeursbehandeling geldt, meerdere inschrijvin-
gen zijn, zal een lotingsprocedure worden gevolgd.

Stienstra Makelaardij B.V.
Postbus 56
6400 AB Heerlen

Auto onderdelen en accessoires

Carrosseriedelen
origineel - imitatie - overzet.

Alle Europese- en Japanse automobielen

Geevers Nuth
Tel. 045-244242.

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

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

Geopend dag. v. 9.00-18.00 uur, zaterdags 9.00-15.00 uur.

Auto's

Autobedrijf Jasper BV,
officiële Peugeotdealer.

Auto's v. ’ 5.000,- tot ’ 10.000,-.
Peugeot2osl.l 1987
8MW316 1985
Peugeot3o9GLl.3 1386
Ford Sierra 1.8 CL 1987
Peugeot 305 51.6.... 1986
Ford Escort 1.3 CL 1987
Nissan Sunny 1.6 GTi 1987
ToyotaCarinalll.6 i987
VWJettal.3 1987
Mazda 1.3 HB 1987
OpelAsconal.6S 1988
Peugeot 309 XRD 1987

Auto's v. ’ 10.000,- tot ’ 15.000,-.
Peugeot 309 KR 1989
Citroen BK 1.6 1988

SMazda 323 GT 1.6 1988
Nissan Sunny 1.3 1988
Peugeot 405 GL 1.6 1988
OpelCorsal.4 1990
Peugeot 205 XS 1.4 1988

Auto's v. ’ 15.000,- tot ’ 20.000,-.
Peugeot 106Accent 1994
BMW3I6i 1989
Peugeot 205 XS 1.4 1991
Ford Fiësta 1.3 Cheers 1993
Peugeot 205Accent 1991
Peugeot 309 GRD '90 en '92
Peugeot 405 GRi 1990
Peugeot 405 GLD Break 1990
Peugeot 405 GLi 1990

Auto's vanaf ’ 20.000,-.
HondaCivicl.sLS 1992
Nissan Primera 2.0LX 1992
Pontiac Bonneville 1989
Renault 21 GTS 1991
SuzukiSwifll.6GLX 1992
Peugeot 106 XSi 1.4 1992
Peugeot 106KT 1.4 1992
Peugeot 205 CTi cabrio '87 en '91
Peugeot 306KR 1.6 1994
Peugeot 405 GRE 1.8 1993
Peugeot 405 SRDTBreak 1991
Peugeot 405 GRD '91 en '92
Peugeot 405 GLi 1.6 S 1992
Peugeot 4.5 SRi 1.9 1990
Peugeot 605 GU 2.0 '91 en '92
Jaguar XJS HE 1986

Automaten.
Peugeot 205 '87en'B9
Peugeot 405 '88 en'9l
Ford Escort 1.6CL 1986
VW Golf 1.6 1987
Ford Siërra 2.0 1987
Mitsubishi SapporroGLS 1989
Peugeot 309 GL 1987
Pontiac Bonneville 1989
Jaguar XJS HE 1986

VERDER NOG PLM. 20 AUTO'S TOT ’ 5.000,-.
BOVEN ’ 10.000,- 1 JAAR GARANTIE.

Dit alles alleen bij: Autobedrijf
Jasper BV, Windraak 29, 6153

AC Munstergeleen, g 046-521944.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
Schadeauto's

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

Johan SCHMIDT autohan-
del heeft diverse auto's in
voorraad van ’750,- tot
’6.000,-. Alles met APK.
Tel. 04492-2888. Hommert
24, Vaesrade.
Auto de KROON: Omega 11-
-'B7 aut.; Diahatsu Cuore '88;
Escort 1.3 '84; Galant '86;
Siërra 2.0 '88; Fiësta 1.3 S
'85; Corsa 1.0 '84; Honda
Jazz '85; Sunny '83; Manta
2.0 '82; Opel Kadett 1.2 '83.
Inruil mog. Anjelierstr. 123A,
Heerlerheide, S 045-213021.
Ford GRANADA, bwj. '83, i.
z.g.st. Koopje! Tel. 045-
-420048.
Te k. Ford SIËRRA XR4i,
bwj. '83, i.z.g.st., ’4.950,-.
Inr. evt. S 045-316940.

Te k. z.g.a.nw. HONDA
Accord, 4-drs., 2.2i, 1e eig.,
bwj. '92, schuifdak, ABS,
66.000 km., antrac. schade-
vrij, ’37.995,-. Rens Jans-
sen. Tel. 045-211486.
Honda CIVIC bwj. '81. Tel.
045-22559Ö. _ Csi

Mitsubishi COLT 1.5 GL Ro-
yal, '87, APK 4-95, radio-
cass., LM-vlgn„ gr. beurt,
nwst pr.n.o.t.k. 045-353766.
Veetra 2.0 i GL AUTOMAAT
'89; Corsa 12S '84; Veetra
1.6i GL '93; Kadett 1.6i type
'90; Kadett 1.3 Club '88/'B9;
Kadett 18LS '88; Kadett Se-
dan 1.2 S '87; Kadett 1.2 S
'86; Ascona 1.6 S HB '86.
Met Bovaggarantie Denne-
man Automobielbedrijf,
Raadhuisstr.lo7, Hulsberg.
Te koop Opel OMEGA Ca-
ravan 2.3 turbo diesel, bwj.
'87, grijs, i.g.st., vr.pr.

’ 8.500,-. Tel. 045-323993.
Te koop Opel KADETT Sta-
tioncar Club 2.0 i 115 pk,
metalliczilver, 5-drs., mod.
'89, zeer mooi, met extra's,
85.000 km, met boekje, vr.pr.
’12.200,-. 04498-60042,
Walramstr. 18, Bom.
Weg. overl. RENAULT 19. Driver, 5-drs. blauwmet. bwj.
jan. '94, stuurbekr. en vele
extra's, 12.008 km, nieuww.

’ 34.000,- nu ’ 24.000,-.
Tel. 045-726411.
Te k. gevraagd alle type
LADA'S voor export van
1984 t/m 1991. Correcte af-
handeling. Tel. 077-515511.

n cno/ , _

Te koop VW GOLF 1100 CL,
type '83, APK-gek. i.z.g.st.,
’2.800,-. Tel. 045-317675.
Te k. VW GOLF GTi, Ameri-
kaanse uitv., bwj. '83,
’3.250,-. _? 045-316940.
GOLF Diesel bwj. '87, APK,
5-bak, weinig kms, i.z.g.st.
vr.pr. ’6.750,-. 045-314967.
Wij kopen alle LADA'S en
ook andere auto's. Telefoon:
045-423973.
Te k. gevr. alle merken au-
to's. Bet. HOOGSTE prijs!!!
045-416239 tot 21 u. open.
Auto KALDEBORN, wij be-
talen de hoogste prijs voor
uw auto!!! 045-411572.
Met bovaggarantie ANWB
gekeurde auto's bij de Ope!
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 Ka-
dett 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.
Autohandel O.K. CARS:
Nissan Patrol Turbo Diesel
m. '86; Suzuki Jeep QJX
413 Cabrio; Opel Monza 3.0
E '83; Daihatsu Charade '83;
VW Scirocco 1.8, 16V '85;
VW Golf GTi '86; BMW 630
coupé '79; Opel Kadett stat.
diesel '87; Opel Corsa '83;
Ascona '84 1.6 LPG; Escort
XR3i '84; Nissan 1.5 '85;
Siërra '85 2.0 LPG; Golf 1.6
'84; Toyota Corolla LB 1.6
'84; Toyota Celica '85; Mer-
cedes Benz Camper 508 D.
Inruil, financ, garantie, bij
aankoop 1x APK gratis. Ver-
lengde Lindelaan 23, Oirs-
beek. 04492-5782.
Math. KOENEN biedt te
koop aan: 100 tot 150 auto's
v.a. ’5OO,- lot ’10.000,-.
Inruil en financ. mogelijk, al-
les APK. Tel. 04499-5204.
Handelsweg 1, Susteren.

MAZDA 323 1.3 16-V GLX
HB, 43.000 km., '91, zwart,
verf, MX3 velgen, F 4bum-
per, dakspoiler, alarm,
’21.000,-. 04493-5400.
SUZUKI Swift GL '86; Siërra
2.0 GL '88; Escort 1.4 CL '93,
'87 en '86; Kadett '83; Escort
1100 '83; Fiësta 1100 '83;
Citroen BK TRi '87. Akerstr.
Nrd. 20a, Hoensbroek. Tel.
045-222455.

Vakantie
Te huur div. 6-pers. CARA-
VANS met voortent, ideaal

! voor kinderen (Breskens-.Domburg). 04454-61668.
Te k. 4-pers. BOOT op tria-

i ler, Jaenbo Drabon polyes-
I ter m. 25 pk b.b.motor, vr.pr.
I ’ 2.200,-. Tel. 045-354206.

____R
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Ook zonder vlees A
wordt Kenny I'|

Pap en M

\ Muziek ).. Blaasinstrumenten e
i voor spotprijzen

Door eigen import exclusief voor geheel LimW n
i Trompet ’ 269,-; klarinet ’ 295,-; trombone ’ 395,- e

’ 495,-; allen nieuw en mcl. koffer. 1 jaar vertrOjJj ijl Stalmeiergarantie. Dixon sax alt excl. koffer ’9=
i Musica sax tenor excl. koffer ’ 1.395,- 2 jaar gart
i Niet goed geld terug binnen 8 dagen op sax^f*HPaiWßrivr?rfT_rH^Éi

____£_
j Hoofdstr. 32, Hoensbroek, g 045-214253. Pond. ko4
: Zaterdag 15 okt.v an 10.00
1 tot 14.00 uur grote OCCA-; SIONVERKOOP van pro-
I fessioneel geluid en licht. O.

' a. veel versterkers, boxen

" enz. Waar?? Trefcentrum

" Kerensheide, Schinckstr. 11,
1 Stem. Inlichtingen: R.B.
i Sound Service Stem, tel.
j 046-332804.

" PIANO'S in diverse prijs-

" klassen te koop en te huur.
j Pianohandel J. Somers en- Zn., Akerstr. 82, Heerlen.- Tel. 045-713751.

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

— ! TS

SloopauWn;

' ' -frWij geven U de '~prijs voor Uw auto,
schade-auto. 045-22; j
Te koop gevr. Sl';
schade auto's, te«l
verkoop gebr. ajjïj
A. Korter. S 045-229.
Te koop gevr. sö
oude sloopauto's,
derd. Autosloperij 'FER, 045-227377,
triestr. 7, Hoensbroek
Te k. gevr. SCHAI"
en loopauto's, en
gebr. auto-onderde^
Wolters. Telef. 045-41

H

Voor Piccolo'8
zie verder pagii"

__L ■ _r^^ F*^ k^ IBIJ__!_______________!> **mmtmX _____________ ___^_J Brn\W***a\B\MRki^ ■■ P^P>^_^^!^^^^Suit__r_i____JK^ I Pj K^Bt^M _____■ n^_____ __.'^__K_V^ HVü
________l_l__E_____l_l___l_l_____l_______H__H-^flfaMb---bl^^Ve

't Meest unieke onderdeel J
van onze nieuwe videorecorder

De nieuwe videorecorders van Akai kun je gerust zoals u die van ons gewend bent. D"s H
technische hoogstandjes noemen. Als importeur voorwaarden of beperkingen en ze

8 zijn wij daar best een beetje trots op. achteraf. Alle nieuwe videorecorders i"l -j

Maar wat belangrijker is: we zijn zijn standaard uitgerust met een aantal "*" V

ook zeker van onze zaak. Om dal te de nieuwtjes. Zoals hel Mid-mounl sys'^ ..
onderstrepen krijgt u bij aankoop Quick Servo Drive mechanisme, en U v' \.
voor 1 januari 1995 maar liefst 3 Consumplion. Uw Akai-
jaar garantie op elk nieuw model handelaar kan ver nog V ' fTf^é

videorecorder van Akai* Garantie veel meer over vertellen. " ZsZ^\ j
\\

___■ Ii
__■ "^—^—^^^ il

_________É____

"Dit aanbod geldt voor alle nieuwe modellen, t.w.: VSG 205, VSG 211, VS-G 215. VSG 216, * ,
1 VSG 315, VSG 316, VSG4II, VSG 415, VSG 705, VSG 715, VSG 816, VSG 2160. Prijzen vanaf

Vraag de nieuwe catalogus aan bij: ,
FODOR RADIO BV., afdeling AKAI, Postbus 5, 3000 AA Rotterdam Telefoon: 010 ■ 42^

è 8e1045-719966 Piccolo's voor méérfesultaat 8e1045-719966}
r
_ : ;

Pers.Kont. Klubs.Goedlopend privéhuis
vraagt DRINGEND meisje.
'Tel. 045-708903.
Ben jij die leuke MEID, die
op een gezellige en een leu-
ke manier geld wilt verdie-
nen? Kom eens op een kop
koffie langs. 045-311135.
Zoek je een leuke WERK-
KRING of evt. een part-time
job, bel dan Lady-Escort op.
045-275262.
Leuke DAMES gevraagd en
heren gevraagd voor privé
en escort. Tev. intern. Goe-
de verd. Hot Boys. 00-49.
172 2454669

06-lijnen
100% Wild üve Sex

06-9891
Geen wachttijd! 1 gpm.

De sadist
lacht wreed naar het vast-

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

(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

Live direct apart
ook voor adressen en tel.nrs!

06-340.350.80 (50 cphm).

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

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

06-9605
Hete vrouwen zoeken

anoniem-
sexkontakt

Bel nu: 06-9511 (75 cpm)

Thuiskontakt
hete vrouwen in jouwregio.

I Bel nu 06-9811 (75 cpm).

Anonieme
1 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
1 Hete vrouwen bellen gratis!
1 06-320.330.87 (75 cpm).

Gratis
sexgesprek voor vrouwen.
Dames bel 06-4300. Heren. bel 06-9667 (100 cpm).
Privé telefoonnrs van hete
vrouwen thuis! (75 cpm)

06-9502
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

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 jongens

06-9504 (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

*Homo-kontakt*
Direct apart met een hete

knul uit Limburg!!
Bel nu 06-9614 (Nu 50cpm)
Hete vrouwen uit de Regio

Limburg
06-350.23.047 (100 cpm).

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

Heerlijk Discr.
direct apart met hete

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

Anonieme
sexdating. Sexkontakt met

eenzame vrouwen. 06-9706
(100 cpm).

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

SM voor 2
snelle sm-kontaktenü!

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

ge dames direkt 75 cpm.
06-98.77.

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.

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

meiden. 75 cpm. Bel:
06-95.95.

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

06-9656.
NIEUW! Sexdoorschakellijn:

Vrouwen willen DIREKT
SEX. Bel nu 75 cpm

06-9.750
Rijpe vrouwen zoeken

jongensvoor een slippertje.
06-9760

75 cpm. AKTIEü!
Rijpe vrouwen willen

sexkontakt
(niet commercieel) 75 cpm.

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

cieel) bel: 1 gpm
06-350.266.53.

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 jedoor voor een pri-

végesprek! 75 cpm.
06-95.60

Gratis telefoon-
sex voor
vrouwen

06-4311 of
4611

Mannen bellen v. ’ 1,- p.m.
Telefoonsex 06-9596

Sex direct 06-9519
Top contact 06-9845
Hete meiden 06-9785

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

24 u/p.d. 100 cpm

Gay Café
Limburg

06-320.327.55
/',-P-ni.

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

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

wordt je live doorverbonden.
Vrouwen bellen gratis! Igpm.

06-97.92.
Hete meiden

Direkt apart. Met nog meer
hete meisjes vanuit heel NL.

06-9817 " 1 gpm.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt
u uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Direct contact
met DAMES uit heel

Nederland. GEHEEL PRIVÉ
thuis doorgeschakeld.

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

Homosex voor 2
(’l,-pm.)

Jack Off 06-9735
Telefoonsex 06-9835

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

Bi-sex 323.36
Travestie 325.09
Breinsex 327.56
Darkroom 324.16

Jongenssex 325.19
Gay Super 329.16

Transsexueel 321.36
Ze doet er
alles...

en trekt er dat slipje voor uit.
06-320.330.51 - 1 gpm.

Iris, gepakt door twee boys
die haar echt gek maken...

TRIO
06-320.329.25 -1 gpm.

Moet dat slipje echt uit?
U kunt toch wel beter. Oh,

wat lekker!!! 1 gpm.

06-320.340.75.
Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

Kontakten/Klubs

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

uitkomen. Rijksweg zuid 24 , Geleen. Tel. 046-745814.

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

Holzstr 103. Kerkrarie

HUIZE LYDIA
DÉ POPJES die je overal mist..

046-749662. Groenstr. 64, Geleen.

DOLCE VITA
Hedenavond special night. Laat 't u klinken als muziek in

de oren.
Rijksweg 15, Roermond.

Tel. 04750-30746.
Rosemarie

si., grote b. in wit uniform, verder bloot, wil bij binnenk. al
bevoeld en gekust worden. Bella en Luci beide 18, verl. en
preuts, doen het graag in het donker met meerderen, alle-
bei een tikkeltje onderd. als ze eenmaal bezig zijn zult u
snel ontd. dat het vurige blonde nymphen zijn. Lesbishow
als kennismaking ’ 100,- all-in. In de buurt? Liefhebb. van

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

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

■ Nieuw: SANDRA, CLAUDIA, ALICE en 12 andere meisjes.

Let op!! Let op!!
Deze maand speciale actie: trio voor een uur (150,-.

Bel voor onze verdere prijzen en mogelijkh. 045-428856.

Eros-Center Maasbracht
Rijksweg 3

6051 KN Maasbracht
(Voormalig Casino)

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

Anita Privé
en escort!!! 045-352543.

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

Nieuw Monic.
g045-311135.

Twilight Escort- Ook Boys 045-275618.

’ 50,- all-in
Gratis film en koffie

aeoo. v. 9-23 u 045-423608

Privé llona
EROTISCHE dromen, dan

moet je naar de meisjes van
llona komen. Nieuw Mandy

uit Geleen. Claudia en
Natasha, 045-708903.

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

Gratis sex
niet commerciële

sexadressen en nummers
van vrouwen.

W n_fi-7S?".aIM

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

Nieuw, nieuw, nieuw
Privéclub Angel

ma-vr 10-24 uur
weekend 14-24 uur

Oranjestr. 30a, Hoensbroek.
S 045-232806.

Manuela Escort
S 045-418886.
Tevens meisjes gevraagd.

Villa Paradiseü!
waar gezelligheid heerst

Tel. 00-32.89659268.
Escort all in

g 045-326191
Laat u verrassen in onze
zeer exclusief verbouwde

bar
Club St. Tropez

Putstraat 40, Sittard
ledere dag 21 -5 uur.

Club La Belde
Leuke meisjes verwachten u.
Met Yvon Mom 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.

Buro Venüs
de beste privé-adressen

van Limburg staan in ons
fotoboek! 04750-28353.

Mannen
gezocht!!

vrouwen zoeken niet
commerciële sex
« n4fi-75?333

Elisa Privj
Wij nemen alle tijd vO' S j,
Kom eens langs en °. p,

jezelf. 043-436jj°>

Aladin J
en assistentes, waar . cj
tiemste wensen in vej <j(
zullen gaan van ma^J <},
zat, v. 16-23 u. Q4sj^ b

Club Olifa" lNieuwe meisjes: B"?
Sabine, Cynthia, Jacü
Miriam, Steffanie en 3 »"
Ook SM. Tel. 046-/=" ~

vrij entree-viol 1
Nieuw jong meisje,

Ontsp.Mass*1 t
045-353489y

Club EnjoJ j
een exclusieve cWj ,
uitsluitend Ned. m^ (

vraagt met spc-ef1, i
MEISJES. Werkt»

overleg. Tel. 045-42»^
13.00 uur^y

Lady Escoj
charmant + disC6^

045-275262^
Peggy M

Escort ma-vrij. H 0|
uur. Wo. tot 19 uury,

374393. Wo. triodag Ij
DD-cup + Grieks m^j.

Leuk meisje gevfj-^. Desi's escj
Tot 21-10 speciale f

Tel. 045-72705 V
Privé nieU^Jacquelinevan 10- 1

Tel. 045-71470^Boys & Girls verwer"l^
privé en esc

Romantik
045-419742
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Soorteneters
drirJïf1 vaststellen van de eet- en
Uit u ewoonten gaat het NSS
derr.an zes soorten eters. De mo-van| consument (36 procent
verd f Nederlanders) is onder te
_ate ®n in drie typen: careless
doni'. " cclectic eater en de he-.o'st 'nnovator. De traditionele

sürnent (64 procent) bestaat

uit de moderate eater, de hearty
traditional en de convivional
gourmet. Deze onderverdeling
wordt internationaal gehanteerd.
De meest traditionele groep zijn
de hearty traditionals. Zij maken
28 procent van de Nederlandse
bevolking uit. Voor hen is eten
een centraal en vast punt in het
leven, waarbij de vrouw bijna al-
tijd kookt. De warme maaltijd
bestaat voor hen meestal uit
aardappelen, groente, vlees en
jus. Ook stamppotten zijn ge-

liefd. Deze groep eters is jaren-
lang in aantal gedaald, maar
inmiddels is een stabilisatie op-
getreden.
Ook de moderate eater (13 pro-
cent van de bevolking) is tradi-
tioneel in zijn eet- en drinkge-
woonten. Vergeleken met de
traditionals is die veel meer be-
zig met de gezondheidsaspecten
van voedsel. Ze letten op of ze
voldoende vitaminen en minera-
len binnenkrijgen en niet te veel
zout, alcohol, en dergelijke. Hun

aantal blijft de laatste tijd onge-
veer gelijk.
De convivional gourmet (23 pro-
cent) hecht zich sterk aan vaste
eetgewoonten. Hij beschouwt
eten als het centrale bindmiddel
voor het leggen en onderhouden
van contacten. Hij houdt in feite
van alles wat maar enigszins met
eten te maken heeft. Deze groep
eters daalt in aantal.
De careless eater(20 procent yan
de mensen) is zorgeloos wat be-
treft eten en drinken en bekom-

mert zich niet of nauwelijks om
de gezondheidsaspecten. Deze
consument is niet geïnteresseerd
in de bereiding van eten en is
meer prijs- dan kwaliteitsbe-
wust. Hun aantal is sterk stijgen-
de.
De eclectic eater (8 procent) be-
schouwt eten als één van de ge-
noegens van het leven, maar is
alleen bereid er tijd voor vrij te
maken als het hem of haar
schikt. Het eetpatroon van deze
groep is nogal grillig: eten van
hoge kwaliteit wordt afgewisseld
met junk food. Hij houdt bij het
eten niet meer dan normaal reke-
ning met zijn gezondheid. Hun
aantal neemt licht toe.
De laatste groep, de hedonist in-
novators, beslaat 8 procent van
de bevolking. Zij zijn sterk geïn-
teresseerd in eten en drinken.
Gezondheid, kwaliteit en natuur-
lijke voedingsstoffen staan bij
hen hoog in het vaandel. Hun
aantal is licht dalend.
Uit het NSS-onderzoek komt
eveneens naar voren dat vooral
de moderne eters belangstelling
hebben voor langere openstel-
ling van levensmiddelenwinkels
en openstelling op de zondag.

" De careless eater(20 procent van de
mensen) is zorgeloos wat betreft eten en
drinken en bekommert zich nietof
nauwelijks om de gezondheidsaspecten.

Archieffoto: DRIESLINSSEN

Pensioen op
de computer

jheL Nibud en het Verbond yan Verzekeraars
iWa» n samen een diskette ontwikkeld,

s_oermee °P eenvoudige wijze de eigen pen-
ver "vooruitzichten te berekenen zijn. De
sen eraars hebben ontdekt dat veel men-
''Hbu 11 *n et bijzonder jongeren belangstel-
ht\a voor een financiële planning op
<tin *errru.)n- Nu veel collectieve voorzie-
lP^ gen op de tocht staan, slaat de schrik ve-n °m het hart.
Met u
r_ n , net computerschijfje willen het Nibud
sc jj ? Verzekeraars de gebruikers inzicht ver-
let kin hun e'gen vooruitzichten. Voor
beetëe°ruik van de PensioenDiskette is zon
cl,- J,e elke computer geschikt. Wel is het no-

' aat de belangstellende een goed over-

zicht heeft van zijn huidige en verwachte
toekomstige inkomen en uitgaven. Boven-
dien moet hij de papieren van zijn pensioen-
verzekeringen bij de hand hebben.
Met die gegevens is de diskette een eenvou-
dig te bedienen hulpmiddel, dat een globaal
overzicht biedt van wat de invuller te wach-
ten staat. Ook is er de mogelijkheid uit te

rekenen wat er gespaard moet worden om
eerder te stoppen met werken. Het is even-
wel de vraag of de berekeningen ook op de
lange termijn zullen kloppen. Zo is er wel re-
kening gehouden met het verdwijnen van de
vut, maar de aow is nog volledig in de bere-
kening meegenomen.

De diskette is onderdeel van de jaarlijkse
collectieve pensioencampagne van het Ver-
bond van Verzekeraars. De informatiebro-
chure over de pensioencampagne is schrifte-
lijk aan te vragen via Antwoordnummer 89,
2500 VC in Den Haag. In diebrochure is ook
te lezen hoe men kosteloos in het bezit kan
komen van de diskette bij een verzekerings-
adviseur oflevensverzekeringsmaatschappij.

Eenvoudige landwijnen zorgen voor nieuwe Franse revolutie

'Vins de Pays' gaan strijd
aan met 'Grand Gru's'

DOORELLEN SCHOLTENS
lnpra^. ...sPort ljk is het een nationale
*W' 0I? uit de vele 'vins de
rien h el de simPele landwij-
viSs

'°e verborgen groothedente
di6 v m wiJnen te ontdekken
cieeUult beter zi Jn dan de offi-ce a IKende wijnen, waaronder
aes rr°C-/V.D.Q.S en de 'Vins
bU«eni vallen. Tegenover
niet nianders Draat men hier
*<_u f5fag °ver. Te veel interesse
tot B(.mtners een Prijsverhoging

eevolg kunnen hebben.

-v0 TSen hoeven zich echter
liak.»?, ,pig ~ geen zorgen te
W~tn\,In °ns land blijft de be-
Ver ach g voor 'Vins de Pays'
tr0ie "er bij die voor de 'gecon-
rtiogpi-,6' wiJnen. En als zich een
&r0ev -heid aandient om een
H.en eriJ bij te wonen, dan geeft
teii,. thuis. Voor restaura-
'be § k deze week ontbraken in
den j

C
T elvenaer' in Krimpen aan

ka ns Ssel was het een gemiste

Het m ,olenrestaurant bleek niet
Presem te zijn gekozen voor de
aPDpiï e van wijnen zonder
'be s atlon- Door vakgenoten is
ro e ohelvenaer' namelijk uitge-
beste

n tot het restaurant met de
ste h w«nkaart èn de goedkoop-
eerriP.rwWlJn' hetgeen niet onop-£ ls gebleven door 'The
Vend. het toonaange-
StatZ^Jnblad in de Verenigde
""aru 2' Boy is het restau-

vaste afnemer van deterka^ Van de gebroeders Heis-*amP uit Ootmarsum.

Onbekendheid
25-tal

e kennismaking met een

*° Wf-f- en witte landwijnen
Prikkpinig vakgenoten weet te
Harnr, HGn' ligt volgens Heister-
aj>n £flrecteur Jan Herbrinkue onbekendheid met deze

wijnen. De algemene reactie na
een proeverij met 'Grand Cru's'
is dat de wijnen heel mooi zijn,
maar 'nog een beetje jong. Na
het proeven van mindere goden
schijnt echter te worden gezegd:
'prachtig hoor, maar ik kan wel
proeven dat het Vins de Pays
zijn.

Over de eenvoudige landwijnen
doen volgens de wijntechnoloog
(te)veel verhalen de ronde. Eén
daarvan is dat wanneer een A.O.
C.-wijn niet goed is van een boer,
zijn 'Vins de Pays' nog slechter
moeten zijn. Een andere misvat-
ting is dat je 'Vins de Pays' niet
kunt bewaren.

Herbrink vermoedt dat het alles
te maken heeft met de aanschaf-
prijs van 'Vins de Pays'. De
meeste leveranciers letten niet
zozeer op kwaliteit als wel wat
het wijntje mag kosten. Want,
beweert hij, voor veertien gulden
heb je een 'karig, schraal ding'
uit de Bourgogne, terwijl je voor
hetzelfde bedrag een 'Vin de
Pays' kan vinden waarbij 'het
zweet jeuitbreekt. „Deze boeren
hebben meer energie en draag-
kracht dan de hele Bordeaux te
zamen," is zijn stelling.

Herbrink gaat nog verder. Zo
vindt hij dat 95 procent van wat
er op de Nederlandse markt te
koop is, geen wijn is, maar
drank: „Het is een uniforme
massa, zonder ziel, diepte of ge-
laagdheid. Die vluchtigheid in
wyn, het almaar produceren, ac-
cepteer ik niet. Ik bezoek elk jaar
honderdvijftig adressen in
Frankrijk en Italië en daar zitten
ook boeren bij die zeer innova-
tief en gemotiveerd met hun vak
bezig zijn, maar geen A.0.C.-sta-
tus hebben."

Dat zijn selectie 'Vins de Pays'
afkomstig is uit Zuid-Frankrijk
is historisch bepaald. Begin deze
eeuw was er zoveel vraag dat de
Franse wijnbouw de dagelijkse
dorst niet aankon. Zij gingen
wijndomeinen opkopen in de ko-
loniën, maar de wijnen die uit
Noord-Afrika kwamen hadden
een nadeel: het alcoholpercenta-
ge was te hoog.

eetlust
InEetlust bericht het
Limburgs Dagblad

wekelijks uit de wereldvan
eten en drinken. Culinaire

nieuwtjes, opvallende
trends en bijzondere

eetadressen komen aan bod.
De redactie zal geregeld

aanschuiven in Limburgse
etablissementen en verslag

doen van haar bevindingen.
Coördinatie

Mariëtte Stuijts.

Midi
De oplossing lag in de Franse
Midi, een gebied met uitstekend
groeiklimaat. De Midi groeide
uit tot het wijnvat van Frankrijk.
Tot de jaren zestig, toen de nieu-
we generatie meer wilde dan het
voortbrengen van 'buikwijn. Zij
begon de hoge produktierassen
te rooien en gingen over tot de
aanplant van druiverassen die zo
perfect mogelijk passen bij de
bodem en het klimaat van hun
streek.

„De jongeboeren hadden moeite
met de spelregels van de Franse
wijnwetgeving, waarin nauwe-
lijks ruimte is te experimente-
ren," verklaart Herbrink de
ommezwaai. Volgens hem heb-
ben velen hun A. O.C-collega's
voorbijgestreefd in hun aanpak,
moderne vinificatie en ook in
kwaliteit.

Frankrijk kent een machtige lob-
by die alles zal doen om te voor-
komen dat de status quo in de
wijnwereld zal worden veran-
derd. Maar dat wil niet zeggen
dat wij onze ogen, of beter ge-
zegd onze neus, moeten sluiten
voor landwijnen. De wijnverko-
per uit Ootmarsum geeft de
moed nog niet op: „Ik zou graag
willen dat een restaurateur een

proefglas inschenkt en dat gas-
ten bij het ruiken al vragen: wat
is dit? In de horeca kun je ook
met deze wijnen scoren, niet al-
leen met grand cru's. Waarom
dat nog niet gebeurt, heeft vol-
gens mij met de angst voor het
onbekende te maken. Wat een
restaurateur niet zo goed kent,
kent zijn gast misschien hele-
maal niet."

" Van de druiven die nu in Frankrijk worden geoogst,
zullen vele tot onbekende, goede wijnen worden verwerkt.

Foto: GPD

consument

Meer hapjes tussendoor en kant-en-klaar maaltijden

Nederlander heeft minder
interesse in gezond eten. e gemiddelde Nederlan-r is momenteel mindereinteresseerd in de ge-

ndheidsaspecten van eten
'pi rinken dan enkele jaren

Hij eet sneller eenaPje tussendoor of slaatu*st een maaltijd over. Bo-
.^dien eet hij vaker een

of
zijn hoofdmaaltijd1 bijvoorbeeld hamburgern friet.

ta_.,C°, ncludeert het Haagse bu-
fcin p Nss/Marktonderzoek uitP '* ood & Drink Monitor. Dat
Waa!n onderzoek van het bureauLj de eet- en drinkgewoonten
_r.„er,^oo mensen van 15 jaarE? ouder.
tikpWe' de consument gemakke-
PJ er wordt en minder let op deLe ndheidsaspecten, is hij
Hat . kritischer over voedselESc/nërediënten bevat die gene-
Foorh Zi-'n gemanipuleerd. Bij-
Lf ,^feld gewassen waarbij de
wii?' e structuur (DNA) is ge-
Voe ■ °ok kunstmatige toe-
6erv gen' kleurstoffen en con-
k; J:nngsmiddelen worden
Een geaccepteerd,
toen andere trend is dat veel
etenSen de sociale aspecten vanr etl .?n drinken hoger waarde-
enMerisen eet wat vaker in stijl
gaa °' gedekte tafel met kaars) of
-n .- blJvoorbeeld met vriendenn familie uit eten.

Maling
Koffie drinken wordt steeds meer een luxe aangelegenheid. En dan
hebben we het niet over de sloten filterkoffie die we achteloos naar
binnen gieten. Maar over een zorgvuldig gezet kopje koffie waar we
bewust van genieten. In veel keukens staat tegenwoordig naast het
gewone koffiezetapparaat ook een espresso-apparaat of een cafétière.
Inspelend op die trend heeft Braun de CaféSelect ontwikkeld, een
koffiemolen met veertien maalstanden, van grof tot superfijn. Een
cadeautip voor iemand die alles al heeft? Adviesprijs 99 gulden.

Vlekvrij
Smeerolie op je broek, koffie op
het lichtgrijze tapijt, grasvlekken
op een wit overhemd. Om dit
soort smetten te verwijderen
moet er meestal grof geschutaan
te pas komen. Maar een agressief
vlekkenmiddel is allesbehalve
goed voor het milieu. Volgende
maand komt er in Nederland een
plantaardig, milieuvriendelijk
oplosmiddel op de markt. Tref-
fers is afkomstig uit Engeland.
Het bevat extracten van pijnbo-
men, citusschillen en groente-
oliën en rekent af met sporen
van ketchup, motorolie, bloed,
rode wijn, lippenstift en inkt- om maar eens wat te noemen.
Het is door de Engelse consu-
mentenbond uitgeroepen tot de
allerbeste vlekkenoplosser. Voor
verkoopadressen: 05133-5656.

# Plantaardig en
milieuvriendelijk.

Portieblikjes
Gezien in de supermarkt: piepkleine blikjes Unox-soep. Bedoeld
voor een persoon en Uno genaamd. Wij zagen de smaken tomaat,
erwt, goulash, Mexicaanse bonen en Chinese tomaat. De kant-en-kla-
re, stevige soep is volgens het etiket geschikt als tussendoortje, maar
ook als kleine maaltijd en kan in de magnetron of gewoon in een pan-
netje worden opgewarmd.

Nivea
De tijden dat Nivea stond voor
een vettige crème in een blauw
blikje, liggen ver achter ons.
Shampoo, lotions, dag- en nacht-
crèmes, tegenwoordig kun je
met de verschillende Nivea-pro-
dukten je hele badkamerkast
vullen. En het houdt maar niet
op. Nu zijn er weer een after-
shave-gel en aftershave-lotion
bijgekomen.
De eerste zorgt voor 'weldadige
verkoeling' en de tweede voor
een 'frisse sensatie. Kwam daar
in de tijd van het blauwe blikje
maar eens om! Beide kosten
12,95 gulden.

# Verfrissend en
verkoelend.

monsters

Ondergoed
Groot nieuws van fabrikant Lifa
Underwear. 'Uit onderzoeken
büjkt dat het dragen van onder-
goed bijzonder functioneel is.' Je
vraagt je af hoeveel wetenschap-
pers zich erover gebogen hebben
om dat uit te vinden. Tuurlijk,
lekker warm ondergoed heeft
- vooral in de winter - zo zijn
voordelen.
Speciaal voor sporters brengt de
fabrikant drie soorten ondergoed
op de markt: Lifa Athletic (voor
wie flink zweet), Lifa Artic (isole-
rend) en Lifa Active (modern
design). Verkrijgbaar in de sport-
zaak. # Ondergoed voor sporters

Week tegen Kanker in leken gezonde voeding

Aardappel beperkt
risico op kanker

De jaarlijkse Europese Week te-
gen Kanker staat dit keer in het
teken van gezonde voeding. Tij-
dens deze week, die momenteel
aan de gang is, luidt de bood-
schap: wees matig met vet en eet
groenten, fruit en vezelrijke pro-
dukten. Daarbij behoren zeker
ook aardappelen.

Dat goede voeding belangrijk is
voor onze gezondheid weten we
allemaal. Al was het maarvan de
geschiedenisles op school; Ne-
derlandse Oost-Indiëvaarders
werden door gebrek aan vitami-
ne C geveld door scheurbuik.
Toen de zeelieden aardappelen
gingen eten, verdween de
scheurbuik als sneeuw voor de
zon.

Vandaag de dag kennen we nog
steeds ziekten die een gevolg
kunnen zijn van verkeerde voe-
ding. De bekendste zijn hart- en
vaatziekten en enkele vormen
van kanker, onder andere maag-
en darmkanker.

Wetenschappers doen veel on-
derzoek naar het verband tussen
voeding en gezondheid. Daaruit
is bijvoorbeeld gebleken dat
sommige stoffen in onze voeding
het risico op kanker beperken,
zoals het eten van groenten en
fruit, terwijl andere stoffen dat
risico vergroten. Zo stelt prof. dr.
J. Hautvast van de Landbouw-
universiteit in Wageningen dat
onder andere aardappelen de
kans op darmkanker aanzienlijk
verkleinen.
De dunne darm verteert het zet-
meel van gekookte aardappelen

niet, waardoor de darmflora in
de dikke darm aan het werk wor-
den gezet. Dat verkleint waar-
schijnlijk de kans op darmkan-
ker aanzienlijk. Met goede voe-
ding loopt u dus minder risico
op ziekten als hart- en vaatklach-
ten en kanker. Daarom vraagt de
Europese week tegen Kanker dit
jaar aandacht voor gezonde voe-
ding.

Vitamine C
Maar aardappelen dragen ook bij
aan uw gezondheid in het alge-
meen. De aardappel is een bron
van vitaminen en voedingsvezels
en bevat geen vet. Voor veel Ne-
derlanders is de aardappel een
belangrijk bron van vitamine C.
Daarnaast bevat de aardappel
nog meer waardevolle voedings-
stoffen. Een portie van drie a
vier gekookte aardappelen levert
een kwart van onze dagelijkse
behoefte aan eiwit, ijzer, vitami-
ne B en ongeveer de helft aan de
dagelijkse vitamine C-behoefte.
Vandaar dat onze Oost-Indië-
vaarders geen scheurbuik meer
kregen toen ze aardappelen gin-
gen eten. Het is dus niet voor
niks dat voedingsdeskundigen
ons adviseren de aardappel re-
gelmatig op het menu te zetten.

In tegenstelling wat veelal wordt
gedacht, is de aardappel abso-
luut geen dikmaker. De pieper
bevat geen vet en levert weinig
calorieën. Daarom past de aard-
appel ook zo goed in de 'Let-op-
Vet'-campagne. Vette jus en
mayonaise maken natuurlijk wel
dik.
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Problemen rru
Ik ben in 3 weken 8 kg kwijt

cm. Dit is geen grap. 1
Is VEILIGHEID te koop? Ja-
zeker! Uw winkel/woning
compl. beveiligd mcl. meld-
kamer Uneto nu ’ 1.395,-.
Wij drukken elke offerte.
Landel. 24 uur service. 06-
-53172874. __

Transacties

Horeca!!
Opruimingsverkoop bij

EFKA, Kaalheidersteenweg
142te Kerkrade van 11 t/m

14 oktober. Aangeboden
wordt: div. inruilapparatuur,
zoals: koelvitrines, frituur-

oven (z.g.a.n.) magnetrons,
expresso-machines, koffie-

automaten, vaatwasser,
kassa's enz. Verder: nieuwe
RVS. werk- en spoeltafels,
LAAGSTE PRIJS. Tel. 045-
-426330. Fax 045-426338.

Ka cheIs/VerwarmIng
Reker KACHELSPECIAAL-
ZAAK. Ook uw adres voor
dubbelwandige RVS-rook-
kanalen. Kluis 28, Geleen,
telefoon 046-740785.
GASKACHELS/houtkachels.
Goedkoop! Gratis geplaatst.
De Kachelsmid, Walem 21
Klimmen. Tel. 04459-1638.
Te k. div. KOLENHAARDEN
en oliekachels a ’300,-,
wegens aanleg cv. Tel. 045-
-244483

TV/Vldeo
KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’65,-. RadioATV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.
Goede KLEUREN-TV'S met
gar, grote sort. v.a. ’95,-.
TV-occasioncentrum Geel,
meer dan 30 jaar. Grasbroe-
kerweg 25, Heerlen. Tel.
045-724760.
Kleuren TV's 12-16 kan. v.a.
’6O,- met afst.bed. v.a.
’125,-, met txt v.a. ’250,-
-o.a. Philips/Blaupunkt. Ra-
dio/TV FRANK BV, Bokstr.
33 H'heide. S 045-213432.

(Huis)dleren
De grootste KENNEL van
Limburg. Alle jonge ras-
hondjes. Meer dan 60 ras-
sen plus gar. en tatoeage. Kl.
America, Th.Watsonln 34
Achel(B). 09-3211644489
Zond, open maand, gesl.
Te k, Engelse COCKER-
SPANIËL pups met stam-
boom. Tel. 045-325447.
Te k. Berner SENNENPUPS
zeer goede afstamm., ou-
ders HD-vrij. S 04125-5077.

Hulst., artikelen
USK. gasf. ’95,-; wasaut.
’175,-; diepvr. ’175,-;
wasdr. ’175,-. 045-725595.

Motoren
VESPA scooter Piaggio 200
cc, bwj. '83. Tel. 045-
-324189.

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

OG te buur
Heerlen, te h. Sittarderweg,
Grasbroekerweg APPAR-
TEMENT: woonkamer, keu-
ken, balkon, badk., 1 of 2
slpks., berging. Inl. 046-
-743275 van 11.00-14.00 uur.
Te huur 1-pers. APPARTE-
MENT ’575,- all-in; huur-
subs. mog. S 045-725595.

■ ;

Winkel & Kantoor

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

dingen in Weegschalen, Copiers, Kantoormeubelen. Prij-
zen excl. BTW, m.i. Roltex, Alles voor Winkel & Kantoor,

Daelderweg 25, Bedr.terrein Horsel, Nuth.
Tel.: 045-242880, fax: 045-241690. Open: Ma-vr. 8.30-

-17.30 uur, donderdag tot 21.00 uur.
Diversen —-<-

st uw gewicht?
en over mijn hele lichaam 90
Bel Bianca 045-330184.

Wonen Totaal
In- en verkoop 2e HANDS
meubelen en antiek. Tel.
045-724943, Rotterdams..
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 INRUILMEUBE-
LEN zoals kasten, bankstel-
len, eethoeken, slaapka-
mers enz. Bel 04-252670
voor een bezoek aan sons
magazijn. Woninginrichting
Stevens, Brunssumerstr. 23,
Schinveld.
In-verk. 2e hands MEU-
BELS. Kouvenderstr. 208
H'broek, 045-725595.
Te k. rotan EETKAMERSET
met 4 stoelen, rechth. tafel,
’350,-. Telef. 045-258515.
Te k. BUFFETKAST 2-delig

’ 500,-; tevens hoekkast
opzet met glas ’ 200,-. Telef. |
045-322006. !

Bouwmat.;machines

Te koop STEIGER, beton-
stutten, bouwhekken etc. Inl.
046-743275.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Bei de Vakman

JNEW LOOK BV Landgraaf.
Gevelreiniging, uitkappen,
voegen, steigerverhuur. Tel.
045-312154. Fax 323452.
SCHILDERS kunnen nog
diverse buiten schilderwerk
aannemen. Tel. 045-210020.
Voor uw renovatie' of ver-
bouwing bel Correct Karwei
en Klusdienst "CORRECT".
Voor info en prijsopgave 045-
-311258 of 318092 na 18 uur.
Ervaren vakman biedt zich
aan voor straatwerk o.a. op-
ritten, sierbestrating. Ook
voor uw gehele tuinaanleg,
zeer SCHERPE prijzen.
Gratis offerte: 045-323178.
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.
STUCADOOR kan nog
werkzaamheden aannemen.
■S 045-460805.
Opritten en TERRASSEN in
klinkers of sierbestrating.
Bel voor info, g 045-324249.
Voor SIERBESTRATING,
terras, oprit enz. erkend
Stratenmakersbedrijf Nico
Gerards. Vrijbl. prijsopgave
en advies. Tel. 045-313956.

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

Landbouw
ONDERDELENBANK. TeT
04493-2715.

+'
A Bloedbank
w ZuidLimburg

heeft nieuw donoren
nodig!o43 877778 |
_^gag Provincie Bureau Bibliotheek

I imhiim Postbus 5700
vJS2__»l L I mUUlij 6202 MA Maastricht

tel. 043-897382
mededeling Gedeputeerde Staten van Limburg maken
m 303/41 94 bekend, dat zij bij besluit van 27 september

1994 (nr. BW 2207) aan de Naamloze Ven-
nootschap DSM onder een aantal voorschrif-
ten een vergunning hebben verleend inge-
volge de Hinderwet, Wet geluidhinderen de
Wet inzake de luchtverontreiniging voor het
uitbreiden/wijzigen van de Chemische Bedrij-
ven, i.e. voor de activiteiten van de afdeling
Logistiek in de gemeente Geleen. Het besluit
en alle ter zake zijnde stukken liggen ter inza-
ge van 13 oktober 1994 tot 24 november 1994
en wel: - in het Gouvernement te Maastricht
(bureau Bibliotheek) tijdens de werkuren; - in
het gemeentehuisvan Geleen tijdens de werk-
uren en bovendien donderdags van 17.00 uur
tot 20.00 uur. Tot d.d. 24 november 1994kan
beroep worden ingesteld bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State
door: a. de aanvrager; b. de betrokken advi-
seurs; c. degene, die overeenkomstig artikel
20, 21 of 22, tweede lid of 28, eerste lid,
onder c van de Wet algemene bepalingen
milieuhygiëne bezwaren hebben ingebracht;
d. enige andere belanghebbende, die aan-
toont, dat hij redelijkerwijs niet in staat is
geweest (overeenkomstig voornoemde arti-
kelen) bezwaren in te brengen. De beschik-
king wordt na afloop van de beroepstermijn
van kracht, tenzij voor deze datum beroep is
ingesteld en een verzoek is gedaantot het
treffen van een voorlopige voorziening. Het
beroepschrift moet gericht en verzonden
worden aan de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514
EN 's-Gravenhage. Het verzoek tot het treffen
van een voorlopige voorziening moet worden
gericht aan de Voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State.
De beschikking wordt niet van kracht voordat
op een zodanig verzoek is beslist.

Lancia Dedra SW. Stijl en vormgevingkrijgen de ruimte. SieMdtic VOOT

Geen concessies. Niet wat veiligheid, noch v^^^m^^^^Jé ''A '/tÉS
wat ruimte, prestaties en vormgeving betreft. t^-^*m^^
Deze auto geeft een werkelijk nieuwe visie op <Qj**^fe^?i
autorijden. Maar overtuig uzelf. De Lancia tf^^n
Dedra SW staat bij ons klaar voor een proefrit. Lancia Bö 11 Glantlirismo. Jl sf^^C MuVretSffl Wijnen bV
Lancia Dedra SW: 1.6 Le., 1.8 Le., 2.0 16v, 2.0 16v integrale, 1.9 turbo ds. Lancia Dedra SW v.a. fl. 41.450,- inclusiefBTW/BPM \\ *^\^Tl M
exclusiefkosten rijklaar maken. Leaseprijs v.a.fl. 1.095,-per maand exclusiefBTW, 48 mnd. / 20.000 km. per jaarvia Lancia Lease. ,\f \rF 6^9'AH SifDDelveld

automobielbedrijf creusen b.v., aütomobielbedru.'komher maastricht b.v., autobedrijf'te poel b.v., 'el' 045-441800
Parallelweg 34, Gauoenwec 45, Hendhiklaan 2-4, -_________.._.^^^"

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

l_/iV^ll:INill!MJ!l
I_^l.t-.M.!.1U

Incl. antwoordapparaat Normaalpapier

BROTHER 390 DT FAX PANASONIC UF32I FAX
Fax met tevens antwoordapparaat Fax die werkt op normaal papier.
en telefoonfuncties, faxgeheugen via inkjet technologie, fraaie vorm-
voor 50 pagina's verzenden/ont- gevingen perfecte afdrukkwaliteit,
vangen, digitale beantwoorden automatisch kiezen en herver-
automatischetelefoon/faxselector, zenden, gemakkelijke bediening
papierinvoer voor 15 vel. 20 direct aan voorzijde, mcl. inktcartridge en
en 40 snelkiesnummers. aansluitmateriaal.
Oude Vogelzang Oude Vogelzang
Professioneelprijs 1895 Professioneelprijs 2799

VOCELZANC mmm Mt^SamSssa. VOCELZANC Mnsm. an m**SaS**Sk
PROFESSIONEEL CIC! PROFESSIONEEL W]f\ \J\\\Ja\eT<iSbtw _-L atnm^sW^sW e^cl^tw ____L^T^r^jr

uocELznnc /^
»B§^ I M V_/ l L. OO I \_/ IN ___L Q L- MOWBLL *UTMO«tZKO RCBELL»

UW PARTNER IN AUTOMATISERING EN TELECOM
Kruisstraat 12, 6411 BT Heerlen. Tel. 045-740382. Fax 045-742528.

Openingstijden ma. t/m vr. 09.30-18.00 uur.

Inleg:
’29.500,- J

IE I__e_W ns^^S^B sEi^E S' \Gfe jb^ m\ .-'v-w BB_BbSB 8...JBII ■J*Mb_J-BSB ï^^aanmnmméme*^! jÖteaJfr';«___J_! ____________■ P_^

Een Mercedes bestelwagen meter. In de hoge inruilwaarde. We hebben het dan over onze nieu
itc

mag u eigenlijk beschouwen als een En in zn betrouwbaarheid en s,e spaarvorm: de slimme, sn«
bijzonder aantrekkelijke spaarreke- lange levensduur. Nu kunt u ff Jl \ MBBOD.

ning. Goed voor duizenden guldens die rekening bovendien al V^ Jl Bel 030-471242 of bezoek
rendement. Dat zit 'm onder meer in openen voor een inlegbe- ~ , „ Mercedes-Benz dealerMercedes-Benz
de opmerkelijk lage kosten per kilo- dragvan slechts ’29.500,-*. Bedrijfswagens u in de buurt.

Mercedes-Benz staat niet stil.

* U rijdt _l een Mercedes MB 80 I) voor’ 29.500, (ex'el. BTW). Mer.ede.-Ben- Nederland 8.V., Readurweg 25, 3542 AD Utrecht __^-^'

®TOYOTA __________________ i

lil sS I

GRATIS FLITSCAMERA BIJ EEN PROEFRIT.
Deze hele maand loopt de Auto-Focus Show bij de Toyota-dealers. Als u in
bent voor scherpe aanbiedingen, ga er dan beslist een kijkje nemen. De prijzen
zijn fors lager en u krijgt honderden tot duizenden guldens voordeel op uit'
voeringen van de Starlet, de Corolla en de Carina E. Elk voorzien van flitsende
en comfortabele extra's waarvoor u amper ietsextra's betaalt. Maak nu snel eell
serieuze proefrit en u krijgt, zolang de voorraad strekt, een flitscamera cadeau-

AUTO-FOCUS SHOW. HEEL TOYOTA. |
HEYTHUYSEN - AUTOBEDRIJF GIELEN B.V. - Stationsstraat 29-31 - Tel. 04749-1728 " OIRSBEEK - AUTOMOBIELBEDRIJF MENGELERS B.V. - Provincialeweg Zuid 91 - Tel. 04492-1814 " POSTERHOLT - AUTOBEDRIJF JAN BAKKES B.V '

Roermondseweg 16A - Tel. 04742-2444 " LANDGRAAF - AUTOMOBIELBEDRIJF MENGELERS B.V - Baanstraat 129 - Tel. 045-318888 " MAASTRICHT - AUTO PETIT MAASTRICHT B.V - Molensingel 5 - Tel. 043-616900 " SITTARD '

AUTOMOBIELBEDRIJF MENGELERS B.V - Rijksweg Zuid 212 - Tel. 046-521000 " SUSTEREN - 'AUTOMOBIELBEDRIJF SWENTIBOLD B.V. - Rijksweg Noord 54 - Tel. 04499-3300 " ULESTRATEN - AUTO- MOBIELBEDRIJF LOUIS PETIT B.V '

Lanes de Gewannen 8 - Tel. 043-642703. ,6° *Off. A«eni 1°
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Nederland 2
EO VeronicaTros
07.00 Journaal.
07.07 KRO's Tekenfilmfestival.
07.30 Journaal.
07.33 Topscore met Ted de Braak.
08.00 Journaal.
08.07 Bijna 30. Serie portretten. Herh.
08.32 Journaal.
08.35 (TT) Lingo. Spelprogr. Herh.
09.00 Journaal.
09.07 Uitz. pol. partijen: Unie 55+.
09.10 Kook tv. Culinair programma.
09.28 Dynasty. Amer. soapserie.
10.18 Abdijen 11. Documentaireserie.
10.45 Mooi meegenomen. Afl. 6.
10.55 20 punt 40. Afl. 5.
11.10 Verre vrienden. Reportage.
12.00 Cum laude. Spelprogramma.
12.35 De dierenspoedkliniek. Serie.
13.00 Journaal.
13.07 Lopende zaken. Actualiteiten.
13.32 The wonder years. Serie.
13.57 Villa Achterwerk. Herh.
16.00 (TT) Journaal.
16.10 The yearling. Tekenfilmserie.
16.33 Kingdom adventures. Serie.
17.03 Deepwater haven. Australische

jeugdserie. Afl.: Redder in nood.
17.30 Konijnen in het wild. Natuur-

documentaire over wilde konijnen.
17.58 (TT) 2 vandaag. Met om:
18.00 (TT) Journaal.
18.15 (TT) Actualiteiten.
18.39 (TT) Sportjournaal.
18.47 (TT) Hoofdpunten uit hetnieuws gevolgd door het weer.
18.55 (TT) Onderweg naar morgen.

Nederlandse soapserie.
19.25 Ik weet het beter. Spel.
19.56 De verre vlucht van de ka-

noetstrandloper. Documentaire.
20.47 Nederland zingt. Uit Naarden.
21.17 (TT) Vrouw-zijn. Magazine.
21.41 Uitz. politieke partijen: RPF.
21.45 Wat is er aan de hand?
22.13 Antenne. Afl.: Kindermaffia.
23.01 De wereld vandaag. Buiten-

landcommentaar van Aad Kamsteeg.
23.14 Reality 3.1. Drieluik. Afl. 2.
23.45 Effectief onderhandelen.

Afl.: Tactieken.
00.15 Financieel management.
00.20 Journaal.
00.25-00.30 Nieuws voor doven.

Duitsland 1
°545 underi°urnal--06 on "or9enmagazin Sport.
09 on Iflor9enma9az'n- Ontbijttv.
*ÏÏ tKUte'schol, , f|yin9 doctors. Australi-
-09.45 T°,k,ersserie- Herh-
10on 'ele"Gym. Ochtendgymnastiek.102 F

6"16"
ReDnrt eine Har,dvoll D-Mark.

10 35 7^|e Afl uit de serie Kontext.
11 oo £DF-'nfo Arbeit und Beruf.
11.04 o Ute' Met beursberichten.
sr-eoin rland Pacific. Amerikaanse

12.20 o
m Ui' 1954Van Fred F Sears

Wahr, SSe Klan9e gegen harte
12.55 d 9' Documentaire. Herh.
1300 ARn

S
c
eSohau-

Rechte ,port extra: Tennis.toernr^ eks vefslag van het WTA-
I4 0n ' van Filderstadt. Met om ca.

17-00 ,'tlv 00 en 16 00 Tagesschau.
17.1 0 R Ta9esschau.
1?-37 pr,sant- Boulevardmagazine.
17.40 a rteien 2ur Bundestagswahl.
17.50 ?eg,ona|e informatie.
17.5S i,a9lf sschau-Telegramm.
Afl L7'cht von schlechten Eltern.

18.5bT°°h2eitsta9r,a9esschau-Telegramm.
2°oo 3X1!?"686' serie.
J°-1S ARn a?KeSSChau-
Praton K.a " lhre wahl '94- Vandaag
F 'en Nikolaus Brender en GerhardkandLT Rudo" Scharping, SPD-

-20.59 T
Voor het kanselierschap.

?1.00 pa9estr>emen-Telegramm.
?1-03 nrT.e_fn zur Bundestagswahl.

scheid V dass ein Mord unsArne.' 1" <TH murder do vs part).
22.30 T

speelfl|m uit 1992. Afl. 1.
?3-°o tethemen-
?3 -03 w 5 ZUr Bu"destagswahl.

F*ichaV.Trhsch,a9- Satire. Met: met
?3 -0« film09'?-percv f onberr,es- Speelfilm van
°°-40Ch lOn
taireSphron,k der Wende. Documen-
de v.C, over de omwikkelingen in
de M,° m!''9e DDR r°nd de val van

On Muur. Afl.: 13. Oktober'B9.
°'05 a9esschau.
ror) Vn orutalen Handen (Cry ter-
Met i=

er misdaadfilm uit 1958.°2 -40-n? «S Mason'Rod Peiger e.a.nen 11 2uscnauen - Entspan-rtletm=!:achdenken- A,l-: Ein Kum-'^acher in Piemont.

Duitsland 2
05.10 Gezamenlijk programma

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

28-delige Duitse serie.
Afl.: Die Pilgerquote.

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

14.50 Achterbahn. 13-delige kinder-
serie. Afl.: Die weisse Krahe. Herh.

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

met interactieve spelletjes en de
nieuwste ontwikkelingen op multime-
dia- en computergebied.

16.00 heute.
16.05 Die fliegenden Arzte (The

flying doctors). Australische dokters-
serie. Afl.: Gefahrliche Hilfe.

16.55 WISO-Tip. Sociaal-
economisch magazine. Herh.

17.00 heite.
17.10 landerjournal.
17.30 Lotto-trekking A en B.
17.35 ZDF Sport extra. Met voetbal:

Vriendschappelijke interland Honga-
rije - Duitsland vanuit Boedapest

18.00 ZDF Sport extra. Vervolg.
Met om ca. 18.45 heute en om ca.
18.50 weerbericht.

20.00 Liebes Leben. Drie korte
verhalen met als thema de liefde.
Aansl.: Parteien zur Wahl. Herh.

20.55 Wie würden Sic entscheiden?
Serie gedramatiseerde rechtszaken.
Met aansluitend een discussie in de
studio Afl.: Tatort Couch.

21.45 heute-journal.
Aansl.: Parteien zur Wahl.

22.20 Zündstoff: Hoch gepokert.Reportage. De onroerend-goedmarkt
in Duitsland lijkt momenteel in te stor-
ten. De meeste nieuwe kantoorge-
bouwen staan leeg, en toch wordt ernog bijgebouwd. Veel gebeurtenissen
van nu zijn het gevolg van de goudentijd die deze branche kort na de Duit-
se eenwording doormaakte.

23.05 Derrick. Duitse misdaadserie.
Afl.: Mordfall Goos. Herh.

00.05 heute nacht. Actualiteiten.
00.20-01.15 Zeugen des Jahrhun-

derts. Serie gesprekken.
Peter Kustermann in gesprek met po-
liticoloog en publicist Theodor
Eschenburg, ter gelegenheid van
diens 90e verjaardag op 24 oktober.

FILMS TV VIDEO
Duitsland 1en2

<1 9541 ,oUr " overland Pacific -Nad A)'
de Vrf Burgeroorlog treffen twee ou-
-9eWo'!,nden elkaar. De een is agent
k).... aen, de ander crimineel. Recht-searc anwestern van Fred F
castie Gt Jack Mahoney en Peggie

BBC 1
'9.00SJ986-USa! " SpaCe CamP "

W?na^tische SF-jeugdfilm van Harry
te a-, met mooie scènes in de ruim-en '*?". verwende kinderen krijgen
Met- kP7 ldln9 tot aspirant-astronaut,
sor, e Capshaw en Lea Thomp-

RTL Television
lris R UVr " Tod in Miami - (1994-D)
haar en ontdekt dat haar man
moord legt- Als hit kort daarna ver-
Örama l' s,ort haar wereld in.
catie \n \T Carl° Rola. 9e'ilmd op lo-c ln Miami en Berlijn.

Belglë/TV 2
(1 990 no*. A CaPtive in the Land -Sen USA>
acl<t p,eoro|oog óp Groenland ont-

vliegtuigwrak en vindt er

een zwaargewonde Rus.
Matige actiefilm van John Berry naar
het boek van James Aldrich. Met:
Sam Waterston.

Nederland 1
20.31 uur - Return of the Jedi -
(1983-USA).
Succesvolle science-fiction van Ri-
chard Marquand met Mark Hamill en
Harrison Ford. Held Luke Skywalker
bestrijdt het kwade, onder andere in
een spectaculair ruimtegevecht.

Duitsland 1
23.08 uur - Salmonberries - (1991-D)
Drama van Percy (Bagdad Café) Ad-
lon. K.D. Lang speelt een jongevrouw die haar ouders in Alaska op-
zoekt en ook zichzelf zoekt.
Houterige dialogen, maar prachtige
natuuropnamen.

BBC1
00.05 uur - Night of the Cornet -
(1984-USA).
Heerlijke pastische van de rampen-
films uit de jaren '50 met langssche-
rende kometen, boze zombies en
panikerende aardbewoners. Low
budgetfilm van Thom Eberhardt.

Duitsland 1
01.05 uur - Cry Terror - (1958-USA)
Degelijke thriller van AndrewL. Stone
over een maniak\die een bom in een
vliegtuig plaatst en het gezin van zijn
vroegere vriend gijzelt. Met: James
Mason en Rod Steiger. " Scène uit de Amerikaanse sf-film 'Return to the Jedi'

met o.a. Harrison Ford en Mark Hamill. (Nederland 1 -20.31 uur).

Nederland 3
Vara/Vpro
08.53-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
12.00-12.07 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

17.10 Villa Achterwerk: Potje sport.
Kindersportprogramma.

17.40 The Bob Morrison show.
Australische comedyserie. Afl.: Binky.
Maxime is op zoek naar Binky: de
restanten van een avondjurk die ze
gebruikte als knuffeldoekje.

18.10 Oe Fabeltjeskrant. Poppense-
rie. Afl.: Bord pap.

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

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

derprogramma. Afl.: Kleurcode.
19.00 (TT) Lingo. Woordspel.

Presentatie: Francois Boulangé.
19.25 Kassa! Consumentenmagazi-

ne. Beeldvullend magazine voor de
eigentijdse consument, met wekelijks
de kassal-klachtencommissie en
spaakmakende onderwerpen.

19.58 Mad about you. Amerikaanse
comedyserie. Afl.: Frustraties.
Jamie en Paul hadden gehoopt op
een romantisch avondje voor twee.
Maar als ze voor de zoveelste keer
worden gestoord, zien ze er maar
vanaf.

20.25 My son Johnny. Amerikaanse
tv-film uit 1991 van Peter Levin.
Anthony wordt dagelijks mishandeld
doorzijn broer Johnny, het lievelinge-
tje van zijn moeder. Op een dag is de
maat vol en schiet hij Johnny dood.
Zijn enige kans is dan nog de getui-
genis van zijn moeder.

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

gramma. Presentatie: Paul Witteman.
Aansl.: NOS (TT) Den Haag Van-
daag. Parlementaire rubriek.

23.24 Zappelin. Mediaprogramma.
Presentatie: Pieter Jan Hagens.

00.04-00.09 Socutera. Vakantie voot
iedereen, Nationale Kollekte voor
mensen met een verstandelijke han-
dicap.

RTL4
06.30 Hei elei kuck elei.
07.00 Nieuws & krantenoverzicht.
07.07 Ontbijtkids: Foofur.
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.
11.00 Showtime shop.
11.05 As the world turns. Soap.
11.50 Lunchkids.
13.15 Gezond & wel. Herh.
13.45 Koken met sterren. Herh.
14.15 Rad van fortuin. Spel. Herh.
14.45 Spijkerhoek. Dramaserie.
15.15 Showtime shop.
15.20 Santa Barbara. Amer. soap.
16.10 The Oprah Winfrey show.

Amerikaanse talkshow.
17.00 5 uur show. Gev. middagmaga-

zine.
18.00 Zes uur nieuws.
18.15 Ooggetuige. Reportages.
18.30 Rad van fortuin. Spelprogram-

ma.
19.00 The bold & the beautiful.

Amerikaanse soap.
19.30 Half acht nieuws.
19.50 Weer.
20.00 Goede tijden slechte tijden.

Nederlandse soap.
20.30 Waargebeurde verhalen:

A mother's story. Amerikaanse
speelfilm uit 1987.
Billie 'leent' 10.000 dollar uit de geldla
op haar werk voor de nieuwe zaak
van haar vriend Van. Die geeft het
geld niet terug en Billy wordt veroor-
deeld voor verduistering en draait de
bak in.

22.20 Speelfilmoverzicht.
22.30 Documentaire: Moonshot

(maanlanding). 4-delige documen-
taire. Afl. 1.

23.30 Nieuws, sport en weer.
00.00 Streets of San Francisco.
00.55 The Oprah Winfrey show.
01.40 Nachtprogramma.

Duitsland 3 West
08.15 Tele-Gym. 08.30 Cursus Engels.
Afl. 43. 09.00 Endlich frei. Documentai-
re. 10.00 Schooltelevisie. 12.00 Bonnam Rohr. 12.43 Programmvorschau.
12.45Arena. 14.00WDR aktuell. 14.05Hit-Clip. 14.30 Zwischen den Schlag-zeilen. 14.45 Rettet die Kasefabrik!
15.00 WDR aktuell. 15.05 Fenster-Platz. 15.45 Chronik der Wende. Docu-
mentaireserie. 16.00 Eine bucklige,aber schone Welt: das Sauerland.
16.30 Cursus Engels. Afl. 43. 17.00Schlupp vom grünen Stern. Poppense-
rie. 17.30 Es war einmal der Weltraum.
Tekenfilmserie. 18.00 Nachrichten aus
Rheinland und Westfalen. 18.05 KvK.
18.30 Tele-Praxis. 18.45Aktuelle Stun-
de. 19.25 Fensterprogramme der Lan-
desstudios. 19.45 Mittwochs live. 21.00
WDR aktuell. 21.15 Quarks & Co.
22.00Rückblende. 22.15 Ring of Scor-
pio. Tv-film. Afl. 3. 23.05 Mietwucher -
ein Gesellschaftsspiel? Reportage.
23.35 Der Weg ist das Ziel. 00.05 Ex-
perimente. Korte films van de prijswin-
naars van de Videonale Bonn 1994.
00.35-08.15 Nachtprogrammering.

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gym. 08.30 Cursus Engels.
Afl. 43. 09.00 Schooltelevisie. 10.35
Non-Stop-Fernsehen. 13.30 Glaskas-
ten. Herh. 14.00 Schooltelevisie. 14.59
Programma-overzicht. 15.00 Hallo, wiegeht's? Herh. 15.15 Infomarkt - Mark-
tinfo. Herh. 16.00 Sport-Oldies. 16.15
Blickpunkt Europa. Herh. 17.00Cursus
Engels. Afl. 43. Herh. 17.30 Sesam-
strasse. 17.58 Wuff! Jeugdserie. Herh.
18.23 Zoo-Olympics. Herh. 18.25 Un-
ser Sandmann. 18.30 Südwest aktuell.
18.35 Hallo, wie geht's? 18.50 Was die
Grossmutter noch wusste. 19.19 Pro-
gramma-overzicht. 19.20 Landes-
schau. 19.48 Landesschau aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Lander -Menschen - Abenteuer: Antarktis.
Herh. 21.00 Nachrichten. 21.15 Sport 3
extra. 21.30 Schlaglicht. 22.00 Na
und? Jeugdmagazine. 23.00Kulturzeit.
23.45 Die 50 Besten. Korte videofilms.
00.15 Lander - Menschen - Abenteuer:
Antarktis. Herh. 01.00 Schlussnach-
richten. 01.15 Non-Stop-Fernsehen.

RTL Television
05.30 Guten Morgen Deutschland.
Ontbijttv. 09.05 Kojak. Amer. misdaad-
serie. 10.00The bold and the beautiful.
10.30 Days of our lives. 11.00 Der
Preis ist heiss. Spelshow. 11.30 Fami-
lien Duell. Spelprogr. 12.00 Punkt 12.
Middagmagazine. 12.30 Springfield
Story. 13.15 California Clan. 14.10
Murder, she wrote. 15.00 llona Chris-
ten. Vandaag: Wanneer partners zich
volledig laten onderhouden. 16.00
Hans Meiser. Vandaag: Medewerkers
van beroemdheden. 17.00 Whos the
boss?. 17.30 Married with children.
18.00 The 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 Tod in Miami.
Duitse speelfilm uit 1994. Afl. uit de se-
rie Schicksalhafte Begegnungen. Met
om 21.05-21.10 TIP-TV: Tapfere
Frauen, een vooruitblik op de herfst-
programmenng van RTL Tv. 22.15
stern TV. Magazine. 23.15 Gottschalk.
Talkshow. 00.00 RTL-Nachtjournal.
00.30 Married with children. 01.00 Die
Tracey Ullman Show. 01.30 Whos the
boss?. 02.00 Explosiv - Das Magazin.
Herh. 02.30 RTL-Nachtjournal. Herh.
03.00 Hans Meiser. Herh. 04.00 llona
Christen. Herh. 05.00 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. Herh.

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! 12.30 Knots
landing. 13.30Love Boat. 14.30Super-
boy. 15.00 Star Trek. 15.55 MacGyver.
17.00Riskier' was! 17.30Reg. progr.'s.
18.00 Geh aufs Ganze! 19.00 Sat.l
Newsmagazin. 19.19 taglich ran -Sat.l-Sport. 19.30 Glücksrad. 20.15
Die Dornenvögel The Thorn birds.
4-delige Amer. miniserie uit 1983. Afl.
1. Aansl.: TopNEWS. 23.05 Wer soll
regieren? Vraaggesprek i.k.v. Bonds-
dagverkiezing. 00.05 Big trouble.
Amer. komedie uit 1984. 01.45 Star
Trek. Herh. 02.40 MacGyver. 03.30
Hunter. 04.35 Der Bergdoktor. Herh.

televisie en redio woensdag

Nederland 1
Awo/KRO/Ncrv/lkon0700 Tekst-tv.

Ik mik Loreland. Afl. 6.«9.30-09.45 Koekeloere. Afl. 47."9-SO-io.io (TT) ledereen isanders 11. Afl. 4.
Ir'o!" 10-35 f11") Lucht- Afl 4-
-Ifi ?o Nleuws v<x>r doven.«■33 Studio op stelten. Kinderpro-9ramma. Met: Aansl.: Paulus de bos-kabouter. Poppenserie. Afl.: Op een"ooie morgen in het bos. Aansl.: Wat9ebeurt er later. Serie dierenverha-al. Afl. 6: Verbazing. Aansl.: Me-

»f?ctL Centrum Muis. Poppenserie.
17? n epidemie. Aansl.: Doug.

■« Robbedoes. Animatieserie rond°eigische stripheld Robbedoes.
17 SR6cDe ,eruQkeer van Cyanide.
Afi _T lipDer- Amerikaanse serie,

Ramp in de Everglades.
arkwachter Ricks weet te ontsnap-pen uit de handen van de stroper."Pper vindt hem en gaat hulp halen,waar wie is sneller: Flipper of de stro-

82' rlipper- Vervo|9
"« Topscore met Ted de Braak.Woordspel.

PW De wondergympen (Min van
lrtïS ma9iska gymnastkskor).aeige Zweedse serie. Afl. 3.
h

s ~lf eindelijk de gympen van Percy
tm i eten ,e bemachtigen, denkt hijui alles in staat te zijn en nodigt hij
k reen uit voor een levensgevaarlij-ke evenwichtsstunt. Ondertussen zet1 met zijn wondergympen ook de

19r? s,aPPen °P het liefdespad.
m_, Alle d|eren tellen mee. Infor-

-19 lo d|erenmagazine.
20 nn ,4lï?" PO'it'eke partijen: SP.
20'S? (TT> Journaal.
2oli £OS-Weeroverzicht-""Return of the Jedi. Amerikaan-
-22 4/_

uit 1983.
Ser ser- Amerikaanse comedy-

-23 io
6 oA" 6: (-'a" me irresponsible.

d'lf Boekarest gezichten zon-
n- na^m (Bucarest, visages anony-

s). Belgische documentaire over
Moemeense hoofdstad, vijf jaar na

00rU_l van Ceaucescu.
Journaal.

RTL 5
16.15 Tv boetiek. Homeshopping-
programma.

16.45 Goede tijden, slechte tijden.
Nederlandse soapserie. Herh.

17.10 Happy days. Amerikaanse
comedy.

17.35 Knight rider. Amerikaanse
actieserie. 'The Cameleon'.
Gordon Baxter alias De Kameleon
weet aan zijn bewaker te ontsnappen
als ze op weg zijn naar de rechtbank.
Met de revolver van de agent be-
dreigt Gordon de rechter en vraagt
haar kleding. Met wat make-up weet
hij uit de rechtbank te ontkomen. De
Kameleon heeft het voorzien op Mi-
chael, omdat die voor zijn arrestatie
gezorgd heeft.

18.35 Beverly Hills 90210. Herh.
19.30 Sport: Noorwegen - Neder-

land. Live-verslag.
21.30 Sport: Nabeschouwing

Noorwegen - Nederland.
22.00 Lijn 5 en Nieuwsflits.

Live-programma.
22.15 Dangerous desire.

Amerikaanse actiefilm uit 1992 van
Paul Donovan.
Met: Richard Grieco, Maryam D'Abo,
Natalie Radford e.a.
Dr. Jackie Eddington voert een zeer
gevaarlijke operatie uit, waarbij ze
het leven van haar geliefde Torn
moet redden. Ze injecteert hem met
een dierlijke stof, waarvan ze de ge-
volgen eigenlijk niet volledig kent.
Torn wordt weer beter op een won-
derbaarlijke manier. Na een tijdje
komen er echter ongeremde seksu-
ele verlangens bij hem boven en die
probeert hij tijdens nachtelijke zwerf-
tochten te bevredigen. Torn laat zijn
oog vallen op een danseres in zijn
groep. Hij achtervolgt haar tot verve-
lens toe, totdat ze valt voor zijn dierlij-
ke wensen.

23.55 Lijn 5. Live-programma.
00.10 Ricki Lake. Amerikaanse

talkshow.
01.00 As the world turns. Ameri-

kaanse soapserie. Herh.
01.45 Hei elei, kuck elei aktuell.

Luxemburgs programma.
02.15 Nachtprogramma.

België/TV 1
17.35 Paradise Beach. Australische

strandsoap. Afl. 28.
18.00 Journaal.
18.10 Mooi en meedogenloos (The

bold and the beautiful). Afl. 1048.
18.30 Blokken. Spelprogramma.
19.00 Buren (Neighbours). Afl. 1473.
19.25 Joker- en lottotrekking.
19.30 Journaal en sport.
20.00 2.4 children. Comedy. Afl. 6.
20.30 Derrick. Duitse politieserie.

Aansl.: Winstverdeling van joker/lotto.
21.30 Boulevard: Dienstplicht.

2-delige documentaire over dienst-
plicht in België, ingevoerd onder luid
protest begin deze eeuw en in 1992
geruisloos afgeschaft.
Afl. 2: Ik sta op wacht.

22.00 Hearts afire. 38-delige Ameri-
kaanse comedyserie. Afl. 6: Signifi-
cant others. Aansl.: Paardenkoersen.

22.30 Ziggurat. Kunstmagazine.
23.10 Bienvenue en France. Afl. 11.
23.25-23.57 Weerbericht.

België/TV 2
17.00 Van-a-1, van-a-2. Jeugdblok

met om:
17.00 Samson. Kindermagazine.
18.00 Tik tak. Afl. 285.
18.05 Interflix. 13-delige Vlaamse
comedyserie. Afl. 2: De zaak Zam-
bouia.

18.30 Skippy. 39-delige Australische
serie. Afl. 4: Haunted house.

19.00 Thunderbirds. Engelse sf-pop-
penserie. Afl. 2: Trapped in the sky.

19.30 Journaal en sport.
20.00 Sport extra: Voetbal. Overzicht

van de vorige speeldagen in de
Champions League.

20.25 A captive in the land.
Amerikaanse actiefilm uit 1990 van
John Berry.
Bron: Naar het boek van James Al-
dridge.

22.00 Ter Zake. Infomagazine met
nieuws en sport.

22.45 Gek op jou (Mad about you).
22-delige Amerikaanse comedyserie.
Afl. 4: Sofa's choice.

23.10-23.12 Coda. Mark Braet leest
voor uit eigen werk. Vandaag: Wan-
neer het tumult.

Radio 1 radioElk heel uur en om 7.30, 8.30,
12 30, 13.30, 16 30, 17.30 Nieuws
7.07 VARA Radio I woensdagedi-
tie. 10.05 NL Buitenland reportage
11 05 Michelangelo 12 07 AVRO

Radiojournaal. 17.07 NCRV's Hier
en nu. Elk heel uuren om 18.30en
6.30 Nieuws. 18.07 NCRV's Hier
en nu, vervolg. 19.04 NCRV's Hier
en nu/Praatradio. 20.04 Langs de
lijn, sport enmuziek. 23 07 Met het
oog op morgen 0.04 Voor wie niet
slapen kan. 1.02 Zingen in de
nacht. 202 De verandering 3.02
Gospels van toen. 4.02 De och-
tendmix. 5.02-7.00 Wakker op
weg.

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

Radio 3
Elk heel uur nieuws
AKN: 6.04 Breaklast-club 9.04 Ar-
beidsvitaminen. 12.04 Denk aan
Henk. 1404 Carola. AKN: 15.04
The magie triencis. 17.04 Rinkelde-
kinkel. 18.04 De Avondspits. 19.04
Spoor 7. 20.04 Paperclip magazi-
ne. 21.04 Villa 65 0.04 TROS
Nachtwacht. 2.02 Vacuüm AKN:
4.02-6.00 Pyjama FM.

Radio 4
Elk heel uur nieuws
Om 7.00, 8.00, 13.00 Nieuws 7 02
Preludium. 8.04 Musica sacra. 9.00
Muziek voor miljoenen. 11.00Och-
tendconcert. I Muz voor lorte-
piano/piano; 1230 11. Filharmonia
Ork. 13.02 Stemmen 14.00 Het
middagconcert. Pianomuz. 16.00
De Nederlanden 17.00 Jacco's
keus. Om 18.00 en 20 00 Nieuws
18.04 Sinfonietta. 19 00 Kleine
zaal: De Denen (2). 20 02 Avond-
concert Residentie Ork met hobo
en klarinet. (Pauze: Praten over
muziek) 22 00 Opera magazine
23.00 Jazzspectrum 0.00-1.00
Vier na middernacht

Radio 5
Elk heel uur t/m 17 00 Nieuws
6.45-6.50 Mededelingenrubriek
met uitgebreid weerbericht en
scheepvaartberichten 705 NOS
Sportief 7.30 Vroeg op 5 8.55
Waterstanden 9.02 Het gesprek
10.02 Dingen die gebeuren 13 10
Glas in lood. 1402 Montaigne.
RVU: 16.02 De schatkamer 17.10
Radio UIT. PP: 17.50 RPF Om
1800 en 23 00 Nieuws KRO/RKK:
18.02 Op verhaal komen. 19.00
Waar waren we ook alweer? 19.15
Nieuws en actualiteiten in het
Turks. 19 50 Nieuws en actualitei-
ten in het Marokkaans en Berbers
2040 Nieuws en actualiteiten in
het Chinees TELEAC: 21 00 Om-
gaan met stress 21 30 Psycholo-
gie van het gezin. 22.00 Tele-
scoop 23 07-24 00 Met het oog op
morgen. ,ql

RTBF/La Une
13.55 Vacaturebank. 14.10 Doublé 7.
15.40 James Bond jr. 16.05 Luna park.
16.35 Neighbours. 17.00 The Waltons.
17.55 Carlos et les autres. 18.25 Weer.
18.30 Info première. 18.50 Cartes sur
table. 19.10 Sport. 19.15 Joker- en
lotto-trekking. 19.30 Nieuws. 20.05
Strip-tease. Aansl.: Lotto- en joker-uit-
slagen. 21.15 Night games. Film. 22.55
Coup de film. 23.25 Nieuws. 23.30 24
H sur les marchés.

SPORTS 21
18.03 lei Bla-bla. 18.59 Weer. 19.01 lei
Bla-bla. 19.10 Voetbal. Live. EK-kwali-
ficatiewedstrijd Denemarken - België.
21.05 Joker- en lottotrekking. 21.06
Golfmagazine. 22.00 Nieuws. 22.23
Farao Rally vanuit Egypte. 22.36 24 H
sur les marchés + Dow Jones.

TV 5
06.00 La maison Deschenes. 06.30
Télématin. Om 7.25 weerbericht. 08.00
Nieuwsflits. 08.03 Canadees nieuws.
08.30 Nieuwsflits. 08.35 Paris lumiè-
res. Herh. 09.00 Nieuwsflits. 09.05 Au
nom de la loi. 11.00 Magazine euro-peen. 11.30 Objectif Europe. Herh.
12.00 Nieuwsflits. 12.05 La chance aux
chansons. 12.40 Weerbericht. 12.45
Zwitsers nieuws. 13.05 La maison De-
schenes. Herh. 13.30 Envoyé spécial.
Herh. 15.00 Qui vive. 15.30 Scully
rencontre. 16.00 Nieuws. 16.10La cui-
sine des mousquetaires. 16.25 Bibi et
ses amis. 17.15 Les carnets du Bour-
lingeur. 17.45 Question pour vn cham-
pion. 18.15 Visions d'Amérique. 18.30
Nieuws. 18.55Revue de presse africai-
ne. 19.00 Paris lumières. 19.25 La
météo des cinq continents. 19.30 Zwit-
sers nieuws. 20.00 Téléscope. 20.55
La météo des cinq continents. 21.00
Nieuws. 21.40 Leila née en France.
Tv-film. 23.10 Bouillon de culture.
00.20 Nieuws. 00.50 Claire Lamarche.
01.35 La chance aux chansons. Herh.
02.00 Paris lumière. Herh. 02.30 Ma-
gazine europeen. 03.00 Histoire des
sciences en Europe. Herh. 04.00 Uni-
versité de nuit.

BBC 2
07.20 The adventures of Buzzy Bee
and friends. Herh. 07.25 Mr Berm.
Herh. 07.40 Littl'e bits. Herh. 08.00
Breakfast news. Met gebarentaal.
08.15 Soviet 1929-33: The ballet.
08.20 Children's parties. Herh. 09.00
Schooltelevisie. 10.00 Playdays. Herh.
10.25 Schooltelevisie. 14.00 Penny
Crayon. Herh. 14.10 Conservatives li-
ve. Rechtstreeks verslag van het partij-
congres van de Conservative Party in
Bournemouth. Met om 15.00 en 15.50
Nieuws. 17.30 Waiting for Mr Manitsky.
18.00 Star Trek: The next generation.
18.45The big trip. Aansl.: Black tracks.
Muziekclips. 19.30 All black. 20/00 A
feast of Floyd. 20.30 University chal-
lenge. 21.00 Grace under fire. Aansl.:
Mr Crabtree.Animatieserie. 21.30 Vi-
deo diaries. 22.30 Newsnight. 23.15
The late show. 23.55 Weerbericht.
00.00-01.25 ■ Mitchum after midnight:
The locket. Amer. speelfilm. 02.00
Night school. 04.00-04.15 BBC Select.

RAI UNO
06.00 Euronews. 06.45 Unomattina.
Om 7.00, 8.00 en 9.00 Nieuws. 09.35
Cose dcli' altro mondo. 10.00 Nieuws.
10.05 Speelfilm. 11.00 Nieuws. 11.40
Utile futile. 12.25 Weer. 12.30 Nieuws.
12.35 La signora in giallo. 13.30
Nieuws. 14.00 Primissima. 14.20Prove
e provini a Scommettiamo che...?
15.00 Avventura er sogno. 15.45Solle-
tico. 15.55 Viva Disney. 16.25L'uomo
ragno. 17.30 Zorro. 17.55 Oggi al par-
lamento. 18.00 Nieuws. Aansl.: Appun-
tamento al cinema. 18.20 In viaggio nel
tempo. 19.05 Mi ritorni in mente. 19.50
Weer. 20.00 Nieuws. 20.30 Sport.
20.40 Speelfilm. 22.25 Nieuws. 22.35
Mercoledi sport. 23.35 Speelfilm. 00.20
Nieuws. 00.25 Oggi al parlamento.
00.30 Film. Vervolg. 01.30 DSE Sape-
re. Aansl.: Nachtprogrammering.

Eurosport
08.30 Step aerobics. 09.00 Kunstrijden
op de schaats. 11.00 De mooiste sport-
momenten. 12.00 Snooker. 14.00 Eu-
rotennis. 15.00 Eurofun. 15.30 Tram-
polinespringen. 16.30 Paardesport.
17.30Duathlon. 18.30 Autosport. 19.30
Nieuws. 20.00 Prime Time boksen spe-
ciaal. 22.00 Motoren. 23.00 EK kwalifi-
catie. O.a. Estland-ltalië, Macedonië -
Spanje en Noorwegen - Nederland.
01.00-01.30 Eurosportnieuws.

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. 11.00 Rivera live. 12.00 Today's
Business. 12.30 FT Business today.
13.00 Today. 15.00 The money wheel.
17.30 FT Business tonight. 18.00 To-
day. 19.00 ITN World news. 19.30
Sportprogramma. 20.30 Dateline.
21.30 Inside edition. 22.00 ITN World
news. 22.30 The tonight show. 23.30
Real personal. 00.00 FT Business to-
night. 00.20 US Market wrap. 00.30
Nightly news. 01.00 Equal time. 01.30
The tonight show. 02.30 Videofashion!
03.00 Rivera live. 04.00 Rolonda.
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
from 1. 17.30 Dial MTV. 18.00 Music
non-stop. 20.00 Greatest hits. 21.00
Most wanted. 22.30 Beavis & Butt-
head. 23.00 The report. 23.15 CineMa-
tic. 23.30 News at night. 23.45 3 from
1. 00.00 The end? 02.00 The soul of
MTV. 03.00 The grind. 03.30-06.00
Night videos.

BBC 1
06.00 Business breakfast. 07.00 BBC
breakfast news. 09.05 Kids' Kilroy.
09.30 A word in your ear. Woordspel.
10.00 Nieuws. 10.05 Conservatives li-
ve. Live verslag van het partijcongres
van de Conservative Party in Bourne-
mouth. Met om 11.00 en 12.00 nieuws.
13.00 Nieuws. 13.30 Neighbours.
13.50 Today's gourmet. 14.25 The
Rockford files. Herh. 15.15 Lifeline.
Herh. 15.25 The Pink Panther show.
15.45 Noddy. 15.55 Dinobabies. Te-
kenfilmserie. 16.20 Mortimer and Ara-
bel. Poppenserie. 16.35 Smart. Knut-

selmagazine voor de jeugd. 17.00
Newsround. 17.10 Byker Gove. Jeugd-
serie. Herh. 17.35 Neighbours. Herh.
18.00 Nieuws. 19.00 Space Camp.
Amerikaanse speelfilm. 20.45 Points of
view. Kijkerspost. 21.00 Nieuws. 21.30
Common as muck. 22.25 Sportsnight.
Met voetbal: live verslag van Engeland- Roemenië vanuit Wembley. Verder
aandacht voor de wedstrijden Schot-
land - Faermer-eilanden, Noord-lerland- Oostenrijk en Wales - Moldova. 00.05
Night of the cornet. 01.45-01.50 Weer-
bericht. 02.00-04.45 BBC Select.

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

Omroep Limburg
Elk heel uur ANP-nieuws
7 00 Limburg Aktueel. 8 00 Radio-
NieuwsCentrale, rubriek met bin-
nen- en buitenlands nieuws. 8.30
Regionaal nieuws 8.35 Limburg
Aktueel met Limburg Bevri|d 9.00
Tussen de bedrijven door, verzoek-
platen. 11.00 Postbus 94, telefoni-
sche felicitaties 12.00 Limburg
actueel met 12.30 uur ANP-
nieuws 13.00 RadioNieuwsCen-
trale, binnen buitenlandrubnek.
13 30 Regionaal nieuws 13 35
Provinciale Zaken 14.00 Licht Lim-
burgs muziek. 15.00 Liefde, voor
en door tieners 16 00 Cultuurma-
gazine Festival. 17.00-1800 Lim-
burg Aktueel.

BRTN/Radio 2
6.00 Nieuws. 6.05 Radio 2 regio-
naal (6.30, 7.00,7.30 nieuws) 8.00
Nieuws 8 10Koffers en Co 10.00
Nieuws. 10.03 Het schurend schar-
nierde 10 08 Reporter zonder
grenzen. Een luisteraar kiest tien
platen die hem ol haar aanspre-
ken 1150 Feuilleton Het
Koekoeksnest 12 00 Radio 2 re-
gionaal. 13.00 Nieuws 13.10 Mu-
ziek- en cabarettragmenten 14 00
Villa Musica. met de elpee van de
week, een spelletje en een cursief-
je. 17.00 Radio 2 regionaal 18 00
Nieuws 18.10 Radiovisier Televi-
sienieuwtjes op de radio. 20.00
Cinema Paradiso: rondom film en
video 22 00 Nieuws 22.05 Ever-
green met onsterfelijke melodieën
en crooners. 23.30-06.00 Nachtra-
dio.

België/BRF
Elk heel uur nieuws
605 Radiotrühstück + Spiel
Glückstreffer (6 15 Wort in den
Tag; 6.30 nieuws; 6 45 verzoekpla-
ten; 7 15 agenda; 7.30 regionaal
nieuws; 8 30 persoverzicht; 9 05 uit
de regio). 9.10 Gut Aufgelegt. Tips
und Themen am Vormittag 12 05
Musik è la carte (12.30 BRF Ak-
tuell). 13.00 Presseschau. 13.05
Musikbox 16.05 Popcorn 18.00
Nieuws uit de regio 18 05 BRF
Aktuell: Aktuelles vom Tage 1840
Klassik. 20 00-20 05 Nachnchten

Happy RTL Radio
700 Jan van de Putte 10.00 Jan
de Hoop. 12.00 Ron Bisschop
16.00 Luc van Rooij. 20 00 Late
Rock. 00.00-07.00 Night Rock

WDR 4
Nieuws: tot en met 09 00 elk heel
uur; vanaf 10 00 elke twee uur
4.05 Radiowecker 605 Morgen-
melodie (8.05 Zum Tage; 855
Andacht). 9.05 Musikpavillon
(10.05 tot 11.00 verzoekplaten)
12.05 Zur Sache. 12 07 Gut aufge-
legt (13.00 Mitmenschen. 14.05
Stichwort Wirtschatt) 15.00 Cafe-
Konzert 16.05 Heimatmelodie,
volksmuziek 17.00 Der Tag urn
fünf 17.07 Musik-Express (19 00
Auf ein Wort; 19.30 Ohrenbar)
20.05 Zwischen Broadway und Ku-
damm. 21.00 Musik zum traurnen
22.30-04.00 ARD Nachtexpress
(elk uur nieuws)
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Vgn onze verslaggeefster

XTC-bende opgerold
Elf verdachten in Maastricht en Lanaken gepakt

Actie verpleegkundigen
tegen gedwongen ontslag

Personeel De Wever en Gregorius wil werktijd inleveren zend uur wordt ingele-
verd, kunnen omgere-
kend zon dertig perso-
nen part-time blijven
werken in de ziekenhui-
zen.

oprollenvan een drugslaboratorium
in een garage in de wyk Amby, eer-
der dit jaar.

'een van de ideeën, die
leven binnenshuis.
„Concreet zijn nog geen
steunbetuigingen bin-
nen."

De politie zette zeventig mensen en
vier honden in. De leiding was in
handen van de rechters-commissa-
ris mr. Hazen en mr. Sijmonsma en
van de officieren mr Ummels en
Pommer.

HEERLEN - Verpleeg-
kundigen van het DeWeverziekenhuis in"eerlen en het Grego-"usziekenhuis in Bruns-sum willen de banen vancollega's redden door
zelf - tijdelijk - één"Ur per maand in te leve-

in de gisteren ver-schenen editie van hetPersoneelsblad Mozaïek
worden de drieduizend"ledewerkers van de zie-enhUi2en opgeroepen
«widair te zyn met de
"*« onslag bedreigdec°Uega's. omgezet,

MAASTRICHT - Een gecombi-
neerd team van de Limburgse poli-
tie en de Belgische rijkswacht heeft
gisterochtend in alle vroegte een
Maastrichtse drugsbende uitgescha-
keld. De organisatie hieldzich bezig
met de produktie en internationale
distributie van XTC-pillen. Daar-
mee werden miljoenen guldens

Volgens plaatsvervan-
gend voorzitter Theo
Mady van de onderne-
mingsraad (OR) ziet het
voorstel 'er niet verkeerd
uit. Voor een echte stel-
lingname is het echter
nog te vroeg, meent hrj.
„We hebben het idee nog
niet gefilterd op de letter.
Het is bijvoorbeeld nog
maar de vraag of het
praktisch uitvoerbaar is.

willen afstaan aan de bo-
ventallige collega's, kun-
nen de Ujsten onderteke-
nen.

Op 13 septemberkondig-
de de directie van de
twee ziekenhuizen, de
Stichting Gezondheids-
zorg Oostelijk Zuid-Lim-
burg, het gedwongen
ontslag van 41 verpleeg-
kundigen aan. De be-

Naar de mogelijkheden
en andere manieren om
het ty te keren gaan we
nog onderzoek doen."

Een interne actiegroep
van deafdeling 6 Oost in
Heerlen is onlangs onder
de naam 'Loesje' begon-
nen met een handteke-
ningenactie. Verpleeg-
kundigen die arbeidstijd

Hein Berendsen om-'"Cr.ryft het iniüatief als

trokken personen moe-
ten per 1 april '95 ver-
trekken.

Een aantal heeft al elders
emplooi gevonden, zodat
de groep op het ontslag-
moment waarschijnlijk
is uitgedund tot zon der-
tig personen. Als alle
personeelsleden gehoor
geven aan de solidariteit-
soproep en dus driedui-

Het onder de leiding van de afde-
ling georganiseerde criminaliteit
uitgevoerd onderzoek begon onge-
veer een jaar geleden. Toen kwam
de XTC-bende, die overigens me-
rendeels bestaat uit bekenden van
de politie, pas goed in beeld. Al snel
is besloten, gelet op de gigantische
winsten die gemaakt worden met
de fabricage van chemische drugs,
naast het strafrechtelijk- ook een fi-
nancieel onderzoek in te stellen.

Tijdens de actiewerden elfverdach-
ten gearresteerd, van wie één in
Lanaken. Hij werd gisteren uitgele-
verd. Onder de elf, tussen de 24 en
50 jaar oud, bevonden zich twee
vrouwen. De verdachten zijn onder-
gebracht bij diverse politiebureaus
in Zuid-Limburg.

Weg van de baan

Pleumeekers bezorgd
over afglijden regio

Overleg met kabinet over toestand werkgelegenheid
Deze actie is de tweede in korte tijd
waarbij een drugsbende wordt op-
gerold. Op 14 juni van dit jaar wer-
den eveneens elf verdachten aange-
houden. Kopstukken van die bende
stonden gisteren terecht in Maas-
tricht.

De politienam in totaal 55.000 XTC-
pillen, een geldbedrag van honderd-
duizend gulden, meerdere boek-
houdingen en computerapparatuur,
vyf dure auto's, een motor, juwelen
en luxe gebruiksartikelen in beslag.
Daarnaast werden grondstoffen
voor de aanmaak van XTC-pillenen
verpakkingsmateriaal meegeno-
men.

Huiszoeking werd - verspreid over
Maastricht - verricht in acht wo-
ningen, in een bedrijf en in drie
bergplaatsen. De politie bevestigde
dat deze zaak samenhangt met het

Grote vissterfte
in Grensmaas

OBBICHT - In de Maas tussen Ob-
bicht en Roosteren is gistermiddag
massale vissterfte geconstateerd.
Ooggetuigen meldden dat honder-
den dode of bedwelmde vissen
langs dreven.

(
Rijkswaterstaat is on-

middellijk een onderzoek begonnen
naar de oorzaak. Het is niet uitge-
sloten dat het om een tekort aan
zuurstof gaat, ontstaan doordat wei-
nig water door de Maas stroomde.

De eerste melding kwam rond half
drie binnen bij de Vuilwaterwacht.
Die schakelde meteen Rijkswater-
staat in, die op onderzoek uitging.
Op diverse plekken waar de vis-
sterfte was geconstateerd, zijn mon-
sters uit de Maas genomen. Van-
daag besluit Rijkswaterstaat of die
nader worden onderzocht. Tegen de
avond had de Vuilwaterwacht een
achttal meldingen ontvangen, on-
der meer via sportvisserBen Buztin
uit Roosteren. Hij zag honderden
bedwelmde karpers en brasems die
in moeilijkheden verkeerden. Het
staat niet vast dat vervuiling de oor-
zaak van de vissterfte is.

" Diverse percelen bosgrond in het ge-
biedje Exdel op de grens van Land-
graaf en Brunssum worden door de
gemeente Landgraaf overgedragen aan
Natuurmonumenten. De beoogde weg— Zwart 6 - dwars door de Brunssum-
merheide is hiermee definitief van de
baan. Landgraaf had de gronden nabij
Exdel lange tijd gereserveerd voor een
eventueel aan te leggen oost-west-mid-
dentangent door de Brunssummerheide.
Het college acht de aanleg van deze weg

echteruitgesloten, omdat de route niet is
opgenomen op de projectenlij st hoofd-
wegenstructuur. De financiering is
daardoor niet haalbaar. Ook de kostba-
re natuur staat het tracé in de weg. Om
de toekomst van het bosgebiedje veilig te
stellen, dragen BenWde grond nu over
aan Natuurmonumenten. Fietsers en
wandelaars hoeven zich in de toekomst
geen zorgen te maken over voorbijra-
zend verkeer en kunnen in alle rust van
de natuur genieten. Foto: drieslinssen

Bureau krijgt
347 klachten
over vliegveld

Euregionale
ontwerpprijs
MAASTRICHT - Roel Beneens, pas
afgestudeerd aan het Provinciaal Ho-
ger Architectuur Instituut in Diepen-
beek, heeft gisteren in Maastricht de
Euregionale Ontwerpprijs in ontvangst
genomen. De overhandiging vond
plaats tijdens de officiële opening van
de BouwMecc in Maastricht. De orga-
nisatie van BouwMecc, een vakbeurs
voor de bouwsector, heeft vijfduizend
gulden uitgetrokken voor de winnaar
van de prijs. Aan deEuregionale Ont-
werpwedstrijd werd dit jaar deelgeno-
men door 29 afgestudeerdebouwaca-
demie-studenten uit Aken, Luik.
Diepenbeek en Maastricht. Alle inge-
zonden projecten zijn te zien tijdens
de BouwMecc, die nog tot en met vrij-
dag duurt.

WITTEM - De Industrie- en Voe-
dingsbond CNV houdt dinsdag 25 ok-
tober een zogenoemde looncontrole-
bijeenkomst in Hotel 'In den Rooden
Leeuw van Limburg' aan de Wittemer
Allee in Wittem. ledere werknemer in
de horeca kan daar tussen twee en
vier het loon laten controleren. Mede-
werkers van de bond berekenen op
de informatie-middag of het salaris
overeenstemt met loonafspraken in
de cao voor werknemers in de hore-
ca. Aan de hand van de loonstrook
wordt met decomputer het juisteloon
bepaald.

Voedingsbond CNV
controleert lonen

DEN HAAG - De'CDA-fractie heeft
dinsdag het Limburgse Kamerlid Wol-
ters opnieuw gekozen tot vice-voorzit-
ter. Wolters is tweede man onder
fractievoorzitter Heerma. Hij bekleed-
de de functie ook al onder de inmid-
dels afgetreden Brinkman en in de
voorgaande parlementaire periode.

Wolters blijft
tweede man CDA

MAASTRICHT - De tijdelijke opvang
voor zestig Maastrichtse verslaafden
in Stadskantoor-2 kost de gemeente
ruim een half miljoen gulden voor het
eerste jaar. Om een ruimte in het
stadskantoor geschikt te maken voor
het dagelijks verblijf van de junks
heeft de gemeente ruim een ton op
tafel moeten leggen. Oe exploitatie-
kosten zijn 435.000 gulden per jaar.

Opvang junks
kost half miljoen

MAASTRICHT/URMOND - Officier
van justitie mr. M. Verbaas is in be-
roep gegaan tegen het vonnis van de
Maastrichtse rechtbank in de zaak
van boer W. uit Urmond. W. werd ver-
leden week veroordeeld tot een voor-
waardelijke hechtenisstraf omdat hij
de gezondheid van zijn runderen no-
deloos had geschaad. Oe officier had
wegens dierenmishandeling van de
36 dieren, die tijdens de overstro-
mingsramp verdronken, zes maanden
gevangenisstraf gevraagd, waarvan
de helft voorwaardelijk en 10 mille
boete. Advocaat mr. J. Marehal had
vrijspraak bepleit omdat W. verkeerde
waterstanden zou hebben doorgekre-
gen en daarom te laat in actie was
gekomen.

KERKRADE - De Raad van Europa
heeft de gemeente Kerkrade onder-
scheiden met het Europees diploma
voor haar nauwe samenwerking met
Herzogenrath. De onderscheiding is
afgelopen vrijdag in Straatsburg uitge-
reikt aan burgemeester Wöltgens en
gemeentesecretaris Suttorp. De Raad
van Europa prijst onder meer de bijna
voltooide inrichting van de Nieuw-
straat, de grensstraat tussen Kerkra-
de en Herzogenrath, en de grensover-
schrijdende plannen van Kerkrade op
het gebied van gezondheidszorg, on-
derwijs en wpningbouw. Herzogen-
rath was door de Duitse overheid niet
genomineerd voor de prijs. Naast
Kerkrade hebben de gemeenten
Waalwijk en Stadskanaal het Euro-
pees diploma gekregen.

Officier in beroep
na vonnis boer W.

Kerkrade krijgt
Europees diploma

Pesterijen vooral in
speciaal onderwijs

Tweederde schooljeugd kijkt bij sarren toe

iieUw ertense burgemeester wil
oor * aandacht' van het kabinet
verlet reSio- Pleumeekers wil
He vvp et het kabinet over de to-
oorni ,kBelegenheidssitutatie in de
ver 1 ge mijnstreek. Hij wil hier-
üüra„erst overleg voeren met de>6 toger«eenten.
o)gennp?e van de werkloosheid is
eHjker eumeekers des te opmer-
kelijk onidat de laatste jaren wel
"en , , nieuwe banen zijn gescha-
Da't ? ? vier a vijf procent zelfs.
Haatsv Hk»nt dat elders afbraak
*r..i" 1i?t'" B^ de rijksdiensten in
Jnet u

blJ voorbeeld. Het oude ka-
tl°geliiife toegezegd dat zoveel

''euml i
te compenseren, maar

üeuvve vraagt zich af of de
Ven regerin g de gedane toezeg-

P^erneemt- Er m°gen ëeen
lerkt hS _n terug naar Den Haag>
Se v Uurder °P- De Lim"
ens k kamerleden zullen overi-
*et aar,n^enkort weer bÜ het kabi"fcrUes bel trekken over hetpJksdLaan werkgelegenheid bij de
Nek ten in de Oostelijke Mijn-

re d.»1kers wijst vel*der op plan-
r'den . een herverdeling van de

fu, de sociale werkvoorzie-hn jvffw) ln ons land moeten lei-
fevopK °U ln deze streek, waar
rerken /°Udlng zeer veel wsw'ers
Skom m viJfduizend), hard
K^Uw ♦"PPlumeekerseumeekers wil geen

nbeleid (de vroegere
?°steliJuS 1- Maar wel moet deMlJnstreek met prioriteit
S het |roflteren van het beleid
j»er_ 2 Ijk op de diverse gebie-
*n - ° zou het stadsgewest Heer-Ner_a°^ wel de viJfde 'stad' van
NiW j

genoemd - mee moeten"doen met het grote-steden-
)tn de» levert vele miljoenen op
ï^en regl ° weer leefbaarder te
er derrltn deh ggen er nog oude-beloftes
l&o af°ofdwegenstructuur in deze
rs on ronden. merkt Pleumee-

tQtïien °ok m°et er rijkssteun
frenSo\, Voor projecten zoals het
Ito rj- erschrijdende bedrijfster-
Wet v

'e lnitiatieven komen anders
stg

de grond, merkte de burge-er. 0 *" °P- Pleumeekers maakte
'an hetif*kingen biJ de Presentatie

l9cu Meerjarig Collegeprogram-
*n Wi] h 98' Het collegevan Heer-
i^keei komende jaren de lokale
'SffTlegenheid bevorderen, on-r d,°or het instellen van eenj-k 'nisch ontwikkelingsfonds.

oeten bÜ de gemeente een
*Usehe ,ntactPunt en een econo-denktank' worden ge-

’ a/s het maar snoep Êv. Wordt genoemd
j e& het kind f1 w/f zichzelf ft) n<>g bruinbrood %
W&_ _ punaise*f

Komen pesterijen op basisscho-
len meer voor dan op scholen
voor voortgezet onderwijs, de
aard ervan is bij instellingen
voor voortgezet onderwijs ernsti-
ger. Daar gaan de pesterijen
vaak gepaard met fysiek geweld,
zoals schoppen en slaan. Jon-
gens passen meer geweld toe
dan meisjes.

Het onderzoek van de GGD be-
steedt meer aandacht aan de ver-
schillen tussen schooltypen dan
een landelijke steekproef in 1992
van het instituut van Toegepaste
Sociale Wetenschappen (ITS) in
Nijmegen. Deze onderzoekers
onderzochten tweeduizend kin-
deren onderzocht, van wie een
op de twintig werd gepest.

Gepeste leerlingen, vooral in de
puberteit, kampen vaak met ern-
stige problemen zoals faalangst,
zich buiten de groep gesloten
voelen, afnemende schoolpresta-
ties, geringer zelfvertrouwen en
zelfs zelfmoordneigingen.

GELEEN - Het aantal slachtof-fers van pesterijen op scholen
geeft per soort school opmerke-
lijke verschillen te zien. Op allescholen gezamenlijk wordt ge-
middeld 8,5 procent van de leer-
lingen meerdere malen per week
gepest.

verrichten van een kleine ingreep om
patiënten te kunnen selecteren voor
een operatie. Volgens Bollen moet
gezorgd worden dat de longchirurgie
in het De Weverziekenhuis op een
hoog niveau blijft staan. Samenwer-
king met het Integraal Kankercentrum
Limburg en andere centra in België en
Nederland moet het inzicht in long-
kanker vergroten. .^

nen als basis voor het selecteren van
longkankerpatiënten voor een opera-
tie. Dat blijkt uit het promotie-onder-
zoek van de Heeriense chirurg Ewald
Bollen. Bollen promoveerde aan de
Rijksuniversiteit in Utrecht tot doctor
in de geneeskunde. Volgens Bollen
blijven chirurgen aangewezen op het

HEERLEN - Röntgenonderzoek is
onvoldoende nauwkeurig om te die-

Promotie van
chirurg Bollen

BEEK - Het klachtenbureau van
vliegveld Beek registreerde afge-
lopen maand 347 klachten over
met name vliegtuiglawaai en laag
vliegen. Ze werden ingediend
door 85 verschillende omwonen-
den. In vergelijking met dezelfde
maand van het vorig jaar werden
ruim honderd klachten meer in-
gediend.

Twintig procent van het aantal
klachten had betrekking op lan-
dingen en starts die 's nachts wer-
den uitgevoerd en 21 telefoontjes
gingen over vliegverkeer tussen
zes en zeven uur 's ochtends. Dat
blijkt uit het maandelijkse over-
zicht van deStichtingKlachtente-
lefoon Luchthaven Maastricht.
In september werden twaalf
nachtvluchten uitgevoerd. In ze-
ven gevallenbetrof het een ambu-
lancevlucht. Drie keer gaf de
havenmeester een piloot onthef-
fing van het verbod op nacht-
vluchten omdat het in het lucht-
ruim druk was. In een geval was
een vervangend toestel nodig en
een andere nachtvlucht was inge-
geven door weersomstandighe-
den.

Een nachtvlucht op 31 augustus
leverde de meeste klachten uit de
buurt op. Hierover beklaagden
twintig inwoners zich telefonisch.
Wederom had het grootste aantal
klachten (87) betrekking op klei-
ne lesvliegtuigen.

Dit blijkt uit een gisteren gepu-
bliceerd onderzoek van de ge-

Bij het speciaal basis- en voort-
gezet onderwijs (scholen voor
moeilijk lerende en opvoedbare
kinderen) ligt dit percentage
evenwel tussen de vijftien en
achttien. By het regulier voort-
gezet onderwijs is dat vijf pro-
cent.

Tweederde van de schooljeugd
in de Westelijke Mijnstreek doet
geen enkele moeite om kinderen
te helpen die gepest worden op
school. Een kwart van deze kin-
deren is geneigd mee te pesten
als ze de betreffende leerling
eveneens niet aardig vindt. De
leerkracht grijpt in een op de
tien gevallen niet in. Frappant
noemt onderzoeker J. Meijers
het dat in het voortgezet onder-
wijs leraar en ouders veel min-
der vaak ingrijpen dan op basis-
scholen het geval is.

westelijke geneeskundige dienst
(GGD) in de Westelijke Mijn-
streek. Aan het onderzoek na-
men 75 scholen in het gebied
deel met in totaal zesduizend
leerlingen tussen tien en vijftien
jaar. Slechts twee scholen deden
niet mee.

Zie verder pagina 1ó

" GGD in de bresvoor
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t
Moegestreden, maar dankbaar voor de vele
mooie dingen waarvan hij heeft mogen genie-
ten, is, na een leven van hard werken, geheel
onverwacht, voorzien van het h. oliesel, van ons
heengegaan, mijn lieve man, onze zorgzame va-
der, schoonvader, opa, broer, zwager, oom en
neef

Wim Sijtsma
* 7 augustus 1929, Heerenveen
t 11 oktober 1994, Schaesberg

echtgenoot van

Finy Stiels
Landgraaf: Finy Sijtsma-Stiels
Landgraaf: Romy Bemelmans-Sijtsma

WimBemelmans
Landgraaf: Miriam Russel-Sijtsma

AlwinRussel
Colin
Lloyd
Familie Sijtsma
Familie Stiels

6372 BN Landgraaf, 11 oktober 1994,
Pasweg 26 d.
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op zaterdag 15 oktober om 10.30 uur in de
parochiekerk van de H. Familie te Landgraaf-
Schaesberg, gelegen aan de Veldstraat, waarna
aansluitend de crematie zal plaatsvinden in het
crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondwake tot intentievan onze dierbare over-
ledene, vrijdag 14 oktober om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwka-
pel van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32
te Nieuwenhagen, dagelijksvan 18.00 tot 18.15
uur.
Een speciaal woord van dank aan dr. Kuypers
voor de goede zorg en begeleiding.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
geheven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Bedankt,

lieve opa „Jansen"
We zullen je missen.

Dikke kus.
Colin en Lloyd

t
„Ons geluk schuilde in de smaak
en niet in de dingen;
wij waren gelukkig
omdat wij hadden waar wij van hielden,
niet omdat wij hadden
wat anderen waardevol vonden."
(Naar: La Rochefoucauld, uit: Maximen.)

Na een welbesteed leven is heden van ons heen-
gegaan, voorzien van de h.h. sacramenten der
zieken, in de leeftijd van 44 jaar, mijn lieve
vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoeder,
dochter, zus, schoonzus, tante en nicht

Anna-Maria Geurtzen
Anny

echtgenote van

Cornelis Hubertus Johannes
Merx

Gedenk haar in uw gebeden.
De diepbedroefde familie:

's-Gravenhage: C.H.J. Merx
Heredem

Beek: Leandra en Jacco
Heerlen: mevr. F. Geurtzen-Limpens

Familie Geurtzen
Familie Merx

2594 AS 's-Gravenhage, 10 oktober 1994,
Bezuidenhoutseweg 385.
Er is gelegenheid tot afscheid nemen op don-
derdag 13 oktober en vrijdag 14 oktober van
19.00 tot 19.45 uur in het uitvaartcentrum van
Innemee, Hooikade 43-46 te 's-Gravenhage.
De crematie en de daarbij passende plechtig-
heid zullen plaatsvinden op zaterdag 15 oktober
a.s. om 11.30 uur in de aula van het Ockenburgh
crematorium, Ockenburghstraat 21 te 's-Gra-
venhage.
Na de crematieplechtigheid is er gelegenheid
tot condoleren.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Anny
Bedankt voor alle liefs en steun, die wy van je
mochten ontvangen.
Wij zullen je nooit vergeten.

Bep, Piet, Cyriel, Kandra,
Francis, Dré, Riek, Koen.

t
Op vrijdag 7 oktober ging Hennie ons vóór op
de reis naar het Licht. Tijdens zijn strijd en
overgave gedurende de laatste dagen, mochten
wy ervaren hoezeer hy een voorbeeld voor ons
was.

Hennie van Os
echtgenootvan

Ans Wilders .
Hij overleed in de leeftijd van 66 jaar, voorzien
van het h. sacrament der zieken.

Brunssum: Ans van Os-Wilders
Brunssum: Jacq van Os

Jacquelinevan Os-Linders
Familie Van Os
Familie Wilders

Brunssum, 7 oktober 1994, Heufkestraat 13.
Corr.adres: Stokhoes 18,
6444 DA Brunssum.
De uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis,
heeft -op wens van de overledene in besloten
familiekring- plaatsgevonden op dinsdag 11 ok-
tober jl.

t
Heden moesten wij afscheid nemen van een bij-
zondere bewonderenswaardige vrouw, gesterkt
door de h. sacramenten, in de leeftijd van 69 jaar

Anneke Dielissen
echtgenotevan

Leon Mullers
De herinnering aan haar spontane levensvreug-
de zal ons een grote troost zijn.

Hoensbroek: Leon Mullers
Oirsbeek: Maarten en Dory

Schinveld: Frank en Jeanette
Maastricht: Sylvia
Maastricht: Yvonne en Rob

Jabeek: Elly en Jan
Stem: José en Henk
Stem: Annemie en Wil
Stem: Corry en Guido

en de kleinkinderen
6430 AC Hoensbroek, 10 oktober 1994.
Jeugrubbe 1, Postbus 100.
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
zaterdag 15 oktober om 11.30 uur in de paro-
chiekerk van Onze Lieve Vrouw Maagd der
Armen, Zandbergsweg 26 te Hoenbroek, ge-
volgd door de crematieplechtigheid om 13.15
uur in het crematorium Nedermaas, Vouershof
1 te Geleen.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter
in de kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel
van Verpleegkliniek Heerlen, Henri Dunant-
straat 3. Bezoek dagelijks van 14.00 tot 16.00
uur.
Wilt u indien wij vergeten zijn u een kennisge-
ving te zenden deze annonce als zodanig be-
schouwen.

t
Dankbaar dat haar verder lijden bespaard is ge-
bleven, maar intens verdrietig dat wij haar moe-
ten missen, delen wij u mede datna een langdu-
rige ziekte, toch nog onverwacht van ons is
heengegaan mijn lieve vrouw, onze zorgzame
moeder, schoonmoeder, oma, zuster, schoon-
zuster, tante en nicht

Annie van Tilburg
echtgenote van

Eep Merkens
Zij overleed in de leeftijd van 64 jaar, voorzien
van het h. sacrament der zieken.

Heerlen: X.H. Merkens
Heerlen: Ger Merkens
Heerlen: Huub Merkens

* Annie Merkens-Hamer
Monique en Gunay
Angelique
Sandy

Heerlen: Cor Merkens
Familie van Tilburg
Familie Merkens

6413 BN Heerlen, 11 oktober 1994.
Westerstraat 5.
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op zaterdag 15 oktober a.s. om 11.00 uur in
deparochiekerk van de H. Antonius van Padua
te Heerlen-Vrank, gelegen aan de Beersdalweg,
waarna aansluitend de crematie zal plaatsvin-
den in het crematorium te Heerlen, Imstenra-
derweg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwka-
mer van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel
4 te Heerlen, dagelijks van 20.00 tot 20.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

t
Dankbaar voor alles wat zy voor ons betekend
heeft, geven wij met droefheid kennis dat na
een kortstondige ziekte, toch nog onverwacht
van ons is heengegaan mijn lieve echtgenote,
onze zus, schoonzus, tante en nicht

Carla Paes
echtgenote van

Albert Nobel
Zij overleed in de leeftijd van 72 jaar, voorzien
van het h. sacrament der zieken.

Kerkrade: Albert Nobel
Heerlen: t Wiel Paes

Toos Paes-Polmans
Kerkrade: Riet Paes
Kerkrade: Laur Brouwer-Paes

t Giel Brouwer
Geleen: Peter Nobel

t Netty Nobel-Geraets
en haar nichten en neven

6461 VT Kerkrade, 10 oktober 1994
Haghenstraat 65
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op zaterdag 15 oktober a.s. om 11.00 uur in
de parochiekerk van de H. Catharina te Kerk-
rade-Holz, waarna de begrafenis zal plaatsvin-
den op de r.k. begraafplaats, Kerkrade-Cen-
trum.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overle-
dene vrijdag 14 oktober om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Voorvervoer kerk-begraafplaats v.v. is gezorgd.
Zy die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

In plaats van kaarten

t
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor
ons gedaan en betekend heeft, geven wij u ken-
nis dat van ons is heengegaan, mijn zus, onze
tante en nicht

Anna Mestrum
Zij overleed in de leeftijd van 86 jaar, voorzien
van de h. sacramenten der zieken.

FamilieKüppers-Mestrum
Kerkrade, 10 oktober 1994
St. Pieterstraat 145
Corr.adres: Sperwerhorst 2, 6043 RP Roermond
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
vrijdag 14 oktober om 9.30 uur in de kapel van
de Lückerheidekliniek te Kerkrade, waarna
aansluitend de crematie in het crematorium te
Heerlen, Imstenraderweg 10.

t
Kort mocht jebij ons zyn en van ons genieten.
Te vroeg moesten wij van jou afscheid nemen;
wy hopen dat jenu jerust hebt gevonden.

Marcel Marell
* 8-4-1948 t 11-10-1994

levenspartner van

Maria Mulder
* en vader van

Barby, Rogier en Dave
We zullen je missen.

Hoensbroek: Maria Mulder
Hoensbroek: mevr. A.C.M. Marell-de Vries

Familie Marell
Familie Mulder

6433 EP Hoensbroek, Rector Bonselstraat 7.
Wij nemen van Marcel afscheid tijdens de uit-
vaartdienst, welke zal worden gehouden op vrij-
dag 14 oktober om 11.30 uur in de parochiekerk
Christus Koning te Hoensbroek, waarna we
hem zullen begraven op de centrale begraaf-
plaats aan de Randweg aldaar.
Samenkomst in de kerk, met gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis, mede tot intentie, donderdag om
18.30 uur in eerdergenoemde kerk.
Marcel is opgebaard in het uitvaartcentrum De-
la in Heerlen, Grasbroekerweg 20, alwaar he-
den, woensdag, en donderdag van 18.00 tot
19.00 uur rouwbezoek is.
Zy die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

„Uitstekend, goede en trouwe dienaar ..."
Na 20 jaar missiearbeid in Mocambique en ook
20 jaar in parochies van het bisdom Aken is op
79-jarige leeftijd overleden, na voorzien te zijn
van het sacrament van de zieken onze confrater,
broer en oom

pater Frits Lebouille
Montfortaan

Hy was 58 jaar lid van de congregatie en 52 jaar
priester. Na een kort ziekbed is hij op 8 oktober
overleden.
Op donderdag 13 oktober 1994 zal hij na de eu-
charistieviering in de parochie van Porselen-
Heinsberg (Duitsland), waar hij zo veel jaren
pastoor is geweest, begraven worden op het
kerkhof aldaar.
Wij zijn dankbaar voor het leven van pater Frits
en we bidden dat deHeer hem mag opnemen in
het eeuwig leven.

Oirschot, 11 oktober 1994,
Provincialaat Montfortanen,
Montfortlaan 12.

Na een leven dat gekenmerkt werd door een-
voud, goedheid, bezorgdheid, eerlijkheid en
liefde, is toch nog onverwacht van ons heenge-
gaan mijn dierbare vrouw en onze oma

Johanna Maria
Balfoort
echtgenote van

Jacob Bevaart
Zij overleed in de leeftijd van 73 jaar.

Brunssum: J. Bevaart
FamilieBalfoort
FamilieBevaart

6444 BD Brunssum, 10 oktober 1994
Kruisbergstraat 47, K 219
De uitvaartdienst zal plaatsvinden op vrijdag 14
oktober om 11.00 uur in de Béthelkerk, gelegen
aan de Heugerstraat 31 te Brunssum, gevolgd
door de begrafenis op de begraafplaats, gelegen
aan deMerkelbeekerstraat.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
De overledene is opgebaard in het mortuarium,
gelegen aan de Heugerstraat 4a te Brunssum,
alwaar gelegenheid tot afscheidnemen, dage-
lijks van 18.00 tot 19.00 uur en vrijdagvan 10.00
tot 10.30 uur.
Zij die geen persoonlijke kennisgeving hebben
ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig
te beschouwen.

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van deelneming, in de
vorm van persoonlijke en schriftelijke condo-
leances, bloemen en h. missen, ontvangen na
het overlijden van onze lieve moeder en oma

Maria Hubertina
Caubo-Rijcken

betuigen wy onze hartelijke dank.
Dit medeleven en de drukbezochte en sfeervolle
uitvaartdienst waren voor ons een steun om dit
verlies te verwerken.

Kinderen en kleinkinderen
Brunssum, oktober 1994
De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den op zaterdag 15 oktober a.s. om 19.00 uur in
de St. Vincentiuskerk teRumpen-Brunssum.

Met verslagenheid namen wij kennis van het
overlijden van onze oud-adjunct-directeur

Huub Benden
Wij wensen zijn echtgenote en familie veel
sterkte met dit tragische verlies.

Stevens Bouwmaterialen BV
directie en personeel

I 5-
Denk aan mij
niet aan de dagen van pijnen verdriet
maar aan de stralende zon
toen ik alles nog kon.

Zich bewust van zijn naderend einde en in volledige aanvaarding
daarvan, is thuis in zijn vertrouwde omgeving overleden mijn innig-
geliefde man, onze lieve en zorgzame vader, schoonvader, opa, broer,
zwager, oom en neef

Huub van den Oever
echtgenootvan

Tonny Jaeqx
Hij overleed in de leeftijd van 63 jaar, voorzien van het h. sacrament
der zieken.

In dankbareherinnering:
Heerlen: Tonny van denOever-Jaeqx

Kerkrade: Mary Engelen-van denOever
Leon Engelen
Torn, Meity, Joan

Landgraaf: Margaret ..eerden-van denOever
Jos Seerden
Celine, Guido

Delft: Anthony van den Oever
Evelinevan Bogerijen
Familie Van den Oever
Familie Jaeqx

6415 RR Heerlen, 10 oktober 1994
St. Barbarastraat 33
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden op vrijdag 14 okto-
ber a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van het H. Hart van Jezus te
Heerlen-Schandelen, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvin-
den op de r.k. begraafplaats te Landgraaf-Kakert.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot schriftelijk condo-
leren.
Rozenkransgebed, mede tot intentie van onze dierbare overledene,
donderdag 13 oktober om 18.40 uur; aansluitend avondmis in de pa-
rochiekerk van de H.H. Martelaren van Gorcum te Heerlen, gelegen
aan de Sittarderweg.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkamer van Lindeman Uit-
vaartcentra, Spoorsingel 4 te Heerlen, dagelijks van 19.30 tot 20.00
uur.
Zy die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annon-
ce als zodanig te willen beschouwen.

Opa
bedankt voor de leuke dingen die wy samen deden.

Torn, Meity, Celine, Guido, Joan
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Dankbetuiging
Mooi waren de jaren
die wij samen waren.
Groot is de leegte en 't verdriet
die zij achterliet.

Wij willen u bedanken voor de vele blijken van
medeleven, de mooie bloemen en vele brieven,
die voor ons een grote troost waren bij het over-
lijden en debegrafenis van onze zorgzame moe-
der, schoonmoeder en lieve oma

Martha
Paffen-Tonnissen

Onze dankbaarheid gaat vooral uit naar ieder-
een die moeder tijdens haar ziekte een warm
hart heeft toegedragen.

Kinderen en kleinkinderen
De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den op zaterdag 15 oktober a.s. om 18.00 uur in
de H. Hart van Jezuskerk te Haanrade.
Het is ook alweer een jaar geleden dat wij af-
scheid moesten nemen van onze lieve vader,
schoonvader en opa

JozefPaffen
Deze h. mis wordt tevens opgedragen als plech-
tige eerste jaardienst.

De grote belangstelling, de vele troostrijke brie-
ven, bloemen en h. missen bij het heengaan van
mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa

Hens Offermans
hebben ons getroffen. Al deze blijken van me-
deleven en de wetenschap dat .hij door zovelen
werd geacht, hebben ons gesterkt dit verlies te
dragen.

Mevr. Bep Offermans-Debie
kinderen en kleinkinderen

Kerkrade, oktober 1994.
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden
op zaterdag 15 oktober a.s. om 19.00 uur in de
parochiekerk van St.-Petrus Maria ten Hemel-
opneming te Kerkrade-Chèvremont.

Met grote verslagenheid namen wij kennis van
het overlyden van de heer

Jacques Peeters
oud-dirigent van onze vereniging

Zijn vakkundige inzet, vriendschap en warme
belangstelling voor speciaal de jeugd zullen al-
tijd in onze herinnering blyven.
Wij wensen de familie veel sterkte toe.

Bestuur, beschermheer, dirigent
en leden van
Fanfare Eendracht Dicteren.

Dankbetuiging
Wij willen u bedankenvoor de belangstelling en
het medeleven dat ons werd betoond bij het
overlyden en tijdens de begrafenis van oze
broer, schoonbroer en oom

JozefSchoenmakers
Familie Schoenmakers

Voerendaal, oktober 1994.
De plechtigezeswekendienst zal worden gehou-
den op zaterdag 15 oktober 1994 a.s. om 19.00
uur in de parochiekerk, O.L. Vrouw van Altijd-
durende Bijstand te Kunrade.

tGeorge Wiiliam Hügel, 80 jaar, echtgenoot van
Cato Ridderbeekx, Maanstraat 4, 6161 TK Ge-

leen. De plechtige eucharistieviering zal plaatsheb-
ben op donderdag 13 oktober a.s. om 11.00 uur in
de parochiekerk van St. Augustinus te Lutterade-
Geleen, gevolgd door de crematie in crematorium
Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen.

Ook wij zyn getroffen door het heengaan v^ 0

Hendrik Jan Jansseï y
i Hij is mede-oprichter van oudervereniging^ *ladelphia. Wij gedenken hem in dankbaard e

jegensGod en bidden om troost voor zijn vr"1 1
en famihe.

Bestuur en leden van .. '1
ouderverenigingPhiladelp'^r

tLies Meijs, 86 jaar, St. Martinusstraat 1, Eij^ [,
De uitvaartdienst vindt plaats op donderdag

oktober om 10.30 uur in dekerk van de H. Jo^}
Oost-Maarland. _
tAnna De Macker, 90 jaar. Corr.adres: P?'

mijndonk 34, Maastricht. De uitvaartd t̂
heeft in besloten familiekring plaatsgevonden- L

jt
t Marie Micheels, 78 jaar, weduwe van Jule».^ „

Hoorn, Bejaardencentrum Malberg, Maastfl ,
De uitvaartdienst vindt plaats op donderdag 1* <tober om 12.30 uur in de parochiekerk van <* j
Joannes Bosco te Akerpoort-Maastricht.

tLeo Packbiers, 72 jaar, echtgenoot van L' tHabets, Herbenusstraat 92, Maastricht. Ve j,
vaartdienst vindt plaats op donderdag 13 okt"
om 11.00 uur in de kapel van St. Lam bert"
Maastricht. i
tJacques Neutelings, 81 jaar,echtgenoot vaP jrie Frederiks, Hertogsingel 738, Maastricht-
uitvaartdienst vindt plaats op donderdag 13 ° \
ber om 10.30 uur in de basiliek van St. Serva^
Maastricht. ;
t<*\Pierre Sporken, 47 jaar, echtgenoot van 'j

Gulpers, Penatenhof 17, Maastricht. De uitv'»;
dienst vindt plaats op vrijdag 14 oktober om
uur in het crematorium te Heerlen. .

g_*3
M Provincie BureaußJbljothe aK :
W_CB«U I _

-*«U.■ ■_._-. Postbus 5700 . 1(
LgTSSI LimDUrg 6202.^33^ >«

tel. 043-897382 *>i
Te

mededeling GedeputeerdeStaten van Limburg 9e*e,M Mm304/41-94 kennis dat op 27 september 1994 een me[j h
d.d. 23 september 1994als bedoeld in an£8.19 van de Wet milieubeheer is ingekornf. QDe melding heeft betrekking op de inricht1'1*
van Solvay Chemie B.V. en is gelegen ?
Schepersweg 1 te Herten. Gemeld wordt J'vervangen van de zoutzuurtank op het da"
van depekelinstallatie. De melding ligt ter^ ï
inzagevan 13 oktober 1994tot 10 novene
1994en wel: - in het Gouvernement te
Maastricht (bureau Bibliotheek) tijdens de V
werkuren; -in het gemeentehuis te Roe^ h
tijdens de werkuren. Voor inzage buiten of \
werkuren kan contact worden opgenomen
met de afdeling milieu van de genoemde
gemeente. a f

I DE ZONNEBLOEM
GROEIT.'

\ txO—,"v' „„ti 11 De3o.ooovrijwilligersvy
\ 60.0°° ***' w \ zonnebloem doen mee' ij

\ 45.000 *^; \ boowakantlesopdeJV\ *" a***an V organiseren voor lang"

\ .. toO ve**"****"0 \ zieken en gehandicapt^
\ «wenW \ ontspanningsbijeen ĵt j|i
\ qOO.OOO »-»" || verzorgen een dagjeu

\ t^^ \ heel belangrijk, KQ<,
\ J!!Z~~* regelmatig langst

Dit jaar bestaat deZonnebloem

vvf de zonnebloert
Postbus 2100,4800CC Breda - Telefoon (076) 6° V
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TAi die niet werken zijn met 67,6
procentvoor aanleg van de baan,
20,2 procent is tegen en 12,2 pro-
cent heeft geen mening. In het
verlengde hiervan is het logisch
dat veel meer mannen dan vrou-
wen pro-aanleg zijn: 74,2 tegen
61,8 procent. Opvallend is dat
nogal wat 65-plussers voorstan-
der zijn, namelijk 72,9 procent.

Opstelling PvdA stuit op hevige kritiek van protestgroepen

'Toename passagiers op
'Beek' slag in de lucht'

MAASTRICHT - De uitslagen
van de LD-enquête geven vol-
gens de Limburgse gedepu-
teerde J. Bronekers aan, dat
het draagvlak voor de aanleg
van de Oost-westbaan nog
steeds groot is.

„Ik ben blij dat blijkbaar een
groot deel van de direct-omwo-
nenden inziet dat de aanleg
een belangrijk project voor
Limburg is. De uitslag ver-
baast me niet. Ik heb altijd het
gevoel gehad dat de Oost-west-
baan, ondanks de vaak nega-
tieve publiciteit, door de meer-
derheid van de bevolking
geaccepteerd zou worden. Ik
hoop dat ze zich nu in Den
Haag snel uitspreken, zodat we
daadwerkelijk tot de aanleg
van de baan kunnen overgaan.
Tegelijkertijd zullen we volop
oog moeten hebben voor de
milieu-aspecten."

omwonenden van het vliegveld ondanks alles voorstander is van
de komst van de nieuwe start- en landingsbaan op Maastricht Air-
port. Bovendien is het draagvlak de afgelopen jaren breder ge-
worden in plaats van smaller.
Zes jaar geleden hield deze krant eveneens een opinie-onderzoek
naar de aanleg van de baan. Toen was de verhouding 35 procent
absoluut voor en 28 procent zonder reserves tegen. Nu is die te-
genstelling schrijnender, 41 procent voor en 15 procent tegen. Het
enige wisselgeld zit dan nog in het forse percentage twijfelaars,
maar gelet op de antwoorden op de overige vragen ziet het er
toch sterk naar uit dat 'ja' een grotere aanhang heeft dan 'nee.
Zo antwoordt op de vraag 'Bent u voor of tegen aanleg van de
Oost-westbaan' nu maar liefs* 68 procent van de ondervraagden
voor te zijn en 20,4 procent tegen. Zes jaar geleden zei nog maar
53,2 procent spontaan 'ja. Tevens kun je concluderen dat de on-
dervraagde omwonenden het werkgelegenheidsargument zwaar-
der laten wegen dan het milieu-aspect. Men kiest liever voor
banen dan voor een gezond milieu. Of die keus verstandig is, is
een tweede, maar het is niettemin een duidelijk standpunt.
Vanavond wordt in de TweedeKamer gedebatteerd over de Oost-
westbaan. Mocht er een besluitvallen dan is het zaak de gevolgen
nauwlettend in het oog te houden. Er is de afgelopen dagen en
weken geschermd met duizenden banen, die zouden verdwijnen
danwei verschijnen bij het niet/wel aanleggen van de baan. Het is
de taak voor allen die aangedrongen hebben op de komst van
de Oost-westbaan ervoor te zorgen dat die werkgelegenheid er. inderdaad komt. Op hen zijn de blikken gericht. Want pas over
twintig jaarzal blijken of de bouw van de Oost-westbaan inder-
daad een noodzaak was, of dat er slechts sprake is geweest van
een duur, maar nutteloos prestige-object, met alle negatieve in-
vloeden op het toch al zo geteisterde Limburgse milieu vandien.

Voorstanders
Er blijken, aldus de repre-
sentatieve enquête die het
Limburgs Dagblad vandaag
publiceert, meer .voor- dan
tegenstanders van de komst
van de Oost-westbaan te
zijn. Hoewel de cijfers nog
enige interpretatiemogelijk-
heden openlaten staat ab-
soluut buiten kijf dat een flin-
ke meerderheid van de

Woensdag 12 oktober 1994 "15

Verantwoording LD-enquête

* _V"n onze correspondent

iJijN HAAG/BEEK - De cij-
f over de sterke groei van
C mchthaven Zuid-Limburg
Est een Slag in de lucht Mini"
hwr Jorritsma van VerkeerWaterstaat heeft geen reke-. en§ §ehouden met de concur-

J"w?ac luchthavens Bierset,
ussel, Düsseldorf en Keulen

fe
Qe ontwikkeling van de Ho-

[l e bnelheidstrein Daarom is»antVerelfvoudiging van het0l^al Passagiers in het jaar
!" & een droomkasteel.
K .__"
tóns w°ordvoerder H. Bemel-

* l{itK p^an de milieufederatie Lim-
t Sn rrt' Steren in reactie op de brief
'Ood? ln.lster Jorritsma, waarin de
..rrwt- van de Oost-westbaan cij-
uilieuf8. Wordt onderbouwd. Derer "'«deratie was samen met de

' e'd BB'ug Geen Uitbreiding Vlieg-
i envvß^f ' de boze moeders, de art-
'F> MiT groep' de stichting Natuur

ulPu naar Den Haag gekomen.
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DOOR ERIC VAN DORST

HEERLEN - De Limburgs Dag-
blad-enquête over het al dan niet
aanleggen van de Oost-westbaan is
uitgevoerd door Buro M 4in Til-
burg. Het opinie-onderzoek werd
verricht op maandagavond 10 okto-
ber, in de volgende steden en dor-
pen: Maastricht, Geleen, Hoens-
broek, Meerssen, Nuth, Beek,
Bunde, Geulle, Wijnandsrade, Huls-
berg, Spaubeek, Schimmert en U-e-
-straten. Het gaat hier om plaatsen
die direct of indirect te maken krij-
gen met de gevolgen van de aanleg
van de Oost-westbaan. In totaal
werden vijfhonderd personen tele-
fonisch geïnterviewd.

Heerlen woedend op GS

3. Gesteld dat deze aanleg zeker zal
leiden tot een toename van de ge-
luidsoverlast voor omwonenden,
bent u dan voor of tegen deze aan-
leg?
4. Gesteld dat de aanleg van deze
baan betekent dat er nachtvluchten
zullen gaan plaatsvinden. Bent u
dan voor of tegen deze aanleg?
5. Als er op dit moment landelijke
verkiezingen gehouden worden
voor de Tweede Kamer, op welke
partij zou u dan stemmen?
6.Ben u werkzaam in beroep of be-
drijf?
7. en 8.: Leeftijd en geslacht?
In november 1988 hield Buro M4,
eveneens in opdracht van het Lim-
burgs Dagblad, ook al een enquête
over de Oost-westbaan, die op 4 no-
vember 1988 werd gepubliceerd. De
vragen die toen werden gesteld wa-
ren dezelfde als in het huidige opi-
nie-onderzoek, met uitzondering
van vraag 4 over de nachtvluchten,
die destijds niet werd meegenomen.

" Het standpunt van de groeperingen tegen de aanleg van de Oost-westbaan werd gisteren in Den Haag toegelicht. Achter
de tafel van links naar rechts: mevrouw P. Goudsmit, H. Bemelmans (staande), mevrouw De Bie-Heuvelink Tjeenk, rector H.
Schroder en Willems. Foto: JOS VAN LEEUWEN

2. Gesteld dat deze aanleg niet door-
gaat en dat dit dan zeker zal leiden
tot een vermindering van de werk-
gelegenheid op de luchthaven. Bent
u dan voor of tegen deze aanleg?

Buro M4legde hun de volgende
vragen voor: 1. Bent u voor of tegen
de aanleg van de Oost-westbaan?

P eeni" loort w persconferentie in Nieuws-
Bnleg. rden de bezwaren tegen de

s* *n iaat
Van ac Oost-westbaan voor

.m 'an d» e keer onder de aandacht

'( leb atLPohtiek gebracht. Vanavond
J litie u, de kamer over de uitbrei-

de von* de luchthaven.
'ÜbreiH^ en tegenstanders van de

4il bewi ?g van de luchthaven zijn
aoh

VVD en CDA staan vier"
'aarnri r de aanleg van de zoge-

v< rieen £ Oost-westbaan. D66, Alge-
■J -in_.s Uuderen Verbond en Groen
jd 'oor J^n tegen. De PvdA zegt wel
e «zijn nleS van de Oost-westbaanlacht', aar niet in te stemmen met
i cl"naat n omdat deze het leef-
ien "« rond de iuchtnaven aantas-ii
'l «et n5 Pv dA «*

deze opstelling van de
tte °P hevige kritiek van

* rder Willems van de Ver-
-IVk g Seen Uitbreiding Vliegveld

K 1Willem' *is boerenbedrog," zei
|S ler nsi, "een oost-westbaan zon-

!che °Chtvluchten zou tot giganti-
i. ileZen leiden- Als gevolB
', lieüw' ,ac nachtvluchten in een
V 3e om » langenafweging weer aan

loor e' Volgens Willems neemtJ^ariri aanleg van de Oost-west-
-?Sn n

°verlast van de Noord-zuid-
Sikt af Deze baan blijft ge-

/ vWhLWorden voor Privé- en les-
*n met kleine vliegtuigen.

t.e t
'^ zetfnStanders van de luchtha-
let \v"en eveneens vraagtekens bij

en van 900 tot 1000 ar-
liet dn en als de Oost-westbaan

Éi d(°^
gaat- De werkgelegenheid

het luchthaven zou niet alleen
«i vliegverkeer toegeschreven

-Jtïï w°rden- °e luchthaven zelf
Sv*ri_?.l in

S 141 werknemers. Del ?r»JVen ,00 arbeidsplaatsen bij be-SSioLB^ Van Gend en Loos><fx Telex, Hamilton en Stan-

' 1. k"nnen los van hetsveld blijven bestaan.. Wllet(fiPiHoerder Bemelmans zei dat
liegVPiHVu°r de uitbreiding van het

" e'ijke er in een milieuvrien-. 1"111118 van Limburg ge-
'/ fioe^.^ro kan worden. Bemelmans
%dp onder andere electrificatie

(Uen a
sPoorlijn Roermond-Nijme-

?*niepndere alternatieven zijn de
fc Ma

Van de R73 over de westelij-
N de Soever. de ondertunneling

eitive k- biJ Maastricht en een'I s^
rblnding Hasselt-Maastricht.

meldt de provincialewoordvoerder.

De gemeente is verbolgen over de
opstelling van de provincie. Vol-
gens burgemeester Pleumeekers
neemt het provinciebestuur zijn
verantwoordelijkheid niet uit angst
voor schadeclaims. De gemeente
vreest dat de stadsautoweg volledig
zal dichtslibben als er geen gedeel-
telijke afsluiting komt. De stad zou
vrijwel onbereikbaar worden, ter-
wijl er chaotische en onveilige si-
tuaties zouden ontstaan.

De gemeente is temeer verbolgen
omdat het provinciebestuur al sinds
twee maanden actief meewerkte
aan het zoeken naar verkeerstechni-
sche oplossingen, maar pas maan-
dag met het verbod tot afsluiting
van de autowegkwam.

Spoedverleg tussen gemeente- en
provinciebestuur heeft gisteren
niets meer opgeleverd.

HEERLEN - Ikea had de provincie
op 23 september om toestemming
voor gedeeltelijke afsluiting van de
stadsautoweg gevraagd. Tijdens de
eerste vier openingsdagen worden
telkens zon 20.000 bezoekers ver-
wacht. Daar is bij lange na geen
parkeergelegenheid voor. De vele
auto's zouden op het afgesloten ge-
deelte van de stadsautobaan moe-
ten worden geparkeerd.

kopgroep van de Nederlandse eco-
nomie te laten doordringen. „Daar-
toe wordt het organiserend vermo-
gen van de regio opnieuw nadruk-
kelijk in stelling gebracht. Daarvoor
is een brede en sterke economische
structuur nodig en daarin past een
goed geaccommodeerde en goed
functionerende burgerluchthaven,"
aldus de Sear in de brief aan de
Haagse politiek.

vesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer.
Als voorbereiding op de aanstaande
principiële en inhoudelijke discus-
sie wil de Sear bij de PvdA ver-
scheidene 'punten onder de aan-
dacht brengen. Zo herinneren de
werkgevers en werknemers de poli-
tici er aan dat de provincie en het
bedrijfsleven in Limburg 'de ambi-
tie hebben om de provincie tot de

Voor het behoud en uitbreiding van
de werkgelegenheid op diq luchtha-
ven is in de ogen van het adviesolle-
ge zeer spoedig de aanleg van de
Oost-westbaan onmisbaar. „Inclu-
sief het door de Tweede en Eerste
Kamer 'goedgekeurde plan voor
nachtvluchten," voegt de raad in
zijn brief daaraan toe. De werkgele-
genheid die ermee geschapen
wordt, is met name geschikt voor
mensen met een lager opleidingsni-
veau.

De Sociaal Economische Advies
Raad wijst er op dat ook de stad en
de regio Aken Maastricht Airport
beschouwen als hun luchthaven.
„Het Euregionaal belang wordt ook
onderstreept doordat het onderne-
mersverbond in Belgisch-Limburg
zich onlangs ook heeft uitgespro-
ken voor Maastricht Airport."

Adviesraad voert lobby
aanleg Oost-westbaan

Werkgevers en werknemers sturen briefaan politiekVan onze redactie economie

HEERLEN - In een brief aan de
fractievoorzitter heeft de Sociaal
Economische Advies Raad (Sear)
Limburg de Tweede Kamerfractie
van de PvdA opgeroepen akkoord
te gaan met de uitbreiding van
vliegveld Beek. De Sear is een ad-
viescollege datbestaat uit ledenvan
de Limburgse Werkgevers Vereni-
ging, de Limburgse Organisatie van
Zelfstandige Ondernemers, de boe-
renorganisatie LLTB, de vakbon-
den FNV, CNV, VMHP en enkele
gezaghebbende onafhankelijke le-
den.
De brief is ook gestuurd aan de
fracties van VVD, D66 en CDA en
verder aan de ministers van Ver-
keer en Waterstaat en Volkshuis-

Het provinciebestuur liet pas maan-
dag aan het eind van de midddag
per fax aan Ikea en gemeenteweten
niet in te kunnen stemmen met de
afsluiting. GS wezen onder meer op
het drukkeverkeer op de stadsauto-
weg en het feit dat Ikea de provin-
cie niet van schadeclaims van het
bedrijfsleven wil vrijwaren. Bedrij-
ven hebben dergelijke claims al
aangekondigd vanwege hun slechte
bereikbaarheid en de 'omrijschade',Juridische blunder kan aanleg

Oost-westbaan fors vertragen
keuzes die inmiddels weer zijn
losgelaten. De afgelopen jaren
veranderde de rijksoverheid om-
wille van de voortgang van de
procedure onder meer het ex-
ploitatie-scenario, de geluid-
norm en -zones en het aantal
nachtvluchten waarop de geluid-
zones zijn gebaseerd.

sen of bouwvergunningen op
bepaalde lokaties te weigeren.

nuari dit jaar vastgelegd in de
Algemene Wet Bestuursrecht. Professor Tak en universitair

hoofddocent Teunissen hebben
de overheid er al eerder op gewe-
zen dat zij door deze tussentijdse
wijzigingen in strijd kwam met
de planologische kernbeslissing
voor vliegveld Beek uit 1988, en
daardoor in strijd met de wet
handelde.

Sinds dit jaar geldt volgens de
gewijzigde Wet Ruimtelijke Or-
dening bovendien dat tegen een
pkb, dus een besluit als dat over
het SBL, beroep bij de Raad van
State mogelijk is zodra het in
werking treedt. Als ze deze mo-
gelijkheid alsnog krijgen, zullen
tegenstanders van de Oost-west-
baan die zeker aangrijpen, wat
andermaal zal leiden tot langdu-
rige vertraging van het project.

GELEEN - In de al jaren lopen-
de procedureroryd de aanlegvan
de Oost-westbaan is een ernstige
juridische blunder gemaakt, die
opnieuw kan leiden tot jarenlan-
ge vertraging. Volgens hoogle-
raar publieksrecht A. Tak en
universitair hoofddocent pu-
bliekrecht J. Teunissen van de
Rijksuniversiteit Limburg is het
beleidsstuk waarop het uitbrei-
dingsplan voor vliegveldBeek is
gebaseerd helemaal nog niet in
werking getreden.

Het bewuste beleidsdocument,
een zogenoemde planologische
kernbeslissing (pkb), is in 1988
door de Eerste en de Tweede Ka-
mer goedgekeurd. Het betreft
hier een wijziging van het Struc-
tuurschema Burgerluchtvaart-
terreinen (SBL) uit het begin van
de jarentachtig.

Volgens perswoordvoerder Hans
Horsten van Verkeer en Water-
staat is er geen sprake van een
nieuwe bedreiging voor de Oost-
westbaan. Hij zegt dat het parle-
ment in 1988 na goedkeuring van
het gewijzigde SBL in overleg
met de griffier van de Tweede
Kamer heeft besloten niet over
te gaan tot publicatie in de
Staatscourant. Redenering daar-
achter was dat het goedgekeurde
stuk geen letter verschilde van
het kabinetsakkoord, dat in 1986
wel in de Staatscourant werd ge-
publiceerd. Het stuk is zijn in-
ziens dus wel degelijk in wer-
king getreden.

Vliegveldgemeenten als Meers-
sen en Beek zien zich al jaren
geconfronteerd met beperkingen
voor woningbouw in gebieden
waar na aanleg van de Oost-
westbaan veel geluidhinder zal
gaan optreden.
Volgens Teunissen en Tak zijn
alle voornemens die het rijk
sinds 1988 op het gewijzigde
SBL heeft gebaseerd in strijd
met de wet, dus ook het huidige
voorstel tot aanleg van de Oost-
westbaan dat in een zogenoemd
aanwijzigingsbesluit wordt ver-
pakt. De Luchtvaartwet eist
immers dat zon aanwijzingsbe-
sluit gebaseerd moet zijn op een
SBL, dat uiteraard in werking en
dus gepubliceerd moet zijn.
Verdergaan met de procedure
voor vliegveld 'Beek' kan vol-
gens deze redenering alleen zin
hebben als dat laatste alsnog ge-
beurt, wat weer beroep en dus
opnieuw langdurig uitstel van de
Oost-westbaan betekent.
Indien de rijksoverheid de stuk-
ken alsnog publiceert en ter in-
zage legt, ontstaat er overigens
een nogal bizarre situatie. Be-
zwaarmakers kunnen dan in be-
roep gaan tegen een besluit dat
is gebaseerd op diverse beleids-

Volgens Tak en Teunissen gaat
die vlieger niet op omdat de wet
uitdrukkelijk voorschrijft dat
een dergelijk besluit gepubli-
ceerd had moeten worden, ook
als de tekst ongewijzigd was ge-
bleven. De wet maakt daar geen
uitzondering op.

Twijfels over
brandweerladder- k,JrPsenEN ~ BiJ veel brandweer-'
« Vefde_ lS °nzekerheid ontstaan**H on i

aliteit van de ladders na
/r*arbii kln Hengelo begin juli

fktyohri een brandweerman zwaar
*\rW h raakte- Tijdens het blussen

' ladder het en stortte een

I weerman zes meter omlaag.

! ïlerle?g_luk heeft ertoe geleid dat
S?aterieei psen in Nedeland hun

eri DPnki
Zljn gaan insP«cteren., ntbrekf'leem is °P dit moment hetI Nr hrf J
van specifieke normen1 K n is „andweerladders. Het wach-

%eï\ Europese norm voorI el inTerladders waaraan momen-örussel wordt gewerkt.

Het SBL is na verleende parle-
mentaire goedkeuring nimmer
gepubliceerd in de Staatscourant
en dus evenmin ter visie gelegd.
Sinds 1 juli 1986 is deze verplich-
ting in de Wet Ruimtelijke Orde-
ning vastgelegd. Als bij een
dergelijk belangrijk politiek be-
sluit niet aan die eis wordt vol-
daan, treedt het niet in werking.
Dat gold al in 1988 en werd 1 ja-

Een en andfer betekent zuiver ju-
ridisch geredeneerd dat ook het
SBL van 1988 nog steeds niet in
werking is getreden. Professor
mr. P- van Buuren wijst in zijn
dit jaarverschenen verhandeling
Hoofdlijnen Ruimtelijk Be-
stuursrecht ook op de gevolgen
van de omissie waar Tak en Teu-
nissen nu op duiden. Van Buu-
ren benadrukt dataan een plano-
logische kernbeslissing in zon
geval ook geen rechtsgevolgen
kunnen worden ontleend en er
ook geen verwachtingen op kun-
nen worden gebaseerd. Hiermee
wordt gedoeld op zaken als te
verwachten schadeclaims van de
luchthaven en bedrijven als de
Oost-westbaan niet doorgaat, of
de plicht voor lagere overheden
bestemmingsplannen aan te pas-

(ADVERTENTIE)

Maasnielderweg 33.Roermond Telefoon: 04750- 16141
Openingstijden: Maandag 13.00- 18.00uur. Oi. t/m vr. 9.00- 18.00 uur.Za. 9.30 - 17.00 uur.

Donderdag koopavond.

bazing, gelet op het milieuge-
zicht van deze partij.Vooral werkenden

willen aanleg baan
Deputé

Bronekers:
'Draagvlak nog

steeds groot'

In de enquête is ook meegeno-
men op welke partij de onder-
vraagde zou stemmen: CDA 18,2
procent; PvdA 22,2 procent;
WD 12,6 procent; D66 17 pro-
cent. Groen Links 2,2 procent;
Ouderenpartij AOV 2,2 procent.
De overige partijen kregen een
te laag percentage om hier ver-
meld te worden. 46,8 Procent
van de geënquêteerden oefent
nog daadwerkelijk een beroep
uit. 5,2 procent doetvrijwilligers-
werk en 47,6 procent is niet
werkzaam, van wie 55,4 procent
vrouwen en 39,9 procent man-
nen.

Van de mensen die zeggen dat zij
bij de eerstvolgende kamerver-
kiezingen op het CDA zullen
stemmen is 81,3 procent voor
aanleg. Bij de PvdA is dat per-
centage 67,6, WD 79,4, D66 56,5,
Groen Links 27,3 en ouderenpar-
tij AOV 90,9. Van de Groen-
Linksers is 63,6 procent tegen de
aanleg, maar dat wekt geen ver-

F i i 1%% 1%1!"*_!*"€' #l_W_#|,<l'\ij'l*-_F*m ■ limburg
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HEERLEN/BEEK - Van depensen met een betaalde baanantwoordt volgens de Limburgs
70,1 procent■^vestigend op de vraag of menvoor de aanleg van de Oost-west-°aan is. Bij deze vraagstelling is"°g geen rekening gehouden

"et werkgelegenheids- en mi-
"eu-aspecten. 20,4 procent is te--Ben en 11,6 heeft geen mening.

°lJ degenen die onbetaald werk-
~*am zijn> bijvoorbeeld als vrij-"'Utger, is 50 procent voor, 38,5ween en 11,5 weet het (nog) niet.



Ruud Derix huilt al
jaren met de wolven

Kerkraadse bioloogpromoveert op groepsgedrag
Van onze verslaggever

KERKRADE - Wolven laten
hun groepsgedrag niet achterwe-
ge als het flink vriest. Daarop
maken ook de wolven van de
Arnhemse dierentuin Burgers
Zoo geen uitzondering. En dus
zaten de vingers van dein Kerk-
rade geboren en getogen bioloog
Ruud Derix soms vastgevroren
aan de verrekijker waarmee hij
de roedel jarenlang dag in dag
uit observeerde.
De 36-jarige Derix, gisteren ge-
promoveerd op zijn onderzoek
naar de sociale organisatie van
wolven en Afrikaanse wilde hon-
den, huilt al tien jaar met de wol-
ven. In oktober 1984 kreeg hij
een ansichtkaart van zijn promo-
tor prof. dr. Jan van Hooff, de
grote man achter het wolvenon-
derzoek in Burgers Zoo. „U staat
definitief geboekt voor de wol-
ven." luidde de tekst.

Maar reuen leveren op een direc-
te wijze onderlinge strijd. Voor
de agressie is meestal een duide-
lijke aanleiding aanwezig, bij-
voorbeeld in de paarperiode een
seksuele voorkeur voor een be-
paalde teef. Buiten de paarperio-
de komt nauwelijks agressie bij
reuen voor. Teven daarentegen
gedrag«n zich een stuk intole-
ranter tegen elkaar, vertonen
voortdurend imponeergedrag en
proberen zo veel mogelijkreuen
aan zich te binden. Derix meent
dat reuen vooral geïnteresseerd
zyn in de verhoging van het aan-
tal paringen, terwijl teven vooral
streven naar zo veel mogelijk
steun van reuen en proberen de
concurrentie naar de rand van de
groep of zelfs uit de groep te
werken.

dat gebruikt kan worden bij de
verdere bestudering van het ge-
drag van wolven.

Ter afsluiting van zijn onderzoek
heeft Derix de ontdekte indivi-
duele gedragsregels verwerkt in
een computersimulatiemodel

Derix concentreerde zich vervol-
gens op het gedrag van wolven-
reuen en -teven. Beide geslach-
ten vertonen hevige agressie.

verschillen voort uit de aanpas-
sing aan verschillende leefom-
standigheden. Wilde honden
hebben in tegenstelling tot wol-
ven te maken met concurrentie
van andere dieren als hyena's en
leeuwen. Dit zou verklaren waar-
om wilde honden wat minder
behoefte hebben de interne ge-
zagsverhoudingen te demonstre-
ren en aanhankelijker zijn dan
wolven onderling.

Het onderzoek van Derix be-
perkte zich tot dieren in gevan-
genschap, de wolven in Burgers
Zoo, de wilde honden in Safari-
park Beekse Bergen in het Bra-
bantse Hilvarenbeek. Gedetail-
leerde observaties in het wild
zijn nauwelijks mogelijk, aldus
de nu in Utrecht wonende bio-
loog.
In eerste instantie vergeleek hij
het sociale gedragvan een roedel
wolven en een troep wilde hon-
den en ontdekte dat er slechts
lichte verschillen te ontdekken
zijn. Volgens Derix vloeien de

Afslanking bij noodlijdend bedrijf door ruzie vertraagd
Het schoolproject van de GGD be-
staat uit vijf sporen. Dit betekent
dat de activiteiten gericht zijn op de
pester, het slachtoffer, de klasgeno-
ten, ouders en leerkrachten.
Ouderavonden, speciale leskisten,

Centrale OR NedCar uiteen

Opvallend is dat ouders meer met
hun kind praten als het slachtofer is
van pestgedrag dan wanneer het
zelf de dader is. Onderzoeker Meij-
ers: „Het is duidelijk dat we ouders
meer moeten aanzetten om hun pes-
tende kinderen te begeleiden. Ze-
ker als je kijkt naar een Zweeds
onderzoek, waaruit blijkt dat pes-
ters een vier keer zo grote kans
hebben op crimineel gedrag dan an-
dere kinderen."

GELEEN - De GGD is in septem-
ber 1993 begonnen met een preven-
tieproject op scholen naar aanlei-
ding van het landelijke onderzoek.
Later besloot de gezondheidsdienst
een eigen studie in te stellen naar
de omvang van het pestprobleem
en het effect van de GGD-activitei-
ten op de deelnemende scholen.

en vertrouwenspersonen voj
lingen moeten een bijdrage *aan de preventie. „Het is na&
geen wonderpakket. lederee»
een steentje bij willen drage"
sommige scholen lukt dat. V
de basisschool in Schinne11

hebben de kinderen hun cisc
pest-reglement gemaakt."
Leerkrachten kunnen volgen
ers ook duidelijk meehelpen'
pesten in hun eigen klas te V
deren. Dat kan door meer oj
voelens te praten, rollensp*!
doen en kinderen een spieg^
te houden door middelvan 'A
en voorleesboeken. „Je hetj
bock dat gaat over een gevtëj
fantje dat wordt verstoten A
groep grijze olifanten, omdat1!
ders is. Later ziet de rest
stam in dat anders ook le"!
zijn."

GGD in de bres voor
slachtoffers pesten
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Bornse leden van de Industriebond
FNV die deel uitmaken van de
COR, speelden al weken met de ge-
dachte om voorzitter Kortenoeven
weg te sturen. Ze hadden zich geër-
gerd aan het feit dat Kortenoeven
vaak zijn eigen koers uitzet en wei-
gert het voortouw te nemen in de
machtsstrijd tegen bestuursvoorzit-
ter Frans Sevenstern.
De Bornse ondernemingsraadleden
hebben het al ruim een halfjaar op
Sevenstern gemunt. Dat begon na
de aanvaring die Sevenstern een
half jaar geleden had met produk-
tiedirecteur Jacques Huberts, waar-
na de laatste plotseling vertrok naar
het Limburgse waterleidingbedrijf.
Huberts had zijn macht zien afbrok-
kelen nadat de raad van bestuur uit
Helmond in Bom was neergestre-
ken. Als reactie verweet hij zijn
baas, Frans Sevenstern, er een te
kwistige levensstijl op na te hou-
den, die niet zou passen bij het
noodlijdende NedCar.
De Bornse ondernemingsraad had
altijd zeer goed kunnen opschieten
met Huberts. Diens plotselinge ver-
trek leidde deze zomer tot een ver-
trouwensbreuk tussen de Bornse
ondernemingsraad en Sevenstern
met zijn staf. Pogingen van de
Bornse ondernemingsraad om Se-
venstern weg te sturen, werden ech-
ter geblokkeerd door de raad van
commissarissen.

Intern was de centrale onderne-

Het uiteenvallen van de COR heeft
vervelende consequenties voor
NedCar. Een afslankingsplan voor
200 indirecte personeelsleden is na
maanden nog steeds niet door de
COR goedgekeurd en kan dus nog
niet worden uitgevoerd. De afdeling
Human Resources van NedCar
poogt mede daarom op het ogenblik
te bemiddelen tussen Kortenoeven
en de Bornse en Helmondse COR-
leden. Gistermiddag werd nog drif-
tig gepoogd de breuk te lijmen.

Kortenoeven wilde gisteren geen
commentaar geven. Hij liet slechts
weten dat hü zijn positie in beraad
neemt. Nu de COR uit elkaar is ge-
vallen door het opstappen van de
Helmondse COR-leden, blijftKorte-
noeven (althans op papier) nog
steeds voorzitter.

mingsraadvanaf het begin verdeeld
over het verzet tegen Sevenstern.
Voorzitter Kortenoeven wilde hem
niet koste wat het kost kwijt. Hij
betoogde in een interview in deze
krant datje met Sevenstern tenmin-
ste weet wat je in huis hebt, terwijl
diens opvolger waarschijnlijk uit
Japan of Zweden zal komen. De ta-
melijk radicale FNV-leden in de
COR wilden echter Sevenstern per
se weghebben en dachten daarna
zelfs Huberts terug te kunnen ha-
len. Nu dat na ruim een half jaar
niet gelukt is, krijgt Kortenoeven
het verwijt dat hij zich te zeer van
de Bornse COR-leden heeft ver-
vreemd.

'Hart van Limburg' op één lijn met provincie

Comité wil niets weten
van aanleg A73 in fasen

Van onze verslaggever

DOOR ROB PETERS

Van onze verslaggever

Onderzoek naar vals verbaal
in dossiers van rechtbank

XTC—proces ernstig gefrustreerd door ontdekking

De ontdekking vond plaats di-
rect na de eerste zitting van de
rechtbank op 21 september,
waarschijnlijk in het kader van
andere ontdekkingen van inter-
ne zaken bij de politie.

MAASTRICHT - De hoofdoffi-
cier van justitie en de dienst in-
terne zaken van de regio-politie
Zuid-Limburg onderzoeken mo-
menteel de achtergronden van
een deels vals ambtsedig proces
verbaal in de rechtbankdossiers
van een omvangrijke XTC-zaak.

Bond vraagt provincie om onaftiankelijk onderzoek

AbvaKabo: 'Ontslagprocedure
bij Wolfskoele opschorten'

ROERMOND - Voor het geval dat
minister Jorritsma nog onvoldoen-
de door de provincie Limburg over-
tuigd zou zijn, heeft het comité
Midden-Limburg/Hart van Limburg
de bewindsvrouw van Verkeer en
Waterstaat met klem gevraagd de
A73 vóór 2003 als autosnelweg aan
te leggen, aan de oostkant van de
Maas. Direkt na het gereedkomen
van de A73-Noord. Fasering in tijd
of in wegvakken is voor het comité
'niet acceptabel.

Het comité van samenwerkende in-
stanties van overheid en bedrijfsle-
ven, onder voorzitterschap van F.
Feij, zit op één lijn met de provin-
cie. Tegelijk met de aanleg van de
A73-Zuid moet er een verbinding
komen met de Duitse BAB-52. De
A74 is een op zichzelf staand ver-

haal en staat los van de A73, vindt
het comité.
De argumenten voor een snelle aan-
leg van de A73 zijn onveranderd:
belangrijk voor het economische
functioneren van Limburg, de leef-
baarheid en de verkeersveiligheid.
De provincie bracht in september
een notitie uit, vooral ook om te
voorkomen dat de uitwerking van
het tracébesluit wordt opgeschort
door de discussie over oost/west. De
provincie toont met de notitie aan
dat west niet goedkoper is.
Volgens cijfers die de provincie
hanteert, kost oost 790 miljoen gul-
den en west 720 miljoen, maar in de
west-variant zijn drie belangrijke
aanpassing aan de oostzijde niet
meegenomen. Dat zijn de aanslui-
ting A73-Zuid op de A2, de aanslui-
ting van de A6B op de BAB-52, en
de noodzakelijke verplaatsingen
van hoogspanningsleidingen.

Het incident betekende wel dat
de rechtbank aan de eigenlijke
strafzaak, het vaststellen of B. en
een groep andere verdachten een
criminele organisatie hebben ge-
vormd die pepmiddelen maak-
ten en die evenals hasj verkoch-
ten en uitvoerden. Bij de politie-
actie in juliwerd zoals bekend in
Drente een laboratorium van
xtc-tabletten ontmanteld.

Zij vinden dat eerst moet wor-
den nagegaan hoe het mogelijk
was, alvorens de strafzitting
mocht verder gaan. De recht-
bank aanvaardde echter de uit-
leg dat het verbaal geen invloed
heeft op het verdere verloop.

geefs munt te slaan uit de weige-
ring van de officier, met instem-
ming van de rechtbank, meer
informatie te verstrekken. Ook al
prees men de moed van Van At-
teveld om het incident te mel-
den.

De advocaten Doedens, Boonen
en Hiddema van enkele verdach-
ten probeerden gisteren tever-

Het gewraakte verbaal geeft
geenenkele indicatie over de im-
portantie van de verdenkingen
van politie en justitie. Twee
agenten rapporteerden vrij on-
schuldig over hun observatie, in
opdracht van een chef, van een
Duitse auto die zich ophield bij
koffieshop Black Widow. De kof-
fieshop, die in verband werd
gebracht met hoofdverdachte
van de opgerolde organisatie
Jack B. (39), werd in het kader
van het XTC- en hasj onderzoek
later gesloten. Het verbaal werd
later in het onderzoek van een
speciaal drugsteam van de poli-
tie geschoven.

De zaak wordt op 31 oktober en
4 november verder behandeld.

Van Atteveld weigerde op in-
dringende vragen van meerdere
advocaten in het belang van het
interne onderzoek bij de politie
duidelijk te maken waarom het
proces verbaal als vals bestem-
peld moet worden.

Officier van justitie mr. Hans
van Atteveld die het incident
meldde, vroeg gisteren de recht-
bank aan het begin van de twee-
de dag van het proces tegen de
leden van een op 14 juliin Maas-
tricht opgerolde XTC-organisa-
tie, geen acht meer te slaan op
dit verbaal.

'Grondwaterverbruik kan omlaag'
Provincies brengen gezamenlijk rapport 'Kan het iets minder' uit

Het personeel van bejaardenhuis
De Wolfskoele in Vaals is inmiddels
bereid tot het voeren van wilde ac-
ties. Vooralsnog heeft het personeel
daar op aandringen van AbvaKabo
van afgezien. Lex Veldhuizen van
AbvaKabo: „Een aantal medewer-
kers wilde zich zelfs spontaan ziek
melden. Ik heb hen daarvan weer-
houden door aan te kondigen dat
wij bij de provincie op een onafhan-
kelijk onderzoek bij de Wolfskoele
zullen aandringen."

VAALS - AbvaKabo heeft de pro-
vincie gevraagd stappen te onder-
nemen om de ontslagprocedure
voor directeur Jan Martens en twee
diensthoofden van bejaardenhuis
De Wolfskoele in Vaals op te schor-
ten. De vakbond wil dat GS een
onafhankelijk onderzoek laat instel-
len naar de gang van zaken in De
Wolfskoele. Nog deze week hoopt
AbvaKabo uitsluitsel van de pro-
vincie te krijgen.

Maandag werd bekend dat Jan Mar-
tens en twee diensthoofden van de
Wolfskoele ontslag kregen aange-
zegd. Dat gebeurde op grond van
een onderzoek dat een door de
stichting Verpleging, Zorg en Reac-
tivering (VZR) ingestelde commis-
sie had gedaan naar klachten over
het functioneren van de drie leden
van het managementteam.

In de afgelopen weken heeft de on-
derzoekscommissie van de VZR
ook gesprekken gevoerd met veel
personeelsleden. Volgens Veldhu-
zien waren de leden van de onder-
zoekscommissie niet geïnteresseerd
in positieve berichten over de direc-
teur en de diensthoofden. „Een aan-
tal personeelsleden heeft ons mee-
gedeeld dat er uitsluitend sugges-
tieve vragen werden gesteld. Zelfs
werd nagegaan of er tussen leden
van het managementteam en be-

Zie ook pagina 18

" Valse start bij de fusie
speelt Wolfskoele parten

paalde medewerkers een persoonlij-
ke verhouding zou bestaan."
Volgens AbvaKabo is het wel zeer
opvallend dat het personeel, dat vo-
rig jaar bij een conflict massaal de
zijde van directeur Martens koos,
nu geen vertrouwen meer zou heb-
ben in de directie. „Het VZR-
bestuur is, kennelijk in verlegen-
heid gebracht door het eigen zeer
ongelukkig optreden, thans doende
het personeel te intimideren. De
sfeer in de Wolfskoele is zeer ge-
spannen. Het personeel voelt zich
door de houding van bestuur en di-
rectie van VZR bedreigd en werkt
onder hoogspanning."
Bestuur en directie van de VZR
weigerden gisteren elkcommentaar
op de ontwikkelingen bij de Wolfs-
koele.

Verdachte
brandsticht

toch naar
psychiater

MAASTRICHT/SITTARD v.
Herman H. (41) uit Sittard« 0ltoch tegen zijn zin naar rietje
ter Baancentrum in UtrechMsebepaalde gisteren de recht"^in Maastricht op advies vajftj
districtspsychiater pro#w(
Van Leeuwen. H. moet oföji,
terecht staan voor een b 1»
stichtingin het centrum vaflw,
kenburg, maar in de ogen tr
politie en justitiekan hij ook: d
antwoordelijk zijn voor eenig,
ge reeks branden in Sittard p
weigert alle medewerking ' h
welk onderzoek dan ook. Ti

„Altijd als er wat in Sittard J
beurt, zoeken ze Herman- Jzijn gewoon stuntjes die ze' *uithalen," reageerde H. voo' r
eerst op de verdenkingen
aanzien van de nooit opgejl*
branden in Sittard op. De P°y
stelde eerder wel vast dat s|ï
H. voor de brandstichting ml'
in Valkenburg was opgepak' 'in Sittard rustig was geblev* ■
Een gesprek met professor (
Leeuwen mislukte reeen'
omdat H. er volgens de arts
voorkeur aan had gegeven
slechts stilzwijgend aan te
ren. Op basis echter van °rapporten en de verdenking»
nu toch beslist dat de desk1*
gen van het Pieter Baancen*'een oordeel over de geesten
mogens van de man, dieil
zwervend bestaan leidt, m'n
geven. I
Op dinsdag 27 december %
H. weer in Maastricht ver^fnen, waar dan beslist wordt 1
er met de man moet gebeur^I ■>

Venlo trekt
omstreden
voorstel in

VENLO - Burgemeester en ]
houders van Venlo hebben h^ 'streden voorstel ingetrokkejj ,
aan 'strategisch belangrijke f |
nen' een voorkeursbehandeinjite kennen bij de toewijzing i
bouwkavels.
Het voorstel zou gisteravond ' icommissievergadering worde' ,
sproken, maar door de on^commotie begrepen burgen^
en wethouders dat het v<>
nooit door de raad zou
goedgekeurd. Het voorstel is °reden van de agenda afgevoe^
heeft de gemeente gisteren n 1
deeld.

Halve ui pen
dag beschern

tegen
maagkanken

MAASTRICHT - De kans op
kanker brj mensen die minstee j,
halve ui per dag eten, is twe^zo laag als bij mensen die gee'' i
eten. Tussen het consumeren-
uien en het ontstaan van „j
borst-, dikke darm- en endel^kanker is geen enkel verb^leggen. Ook het eten van Srfj
knoflooksupplementen bescl^niet tegen dezevormen van ka oji
De Maastrichtse epidem1 p
Elisabeth Dorant heeft in j
proefschrift waarop ze eind j
maand promoveert het mO-> ,
verband tussen de consumpUj
ui-achtige groenten en kanke ,
derzocht. Aanleiding waren a*^zingen dat deze groenten het
op kanker zouden verlagen. J
In september 1986 vulden mee ,j
12.000 Nederlanders tussen dej
69 jaar een uitgebreide vral^tiin over voedings- en leefgewo'y
Dorant is nagegaan welke ï'y
landerslater kanker kregen en^jj
hun voedingsgegevens verge,(
met de deelnemers die gezon
ven. Dorant zou graag ook het
van verse knoflook onderzoen...|
ben, maar dat was niet mogeW^
consumptie van verse kn? ö,j
bleek te laag, vandaar dat
zich diende te beperken tot
looksupplementen.

MAASTRICHT - Het is mogelijk
het landelijk grondwatergebruik
jaarlijks terug te dringen met 10 tot
20 procent, ofwel 160 tot 320 mil-
joen kubieke meter. Het Interpro-
vinciaal Overleg (IPO), het samen-
werkingsverband van provincies,
stelt dat in zijn rapport „Kan het
iets minder?".

In de nota staat aangegeven hoe
overmatig watergebruik omlaag

kan. Nederland benut per jaar 1,6
miljard kubieke meter grondwater
voor zowel huishoudelijk als bc*.
drijfsmatig gebruik.

Volgens de provincies is door ver-
mindering van het watergebruik en
door hergebruik van water een aan-
zienlijke besparing te bereiken. Zo
geven de eerste resultaten van een
proefproject bij de vlees- en groen-
teverwerkende industrie en de zui-

vel aan dat een waterbesparing van
20 procent mogelijk is.
Het verminderen van het gebruik
van grondwater, waarvoor ook op-
pervlaktewater kan worden benut,
leidt eveneens tot een behoorlijke
reductie van industriële grondwa-
teronttrekkingen, aldus het IPO.
Bovendien levert het verantwoord
omgaan met grondwater als grond-
stof een bijdrage aan de bestrijding
van de verdroging.
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" Ruud Derix
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Wijnoogst in volle gangBORN - De centrale ondernemingsraad (COR) van NedCar in
Bom is uiteengevallen. De Helmondse leden van de COR zijn
vorige week uit protest opgestapt. Dat gebeurde nadat een aan-
tal Bornse COR-leden in een motie het vertrouwen in voorzit-
ter Gérard Kortenoeven had opgezegd.

limburg

# De wijnoogst op
de Apostelhoeve in
Maastricht is in volle
gang. Hetfraaie '
najaarsweer heeft de
druiven in optimale
conditie gebracht en
maakte de oogst tot
eenfeest.
De jaargang 1994
kan een mooie wijn
opleveren.

Foto:
FRITS WIDDERSHOVEN



Maaslandziekenhuis. Werk van Eva
Kessel en Manon Moonen. T/m 31/10.

BEEK
Artique, Prins Mauritslaan 105. Carla
Lemmens, schilderijen. T/m 30/10.
Open za en zo van 11 tot 17 uur.

journaalkort

KERKRADE - Leerlingen en docenten van het College Sancta
Maria en het Antonius Doctor College halen op de vrijdagen 14 en 28
oktober gebruikte kleding op.
Vrijdag vanaf tien uur is de actie 'HelpendeHanden' actiefin de wij-
ken Kerkrade-West, Simpelveld en Bocholtz. Twee weken later zijn
de overige wijkenvan Kerkrade aan de beurt. Kledingzakken en bij-
behorende informatie worden huis-aan-huis bezorgd.

De opbrengst is bestemd voor in nood verkerende jongeren in de
Derde Wereld als mede voor de stichting Ormus, die hulpgoederen
levert aan Dorohoi in Roemenië. Ook gaat een gedeelte naar de twee
Foster Parents-kinderen die door Sancta Maria zijn geadopteerd en
aan een voedingscentrum voor ondervoede kinderen in Kikwit, Zaï-
re. Het ADC ondersteunt zuster Maria Goretti in India.

'Medische wereld noemt
uiterlijk maar bijzaak'

Vrouwen leren omgaan met de zichtbare gevolgen van kankerleder jaarkrijgen in Zuid- en Midden-Limburg zon
drieduizend mensen te maken met kanker en de

zichtbare gevolgen ervan. Ze verliezen als gevolg van
behandelingen wimpers en wenkbrauwen, dekleur van
het gezicht verandert, dehuid wordt gevoelig en nagels

kunnen broos worden. Gevolgenvan een ziekte die vaak
tijdelijk, maar misschien wel even vaak blijvend zijn. Het
totegraalKankercentrum Limburg (IKL) startte vorige
week in navolging van andere kankercentra in het land

de cursus 'Goed verzorgd, beter gevoel', zes
bijeenkomsten over uiterlijk enkanker. Het

enthousiasme straalt ertijdens de tweede ontmoeting van.
af. Niet alleen de tips van schoonheidsspecialiste Tine

Peerbooms blijken het zelfvertrouwen te hebben
opgevijzeld, het ontmoeten van lotgenoten mag zeker■niet onderschat worden. „Cursisten die nog midden in de

behandeling zitten, zien hier lotgenoten die een
soortgelijke therapie jarengeleden hebben gehad. Ze zien
met eigen ogen dat er nog een heel leven is na deellende

van bijvoorbeeld chemotherapie. En dat doet goed,"
vertelt Tiny Lexis, gastvrouw/lotgenotevan de groep.

DOOR ANITA KEYDENER ook om andere vrouwen te kun-
nen helpen. Ze maakt namelijk
deel uit van de praatgroep Lot-
genoten met borstkanker. „Daar
merk ik dat veel vrouwen over
een drempel heen moeten voor-
dat ze zich aanmelden voor een
cursus als deze. Misschien dra-
gen mijn ervaringen daaraan'
bij." Voor haar was er nauwelijks
een drempel. „Voor de medische
wereld is het uiterlijk vaak een
bijzaak. Ben blij dat je nog leeft,
wordt gezegd. Terwijl het juist
zo belangrijk is om er goed uit te
blijven zien. Goed voor je zelf-
vertrouwen en dus ook goed
voor het genezingsproces. Ik
mijn geval, ik leed aan borstkan-
ker, voel je jena de operatie toch
vaak niet meer voor 100 procent
vrouw. Je bent iets kwijt."

Jf^STRICHT - In de confe-
Wn !famer van het IKL-pand
C?' ac Maastrichtse Parkweg
'itWp ,de spiegels klaar voor de
'gev 1 >les 'Goed verzorgd, beter
gedni'' Tine Peerbooms wacht

uidig de komst van de negen
oudl en' tussen de 30 en 60 jaar
Zal ' b.f Naast Tine Peerbooms
sen° h kleurenanaliste Ans Das-
adv vrouwen deze middag
loemeren' Een hele uitaaginS. mt de schoonheidsspecialiste
Hom acht die ze heeft aanSe-ervTen- Het is niet dat ze veel
de aring heeft met vrouwen met
Jttiep sPecifieke problemen, maar
doen gevoel iets te kunnen
ëoeri b°or een groeP die de hulp
Pele an gebruiken. „Een sim-
het "P is vaak voldoende om
tiëm 2elfvertrouwen van de pa-cten op te krikken."

daatlWe, ex-kankerpatiënte, kan
kree a en maar beamen. Zij
n^ g vorige week de tip een ere-
lid an een andere samenstel-
<je° gebruiken. Een schot in
Het°°S' Jeannie ziet er beter uit.
goeHatldere smeersel heeft haar
cc a gedaan. Ze kijkt weer met
„I]g£cd gevoel in de spiegel.
j^ gebruikte altijd wel make up.
bra *°P de een of andere manier

ht ik die niet goed op."

Haar omgeving reageerde ook in
de trant van 'je bent genezen
waarom volg je dan zon cursus?
Dan word je weer geconfron-
teerd met zoveel ellendeverha-
len.' „Alsof hier een stervens-
sfeertje hangt," reageert Jeannie
ietwat verbolgen. „Gelukkig
wordt hier heel wat afgelachen."

" Een cursiste reinigt haar gezicht na tips van schoonheidsspecialiste Tine Peerbooms. Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Atelier Kristalberg, Eindstraat 58a.
Jos van Wunnik, Schilderijen, stenen,
steenkringen, labyrint. T/m 30/10.
Open zo 14-17 uur.

SCHINVELD
beter kunt weglaten. Want ze
blijven je gewoon zien als pa-
tiënt."

ter en coördinatorvan 'Goed ver-
zorgd, beter gevoel' denkt al
weer aan de volgende cursus.
Tenminste; nog een via het IKL.

Gastvrouw Tiny Lexis kan een
woordje meepraten over reacties
op de ziekte. „Vreemd genoeg

Reacties

vindt je omgeving dat kanker en
er slecht uitzienbij elkaar horen.
Zo voelde ik me goed na de ope-
ratie. Als ik dat vertelde werd
gereageerd in termen van 'ik ken
iemand die zich ook zo goed
voelde. Die is al weer drie jaar
dood. Daar mocht ik het dan
mee doen."
Jeanne Gootzen, IKL-voorlich-

IJsbeer als vriend

Jeannie mag dan van de behan-
delende artsen 'ex' voor het
woord patiënt voegen, toch voelt
ze dat niet zo. „Ik ben dan wel
genezen, maar wordt toch op zo-
veel manieren met de ziekte ge-
confronteerd. Zo mag ik geen
orgaandonor zijn, geen bloed ge-
ven, zelfs meedoen aan een pro-
gramma dat botontkalking bij
vrouwen moet tegen gaan mocht
niet, gezien mijn medische gege-
vens. Op zon moment denk ik
dat je het voorvoegsel 'ex' veel

De andere bijeenkomsten zou-
den beter verspreid over de hele
provincie gehouden moeten wor-
den en georganiseerd door ande-
re instanties, bijvoorbeeld het

Groene Kruis. „Ik heb de indruk
dat we ondanks de belangstel-
ling voor deze cursus, toch veel
energie moeten stoppen in de
werving van mensen. Mond-tot-
mond-reclame lijkt het beste te
werken. Wat er opneer komt dat
je de meeste cursisten kunt be-
reiken via de patiëntenverenigin-
gen."

Genezen
"£a_-_
c_eel eis door de medici offi-
Wgg , genezen verklaard. Dat
tw Weid haar er nietvan deel te
leer.en aan deze cursus. Niet al-

v°or haarzelf, maar zeker

Scholieren halen oude kleding op

HEERLEN

" In het Missionair Centrum,
Putgraaf 3, wordt vanavond om
20 uur het startsein gegeven voor
de Vastenaktie 1995. Er is geko-
zen voor projekten in India, die
meehelpen om de ongelijkheid
tussen mannen en vrouwen te
verminderen. Inleiding van
Twan Custers.

" Het IVN houdt donderdagom
19.30 uur in het scoutinggebouw
Benzenraderweg 190 een bijeen-
komst over 'Een reis langs de
Galapagos-eilanden'.

" In de grote zaal van de Stads-
schouwburg gaat vrijdag om 19
uur de familievoorstelling 'Het
verhaal van de Zon' in première.
Kaarten reserveren kan aan de
kassa.

" De dialekt-rockformatie
Ramsj treedt zaterdag vanaf 22
uur op in De Nor, Geerstraat 302
in Heerlen. Ramsj (voorheen
Weerwaas) probeert met eigen
teksten in het Limburgs dialekt
de luisteraar zo direct mogelijk
te bereiken.

" De cursus 'Europa' in het Mis-
sionair Centrum, Putgraaf 3,
wordt maandag om 20 uur beslo-
ten met het thema: 'Wat zijn de
gevolgen van de Europese een-
wording?'

zaterdag om 20 uur geconcer-
teerd door de zangkoren St.-Cae-
cilia Hulsberg, St.-Catharina
Ulestraten, Hart van Brabant Til-
burg en Vriendenkring Sterjl.

LANDGRAAF

Gallery Bell'Arte, Achter de Comedie
16a. Beelden van Nic Jonk. T/m 6/11.
Open do t/m zo 12-17.30 uur.
Studio Maastricht, Brusselsestraat
59. De ontdekking van de graal, Je-
roen Bechtold. T/m 30/10, open do t/m
zo 13-18 uur.
Galerie Dis, Tafelstraat 28. Schilde-
rijen van Ruud Schoenmaker. T/m
26/10. Open wo t/m zo van 13 tot 17
uur.
Galerie Wolfs, Hoogbrugstraat 69.
Sander Philippen, foto's en Frits van
der Zander, schilderijen. T/m 23/10,
open wo en vr van 14 tot 18 uur, do
van 18 tot 20 uur, za van 10 tot 17 uur,
zo van 13 tot 17 uur.
Galerie Henn, St.Nicolaasstraat 26c.
Rundschau, diverse kunstenaars. T/m
22/10. Open di t/mza van 15 tot 19uur.
Gallery Callas, Markt 10b. SjaKO,
schilderyen. Open do en vr van 14 tot
17 uur, za 14 tot 16 uur, zo van 13 tot
16 uur.
Galerie Dorine Eijkman, Rechtstraat
96. Willem Brauckmann, schilderyen.
T/m 14/10. Open do t/m zo van 13.30
tot 17 uur.
Galerie Amarna, Rechtstraat 82/84.
Werk van Monique Hiltermann en El-
laKoopman. T/m 12/11, open di t/m za
vanaf 12 uur.
Galerie Fah, Brusselsestraat 80. Werk
van Paulette Snijders. T/m 7/11, open
do 16-20 uur, vr t/m zo 13-17 uur.
Galerie Anny van den Besselaar, Ta-
felstraat 6a. Werk van Hans ter Horst.
T/m 6/11, openvr t/m ma 13-17.30uur.
Galerie Tracé, Alexander Battalaan
31. Werk van Pim Trooster, Winnie
Teschmacher en Frans Willebrands.
T/m 12/11, open di 14-18 uur, vr en za
12-17 uur.
Galerie Artisart, Grote Gracht 43.
Werk van Gerry van der Linden-Van
Diesen en Armelies van Harteveld.
Van 15/10 t/m 19/11, open di t/m za
13.30-17.30 uur.
Kamer van Koophandel, Maasboule-
vard 5. Foto's van GustaafBegas. T/m
30/12, open ma t/m vr 8.30-16 uur.
Galerie Schuwirth & Van Noorden,
Rechtstraat 64. Sculpturen en reliëfs
van Marco Juriën. Van 15/10 t/ra 27/11,
open do t/m za 14-18 uur.
Galerie Ardi Poels, Lage Barakken
31a. Werk van Michel Fran?ois, Lu-
dwig Vandevelde en Ingeborg Meu-
lendyks. Van 15/10 t/m 19/11, open wo
t/m za 13-17 uur.
Stationshal. Een spoor van Paul Tie-
man. T/m 21/10.
Akademie Beeldende Kunsten. Col-
lectie ruimtelijke manuscripten van
Stichting Vedute. Van 31/10 t/m 11/11.

MAASTRICHT

" IVN De Oude Landgraaf
houdt donderdag om 20 uur in
het OCGL-Gwebouw, Curacao-
straat, een film en thema-avond
over vogels in het Caribisch ge-
bied.

" Het seizoen van Rubens Kin-
dertheater start vandaag om
14.15 uur in het Ora. Kinderen
die jarig zijn, kunnen de hele
middag feestvieren; eerst bij Ru-
ben en dan in het Ora. Info en
reservering: @043-251928.

" In dienstencentrum De Troef
in Waubach wordt donderdag
van 10 tot 12 uur spreekuur ge-
houden door het Bureau Sociale
Begeleiding.

" De Kon. fanfare Aloysiana
neemt zondag om 12.35 uur deel
aan het bondsconcours in de Ro-
dahal. Vrijdag vindt om 19.30
uur de generale repetitie plaats
in gemeenschapshuis Carré.

" Theater Terra speelt zondag 16 oktober in het Kerkraadse Wijngrachttheater de voor-
stelling Itoek en het IJsbeertje. Itoek, de zoon van een eskimojager, sluit vriendschap met
een jonge ijsbeer. Voor kinderen vanafvier jaar.Aanvang 14 uur. Foto: bob van dantzig

'KindenKunst'
incaféMax

£
&US -7LEN - De stichting Octo-
uUr :erzorgt zondag, aanvang 13
,«nii^ Café Max aan het Wilhel-
"W 'v-ein in Heerlen een afleve-
iPede1,nden Kunst.

rs gaan vooraf aan
Had en Kunst' naar het limo-
ibUrg"C n̂cert in de Stadsschouw-
ftiet u na ëaan de kinderen
laar „? begeleiders in optocht
Het n Max-
HUr Pr°gramma duurt tot 14.30
View " er als volgt uit: inter-
ster n^* kinderboekenschrijf-
s*verf 6! Verschoor; de Heerlen-
en elster Els Herberighs leest

0^i1331^6 voor; interviews
"^n. vider andere Peter Frans-
i omrn got Wouters en Sandra
\n

e; de maandelijkse co-
T
n en door de Heerlense

Zf Leo Herberghs; diabeel-en muziek.

Mini-expositie
werk Jacob Oud

ïhe L̂EN - In het Heerlense
oktok ngebouw is in de maand
richt r? r een "ürn-expositie inge-
Wjji °ver het leven en werk van
Hij architect Jacob Oud.
be_anordt gezien als een van de
lat^ÉpUkste moderne Neder-
Vaf, , architecten. Hij was een
kun s?e mede-oprichters van de
i>i oor"iJaarsgroep De Stijl, waar-
de *\Mondriaan participeerde.
één bestaan uit
bgy paneel en zijn kosteloos te
tot^tJgen. Heerlen maakt in
aj.cnit tlen profielschetsen van
Mik H ten' die in de Heerlense
VeTloeSlcen een straat naar hen

emd hebben gekregen.

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

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

NOORBEEK
Galerie Arme Visser, Dorpsstraat
19-21.Werk van Jan van Boxtel. Vanaf22/10.

BRUNSSUM

" Het Comitee Vrouwen in de
Bijstand houdt vandaag van 9.30
tot 11 uur aan de Kloosterstraat
15 een infobijeenkomst over ali-
mentatie.

EYS
Atelier Ben Bonke, Eyserheide 35a.
Eigen werk Ben Bonke. Open 16/10
14-18 uur.

VAALS
Museum de Kopermolen, von Cler-
montplein 11. Porselein uit drie lan-
den. Tot 16/10. Open di t/m zo van 14
lot 17 uur.
Openbare bibliotheek. Schilderijen
van John Beckers. T/m 28/10.

SCHIMMERT

" Wandelvereniging Trampel-
keu houdt zondag een wandel-
tocht over routes van 8, 12, 18 en
32 kilome- ter. Starttijd tussen
7.30 en 14 uur aan café Oos
Heim, Klein Haasdal 6.

Familiegroep
Dementiebijeen

H^entiePerneJ. EN - De familiegroep
*ornt vi

Van het Gr°ene Kruis
rf3 de v

gende week weer bijeen
P°stf»i;Viaste locaties in de regiok Zuid-Limburg.
\,7 van 14 tot 16 uur inuUr in nm; dinsdagvan 14 tot 16

lQ?ACholtz en in Heerlen en?e en j^° to* 21.30uur in Kerkra-
ltlf°mi Uth' Voor aanmelding en

45-225 Tmevr°uw Wijnands

Expositie
in Kunrade
KUNRADE - De missionaire
werkgroep Kunrade houdt zon-
dag voor de vijfde keer een
kunstexpositie. Dertig kunste-
naars uit Voerendaal en omge-
ving zullen dan van 12.30-18 uur
werken tentoonstellen. Onder
hen onder andere zilversmeden
en kunstschilders. Maar er zijn
ook karakterpoppen en houtsnij-
werken uit Zaïre te zien.
Voor de kinderen is er een knut-
selhoek. Een deel van de op-
brengst gaat naar een gehandi-
captenproject van zuster Annet-
ta van Dijk in Malawi. Burge-
meester Strous van Voerendaal
opent de expositie in het Kun-
derhoes (Hogeweg 74) om 12.30
uur.

'Dank u wel' concert RMK
BRUNSSUM - Mannenkoor RMK uit Brunssum geeft zondag het
jaarlijkse Dank u'wei-concert, om iedereen die het koor een warm
hart toedraagt op muzikale wijze te bedanken. Het concert vindt
plaats in dr Brikke Oave en begint om 11.30 uur. De toegang is gra-
tis. Het 105-leden tellende Mannenkoor RMK 1921 0.1.v. Toine Cre-
mers heeft ook drie jonge solisten uitgenodigd voor dit concert.
Sopraan Caroline Paanakker, hoboïst Arthur Cordewener en bas
Stan Essers brengen eveneens liederen ten gehore.

Expo in Kerkrade Tastbaar Verleden
KERKRADE - In het gemeentehuis van Kerkrade is tot en met 2december de archeologische tentoonstelling Tastbaar Verleden te
zien. De getoonde voorwerpen bieden een overzicht van archeolo-
gisch onderzoek in en rond Kerkrade.
De oudste vondsten dateren uit de periode van het midden-paleo-
lithicum, circazestigduizend jaarvoor Christus. Ook wordt aandachtbesteedaan derecente vondst van deRomeinse schuur op hetBeitel-
Lochtterrein. Er is gebruik gemaakt van de collecties van het Bonne-
fantenmuseum, Thermenmuseum, gemeente Kerkrade, Mijnmu-seum en Rolduc. Tastbaar Verleden is op werkdagen te bezoekenvan 10 tot 17 uur.

HULSBERG

" In de St.-Clemenskerk wordt

AKEN

" De Familiebond van Duitse
Katholieken van het Bisdom
Aken houdt zaterdag vanaf 9.30
uur een internationale familie-
dag in Haus Eich, Eupenerstras-
se 138. Voor informatie: C. Her-
mus, ©717578.
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exposities

HEERLEN
Stadsgalerij, Raadhuisplein 19. Jo-
seph Beuys. T/m 13/11. Open di t/m vr
11 tot 17 uur. Za en zo 14-17uur.
Galerie 't Wevertje, De Weverzieken-
huis. Werk van Canen-Esser en Antoi-
ne Dohmen. T/m 2/11.
Galerie Sart, Sintermeertencollege,
Valkenburgerweg 219. Werk van Mare
vanHove. T/m 11/11.
Welterhof. Brons van Jos Weiten. Van
16/10 t/m 30/10, open ma t/m vr 14-17
uur, za en zo 15-17 uur.

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

LANDGRAAF
Ipomal, Kerkberg 2. Drie Facetten
van Ben Hoezen. Van 16/10 t/m 20/11,
open vr 17-20,za en zo van 14-17 uur.
Raadhuis, Raadhuisplein 1. Menselij-
ke maskers van Elly Meijnders. T/m
21/10, open ma t/m vr 9-17 uur, do tot
19 uur.
Galerie GaudiHereweg 83. Gerald
Derksen en Loes van Vliet, Mixed
Media. Van 26/10 t/m 13/11. Open vr
van 16 tot 20 uur, za en zo van 13 tot
17 uur.

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

BRUNSSUM
Gregorius Ziekenhuis. Werk van Pe-
tra Corstjens. T/m 1/11.

SITTARD
Het Domein, Kapittelstraat 6. Foto-
werken van Lieve Prins. For Sale,
schilderyen en aankleding van Leslie
Browne. Die Winterreise, fotowerk
van Korrie Bessems. T/m 23/10.
Galerie Michel Knops, Steenweg 44.
Schilderijen en gouaches van Gérard
Grassère. T/m 30/10. Open di t/m vr
11-18 uur. Za 11-17 uur. Zo 14-17 uur.
Galerie Zabawa, Agricolastraat 152.
Schilderijen van Denies Damiaens.
T/m 7/11, open wo t/m vr 16-18 uur, zo
14-17 uur.

GELEEN
Galerie Hanenhof, Groenstraat 44.
Werk van Bouke Steinfort. T/m 23/10,
open do en vr 18-20 uur, za en zo 14-17
uur.
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Mag't
wat Va^#

mindef —.
) IVVN

Kansloze ■» *
kinderen kunt u kansrijk
maken voor een tientje per
maand via het 'Laat ze
Leren'-programma van Ter-
re des Hommes. Met uw
hulpkunnen ze naar school
en een zelfstandige toe-
komst opbouwen.

Bel 070 - 363 79 40 voor
inlichtingen ofstort uw eer-
ste tientje op giro 25 25 25
t.n.v. Terre des Hommes te
Den Haag, onder vermel-
ding van 'nieuwe donateur
Laat ze Leren', giro 252525

terre des hommes fj

éWWé&r^'Ma
_é_ __kHE_ 'iÉ_

Dieren beschermen is mensen
beschaven. Wie vindt dat dieren
ons respect verdienen, doet er
goed aan de Dierenbescherming te

steunen. De enige organisatie die
opkomt voor het lot van alle die-
ren. En dat sinds 1864.Voor f 36,-
-per jaarhelpt u ons te werken aan
een beter dierenwelzijn. U ont-

vangt dan 6keer per jaarhet infor-
matieve magazine DIER. Doe het
vandaag nog. Al was het maar
om iets terug te doen voor alles
wat dieren u geven!
Wantzonder uwbe-
scherming hebben

(l-ren»«clwnHlMdieren geen leven. I

070-3423423
Postbus 85980, 2508CR Den Haag

(> unique
uitzendburo

Op korte termijn zijn wij op zoek naar:

LUCHTKANALENMONTEUR (m/v)
voor een relatie in de omgeving van Heerlen. Ervaring in
de installatie van luchtkanalen is een MUST! Deze baan
kan, na gebleken geschiktheid, voor langere tijd zijn;

VERTEGENWOORDIGERS (m/v)
Men dient bereid te zijn tot verhuizen. Het betreft het ver-
tegenwoordigen van bevestigingsmaterialen, m.n. in de
bouwwereld. Een technische opleiding en ervaring in de
installatietechniek zijn dan ook vereisten. Betreft: vast
dienstverband:

CONSTRUCTIEBANKWERKERS (m/v)
Voor een relatie in Landgraaf zoeken wij zéér ervaren
constructiebankwerkers. Aan de hand van tekeningen en
schetsen moet men onderdelen en halffabrikaten van
transporteurs kunnen vervaardigen. Zonder ervaring is het
dus onnodigte reageren;

MECHANISCH BEWERKER (m/v)
De werkzaamheden bestaan uit het m.b.v. conventionele
verspaningsmachines zelfstandig bewerken van onderde-
len, het instellen van de machines, het bepalen van de
bewerkingsvolgorde, het controleren en afwerken van de
produkten. Gedacht wordt aan een kandidaat met ±5 jaar
relevante werkervaring.

Bent u geïnteresseerd in één van bovengenoemde vaca-
tures? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met
onze vestiging in Heerlen, Emmaplein 2, tel. 045-718170.

(> unique uitzendburo
Een Unique manier van werken.

Autoverzekering
Waarom
betaalt
u nog

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

Nieuwstraat 22-24
tel 045-211668/221090

HOENSBROEK

LAAT
CARA-

PATIËNTEN
NIET

STIKKEN
AstmanFonds

Giro 55055

Bedrag Terug te Mnd. bedrag Effectieve rente Mnd. bedrag Effectieve rente
inhanden betalen in volgens min. op jaarbasis vlg. wet. max. op jaarbasis
15.000,- 72 mnd. 279,04 10.6% 287,11 11.8%
25.000,- 84 mnd. 413,58 10.3% 420,11 10.9%
30.000,- 96 mnd. 453,45 10.3% 454,20 10.4%
50.000,- 96 mnd. 747,22 10.0% 757,01 10.4%

krwet 50.001.- U betaalt Rente vlg. min. tar per mnd Theor. Effectieve rente op Theor.
in handen per mnd effectieve rente opjaarbasis looptijd jaarbasismax. tar. looptijd
15.000,- 225,- 0.824% 10.3% 97 mnd. 13.0% 112
25.000,- 375,- 0.824% 10.3% 97 mnd. 12.6% 109
40.000,- 6001,- 0.824% 10.3% 97 mnd. 12.2% 107
60.000,- 900,- 0.824% 10.3% 97 mnd. 12.2% 107

OOK VOOR HYPOTHEKEN:
INFORMEER NAAR DE NETTO VASTE LASTENHYPOTHEEK;

DEZELFDE MAANDLASTGEDURENDE PE GEHELE LOOPTIJD.

_H_____i fll
Epson Stylus 300 inkjetprinter
" resolutie 360x360 dpi jM
" printsnelheid bij LQ J^ .^.

instelling: 110/132 A ....
karakters per seconde JB,

" geheugen 24 Kb É________fl
omschakelbaar naar 8 Kbß

"13 bitmap- en 4 scalable I _ Ët
fonts

" 12 maanden garantie

Nü399t"
Epson Stylus "800plus" inkjetprin*
" multi-layer Piëzo technologie CDC^KI vssv
" resolutie 360x360 dpi CrOUIM

karakters per seconde .__*________Ël

omschakelbaar naar 8 Kb V* 1
" 36 maanden garantie SÊÊ r|i ,asf

nüS9o"
Epson Stylus Color inkjetprint*
" meer kleurenafdruk

d.m.v. multilayer
Piëzo technologie Mjfc^^^

" resolutie 720x720 dpi L_
_^ Hk»

" printsnelheid LQ-mode /■ fc|iZ!^-------->_/V -

" geheugen 64 Kb *" ' -|pJS?" ■ i<
"36 maanden garantie „-^w^.;-"- _L

NU 1198'^^^EPSON

Winkelcentrum 't Loon - Heerlen
I Telefoon 045-740926

DOOR JEF BRAUERS

Van onze verslaggever

Van onze verslaggeefster

Valse start bij de fusie
speelt Wolfskoele parten

VAALS - Het wil maar niet
goed komen bij bejaardenhuis
De Wolfskoele in Vaals. Na de
komst van directeur JanMartens
leek het er eventjes op dat het
huis in rustig vaarwater terecht
was gekomen. De vele interne
problemen uit het verleden wer-
denin elk gevalvoor een deel uit
de weg geruimd.

commissie heeft samengesteld.
Behalve directeur Malherbe van
de Verpleegklinieken Heerlen
hebben daarin zitting de voorzit-
ter van het bestuur van de VZR,
Colen, en namens de bestuursad-
viescommissie Margot Hofman.
Verder is er een ambtelijk secre-
taris aan de commissie toege-
voegd. Een commissie derhalve
die sterk VZR-gekleurd is. De
roep van AbvaKabo om een on-
afhankelijke commissie lijkt,
zeker met de moeilijke fusiebe-
sprekingen in het achterhoofd,
dan ook bepaald niet onredelijk.

twee andere leden van het ma-
nagementteam. Al heeft de OR
tegenover AbvaKabo inmiddels
verkaard dat de nu genomen
maatregelen te ver gaan en dat
de onderzoekscommissie te wei-
nig aandacht heeft geschonken

tieve signalen' dermate alarme-
rend vindt dat de instelling van
een onderzoekscommissie nood-
zakelijk wordt geacht. AbvaKa-
bo, oud-bestuursleden en perso-
neelsleden houden bij hoog en
laag vol dat een grote meerder-

aan positieve uitlatingen over de
drie teamleden.

LANDGRAAF - Landgravenaar
JohnFranken en de Stichting Pop-
muziek Limburg (SPL) hebben een
opmerkelijke coalitie gesmeed. Met
een popfestival op zondag 23 okto-
ber in de Landgraafse sporthal Ter
Waerden hoopt Franken flink wat
geld bijeen te halen voor onderzoek
naar de genezing van dwarsleasies.
SPL-voorzitter Wim Collaert ziet te-
gelijk kans om acht Limburgse
bands te promoten.

Benefietfestival voor
onderzoek dwarsleasi

Nu, ruim anderhalf jaar later, isdie nare smaak er opnieuw. Di-
recteur Jan Martens en de
diensthoofden (Jorne JNeiisseri
en Ingrid Mommer werden eind
augustus op non-actief gesteld
en hebben thans ontslag aange-
zegd gekregen. Uit diverse gele-
dingen vanuit het bejaardenhuis
zouden er klachten over deze
drie leden van het management-
team zijn ingediend. De AbvaKa-
bo slaat van verontwaardiging
bijna op tilt.

heid van de betrokkenen vindt
dat het managementteam goed
functioneert. Meer dan vijftig
personeelsleden hebben telefo-
nisch via de vakbond hun steun
aan Martens c.s. betuigd.

Mochten de zeer ernstige verwij-
ten over het vernietigen van do-
cumenten (die het management-
team zouden ontlasten) bewezen
worden, dan zal dat zeker gevol-
gen hebben voor de verantwoor-
delijken.

De rol van de Ondernemings-
raad van de Wolfskoele blijft
onduidelijk. Anderhalfjaar gele-
den stond dit orgaan pal achter
met name directeur Jan Martens.
Nu staat deze raad deels achter
de kritiek op de directeur en de

De valse start bij de fusie heeft
nu een naar vervolg gekregen.
Opnieuw krijgt directeur Mar-
tens in het ontstane machtsspel
de volle laag. Vorig jaar bleef hij
in dat spel overeind, mede door
de eensgezinde steunbetuigin-
gen van personeel, onderne-
mingsraad en bestuurders. Er is,
zo blijkt nu, veel oud zeer blijven
hangen. Elke fusie vraagt om
een periode van bezinning. Er is
tijd nodig. In de praktijk duurt
het soms lang voordat de positie-
ve resultaten van een fusie zicht-
baar worden. Maar dat geduld is
er blijkbaar niet.

Begin vorig jaar zorgden de fu-
siebesprekingen tussen de Ver-
pleegklinieken Heerlen en de
Wolfskoele, met daaraan gekop-
peld de bouw van een nieuw
zorgcentrum in Vaals, echter op-
nieuw voor tumult. Met name de
discussies over de beheersstruc-
tuur van dat nieuwe centrum én
het behoud van de eigen identi-
teit van het Vaalser bejaarden-
huis zorgde voor veel proble-
men. En daarmee stond automa-
tisch ook de positievan Martens
onder druk. Na veel geharrewar
kwam de fusie er: De Wolfskoele
ging deel uitmaken van de stich-
ting Verpleging, Zorg en Reacti-
vering (VZR). Een aantal men-
sen hield er een nare smaak aan
over. Het leek verdacht veel op
een valse start.

Forse kritiek is geuit op de wijze
waarop de VZR de onderzoeks-

Hoe men ook over de huidige
ontwikkelingen mag denken, de
door VZR gevolgde procedure
verdient zeker geen schoon-
heidsprijs. AbvaKabo vindt dat
bestuur en directie van de VZR
veel problemen hadden kunnen
voorkomen door op een aantal
punten duidelijkheid te schep-
pen. De vakbond kijkt vreemd
opvan het feit dat de VZR 'nega-

Collaert en Franken, een voormalig
topsporter die vijf jaar geleden bij
een ongeluk zijn rug brak en sinds-
dien in een rolstoel zit, willen van
het 'Cure Not Care-festival' een jaar-
lijkse gebeurtenis maken. Franken:
„Maar eerst moet dit festival uit de
kosten komen." SPL-voorzitter Col-
laert verwacht zeker zevenhonderd
mensen, ruim voldoende om uit de
kosten te komen. Sporthal Ter
Waerden kan tweeduizend mensen
herbergen.

Vaals wil naar
twee gebouwen
voor welzijn

Van onze verslaggever

VAALS - De gemeente Vaals
houdt er rekening mee dat de
verbouwing van het pand Lin-
denstraat 17 tot welzij nscentrum
ongeveer twee miljoen gulden
gaat kosten.

Op dit moment heeft de gemeen-
te een half miljoen gereserveerd
voor de verbouwing. De verkoop
van het voormalige Iveo-gebouw

I moet anderhalve ton opbrengen

en daarnaast wil Vaals nog eens
650.000 gulden uit de reserves
aan dit doel besteden. Naast het
bedrag van 1,3 miljoen dat dan
beschikbaar is, moeten in de toe-
komst ook huurbedragen als
dekking wordt ingezet.

Het is de bedoeling dat Vaals
over enige tijd beschikt over
twee welzijnsgebouwen. In het
Kinderhuis Vaals aan de Ir. Me-
lottestraat zijn onder andere kin-
deropvang/peuterspeelzaalwerk
en werkactiviteiten voor de
jeugd tot twaalf jaar gevestigd.
Verder maken ook Groene Kruis
Heuvelland en de GGD van het
Kinderhuis gebruik.

In het pand aan de Lindenstraat
wordt in de toekomst een groot
aantal activiteiten onderge-
bracht.

Jan Smeets van concertorg^Jlr
Buro Pinkpop staat sympat'IJÏ
genover het benefietconcert- yt
concert van Urban Dance
vry dag in de Geleense Ha'V
geeft hij aan elke honderdste
ker een gratis entreekaart vOJj
Cure Not Carefestival. )
waarschuwt wfel voor te ho»
wachtingen: „Elk jaar mclde
bij Buro Pinkpop wel eePj F
mensen met goedbedoelde P^3 P
maar meestal adviseer ik L 'avond te gaan collecteren. u

fi 'vert vaak meer op dan een be
concert." 3 'Franken en Collaert hebben > '
met zon 120 vrijwilligers ee '̂,^
gramma samengesteld dat a*j(,
lijk meer moet opleveren. Mh
de deelname van de druk a*»h
nemende WW-Band - Ton
en de zijnen stoppen er e a 1
mee - staat volgens de org^jrren garantvoor een stroom *e
bezoekers.
Ze hebben nadrukkelijk niel^ j
zen voor één topattractie, o»s (s
ook dat veel geld zou kunne*^ >veren terwijl er minder ge^ /seerd hoeft te worden dan J^ j
festival. Franken: „De W\\e\i
Rowwen Hèze of Janse BagÉj '^[
ken natuurlijk wel veel Pjj
maar dan blijft de aandad1 ,
het onderzoek naar de genez>^
dwarsleasiesveel beperkter-^
festival hopen we meer pU"
te krijgen."

Naast De WW-Band treedt
winnaar van de SPL-compe*'vit
of Nooit 1993 aan, de Maastv,J
formatie The Cranks. Ook de |J
roosjes, de Sittardse f° f f
Marshmellow Steamhamn1 A
Wicked Wonderland geniete"^*
Limburgse popwereld een A
kende reputatie. Verder sta^tredens gepland van The , v|
Kachuk Whop, en The Stere%
Kaarten voor het Cure Not Cf
tival kosten in de vooi^j

’ 17,50, aan de kassa ’ 20. Ve^p
kers van het benefietfestival . 1
bovendien mee in de verlote
een vliegvakantiereis.

De onderwerpen zijn doorRiagg en

„Daarnaast is het contact met ande-
re ouders heel belangrijk. Dat je
beseft datjeniet de enige opvoeder
bent met vragen en bepaalde erva-
ringen," legt Toon Gordebeke uit.

Wat hem inmiddels na jarenlange
ervaring is opgevallen, is dat opvoe-
den eigenlijk een natuurlijk proces
is. „De meeste ouders hebben ge-
zonde ideeën. Ze moeten ook niet
bang zhn om op gevoel te werken."

De Heerlense wethoudervan onder-
wijs R. Sijben geeft vanavond,
woensdag, het officiële startsein
voor de Ouderschool. Vervolgens
houdt F. Gerards, docent aan de
Rijksuniversiteit Limburg en au-
teur van het boek 'Effectief Ouder-
schap' een inleiding over het thema
'naar een opvoedingsbewijs voor
ouders. De lezing begint om acht
uur. De toegangsprijs bedraagt tien
gulden.
Meer informatie over het cursu-
saanbod wordt verstrekt door Ria
Freyser, coördinator Volksuniversi-
teit 045-718845.

AenS benaderd om de cursus onder
te brengen bij de Volksuniversiteit,
een onderdeel van AenS. „De naam
Riagg is toch tamelijk beladen. Als
je een zo breed mogelijk publiek
wilt bereiken is het beter om dat te
doen onder de vlag van de Volks-
universiteit. Het aanbod heeft een
duidelijk preventief karakter. Zie
het meer als het bevorderen van iets
gezonds en niet als het oplossen van
problemen," vertelt Riagg-mede-
werker Toon Gordebeke.

AenS samen gekozen. Zaken als be-
grip kweken, hoe stel je grenzen,
hoe reageer je op het gedrag van je
kind, lopen als een rode draad door
het cursusaanbod. Dat varieert van
een lezing over een onderwerp, tot
een cyclus van zes bijeenkomsten
waarin ook praktische vaardighe-
den geleerd worden.

HEERLEN - De Ouderschool, de
nieuwste activiteit van het Advies-
en Studiecentrum (AenS) in Heer-
len, is allerminst bedoeld om ou-
ders weer terug te brengen in de
schoolbanken. De Ouderschool
moet volgens de initiatiefnemers
AenS en Riagg, veel meer gezien
worden als een plek waar ouders te-
recht kunnen voor informatie, vra-
gen en het leren van vaardigheden
zodat ze beter kunnen omgaan met
hun kind. Het programma van de
Ouderschool omvat twee cursussen
en drie lezingen en biedt de moge-
lijkheid elders bijeenkomsten te
houden rond verschillende thema's.

Het idee om met een Ouderschool
te starten werd jaren geleden al ge-
boren bij het Riagg. Pas later werd

Ouderschool nieuwe
vraagbaak opvoeders
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gens' verzoek dit in de toekomst
anders aan te pakken was voor
hem dezaak afgehandeld. Oja, of
Landgraaf ook de burgers van
Kerkrade wilde informeren,
vroeg Wöltgens nog. Wordt voor
gezorgd, werd hem gezegd.

Van onze verslaggever

Eikenderveld
gaat parkeren

met vergunning
Gielen: „Alleen de direct omwo-
nenden zijn uitgenodigd, daar
horen de Kerkradenaren niet

Voorlichter Harry Gielen van
Landgraaf zegt datKerkrade wel
degelijk op de hoogte is gesteld:
„Burgemeester Wöltgens en wet-

De voorlichter vindt dat gezien
de opkomst op de info-avond ge-
noeg mensen uit Landgraaf én
Kerkrade op de hoogte waren.
Dus Kerkrade maakt zich druk
om niks? Gielen: „Wij moeten
ook wel eens dingen in de krant
lezen die in Kerkrade gebeuren."
Zoals de torens van Mobil die
het landschap rond Strijthagen
ontsieren? „Dat heeft hier niets
mee te maken," aldus Gielen.

HEERLEN - Ook in de Heer-
lense wijk Eikenderveld wordt
begin 1995 het vergunning-par-
keren ingevoerd. Inwoners en
bedrijven in deze wijk kunnen
dan tegen betaling een voor-
keurspositie bij het parkeren
krijgen.

KERKRADE - Landgraaf en
Kerkrade. Twee buurgemeenten
die dagelijks met elkaar te ma-
ken hebben. Ze delen zelfs één
vuilnisophaaldienst. Maar goede
buren wil wel van elkaar op de
hoogte blijven. Bijvoorbeeld als
de één een luidruchtig feestje
geeft, zyn voorgevel gaat schil-
deren of het tuinhek gaat ver-
plaatsen. Of wanneer hij van
plan is driehonderd asielzoekers
op te nemen.

houder Bogman zijn geïnfor-
meerd." Wöltgens zegt de zaak
niet te willen opkloppen, maar
beaamt dat Kerkrade niet was
ingelicht. „Pas op de avond dat
de raad van Landgraaf het be-
sluit had genomen, kreeg ik een
telefoontje."

„Volkomen stijlloos," noemt Jan
Snijders de handelwijze in deze
van Landgraaf. De fractieleider
van de grootste partij in Kerkra-
de, BBK, laat het Landgraafs
college in een brief weten dat de
gemeenteKerkrade en haar bur-

Na de excuses van burgemeester
Janssen van Landgraaf en Wölt-

by." Toch was het wel Land-
graafs bedoeling de inwoners uit
de buurgemeente te informeren,
want Gielen heeft een bericht
over de informatieavond aange-
boden aan een huis-aan-huisblad
in Kerkrade. „Maar die wilden
dat niet plaatsen," aldus devoor-
lichter. Misschien omdat voor
zon publicatie betaald moet
worden? Gielen: „Ja, maar dat

BBK'er Snijders beseft gelukkig
dat een goede buur toch beter is
dan een verre vriend. Zijn brief
aan het college in Landgraaf be-
sluit hij dan ook met: „Wy wen-
sen u desalniettemin veel sterkte
met dit karwei (het asielzoekers-
centrum, red.)." Wöltgens hoopt
in ieder geval dat dit burenge-
ruchtje geen koren op de molen
zal zijn van mensen die tegen de
komst van asielzoekers zijn.

Het college van burgemeester
en wethouders van Heerlen wil
nu wel 'werkers-parkeerplaat-
sen' aan de rand van de stad
gaan aanleggen, zo staat in het
Meerjarig Collegeprogramma
1994-1998. B en W willen dit
betalen uit de (parkeer)
opbrengsten.

De gemeente past dit zogehe-
ten 'belanghebbenden-parke-
ren' al toe in het gebied Lihde-
veld/Op de Nobel bij het cen-
trum. Ook in een deel van
Schandelen wordt hiertoe
overgegaan. Inwoners van de-
ze buurten moeten op deze
manier weer de gelegenheid
krijgen overdag hun eigen
voertuig voor de deur te stal-
len. Dat is nu vaak onmogelijk
doordat veel mensen die Heer-
len bezoeken hun voertuigen
in de wijken rond het centrum
neerzetten.

Reeks vernielingen

Maatregel voor inkrimping van ambtenarenkorps

Kerkraadse 55-plussers
mogen volgend jaar weg
KERKRADE - Ambtenaren
van de gemeenteKerkrade die
volgend jaar juli 55 jaar of
ouder zijn, kunnen vervroegd
met de vut. Dit is een van de
maatregelen waarmee Kerkra-
de zijn ambtenarenkorps wil
afslanken. Met deze pre-vutre-
geling, die een éénmalig ka-
rakter heeft, wijktKerkrade af
van de landelijke tendens.
De gemeente werkt momenteel aan
een reorganisatie van het ambtena-
renkorps. De gemeente krijgt een
nieuwe organisatiestructuur, waar-
in nog slechts ruimte is voor onge-
veer 320 ambtenaren. Momenteel
werken in Kerkrade 396 ambtena-
ren.

rand na
braak

1 GELSHOVEN - In een huis
1 ac Veldhofstraat in Eygels-| 'en is dinsdagmorgen brand«taan, mogelyk na een in-
"k m de woning. Toen de
tnaweer ter plaatstekwam ompussen, bleek dat een ruit aan
I oorkant van de woning ge-P Was stukgeslagen. In het
r Was niemand aanwezig, deP-naar verbleef elders. Volgens
■Politie is de brand ontstaan inW njuurkast aan de achterkantW<ae woning. Naar de juisteTpak stelt de recherche eenJAerzoek in.

pnieuw brand
vrachtauto

"RKRADE - Op een parkeer-
rk Tn de sPekhofstraat in
Krade is gistermorgen rondvoor vijf brand uitgebro-

a "J de cabine van een leeg-;«u»e vrachtauto met aanhan-
a mogelyk is de brand ont-
Keef" «braakpoging. De
r~ «weer moest eraan te pasf en om de brand te blussen,
f i aag eerder brak er brand uitpen vrachtauto aan de Tichel-Pat m Kerkrade.I
Oronken man op

traatgevonden
RELSHOVEN - Een 53-jari-
te'n.w°ner van Kerkrade isT^agavond met een flinke, awond bloedend aangetrof-
I °P de Veldhofstraat in Ey-
|"?ven. Volgens de politie
j vv man te veel gedronken,

met een ambulance

Eb. => u ziekenhuisraeht. Van de valpartij kon
dronkeman zich niets meer,'inneren.

Ie|er radio'sangehouden
ESRAAF - Een 24-jarige
b p °'avenaar is gisteren op dePee _ Sstraat aangehouden met
f datKoradio's- De man vertel"
«nen de (kostbare) radio's
Üdp v.00r een bedrag van 125,nuen had gekocht. Hij kreeg
.o proces-verbaal wegens he-
in _e

U quo diefstal. In de loop
>r Va lTlorgen kwam een inwo-
in : ? Landgraaf aangifte doen
iqv"br?ak in zyn auto. Geluk-
istoigr "cm kon hij meteen zijn
ïmen

n
raut°radio in ontvangst

■ autr. eigenaar van de ande-
l°radio is nog niet bekend.

Vrouwgewond
naaanrijding

E (2^fAPE - Een bromfïetss-
'oststr u^. Landgraaf is op de
er» d aat in Kerkrade overre-
lt dj

0r een automobiliste (24)
Plaats. De Landgraafse

een gewond aan haar rechter-
!rsbph moest zich onder dok-
e D^.andeling stellen. Volgens
enaut e verleende de perso-
eriat ° geen voorrang bij heten van een parkeerplaats.

Botsing tegen
lefecte auto

ial!?B
nROEK - Een 24-jarige

a.rnn Ueleen ontdekte maan-
!nwe°rgen °P de Pastoorskui-
lok g .ln Hoensbroek dat er
Uto nder de motorkap van zijn
ti w;,andaan kwam. Hij stopte
Üken r. naar het mankement
_n 2Q ■ p dat moment botste
Jnstla-Jarige automobilist uit
Uto i?raKe tegen de defecte
evjgp 1J had de wagen door de
'ensta rookontwikkeling niet

Man breekt beenna aanrijding

'Uurd Een 54-jarige autobe-nde}^ 1- Ult Nuth is maandag-
erWesi?P de kruising Eijken-
f°ek i 'tleBgerweg-Helle-
'a_e_. Th teeen een vracht-
6r2uim/angebotst- H« had
irien a vnJe doorgang te ver-
;uUrd de vrachtauto. De be-
at. b

er moest met breuken aan
6n en gezicht worden

Ui s t?racht naar het zieken-
de k

lde voertuigen raaktenbeschadigd.
Tas jesrover
aangehouden

J'uth " Een 22-jarige man uit
T^ovin aanBehouden voor een
_r°Uw n Van een 81"Jarige
ÏJe ov' Ue Nuthenaar bekende
f>et erval op 23 september in.t0om;rndelPark aan de Slag-
rar. 'sweg te hebben gepleegd.
JWr'Se'd dat in het buitge-
rVpf handtasje zat, heeft dei eien en drugs gekocht

Manbekneld
in bestelbus

EN ~ Een 36-jarige
R> de u^ is maandagmiddag
tMt\ b unolaan in Heerlen metINst stelbus tegen een licht-veld 6ereden. Hij raakte be-
j^eer _en moest door de brand-
lÜ^r Kr°f n bevryd. De Heerle-'
1 e onn een enkel en verkeer-
JÏNov ..lnvloed van alcohol,
lüe hlftnd,e middelen en pillen.
P^digd Faakte zwaar be~

Twintig mensen hoopt de gemeente
te laten afvloeien door de gemeente-
reiniging te verzelfstandigen. De
resterende reductie hoopt Kerkrade
met name via natuurlijk verloop of
de 55-plusregeling te bewerkstelli-
gen.

De gemeente, haar ambtenaren en
de vakbonden zijn geheel tot over-
eenstemming gekomen over de af-
vloeiing en de reorganisatie. De
spelregels daarvoor staan in het so-
ciaal statuut dat de partijen maan-
dag hebben ondertekend. Uitgangs-
punt daarby was dat de personeels-
reductie kan worden gerealiseerd
„zonder dat er mensen tegen hun
zin zonder werk op straat komen te
staan." Hoewel dit geen letterlijke
garantie is dat gedwongen ontsla-
gen worden voorkomen, vatten de
vertegenwoordigers van de vakbon-
den dit zo op.

DOOR THEO SNIEKERS

"De Dutch Rocket Research
Association heeft vorige maand
enkele leden afgevaardigd
naar dewereldkampioenschap-
pen raketmodelbouw in Polen.
Niet degene die de langste had
werd kampioen, maar de lan-
ceerder die zijn of haar toestel
het langste of het hoogste de
lucht in kon schieten. De Rus
Alexey Korjapin kwam het
dichtst bij de maan, hij schoot
624 meter hoog. Petre Nicole uit
Roemenië hield zijn raket het
langste in de lucht. Het Neder-
landse team werd vierde. Van-
waar dit bericht? Sterrenwacht
Schrieversheide gaat binnen-
kort een nieuwe cursus raket-
bouw houden. Wie weet woont
er in deze contreien wel een
nieuwe Korjapin. Interesse?
Even bellen:

Reserveren
"De Stichting Toneel Aktivi-
teiten (S.T.A.) geeft deze
maand nog zes voorstellingen
van 'Een bruid in de morgen.
De voorstellingen worden gege-
ven in een zaaltje van de voor-
malige Vroedvrouwenschool
aan de Zandweg 180 in Heer-
len. Op 14, 15, 16, 21, 22 en 23
oktober treedt STA voor het
voetlicht. Wilt u eens gaan kij-
ken? Reserveren is mogelijk via
fax of telefoon © 045-212613.
Eén tip: bel zo snel mogelijk,
want er is in het zaaltje slechts
plaats voor 25 personen.

Raket

" Yvette Crombach en Frans
Janga uit Heerlen brachten
vrijdag voor het eerst een be-
zoek aan de Naanhof in Nuth.
Leuk, even inkopen doen. In een
van de rekken lagen twintig
eieren voor slechts vijf gulden.
Meenemen dachten de twee.
Zondagmorgen werden enkele
eitjes gekookt. Tot grote schrik
hoorden Yvette en Frans in een
van de eitjes een piepend ge-
luid. Het duurde een kwartier
en toen werd het stil. ,JZou er
een kuikentje inzitten?," dach-
ten ze. Het ei werd voorzichtig
op een schaal in de keuken ge-
legd. In de eierschaal zaten
scheurtjes. Gisteren kwam een
einde aan de spanning. ,^ls er
een kuikentje inzit, is het nu
toch dood. Laten we het ei maar
openmaken," zei Yvette tegen
haar vriend. En... de inhoud
was een hard gekookt ei. De
enige verklaring voor het pie-
pen zal de volgende zijn: in het
ei heeft lucht gezeten en deze
heeft via de scheurtjes in de
schaal 'al piepend' een weg
naar buiten gezocht. De Duitser
zou zeggen: ,£>as war nur Spie-
lerei."

Geldgebrek dicteert
vernieuwing Heerlen

HEERLEN - Als het niet kan
zoals het moet, dan moet het
maar zoals het kan. Dat was de
lijfspreuk van de in het week-
einde overleden oud-minister
Jan de Koning. In belangrijke
mate gaat deze spreuk ook op
voor het gisteren gepresenteer-
de Meerjarig Collegeprogram-
ma van Heerlen.

De komende maanden gaat de ge-
meente bekijken welke ambtenaar
bij welke functie hoort. ledere amb-
tenaar wordt een passend of ge-
schikt geachte functie aangeboden.
Ambtenaren kunnen worden ver-
plicht zich te laten omscholen.
Ambtenaar Jan Roukens van de
vakbond CFO: „Het veranderings-
traject zal voor de ambtenaren niet
makkelijk zijn. De druk op hen
wordt groter, maar we verwachten
dat ze deze reorganisatie begrijpen
en aankunnen."

Voor de 55-plusregeling komen al-
leen de mensen in aanmerking die
op 1 juli 1995 55 of ouder zyn. In
Kerkrade zijn dat vijftig ambtena-
ren. De regeling geldt als een één-
malige aanbieding en is van kracht
voor de duur van het sociaal sta-
tuut. Hoe lang dat is, kan de ge-
meente nog niet zeggen. Burge-
meester Wöltgens: „Het wordt te
duur als je deze pre-vutregeling
structureel gaat hanteren. Boven-
dien gaan we hiermee in tegen de
landelijketendens, die juisteen ver-
hogingvan de vut-leeftijd laat zien."

voorbeeld op een belangrijk
punt als het referendum, toch
van groot belang geacht om de
burger en politiek weer dichter
bijelkaar te brengen.

nigd. Derek is er nu wel uit. De
dit voorjaar door de verbrede
coalitie aangekondigde ver-
nieuwing in de gemeentepoli-
tiek wordt dan ook gedicteerd
door geldgebrek.

Het college heeft zich 'in princi-
pe' voorstander van invoering
van een volksraadpleging ver-
klaard. Tegelijkertijd wordt
opgemerkt dat het goedkoper
is zon referendum tegelijk met

In deze 'geloofsbelijdenis' van
het nieuwe college van burge-
meester en wethouders wordt
de coalitie-overeenkomst in be-
leid vertaald. De financiële
ruimte voor dit beleid is echter
door bezuinigingen van het rijk
uiterst beperkt, zoals het colle-
ge zelf opmerkt.

In het MCP wordt als doel ge-
steld van Heerlen een 'humane,
tolerante en veilige' stad te ma-
ken. De band tussen burger en
politiek moet weer versterkt

/ nieuwsanalyse ]

beleid moet verder nog in 'inte-
grale' plannen worden uitge-
werkt of stond al in de steigers.

Toch is er wel sprake van ver-
nieuwing. Alleen al het al aan-
gekondigde streven om op
korte termijn een gedoogzone
voor straatprostitutie aan te
wijzen getuigt daarvan. Op dit
punt is er wel degelijk sprake
van een breuk met het verle-
den.

Pas echt vernieuwend zou het af-
scheid nemen zijn van het geld
opslurpende centrumplan. De
belangrijkste partijen die dit in
het vorige college steunden -CDA en PvdA - werden immers
bij de raadsverkiezingen van
maart afgestraft. Dit zou de ge-
meente echter gigantische
schadeclaims opleveren, zo
leerde juridisch onderzoek bij
de totstandkoming van de hui-
dige vijf-partijencoalitie.

Het college zoekt de vernieu-
wing vooral in immateriële za-
ken. Zo worden er bij voor-
beeld een inspraakverordening
en een klachtenregeling opge-
steld. Verder krijgen de wijken
meer financiële armslag om
zelf wat te doen aan de eigen
problemen. Het klinkt allemaal
misschien niet spectaculair,
maar de toon is die van een - in
ieder geval voorlopig beschei-
den - vernieuwing.

Voor het nieuwe beleid wordt de
komende jaren vijfmiljoen gul-
den uitgetrokken. „Tegen de
achtergrond van het rijksbeleid
gaat het al om een enorme in-
spanning," merkte burgemees-
ter Pleumeekers bij de presen-
tatie van het MCP op.

verkiezingen te houden. Dan
kost het 80.000 gulden. Wordt
het referendum niet aan een
verkiezing gekoppeld, ' vallen
de kosten perkeer twee ton ho-
ger uit.

'Harde' investeringen komen
niet in het meerjarenprogram-
ma voor. Wel wordt aangekon-
digd dat de omgeving van het
station weer aantrekkelijk
moet worden gemaakt voor het
publiek. Extern onderzoek
hiernaar is aangekondigd. Veel

Extra steun voor
scouting Heerlen

HEERLEN - De gezamenlijke
scouting-verenigingen in Heerlen
krijgen van de gemeente jaarlijks75
mille extra. Daarmee moeten zij
achterstallig onderhoud aan de ge-
bouwen wegwerken. Zelf zal de
scouting hierin 48 mille per jaar in-
vesteren, zo staat in het Meerjarig
Collegeprogramma 1994-1998.
Volgens wethouder René Seijben is
de scouting voor veel jongeren een
zinvolle bezigheid. De gebouwen
van de Heerlense scoutingclubs
verkeren echter in een veelal slech-
te staat. Om die weer in aanvaard-
bare toestand te krijgen of veilig te
houden is volgens de verenigingen
dik twee miljoen gulden nodig.
De gemeente meent dat dat aan de
ruime kant is. Het college wil wel
een bydrage van jaarlijks 75 mille
aan het herstel van de gebouwen le-
veren. Als de scouting meer geld
nodig heeft, zal ze dat uit de vaste
gemeentelijke subsidie moeten ha-
len, merkt Seijben op.

Dat klopt. Heerlen moet de ko-
mende jaren nog tien miljoen
gulden aan bezuinigingen in-
vullen, het dubbele van de
ruimte voor nieuw beleid. Van-
af de gemeentelijke herinde-
ling in 1982 heeft de gemeente
al 110 miljoen gulden bezui-

worden. Gekozen is voor een
beleid waarbij in eerste instan-
tie vaak weinig geld nodig is.
Het aanstellen van twintig
stadswachten, die het gevoel
van veiligheid van de burger
moeten vergroten, kost nog het
meest: vyf ton per jaar.

Verder gaat het om voor een ge-
meente veelal kleinere bijdra-
gen aan een breed scala van
'zachte' onderwerpen en pro-
jecten. De voorzichtigheid en
geringe manoeuvreerruimte op
financieel gebied blijkt bij

Ei

" De ruiten bij de bushalte aan de Geerstraat in Heerlen worden herhaaldelijkvernield. Foto: DRIES LINSSEN

Ruiten doelwit van psychisch gestoorde
Van onze verslaggever

HEERLEN Een 34-jarige
Heerlenaar is de laatste weken
door de politie reeds acht maal
aangehouden voor het vernielen
van ruiten.

De man, afkomstig uit Sri Lan-
ka, probeert door het ingooien
van grote ruiten de aandacht te
vestigen op zijn psychisch pro-
bleem. De meeste schade heeft
de man aangericht bij de bushal-
te aan de Geerstraat in Heerlen.

Daar wierp hij vorige maand
achttien grote ruiten in.
Drie dagen later sloeg de man
weer toe. De stopverfvan het, op
kosten van de gemeente Heer-
len, vernieuwde glaswerk was
amper droog of hij gooide weer

elf ruiten aan diggelen.De totale
schade is inmiddels opgelopen
tot zon tienduizend gulden. Tot
nu toe kon de politie hem niet
langer dan zes uur vasthouden.
De politie zegt de Srilankaan nu
harder te zullen aanpakken.
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Van onze verslaggever

hadden ze er dan by moeten zeg-
gen."Informeren gers ten onrechte niet zijn geïn-

formeerd over de komst van de
vluchtelingen. Volgens Snijders
was daar alle reden toe: „Het
centrum komt in de laatste straat
van Landgraaf, tegen de grens
met Kerkrade."
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Eletal heeft door vertrek Koeman, Rijkaard en Wouters flink aan kwaliteit ingeboet

Oranje moet zich opnieuw bewijzen
DOORJANMENNEGA

WAALWIJK - RKC verkeert in
financiële nood. De Waalwijkse
eredivisieclub heeft sinds juli
geen geld meer afgedragen aan
het spelersspaarfonds CFK.
RKC heeft het geld gebruikt om
de spelerssalarissen te betalen.
De WCS (spelersvakbond) heeft
de club gesommeerd de opgelo-
pen achterstand op korte termijn
ongedaan te maken. Om aan de
benodigde financiële middelen
te komen, wil de Brabantse club
spits Marco Boogers verkopen.

RKCin
geldnood

ARCHIEFFOTO ANP

DOORYPEMINKEMA

Terug in de cockpit

»Lo - Het Nederlands elftal heeft met het vertrek van
Pnald Koeman, Frank Rijkaard en Jan Wouters aanraUteit en ervaring ingeleverd. Vriend en vijand zijn
T daar over eens. Hoe sterk het nieuwe Oranje is, het

van Dennis Bergkamp, Wim Jonk en Aron Win-f > Wordt wellicht vanavond duidelijk tegen Noorwe-

I.L ej; °Pwarmertje vorige maand
V ' ac voetbaldreumessen uit Lu-
Ipp rS- dat overigens met te ge-[?e cijfers (4-0) werd gewonnen,
fkwv Nederlands elftal in defieu ICatiereeks voor de eerste
f st

Ze proeve van bekwaamheid.
L.e ?ere> stugge strijders van de
In r,eke bondscoach Egil Olsen
t>dp niCt te onderschatten tegen-
knsch S' Dick -Advocaat en zijn

"appen zijn gewaarschuwd.

Twee jaar geleden waren zij dat nog
niet. In de aanloop naar de wereld-
kampioenschappen in Amerika
moest Oranje ook in de Noorse
hoofdstad op bezoek. Het waande
zich superieur aan de Vikingen,
maar kwam van een koude kermis
thuis. Met een 2-1 nederlaag in de
tas vloog het sterrenensemble uit
Holland, toen ook nog met Marco
van Basten aan boord, terug naar
Schiphol. Göran Sörloth nam de
winnende treffer voor zijn rekening
nadat Ronald Koeman en Frank de
Boer collectief waren uitgegleden
en Stanley Menzo met te weinig
overtuiging reageerde. Voor de
matchwinner van toen hoeft Oranje
geen angst meer te hebben. Hij
maakt tegenwoordig geen deel
meer uit van de Noorse selectie.

" Aaron Winter (rechts), denieuwe waterdragervan Oranje

Advocaat zat in het najaar van 1992
voor de tweede keer alsverantwoor-
delijke bondscoach bij het Neder-
lands elftal op de bank. Hij moest
kennelijk nog even wennen, want
hij dacht er destijds verstandig aan
te doen de typisch Nederlandse
speelwijze met drie aanvallers over-
boord te zetten en beter uit te zijn
met twee puntspelers. Dat bleek
een misrekening. En petit comité
heeft de kleine Voorburger zijn fout
later ook toegegeven. Vanavond
kiest hij voor een 4-3-3-concept en
dat is Nederlandse voetballers veel
meer op het lijf geschreven.

Jong Oranje
looptzich stuk

op Noorse muur
lle . N ~ De Noren genoten metteugen Coach Semb van de

*e selectie onder de 21 jaar bel-
tt _*

vrier»d en baas Egil Olsen
«n a dat Oranje nog
i heeft gevonden op
.orVgedachte strategie. Jong
n "egen won in Bergen met 1-0
&ari

e van Rinus Israël,
etp_ NTVV'er Sacha van Wissen
.itib " basisplaats debuteerde. En
iaß „ as er zeker van dat het van-s weer zo zou lopen.

i*e ederlands elftal is favoriet ini 2Ui]oule- Maar net als de A-selec-
aken"ni.ook wi-i het ze heel lastiÊ
n. ir

,nad Semb vooraf laten we-
>ndsi. str.dplan had hij met
»»ze e°ach °lsen bepaald. „We la-
>elers°evvoon komen. Nederlandse
et v:

w°rden gek van het systeem
?r,vei_r Verdedigers en vijf mid-
-11 rrin 6rS' e l°Pen zien stuk op
rtig 2i:J|r- En als ze een beetje dui-
ldus <jjn' slaan wij een keertje toe",

kep(L.erlandse e,ftal onder de 21
Bidt af ! ln de EK-reeks die tevens
ische I Walificatie voor de Olym-
-6ne£(r Pelen in Atlanta, al vanaf
:hter^fntiende minuut tegen een, (j.^nd aan. Klem, uitkomend
'n sn,ln nse competitie, rondde
B'ha.,f N°orse uitval met eenschot af.

eer^ gen trok zich na de treffer
*s m ug- De thuisploeg nam
öyer fer mitiatief toen André
D°'se ue 79e minuut door de
"ee_e

aroiter Wojcich met een
&stUu fel£ kaart van het veld was
6r haalH Volendamse verdedi-
'*>neer de doorgebroken Lars-

-6kansen waren dinsdag, on-
H fsf e constante belegering van
\ Tr?^6 doel' voor de jonge No-
iternao.re André Flo, neef van A-ser di",?"31 Jostein Flo, was twee
'achtp, tblJ een treffer. Oranje was■fste «.f De uitblinkers van de
-0 wi^^stryd tegen Luxemburg
ra end 'de Seblesseerde Hoek-
je p naar de A-ploeg gepromo-

u7zlSer. werden duidelijk
Ste a hebben Oranje geen
fs, 2

Begeven en hun beste spe-
lor dfT oullda en Davids, steeds
lfinin„Voeten gelopen. Deze over-
'n Drirv! S een zege van de ploeg en
>8" 'ma voorbeeld voor woens-' sPrak Semb.

'Als we aanvallen, verliezen we'

Het gelijk van
bondscoach Olsen

FIFA achtervolgt
Diego Maradona
ZURICH - Diego Maradona kan
geen goed meer doen bij de FI-
FA, de wereldvoetbalbond. De
organisatie gaf al te kennen de
voormalige voetbalster te vervol-
gen omdat de voor dopingge-
bruik geschorste Argentijn te-
genwoordig actief is als assis-
tent-trainer. Nu zit de FIFA hem
ook nog achter zijn broek omdat
hij maandag een partijtje voor
een goed doel meevoetbalde.
Maradona speelde veertig minu-
ten, de opbrengst was voor een
instelling die mensen met anore-
xia opvangt.

OSLO - Egil Olsen was ergens halverwege een onnavolgbaar be-
toog. Plotseling stopte de waaier van woorden, ineens stond hij
op en een moment later was hij verdwenen. Hij keerde niet meer
terug. „Hij is een anti-rookfanaat", probeerde de perschef zijn
baas nog te beschermen. Er werd absoluut niet gerookt in de gro-
te zaal van het Ullevaal-stadion. Het was de bondscoach van
Noorwegen ten voeten uit. Een mysterie, niet van deze wereld.
Een bron van ergernis, soms. Niemand die er hardop ook maar
iets van zegt. Egil 'Drillo' Olsen is namelijk een winnende coach.

Hoe begrijpelijk het ook is dat de
bondscoach veel spelers van Ajax
heeft opgeroepen, bij zijn keuze
voor Michael Reiziger moeten niet-
temin vraagtekens worden ge-
plaatst. Met alle respect voor de
21-jarige Amsterdammer, hij werd

zou onjuist zijn. In de eerste plaats
wordt het Nederlands elftal van-
avond nog niet voor de helft ge-
vormd door Ajacieden, maar boven-
dien verschillen de taktische con-
cepten van Oranje en Ajax op
belangrijke punten van elkaar.

al geselecteerd op een moment dat
hij nog maar vijf competitiewed-
strijden voor zijn club heeft ge-
speeld. Dat is onverantwoord snel.

Opstellingen
Noorwegen: Erik Thorstvedt; Pal Lyder-
sen, Tore Pedersen, Henning Berg, Stig
Inge Björnebye; Sigurd Rushfeldt, Kjetil
Rekdal, Erik Mykland, Lars Bohinen, Oy:
vind Leonhardsen; Jan Age Fjörtoft.
Nederland: Ed de Goey; Michael Reiziger,
Stan Valckx, Danny Blind, Frank de Boer;
Aron Winter, Wim Jonk, Rob Witschge;
Mare Overmars, Dennis Bergkamp, Bryan
Roy.

Voor de krachtmeting met de No-
ren heeft Advocaat veel Ajacieden
uitverkoren. Dat is logisch, de
landskampioen is het seizoen ijzer-
sterk begonnen, met de demonstra-
ties in de Champions League tegen
AC Milan en AEK Athene als hoog-
tepunten. Maar om daar de conclu-
sie aan te verbinden dat Oranje in
navolging van de Amsterdammers
in Oslo ook wel even een circulatie-
voetbalshow op de mat zal leggen,

ekkwalificatie
*6n onder 21 jaar

JpÈP S
| SW'f nD " Nederland 1-0 (1-0). 19.

B'■ Tne"' . Scheidsrechter: Wojcich
i_°°yer ?m ouwers: 4502- Rode kaart:

" (Non i? d' 2xgeel). Gele kaart: Hel-
*«e.l Davids. Van Wissen (Ned).r ■ On"^ Moens; Van Wissen, Vier-
__*. QnrL en Fuchs; Van Bronck-Haav, .^a en °avids; Rorije (68."". flayfair en Laros.

'"Hu^hie 0-7, ""id-Luxemburg 3-0. ivSjechië

L. 2-088*1:Sl.'^erbeidqan 5-0

,lseManHSland 3-0
W Zweden 0-5Ste4:

Sl!SgBP«: °Vemë

Jo^-Engeland

'S^-^es !.0f^OtC orgië 1-0
Bf*k 8:Nanniand PinlandK. Marino 3-0

De Italiaanse justitie is trouwens in het be-

voetballiefhebber", zegt Rune Brat-
seth, wellicht de beste voetballer
die Noorwegen ooit heeft gekend.
De grote verdediger zette na het
WK een punt achter zijn loopbaan.
Hij is nu manager bij kampioen Ro-
senborg. „Maar we hebben er wel
succes mee. Als wij aanvallender
zouden spelen, verliezen we. Er zijn
veel ploegen die dat nu eenmaal
veel beter kunnen."

Egil Olsen, de 52-jarige voetbalpro-
fessor, hobbelt met zijn roestbakkie
achter de glimmende spelersbus
aan. Hij loopt op lieslaarzen tussen
zijn spelers. Hij laat tijdens de trai-
ning vaak even de hond uit. Hij is
niet het type dat het programma
van het concert des levens compo-
neert. Toch is dat het beeld van de
bondscoach. De man die elke se-
conde beredeneert, iedere meter
berekent. Het leven mag geen enke-
le verrassing kennen.

Doll naar
Frankfurt
FRANKFURT - Thomas Doll
tekent vandaag een contract tot
juli 1997 bij Eintracht Frankfurt.
De Bundesligaclub kwam tot
een akkoord met Lazio Roma
over de transfersom van bijna
vier miljoen gulden. Het jaarsala-
ris van de vroegere Oostduitse
international wordt geschat op
ruim een miljoen gulden. De
aanvallende middenvelder ver-
diende in Italië meer dan twee
miljoen gulden per jaar.

Ergens klinkt er toch een voorzich-
tig begin van kritiek door als Brat-
seth zijn hart als voetballer laat
spreken. „Het is voor Noorwegen
inderdaad belangrijker om niet te
verliezen dan om te winnen", zegt
hij zacht. „Nee, dit is niet de speel-
wijze van de toekomst. Dat geloof
ik niet. Misschien dat we ooit met
twee of drie spitsen kunnen spelen.
Misschien. Want de stijl van Neder-
land, daar houden ze hier ook erg
van."

De WK viel tegen. De Noren hopen
op een opleving. Dat zou dan van-
avond tegen Oranje moeten gebeu-
ren. „Ze zullen", kijkt de boomlan-
ge doelman Erik Thorstvedt voor-
uit, „niet meer verrast worden. Ze
kennen ons nu."

Olsen is ook de ontwerper van het
verfoeide Noorse voetbalsysteem
met niet meer dan één spits. Nie-
mand vindt het leuk, maar niemand
doet zn mond open. Ja, de pers.
Dan speelt Olsen het onbegrepen
genie. „Willen jullie dan terug naar
de jaren '45-90?", dreigt hij altijd
als de kritiek opborrelt. Terug naar
de jaren toen de Noren nog iedere
wedstrijd werden vermorzeld? Nee,
dat wil ook niemand. Sinds 1990,
toen de professor voor de voetbal-
klas verscheen, verloor Noorwegen
maar negen van de 44 wedstrijden.
Er waren wel 22 overwinningen. Ol-
sen wint dus. Voorlopig.

„Het is misschien niet leuk voor de

Korten op subsidie
klap voor Heaters

" Nigel Mansell draaide gisteren na een
lange afwezigheid weer zijn eerste echte
rondjes in een formule I-bolide. De Brit,
neemt komend weekeinde de plaats in van
zijn landgenoot David Coulthard in de Wil-
liams-Renault tijdens de Grote Prijs van
Europa in het Spaanse Jerez. Supersnel
was Mansell overigens niet tijdens de eerste
testritten. Hül noteerde de rapste tijd en
was viertiende seconde sneller dan rivaal
Schumacher. Berger zat weer negentiende
seconde achter de Duitser.

zit van een videoband met opnames van het
dodelijk ongelukvan Ayrton Senna. De cas-
sette bevond zich aan boord van de Wil-
.iams Renault waarmee de Braziliaan op
het circuit van Imola op 1 mei verongeluk-
te. De video registreerde de laatsteseconden
vóór de dramatische klap tegen de beton-
nen wand. Over het onderzoek naar de oor-
zaak van het tragische ongeval van de
drievoudige Zuidamerikaanse wereldkam-
pioen Formule I zijn tot nu geen mededelin-
gen gedaan. Dit gebeurt pas wanneer de
zaak voor derechtbank wordt behandeld.

Foto: REUTER

Terechte remise
bij MVV 2-TOP 2
MAASTRICHT - Het competi-
tieduel tussen de reserveteams
van MW en TOP Oss eindigde
in 1-1. Het gelijkspel gaf de ver-
houdingen op het veld goed
weer. In een snelle een aanval-
lende wedstrijd was Top gasten
in de eerste helft iets sterker.
Desondanks kwam MW na 35
minuten op voorsprong toen Pie-
dro Lisai vanaf twintig meter
een prachtig steekballetje van
Steijn Haeldermans afrondde.
Op slag van rust bracht Heze-
mans de gasten langszij.

Sjeng Schalken
blijft winnen
LIMA - Sjeng Schalken heeft in
de eerste ronde van het hoofd-
schema van het Challenger toer-
nooi in het Peruaanse Lima een
overwinning geboekt op de Por-
tugees Joao Cunha Silva, die in
de top 200 staat. Schalken won
met 6-4, 3-6, 6-1. Met deze winst
is Schalken al weer zeker van
negenATP-punten, hetgeen hem
weer ongeveer 10 plaatsen op de
wereldranglijst doet stijgen. In
het tweede toernooi van het En-
gelse Satellite circuit in Telford
is Rogier Wassen weer begonnen
met een zege. Wassen versloeg
de Duitser Helge Capell. Anique
Snijders is zeker van plaatsing
voor het hoofdschema in Se-
dona/Arizona.

Schorsing Bugno
gereduceerd tot
drie maanden

MILAAN - Gianni Bugno (30)
kan volgend seizoen weer aan de
slag in het peloton. De tucht-
commissievan de ItaliaanseWie-
lerbond FCI verminderde in
hoger beroep de schorsingsduur
van twee jaar tot drie maanden.
De tweevoudige wereldkam-
pioen was op 17 augustus na af-
loop van de Coppa Agostini be-
trapt op het gebruik van dope.
In de urinestaal van de Italiaan
werd in één milliliter 16,8 micro-
gram cafeïne aangetroffen. De
grens is 12. De FCI hanteert de
strafmaat van het Italiaanse

Olympisch Comité. Bugno kreeg
de afgelopen weken steun van
de Nederlander Hein Verbrug-
gen,voorzitter van deInternatio-
nale Wielren Unie UCI en
Alexander Prins de Merode,
voorzitter van de medische com-
missie van het lOC.

Bugno, die dit jaar voor Polti
reed en slechts drie overwinnin-
gen boekte, heeft een aanbod
van de formatie MG voor twee
jaar op zak. Het contract kan nu
de straf van twee jaar drastisch is
gereduceerd worden onderte-
kend. Ook Cyril Guimard van
Castorama lonkte naar Bugno.

Op de bewuste dag dronk Bugno
een paar kopjes thee bij het ont-
bijt, vier of vijf espresso's voor
de start en tijdens de koers, die
onder snikhete weersomstandig-
heden werd gereden, drie liter
cola.

„Het is toch een harde klap die we
moeten verwerken. Al lag het voor
de hand dat er gekort zou worden,"
zei voorzitter Tummers. „Wij zijn of-
ficieel nog niet door de gemeente

De gemeente Geleen verleende sub-
sidies aan Heaters omdat de promo-
tionele waarde voor Geleen hoge
waarde heeft. Maar tot dusverre
blijven de toeschouwers weg. In
hoeverre het ijshockey in Geleen
nog leeft zal volgende week dinsdag
moeten blijken als Couwenberg
Trappers op bezoek komt. Tum-
mers: „Als de mensen dan wegblij-
ven wordt het toch heel moeilijk
voor ons. Dan moeten we ons de
vraag stellen of het nog verant-
woord is om op dit niveau ijshockey
in Geleen te spelen."

GELEEN - Het nieuws sloeg in als
een bom. De Geleense ijshockey-
club Heaters zal zeer waarschijnlijk
te kampen krijgen met een flink gat
in de begroting. Zeker nu de publie-
ke belastelling flink achterblijft en
de gemeente Geleen heeft aange-
kondigd om de subsidie van 96.000
gulden terug te brengen naar 55.000
gulden. „Dit zou wel eens de dood-
steek voor de het ijshockey in Ge-
leen kunnen betekenen," conclu-
deerde Heaters voorzitter Paul
Tummers met een kater.

op de hoogte gesteld over de gang
van zaken. Een ding is zeker, we
zullen ons budget drastisch moeten
bijstellen."

Avondklok
voor atleten
HIROSHIMA - De avondklok is
ingesteld, de paspoorten van de
atleten zijn ingenomen. De orga-
nisatie van de Aziatische Spelen
heeft maatregelen genomen te-
gen het verdwijnen van sporters.
Sinds de start van de kampioen-
schappen in het Japanse Hiros-
hima zijn tien atleten uit vijf
landen spoorloos. Na vier spor-
ters uit Sri Lanka, drie uit Nepal
en twee Pakistani, werd ook de
vermissing van een Iraanse en
Jemenitische atleet uit het spor-
tersdorp gemeld. De autoriteiten
vrezen dat zij in Japan op zoek
naar werk zijn. Zelfs als illegale
werknemers krijgen de sporters
nog vaak een veelvoud van het-
geen ze in eigen land verdienen.
De Japanse autoriteiten hebben
rond het atletendorp extra bewa-
king ingezet.

Feyenoord strikt
Braziliaan
ROTTERDAM - Feyenoord
heeft een Braziliaan gecontrac-
teerd. Gisteren bereikten voor-
zitter Jorien van den Herik en
hoofd scouting Frans Bouw-
meester overeenstemming met
de 18-jarige middenvelder Clau-
sio, spelervan Portuguesa in Sao
Paulo. Clausio tekende bij Feye-
noord een contract voor vijfen-
eenhalf jaar.
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OPEL^
Opei Bergsteyn
APK-keuringsstation, Rijksweg 61,
Berg en Terblijl. Tel. 04406-41700.

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

Lucar autobedrijf
Voor APK zonder problemen, CO- en
koplampafstelling gratis. Holzstraat 67,
Kerkrade, tel. 045-456963.

SAS Autoshop „De Specialist"
Voor auto-accessoires, car-hifi, alarm,
inbouwcenter. Scherpe prijzen. Nobelstraat
61. Heerlen, tel. 045-712113

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

ZnEROUWETTEa\\T^iiutobanden
Alle merken banden leverbaar.
Balanceren + uitlijnen. Putweg 49, Klimmen,
tel 04405-1286.

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

Autoschadecenter Limburg
Schadereparaties aan alle merken.
Topkwaliteit met 2 jaar garantie. Klooster-
raderstraat 100, Kerkrade, tel. 045-453837

Verantwoord slaapcomfort
Heerlen, Bongerd 29.

Tel. 045-717324
Geleen, Raadhuisstraat 8.

Tel. 046-743030.

Groenevelt-Greven-OffSet
Uw partner voor al uw druk- en kopieerwerk,
familie- en handelsdrukwerk, zwart/wit- en
kleurkopiën. Buizerdweg 6, 6374 BS
Landgraaf. Tel. 045-312600.
Fax 045-326772.

Studio Kerdel zeefdruk/offset
Voor al uw drukwerk... van klein tot groot, in
iedere oplage.
Mauritslaan 114, Geleen. Tel. 046-742964.

NILFISK
MET N NILFISK ZITJE

NERGENS MEE.

OnderdelendepotRoosen
Brunssum, Rumpenerstraat 157.
Tel. 045-251015 (geen koopavond).

iQiirero
Erkend

Eleklrolecrinisch
Waarbofginslallaleur

Electro Bemelmans
Aanleg - onderhoud -keuring
electro-installaties.
Snelservice bij storingen.
Unolaan 33, Heerlerheide. 045-212330.

G.V.L. Restauratie, 045-226000
Spec. gevelreiniging, renov.
kelderafdichting, voegw., vochtwering 10 jr.
schrift, garantie. Stralen van meubels,
autoplaatwerk, velgen, chassis etc.

I \*>^ GLAS HÉBSTItLEHL--* | QRATIS BELLEN
i (->__ 080220688

Door direkt en persoonlijk contact met onze
meldkamer, een snelleen correcte
afhandeling van alle glasschades, ook
's nachts, in de weekeinden en op feestda-
gen.

Houtindustrie Pelzer BV
Emball.-, pallet-, verpakkings- en stophout;
eike-, beuke- en esse-, plaathout; goedkoop
stookhout. Rijksweg 36, Wahlwiller.

SptralßV
Fabr.ekst.aat 7
5961 PK Horst !
Telefoon: 04709-84222
Telefax: 04709-84333

SPIIiAÏ.
KuaiwMtHua

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

Ploumen-Peters inlijsterij
Specialisten in al uw inlijstwerk. Van
borduurwerk tot grote schilderijen. Valken-
burgerweg 79, Voerendaal. Tel.: 045-
-753480.

Kellerhuis keukens Geleen
Ringovenstr. 1,046-747905.Aanbouw-
keukens + apparatuur, event. met compl.
verbouwingen. Toonaangevend in keukens.

\_y KPIIkRTIH
Van ontwerp op maat tot komplete installa-
tie. Tevens renovatie. Disign-studio.
Glaspaleis, Kerkplein 45, en eiken stijl-
keukens: Eikenderweg 77, Heerlen.
Tel.: 045-717555.

CEMA
Geleen, Burg. Lemmensstr. 216,
046-747575, keukens - badmeubelen "

sanitair- cv.

Kunststof Brunssum
Kunststof ramen en deuren, schuifpuien en
balkonsystemen. Trichterweg 7, Brunssum.
Tel. 045-231045.

scheppers kunststof mj&
Zuidlimburgs kwaliteitsfabriek
in kunststof ramen, deuren en rolluiken

" af fabriek, duszeer lage prijs

" eigen maatwerk is kwaliteit

" isolatieglas, is geluid- en warmtewerend
Smedestraat 6, Kerkrade, 045-465228.

Naaimachinehandel

VELDMAN B.V.
Heerlen, Nobelstr. 6, tel.: 045-716100.
Geleen, Raadhuisstr. 14, tel.: 046-746480.
Roermond, Neerstraat 62, tel.: 04750-31012.
Rep. alle merken, geen voorrijkosten.

GaswachtLimburg. 045-227676
Specialisten voor alle soorten gastoestellen.
Ontwerp, onderhoud, installatie en verkoop.
Litscherveldweg 5, Heerlen.

Dé specialist
in massief geborsteld eiken plankenvloeren
- tropische houtsoorten - lamelparket -
laminaatparketvloeren.
Info tel. 04754-82985 Echt.
Fax. 04754-85064.

K=______-_-_---MB I
Wand- en plafondstudio f
Plafond bouw kerkrade b.v. e
Hoofdstr. 10c, 6461 CP Kerkrade. Tel. 045- v
462606. Fax. 045-463480. Verk. part. Ma. E
13.00-18.00uur, di. t/m vr. 9.00-12.30 uur,
13.30-18.00uur; za. 10.00-17.00uur. |
Donderdag koopavond tot 21.00 uur
__________T3!l?fH_Hl,ff!ï_sF!H,B I i__U_ü___t___UU_kiaUe_U___
I
C. de Wit B.V. ! I
Postzegelhandel, Nobelstraat 41,6411 EK
Heerlen, tel. 045-710571.

__________nsnwKPW

WUMEM
SIMPELVELD

ROLLUIKEN ZONWERING

Beitel 110a, 6422 PB Heerlen, postbus .
21099, 6369 ZHSimpelveld.
Tel.: 045-423848/442129.
Jago-Kerkrade
Rolluiken en zonweringen. Ook voor
onderdelenen reparaties. Showroom
Schaesbergerstr. 104, Kerkrade,
045-414270.
MICA Zonwering
Rolluiken' jaloezieën * zonneschermen.
Vraag vrijbl. prijsopgave.
Showroom: Sittarderweg 116, Heerlen.
Tel.: 045-721658.
Mithra-Heroal b.v.
Het vertrouwde adres voor al uwrolluiken of
onderdelen, kunststof schroten, service of
reparaties. Beitel 4,6466 GZ Kerkrade.
Tel.: 045-413049.

Schilderw. Bijsmans Heerlen
' Onderhouds- en utiliteitswerken
' kunststoftoepassingen' betonrep.
' gevelreiniging' graffitibestrijding.
Heerlerbaan 134, tel. 045-425550.

V.S.M. Driessens-Niessen
Schildersbedrijf b.v. Ankerkade 127,6222
NL Maastricht. 043-630353.Voor alle
voorkom, schilderwerken.

W 'EMMWmMMMmAmmaM I'

Schoonmaakbedrijven B.V.
Hoofdkantoor: De Boelelaan 7, Amsterdam.
Voor meer info, bel 06-0228400. Telex
10526, fax: 020-443454.

iflath. Linssen VOF Tel. 045-Jl
.ergerw. 20, Nuth. Onderh. cv. OnlH
vaterleid., geiser, boiler, gas-watertH
irk. schoorsteenveger. H

3oy Hoen, tel. 045-226309 I
/oltalaan 21, Hoensbroek, erkend fl
. n brandweer. Ook uw adres voor: ■■
jevel-en tapijtreiniging. H

Voor apparaten, auto's, I
fietsen, machines, reklamW

LETAS STICKERSEFM
PB. 32016, 6370 JALandgj

Tel. 045-312580. Fax 045--3jM

Daemen Kunststoffen
Verandadakplaten, plexiglas of Lex*
moclear. Hofdwarsweg 7, Geleen.
Tel. 046-753865.

NMERKBtóVERHUIZERS
datpakt altijd goeduit

Stikkelbroek Verhuizing^
Laanderstraat 109-111, Heerlen
045-715045.

kf~ uw verhuizer

__h7Tf»^P"P>If,f"f_______|i
Mf" m Mrt"^***^'m\nnn\________Bl^ffisE! I

Vicaf's "Eroland Videothe'
Gespecialiseerd in verhuur, verkoop
erotischevideofilms. Sittard: Station8

Maasticht: Via Regia 105, Brusselse
Heerlen: winkelcentr. Heerlerheide (»
Aldi) 221986.

|KJ-I P^3

Stofferen?
Een kwestie van vertrouwen! e[i a
grote intern, kollektie stoffen. Vraag
vrijblijvende offerte. Kerkstr. 25, Va**
04454-61044.

Ha-to. - Spotgoedkoop
Heroalrolluiken in alu. en pvc, zon"
men, vertikale jalouzieën. Tel. 045
Maria Gorettistraat 139, Kerkrade-

Wilt u adverteren op deze pagina, |
dan belt u

LimburgsDagblad
045-739380
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etappeschema
1 juli: Proloog in St.Brieuc (7,4 km); 2 juli: eerste etappeDinan -Lannion (228
km); 3 juli: tweede etappe Perros Guirec - Vitré (241 km); 4 juli: derde etappe
Mayenne - Alencon (ploegentijdrit 64 km); 5 juli: vierde etappe Alencon - LeHavre (154 km); 6 juli: vijfde etappe Fecamp - Duinkerken (264 km); 7 juli:
zesde etappe Duinkerken - Charleroi (191 km); 8 juli: zevende etappe Charle-roi - Luik (200 km); 9 juli: achtste etappe Huy - Seraing (tijdrit 54 km); 10 juli:
rustdag; 11 juli: negende etappe Le Grand Bornand - la Plagne (166 km); 12juli:tiende etappe Aime - I'Alpe d'Huez (159 km); 13 juli: elfde etappe Bourg
d'Oisans - St. Etienne (198 km); 14 juli: twaalfde etappe St. Etienne - Mende(223 km); 15 juli: dertiende etappe Mende - Revel (231 km); 16 juli: veertiende
etappe St. Orens de Gameville - Guzet Neige (159 km); 17 juli:rustdag; 18 juli:
vijftiende etappe St. Girons - Cauterets (207 km); 19 juli: zestiende etappe
Tarbes - Pau (229 km); 20 juli: zeventiende etappe Pau - Bordeaux (210 km);
21 juli: achttiende etappe Montpon Menesterol - Limoges (154 km); 22 juli:
negentiende etappeLac de Vassivière (tijdrit 46 km); 23 juli: twintigste etappe
St. Geneviève des Bois - Parijs (150 km).

Vriendschappelijk robbertje

PARIJS - „Een moderne versie van de traditionele ron-de, die me doet denken aan de uitgave van 1993. Met
eerst de Alpen en daarna de Pyreneeën. Een klassiek
parcours derhalve," luidde de eerste impressie van vier-
voudig winnaar Miguel Indurain gistermiddag nadat di-
recteur Jean-Marie Leblanc in Parijs voor de verzamelde
pers de 82e uitgave van de Tour de France had gepresen-
teerd. Een Ronde van Frankrijk die zaterdag 1 juli in hetBretonse Saint Brieuc start en via Normandië, Noord-Frankrijk, een driedaagse Belgische uitstap naar Charle-
roi, Luik en Seraing, vervolgens via klimpartijen in ach-
tereenvolgens Alpen en Pyreneeën op zondag 23 juli
traditiegetrouw in Parijs eindigt.

Ie afstand amper 100 kilometer be-
draagt. Meteen werd geopperd, dat
de organisatoren daarmee de kan-
sen van de grote specialist Indurain
willen inperken. „Het zyn inder-
daad aanzienlijk minderkilometers,
maar voldoende om op een recht-
vaardige manier verschillen te ma-
ken. Bovendien krijg je in de tijdrit
op de voorlaatste dag nog altijd de
kans om de Tour in eigen voordeel
te beslissen indienhet voordien niet
gelukt is."

Daviscupteam
loot Zwitserland
LONDEN - Het Nederlands ten-
nisteam speelt in de eerste ronde
van de stryd om deDaviscup te-
gen Zwitserland. Het team van
bondscoach Stanley Franker, dat
als achtste is geplaatst is, moet
het duel volgend jaar op 3, 4 en 5
februari in Zwitserland afwer-
ken. De loting voor de eerste
ronde van de wereldgroep had
het volgende resultaat: Verenig-
de Staten-Frankryk, Italië-Tsje-
chië, Denemarken-Zweden,
Oostenrijk-Spanje, Zuid-Afrika-
Australië, België-Rusland, Zwit-
serland-Nederland, Duitsland-
Kroatië. Op de laatste wereld-
ranglijst staat Rosset zestiende,
drie plaatsen hoger dan Krsgi-
cek. Hlasek is 61e. Bij winst
speelt Nederland van 31 maart
tot en met 2 april tegen de win-
naar van de wedstrijd Duitsland- Kroatië.

Raas wil
Bouwmans
en De Vries

'S HEERENHOEK - Jan Raas wil
Eddy Bouwmans (25) en Gerrit de
Vries (27), die dit jaar voor de His-
torploeg van Peter Post uitkomen,
voor volgend seizoen contracteren
voor zyn wielerploeg Novell, de op-
volger van WordPerfect. De Zeeuw-
se ploegleider voerde gisteren ge-
sprekken met de twee.
Raas vertelde dat budgettaire pro-
blemen de komst van Bouwmans
en De Vries vooralsnog in de weg
staan. „Het geld is bijna op", vertel-
de Raas. „Binnen een paar dagen
hoop ik een oplossing te hebben ge-
vonden."
Ook verwacht Raas dit jaarnog van
zyn sponsor te vernemen of het vol-
gend jaar aflopende contract wordt
verlengd.
TVM-ploegleider Cees Priem meld-
de in Parijs zijn interesse voor Erik
Breukink, die geen contractverlen-
ging krijgt bij het Spaanse ONCE.

noemt hy de rit tussen Le Grand
Bornand en La Plagne. „Na zon
tijdrit wordt het zaak om zo snel
mogelijk het goeie klimritme in de
benen te krijgen. Die abrupte over-
gang schrikt me een beetje af."

Miguel Indurain vreest vooral de
eerste Alpenetappe, volgend na de
eerste individuele tijdrit in het
Luikse. „Een verraderlijke etappe,"

La Grande Boucle anno 1995 heeft
een relatief korte totaalafstand van
3535 kilometer, bijna 500 kilometer
minder dan gebruikelijk het geval
is. Op het programma staan 11 als
vlak gekwalificeerde ritten, vijf
zware en een middelzware berg-
etappe, vier tijdritten (proloog,
ploegentijdrit en twee individuele
races tegen het uurwerk), twee
transfers en twee rustdagen. „Een
klassieke Tour, maar compact en
korter, met een modern schema die
een nerveuzere en nog aantrekkelij-
kere strijd garandeert," vindt opper-
baas Leblanc, die benadrukte dat
hij zijn strijd tegen het gigantisme'
van 's werelds grootste wielerevene-
ment blyft voortzetten.

„Een Tour die ik opnieuw moet
kunnen winnen," concludeerde In-
durain, die volgend jaar met vijf
eindzeges op gelijke hoogte kan ko-
men te staan met de recordhouders
Anquetil, Merckx en Hinault.

Daags na de openingsbergetappe
krijgen de renners (20 ploegen van
elk 9 coureurs) de gebruikelijke ritnaar Alpe d'Huez voor de wielen
geschoven. Het zwaartepunt ligt
echter enkele dagen later in de Py-
reneeën. Liefst drie slopende klim-
ritten staan daar te wachten, met op
dinsdag 18 juli de koninginnerace
tussen Saint Girons en het natuur-
park van Cauterets-Pont d'Espagne.
Welgeteld zes gevreesde cols staan
vyf dagen voor de Champs Elyseés
op het menu: Col du Portet dAspet,
Col de Mente, Col de Peyresourde,
Col d'Aspin, Col du Tourmalet en
de klauterpartij naar de eindstreep
op Pont d'Espagne.

Dammer fel gekant tegen hervormingen

Wiersma dreigt
met WK-boycot

De werelduurrecordhouder was in
het Palais des Congres bijzondere
gast van de Tourorganisatoren die
ook ondermeer de Rus Piotr Oe-
groemov, wereldkampioen Luc
Leblanc, bolletjestruiwinnaar Ri-
chard Virenque en de ongelukkige
Toursprinters Laurent Jalabert en
Wilfried Nelissen naar de Franse
hoofdstad hadden gedirigeerd.

Terwijl Jean-Marie Leblanc zijn
nieuwste Tourroute openbaar
maakte, viel meteen op, dat het aan-
tal tydritkilometers drastisch was
ingekort en verdeeld over twee indi-
vidueleritten tegen het uurwerk (op
zondag 9 julitussen Huy en Seraing
en op de voorlaatste dag rond het
Lac deVassivière), waarvan de tota-

„De koninginnerit is uiteraard de
zwaarste opgave van de hele Tour.
Schrik heb ik er niet voor, want in
de Pyreneeën heb ik altyd mijn bes-
te prestaties geleverd," memoreert
Indurain. „I n totaliteit is deze Tour
beter op mijn lyf geschreven dan de
afgelopen Ronde van Frankrijk.
Maar wat heet beter? Precies een
jaar geleden riep iedereen, dat het
Tourparcours 1994 in het voordeel
van Chiappucci was samengesteld.
De realiteit was, dat Claudio naar
huis werd gefietst en ik opnieuw

won. Allerbelangrijkst is de vormen gezondheid. En om de Tour tewinnen moet je uiteraard een goeie
en compleet renner zijn. Zoals Ro-
minger, Berzin en nog wel vyftien
anderen".

In ieder geval wordt de Tour vol-
gend jaar opnieuw het hoofddoel
van Miguel Indurain. „Ik ga nu
eerst wat stoom afblazen-Begin no-
vember ga ik met vakantie en op 1
december hervat ik de training. Ik
weet nog niet hoe mijn programma
er precies uit zal zien voor het nieu-
we seizoen. Wellicht kies ik op-
nieuw voor de Giro als Tourvoorbe-
reiding, misschien ook niet. En over
de Ronde van Spanje beslis ik pas
na de Ronde van Frankrijk."

DEN HAAG - Er tikt een bommetje onder het damtoernooi
om de wereldtitel dat van 6 tot en met 27 november in DenHaag wordt gehouden. Harm Wiersma, tien jaar geleden de
laatste Nederlandse wereldkampioen, behoudt zich het recht
voor zich op het laatste moment terug te trekken.

__jfan onze versloggever

T996 VtS^" De Tour de France
haat. vr«wel zeker in Den
!>lanp , J!"ecteur Jean-Marie Le-
/ffondlnHe gisteren in Parys de4e u:ende gesprekken in met
rsidii.pagSe afvaardiging onder
list Pr jaü oud-televisiejourna-
Denw= ?acké- De Gemeente
fftevvl?^ 16"110 m^oen frank,

__Pet hit! J,4,mi«oen gulden, vooriersti ,enhalen van Proloog en
«fel t_ .teppe b« de Société op
Be bani. ggen- Zodra Den Haag
PP kr!iT ga.rantie voor dat bedrag
k residÜ <frm|in aflevert, krijgt

ÊKef t!?entle de Tourstart defini-
oor h!,g,ewezen- Leblanc wil
efiniw J

november de knoop
IN hïïef doorhakken, aangezien'heed!; Erfurt als
'tand^eeftandidaat aChter de

Pt?e diQqbRedoeling' dat de Tou"bnuit r> op zaterdag 30 juniNiJii.w Haag via België
PrsWt ' met Wasquehal als
F>e rnnt PPeplaats, binnentrekt.
Pland t

Van de Proloog is ge-
FIPoPiHUS,Sen de groenteveiling
h -WTJ, en de bloemenveiling
stand vfel?sdijk over een af
ste etar, 10 kilometer. De eer-
*«er«PPe Wordt, verdeeld over

'^ het w van elk 70 küometer,
'Wtsnh fstland afgewerkt. Het
"ordt 'c° Van de tweede etappe
ïelost maandags in Den Haag

1116reeds drie keer in
Ujti "n V d„~in 1954 in Amster-n 197Rir ln Scheveningen en3rand* £ Leiden- In 1992 was la

Dt>s ]at Joucle de laatste keer in6taPPeSiaat
met Valkenburg als

Tour drie dagen
in Belde

VerbUif? " ,De Tour de France
drie di VolBend jaar gedurende

eind?" ln België- v"Jdag 7
Uit n,,i)51 de zesde etappe van-terda^_ erken in Charleroi. Za-
aier JtUU staat de 7e etappe

dnr° t
Ulk op het program-

de k] "°r Jean-Marie Leblanc als
6 - - ulk"Bastenaken-LuikdebellPc.d' omdat in de finaledenjientn,dste heuvels van de Ar-

*°fden 7
ker beklommen

"Xiividi' r ondag 9 Juli staat de
foeter u tydrit over 54 kilo-h«t Drr. en Huv en Seraing opw°gramma.

De 41-jarige Fries heeft zich voorge-
nomen die rigoureuze stap te ne-
men als het congres van de wereld-
dambond daags voor het toernooi
niet besluit de in zijn ogen onzalige
plannen om de cyclus voor de we-
reldtitel na 1996 te wijzigen, bevre-
digend aan te passen.

krijgt van de afgevaardigden op het
congres sluit hij niet uit het toer-
nooi te verlaten nog voordat hij een
schijf heeft aangeraakt. „Die kans is
veel minder dan 50 procent, begrijp
me goed. Maar het is wel een moge-
lijkheid waar ik ernstig rekening
mee houd."

NIJMEGEN - Nationaal ama-
teurkampioen Pascal Appel-
doorn heeft toch besloten om
zyn sponsor Europolis trouw te
blyven. Nadat de Noord-lim-
burgse wielrenner verleden
week zijn ploegleider Frits
Schür het woord had gegeven
om mee over te stappen naar de
Foreldorado-ploeg, kwam hij gis-
teren terug op zijn besluit. Sa-
men met de topamateurs Antho-
ny Theus, Marcel Luppes enLex
Nederlof komt hy uit voor de
nieuwe Europolis-ploeg waar
Ton Welling ploelgeider is. Ap-
peldoorn kreeg bij Europolis
kreeg een goede part-time baan
aangeboden.

Appeldoorn blijft
bij Europolis

sport op tv

Wiersma, met de Nederlanders Rob
Clerc, Hans Jansen en Wieger Wes-
selink by de twintig deelnemers, is
van plan op dat congres zijn mondje
te roeren. „Er is mij een spreek-
beurt toegezegd", zei hy gisteren in
de statige speelzaal van het oude
Haagse raadhuis. „De heren moeten
maar eens luisteren naar iemand uit
de praktijk. Want ik, en ik niet al-
leen, ben radicaal tegen de plan-
nen."

De organisatie maakt zich voorlopig
geen zorgen over de dreigementen
van Wiersma. „Het zal zon vaart
niet lopen", zei toernooidirecteur
Theo Dykstra, tevens bestuurslid
van de Koninklijke Nederlandse
Dam Bond. „Ik maak me geen zor-
gen. Het zal hem niet in dank wor-
den afgenomen als het zover komt.
Dat weet hij zelf ook wel. Boven-
dienkomt Wiersma wel erg laat met
zijn plannen. Twee jaar geleden had
hy die op het congres van Toulon
ook al aan kunnen kaarten."

prijsvragen

05.45-06.00 Dld 1: Morgenmagazine
Sport.
13.00-17.00 Dld 1: Sport Extra: tennis,
WTA-toernooi van Filderstadt.
17.35-20.00 Dld 2: Sport Extra: voetbal,
vriendschappelijke interland Honganje-
Duitsland.
18.39-18.47 Ned 2: Sportjournaal.
18.45-19.10RTL + : Sport.
19.30-21.30 RTL 5: Sport: voetbal, EK-
kwalificatie Noorwegen-Nederland.
20.00-20.25 BRT 2: Sport Extra: over-
zicht Champjons League.
21.30-22.00RTL 5: Sport: voetbal, nabe-
schouwing Noorwegen-Nederland.
22.16-22.34 Ned 3: Sportjournaal.

VANDAAG

Wiersma op zijn beurt: „We hebben
er met enkele spelers lang en breed
over gepraat. lemand moet het nu
maar eens zeggen. Laat ik dat dan
maar zijn. Ik heb de illusie dat de
hoge heren misschien naar me wil-
len luisteren. Dat is namelijk ook in
het belang van de Nederlandse
dammers, die dan langer bij een cy-
clus om de wereldtitel betrokken
kunnen zijn. Luisteren ze niet, pech
gehad. Maar dan ben ik wel weg."

De bondscoach, want dat is Wiers-
ma ook al jaren, wilde nog niet al te
veel op de zaken vooruitlopen.
„Men wil de WK-cyclus van twee
jaar naar vier jaar brengen en daar
meer spelers bij betrekken. Dat lijkt
me niet in het belang van de dam-
sport. Ik wil voorstellen toernooien
als nu in Den Haag te blijven hou-
den, maar dan de beste acht door te
laten strijden om de wereldtitel.
Zon match als ik rond de jaarwisse-
ling had tegen Tsjizjov duurde ook
veel te lang. Daar is niemand bij ge-
baat. Ik denk aan tweekampen van
hooguit 14 partyen."

Lucky Ten van gisteren: 3-4-11-13-
-15-17-18-22-31-37-40-43-44-51- 64 - 68 - 73 - 77 - 78 - 80. (onder voorbe-
houd)

Toto 40: eerste prijs: 12 winnaars, elk
bruto 2.360,40; tweede prijs: 194 win-
naars, elk 46,40; derde prijs: 1.672 win-
naars, elk 13,40.

De grote favoriet voor de eerste
plaats is andermaal de Russische
wereldkampioen Alexej Tsjiqov.

sport in cijfers

Als Wiersma geen positieve reacties

olympisch canvas (Los Angeles '84, Seoel '88 en Barcelona'92) en oogstte drie keer brons. Stevenson die op tournee is
in België om de Cubaanse sport te promoten, wipte evenover om Vanderlijde de hand te drukken. De twee hebben
in het verleden vaker met elkaar gespard. Gisteren in Sit-tard bleef het bij een vriendschappelijk robbertje.

Foto: ERMINDO ARMINO

AUTOSPORT
San Remo WK rally, stand na negentien
proeven: 1. Sainz, Subaru 4.07.50. 2. Au-
riol, ToyoU 1.13, 3. Biasion, Ford 1.22,
4. Wilson, Ford 1.52, 5. Mcßae, Subaru
1.55, 6. Thiery, Ford 2.11.

TENNIS
Tokio. Mannen, 1,8 miljoen gulden Eer-ste ronde: Black-Weiss 6-2 6-2, Masur-Tebbutt 6-3 7-6, Ho-Ortiz 6-3 6-3O'Bnen-Holm 7-6 6-2. Tweede ronde'Rusedski-Fromberg 7-6 7-6, Martin-Kul-
ti 3-6 6-2 6-2, Edberg-Mronz 6-1 7-5, Iva-nisevic-Eagle 7-6 6-1, Woodbridge-Wheaton 2-6 6-3 7-6, Woodforde-Polia-kov 6-1 6-2.
Filderstadt. Vrouwen, 720.000 gulden.
Eerste ronde: Schultz-Garrison-Jackson
6-2 6-3, Hingis-Sukova 6-2 6-1.

Putte-Kapellen Grote sluitingsprijs
(profs). 1. Den Bakker 150 km 3.54.00, 2.
Van der Poel 0.08, 3. Knaven , 4. Spaen-
hoven, 5. Verheyen, 6. Roes, 7. Piatek ,
8. Primo, 9. Erik de Clerq, 10. Dauwe
109, 11. Van den Akker, 12. Meys, 19.
Talen, 22. Nydam, 23. Nehssen .
WIELRENNEN

Heerlen. Dames, prov. klasse: Leudal
2-Minor 10-14, Maasbracht-Gemini
12-10, Vesta-Bevo 2 8-8, Noav-Blerick
11-14, lason 2-Be Quick 17-12. IA: Bom
Stramproy 6-16, SWH-Swift 2 11-19,
Merefeldia-Sitt/DVO 2 5-12, Posterholt
2- BSAC 10-4, Eksplosion-HBS 9-10, Lo-
real 2-ESC 11-6. 1B: Vüt-Caesar 2 4-13,
Heerlen-Olympia 11-11, Polaris-lason 3
15-14, Margraten 2-SVM 2 11-14, BDC-
Sitt/DVO 3 12-5. 2A: Blerick 2-Noav 2
10-7, Vios-Popeye 12-8, Herten-Ospel
4-16, Stramproy 2-Wittenhorst 11-4, Ra-
piditas 2-Loreal 3 7-9. 2B: Patrick-ESC 2

HANDBAL

1-15, Wilskracht-Blauw Wit 2 1-16, V_cL
3-Heerlen 2 15-3, Wijnandia-Marsna 2
7-9, Polaris 2-Sitt/DVO 4 10-12, Rapidi-
tas 2-Zwart Wit 8-15. 2C: Wijnandia-Een-
tjes gest.B-4, Esia-Sitt/DVO 5 17-5, Zwart
Wit 2-Ju-iana 9-7, BDC 2-Roda 5-0, Ge-mini 2-Vebios 9-3. Jun. prov. klasse
SVM-ESC 16-5, V&L-Born 21-2, Vios-Leudal 11-1, Minor-Bevo 8-12, lason-Blerick 10-17. Heren:, prov klasseBiO-V&L 2 10-25, SVM-Gulpen 15-14Born-Eksplosion 15-16, Vesta-Polaris36-25, Rapiditas 2-Caesar 2 16-17 lA-GHC-Sittardia 3 13-12, BSAC-Vios 217-22, Merefeldia-Popeye 21-11, Hercu-les-Ospel 12-8, Manual-Blerick 2 13-201B: Blauw Wit 3-Wijnandia 11-22,Olym-
P_a;?WSrt ,Wit 2 1419- Heerlen-lason15-22, Kerkrade-SVM 20-14. 2A HBS2-ESC 18-32, Vios 3-Bevo 3 9-7, Merefel-dia 2-Rapiditas 3 16-17, Stramproy-Her-
ten 23-18. 2B: Caesar 3-Brunssum 22-19M^,r? na_SDC 2 8"3' Minor-Stramproy 215-13, ESC 2-V&L 3 12-14, Rap.diUs
4-Zwart Wit 3 12-24. Jun. prov. klasseBe Quick-Sittardia 23-32, Blerick-Eks-plosion 17-6, Born-Noav 8-21 V&L-Blauw Wit 13-19, Unne-Vios 7-12 BDC-Loreal 16-19.

W^Quel Indurain

'Een moderne versie van de traditionele ronde'
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Tour 1995 schrikt
Indurain niet af

limhurqs daabiad sport

Proloog 1996
inDen Haag

ri n maar dan wel een om door een olympisch
n te halen- Twee grote namen, samen goed voor zesb°kslï Te°fil° Stevenson (rechts), de levende Cubaanse

die <£9e7\de uit de Jaren zeventig, en Arnold Vanderlijde

°Tan ~ecennium tater een stevige vuist maakte voor9et_.i.?; ftevenson won drie keer goud in het superzwaar-
Qeioirht ("ünchen '72 > Montreal '76 en Moskou '80). Zwaar-ent Vanderlijde danste eveneens drie keer over het

door

BENNIE
CEULEN
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H Philips DCC, de digitalecassetterecorder met CD Mogelijkheid nummers rechtstreeks op titel te selecteren. dat u ook wilt kennismaken met de overige DCC-produkte' 1 1
geluidskwaliteit, bezorgt u puurkippevel. Want u Bestaande cassettes kunnen worden afgespeeld op DCC. Philips. Zodat ude complete range kent. Een beknopte op j
koopt nu al een nieuwe portable DCC-speler vanaf Eenvoudige oplaadbaarheid. Kortom het summum van genot voor ming: DCC 300 (midi HIFI recorder), DCC 600 (ruil size ' J

’499,=.Afspelen met CD kwaliteit. wie puur van muziek wil genieten. Binnen. Buiten. Overal. recorder) en een minisysteem FW9IDCC. Welk digitaal vt° ]
Voor slechts tweehonderd gulden meer bent u de trotse bezitter u ook kiest, u krijgt kippevel van de briljante CD geluidskw^1
van de nieuwe DCC 170. Een recorder van absolute studioklasse Nu tweeDCC cassettes gratis. En natuurlijk van de oorstrelende prijs. Voor alle informatie l \
waarmee u opnames kunt maken met CD geluidskwaliteit. " n .. . „. ... ..

-^^^ , , .... Philips DCC, bel 06-8406 (20 cpm). i
„ . . ... .. , tt i " i " -, "li aankoop van een Philips portable DCC-speler (maar ook bijEn ongehoord VOOrdellg geprijsd: ’ 699,=. UW kippevel IS terug? , .... , .. , .... I lIHIHII I lIIIIIP I DCC 170Portable Digitale Cassetterecorder- ~De verbazingzal blijven. andere Philips DCC produkten) krijgt u tijdelijk twee voorbe- r^i Opnemen en afspelen met CDgelutdskwali"

Luister maar eens welke elektronica-snufjes in de ï^ï ïJ^fl Niet gek, zeker wanneer u bedenkt dat er al WL 1 „„ w " hifisnferen draagtasje
opvolger van de "gewone" cassetterecorder verborgen zitten. at^ffi Mlwm ruim 1200 voorbespeelde DCC-titels ver- 1| msa^B^tSayGlÊ ■^""""'"'"'V. fn\^^n\\^\ '
Opnemen en afspelen met CD kwaliteit. Automatische tekstinfor- HDÉÉB9JI krijgbaar zijn. Uw Philips dealer infor- M BO®^ ) m^^W^^m *matie opLCD display over songtitel en uitvoerend artiest. WMmnWnW ■__■■_■ meert u graag. We kunnen ons voorstellen MèS^* aw m *
De nieuwe portable DCC-spelers van Philips. Opnemen en afspelen met CD kwaliteit
Philips DCC is verkrijgbaar bij de onderstaande dealers:

Bom: Het Centrum van Gulik, Brunssum: TVC Weijden 8.V., Heerlen: B.V. VH P.M. Hom & Zn., Dom van den Bergh 8.V., lts Electric B.V, Vogelzang Heerlen B.V, Maastricht: B.V. VH P.M. Hom & Zn., De heerA. Beckers, Dom van denBergh B.V, Vogelzang Maastricht
Weerts, Sittard: B.V. VH PM. Hom & Zn., Dom van den Bergh B.V, Firma Baker.
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