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Omzetten in XTC en amfetamine belopen honderden miljoenen

Zuid-Limburg bolwerk
van chemische drugs

DOORMAURICEUBAGS

ÉSTRICHT - Zuid-Limburg is absoluut marktleider'derland op het gebied van de aanmaak en distribu-
"n chemische drugs zoals XTC-tabletten en amfeta-
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S **utschemaekers is de pro-en van de synthetische drugs

in Maastricht en omgeving een ge-
voelige slag toegebracht, maar hij
heeft niet de illusie dat de succes-
volle actie enige invloed heeft op de
markt. „De prijs van een XTC-pil in
de discotheek is nog geen stuiver
gestegen."

Volgens de politiechef is een min-
puntje in het onderzoek dat niet
goed is komen vast te staan waar de
criminele vermogens terecht zijn
gekomen. „Veel geld wordt cash
uitgegeven of bewaard, maar ander-
zijds zijn de middelen die we heb-
ben om die gelden te traceren
gewoonte beperkt. Maar datzijn nu
eenmaal de regels," zegt Hutsche-
maekers.

Zie verder pagina 1 2

" Grote kennis in Zuid-Limburg
over synthetische drugsmarkt

GroenLinks boos
over uitstel van
debat vliegveld

DEN HAAG - GroenLinks is boos
dat door toedoen van de regerings-
partijen PvdA, WD en D66 het
Kamerdebat over de toekomst van
Maastricht Airport is verschoven
naar vandaag. Fractievoorzitter Ro-
senmöller vindt het absurd dat lou-
ter uit partij- en coalitiebelang het
plenaire overleg van gisteravond is
afgeblazen.
„In de commissievergaderingkozen
we unaniem voor woensdag. En ik
heb in de Kamer geen goede argu-
menten gehoord voor het verzoek
tot uitstel. Ik begrijp dat de toe-
komst van vliegveld Beek moeilijk
ligt in de coalitie, maar dat is al we-
ken het geval. Zeker binnen de
PvdA, omdat die nachtvluchten in
het verkiezingsprogramma afwijst.
Het is echter een illusie dat de inter-
ne problemen daar zijn op te lossen
door één dag uitstel," aldus Rosen-
möller. GroenLinks zal vrijwel ze-
ker moties indienen tegen aanleg
van de Oost-westbaan en nacht-
vluchten.

De VVDer Weisglas, die gisteren
namens de regeringsfracties uitstel
van het debat vroeg, meent dat er
behoefte is aan extra tijd. Die con-
clusie is volgens de liberaal getrok-
ken na overleg tussen VVD, PvdA
en D66. „Het gaat om een nadere
bepaling van standpunten om op
een meer gezamenlijke noemer uit
te komen," aldus Weisglas. Volgens
hem is er voldoende onderling ver-
trouwen tussen de verdeelde frac-
ties om de kwestie op te lossen.

het weer

i JjjER ZONNIG
h«t ~ ."Sedrukgebied boven

ij -W, Ulden van de Noordzee
fc. n °°r een rusti« weerty-

-1 Schaa|e„ V
4
annacht °P grote} v-WK.optredende m»st lost

A*ï. vrtend maar langzaam
1i v°loh Iddag is het weer
J^Umt/onnig met een maxi-

" êïaden J-?eratuur van circa 17S>r_!' e wind is zwak uit
Ocht^?°steliJke «chting. Van-

** is „7 vroeS is het n<»B koud.erondP,aatselÜk vorst aan de
«anvriWaardoor de mist kan, ?«.tst~eaen en gladheid kan* vo0r aan*

■* f^ffp^erdere informatie be-
«Unt,. u !*et weer in LimburgVal beUen 06-9775.

ï^Nl 070° onder: 17.48i Mr,tt„0p: 1507 onder: 00.15
: °7*02 onder: 17.46«nop; 15.33 onder: 01.26I*-^

vandaag

Politie kampt met
nogal wat stress

PAGINA 3

Dialectoorlog
woedt nog voort

PAGINA 9

Machtsstrijd leidt
tot scheuring AOV

PAGINA 11

Paars botst over 'Beek'
Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - De regeringspartijen
WD en PvdA dreigen vanavond
hard met elkaar in botsing te ko-
men over Maastricht Airport. De
PvdA besloot gisteren wel akkoord
te gaan met de aanleg van een nieu-
we Oost-westbaan, maar wijst
nachtvluchten van de hand. De
VVD is daarover furieus. „Zonder
nachtvluchten hoef je die baan niet
aan te leggen. Het vliegveld lijdt
dan verlies. Je investeert toch niet
als je al weet dat jeverlies lijdt?" al-
dus het WD-Kamerlid Van Rey.

De houding van de PvdA betekent
dater in de TweedeKamer een dui-
delijke meerderheid tegen nacht-
vluchten is. Alleen VVD en CDA
vinden dat die wel moeten worden
toegestaan. De tegenstanders me-
nen dat te veel mensen last zouden

ondervinden van die vluchten. Vol-
gens de voorstanders betekent de
nieuwe baan, mét nachtvluchten,
juist dat circa 10.000 mensen min-
der geluidsoverlast ondervinden
omdat de vliegtuigen bij een Oost-
westbaan over minder dicht ber-
volkt gebied aan- en afvliegen. „De
PvdA bewijst de mensen in Lim-
burg een slechte dienst. Als dit de
lijn wordt bij de PvdA dan weten
wij wat we moeten doen als zij de
energieheffingen willen invoeren,"
aldus een getergde Van Rey.
Woordvoerder van de PvdA Ferd
Crone zegt datzijn partij zich achter
het kabinetsbesluit van afgelopen
vrijdag heeft geschaard. Daarin
wordt wel ruimte gereserveerd voor
een Oost-westbaan, maar definitie-
ve aanleg uitgesteld tot de verschij-
ning van een regeringsnota volgend'
voorjaar. In de tussentijd wordt ver-
der onderzocht of aanleg rendabel

is zonder nachtvluchten. Voor de
meest recente berekeningen lijdt de
luchthaven zonder nachtvluchten
een verlies van ongeveer 5 miljoen
gulden per jaar.

In politiek Den Haag wordt de af-
wikkeling van het conflict gezien
als de eerste serieuze test voor de
paarse coalitie. D66 en PvdA heb-
ben beide in hun verkiezingspro-
gramma staan dat er geen nacht-
vluchten mogen komen in Lim-
burg. D66 en GroenLinks willen dat
vanavond nog eens benadrukken
via een motie waarin nachtvluchten
worden afgewezen. Als de PvdA
vóór de motie stemt, dan komt de
WD geïsoleerd te staan.

De dreiging van Van Rey om ver-
volgens tegen invoeringvan de voor
PvdA en D66 dierbare energiehef-
fing te stemmen, kan de coalitie
verder onder druk zetten.
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Gelijkspel
Oranje tegen
Noorwegen

OSLO - Oranje heeft in de aan-
loop naar de Europese titelstrijd
zrjn eerste punten in de kwalifi-
catie afgegeven. In Oslo bleef het
tegen Noorwegen 1-1, een uitslag
die gezien het verloop van het
duel normaal is. Nederland was
aanvankelijk oppermachtig,
maar viel verder terug naarmate
de strijd zich ontwikkelde. Eén
helft was uiteindelijk voor Oran-
je, één voor de Scandinaviërs.
Gelet op de positieve ontwikke-
ling van Noorwegen de laatste
drie jaar mocht de puntendeling
in het volle Ullevaal desondanks
als een redeüjk resultaat worden
beschouwd. De eindronde in En-
geland is vooralsnog niet al te
ver weg. Roy scoorde voor Ne-
derland, Rekdal tekende in de
tweede helft vanaf de penalty-
stip voor de gelijkmaker.

Zie verder pagina 17

" Zware bevalling
voor Oranje

Brigadier
ontslagen

MAASTRICHT - Wegens verduis-
tering van drugsgeld, dat hrj zelf brj
een dealer in beslag had genomen,
is de voormalige chef S. van de af-
deling Openbare Orde van de poli-
tie district Maastricht door korpsbe-
heerder burgemeester Ph. Houben
oneervol ontslagen. Het staat nog
niet vast of S. strafrechtelijk wordt
vervolgd.
S., die de leiding had over een afde-
ling die optreedt tegen overlast ver-
oorzakende junks en dealers, werd
eind augustus geschorst toen bleek
dat hij de 10.000 Franse francs die
hij al sedert een drugsrazzia in 1993
onder zich had, op zijn eigen bank-
rekening had gestort.
S. heeft het geld in strijd met de
voorschriften ook vele maanden in
zijn bureaulade bewaard en niet af-
gedragen aan de betreffende afde-
ling van de politie. Hij heeft steeds
beweerd dat hij vanwege zijn va-
kantie uit veiligheidsoverwegingen
het geld tijdelijk op zrjn rekening
heeft 'geparkeerd.
Bij onderzoek door Interne Zaken
van de politie kwam aan het licht
dat het bedrag in twee keer is omge-
wisseld en dat een deel van de 3000
gulden voor eigen gebruik is aange-
wend.

Israël: ontvoerde
soldaat zit in

de Gazastrook
TEL AVIV - De Israëlische rege-
ring zegt zeker te weten dat de ont-
voerde soldaat Nachshon Wachs-
man wordt gegijzeld in de Gaza-
strook. Premier Jitschak Rabin
heeft gisteren opnieuw gezegd dat
Jirj Jasser Arafat verantwoordelijk
houdt voor Wachsmans welzijn.
De ontvoerders hebben een tweede
videoband in handen gespeeld van
een Palestijnse journalist van Reu-
ters in de Gazastrook. Op de tape
zegt Wachsman, dat Harnas hem zal
doden als Rabin niet voor morgen-
avond tweehonderd islamitischege-
vangenen vrijlaat.

Zie verder pagina 5

"Arafat krijgt niet langer
voordeel van detwijfel

" Van een bezoekers-
explosie bij gelegenheid
van de opening van het
meubelconcern Ikea bij
de Woonboulevard in
Heerlen was geen sprake.
Een deel van de
stadsautoweg ter hoogte
van het industrieterrein
in Inde Cramerwerd
korte tijd afgezet, maar
kon spoedig weer worden
vrijgegeven. De drukte
kon op de bestaande
parkeerplaatsen worden
verwerkt zodat bezoekers
slechts de pijlen naar
Ikea hoefden te volgen.

Foto: CHRISTA HALBESMA
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Stadsautoweg snel vrij



verder in

STEIN - Musique Champêtre
geeft zondagmiddag een concert
in het Missiehuis van Stem, On-
dergenhoesweg 14. Op het pro-
gramma staan onder andere drie
middeleeuwse speelliederen van
Maastrichtse herkomst, de
oudste wereldlijke muziek die
ooit in Limburg is gevonden.
Aanvang 14.30 uur.

SITTARD - In het Sirkeltheater
van Sittard brengt het Duitse ge-

zelschap Monteure morgen de
muzikale dansvoorstelling 'Ster-
nenblicke', geschikt voor vol-
wassenen en kinderen vanaf
acht jaar.Aanvang 20.30 uur.
Een dag later gaat in hetzelfde
theater de nieuwe Sirkelproduk-
tie Duivelshaar in première.
Aanvang 15 uur. Ook zondag is
deze kindervoorstelling in het
Sirkeltheater te zien. Katharina
Schmitt is bedenker van de pro-
duktie en speelt alle figuren.

AKEN - Zangensemble Slava
van dirigent/componist Jean
Lambrechts concerteert zondag-
middag in de St. Nikolaus-Kirc-
he, Grosskölnstrasse te Aken.

Voor de pauze staan byzanthijn-
se enrslavische werken op het
programma, erna geestelijke lie-
deren. Solist is de Duitse tenor
Matthias Juchem, Rolf Hesse be-
geleidt aan piano en orgel. Het
concert begint om 15.30 uur.

Bondsconcours
in Rodahal

KERKRADE - Liefst 29 Limburg-
se blaasorkesten nemen zaterdag en
zondag in de Rodahal van Kerkrade
deel aan het eerste bondsconcours
van de Limburgse Bond van Mu-
ziekgezelschappen van dit jaar.

Zaterdag treden vanaf 10.30 uur
vijftien korpsen in het strijdperk:
dat zijn achtereenvolgens de fanfa-
res Antonius Beek-Genhout en Ex-
celsior Buggenum, de harmonieën
Martinus Vijlen, Caecilia Bingelra-
de, Eendracht Tegelen, Michaël
Heugem, Augustinus Geleen, het
Symphonisches Blasorchester der
Belgischen Eifel, Catharina Le-
miers, Koninklijke Harmonie Lot-
tum en Bavo Nuth, fanfare Judocus

St. Joost en de harmonieën Juliana
Odiliënberg en St. Joseph Voeren-
daal.

Zondag treden vanaf 10 uur veer-
tien korpsen voor het voetlicht:
brassband Rochus Pey-Echt, de
fanfares Eendracht Maakt Macht
Koningslust, Barbara Sittard, Aloy-
siana Schaesberg, Caecilia Nieuw-
Einde, Wilhelmina Vlodrop, Barba-
ra Brunssum, Monte Corona Kro-
nenberg en Donatus Grijzegrubben
en de harmonieën Philharmonisch
Gezelschap Reuver, Eendracht
Meijel, Wilhelmina Wolder en Cae-
cilia Blerick.

In de lagere afdelingen (tot en met
afdeling ere) jureren de heren Kuij-
pers, Adams en Waignein, in de
superieure afdeling de heren Claes-
sens, Van Ossenbruggen en De
Vries.
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Gouverneur
DOOR JOS FRUSCH

Het zou een bijzonder concert
zijn geworden, vanavond in
Maastricht: Ed Spanjaard met
zijn Nieuw Ensemble dat muziek
van twee Hongaarse grootmees-
ters - Ligeti en Kurtdg - uit-
voert. Een Promsconcert, com-
pleet met inleidingdoor een echte
musicoloog. En met een heuse
Promskrant voor de achter-
grondinformatie.

Helaas gaat het concert niet
door. Een van de solisten ziek en
de remplagante wel beschikbaar
voor Utrecht en Amsterdam,
maar niet voor Maastricht. Het
ensemble betreurt dit zeer, zo
luidt het persbericht. Waarom
dan geen andere remplagante,
denk je dan.

Maar goed, de afstand Amster-
dam Maastricht is nu eenmaal
groter dan de afstand Maas-
tricht Amsterdam. Bovendien
neemt niemand ons de festival-
krant meer af en daar staan toch
wel enkele leuke zaken in.

Vooral op de pagina 'Proms in
de provincie', vol wijze woorden
van Hare Majesteits commisaris-
sen uit die provincies waarin de
concerten gegeven worden, voor
zover ze niet worden geannu-
leerd, natuurlijk.

Zo kunnen we zeer interessante
dingen lezen van drs. Hermans,
de opvolger van Hans Wiegel in
Friesland, die liefst acht jaar
pianoles heeft gehad, wiens
vrouw dwarsfluit speelt en wiens
dochter van elf saxofoon wil
gaan studeren. Echt interessant
allemaal, zeker voor een belang-
wekkend medium over heden-
daagse kunstmuziek, en de Frie-
se commissaris merkt dan ook
terecht op dat het bij hem duswel
goed zit wat de klassieke muziek
betreft.
De heer Vonhoff, commissaris in
Groningen en bekend om zijn ge-
spierde taal, wil wel even laten
horen dat hij een afzichtelijke he-
kel aan rampetampers heeft, al
wordt niet duidelijk welke mo-
derne kunstmuziek hij nu precies
bedoelt. Als ervaren politicus is
Vonhoff gewend geen duidelijke
taal te bezigen, al spreekt hij de
waarlijk profetische woorden
dat er moderne muziek van blij-
vende betekenis zal blijken te
zijn, maar dat er ook stukken in
de vergetelheid zullen raken.

Als de heer Vonhoff een open
deur intrapt, dan doet hij dat
blijkbaar ook goed.

Natuurlijk ontbreekt ook onze
baron van Voorst tot Voorst niet
op het appèl. Ook hij wil wel eens
even een boekje open doen over
zijn muzikale voorkeuren.

Ik werk graag met muziek op de
achtergrond, vooral klassieke
muziek, met een voorkeur voor
barok, begint de gouverneur zijn
verhaal.

Foei, mijnheer de baron, wat on-
fatsoenlijk. Klassieke muziek
behandelen als behang. Daar
hebben we Mantovani voor, of
James Overlast, meer in het bij-
zonder de speciaal voor deze
doeleinden gecomponeerde mu-
sae. Maar toch geen Bach, Han-
del of Mozart. Daar luister je
naar, met ontzag en eerbied, ge-
concentreerd. Of je luistert niet.

Of huurt u soms ook een goede
videofilm om heerlijk bij in
slaap te kunnen vallen, drinkt u
een dure malt-Whisky om lekker
te boeren, eet u bij chateau Neèr-
canne om flink winden te laten,
koopt u een literair meesterwerk
om er uw achterste mee af te ve-
gen en schaft u een Comeille aan
om als prikbord te gebruiken?

Nee toch, mag ik hopen

Zondag uitreiking in Concertzaal Maastrichts Conservatorium

Spelen om Hustinx Prijs
VAN ONZE KUNSTREDACTIE

MAASTRICHT - Voor fluitist
Toon Fret, sopraan Marisca
Mulder, violist Roeland Gen-
iën en componist Frans Mul-
der breken spannende dagen
aan. Zondag presenteren zij
zich vanaf 15.30 uur in de Con-
certzaal van het Maastrichts
Conservatorium aan een jury,
die bepaalt wie de Henriëtte
Hustinx Prijs 1994 - 10.000
gulden en een penning - in de
wacht gaat slepen.

De prestigieuze prijs wordt jaarlijks
door de Stichting Êdmond Hustinx
ter beschikking gesteld aan de
kunstfaculteit van de Hogeschool
Maastricht. Om de drie jaar is het
conservatorium aan de beurt, dat de
vier kandidaten heeft genomineerd
uit de afgestudeerden van de afgelo-
pen drie jaren. De beslissing aan
wie de prijs uiteindelijk zal worden
overhandigd, wordt overgelaten aan
een jury onder voorzitterschap van
dirigent Jan Stulen, artistiek direc-
teur van het conservatorium. In die
jury hebben verder zitting muziek-
journaliste Sigrid van der Linden,
Peter van de Braak,' directeur van
het LSO, dirigent Anton Kersjes en
bariton Ruud van der Meer, de
voorzitter van het vocalistencon-
cours in Den Bosch.
Henriëtte Hustinx was een bijzon-
der getalenteerde vrouw die op vele
fronten actief was in Maastricht: zij
doceerde Frans aan de Middelbare
Kunstnijverheidsschool, volgde
daar ook cursussen schilderen, te-
kenen en batikken, was als violiste
verbonden aan het Maastrichts
Symfonie Orkest en speelde piano.
Na haar overlijden in 1959 riep haar
broer, de industrieel Edmond Hus-
tinx, een naar hem genoemde stich-
ting in het leven met het doel de
kunsten en wetenschappen in
Maastricht te bevorderen.

De kandidaten voor de prijs van dit
jaarhebben allen naam gemaakt als
uitvoerend musicus: zo won violist
Roeland Gehlen diverse belangrijke
prijzen, zoals de eerste prijs van het
Oscar Back Vioolconcours in 1989
en de tweede prijs op het Gyarfas-
vioolconcours van Berlijn in 1993.
In Maastricht studeerde hij bij Nilla
Pierrou, momenteel volgt hij de so-
listenopleiding bij Thomas Brand
in Berlijn.
De Belgische fluitist Toon Fret
kreeg les op diverse muziekinstitu-
ten in België en Frankrijk, voordat
hij bij professor Lefèvre kwam stu-
deren. Momenteel geeft Fret les, is
hij als uitvoerend musicus actief in
ensembles en als solist en studeert
hij traverso.
Frans Mulder studeerde theorie en
compositie bij onder anderen Jos
Besselink, Henri Delnooz en John
Slangen. Hij kreeg bekendheid
door zijn cantate Amant Silentium
Musae, uitgevoerd tijdens het Heer-
lense festival Cultura Nova.
De Groningse sopraan Marisca Mul-
der studeerde vanaf 1988 bij Mya
Besselink. Van 1991 tot 1993 was zij
verbonden aan de Operastudio in
München, momenteel is zij vaste
kracht in Kassei. Zij behaalde prij-
zen op het Elisabeth Concours en
het Christina Deutekom Concours.

Op reis
met SOL

MAASTRICHT - De Stichting
OperaLimburg gaat van 28 oktober
tot en met 6 november op operareis
naar Salzburg, Wenen en Praag. Via
de kastelen Neuschwanstein en
Linderhof gaat de trip eerst naar
Salzburg. Daarna wordt Wenen aan-
gedaan, waar uitvoeringen van Mo-
zarts opera's Die Hochzeit des Figa-
ro en Cosi fan tutte worden bijge-
woond. Hoofddoel van de reis is
Praag, waar ook twee Mozart-ope-
ra's worden bezocht: Don Giovanni
en Die Zauberflöte. De culturele
trip eindigt via bezoeken aan Dres-
denen Weimar. De kosten bedragen

’ 1.850,- exclusief operavoorstellin-
gen. Voor reservering: 043-615390.

recept
Gepocheerde zalm
met dillemayonaise
4 zalmmoten, 2 theelepels venkelzaadjes, 1 stengel
bleekselderij, enkele peperkorrels, 2-3 plakjes ci-
troen, blaadje laurier, 1 sjalot, 6 dl water of 4 dl
water en 2 dl witte wijn of cider, 3 afgestreken eet-
lepels mayonaise, 1 volle eetlepel magere kwark, 1
zoetzure augurk, fijngehakte dille.(vers of diep-
vries).

Breng het water, of water en wijn of cider, aan de
kook met de venkelzaadjes in drie stukken gesne-

den bleekselderij, de peperkorrels, plakjes citroen
en laurier en het gepelde sjalotje.
Draai de warmtebron laag en laat het fumet onge-
veer 5 minuten trekken. Leg de moten zalm in het
visfumet en laat de vis met gesloten deksel 15 mi-
nuten pocheren (het water mag niet bubbelen, nog
trillen).

Roer voor de dillemayonaise mayonaise en kwark
dooreen. Meng hierdoor ongeveer 3 theelepels van
het vocht uit het potje waarin de augurk is inge-
maakt. Hak de augurk zeer klein en meng dit sa-
men met de dilledoor de mayonaise.
Schep de zalm voorzichtig uit de pan, laat even uit-
lekken en serveer de vis met de dillemayonaise.

Id-c

DOORJOSFRUSCH

Concerto nr. 2 voor fluit en
orkest, opus 31, Concertante
voor fluit, klarinet en orkest,
opus 41 en de Fantasia voor
klarinet en orkest op 'La cri
darem la mano' - Franz Dan-
zi; James Galway, fluit, en
Sabine Meyer, klarinet; Würt-
tembergisches Kammerorc-
hester 0.1.v. Jörg Faerber;
RCA Victor 09026 61976 2.

'Aangenaam romantiek' heet
de campage waarmee de pla-
tenbranche dit najaar het luis-
terpubliek bestookt: 26 cd's en
dubbelalbums in de 'midprice'-
categorie, die via waardebon-
nen bij de speciale 'Aange-
naam Romantiek'-cd (prijs
f 9,95) voor onder de dertig
gulden kunnen worden aange-
schaft.
Een van die cd's bevat uiterst
charmante muziek van Franz
Danzi, een vergeten componist
op de breuklijn van klassiek en
romantiek. .
Toch kan deze cd met de beste
wil van de wereld niet 'aange-
naam' worden genoemd. In dit
geval is goedkoop duurkoop en
de grootste boosdoener is vedet-
te James Galway. Zijn vette,

vibrerende toon past abs<jj
niet bij het karakter van W
zi's concerten en ook K
zwaar aangezet en gekuip
spel verraadt weinig a/fi'J
met deze muziek. In het Co\
tante wordt Sabine Meyeft
ledig overspeeld door m
lerse rivaal en haar elm
aandeel in de Fantasie >4
voldoende om geen 'ongel*}
keiijk' gevoel aan het bel"j
ren van deze cd over te hoW
Daarvoor is ook het spel vO*
Duitse orkestmusici te di*|
ongenuanceerd.

Het lijkt wel of aan de '"’werkers van deze cd de sty^
sche ontwikkelingen val\\
laatste jarenop het gebiedt
de uitvoeringspraktijk I
vroegromantisch repel*!
volledig voorbij is gegaan- 1

puzzel van de dag

HORIZONTAAL: 1 scheepskeuken; 6 inlormant; 12 ontsteking; 14
angst; 15 voor de middag; 17 dubbel; 18 kuip; 20familielid; 21 diere-
geluid; 22 boom; 24 galerij; 27 kathedraal; 28 nevel; 30 pi. in Lim-
burg; 31 valwind; 32 ten bedrage van; 33 daar; 35 groente; 36Hoge
Raad; 37dyne; 38 haringnet; 40 pi. in Friesl.; 43 vlinderbloemige; 44
lasten; 46pi. in Gelderland;48 stokschermen; 50in orde; 52 nameljk;
53 grappenmaker; 55 legeronderdeel; 56 dwarshout; 57 stuurs; 59
gevaarte; 61 nobel; 63droog; 64 spotprent; 66 belemmering; 67bijb.
plaats; 68 aansporing; 69 spinachtige; 70 oude maat; 72 onmeetb.
getal; 73 veilig; 75 insekt; 77 aandoenlijk; 78 lucratieve voorstelling.

VERTIKAAL: 1 krokodil; 2 milliliter; 3 slede; 4 eenheid; 5 hetzellde;
7 daar; 8 talent; 9 bevel; 10 vaartuig; 11 onbep. vnw.; 13 koord; 16
gedienstige; 18zuivelprodukt; 19borstharnas;21plank; 23naschrift;
25 Rijkswaterstaat; 26 bijbeldeel; 27 zangnoot; 29 steeds; 31 afme-
ting; 34kwajongen; 36 haarkleurmiddel; 38 puist; 39gelofte; 41 bijb.
fig.; 42 omroepver.; 45 schuldige; 47 groot; 48 biet; 49 droppoeder;
51 traliehok; 54 immer; 56 strook; 58 regeringsreglement; 59 vogel;
60schr. overhoring; 62titel; 64 kroeg; 65 schoenpunt; 68plaaggeest;
71 oevergewas; 73 Selenium; 74voegw.; 75 bergplaats; 76 heilige.

oplossing gisteren
HORIZONTAAL: 1 kamille; 6 estrade;
12 snee; 13 tuil; 14 cd.; 16 acht; 18
ooit; 19 Ik; 20 hol; 22 harpoen; 24 via;
25odol; 27roest; 28wand; 29 nozem;
31 Let; 32 vaste; 33 even; 35 laat; 36
eter; 37 dear; 39 pret; 41 orde; 44
stoer; 46 kar; 48 sinds; 50 toon; 51
alaal; 53 nare; 54 ark; 55 skelter; 57
kom: 58 Ra; 59 item; 60 snar; 62 mm;
63 zool; 64 ogen; 66 evenaar; 67
pleiter.

VERTIKAAL: 1 koehond; 2 rn-T
Ina; 4 Lech; 5 Léhar; 7 stoel; 8
rit; 10al; 11 eskader; 15dodo; 17E
18 oost; 19 lint; 21 loze; 23 pee^
vast; 26 leveren; 28 waardin; 30 ,
ter; 32 vaars; 34 net; 35 Leo; 38
tarte; 39 pook; 40 kaal; 42 ena1*
asemmer; 45 tora; 46 klem; 47 H
49 drom; 51 akela; 52 (enol; 55f^56 rage; 59 ion; 61 rei; 63 ze; 6'

Winwoord: DRIELETTERWOO''

Verhaal van de zon

# Hoe machteloos zijn we eigenlijk? Dat vraagt de Heerlense groep Larosa zich afin
haar nieuwefamilievoorstelling 'Het verhaal van de zon' die morgen in de Grote Zaal
van de Heerlense Stadsschouwburg in première gaat. Ze wordt uitgevoerd door zeven
muzikanten en twee acteurs, Gaston Bannier en Nanette Edens. Tekst en regie zijn
van Monique Engelse, de muziek is gecomponeerd door Jean Lambrechts. De voorstel-
ling begint om 19 uur.
'Het verhaal van de zon' gaat over de tienjarige koning Diander die machteloos moet
toekijken dat er in zijn land oorlog is en zijn vrienden sterven van honger en kou.
Diander staat voor het kind van vandaag, dat voor de televisie zit en overstelpt wordt
met beelden en boodschappen uit verre landen. Maar is het wel zinnig dat een kind
elke dag die hele berg ellende over zich heen krijgt?

Donderdag 13 oktober 1994 "2

(C) Standaard Uitgeverij Antwerpen

de averechtse aap de rechter



Waarschuwing VS ondanks terugtrekken Irak:

Waakzaamheid jegens
Saddam blijft geboden
WASHINGTON - De Verenigde
Staten roepen op waakzaam te blij-
ven ten opzichte van Irak, hoewel
het ernaar uitziet dat de Iraakse
troepen zich inderdaad terugtrek-
ken uit het grensgebied met Koe-
weit. Na overleg met zijn ambtgeno-
ten van Groot-Brittannië en de
Samenwerkingsraad van de Golf
over de jongstecrisis, waarschuwde
VS-minister van Buitenlandse Za-
ken Christopher gisteren in Koe-
weit-Stad de Iraakse leider Saddam
Hoessein niet te vertrouwen: „Wij
nemen niets zomaar aan."

Bagdad zei dinsdag al zijn troepen
- op twee brigades na - te zullen
terugtrekken. Irak had in het zui-
den 80.000 soldaten samengetrok-
ken. Zelfs onder gunstige omstan-
digheden zal het volgens de Ameri-
kanen enkele dagen duren voordat
alle eenhedennaar midden-Irak zijn
teruggekeerd. Zeker tot die tijd
gaan de VS verder met het opbou-
wen van de eigen strijdmacht.
Volgens stafchef Shalikashvili zijn
nog eens 467 Amerikaanse vliegtui-

gen op weg naar de regio, waaron-
der B-52 bommenwerpers en de
F-117 Stealth bommenwerper. Ver-
der worden nog eens 21 schepen
naar het gebied gedirigeerd.
Minister Perry van Defensie, die
gisterennaar Saoedi-Arabië, Egypte
en Koeweit reisde, noemde de eer-
der voorgestelde vorming van een
gedemilitariseerdezone in heel Irak
ten zuiden van de 32ste breedte-
graad zeer goed mogelijk. Om de
daar levende sji'ieten te bescher-
men, geldt al een vliegverbod.

Indien Irak zich niet zou terugtrek
ken, dan overwegen de VS de Vei
ligheidsraad te verzoeken een ulti
matum te stellen. Ook luchtaanval
len zijneen mogelijkheid.

Washington is van mening dat Irak
met de grootscheepse troepenbewe-
gingen de VN-resoluties over de
wapenstilstand van 1991 heeft ge-
schonden. De Franse minister van
Defensie Léotard meende daarente-
gen gisteren dat Irak niet in strijd
met VN-res,oluties heeft gehandeld.

Blauwhelmen
aan loodstof
blootgesteld

DEN HAAG - Het ministerie van
Defensie heeft willens en wetens
Nederlandse blauwhelmen aan
loodstof blootgesteld. Het gevolg is
nu dat dertig militairen die waren
uitgezonden naar de moslimenclave
Srebrenica een verhoogde concen-
tratie lood in het bloed hebben.
Voortaan moeten de locaties waar
militairen worden ondergebracht
daarom beter worden gecontro-

leerd. Dit stelt de militaire vakbond
Acom naar aanleidingvan een giste-
ren openbaar gemaakt medisch rap-
port. Acom-bestuurder W. Gooyers
zegt al in mei te hebben gewaar-
schuwd dat de voormalige accufa-
briek in Srebrenica, waar Neder-
landse blauwhelmen hun intrek
namen, vanwege de kans op lood-
vergiftiging niet geschikt was. De
plaatselijke commandant zag echter
geen alternatief. Bij terugkomst van
de eerste lichting in Nederland zijn
alle 160 militairen aan een bloed-
proef onderworpen. Bij dertig van
hen werd een loodconcentratie van
circa 300 microgram per liter bloed
gevonden, tweemaal zoveel als nor-
maal, maar nog onder de 'vergifti-
gingsgrens' van 700 microgram.

Legertop wijst
kritiek officieren

van de hand
SOESTERBERG -Harde kritiek van de
officierenvereniging
NOV aan het adres
van de hoogste mili-
tair in Nederland, de
chef-defensiestaf H.
van den Breemen, is
gisteren de voltallige
legertop in het ver-
keerde keelgat ge-
schoten. Van den
Breemen, daarin ge-
steund door de be-
velhebbers van mari-
ne, landmacht en
luchtmacht, ontkent
dat hij zich met een
natte vinger heeft la-
ten lijmen na het

vertrek van zijn
voorganger Van der
Vlis.
Van der Vlis hing
deze zomer zijn ge-
neraalspet aan de
wilgen uit protest te-
gen de volgens hem
doorgeschoten be-
zuinigingen op de
defensiebegroting.

Dit gebaar had op
het oog weinig ef-
fect: de paarse re-
geerploeg kondigde
aan dat Defensie nog
eens 2,8 miljard
moet inleveren.
NOV-voorzitter N.

Stuiver zei gisteren
niet te begrijpen dat
Van den Breemen
niettemin zijn loyali-
teit heeft betuigd
aan het kabinet-Kok.
Daarmee zou hij het
eigen personeel, dat
ontslag en overplaat-
sing vreest, in de
kou hebben gezet.
Van den Breemen
reageerde als door
een wesp gestoken.
Hij liet onmiddellijk
weten zich ten on-
rechte in zijn eer en
oprechtheid aange-
tast te voelen.
Van den Breemen:
„In tegenstelling tot
mijn voorganger heb
ik na zakelijke be-
studering van het
regeerakkoord be-
sloten te blijven. In
tijden van nood ver-
laat een kapitein als
laatste het schip,
niet als eerste."

DOORHANS LEBER Politiestress: boze dromen
en pistool onder het kussen

Fleert P^ 4 ~ Een Politieagent
_!e 'sJe k

een on6eval waar een
Bieder ekneld naast haar dode
Whh a,jt

Ult de auto hangt. Hij han-
Deisje t matisch, praat tegen ■ het

Ide de ambulance arriveert.
'°8 r,if»tPolltieman °P dat moment
'"et d ei weet, is dat hij nog jaren

" *ijn h
meisJe zal blijven praten...

«&r,t d °men- Een andere politie-
r°kk'e "* een schietpartij was

QHtini;en' waant zich sindsdien
onveilig en vat de slaap nietPistool onder zijn kussen.

*5 u|* geD^erking van indrukwekken-
de! ]Urtenissen door politieper-
la Sen £,e wensen over. Agenten

& VorfCu ter m°ndjesmaat om
* *ijn v vn Probleem, bang als

i ,^-^voor watje' te worden uitge-

maakt. Onderzoek door de afdeling
psychiatrie van het Academisch
Medisch Centrum (AMC) in Am-
sterdam wijst uit dat vier van de
tien politiemensen lichte tot matige
verwerkingsproblemen hebben na
dergelijke gebeurtenissen. Een deel
van het politiepersoneel (zeven pro-
cent) lijdt aan de zogeheten 'post-
traumatische stress-stoornis'
(PTSS), een ernstige psychische
toestand waarbij flash-backs, nacht-
merries en het vermijden van pre-
caire situaties in het werk optreden.

Er was tijdens het onderzoek zelfs
een agent die in zijn vrije tijd naar
het spreekuur van de psychiater
ging; zijn collega's hoefden niet te
weten dat hij zich liet behandelen.
Toch zijn het met name de stoerste
onder de agenten, de introvertere
types, die het risico lopen dat zij in-
drukwekkende gebeurtenissen niet
kunnen verwerken. De sekse maakt
daarbij, bleek de onderzoekers,
geen verschil; schietincidenten,
hard ME-optreden, maar ook het
vinden van een lijk, zelfmoord-

gevallen, confrontaties met slacht-
offers en gevallen van incest grijpen
mannelijk en vrouwelijk politieper-
soneel evenzeer aan. Hoewel het
doorgaans als onvermijdbaar onder-
deel van het vak wordt gezien, lijdt
menigeen er danig onder.
Personeelschef M. Christophe van
de Amsterdamse politie: „Het on-
derzoek geeft een beeld van de si-
tuatie onder alle politiemensen (die
op straat werken) in heel Neder-
land. We zullen bij deselectie, oplei-
dingen en begeleiding van politie-

personeel meer aandacht moeten
besteden aan verwerking van in-
drukwekkende gebeurtenissen."

De onderzoekers zijn daarover posi-
tief gestemd. Niet alleen viel hen
het aantal gevallen van PTSS mee,
gezien de risico's dieaan het politie-
vak zijn verbonden, ook bleken de
problemen met zestien sessies van
een uur bij de psychiater te verhel-
pen. Prof. dr. Gersons, hoofd psy-
chiatrie in het AMC, ziet verdere
mogelijkheden: „De methode die is
ontwikkeld, werkt. Dat is gunstig
omdat tot dusver iedereen maar wat
probeerde. Bovendien is de metho-
de ook op andere beroepsgroepen
toepasbaar die in het dagelijks le-
ven met indrukwekkende gebeurte-
nissen te maken hebben. Te denken
valt aan brandweerlieden, ambulan-
cepersoneel, veiligheidsdiensten en
journalisten."

Economie groeit stuk sneller dan tot nu toe voorzien

Honderdduizend banen extra
parlementaire redactie

(■N HAAG - Er zijn 'goede
B^sen' dat de economische
fei in de jaren 1996-1998■pr uitvalt dan de nu ge-
jatte 1,7 procent. Dat leidt
ff°e dat de banengroei de
g^ende vier jaar geen
SP^-000 zal zijn, maar hon-

meer.

TPister Zalm (Financiën) heeft dit
"Trt mer laten weten- Het kabinet
1 Cn er tot nu toe vanuit dat de eco"

Bef komend jaar met 3 procent
jt In de jaren daarna is er een

■wgval tot gemiddeld 1,7 procent.rn atieve berekeningen van het
L aa Planbureau hebben echtergewezen dat de groei na 1995
im °P een hoger niveau uit kan
lf
nen: gemiddeld 2,7 procent per

' Procent meer groei betekent
"jijend een meevaller van zes
J-Jard guiden Ongeveer de helft
L., at bedrag ziet Zalm in deplust terechtkomen.

aUe geld besteed worden aan
feri erdere verlaging van het finan-
|tk"Sstekort dan kan dat in 1998
P nvifn °P 1,2SProcent Tot nuF-nikt het kabinet op een tekort
M>'procent in 1998.
In h* °°'c besloten kunnen wor-
Ite tekort op 2,7 procent aan
WdlÜ^6 van de kabinetsperiode te
T naven. In dat geval zijn de ex-Et ten voor lastenverlichting.
jn °u dan gaan om 9 miljard gui-

tig Ussenoplossing, waarbij de
l^laa Itlaar met 4,5 miljard extra
iste S Saan en derest van het geld
Sn *c* Wordt aan een lager tekort,
be Regeringspartij D66 staatL i lossing voor. De VVD wil
>n ger tekort, de PvdA lagere las-

tg regeerakkoord staat dat er
|oet

een nadere keuze gemaakt
han gorden over de besteding van
bit '?'e meevallers. Daarbij moet
tlet°^keken worden naar maatre-
if,n aie de economische structuur
'°orw Versterken zoals aanleg van
evv egen OI" investeringen inilrr^L^hnologie.
i gan ent erop, ondanks de bete-
»t d S vanzaken in de~éc'onomie,
retl

e arr->eidskosten de komende
ir j a

met niet meer dan éénprocent
Wv toenemen- De inflatie zaleer op 2,5 procent uitkomen.

asthn ster5ter van Financiën wil strak
V 6ru°uden aan afspraken inzake
h eidsuitgaven. Die moeten om-

-87 an 295 miljard in 1994 naar
l°et W din 1998- De reductie

5: ale °men uit ingrepen in de so-
:Joll, *ekerheid (9 miljard) en de
7,11Jk fef°ndheid (1 miljard). Het
„■■teer " zal twee miljard gulden
-^.^"rtgeven tussen 1994 en 1998.

binnen/buitenland

Verkoop krasloten fors gedaald
Von onze redactie binnenland

PEN HAAG - De verkoop van
Fasloten is drastisch gedaald, zo
fjhjkt uit onderzoekenvan de ex-ploitant van de krasloterij, de
ftichting Nederlandse Sporttota-
Msator (SNS). In de topweken,
F°en het spel nieuw was en een
Kare rage werd, kocht een 'kras-
Per' per keer gemiddeld vijf lo-ren- Dit is inmiddels gedaald tot

drie loten. Met de gevreesde ver-
slaving aan krasloten moet het
dus wel meevallen, concludeert
de SNS.
Voorspeld was dat de loten van
de tweede ronde al in september
uitverkocht zouden zijn. Maar er
zijn nog steeds loten in omloop,
zegt produkt-manager Joost Juf-
fermans. Hij verwacht dat Ne-
derland pas in november hele-
maal 'droog' zal staan. Er zijn
dan onder de naam 'Krassa' 52

miljoen loten verkocht. De eer
ste kraslot-ronde betrof 32 mil
joen loten.
Per verkooppunt is de omzet ge-
daald, blijkt uit de steekproeven.
SNS deed drie keer onderzoek
bij winkeliers naar het koop- en
speelgedrag van kraslotkopers.
De daling van de verkoop valt
temeer op, omdat het aantal ver-
kooppunten is gestegen van
2.300 bij de start naar 2.700. „Wat
het gokverslavend aspect van

krasloten betreft, dat is dus aller-
minst het geval," stelt Juffer-
mans.
De omzetdaling komt volgens
hem vooral omdat het nieuwe
van het spel eraf is. De kraslote-
rij kreeg een nieuwe naam, maar
het spel of de prijs is niet veran-
derd. Als tweede oorzaak noemt
Juffermans dat de reclame voor
'Krassa' is gestaakt. Politici zet-
ten vraagtekens bij de campag-
ne, die te agressief zou zijn. Het
zou een eventuele 'krasversla-
ving' in de hand werken. „Dat
was allerminst de bedoeling. Wij
hebben daar geen baat bij."

Mestoverschot wellicht niet anders kirijl te raken

Kabinet onderzoekt
inkrimping veestapel

Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG - Het kabinet gaat als-
nog onderzoek doen naar dc moge-
lijkheden tot inkrimping van dc
veestapel om zo het mestoverschot

weg te krijgen. Minister Van Aart-
sen (Landbouw) kwam daarmee
gisteren tijdens een debat in de
Tweede Kamer tegemoet aan de
wens van de regeringspartijen
PvdA, VVD en D66. Hij zei echter
nadrukkelijk ook nog aan andere
oplossingen te werken.

Tijdens het debat liet Van Aartsen
weten dat het kabinet in zijn korte
bestaan er niet in is geslaagd al met
oplossingen te komen. „Óat kan
ook niet, want nog steeds weet nie-
mand hoe groot dat overschot ei-
genlijk is," zo verklaarde Van Aart-
sen. „Het kabinet is op dit moment
niet in staat een intelligent voorstel
te doen," erkende ook minister De
Boer (Milieubeheer). Beide be-
windslieden wilten begin volgend
jaarmet nieuwe voorstellen komen.

Van Aartsen en De Boer werden
gisteren geconfronteerd met een
motie van PvdA, VVD, D66 en GPV
waarin het kabinet werd gevraagd
alle voor- en nadelen van inkrim-
ping van de veestapel in kaart te
brengen. Hoewel beide bewindslie-
den die toezegging reeds gedaan
hebben, wil de indiener, de PvdA'er
Van Zijl, toch over de motie laten
stemmen. „Het moet de boeren dui-
delijk zijn dat dit eraan komt. Tot
voor drie maanden geleden was dat
onbespreekbaar. Nu moet het wel,"
aldus Van Zijl.
De Kamer debatteerde naar aanlei-
ding van een briefwaarin Van Aart-
sen schrijft dat het mestbeleid
onvoldoende van de grond komt
am in het jaar 2000 te voldoen aan
de eis dat er niet méér mest wordt
geproduceerd dan de grond kan op-
nemen. De mestverwerking biedt
daartoe onvoldoende soelaas.

De regeringsfracties verschillen
overigens van mening over de wijze
waarop de inkrimping moet plaats-
vinden. Van Zijl vindt dat de over-
heid moet denken aan het opkopen
van mestrechten, zodat boeren ge-
heel of gedeeltelijk schadeloos wor-
den gesteld. Zijn D66-collega Ter
Veer wil dat niet. Boeren hebben
lang genoeg de tijd gehad om ingre-
pen in de veestapel te voorkomen,
zonder die kans te hebben gegre-
pen, vindt hij. De VVDer Blauw
verzet zich niet tegen onderzoek
maar verwacht een daadwerkelijke
inkrimping van de veestapel pas op
veel langeretermijn.

Oplossing
cryptogram

HEERLEN - De oplossing van
het cryptogram 'Rondkomen
met geld' in de bijlage van deze
krant over de Miljoenennota is:
SPAARGELD.

De waardebonnen gaan naar de
volgende prijswinnaars:
f 100,-: J.G. Elema, Heerlen;
f 75,-: J. van Kempen, Geleen;
f 50,-: J. Adang, Roermond.

De winnaars krijgen hun prijs
deze week thuis gestuurd.

punt uit

Noodweer
Stortregens hebben de afgelo-
pen dagen het openbare leven
ontregeld in Catalonië, in het
noordoosten van Spanje. Vier
mensen zijnom het leven geko-
men en vijf anderen worden
vermist. Honderden mensen
hebben hun huizen verlaten,
wegen en spoorwegen raakten
onbegaanbaar.

Algerije
Algerije is gisteren getroffen
door een reeks aanslagen. In de
kustplaats Bordj El Bahri werd
een Zuidkoreaan doodgescho-
ten. In de hoofdstad Algiers
werd een man vermoord en de-
den zich vier explosies voor.
Daarbij zijn ten minste drie ge-
wonden gevallen.De aanslagen
zijn het werk van fundamenta-
listische moslims, die van Alge-
rije een moslimstaat willen
maken.

Dumpprijs
De omroepgids van het com-
merciële Veronica mag niet
tegen een dumpprijs op de
markt worden gebracht. Die
keiharde voorwaarde stellen de
publieke omroepen voordat zij
hun programmagegevens af-
staan. De publieke omroepen,
die bereid zijn voor 'enkele mil-
joenen guldens' de exclusieve
programmagegevens aan Vero-
nica af te staan, vrezen dat de
commerciële zender met een
'prijzenslag' veel leden bij hen
zal weghalen. Zonder de gege-
vens van de publieke omroe-
pen zou Veronica geen gids
kunnen uitgeven.

Premie
Mensen met een particuliere
ziektekostenverzekering zijn
ten gevolge van de Wet Van Ot-
terloo volgend jaar aanzienlijk
meer kwijt aan de zogeheten
Mooz-bijdrage. Deze bijdrage
stijgt voor volwassenen onder
de 65 van 27,60 nu tot 111,60
gulden in 1995. De Mooz houdt
in dat particulier verzekerden
een bijdrage moeten leveren
aan het ziekenfonds omdat
daarbij relatief meer (gemid-
deld dure) ouderen zijn verze-
kerd.

Francine
Het 10-jarig weesmeisje Franci-
ne Nsona uit Zaïre mag niet
naar Nederland terugkeren om
bij haar tante te gaan wonen.
Staatssecretaris Schmitz van
Justitie heeft de Tweede Ka-
mer gisteren tevens bericht dat
het kind in goede handen is. Zij
voldoet niet aan de eisen voor
een verblijfsvergunning. Rond
de afgelopen jaarwisseling was
Francine met haar tante en een
andere vrouw op Schiphol aan-
gekomen. Omdat de tante geen
asiel vroeg, moesten het kind
en de vrouw weer terug naar
Zaïre.

" Tussen 35 en 50 personen zijn gisteravond gewond ge-
raakt toen aan het begin van een concert van Pink Floyd
in Londen een zes meer hoge tribune door nog onbekende
oorzaak inzakte. De meeste gewonden liepen slechts licht
letsel op en konden na behandeling in het ziekenhuis weer
naar huis. Het ongeluk vond plaats juist toen het concert
van Pink Floyd begon en de musici het podium wilden be-
treden. Het optreden werd afgelast. Foto: reuter
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Er is maar één supermarkt waar je
het meest bespaart op merken.

Volgende week' Heeft val een schaar bij de hand? Mooi zo. Satino tissue toiletpapier Senoble halfvolle

4.00 bon-korting P^^6^ Wa" het nieuwe Allerbeste Bonnenboekje Pak*4rollen"^ fruitkwark
_^rl _ 8 6.00 bon-korting Nusocent AOQ beker* I__op Witte Reus
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>^**___^ BiwS^L.^A ! M. /

, _
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janlinders.
7t Allerbeste voor 'n vriendelijke prijs.



Den gXiaoping is de
'Gelukkigste Oude Man'
l,^" net11 leven 9 niet 9enoe9 is om de meest vereerde, nog
?e leirjo 2

rlnde communist van China te zijn, is de bejaar-
9 Xiaoping nu officieel onderscheiden als de

'■Wh oude Man'-
"a's J1®' Publiek is kameraad Deng de architect van Chi-
!!obe| k alist'sche modernisatie ... en een man met een
üsinoora.k,er en veel prestige," aldus de krant China

"Hiiish\ mes-?6de L meest geliefd van de ouderen in China," voeg-
n de want daaraan toe.
bijna a|

le Chinese media wordt Deng de laatste tijd
fjg een godheid vereerd en worden zijn theorieën

W)rjs s°cialistische economische ontwikkeling als 's
k6n9 d

r °otste 9oed ter lering aanbevolen.
1 Pad 0p 20 augustus 90 is geworden, heeft China op

ar een vnie"rnarl<,economie gezet, maar ervoor
'6 Poiiti l' de economische hervormingen tot een grote-
Ss^

ueke vrijheid zouden leiden.

Baaseist prijs op
S |<ro erc°ver-agente van de Newyorkse politie, die in

de 9 een kijkje ging nemen en daarbij een biertje
s 'Oter door haar bestellin9 automatisch mee aan
:"to w'*1van een brouwerij, waarbij de hoofdprijs een

Sjgdea;jen,e had geluk. Ze won de auto. Maar haar
>6enden riUrde niet lang- Want sommi9e van haar chefs
iv had im de auto aan de Newyorkse politie behoort.
Sptaairj ers net biertje tijdens haar werktijd gekocht en
ft Raad u

de Centen van de belastingbetaler.
»,e los<s Ethiek van de P°li,ie is gevraagd het geschil
%i Tot die l'jd blijft de rode auto bij de dealer

Jonge Britten
kennen slechts
enkele van de
Tien Geboden
De meeste jonge Britten
kennen minder dan drie van
de bijbelse Tien Geboden.
Dat blijkt uit een enquête van
het opinieonderzoeksbureau
Mori. Veel van de 1200 on-
den/raagde Britten tussen de
15 en 35 jaar zijn voorstan-
der van een moderne versie
van de tien 'Woorden.
Voor 87 procent van de on-
dervraagden is 'Gij zult niet
doden' het favoriete gebod.
'Gij zult geen racist zijn' en
'Gij zult u om het milieu be-
kommeren' behoren tot de
meest aansprekende van de
nieuwe geboden die zijn
geopperd. Respectievelijk 68
en 64 procent van de onder-
vraagden zei deze stellingen
te onderschrijven.

" Bij het verkeersknooppunt Gorinchem startte dinsdag de
actie 'Uit de Auto? In de Bak. Diverse hoogwaardigheidsbe-
kleders raapten zogeheten zwerfvuil op dat afkomstig is van
langsrijdend verkeer. Het verwijderen van zwerfvuil kost de
overheid, wegrestaurants en tankstations miljoenen guldens
per jaar. Foto: ANP

Vrouw met twee baarmoeders baart twee dochters
Acht dagen nadat haar dochter Hope was geboren, heeft de Californische Cynthia Silveira, die twee baarmoeders heeft
en tegelijkertijd tweemaal zwanger was, Hope's zusje Hailey gebaard.
Even dachten de artsen dat Hailey met een keizersnede gehaald moest worden, omdat zij in een zogenaamde 'blinde'
baarmoeder zat, met een opening waar wel een spermazaadje, maar geen baby door kan. Maar door de weeën brak de
wand tussen de twee baarmoeders, zodat Hailey via haar moeders eerste baarmoeder naar buiten kon en op eigen kracht
de wereld bij elkaar kon schreeuwen. Haar zusje Hope was door de artsen een week eerder gehaald, omdat ze bang
waren dat door de weeën de baarmoeder van Hailey zou beschadigen. Hope had na de geboorte hulp nodig om adem
te halen, maar verkeert net als haar tweelingzusje Hailey in goede gezondheid. Hoewel een op de 50.000 vrouwen twee
baarmoeders heeft, komt het 'astronomisch' weinig voor dat een dubbele zwangerschap op zon natuurlijke manier ein-
digt, zei een woordvoerster van het ziekenhuis waar Cynthia Silveira bevallen is.

Jeltsin biedt excuses
aan voor een dutje
De Russische president Boris Jeltsin heeft formeel zijn
excuses aangeboden aan de lerse premier Albert Rey-
nolds voor een dutje in het vliegtuig.
Op zijn weg terug van de VS landde Jeltsin op 30 septem-
ber op het vliegveldvan Shannon, waar Reynolds de rode
loper had uitgerold. Voor niets, zo bleek, want de Russi-
sche president kwam niet uit zijn vliegtuig.
Volgens zijn medewerkers was Jeltsin onwel, maar de
president zei later dat hij zich simpelweg had verslapen
en dat degenen die hem niet hadden gewekt er van zou-
den lusten. Hoewel hij voor aap had gestaan, toonde
Reynolds begrip. Tegenstanders van Jeltsin in Rusland
grepen het incident onmiddellijk aan om hemvoor alcoho-
list uit te maken en te zeggen dat hij wel een kater gehad
zal hebben toen hij in lerland landde.

Veelgeplaagde PLO-leider staat voor uiterst moeilijke keuze tussen Harnas en vrede

Arafat krijgt niet langer voordeel van de twijfel
DOORAD BLOEMENDAAL

'L A\
'°rse ~ Als de Del"icr>ten in de
|]en Pers op waarheid berusten,
ba i- R

e Israëlische premier Jit-. en PLO-voorzitter Jas-
i rjc

a 2'cn morgen winnaars
ige Nobelprijs voor de vrede
ch Qnoerr»en. Maar in Jeruzalem

' Eeha2a zal een gejuich opgaan.
»clae nenissen van de afSel°-
t geJrn,hebben nog eens duide-
Palet 3 dat er tussen Israëliërs

au " st,jnen nog een lange weg te
m relat

V°0r het woord vrede op
°§uit Van toePassing is. Er is
°ork e^n bescheiden begin, en

als 2
en van het Nobel-comité

'kt - u lnderdaad worden uitge-
n opg nnen maar het beste wor-
ti. gevat als aanmoedigingsprij-
i.

gin fUr3ctie van afgelopen zon-
Wigfjg l centrum van Jeruzalem
nge met twee doden en veer-
ffderd°nden onder het publiek.
i Aviv e da** was 'n de buurt van
n \fj?? een jonge soldaat, Nachs-
!t dev 5n> ontvoerd. Harnas
riderc j 1J at'nS van ongeveer twee-
ar to. gevangenen, onder wie
rich, 'evenslang veroordeelde
tifjs *' sJeik Achmed Yassin.
ler jj j^sdagavond hebben pre-
Serinp en andere Israëlische
eks vBs^ertegenwoordigers een
r»trai e[j^laringen uitgegeven. Het
sser 'hema daarvan is dat Israël
iti0n j aiat en diens Palestijnse
t hourft utoriteit verantwoorde-
at ty", Voor het welzijn van sol-Wachsrnan.

Officieel heet het dat Arafat voor
Wachsmans lot verantwoordelijk is
omdat deze in de Gazastrook gevan-
gen wordt gehouden. Maar de sol-
daat is ontvoerd in de buurt van Tel
Aviv, hartje Israël, en niemand
haalt het in zijn hoofd de verant-
woordelijkheid voor die actie in de
schoenen te schuiven van de Israëli-

sche regering. Er is maar één orga-
nisatie die verantwoordelijk is voor
de ontvoering, gijzeling en dus ook
voor het welzijn van de Israëlische
soldaat, en dat is Harnas.
Waarom dan toch die nadruk op
Arafat en diens Palestijnse Nationa-
le Autoriteit? Het antwoord is dat
Rabin - onder extra zware druk van

de Israëlische publieke opinie -
heeft besloten de PLO-leider niet
langer het voordeel van detwijfel te
gunnen. In het afgelopen halfjaar
heeft de Israëlische regering de
PLO vele malen gevraagd Harnas
aan banden te leggen.
Het dilemma voor Arafat is duide-
lijk. Als hij echt werk zou maken

van het bestrijden van Harnas en
andere militante oppositiegroepen,
krijgt hij het zwaar te verduren. Een
mini-burgeroorlog is in dat geval
niet uitgesloten. Grijpt hij daarente-
gen niet in, dan trekken automa-
tisch de remmen aan van het vre-
desproces. Een uitbreiding van de
autonomie op de Westelijke Jor-
daanoever kan hij in dat geval ver-
geten en ook dat kan hem uiteinde-
lijk de kop kosten.
De Israëlische regering begrijpt dat
dilemma en heeft, ondanks alles,
Arafat het voordeel van de twijfel
gegund. Maar het Hamas-geweld
van de afgelopen dagen, en de
groeiende frustratie van de Israëli-
sche bevolking, hebben aan Rabins
lankmoedigheid radicaal een einde
gemaakt.
„Kies tussen Harnas en het vredes-
proces," dat is de keuzemogelijk-
heid die Arafat van Israël heeft
gekregen.
Voor soldaat Wachsman ziet de toe-
komst er ondertussen slecht uit.
Het ligt niet in de lijn der verwach-
ting dat de Israëlische regering tot
een massale vrijlating van gevange-
nen zal besluiten. En het is al bijna
even onwaarschijnlijk dat de Pales-
tijnse politie of het Israëlische leger
de soldaat ergens levend zal aantref-
fen. De enige hoop, zo lijkt het, is de
inschakeling van sjeik Yassin, als
één van de weinige mensen naar
wie de ontvoerders zullen luisteren.
Maar het is zeer de vraag of de aan
een rolstoel gekluisterde sjeik - die
in hët verleden zelf opdracht zou
hebben gegeven soldatente ontvoe-
ren - bereid is aan zon pleidooi
mee te werken.

" Vader Yehuda Wachsman (links) in overleg met een Israëlische officier over zijn ontvoerde
zijn zoon Nachshon. Foto: epa

Poolse
geheimen
niet meer
veilig
Poolse staatsgeheimen zijn
sinds vorige week iets min-
der geheim. De Poolse Se-
naat wees de omstreden wet
op de staatsgeheimen, waar-
in staat dat mensen die
staatsgeheimen onthullen
gevangenisstraf kunnen krij-
gen, van de hand. De wet
was 15 september door het
Lagerhuis, de Sejm, aange-
nomen.

Het door de regering ingen-
diende wetsvoorstel werd
met 74 tegen vijf stemmen
door de Senaat verworpen.

In het voorstel, dat brede
steun vond in de door ex-
communistische partijen ge-
domineerde Sejm, krijgt de
regering het recht te bepalen
welke soorten informatie als
geheim beschouwd moet
worden.

De wet maakt het journalis-
ten onmogelijk om staatsge-
heimen openbaar te maken,
zelfs als het de gemeen-
schap ten goede komt of
corrupte praktijken binnen de
overheid of het bedrijfsleven
openbaar maakt.

binnen/buitenland

Palementweigert ontslagpresident Centrale Bank

Jeltsin in de problemen
door snoekduik roebel

Van onze redactie buitenland

ell ~ e roebelcrisis heeft gisteren de politieke tegen-mgen in Rusland op de spits gedreven. Het Russische
lnement weigerde meteen akkoord te gaan met het voorstel

President Jeltsin om Viktor Gerasjtsjenko, president van
j

en-trale Bank, te ontslaan. Premier Tsjernomyrdin beslooteen gesprek onder vier ogen met Jeltsin over de dramati-
j e Val van de roebel alsnog zijn onderbroken vakantie te"vatten.

lg " 2ei gisteren tijdens een zit-
'le v" e mvloedrijke presiden-
lik Veillgheidsraad, dat Gerasjts-
t>eh n mmister van Financiën,
n "»nin de hoofdverantwoordelij-
ini*aren voor de roebelcrisis. Der" President kon hij volgens de

Grondwet alleen voor ontslag voor-
dragen bij het parlement. Doebinin
kreeg meteen zijn congé.

Volgens Jeltsin was de snoekduik
die de roebel dinsdag ten opzichte
van de dollar maakte het gevolg van

'sabotage. Hij stelde een onder-
zoekscommissie in die zaterdag
moet rapporteren wie de saboteurs
zijn. De commissie wordt geleid
door de secretaris van de Veilig-
heidsraad Lobov en de chefvan de
geheime dienst, Stepasjin.

Jeltsin hield echter de gehelerege-
ring verantwoordelijk. Volgens hem
was de roebelval een 'bedreiging
voor de staatsveiligheid' die de re-
gering had moeten voorkomen.
Sommige parlementsleden, onder
wie de econoom Javlinski, conclu-
deerden dat Jeltsin de roebelcrisis
aangrijpt om zijn handen van Tsjer-
nomyrdins kabinet af te trekken.
De chef van Jeltsins Kremlin-staf,
Sergej Filatov, verklaarde later on-

omwonden dat de 'zwarte dinsdag'
op de Moskouse valutabeurs een
voorgekookte zaak was. „Bankiers
adviseerden sommige regeringsver-
tegenwoordigers op maandag om
hun roebeltegoeden meteen om te
zetten in harde valuta. Voor sommi-
ge valutahandelaren was de ineen-
storting van de roebel' dus geen
verrassing," aldus Filatov tegen
Tass.

Maar de Staatsdoema, het lagerhuis
van het Russische parlement, ne-
geerde de verklaringen en acties
vanuit het Kremlin en ging op oor-
logspad. In de wandelgangen over-
heerste al snel de opinie dat het
aanwijzen van een paar zondebok-
ken geen uitweg uit de crisis bood.

De regering als geheel werd verant-
woordelijk gehouden en dat drukte
zich later uit in de aankondiging dat
vrijdag 21 oktober wordt gestemd
over een motie die het vertrouwen
in het kabinet-Tsjernomyrdin op-
zegt.

Doema-voorzitter Rybkin, die dins-
dag nog met Jeltsin had overlegd,
gaf alleen voor de vorm medewer-
king aan het presidentiële voorstel
om Gerasjtsjenko de laan uit te stu-
ren. Rybkins procedure-voorstel
om deze kwestie eerst in de com-
missie van Financiën te bespreken
en pas daarna te besluiten om het
op de agenda van deplenaire verga-
dering te plaatsen, werd met grote
meerderheid aangenomen. Volgens
Tass zal de Doema waarschijnlijk
pas op 19 oktober over de positie
van Gerasjtsjenko stemmen.

De bankpresident is al jaren het
doelwit van radicale hervormers,
die hem verwijten de anti-inflatie-
politiek van de regering in de wie-
len te rijden door het laten draaien
van de geldpersen en het kwistig
uitdelen van miljardenkredieten
aan de noodlijdende staatsbedrij-
ven. Gerasjtsjenko is tot nog toe
steeds als overwinnaar uit de strijd
gekomen. Begin dit jaar moest de
radicale hervormerFjodorov als mi-
nister van Financiën het veld rui-
men, nadat hij Gerasjtsjenko had
uitgemaakt voor saboteur.

Amerikaan Olah
wint Nobelprijs
voor scheikunde
STOCKHOLM - De Nobelprijs
voor scheikunde is toegekend
aan de Amerikaan George Olah.
De in Boedapest geboren Olah
(67) is thans verbonden aan het
Loker Hydrocarbon Research
Institute van de universiteit van
Zuid-Californië in Los Angeles.
De Koninklijke Zweedse Acade-
mie prees zijn „oorspronkelijke
en verbeeldingsrijke werk" bij
het bewijzen dat bepaalde soor-
ten koolwaterstofmoleculen sta-
biel kunnen zijn.
Het onderzoek van Olah heeft
ondermeer geleid tot verbeterin-
gen in verbrandingsmotoren,
waarbij het octaangehalte van
brandstof werd opgevoerd zon-
der de vervuiling te laten toene-
men. Zijn werk heeft ook geleid
tot een verbetering van de kwali-
teit van plastics en andere petro-
chemische produkten.
De chemieprijs is evenals de an-
dere Nobelprijzen 7 miljoen
kroon groot (1,6 miljoen gulden).

Chantage
Waar is de Europese l J nie in
hemelsnaam mee !:>ezig?
Als een lidstaat het m e:t een
bepaalde maatege I, bij
voorbeeld een boete . niet
eens is, hoeft het betreffen-
de land maar met dreige-
menten te smijten e-n de
boete is van de baan of
wordt fors vermindeni. lets
anders kun je niet conclude-

ren nu een meerderheid van de lidstaten van de EU bereid :; af te
zien van de boete van 5,5 miljard gulden, die Italië is optjelegd
voor het produceren van te veel melk gedurendede afgelop e;n vier
jaar.
Italië is slechts bereid l ,2 miljard te betalen. Gaan de overicje lan-
den daar niet mee akkoord, dan weigert Italië de begroting van
de Unie voor 1995 goed te keuren. Wat je noemt pure chantage.
Door die opstelling dreigt Brussel te worden opgezadeld met een
fors tekort.
Terechte woede natuurlijk bij landen als Nederland, België, Luxem-
burg en Denemarken. Deze landen hebben er alles aan g Eïdaan
om binnen de hun toegewezen quotering te blijven. Neder iandse
boeren hebben sinds de invoering van de melkquotering nel jes 2,1
miljard aan de EU betaald voor te veel geproduceerde mei k. Ons
land eist dat Italië hetzelfde doet en heeft daar hetvolste rech t toe.
Tot op heden blijkt Italië de melkboetes sinds het jaarvan invoering- 1984 - nog helemaal niet betaald te hebben. Wel heeft h«:t land
inmiddels een verruiming van zijn te produceren hoeveelheid ge-
kregen van bijna een mil|oen ton op jaarbasis.Een fraaie beloning
voor fout gedrag. De brutalen hebben nogaltijd dehalve wereld.
Ook Spanje doet inmiddels een duit in het zakje - of lieve:-, hele-
maal geen duit. Het land heeft zich in het conflict gemengd en
eveneens een verhoging van het melkquotum geëist. Teven:; wen-
sen de Spanjaarden de ruim twee miljard gulden aan uitsroande
boetes niet te betalen, maar moet die worden verrekend met het
verhoogde melkquotum.
Ons land gedraagt zich weer eens als het netste jongetje in de
EU-klas. De melkproduktie hier is de afgelopen tien jaar met twin-
tig procent gedaald, wat heeft geleid tot de sanering van <E;en op
de drie melkveebedrijven. Het nette jongetje dreigt nu ech ler wel
voorbij te worden gestreefd door de slimme straatschoffies. Als niet
snel een fatsoenlijke oplossing voor ditvraagstuk wordt gevonden,
dan kunnen we ons hier beter ook maar niets aantrekken vc; n welk
quotum dan ook. Het belooft allemaal niet veel goeds voor de
toch al wankele toekomst van de EU.

PS _/

Man met
lange
tenen schiet
mensen neer
Een man heeft in een Ne-
wyorkse nachtclub acht
mensen neergeschoten om-
dat iemand op de dansvloer
op zijn teen was gaan staan.
De man wist na de schiet-
partij te ontkomen. Twee van
de gewonden waren er vol-
gens de politie slecht aan
toe.

Nobelprijs voor
natuurkunde
komt te luat

STOCKHOLM - De tAmerikaan
Clifford Shull en de Canadees
Bertram Brockhouse " hebben
gisteren de Nobelprij:; voor na-
tuurkunde gekregen voor het
ontwikkelen van methioden voor
onderzoek naar atome ■ n in de ja-
ren veertig en vijftig.
Deskundigen zijn vai:n mening
dat de Nobelprijs voo r het werk
van Shull en Brockhc > use te laat
komt. Shull (79) werkt aan het
Massachusetts Institu I.e of Tech-
nology in Cambridge, Massachu-
setts, en Brockhouse (76) aan de
McMaster-university in Hamil-
ton, Ontario.
Beide onderzoekers ontwikkel-
den technieken voc. r het ver-
spreiden van neutronen om
vloeistoffen en vaste stoffen in
detail te kunnen bekijken. De
technieken hebben al talrijke
toepassingen gevoncien in bij-
voorbeeld keramiscl I.e superge-
leiders en uitlaat-re i nigingssys-
temen in voertuigen.

Stinkstok met
lekker geurtje
Kleren luchten na een be-
zoek aan een kroeg is in de
toekomst niet meer nodig.
Dat denkt het Amerikaanse
bedrijf R.J. Reynolds, dat
wellicht het produkt heeft
ontwikkeld voor geur-bewus-
te rokers: een sigaret die
minder stinkt.
Het geheim is het papier dat
is behandeld met een ge-
heim ingrediënt om de muffe
geur te verdrijven, zei een
woordvoerster.
„We hebben te maken met
een toenemende zorg bij
sommige mensen die mis-
schien de geur van sigaret-
ten niet langer in hun kle-
ding, auto en haar willen
hebben."
De slogan voor de nieuwe si-
garet, de Salem Preferred,
luidt: „Ik hou van wat je niet
draagt."
De sigaret is deze maand in
winkels op militaire bases in
de Verenigde Staten ver-
krijgbaar. R.J. Reynold wilde
niet zeggen wanneer de si-
garet elders te krijgen is.

Fout Staatsloterij
maakt mensen blij
Een inwoner van Klazienaveen heeft enig e uren met zijn
hoofd in de wolken gelopen. Hij leefde in d e veronderstel-
ling honderdduizend gulden te hebben gewonnen in de
Europese loterij. De 'geluksvogel' had alva :st een snipper-
dag genomen en zijn vrouw met een bloei \ netje verrast.

De vreugde was van korte duur. Hij was o p het verkeerde
been gezet door een advertentie in de krant. De Staatslo-
terij had via een advertentiebureau alle kranten een voor-
beeldadvertentie toegestuurd van de nieuwe Europese
loterij. Met daarbij gefingeerde winnende nummers. Een
aantal kranten publiceerde die voorbeeldadvertentie.

Dat had grote gevolgen voor de man uil. Klazienaveen.
Zijn lot was in de advertentie goed voor eo n ton. Hij bego n
nattigheid te voelen, toen hij telefonisch contact opnam
met de Staatsloterij in Den Haag om zijn prijs in ontvang: ;t
te nemen. Daar kreeg hij te horen dat er ierts goedfout za t.

Na het telefoontje uit Klazienaveen kw am voorlichtste r
Astrid Hoppenbrouwer van de Staatsloterij pas achter d 3
fout in de advertentie. Zij zegt die in hoge mate te betrei i-
ren. „We hebben tientallen telefoontjes gohad van teleui -
gestelde mensen. We zijn als Staatsloterij niet veran |-
woordelijk voor wat de kranten publiceren maar het is e n
blijft pijnlijk." De Staatsloterij gaat na of de gedupeerd e
Klazienavener enigszins tegemoet gekomen kan worder i.
„Als de man zich met ons in verbinding stelt zullen w 3
zeker niet nalaten, in welke vorm dan 00K, iets voor her n
te doen. Dit moeten we netjes oplossen." aldus Hoppen -
brouwer.

München wil
geen penis
in de stad
De gemeenteraad van Mün-
chen heeft met ontzetting
gereageerd op het plan van
de sexonderneming Beate
Uhse om in het centrum van
de Beierse hoofdstad een
sexmuseum te beginnen.
Om de aandacht te trekken
zal voor het beoogde mu-
seum, dat in de historische
voetgangerszone gepland is,
een metershoge penis uit
ivoor opgesteld worden.
Er zijn hevige protesten te-
gen het plan. Het idee 'in het
beste stuk van de stad, tus-
sen Stachus en Marienplatz,
een pornomuseum te begin-
nen zal verschrikkelijke ge-
volgen voor de ontwikkeling
van de stad hebben', aldus
de CSU.

Nieuwe aanwinst voor
collectie Koninklijk Huis

De Stichting Historische Vei -
zamelingen Van Het Hui s
Oranje-Nas :sau heeft op d e
kunst- en antiekbeurs PAI \l
Amsterdarr een portretm i-
niatuur gek .xhtvan stadhoi i-
der Willem, V (1748-1806 ).

De Haagse schilder Leonar -dus Temminck (1746-1813 )
heeft de m niatuur gemaakt .
De stichtincj beheert de his -torische ver zameling van he t
Koninklijk Huis.

De miniatuur zal na 16 okto-
ber, de laatste dag van PAN
Amsterdam, aan de verza-
meling van het Koninklijke i
Huis worden toeaevoead

Het is dan alleen voor studiedoeleinden te bekijken. Hoe "veel de 43 mm hoge portretminiatuur heeft gekost, word t
niet bekendgemaakt.
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<ppiccolo s
In deCra mer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postbanlc 1035100
Bank: AE IN-AMRO 57.75.35.935
Fax: 045- 739204 of 739364

Piccolo's
Over 1 kok >m, in kleine letters met één woord in

hoofdletter s. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeter I ïoogte: ’ 1,40.
Afwijkende tarieven voor rubrieken Proficiat en
Vermist/Ge: vonden ’ 1,25 per mm, Onroerend Goed en
Bedrijven T ransakties ’ 1.90.
Reuzepicc oio's
Over 1 of 2 kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal éi woord in grotere letter (14-punts).
Minimumhc ogte: 10 millimeter. Foto's, logo's en
illustraties ï :ijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogte per
kolom: ’ 1. 90.
Afwijkende tarieven Kontakten/Klubs en 06-lijnen: / 2,35.
Advertentie s onder nummer: ’ 7,50.
Bewijsnumi ners op aanvraag: ’ 4,75.

Prijzen zijr i exclusief 17,5% BTW. Betaling contant of
met de ace eptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubi ieken UITSLUITEND a contant en mét
legitimatie.

Telefonis :h opgeven

045-7 19966
Maandagt m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
regel -tot 1; '00 uur daagsvoor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1epost daagsvoor plaatsing.
Persoonlijk . opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t/m vrijdag
8.30-17.001 jur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldt vrijdag 11.00 uur.

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

Het Limburc, *s Dagblad wordt dagelijks gelezen door
bijna250.ü\ 10personen van 13 jaaren ouder.
(Bron Cebuco Sun mo Scarweo M3°_______ ______________—_—_—_—-—.,

Personeel gevraagd
Firma Rodico vraagt voor direct:

metsel; aars en betontimmerlieden
voor grensstreek en Keulen

+ Ijz ervlechters voor Berlijn.
Goede b etalingen en sociale voorz. _ 045-231793.

Het L imburgs Dagblad vraagt
Bezorg(st)ers voor

Bochioltz 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 Dagbla d, In de Cramer 37, 6411 RS Heerlen._ 045-739330
I 3art-time medewerkers gevraagd

in de industriële schoonmaak
on-u,). Sittard-Geleen. Info 045-713216.

H ït Limburgs Dagblad vraagt voor

Nuth en Brunssum
bezorg(st)ers

Voor meer info < nver 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, 3runssum. Tel. 045-256363.

Reiter i Schoonmaakorganisatie
Maast richt - Venlo - Riemst.
Reiter Sci loonmaakorganisatie BV is werkzaam

op het g ebied van schoonmaak - glazenwas-
e n overige facilitaire diensten.

Voor een van h aar projecten in de regio Heerlen wenst zij
in contact te kc imen met sollicitanten voor de functie van:

meewerkend voorwerker m/v
Wij vragen - opleiding SVS basis en lager kader- go«: 'de contactuele eigenschappen- erv; iring in de schoonmaakbranche- -ijbewijs en i.b.v. eigen auto- flexibele werktijden ca. 15 - 20 uur per week.

Wij bieden : - een zelfstandige boeiende functie
bini len een klein, energiek team- een goec Ie honorering volgens schoonmaak-

en glazenwas C.A.O.- goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Voor meer in formatie kunt u contact opnemen met
Jacqueline- M-Purnot, afdeling Personeelszaken.

Uw sollicitant) kan zowel mondeling als schriftelijk.
Cabergerweg 4 5, 6219 PE Maastricht, "_ 043-215947.

Gevr. se holieren en studenten
v.a. 15 jr. die met name op de zat en zond. willen

werk en in een prettige werksfeer.
Ervaring in de horeca is niet vereist wel een goede

arbeidsmoraal en nette uitstraling
Soll. na tel. al spr. op vnjd. tussen 16.00-18.00 uur.

Vwneh+ckenltuis
Schri eversheide

Schaapskoo weg 99, Heerlen. Tel. 045-224693.
Voor directe indiensttreding gevraagd:

Prodi iktiemedewerkster
Lt ;ertijd maximaal 20 jaar.

Inlichtingen Men( [elers Stomerij Heerlen. _ 045-724706
Bunij bouwbedrijf bv. vraagt
met spoed voor werk in
Duit: ,land collones ervaren
MET SELAARS en beton-
timm erlieden. Hoog loon en
goec e sociale voorzieningen.
Telel oon 045-217358.

MAN lAGERS en/of consu-
lente s opgelet. Spreekt het
volg* ïnde je aan. Hoge ver-
dien; jten. Je eigen werktij-
den bepalen. Gratis cursus-
sen. Bel dan 070-36711282.

Op korte termijn ij in ons
tearr i plaats voor e<3n: VER-
KOC (PSTER. Wij zijn op
zoel» . naar degene die: " de
uitd£ iging van werken in ons
bedrijf aan kan voor min. 32
uur per week; " kan functio-
nere n in ons bedrijf; " het
belang van servi cegericht
wert ;en inziet; * tussen de 17- 16 i jaar oud is. Wii bieden:
de I ons op een leuke baan.
Voel jij hier iets voor, of wil je
graa g meer weten, Kom dan
ever i langs of bel voor een
afsp raak. Slagerij Van Melik,
Ros iinipassage 7, Land-
graa f, _ 045-320006.

Gevraagd AFWASHULP en
serveerster (plm. 18 jaar)
voor de weekends. Honig-
manstr. 49, Heerlen. Telef.
045-712779.
Gevraagd STUDENT m/v
voor hulp in cafetaria. Telef.
045-461824.
Wilt U tussen ’20.000,- a

’ 50.000,- VERDIENEN per
mnd met een firma die ex-
plodeert bel nu 045-220968.
Gevr. voor diverse projecten
in Dld. en Ned. ervaren
METSELAARS, hoog loon,
nederlands of duits verze-
kerd. Aanmelden tijdens
kant. uren:o46-334514. Na
kant.uren: 045-250238.
Symphatieke BARKEEPER/
kelner gezocht, voor plm. 35
uur p.wk. Gelieve pers. aan
te melden: zat. a.s. 17.00-
-19.00 uur La Bamba, Em-
maplein 1, Heerlen. Tel. 045-
-719398.
Gevr. part-time VERKOOP-
STER v. 15 uur p.week.,
leeft. plm. 30 jaar, verkoop-
ervaring vereist. Telef. 045-
-712128, b.g.g. 045-224585.

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. "_ 045-257974.
Aank. C.V.-MONTEUR gevr.
voor part-time werkzaamh.
Tel. 045-352044.
Gevraagd KEUKENMEDE-
WERKER min. leeftijd 17
jaar, ervaring gewenst, evt.
koks-opleiding. Voor telef.
info.: 045-322346.
Word RU-INSTRUCTEUR
(m/v). Voor auto veel vraag.

! Ook voor rij-instructeur mo-
| tor en nieuw ook bromfiets.
!Ook voor rij-instructeur
vrachtauto, autobus- en
aanhangwagen. U kunt ook
sterinstructeur worden voor
alle categorieën. Of rijex-
aminator. Binnen vijf maan-
den kunt u het officiële Ka-
derschooldiploma bezitten.
Wilt u vast en zeker full-time
of part-time werk als rij-in-
structeur of een succesvolle
rijschool? (zonder midden-
standsdiploma) Dit is ook
voor u mogelijk. Binnenkort
starten de opleidingen in
Maastricht. Bel voor gratis ■studiegids: De Kaderschool,
(24 uur per dag bereikbaar,
ook in weekend) 043-
-259550 b.g.g. 04998-99425.
Hoge VERDIENSTE. Inter-
nationaal startend bedrijf
zoekt verkopers m/v. Info el-
ke vrijdag om 20.15 u. in De
Geulhal te Valkenburg. Telef.
info 01720-44553.
Ervaren TEGELZETTER
gevraagd voor onderhouds-
werk. Tel. 046-516386.
Werken als MANNEQUIN,
dressman en fotomodel, er-
varing niet vereist, opleiding
mogelijk, ook ouderen en
grote confectiematen. Bel
tijdens kantooruren: Classic
modelmanagementburo,
S 02152-50283/52874.
Wordt lingerie-consulente.
VERDIEN ’ 100,- tot

’ 500,- per wk. 043-435894.
Gezocht DAMES en Kop-
pels voor toto en film. Post-
bus 4187, 6202 RB,
Maastricht.
Gezocht: goede NAAISTER
voor het af en toe maken
van kleding. "_ 04409-4523.
Ochtendkrant vraagt accu-
rate BEZORGERS v.a. 15 jr.
voor Heerlen-Centrum en
Kerkrade-Terwinselen. 045-
-324228 18.00-19.00 uur.
S.L.B. Confectie vraagt voor
haar bedrijf ervaren THUIS-
NAAISTERS omgev. Ge-
leen, Brunssum, Landgraaf.
Zonder ervaring gelieve niet
te reageren. Int. 045-273968.
KERSTTIJD kadotijd. Voor
ondernemende dames die in
deze dure tijd iets willen bij-
verdienen. Tel. 045-429567
of 04749-6489.
Erv. FRITUREHULP ge-
zocht voor enkele dagen per
week. Tel. 045-319614,
Landgraaf

Personeel aanbod
Ervaren STOFFEERDER
bekleedt voordelig trap en
kamers, géén verkoop. 043-
-641313, afstand geen bezw.
Ervaren satelliet antenne
INSTALLATEUR plaatst al
uw installaties. Ook repara-
ties. Telef. 045-228370.
Voor al uw oprit-, terras- en
SIERBESTRATING. Tevens
metselwerk. _ 046-334514.
Voor vakkundig snoeien of
kappen van (HOGE) bomen
belt u: tel. 045-728893.
Gediplomeerd PEDICURE
en schoonheidsspecialiste
aan huis. Info: 043-633523.
Heeft U problemen inzake
werk, huur, incasso, ge-
meente, belasting. MR. H.P.
Mannens geeft JURIDISCH
advies. Tel. 046-757186.
GARAGE bouwen of huis
verbouwen? Ik kan u helpen
met teken/calculatiewerk,
aanvraag bouwvergunning.
Telef. 045-727867.
TEGELZETTER neemt nog
werk aan. Nu lage prijzen.
Int. 046-758091.
NAGELSTYLISTE neemt
nog klanten aan en komt ook.
bij u aan huis! 045-321634.
15-Jarige SCHOLIER zoekt
bijbaantje of klusjes. Tele-
foon: 04499-5778.
SCHILDERS kunnen nog
werk aannemen. Tel. 045-
-227206.
Voeger kan VOEGWERK
aannemen: o.a. voegen, uit-
kappen, stralen en impreg-
neren met eigen steiger.
Telefoon: 045-321948.
Te huur aangeb.: BESTEL-
BUS met chauffeur (laad-
verm. 1.100 kg). Telefoon:
045-323728.
8.V.K.0., het bureau voor
als u een KINDEROPPAS
zoekt, of als u zelf wilt op-
passen. Telef. 04492-2479/
043-476855.
Zelfst. SCHILDER biedt zich
aan voor behang- en schil-
derwerkz.heden. 04750-
-26255 b.g.g. 17104.
BOOMROOIERIJ Habets
voor al uw rooi- en snoei-
werk. Bel 046-755701.
" " HVANTI **
Voor alle voorkomende
werkzaamheden in, om en
aan uw huis. Hvanti Klus-
senbedrijf "_ 046-518105

Kamers
Gem. KAMER te huur v. ou-
dere heer of dame met hui-
sel. verkeer. 04406-12875.
Te huur in centrum GELEEN,
gemeub. kamer voor wer-
kende heer. 046-747172.
Gedeelt. gemeubileerde
KAMER te huur centrum
Heerlen voor studerend of
werkend persoon. _ 045-
-713717 of 046-512326.

OG te huur gevraagd- ■

DRINGEND GEZOCHT
ECHTP. MIDDELB. LEEFT., ZOJUIST TERUG UIT

BUITENL, ZKT. PER DIRECT RUIME VRIJST. WONING
MET GARAGE, IN ZUID-LIMBURG (NIET IN BELGIË).

KALE HUURPR. MAK. ’ 1.250,-.
TEL. 0032-41-797367 of 046-742169 ('S AVONDS)

ie n. gevr. zeitst. wuun-
RUIMTE (liefst in Schaes-
berg/Landgraaf) voor oudere
dame. Tel. 045-326108.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Bedrijfsruimte
Te koop of te huur kantoor of
WINKELPAND, plm. 60 m2,
met 10 gestoft, kamers +
grote tuin. 045-724690.
Te h. GELEEN Zd.: winkel-
ruimte groot plm. 130 m2,
keuken plm. 10 m2, garage
+ bergruimte, kelder plm. 50m2. Te bevr. 046-746249.
Te k. GELEEN Zd.: winkel-
pand inh. winkelruimte plm.
130 m2, 2 garages, keuken
plm. 10 m2, kelders plm. 90
m2, 2 grote boyenwon. +
terras. Te bevr. 046-746249.

Bouwen/Verbouwen
SIKO voor al uw slijpwerk.
Karveelweg 8, Beatrixhaven
Maastricht. Tel. 043*632114
Te koop 2 stalen SPANTEN,
6 mtr. breed, nokhoogte
1.25 mtr. Tel. 04404-1423.
Mobiele BOUWKEET te
koop, pr. ’450,-. Telef.
04454-61427.

Feesten/Partijen
Voorde

MOOIE DAGEN
in uw leven:

BRUILOFTEN
RECEPTIES

Familie-DINERS.

Le POCHON
dOr Brunssum._ 045-254770.

Onr. goed te koop aangeb./gevr.
i

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

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

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

Geen verkoop geen kosten.

Übach over Worms
Hoekwoning met aanbouw en garage (met smeerput),
woonkamer, keuken, kelder, badkamer met ligbad en 3

slpkmrs., tuin. ’ 165.000,-k.k. Dr. Willem Dreesstraat 20.
Te bezichtigen uitsluitend via afspraak 045-272711.
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, _ 045 - 71 79 76.
BOUWGROND afm. 18x27m2., Kotem (B), Steinstr. Na
19.00 uur 00.32.89765776/
046-332740..
HUIZEN gezocht voor bin-
nen- en buitenlandse kandi-
daten. Verkoper betaalt
geen kosten. Wijman &
Partners. _ 045-728671.

Met spoed WOONHUIS of
flat te koop gevraagd, even-
tueel met achterstallig on-
derhoud. 040-129013.
Te koop gevraagd HUIZEN
voor Duitse gezinnen. In ok-
tober geen makelaarskosten.
Euro Immobiliën. S 045-
-414015.

Uw huis verkopen
met behulp van de

echte makelaar
Bel de onroerend goed lijn
046 - 750 000 !
Peters & Partners Geleen
Geen verkoop -

Geen kosten
Te koop gevr. ouder
WOONHUIS met tuin (op-
knappen geen bezwaar). Tel.
046-753367.
Voordelig uw HUIS verko-
pen? Bel Busio Vastgoed
BV Sittard. Tel.: 046-512410.
Uw huis verkopen zonder
makelaar? Prima idee! Bel
BUSIO Vastgoed B.V. Sit-
tard. Tel.: 046-512410.
Actuele HYPOTHEEK-IN-
FORMATIE? Bel de Hypo-
theek van Busio Vastgoed
Sittard b.v. 046-512410.
LANDHUIS in villapark in
België, Maaseik-Elen,
hoekperceel grootte 934 m2,
zeer luxe afwerking, hogere
prijsklasse. S tijdens kant.
uren: 046-752555, of 06-52-
-985594 ot 046-528486.

U denkt erover uw huis te
verkopen? Informeer naar
de lage tarieven en de spe-
ciale aanpak van BUSIO
vastgoed B.V. te Sittard. Tel.:
046-512410. U zoekt een
koopwoning? Schrijf gratis
bij ons in!!
Woonhuis met SPOED te
koop gevraagd, opknappen
geen bezwaar. "_ 040-114752.
KANNE: gemeub. luxe ap-
part., 2 slpkrs. met waterbed,
Grenadierslaan 81, Hotel
Lorraine, België.

BRUNSSUM, Langebergl.
10, hoekwoning, 3 slaapkrs.,
’135.000,-. Wijman & Part-
ners - Heerlen _ 045-728671.
HEERLEN, Marie Curie-
straat 8. Eengezinswon. in
perfecte staat met veel ex-
tra's. Na het zien, zult U wil-
len kopen, ’176.000,-. Wij-
man & Partners - Heerlen.
045-728671.
Te koop gevraagd WOON-
HUIZEN, bouwgrond en
boerderijen voor Ned. en
buitenlandse beleggers.
Maak tel.afspr. 045-743262
of 06-53.174305. Overdag
en 's avonds bereikbaar.

Te koop in SITTAf**~
katie". Dr. NolenslS _
gen landhuis met 'legen bouwplaats, P ~
m2. Volumineuze -del toegestaan. T*,.
510655 of 529368. F
Te k. gevraagd ls
WOONHUIS of L;
met garage + sj* -j
ceelopp. vanaf 2000
045-322667. _ „'
SCHINVELD, Broe»b'
Deel van voorma*
renwoning. Uiterm*»p
schikt voor ouder* b
handicapten. Geen VJlijkvloers: keuken, *slpkrs, badk. en tof^3 logeerkamers e" ï
’147.500,-. Wijman"
ners,- Heerlen. _ Ojfr?"
LANDGRAAF, «j;
23, kapitaal pand 'Jj
heid van markt jjj
voor diverse doelen*
schikt. B.v. wooi*-
toor of praktijk - 7 <
keerplaatsen. Inni
woning besf
’385.000,- Wijman
ners - Heerlen. *S Offr,

Voor Piccolo'8
zie verder pagjfl}

30 dagen^^ f
-^ op proef. 1

Niet tevreden,
geld terug! -^ %

Él 1

_P«¥i-^_P¥WW¥_l

U wiIt toch ook
het beste

voor uw tanden?
Philips introduceert Dental Logic. De nieuwe elektrische tandenbor- Zijn slimme reisvergrendeling, ergonomische vormgeving, milieu-
stel die tandplak grondig aanpakt dankzij de revolutionaire "Clean vriendelijke batterijen en oplaadbaarheid, en ook u bent overtuigd dat
& Clear" poetsbeweging. Een methode die tandplak eerst lospoetst Dental Logic het beste voor uw tanden is. Probeer de Dental Logic

en daarna verwijdert. Bovendien beschikt Dental Logic over het maar eens uit. Want u krijgt de tandenborstel nu tijdelijk 30 dagen
nieuwe "Soft Pressure" Systeem, waardoor ute hard poetsen kunt op proef! Mocht u dan nog niet overtuigd zijn, dan krijgt u gewoon
voorkomen. Omdat bij overmatige druk op uw tanden en tandvlees uw geld terug. In de winkel vindt u alles over de actievoorwaarden-
de borstel automatisch terugklikt. Neem verder zijn ingebouwde ■_■" Dla*_*l* 1"^ 4- II \a%**
poets-timer en hygiënische opbergcassette met vier opsteekborsteltjes. I^IICUWe ■ 111 ll|J3 l_/d ILrfJ L_\J^lV.«
Philips Dental Logic is verkrijgbaar bij onderstaande verkoopadressen:
Baarlo: Hay Ewalds. Beek P. Maessen. Berg en Terblijt: Hartmans v. Oppen. Brunssum: Expert Hoevenaars, TVC Weijden. Echt: Fa. Hees & Zn.
Geleen: TVC Weijden. Gulpen: Plum. Heerlen: DA Drogisterij Heksenberg, Dom van den Bergh, It's, Jacobs Electro, RTV 70, TVCWeijden.
Hoensbroek: Expert van Uden, TVC Weijden, Van Kan. Kerkrade: TVC Weijden. Landgraaf: TVC Weijden. Maastricht/Heer: Beckers.
Maastricht: Dom van den Bergh, Drogisterij Donselaar, Expert Maastricht, Weerts. Margraten: Hartmans v. Oppen. Meerssen: Van Kan.
Reuver: Expert Veldman. Schaesberg: Bram Wiersma. Simpelveld: Geelen. Sittard: Baker, Dom van den Bergh, Jacobs Electro. Vaals: Geelen.
Valkenburg: P. Wouters & Zn., Wouters Elektro. Wittem: Bergmans en Wijnen.
Tevens verkrijgbaar bij alle V&D-vestigingen, Bijenkorf-filialen en Kijkshop-vestigingen. _____

i PHILIPS



eorganisaties
n b gen van de chipkaart ko-
l'sati enoP de ingrijpende reor-
Nederf de bi*' de meeste banken

lopen. Ook die kosten

in totaal vele duizenden arbeids-
plaatsen. Om de gevolgen voor de
werkgelegenheid op te vangen, ziet
de dienstenbond maar twee moge-
lijkheden. „In de eerste plaats zal de
arbeidstijd drastisch verkort moe-
ten worden,", meent Hamaker.
„Voor de functies die het betreft
misschien wel tot 32 uur. Daarnaast
zullen wij ook aandringen op inten-
sieve scholingsprogramma's." De
gemiddelde werktijd ligt momen-
teel iets boven de 38 uur.

„Wij hebben nog geen idee wat de
mogelijke consequenties van de
kaart kunnen zijn," zegt een woord-
voerder van de Werkgeversvereni-
ging in het Bankbedrijf in een reac-
tie. „Dat hebben we nog niet be-
sproken." Hij kon dan ook niet
ingaan op de eisen van de FNV
Dienstenbond. De cao-onderhande-
lingen voor het bankbedrijf begin-
nen op 12 december.

ederkoorn wordt
nogelijktopman

oijArke-concern
ïk.ja PE ~De kans bestaat dat
fÜge t Nederkoorn (50), de voor-
Ad : topman van Fokker, vol-
Igt a)

ar Ferdinand Fransen op-
feconrf toPman van het Twentse
WVq ern Arke. „Hij is wel bena-*r°etn°r de functie, maar van eenIs jng is nog geen sprake," al-
fb Ari!:erochtend woordvoerdernamiraal van Arke.I JJr£ rp
l(lerkn graaf van gisteren zegt

0\nu
dat hij reeds kort na
JFokker door Arke is

!ts hSpi'ftmaar dat hij zich nog tot
raalk VerPhcht. Volgens Ad-
Dr dp ♦ "een aantal kandidaten"toppositie by Arke

beurs

Stapjeterug
et 6i«RDAM - Het Damrak deed
rtnarK»en even rustig aan na de
H m V?e Periode begin deze
■ Veri! et "et naderen van de Duit-
ÜbUkat- lngen °P zondag en de

Van de Amerikaanse
elegfiev"Cl*'fers vandaaë deden de6tf>irteIS e,en staPJe terug. „Winst-

n' oordeelde een hande-
Ur-terT AEX-index daalde 1,81
Wtß°P 402,30. De obligaties
eleduh£en stegen gemiddeld en-eltJes- Aegon was niet erg
"■n e ondanks de aankondiging
'^dcv sPlltsing- De nominale

vJan de aandelen wordt ver-
endh 250 tot f L TiJdens de2 W6pnandel zakte de verzekeraar
Nel rTaarna was er een licht

'Qer e verzekeraar verliet del'8o"e^ een achteruitgang van
«el Z f 101,60.
eurs^a? er niet te beleven op""ler „'e\n 5- DSM was de sterkste
*e»Wer de hoofdfondsen. Het
l37,70 °a S daalde f 3*lo °P&f 2ori on zo bleef onveranderd
lVraaeri VNU* die «ünsdag weer6> WprHWas met een winst van
lnstnß>? enteren getroffen door
"tvan^Ingen' VNU* aandeelhou-
'*X. 4 0e commerciële tv-zenders1?6 806n

i
5' zakte f 3-20 terug opv'opL ,Wolters Kluwer daarente-

Nep Zlch in het kamP van de
Us Van SlI'igers °P f 125,90, een

n, n f 1.10. De internationals
J-Veag,er d°or de daling van de
,e Zal. lagevraa ë- Koninklijke
n3Phie zeven «bubbeltjes op,M ips boekte een minus vanllJe & f 54>40. KLM gaf een dub-
,*« Unii °p f 46-60- Uitzondering
»H { "ever die een plus noteerde[ l°P f 196,60.

i"is Bnr°ckale markt bleef handels-
&d« w.y Wehry na de °Pening
1 verli . op winst staan. Borsu-
-f1 ïn e vloer met een winstS Vr^ °P f 29*20- Bandenfabri-

f 0 rTn estein noteerde een plusv u.50 Opf 1370.

Hoofdfondsen «— s<<
ABN Amro Hold. 56,70 56,50
Aegon 103,40 101,60
Ahold 48,70 48,40
Akzo Nobel 200,20 200,20
BolsWes.c. 33,60 33,70
CSM eert. 66,60 66,90
DordtschePetr. 202,50 201,30
DSM 140,80 137,70
Elsevier 17,40 17,20
Fokker eert. 15,30 15.10
Fortis Amev eert. 68,80 68,50
Gist-Broc. eert. 43,80 44,00
Heineken 237,20 238,00
Hoogovens nrc 76,20 75,50
Hunter Douglas 79,30 77,80
ING c. 76,30 76,00
KLM 46,70 46,60
Kon. KNP BT 50,00 49,70
Kon. Ohe 193,70 193,00
KPN 52,30 51,90
Nedlloyd 57,80 57,10
Océ-v.d.Gr. 76,20 77,20
Pakhoedeert. 45,80 45,60
Philips 55,00 54,40
Polygram 75,00 74,70
Stork 43,10 43,20
Unüevercert. 195,60 196,60
Van Ommeren nre 47,30 47,10
VerBezit VNU 180,00 176,80
Wolters-Kluwer 124,80 125,90

Avondkoersen Amsterdam
ABNAmro Hold. 56,40 (56,50)
AEGON 101,50 (101,60)
Akzo 200,20(200,20)
KLM 46,60 (46,60)
Kon. Olie 193,00-192,80(193,00).

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 80,30 80,30
ABN Amropref. 55,50 55,40
ABNAmroHld.prf.c. 6,25 6,25
ACF-Holding 35,80 36,40
Ahrend Groepc. 161,50 163,00
Alanheri 37,30 37,30
Ant. Verff. 415,00 415,00
ARTU Biologicals 3,60 3,60
AsdOptionsTr. 22,30 22,30
Asd. Rubber 2,65 2,65
Atag Hold. eert. 124,00 122,80
Athlon Groep 70,00 70,00
AthlonGroep nrc 67,30 67,30
Autlnd.R'dam 121,00 121,00
Ballast Nedamc. 78,00 77,00
BAM Groep 105,90 105,00
Batenburg 143,00 143,00
Beers 194,50 192,50
Begemann Groep 34,90 34,50
Belindo 278,50 278,00e
Besouw Hold. 31,70 31,70
Blydenst-Will 26,60 26,70
BoerDeWinkelb. 67,00 68,50
BorsumyWehry 27,90 29,20
Boskalis eert. 38,80 38,80
Braat Beheer 24,40 24,40

Breevast 9,30 9,30
Burgman-Heybroek 1480,00b 1400,00
CalvéDelftcert. 1375,00 1380,00
Calvé-Delftpref 880,00 880,00
Cap Volmac 23,40 e 23,30
CctecoHold. 43,90 43,80
Cindu Intern. 103,00 103,00
Claimindo 279,60 279,60
Content Beheer 28,40 28,20
Credit LBN 40,00 40,00
Crownv.G.ceit 131,20 131,20
CSM 66,50 66,90

'DeDrie Electr. 14,70 14,70
Delft Instrum. 24,10 24,30
DICO Intern. 69,50 69,40
Dorp-Groep 33,00 32,90
Draka Holding 40,00 40,00
Econosto 22,30 22,30
EHCO KLM Kleding 35,20 35,20
EMBA 201,00 a 201,00a
Eriks Holding 115,50 116,00e
Flexovitlnt. 84,20 83,80
FransMaas eert. 53.80 54,00
FreeRecord Shop 28,90 28,70
Fugrocert. 34,00 34,00
Gamma Holding 92,10 92,00
Gammapref. 6,00 6,00
GarzareUis 10,00
GeldersePap. 81,00 81,70
Getronics 54,50 53,00
Geveke 31,30 31,20
Giessen-deN. 59,50 59,00
Gouda Vuurvast 70,00 70,00
Goudsmit 30,50 30,50f
Groenendijk 29,70 29,70f
Grolschcert. 52,00 52,00e
Grontmjj 62,50 63,20
GTI-Holding 159,00 159,00
Hagemeyer 135,00 135,00
HAL TrustB 15,70 15,80
HALTrustUnit 15,70 15,80
HBG 278,00 282,00
Heijmans 58,70 58,70
Heineken Hold.A 214,50 214,00
Heivoet Holding 28,50 28,50
HesBeheer c. 19,60 19,70
Hoek'sMach. 78,50 78,50
HoU.Colours 82,00 82,00
HoU. Ind. Mij 69,10 69,50
Holl.SeaS. 0,41 0,41
HoopEff.bank 7,80 7,80
HunterD.pref. 1.80 1,80
IHC Caland 39,40 f 39,90
ING 7,21 7,21
Inter/ViewEur. 6,50 6,50
IntematMuell. 92,10 92,60
Kühne+Heitz 36,70 36,70
Kas-Associatie 63,00 64,00
KBB 101,40 102,80
Kempen & Co 14,50 14,40
Kiene Holding 136,80 136,80
Kon. Sphinx 56,10 56,50
Kon.KNPßTc.pref. 7,61 7,61
Kondor Wessels 44,50 45,00
Koppelpoort 416,00 415,00
Krasnapolsky 147.40 147,50
Landré&Gl. 48,50 48,50
LCI Comput.Gr. 3,60 3,60
M.EnimOß-cert. 87,20 87,20

Macintosh 43,60 43,60
ManagementShare 1,55 1,50f
MaxwellPetr. 200,00 199,00
Moeara Enim 1670,00 1670,00
MoolenHolding 47,50 46,30
MulderBoskoop 34,80 34,80
Multihouse 2,50 2,50
Naeff 450,00 450,00
NAGRON 89,90 89,50e
Nat. Inv. Bank 127,00 126,00
NBM-Amstelland 17,60e 17,60
Ned.Part.Mij 50,50 50,50
Ned.Springst. 6550,00 6550,00
NEDAP 59,00 58,90
Nedcon Groep 34,00 33,90
NedschroefHold. 73,20 73,50
NewaysElectr. 11,30 11,30
Nijv.-TenCate 83,00 84,00
NKFHolding 220,00 218,50
Norit 19,60 19,50
NutriciaVßcert 85,90 86,00
OPGcert. 42,00 42,00
OrcoBank eert. 62,20 62^0
Ordina Beheer 20,80 20,90
OTRA 280,00 281,50
P&C Groep 97,00 a 96,00a
Philips Electr. d'9s 0,10
PieMedical 8,80 8,50
PirelliTyre 12,70 12,90
Polynorm 185,40 184,50
Porc. Fles 24,20
Randstad 86,00 86,10
Reesink 118,00 118,00
RoodTesthouse 3,40 3,40
Rothmanslnt. 3,90 3,94
RotoSmeetsßoer 41,50 41,20
Samas Groep 54,00 55,50
Sarakreek 4,80 4,90
Schuitema 1850,00 1850,00
Schuttersveld 42,10 42,10
Simac Techniek 18,00 18,00e
SligroBeheer 87,90 87,90
Smit Intern. 41,00 41.00
St.Bankiersc. 17,60 17,60
StadRotterdam c. 36,00 35,50
TelegraafDe 189,50 189,50
Texüelgr.Twente 76,00 a 76,00a
Tuhp Computers 16,70 16,80
Tw.Kabel Holding 190,00 190,50
Übbink 59,50 59,50
Union 27,10 27,50
VereenigdeGlas 558,00 558,00
Vilenzo 42,60 43,20
VolkerStevin 86,80 87.00
Vredestein 13,20 13,70
Wegener 119,00 119,00
Welna 50,50 51,00
West Inv.F.wb 62,50 62,50
WestlnvestF. 10,00 11,00
Weweler 32,70 32,40
Wolff.Handelmij 58,00 f58,00
WoltersKluwer 482,00 482,00
Wyers 24.00 24,40
Beleggingsinstellingen
Adam EOE Ind.F. 437,00 439,00
ABF 113,00 113,00
ABNAmroA.inF 82,60 82,70
ABN Amro Aand.F. 95,20 96,00

ABN AmroAmer.F. 72,60 73,20
ABN Amro Eur.F. 84,50 86,00
ABN AmroFarE.F 76,90 78,10
ABN AmroL.Gr.F. 182,60 182,60
ABN Amro Neth.F. 116,20 116,50
ABN AmroObl.Grf. 198,10 198,30
ABN Amrorent div 160,40 160,50
Aegon Aandelen!'. 45,60 46,60
Aegon Spaarplus 5,00 5,00
AldollarßFs 30,70 30,80
AlgFondsenbez. 250,00 251,00
Alhance Fund 9,70
Alrenta 229,40 229,90
Amvabel 92,10 92,00
AsianCap.F.J 62,00 62,40
Asian Select. F. 105,00 105,60
AsianTigersF. 111,40 112,70
ASN Aandelenf. 52,20 52,80
AustriaGlobal 1220.00 1220,00
AustroHung.F. 7,30 7,30
AXAAand.lnt. 76,60 76,90
AXAE&LBelegg.l 91,50 92,70
AXAE&LBelegg.2 92,30 92,90
AXAE&LBelegg.3 117,50 117,50
AXAEiLßelegg.4 86,10 86,50
AXAE&LKap.Rente 117,50 118,20
AXAObl.Ned. ■ 76,00 76,10
Bemco RentSel. 62,40 62,40
Bever Holding 4,60 4,60
Biogrond Belegg. 10,50 10,60
CL Aandelenfonds 95,00 95,70
CLLiq.Groeifonds 102,20 102,30
CLObl.Dividendf. 103,70 103,50
CLObl.Waardef. 121,70 122,30
Comm.ArgeusF. 86,40 86,40
Comm.BenacusF. 89,00 89,00
Comm.Cea F. 90,70 90,80
CuMPreferentF. 106,80 107,00
Delta Ll.Dollarf. 53,70 53,60
DeltaLloyd ECU 54,60 54,70
Delta Lloydlnv. 38,20 38,60
Delta Lloyd Mix 72,20 72,50
Delta Lloyd Rent 60,10 60,30
Donau Fonds 30,70 30,50
DPAmericaGrJ?. 35,40 35,20
EGFlnvestm. 159,80 158,00 .EMFRentefonds 82,50 82,60
EMS Growth Fund 102,10 102,40
EMS IncomeFund 90,70 91,30
EMS Offsh. Fund 99,80 100,30
Eng-Holl.Bel.Tl 10,60
Eng-Holl.Bel.Ti. 20,00
Envir.GrowthF. 36,50 36,50
Esmeralda part 37,20 37,80
Eur.Ass. Trust 8,30 8,30
Euro Growth Fund 60,00 60,00
Euro Spain Fund 8,40
FarEastSel.F. 81,50
GAFAm.üq.F.ecu 1,53 1,53
GAFAmObl.F.ecu 1,80 1,81
GAFBfr.Liq.F.bfr 1052,00 1052,00
GAFDMLiq.F.ecu 1,59 1,60
GAFDMObLF.ecu 1,55 1,56
GAFEng.Aandf.ecu 2,06 2,09
GAFEng.Liqf.ecu 1,24 1,23
GAFEng.Oblf.ecu ' 1,30 1,30
GAFEur.Aandf.ecu 2,21 2,23
GAFEurOblf.ecu 2,18 2,18
GAFGl.Managf.ecu 2,51 2,54

GAFJap.Aandf.ecu 1,16 1,17
GAFJap.Liqf.ecu 1,60 1,61
GAFJap.Oblf.ecu 1,70 1,72
GAFN-Am.Aandf.ecu 2,25 2,28
GAF 3,27 3,30
V.Oost.Aandf.ecu
German CityEst. 33,80 33,40
GimGlobal 56,70 56.90
Groeigarant 1,35 1,36
Holl.Eur. Fund 59,00 e 59,50
Holl.ObLFonds 129,50 130,00
Holl.Pac. Fund 139,30 139.50
Holl.SelFonds 97,50 97,50
HoUand Fund 88,50 88,50
HoogeHuysHypf. 128,00 128,00
INBBnkVerre Oost. 46,80 47,30
INGBnkDutchF. 60,50 61,00
ING Bnk Geldm.F. 61,03 61,02
INGBnkGIob.F. 52.50 53,00
INGBnkObhg.F. 32.40 32,50. ING BnkRentegrF 127,80 128,20
INGBnkSpaard.F. 103,52 103.54
Interbonds 488,00 488,00
Intereffekt 500 28,00 28,20
lntereffektwt 30,40 31,50
Intereffekt Yen Value 80,70 80,70
Investapart. 82,00
ISHimal.Funds 17,80 17,70
JadeFonds 220,00 220,00
Jap.lnd-AlphaF. 7550,00
Jap.Sect.Rat.Yen 5420.00
JapanFund 18,80 18,80
Korea Pac.Tr.s 13.00
LatinAm.Eq.F. 104,00 104,20
Leveraged Cap 59,50 60,50
Uquirent 54,50 54,50
Mal.CapitalF.s 16,10 16,10
MeesObl.Div.F 114,10 114,30
Mexico IncomeF. 20,00
Mondibel 76,50 76,60
Nat.Res.Fund 79.70 80,00
New AsiaFund 10,70 10,70
Nomura Warr. F. 0,23 b 0,23
OAMF Rentefonds 11,45 11,50
Obam.Belegg. 315,50 318,40
OhraAand.F. 63,50 64,30
Ohra Liq.Grf. 53,90 54,00
OhraObl.Df. 54,40 54,50
OhraObl.Grf 55,00 55,10
OhraOnr.GF. 59,20 59,40
OhraTotaal F. 57,80 58,20
OrangeFund 28,00 f 28,00

PacDimensions 30,90 30,90
Pac.Prop.Sec.F. 44,50 e 44,50e
Pierson Rente 127,30 127,70
Pitcher 45,70 45,70
Postb.Aandelenf. 56,80 57,00
Postb.Beleggf. 56,90 57,10
Postb.Obl.f. 48,70 48,70
Postb.Verm.gr.f. 59,60 59,60
Rentalentßel. 167,60 168,00
RentotaalNV 38,20 38,20
RGAand.Mixfund 60,00 60,30
RGAmencaF. 138,10 139,40
RGDivirentF. 53,60 53,60
RGEuropeF. 125,90 127,00
RGFlorenteF. 128,80 128,90
RG Hollands Bezit 96,30 97,30
RG Nettorente F. 105,10 105,10

RG OblMixfund 61,10 61,30
RG Pacific F. 141,90 143,00
RG Rente Mixfund 63,50 63,60
Robeco 114,00 114,00
Rodamco 50,70 50,30
Rodamco ReLNed. 100,00 99,80
RodinProp.s 69,00
Rolinco 116,70 117,80
Rolinco cum.p 89,50 89,50
Rorento 82.20 82,10
Schrod.lni.Pr.F 28,70 28,70
Sei/TechJ 16,80 16,00
SuezGrFund 50,70 50,70
SuezLiq.Grf. 200,30 200,40
TechnologyFund 16,30 16,30
TokyoPacHold. 251,20 253,50
Tolsteeg,Beleggmij 346,00 346,00
Trans Eur.Fund 88,80 89,00
TranspacF. 362,00 367,00
Um-Invest 19,20 19,30
Unicolnv.Fund 69,00 69,00
UnifondsDM 35,50 33,00
Vaste Waard.Ned 54,50 54,50
VastNed 103,20 a 102,50a
VHSOnr.Mij 4,70 4,70
VIB NV 45,80 45,90
VSBAandi*. 98,00 98,80
VSBMixFund 61,10 60,60
VSBObl.Groeif. 107,50 107,70
VSBRente Fonds 99,50 99,90
WBO Intern 69,60 70,10
WereldhaveNV 94,00 94,80
WorldProp.F 70,70 70,70
ZOMFloridaF.J 32.50 32,50
Zonnespectrum 9,00 8,95b
Parallelmarkt
IPNA3nrc 341,00 a
Melle.vannrc 110,00 111,00
Pan Pac Winkel 3,90 b 3,90b
Wall Street

11.10 12/10
alhed signal 34% 34%
amer.brands 36 35%
amer.tel.tel 53% 53%
amococorp 58% 58%
asarco mc. 33 33
bethl. steel 20% 19%
boeing co 44% 44'/a
can.pacific 16% 16%
chevron 42% 42%
chiquita 13V 2 13%
chrysler 46% 46%
citicorp 43 43%
cons.edison 25Vï 25%
digitequipm. 29Va 28%
dupontnemours 58% 58
eastman kodak 51% 51%
exxon corp 59 58%
ford motor 29 Va 28%
gen. electric 48% 50%
gen. motors 46% 47 Va
goodyear 34% 35 Va
hewlett-pack 92 91%
int. bus.mach. 71V2 73
int tel.tel. 84 84%
kim airunes 26% 27
mcdonnell 119% »»%

merck co. 36% 37
mobiloü 80% 81
omegafinanc. 26V« 24%
Philips 32 31%
royaldutch 111% 111%
searsroebuck 47% 47%
sfe-south.pac. 14% 15
texacoinc. 62% 61%
travelers 32% 32%
united techn. 62% 64
westinghouse 12% 12%
wtutman corp 16% 16%
woolworth 17 17

Advieskoersen
amerik.dollar 1,665 1,785
austr.dollar 1,21 1.33
belg.franküOO) 5,28 5,58
canad.dollar 1,220 1.340
deensekroon (100) 27,10 29,60
duitse mark(100) 109,35 113,35
engelse pond 2,60 2,85
finse mark(100) 34,70 37,20
fransefrank (100) 31,20 33,95
gneksedr.dOOl 0,63 0,80
hongkongdlr.(lOO) 19,50 23,50
ierse pond 2,55 2,80
ital.hre (10.000) 10,00 11,70
jap.yen(10.000) 168.50 174,50
noorse kroon (100) 24,20 26,70
oost.schill.UOOl 15,63 16,13
portescudoüOO) 0,98 1,16
spaanse pes.(100) 1,25 1.41
turkse lira (100) 0.0035 0,0065
zuid.afrrand 0,40 0,55
zweedsekr. (100) 21,80 24,30
zwits.fr. (100) 131,50 136,00

Wisselmarkt
amenk.dollar 1,72575-1,72825
antiU.gulden 0,9575-0,9875
austr.dollar 1,2670-1,2770
belg.frank(lOO) 5.4385-5,4435
canad.dollar 1,28275-1,28525
deense kroon (100) 28.555-28,605
duitsemark(100) 111,9650-112,0150
engelse pond 2,7290-2,7340
franse frank(100) 32,695-32.745
grieksedr.ÜOO) 0,6840-0,7840
hongkdollar(lOO) 22,2150-22.4650
iersepond 2,6980-2,7080
ital.ure(10.000) 10,995-11,045
jap yen 110.000) 173,000-173,100
nwzeel dollar 1,0400-1,0500
noorse kroon (100) 25,665-25,715
oostenr.sch.(loo) 15,9100-15,9200
port escudos (100) 1,0760-1.1160
spaanse pes. (100) 1,3450-1,3550
zweedse kr. (100) 23,285-23,335
zwits.frank(loo) 134,205-134,255
e.e.u. 2,1335-2,1385

Indexen
cbs koersindex 272,00 271,00
EOE-index 404,11 402,30
DowJones 3875,15 -1,68

Optiebeurs
serie omzet v.k. s.k.

KPN c096 50.00 705 7,50 a 7,00
KPN p096 50,00 712 3.40 3,50
abn amro c j96 52,50 566 6.60 a 8.20
abnamropokt 60,00 311 3,50 3.70
aegn c okt 100.00 273 3,70 1,60
aegn pokt 100,00 439 0.50 1,00
aegn pjan 100,00 238 2,70 3,50
ah c okt 50,00 511 0,20 0.20
ah pokt 47,50 510 0.20 0.30
akzo c okt 200,00 333 3,00 3,00
akzo c okt 210,00 256 0,20 0,20
akzo pokt 195,00 383 1,00 0,40
d/fl c okt 175,00 223 0,50 0,40
dsm c okt 120,00 260 21,00a 18.50a
dsm c okt 140,00 225 2,60 1,60
dsm c apr 150,00 428 B.ooa 6.30
dsm papr 140.00 343 8,00 9,00b
els c okt 17.00 2833 0,50 0,50
els c okt 18.00 590 0,20 0.10
els cjan 17,00 210 1,20 ÏJO
els cjan 18,00 1045 0,80 0.80
els cjan 19,00 211 0,40 a 0,40
els pokt 17,00 300 0,20 0,20
coc cokt 400,00 734 7,30 5,00
coc c okt 405,00 1373 3,90 2,60
coc c okt 410,00 1152 1,70 1,10
coc c nov 390,00 460 18,00b 1650a
coc c nov 410,00 381 6,20 5,00
coc pokt 390,00 346 0,60 0,70
coc pokt 395.00 566 1,10 1,60
coc pokt 400.00 3375 2,20 3,30
coc pnov 380,00 323 1,50 1,60
coc pnov 390,00 293 2,90 3,70
coc pnov 395,00 378 3,80 4,70
coc pnov 410,00 328 10,50 a 11,50b
gist pjan 47,50 260 4.20 3,50
goud pdec 390,00 500 6.50 6,50
hoog cjan 80,00 279 4,00 3,50
hoog pjan 75,00 299 4,30 4,70
olie c okt 190,00 456 4,20 b 3,70
olie cokt 195.00 486 1.50 1,00
olie c okt 200,00 247 0,70 0,40
olie cjan 200.00 221 5.00 4,70
olie pokt 190.00 753 1,30 1,00
olie pjan 190,00 840 4,20 4,50
phil c okt 55,00 335 1,10 0,80
phil cjan 55,00 232 3,20 2,80
phil pokt 55,00 327 1,00 1,30
umi c okt 200,00 272 0.70 0,90x029 c okt - 320 2,42 a 2,70
Goud en zilver
GOUD onbewerkt 21,300-21,900, vonge
21,240-21,840,bewerkt 23,500laten, vorige
23.440 laten.
ZILVER onbewerkt 270-340, vorige
270-340, bewerkt 380 laten, vorige 380 la-
ten.

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

Minder werk voor kas- en baliepersoneel banken

Dienstenbond: invoering
chipkaart kost 5000 banen

Van onze redactie economie

■rk
_ Als er geen maatregelen worden genomen omI gelegenheid te behouden, raken door de invoering van de» Kaart in het betalingsverkeer circa 5000 werknemers van«en hun baan kwijt. Tot die schatting is deFNV Diensten-

rinf*steren gekomen. In het bankbedrijf werken in totaal
■OÜO werknemers.

s |ng van de chipkaart, waar-
in °oodschappen elektronisch
een Worden afgerekend, leidt
de v, aanzienlijke vermindering

*aoh»°eveelheid contant geld, zo
dp" bestuurder D. Hamaker

'r met d' Het werkaanbod
et name het kas- en balieper-van banken zal daardoor

&ds atnemen. „Banken zullennneerkiezen voor bankkanto-
or wWe Sti->L" aldus Hamaker,

de balie- en kasfunc-
t jje

rgenomen door automaten."
i en Centrales waar geld van ban-
I, 2„ifrote detaillisten wordt ge-len minder werk krijgen.

SER stemt in met anti-kartel-wet
UTRECHT - De Sociaal-Econo-
mische Raad (SER) stemt in met
de hoofdlijnen van de nieuwe
Mededingingswet, waarmee on-
derlinge prijsafspraken en mo-
nopolievorming moeten worden
tegengegaan. De wet sluit beter
aan bij de Europese wetgeving
op dit gebied, zo meent het be-
langrijkste sociaal-economische
adviesorgaan van de regering.

De huidige wetgeving in Neder-
land staat bedrijven toe onder-
linge prijsafspraken te maken,
tenzij die in strijdzijn met het al-
gemeen belang. Dat geldt ook
voor de vorming van monopo-

lies. Dat leverde de laatste jaren
steeds vaker conflicten op met
de Europese regels, die mede-
dingingsafspraken verbieden.
Vrijstellingen en ontheffingen
zijn wel mogelijk. Kartels die de
Nederlandse wet op zich niet
verbood, konden dus wel wor-
den aangepakt op grond van
Europese regelgeving.

Die praktijk is hard aan vervan-
ging toe, zo stelt de SER in zijn
ontwerp-advies dat volgende
week definitief wordt vastge-
steld. Door de combinatie van
het Nederlandse 'misbruikstel-
sel' en het Europese 'verbodssys-

teem' weten ondernemers niet
waar zij aan toe zijn.
De SER-commissie die het ont-
werp-advies opstelde, pleit wel
voor een verruiming van de mo-
gelijkheden voor het midden- en
kleinbedrijf om afspraken te ma-
ken. Daartoe zou de 'bagatelvrij-
stelling' moeten worden ver-
ruimd. Momenteel geldt de
mededingingswetgeving niet
voor bedrijven diezaken doen in
goederen met een omzet van
minderdan vijf miljoen gulden.
Voor dienstverleners geldt een
maximum-omzet van één mil-
joen gulden. De SER stelt voor
diebedragen te verviervoudigen.

economie

Van onze redactie economie Eind deze maand
duidelijkheid

over koffieprijs
-k f? ~ Het is n°g niet duidelijk of de

die de afgelopen maanden sterk■ gestegen, dit jaar nog verder omhoog zal
TlV?' Pas aan net eind van deze maand, als
)OrJ k°ffie-oogst in Brazilië vrijwel achter de
_^v

g zal zijn, kan hierover helderheid worden
j»V,rfcnaft> zo maakte Sara Lee/Douwe Eg--3Pens gisteren bekend.

1J Tr
"zo i e üJd blijft het gissen en kan de prijs
■SVo" "naar b°ven a^s naar beneden gaan.4, orzitter Frank Meysman van de raad van
""de t

Van Sara Lee/DE> wilde gisteren bij

' Sn |°eüchting op het jaarverslag geen voor-
'Jkne "g doen: "Eind oktober weten we
>0n ?r> aldus de Vlaamse bestuursvoorzitter
|r£P "et Utrechtse hoofdkantoor.
ïle fs dan is noS moeilijk te voorspellen of
j(k £nJsstijgingen van de laatste maanden_ Itle voor de consument is in korte tijd 1,60

gulden per pakje van 250 gram duurder ge-
worden) doorgaan. „Het is net zoiets als vra-
gen naar de aardappeloogst in Europa. Mis-
lukt die in Nederland, dan zegt dat niets over
de oogst in Polen. Die kan uitstekend zijn. In
Brazilië is dat net zo. Op de ene plaats heb-
ben vorstperioden onherstelbare schade aan-
gericht. Op een andere plek is er niks aan de
hand."
Twee vorstperioden en een periode van
droogte hebben in Brazilië, 's werelds groot-
ste koffieproducent, veel schade aan de kof-

fiestruiken toegebracht. Volgens sommige
schattingen is minstens tien procent van de
aanstaande oogst (die in september volgend
jaar pas geplukt wordt) verloren gegaan. De
koffiemarkt reageerde echter zeer heftig op
de onheilsboodschappen uit Brazilië en de
koffieprijs schoot omhoog.

Dat de prijs op de wereldmarkt verdrievou-
digde, is volgens Sara Lee/DE (het vroegere
Douwe Egberts) ook voor belangrijk deel de
schuld van speculanten. „De invloed van de
speculanten op de prijs kan soms intens
groot zijn. Als ze op de koffiemarkt een ten-
dens bespeuren, versterken ze dat boven het
redelijke. Sommige partijen koffie zijn wel
tien keer verhandeld tegen twee of drie keer
normaal. De koffiemarkt is na de wereld-
markt voor ruwe olie de belangrijkste grond-
stoffenmarkt. Als het de speculanten op de
aandelenmarkt eens tegenzit, proberen ze
hun kans te grijpen met grondstoffen."

Groei in Nederland bijna twaalfprocent

Autoverkoop in Europa
loopt weer op rolletjes

Van onze redactie economie

HEERLEN - De verkoop van nieu-
we auto's is in West-Europa de eer-
ste negen maanden van dit jaar met
5 procent gestegen in vergelijking
met dezelfde periode van 1993. De
markt voor nieuwe auto's trok in
Nederland sterker aan dan gemid-
deld.

In Nederland werden tot 1 oktober
358.500 nieuwe auto's geregistreerd,
een groei van 11,8 procent ten op-
zichte van vorig jaar. In de vier
Scandinavische landen en in ler-
land, Frankrijk en Spanje stegen de
verkoopcijfers nog sterker.
In totaal werden in de zeventien
Westeuropese landen die lid zijn
van de Europese Unie ofvan de Eu-
ropese Vrijhandels Associatie,
9.252.300 nieuwe auto's verkocht,
dus ruim een miljoen per maand.

Opmerkelijk is dat op de grootste
nationale markt voor automobielen,
de Duitse, nog geen verbetering
merkbaar is. In Duitsland was er
zelfs een geringe daling (0,8 pro-
cent). Ook in Italië, Oostenrijk,

Griekenland en Portugal werden
minder nieuwe auto's verkocht.
Vorig jaar was overigens een uitge-
sproken slecht jaarvoor deautomo-
bielindustrie in Europa. Het aan-
trekken van de markt is een indica-
tie voor toenemend vertrouwen van
de consument in de economie, al
kunnen de verkopen sterk beïn-
vloed worden door fiscale en andere
overheidsmaatregelen.

De nieuwe cijfers werden gisteren
in Brussel bekendgemaakt dóór de
ACEA, de vereniging van Europese
autofabrikanten. Uit de (voorlopige)
cijfers blijkt verder dat de Japanse
automerken, met uitzondering van
Honda, terrein verliezen op de Eu-
ropese markt.

munt
uit

Varkens
De beoogde bundeling van de
vers-vleesactiviteiten van Co-
veco en Meatpoint is mogelijk
het begin van een omvangrijke
samenwerkingsoperatie in de
varkensslachterijensector. Di-
recteur L. Aardema van Cove-
co Beheer zei dat gisteren tij-
dens een toelichting op het
dinsdag aangekondigde onder-
zoek naar de mogelijkheden
van samengaan tussen Coveco
Vlees en Sturkomeat; de vers-
vleesdivisies van respectieve-
lijk Coveco Beheer en Meat-
point.

Luchthaven
Het aantal passagiers dat op
Eindhoven Airport aankomt en
vertrekt komt dit jaarzeker uit
boven de 175.000 gebruikers
die vorig jaar werden geteld.
Die verwachting sprak een
woordvoerster van het vlieg-
veld gisteren uit bij de presen-
tatie van de cijfers over de
eerste driekwartalen.

Renault haalt
tienduizenden
Safranes terug

DEN HAAG - De Franse autofabri-
kant Renault laat 34.000 auto's van
het model Safrane naar de garage
terugkeren. Bij deze auto's kan het
gevaar bestaan dat de ruimte tussen
de brandstoftank en het hitteschild
van de uitlaat te klein is. Daardoor
wordt de temperatuur van de tank
te hoog. Renault Nederland roept
ongeveer 4.400 auto's naar de gara-
ge terug. Het probleem werd ont-
dekt bij de Renault Safrane V6met
trekhaak. Doordat de brandstoftank
te warm werd, is er bij een aantal
auto's een gat in de benzinetank
ontstaan. Renault heeft daarom be-
sloten om alle Safranes die na okto-
ber 1992 zijn verkocht terug te roe-
pen om een extra hitteschild te
bevestigen.

Verkoop
Philips Components wil zijn
Doetinchems produktiebedrijf
voor kristallen en elektroni-
sche onderdelen voor onder
andere video-apparatuur ver-
kopen aan het Amerikaanse
Saronix. Van de 193 werkne-
mers kunnen er 180 over naar
de nieuwe eigenaar. De rest
komt in aanmerking voor een
vertrekregeling.

Groeistad

(ADVERTENTIE)

A
MUM

MOTORS

Hier kunt u altijd op rekenen.

Hierop maar tijdelijk.

Hart Nibbrig & Greeve B.V..importeur van Mitsubishi. bestaat
70 jaar. En om Jat te vieren maken wij, als u één dezer dagen
een nieuwe Mitsubishi personenauto koopt, duizend gulden op
uw rekening over. Buiten uw overeenkomst met de dealer om.
Daar kunt u in ieder geval op rekenen.

**l /■**«

Bij elke Mitsubishi een importeursbonus
van duizend gulden op de koop toe*

Deze jubtltumhtmus is ivrmttki in deieuselai teven Hun\thbrt>i & Greeve 8.\.. Sussenheim. 02522-06/IJ.
Mit\utn\ht DtüttrLease, (i2522-2iXthO Oeatetvdressett \lndl u in de GoudenGids Wijzigingen mmriVfri tuént

" De skiiinevan de
Oostduitse stad Leipzig
wordt overheerst door
reusachtige kranen en
steigers. De stad geldt

als de 'grootste
bouwplaats' in de

voormalige DDR en als
de snelste groeistad van
heel Duitsland. Links op

defoto worden
renovatiewerkzaamhe-

den verricht aan de
Thomaskirche, rechts

aan het
Intercontinental Hotel.

Foto: AP
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Provincie betaalt niet voor Riem
BRUNSSUM - Het provinciebestuur zal niet meebetalen aan de ex-
tra kosten waarmee de gemeente Brunssum wordt geconfronteerd
door deaffaire-Riem. Dat hebben Gedeputeerde Statenvan Limburg
aan Brunssum geschreven.
Brunssum is alleen al twee tonkwijt doordat de gemeente moest be-
talen voor waarnemers van de van corruptie verdachte oud-burge-
meester van de gemeente. Kort voordatRiem van het ministerie van
Binnenlandse Zaken oneervol ontslag kreeg, meldde hij zich ziek.
Brunssum moet daardoor nu ook - maximaal anderhalfjaar - zijn
ziekengeld betalen. Het college van Brunssum vroeg het provincie-
bestuur een bijdrage in de kosten. Men vindt het niet rechtvaardig
dat Brunssum moet betalen voor zaken waar de gemeente niet ver-
antwoordelijk voor is en die hun grondslag vinden in de tijd dat
Riem nog lid van Gedeputeerde Staten was. Het provinciebestuur
steltzich echter op het formele standpunt dat Brunssum als werkge-
ver gewoon de kosten voor zijn rekening moet nemen.

Defijitiefbesluit afgraving 17 hectare op 't Rooth

GS vinden onderzoek
rol Riem niet nodig

Weer ufo's
boven Heerlen

Heerlen of het onderkomen van de Hogere
Laboratoriumschool in Sittard. Zij kunnen
daar gedurende een halve dag deelnemen
aan verschillende 'doe'-activiteiten. Hier
werken meisjes in het HTS-gebouw in Heer-
len nauwgezet aan een elektronische dob-
belsteen. Printplaatjes, onderdeel van de
dobbelsteen, worden bewerkt.

Foto: FRANS RADE

Rechtbank: 'Ambtenaar moet strikt integer zijn'

Maand voorwaardelijk voor
wethouder Piet Neus (59)

DOOR ROB PETERS integriteit mag worden verlangd bij
de uitoefening van zijn ambt. Neus
heeft dat niet gedaan, ook al is dui-
delijk geworden dat hij giften aan-
nam zonder daarmee in strijd met
zrjn plicht te handelen.

De rechtbank kwam gisteren niet
toe aan het bewijs dat Neus zich in
strijd met die plicht heeft laten om-
kopen door van zijn vrienden Hoo-
genboom en Tillie uitstel van beta-
ling te accepteren bij de verbou-
wing van keuken en badkamer en
zich had laten vrijhouden op een
tripje naar Parijs. Hij had wel moe-
ten bevroeden dat die giften (finan-
cieringsvoordeel door uitstel van
betaling en ook de door de aanne-
mers betaalde hotelkosten in Parijs)
bedoeld waren om hem te bewegen
in zijn functie iets te doen of te laten
ten gunste van de gulle gevers.

Officier van justitie mr. E. van der
Bijl, die drie maanden voorwaarde-

MAASTRICHT - Ex-wethouder
Piet Neus (39) uit Maastricht tekent
hoger beroep aan tegen de maand
voorwaardelijke gevangenisstraf en
de boete van 10 mille, die de recht-
bank in Maastricht hem gisteren
oplegde voor het aannemen van gif-
ten en beloften en knoeien met een
kilometerdeclaratie. Neus beende
hoorbaar overtuigd van zijn on-
schuld de rechtszaal uit. De recht-
bank onder voorzitterschap van mr.
A. Te Strake hield rekening met het
feit dat de wethouder zelf was afge-
treden en ook dat hij door de straf-
vervolging 'ernstige maatschappe-
lijke schade heeft geleden.

lijk en dezelfde geldboete had ge-
ëist, had veertien dagen geleden het
verweer dat het om vriendendien-
sten zou zijn gegaan falikant ver-
worpen. „Het was niet om zijn
mooie blauwe ogen," aldus de offi-
cier.
De rechtbank liet geen spaan heel
van het verweer van raadsman mr.
Pfeil, die onder meer de nietigheid
van de dagvaarding had bepleit om-
dat het allemaal zo lang geduurd
heeft. De rechtbank vindt dat de
Europese regelgeving niet met voe-
ten is getreden nu het laatste ver-
hoor van Neus minder dan een jaar
geleden heeft plaatsgevonden. Ook
het argument van de raadsman dat
een voordeel van zeshonderd gul-
den in belasting- en verzekerings-
fraudezaken niet tot vervolging
leidt en dus in deze zaak buitenspo-
rig zwaar door het Openbaar Minis-
terie is opgetreden, vond geen gena-
de. Dit juist omdat het gaat om een
functionaris in een openbaar ambt.

Opnieuw onderstreepte de recht-
bank gisteren dat naar haar mening
van een bestuurder en ambtenaar
onder alle omstandigheden strikte

Einde onderzoek
Somalische broers
HEERLEN - De politie staakt het on-
derzoek naar de in Heerlen spoorloos
verdwenen Somalische broers Mahad
(13) en Faisal (14) Adem uitZeist. Het
onderzoek is 'compleet doodgebloed',
zegt politieman J. van der Veer. Hij
zegt dat geen enkele tip die is nage-
trokken iets concreets heeft opgele-
verd.

Rijksarchief
weer open
MAASTRICHT - Het vernieuwde
Rijksarchief Limburg in Maastricht is
vanaf 17 oktober weer voor het.pu-
bliek toegankelijk. De huidige bouwfa-
se is bijna afgelopen. Vanaf novem-
ber zal de kerk worden gerestaureerd,
waar in de toekomst de studiezaal en
het auditorium in worden onderge-
bracht. De officiële opening zal dan
ook niet voor september 1996plaats-
vinden.

Inval in
drugspand
KERKRADE - Het openbare-orde-
team van de Kerkraadse politie heeft
dinsdag een inval gedaan in een
drugspand aan de Ailbertuslaan in
Kerkrade. Bekend was dat vanuit de
woning van een 37-jarige Kerkrade-
naar werd gehandeld in harddrugs.Bij
de huiszoeking werden een hoeveel-
heid heroïne, een vuurwapen en drie
andere verboden wapens aangetrof-
fen en in beslag genomen. De Kerkra-
denaarwerd aangehouden.

Koe door hond
zwaar toegetakeld
KERKRADE - De hond van een
57-jarige Heerlenaar heeft dinsdag-
middag om vijf uur een drachtigekoe,
die in een weiland aan de Heerlense-
weg stond, zwaar toegetakeld. Van de
koe werd de bovenbil opengereten en
het uier dusdanig verminkt, dat het
vlies scheurdeen de melk naar buiten
stroomde. Volgens de eigenaar van
de koe, een 34-jarige landbouwer uit
Simpelveld, dient het kalf vroegtijdig
te worden gehaald. Voor het leven
van de koe wordt gevreesd.

Kerkraadse verliest
gevaarlijke pillen
KERKRADE - Een 26-jarige vrouw
uit Kerkrade heeft dinsdagmiddag tus-
sen twaalf uur en half twee gevaarlijke
medicijnen verloren. Volgens de
vrouw heeft zij de tabletten verloren
tussen de Kampstraat en Carboon-
straat in Spekholzerheide. De medicij-
nen, Cereste Forte Oxapan (kalme-
ringstabletten) en Dalmadorm (slaap-
tabletten) zijn bij onjuist gebruik zeer
gevaarijk.

Bijeenkomst voor
oud-Indiëgangers
KERKRADE - De Vereniging Oud
Militairen Indiëgangers Limburg houdt
dinsdagmiddag van twee tot vijf uur
een bijeenkomst in partycentrum 'De
Jreëts' aan de Kaalheidersteenweg
104 in Kerkrade. De bijeenkomst is
voor iedereen toegankelijk.

Politie ontdekt
XTC-tabletten
SIMPELVELD - De politie heeft gis-
termorgen om acht uur in de Dorp-
straat in Simpelveld een 30-jarige
man uit die plaats aangehouden. Tij-
dens de huiszoeking in zijn woning
werden onder andere 155 XTC-tablet-
ten aangetroffen en in beslag geno-
men.

Niet schuldig
aan ongeval
ROERMOND - De Roermondse
rechtbank vindt dat Michiel V. (21) uit
Linne niet schuldig is aan een ongeval
dat vorig jaar in Posterholt het leven
kostte aan een motorrijder. V. werd
gisteren vrijgesproken. De officier van
justitie eiste veertien dagen geleden
drie maanden cel voorwaardelijk, een
geldboete van vierduizend gulden en
negen maanden voorwaardelijke ont-
zegging van de rijbevoegdheid tegen
de jongeman. Het ongeluk gebeurde
toen hij met zijn jeep met aanhangwa-
gen linksaf een zijweg in wilde slaan.
De motorrijder, die de combinatie juist
aan het inhalen was, kon een aanrij-
ding niet meer voorkomen. Hij was op
slag dood. Metingen van de politie
wezen uit dat de motor erg hard had
gereden.

Arnhem overweegt
drugsshop Duitsers
ARNHEM - De gemeente Arnhem
werkt aan een voorstel om bij een afrit
van de Al2vanuit Oberhausen een
zogenoemde softshop in te richten
voor Duitse klanten. Dat is een koffie-
shop waar softdrugs worden verkocht.
Daarmee wordt de toeloop van Duitse
verslaafden naar Arnhemse wijken
verminderd, hoopt wethouder van
welzijn J. van Doorne.

o/z
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van Limburg zijn
Van plan de rol van Henkn in de besluitvorming
.betrekking tot mergelaf-
.lng te onderzoeken. „De
'asmatige betrokkenheid
oud-deputé Henk Riem
net bedrijf Ankerpoort,
1 geen invloed gehad op

van GS met
ekking tot de mergelafgra-
, °P 't Rooth in Margra-

zei deputé Jan Tinde-s gistermorgen bij de
entatie van het herzienevoor de winning van
steen in Limburg.
'»len Ankerpoort toestaan nog
Uen hectare af te graven. Dat
niet richting 't Rooth, maar
gebeuren in noordelijke rich-

ot op een afstand van 120 me-<nihet (beschermde) dorp Gast-. «a verwachten dat Anker-
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jssie van 48 hectare. In eerste«ie wilden GS dertig toestaan,nu nog eens iets afgeknab-
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' . belangen en die van de
l v*rle.genheid. Ik vind een perio-
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t w*W van 175 banen die met
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ing js
e dat er geen overeenstem-

l oq^ de gemeente Margraten
feraVi met me* Ankerpoort over de
reevv ng- Margraten wil totaal niet
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er n en Ankerpoort wil

Me e deputé vreest geen verve-
fels nseQuenties alsAnkerpoort
birr, .aangekondigd een schade-
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rraaßH afSegraven dan de 48
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eefbaar
ÏNed dat Jarenlang werd be-
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IK de
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Wederopbouw. Jarenlang is
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irftinüK^' willen ook extra
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ij Voigp gemeente Margraten kan
Sfcht rp{^s Tindemans -in dat op-
l6titin„ nen °P een extra bouw-I qgent.
INstiItP^ers -ing Verontruste Plateaube-|j>tier dat er geen
|loec) °ek komt naar Riems in-
W cc de besluiten. Ze had daaritr°enTVraagd

' evenals de fractie
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Ir Ma« bÜ de officier van justitieïlWbs ht Ik hoop dat hetiNerz^^ Ministerie wel tot zonIrWe overgaat," üldus Paul

sk
wijfefelt
hh^ofH Vindt overigens dat GS
(ge^L 'dargument van de werkge-
Nerh veel te slecht hebben»enSer°Uvvd. „Er werken geen 175

'"St 2 j: aan de mergelafgraving.
Ooth er hooguit tachtig en in 't

de ertlg" Verder twijfelt hij
lg heef?eriode die Ankerpoort no-
frr, du VOOr de afgraving. Volgens
'"Sats v rt het zeker vijftien jaarineetar an tien voordat de zeventien

"^ 4ni/S afgegraven. De directie
'et r 'KerPoort wilde gisteren nog
*t deef r̂en op de vaststelling van

Veldeke beticht van tegenwerken activiteiten DOL

Dialectoorlog blijft woeden

j / lobbyen JJ' ) 's bedelen J*
\ 'm een dienstauto i?J chauffeur 1

lU^ punaise \

Van onze verslaggever

HEERLEN - De Vereniging Velde-
ke en de stichting voor dialect en
cultuuronderwijs (DOL) hebben
hun geschil nog niet bijgelegd. De
oorlog in de Limburgse dialectwe-
reld blijft woeden. DOL-secretaris
drs. Leo Henderikx, vorige maand
geroyeerd als Veldeke-lid, beticht
Veldeke ervan de activiteiten van
DOL op alle mogelijke manieren te-
gen te werken.

Als voorbeeld noemt Henderikx de
gang van zaken rond de conferentie

Taalvaardig die gisteren in het pro-
vinciehuis is gehouden. DOL zou
daareen workshop geven, maar vol-
gens Henderikx heeft Veldeke ach-
ter de schermen organisator Frits
Spliethoff bewerkt om dit niet te la-
ten gebeuren. De workshop werd
gisteren gegeven door dialectken-
ner Pierre Bakkes. DOL mocht wel
een informatiestand bemannen.
Spliethoff zegt zich niet te willen
mengen in de ruzie tussen twee ver-
enigingen. Hij denkt in Bakkes een
neutrale figuur gevonden te heb-
ben.

Voorzitter F. Walraven van Veldeke

Limburg onthoudt zich van com-
mentaar in de al enkele maanden
slepende affaire.
Vorig maand werden Henderikx en
L. Robroek, respectievelijk voorzit-
ter en secretaris van deKring Heer-
len, geroyeerd door het hoofdbe-
stuur vanwege hun betrokkenheid
bij DOL. Volgens het hoofdbestuur
staan de doelstellingen van DOL
haaks op die van Veldeke. Het ge-
royeerde tweetal heeft een advocaat
in de arm genomen en bezwaar aan-
getekend tegen de actie van het
Veldekebestuur. De twee overwe-
gen de rechter te vragen het roye-
ment nietig te verklaren.
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HEERLEN - Opnieuw heeft ama-
teurfilmer Horst Anstatt bewegen-
de beelden vastgelegd van vliegen-
de, lichtgevende objecten. Zij
waren onder andere op vrijdag 7
oktober en op zondagavond 9 okto-
ber waarneembaar. Bij het filmen
van de beelden waren getuigen aan-
wezig, waaronder Heerlenaar G. de
Haas.
De meest sensationele confrontatie
vond volgens De Haas plaats op 7
oktober toen zowel hij als Anstatt
om kwart voor vijf 's morgens op
het dak van de flat een onbekend
voorwerp volgden dat zich traag
door de lucht bewoog. „Op het mo-
ment dat Anstatt filmde, zag ik ach-
ter hem een object opdoemen dat
recht op hem af kwam," aldus De
Haas. „Het kwam als het ware tus-
sen twee flats op ons afdwarrelen.
Ik riep nog: 'Horst, filmen!' maar op
zon tien meter afstand van ons
boog het in een scherpe bocht af en
verdween. Er was geen geluid, zelfs
geen zuchtje wind."
De Haas weet 'absoluut zeker' dat
het niet ging om een trucage of de
effecten van een lasershow ging.
„Een laserstraal kan zich onmoge-
lijk tussen twee flats doorwringen
om vervolgens een scherpe bocht te
maken," aldus De Haas. Een andere
waarneming betrof volgens De Ja-
ger een onbekend voorwerp op on-
geveer vijftig meter hoogte: „fantas-
tisch om te zien."
Directeur J. Souren van de Sterren-
wacht in Heerlen heeft gisteren de
videobeelden bekeken maar is naar
eigen zeggen niet overtuigd ge-
raakt. Wel zijn op 7 en 9 oktober,
toen Anstatt waarnemingen deed,
bij de Sterrenwacht ufo-meldingen
binnengekomen van inwoners van
Lemiers, Landgraaf, Roermond en
Herten.

__j^anonze verslaggever

0 Leerlingen op een praktische wijze met
techniek kennis laten maken. Met dat doel
heeft de sector techniek van de Hogeschool
Heerlen 1.100 Zuidlimburgse leerlingen uit
de derde klas van havo-en vwo-scholen uit-
genodigd voor een bezoek, dat deze week
wordt afgelegd. In het kader van de Weten-
schap- _ Techniekweek brengen de leerlin-
gen een bezoek aan het HTS-gebouw in

Millimeterwerk



. Geboren:

Jesse
1 1 oktober 1994

zoon van Paul en Mirjam
Lemmen-Debets

broertje van Ruben
Nachtegaalstr. 29
6165 BH Geleen

Tijdelijk adres: /Waasland-
ziekenhuis, Barbarastr. 1

6164 HK Geleen

t
Dankbaar voor hetgeen zij voor ons heeft bete-
kend, geven wij u kennis dat kalm en vredig
van ons is heengegaan

Lenchen Offermann
weduwevan

JosefHupperetz
in de leeftijd van 87 jaar.

Heerlen: Peter Hupperetz
Annie Hupperetz-Bougie
Josen Jacqueline
Marcel en Petra

Haren: Karl Hupperetz
Elian Hupperetz-Bolt
Lioba, Myria

Kerkrade, 11 oktober 1994.
Corr.adres: Dr. van Berckellaan 20,
6416 GZ Heerlen.
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op zaterdag 15 oktober om 12.30 uur in de
kerk H. Antonius van Padua te Bleijerheide-
Kerkrade waarna om 14.00 uur de crematie-
plechtigheid zal plaatsvinden in het cremato-
rium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Voor vervoer per bus is gezorgd.
Bijeenkomst in de kerk alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondmis vrijdag om 19.00 uur in voornoemde
kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het uitvaart-
centrum Dela, Grasbroekerweg 20 te Heerlen
vrijdag van 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u indien wij vergeten zijn u een kennisge-
ving te zenden deze annonce als zodanig be-
schouwen.

t
Na een leven van toewijding en zorg voor allen
die haar lief waren is heden in de leeftijd van 86
jaar, voorzien van de h. sacramenten, in het ver-
pleeghuis Agnetenberg overleden onze lieve en
dappere moeder, schoonmoeder, groot- en over-
grootmoeder

Maria Hubertina
Nelissen

sinds 1947 weduwevan

Jan Leonard Wielders
Lith: P.H.M. Wielders

J.W.M. Wielders-van Grinsven
Sittard: E.R.H, de Goede-Wielders
Sittard: H.P.L. Wielders

M.B.A. Wielders-Zorge
Sittard: t J.C.M.Wielders

Kinrooi: C.H.B. Wielders
Malaga: W.M.M. Spaan-Wielders

H.G. Spaan
Sittard: M.L.A. Kusmic-Wielders

B.J. Kusmic
Sittard: t J.H.C.Wielders

Oirsbeek: G.M.E. Schaeps-Wielders
R.A. Schaeps

Sittard: H.E.M. Keulen-Wielders
G.M.L. Keulen
en haar kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Familie Nelissen
Familie Wielders

Sittard, 11 oktober 1994.
Corr.-adres: Baandert 25, 6136 EM Sittard.
De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op
zaterdag 15 oktober a.s. .om 11.00 uur in de H.
Bernadettekerk, Baandert, te Sittard waarna
aansluitend de begrafenisplechtigheid zal
plaatsvinden op de algemene begraafplaats te
Sittard.
Samenkomst in de kerk waar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Op vrijdag 14 oktober zal mama bijzonder wor-
den herdacht in de avondmis van 19.00 uur in
voornoemde kerk.
Mama ligt opgebaard in het Maaslandmortua-
rium Heinseweg te Sittard. Bezoek dagelijks
van 17.30 tot 18.15 uur.

t
Dankbaar voor hetgeen zij voor ons betekend
heeft, nam God heden tot Zich, voorzien van de
h. sacramenten der zieken, in de leeftijd van 73
jaar, mijn dierbare vrouw, onze goede moeder,
Schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster, tante
en nicht

Annie Senden
echtgenote van

Albert Snackers
In dankbare herinnering:

Simpelveld: Albert Snackers
Simpelveld: José Heuts-Snackers

JanHeuts
Voerendaal: Riet Kokkelkoren-Snackers

Peter Kokkelkoren
Cindy
Familie Senden
Familie Snackers

6369 TS Simpelveld, 11 oktober 1994
Schilterstraat 6
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
zaterdag 15 oktober om 10.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Remigius te Simpelveld.
Aansluitend gevolgd door de crematie te Im-
stenrade-Heerlen.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren vanaf
9.40 uur in voornoemde kerk.
Vrijdagavond om 19.00 uur zal mede ter intentie
van de overledene de avondmis worden opge-
dragen in voornoemde kerk.
Mam is opgebaard in het mortuarium van I g'n
Bende, Dr. Ottenstraat 60 te Simpelveld. Be-
zoekuur van 18.00 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te
willen beschouwen.

t
Bedroefd, maar dankbaar om hetgeen hij voor
ons betekende, delenwij u mede, dat op de leef-
tijd van 79 jaar, gesterkt met deh. sacramenten,
in zijn eigen vertrouwde omgeving is overleden
mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonva-
der en lieve opa

Chef Boosten
echtgenootvan

Mia Ritzen
; Klimmen: M.W. Boosten-Ritzen

Hulsberg: Erry en Wiel
S i jstermans-Boosten
Sandra en Willy

Hulsberg: Gon enFrans
Horsmans-Boosten
Bas en Daniëlle

Hulsberg: Mariëtte en Peter
van Gastel-Boosten
Armand en Ilse, Mark

Klimmen: Joen Marianne
Boosten-Steenbeek
Martijn

Klimmen: Kitty en Ed
Gerritsen-Boosten
Rutger, Eef je

12 oktober 1994
Heek 6, 6343 PA Klimmen
De plechtige eucharistieviering zal worden ge-
houden op zaterdag 15 oktober a.s. om 13.00uur
in de parochiekerk St. Remigius te Klimmen,
waarna aansluitend crematie in het cremato-

i rivm te Heerlen.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijke condoleance vanaf 12.30 uur.
Avondwake ter intentie van de overledene vrij-
dagavond om 19.00 uur in voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in een der
rouwkamers van de begrafenis- en crematiever-
eniging Voerendaal, Kerkplein 43, Voerendaal,
alwaar gelegenheid tot afscheidnemen dagelrjks
van 18.30 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

I 1
Na een lange, maar liefdevolle verzorging in be-
jaardenverzorgingstehuis Firenschat, is toch
nog onverwachtvan ons heengegaan, onze zorg-
zame moeder, schoonmoeder, schoonzuster,
tante en nicht

Ella Coling
weduwevan

Hein van Weijde
Zij overleed in de leeftijd van 92 jaar, voorzien
van het h. sacrament der zieken.
Heusden-Zolder (B): Berni van Weijde

Mia van Weijde-
Wietrzijchowski

Kerkrade: t Otto van Weijde
Kerkrade: Fredi van Weijde

Lieske van Weijde-Collet
Familie Coling
Familie Van Weijde

Kerkrade, 11 oktober 1994.
Corr.adres: Eurenderstraat 6, 6467 CSKerkrade.
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op vrijdag 14 oktober a.s. om 11.00 uur in
de kapel van bejaardenverzorgingstehuis Firen-
schat te Kerkrade-Terwinselen, gelegen aan de
Schaesbergerstraat, waarna aansluitend de cre-
matie zal plaatsvinden in het crematorium te
Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kapel, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Onze dierbare overledene is opgebaard in het
mortuarium Schifferheide van Lindeman Uit-
vaartcentra, Schifferheiderstraat 7 te Kerkrade-
West; gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks
van 18.00 tot 19.30 uur.
Voor vervoer kapel-crematorium v.v. is ge-
zorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Enige en algemenekennisgeving

t
,Jiand in hand zijn wij gegaan,
tot aan de drempel.
Moegestreden maar omringd door onze liefde,
ben je moedig en dapper van ons heengegaan."
Tot ons groot verdriet hebben wij heden af-
scheid moeten nemen van mijn lieve man, onze
pap, schoonvader, opa, overgrootvader, broer,
schoonbroer, oom en neef

Sjeng Rutten
echtgenoot van

Nelly Hom
Gesterkt door het h. sacrament der zieken over-
leed hij op 81-jarige leeftijd.

Geleen: NellyRutten-Horn
Geleen: Riny Stevens-Rutten

Jan Stevens
Petra enLouis, Steef
John

Geleen: Marij Coenen-Rutten
Math. Coenen
Christiaanen Marjan

Stem: Har Rutten
Anny Rutten-Janssen
Pascal, Raymond

Geleen: Tilly Storms-Rutten
Jo Storms
Rob, Edward
Familie Rutten
Familie Hom

6165 BP Geleen, 11 oktober 1994
Nachtegaalstraat 112
De plechtige eucharistieviering zal plaatsheb-
ben zaterdag 15 oktober a.s. om 11.00 uur in de
Verrijzeniskerk, Potterstraat te Geleen, gevolgd
door de crematie in het crematorium Neder-
maas, Vouershof 1 te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Tot intentie van de dierbare overledene zal een
avondmis worden opgedragen vrijdag 14 okto-
ber om 19.00 uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel
van het Maaslandziekenhuis, Barbarastraat 1 te
Geleen, alwaar gelegenheid tot bezoek dagelijks
van 17.30 tot 18.30 uur.

Enige en algemene kennisgeving

t
Na een moedig en geduldig gedragen lijden, is na een langdurige
ziekte van ons heengegaan, mijn goede en zorgzame man, onze broer,
zwager, oom en neef

Leo Stassen
echtgenoot van

Emma Zijlstra
Hij overleed in de leeftijd van 81 jaar, voorzien van het h. sacrament
der zieken.

Heerlen: I.S.A. Stassen-Zijlstra
Familie Stassen
Familie Zijlstra

6413 ER Heerlen, 11 oktober 1994,
Gravenstraat 55.
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op zaterdag 15 ok-
tober a.s. om 12.00 uur in de parochiekerk van de H. Cornelius te
Heerlen-Heerlerheide, gelegen aan de Kerkstraat, waarna aanslui-
tend de crematie in besloten kring zal plaatsvinden in het cremato-
rium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Rozenkransgebed tot intentie van onze dierbare overledene, vrijdag
14 oktober om 18.40 uur, aansluitend avondmis, in voornoemde paro-
chiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel van het De Wever-
ziekenhuis te Heerlen, dagelijks van 16.00 tot 17.00 uur.

Dankbetuiging
Wij bedanken allen voor de hartelijke condoleances, bloemen, h.h.
missen en begeleiding naar de laatste rustplaats van

Peter Joseph
Sijstermans

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Landgraaf, oktober 1994.
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 16 ok-
tober a.s. om 11.15 uur in de parochiekerk van de H. Jozef te Wau-
bach.

Dankbaar voor alle liefde en blijdschap die l
heeft geschonken delen wij u mede dat heden, in—— —— leeftijd van 69 jaar, voorzien van de h. sacrament*»,
van ons is heengegaan mijn lieve man, onze goede'
zorgzame vader, schoonvaderen opa

Gérard Wouters
echtgenoot van

Èulke van Sloun
weduwnaarvan

Maria Raeven
Geleen: Eulke Wouters-van Sloun t

Berg en Terblijt: Pierre en Anja c
Wouters-Bemelmans ]
Raymond, Mira c

Beek: Jacken Yvonne cWouters-Wauben c
Dennis (

Wijlre: Yvonne en Arthur
Bemelmans-Wouters -Janice,Lucas, Merle

Geleen: Petra en John
Huntjens-Smeijsters
Jalou, Stefanie

Leut (B.): Jean Smeijsters
en Ellen 801 l
Familie Wouters
Familie van Sloun
Familie Raeven

6164 HH Geleen, 12 oktober 1994.
Spaubeeklaan 14.
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden *Jzaterdag 15 oktober om 12.00 uur in de parochiek^
van de H. Callistus te Neerbeek, waarna aansluitei*"
de begrafenis op de begraafplaats aldaar. I
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in <>.
kerk.
Vrijdag om 19.00 uur wordt de avondmis gehouden1
voornoemde kerk.
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijks v*
18.30 tot 19.00 uur in de rouwkamer van uitvaartcet
trum Daemen, Prins Mauritslaan 5 te Beek.
Mochten wij nog iemand zijn vergeten, dan hopen *1
dat deze annonce alskennisgeving wordt beschouW<>|

I

I

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijde|
van

Sjra Wouters
Hij was destijds nauw betrokken bij de oprichting van het Gezon'
heidscentrum Neerbeek.
Wij verliezen in hem een zeer gewaardeerd bestuurslid.
Ook zijn persoonlijkheid zullen wij missen.

Bestuur en medewerkers
Gezondheidscentrum Neerbeefc

-"

Jaardienst
Het is een jaar geleden.
Mam, wij waren zo gelukkig samen,
en dan ben jeer niet meer.
Oma,wij hadden je nog zo hard nodig.
Stil zijn de pijn en het verdriet
die niemand ziet.

Een allerliefste vrouw, mijn echtgenote, onze
moeder, schoonmoeder, oma en mijn overgroot-
oma.
De plechtige eerste jaardienstvoor

Billa Beckers-Esser
zal worden gehouden op zondag 16 oktober a.s.
om 11.30 uur in de parochiekerk van de H.H.
Petrus en Paulus te Landgraaf-Schaesberg.

Leo Beckers
kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkind

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

Het is nu een jaar geleden dat wij afscheid
moesten nemen van mijn lieve man, onze dier-
bare vader, schoonvader en opa

Karel Franken
Wij zullen hem bijzonder herdenken tijdens de
eerste jaardienst op zondag 16 oktober om 10.30
uur in de parochiekerk St. Agatha te Eys.

L. Franken-Sintzen
kinderen en kleinkinderen

Dankbetuiging
Gaarne willen wij familie, vrienden en kennis-
sen onze oprechte dank betuigen voor het me-
deleven en de belangstelling ondervonden tij-
dens de ziekte en na het overlijden van mijn
lieve man, onze vader, schoonvader, opa en
overgrootvader

Sjors van der Goot
Mevr. M.J. van der Goot-Hellenbrand
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Brunssum, oktober 1994
De zeswekendienst wordt gehouden op zater-
dag 15 oktober a.s. om 18.00 uur in de Fatima-
kerk te Brunssum.

Jaardienst
Het is een jaar geleden dat jeons verliet,
stil is de pijn en het verdriet.
De herinneringen zijn gebleven,
vaak denken wij, was jedr nog maar even.

Ter nagedachtenis van onze lievevader, schoon-
vader en opa

Jo Paffen
zal de eerste jaardienst worden gehouden op
zondag 16 oktober a.s. om 11.30 uur in de paro-
chiekerk van St. Franciscus van Assisië aan de
Laanderstraat te Heerlen.

Kinderen en kleinkinderen

Daar het ons onmogelijk is een ieder persoon-
lijk te bedanken voor de vele blijken van mede-
leven die wij mochten ontvangen bij het overlij-
den en de crematie van mijn man, onze vader,
schoonvader en opa

Sjef Mommers
betuigen wij u allen bij deze onze oprechte
dank.

Mevrouw M.Mommers-Hanssen
kinderen enkleinkinderen

De plechtigezeswekendienst zal worden gehou-
den op zaterdag 15 oktober a.s. om 19.00 uur in
deparochiekerk van O.L. Vrouw van Onbevlek-
te Ontvangenis te Kerkrade-Terwinselen.

Dankbetuiging
De grote belangstelling en de warme blijken
van medeleven die wij mochten ondervindenna
het overlijden en de begrafenis van mijn lieve
en zorgzame man, onze vader en opa

Sjef Schmetz
hebben ons veel steun en troost gegeven. Wij
hebben dat bijzonder gewaardeerd en willen u
daarvoor bedanken.

Maria Schmetz-Bruls
kinderen en kleinkinderen

Kunrade, oktober 1994.
De zeswekendienst zal worden gehouden op
zondag 16 oktober a.s. om 9.30 uur in de paro-
chiekerk van O.L. Vrouw van Altijddurende
Bijstand te Kunrade.

Dankbetuiging
t

Voor de vele blijken van medeleven door ons
ondervonden na het overlijden en bij de begra-
fenis van

Maria
Klippelaar-Lentjes

danken wij u van harte.
Familie Höper-Klippelaar

De plechtige zeswekendienst wordt gehouden
op zaterdag 15 oktober om 18.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Fatima te Brunssum.

Jaardienst
15 oktober is het een jaar geleden dat wij af-
scheid moesten nemen van onze lieve moeder
en oma

Katharina
Übachs-Jaspers

Kinderen en kleinkinderen
Brunssum, oktober 1994.
De plechtige jaardienstzal worden gehoudenop
zaterdag 15 oktober a.s. om 19.00 uur in de St.-
Vincentiuskerk te Rumpen-Brunssum.

I
Met grote verslagenheid namen wij kennis g
het overlijden van de heer

Jacques Peeters l
c
L
o

oud-collega en stafdocent afdeling HaFa * <
Muziekschool Heerlen. Sp
Zrjn vakkundige inzet, zijn kwaliteiten als
cent en zijn collegialiteit zullen altijd in I ,

Vj
herinnering blijven. hd
Wij wensen de familie veel sterkte toe. Ij

Direktie en medewerkers
Muziekschool Heerlen

'ki
ttin
v e

b(

Dankbetuiging
-j- "orl

_hDaar het voor ons onmogelijk is iedereen l*r
soonlijk te danken voor de belangstelling
stapels condoleances en de vele mooie bl° tr
stukken bij het overlijden van onze mo«*di
schoonmoeder, oma en overgrootmoeder JU

iscMaria Wilhelmina *Agnes Smits ?
weduwevan

Herman Wouters J
willen wij u langs deze weg voor het door i> 'd
toonde medeleven, dat ons diep heeft ontJ-*' iten een troost was in ons verdriet, hartelijk <" ii
ken. ftr

er.Familie Wouters-Smits s j
kinderen «^klein- en achterkleinkind^

De zeswekendienst zal worden gehouden o 90]
terdag a.s. om 19.00 uur in de parochiekerk 's
de H. Paulus te Sittard-Limbrichterveld. _l

--*
t
t. *

Dankbetuiging **.
Voor de belangstelling en het medeleven, ft]
toond bij het overlijden en de uitvaart van *

DolfRoukens
zrjn wij oprecht dankbaar.

NellyRoukens-van Doorn t.
en familie s

Lottum, oktober 1994.
De plechtige zeswekendienst zal worden ge*1 (*
den op zaterdag 15 oktober om 19.00 uur il*
St.-Catharinakerk te Kerkrade-Holz.

t Grote sortering
Showroommodellen met zéér licH'6
beschadiging M OQ_j,

Reeds vanaf I■ _L9"" J
Tekeningenkasten vanaf ’ 695.'

enKantoormeubelen 'I|_ Hl Koop nietvoordat v bij
I P _J| Van Dooren bentgeweest!
I \_T■ Sittard, Handelsstraat 23 1T 046-5148° .
"^ (Handelscentrum Bergerweg) __^
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Volgens de dagvaardiging heeft hij begin dit
jaarzeker drie jongensin garages en kelders
gelokt en daar de jongens gedwongen tot ho-
mofiele handelingen.

duidelijk gemaakt wat zijn zoon en zijn ou-
ders hebben doorgemaakt. „Er is kwaadheid
en tegelijk machteloosheid omdat het niet
meer terug is te draaien. Bovendien hebben
we maandenlang in angst geleefd omdat het
niet ondenkbaar was dat de dader leed aan
Aids. Ons gezin is beschadigd, want een ding
is zeker het zal nooit meer worden als vroe-
ger. Onze jongen durft niet meer op straat, is
bang. Ik denk dat ik het nu kan hanteren al
sta ik niet voor mezelf in als er weer iets zou
'voorvallen," aldus de vader oog in oog met
Wiel P.

D66-standpunt te herzien. „Niet al-
leen bij de Oost-westbaan, maar bij
allerlei zaken moet voortdurend een
afweging worden gemaakt tussen
werkgelegenheid en milieu." Wat
Kusters betreft blijft de prijs van de
extra banen die een Oost-westbaan
zou opleveren, te hoog. „Aanleg van
de Oost-westbaan betekent nacht-
vluchten. Anders kan het niet. En
dat is voor ons niet acceptabel."

Ouders van enkele slachtoffers van P., die
verwonderd en vooral boos reageerden op
het voornemen, zijn na de zitting door offi-
cier van justitie mr. R. Philippart ingelicht
over de verdere gang van zaken. Kort tevo-
ren had een vader een door P. veelvuldig
misbruikte 14-jarige jongen de rechtbank

stemde gisteren in met een onderzoek, onder
druk van de in het rechtbankdossier verza-
melde nieuwe wandaden en de wens van zijn
raadsman mr. Vonken.i Ï^STRICHT/KERKRADE - De van on-ucht met jongens tussen 12 en 14 jaar ver-

«achte Wiel P. (40) uitKerkrade wordt einde-
£/\\ Psvcr>iatrisch onderzocht. De man, die
Eu 'n e beginjaren negentig voor dezelf-
C ernstige feiten werd opgepakt en veroor-peeld, was onbegrijpelijkerwijze nog nooit
pP zrjn geestesvermogens onderzocht. Hij

Voorlopig hield de rechtbank de zaak voor
maximaal drie maanden aan. P. blijft al die
tijd in het huis van bewaring.

HEERLEN - De voorstanders van
uitbreiding van vliegveld Beek met
een Oost-westbaan voelen zich ge-
sterkt door de uitkomst van een
enquête van deze krant, waarin een
meerderheid van de Limburgers
zich voor de plannen uitspreekt. De
tegenstanders blijven vinden dat te-
veel belang wordt gehecht aan de
aan uitbreiding gekoppelde beloof-
de banen, waarvan nog moet blij-
ken of die daadwerkelijk komen.

Machtsstrijd leidt tot
Scheuring AOV Limburg

Chaos in ouderenpartij na keihard gevecht om leiderschap

niet verheugd met de uitslag, maar
kan zich voorstellen dat veel men-
sen werkgelegenheid zwaarder la-
ten wegen dan milieu.

Karien Kienhuis, fractieleider van
GroenLinks en verklaard tegen-
stander van de Oost-westbaan, is

„Het is prettig te weten dat vooral
onze werkgelegenheidsargumenten
ter harte zijn genomen," zegt WD-
fractieleider Wien Wijnen. Wijnen
relativeert echter het belang dat
'Den Haag' aan de uitkomsten zal
hechten. „Ik schat het ongeveer op
hetzelfde gewicht als allerlei in-
spraakreacties. Maar deze uitslag is
natuurlijk wel een steuntje in de
rug..."

'Geis' getorpedeerd

De Statenfractie en het Limburgse
bestuur van GroenLinks hebben de
Tweede Kamer opgeroepen af te
zien van de Oost-westbaan. Volgens
GroenLinks zijn er voor de werkge-
legenheid betere projecten te be-
denken dan het met veel overheids-
geld uitbreiden van een blijvend
verliesgevende onderneming als
vliegveld Beek.

Tjeu Kusters, fractieleider van de
grootst oppositiepartij in Provincia-
le Staten D66, uit twijfels over de
hardheid van de uitkomsten van de
LD-enquete. „De Boze Moeders (ac-
tiegroep tegen de aanleg van de
Oost-westbaan, red.) weten veel
handtekeningen tegen de uitbrei-
ding van het vliegveld op te halen.
D66 had liever een echte volksraad-
pleging gehad."

„Maar wij vinden dat je dje twee
niet zomaar tegen elkaarkunt afwe-
gen. Het is nog maar de vraag, hoe-
veel banen een Oost-westbaan ople-
vert. Bovendien heeft Limburg al
veel te lang op dit paard gewed. Als
we die tijd anders hadden besteed,
hadden op andere plaatsen en ande-
re manieren ook banen gecreëerd
kunnen worden."

Volgens Kienhuis weerspiegelt de
uitslag vooral de groeiende be-
zorgdheid van veel Limburgers
over de teruglopende werkgelegen-
heid. „Als je alsmaar berichten
hoort over het verdwijnen van ba-
nen, zoals bij verschillende rijks-
diensten, dan is het logisch dat
mensen geneigd zijn voor iets te
kiezen dat nieuwe banen op lijkt te
leveren."

„Het bedrijfsleven in de Euregio
Maas-Rijn heeft grote behoefte aan
een luchthaven met nachtvluchtfa-
ciliteiten," schrijft H. Versteegh, de
voorzitter van de Limburgse Werk-
geversvereniging mede namens de
middenstandersverenigingLozo en
de boerenbond LLTB in een brief
aan de Tweede Kamer. In de brief
dringen de drie organisaties aan op
spoedige uitbreiding van Maas-
tricht Airport.
Ook de Limburgse industriebank
Liof heeft een beroep gedaan op het
parlement. Liof vindt dat bij Maas-
tricht Airport de milieubelangen
moeten wijken voor werkgelegen-
heid. „Het laten prevaleren van de
miliecomponent leidt tot een on-
aanvaardbare tegenslag in de eco-
nomische ontwikkeling van Lim-
burg," heet het in een brief aan
Kamervoorzitter W. Deetman.
Als de Oost-westbaan en de nacht-
vluchten er nietkomen, zal een aan-
tal bedrijven Beek de rug toe keren.
Dat dreigement uit de Vereniging
Vrienden Maastricht Airport in een
brief aan de Kamer. Bij de vereni-
ging zijn 290 bedrijven op en rond
het vliegveld aangesloten.

Die nachtvluchtenzijn voor de Lim-
burgse werkgevers juist essentieel

Kusters ziet geen reden om het

Van onze verslaggever

Tegenstanders OW-baan bekritiseren enquête

'Enquête zinloos
na hersenspoeling'

■4ri i~ e ernstige crisis en
binnen het Alge-

kil Ouderen VerbondJfV) heeft nu ook de Lim-Jlpe partij-afdeling volledig
greep. Een definitieve

" Uring van de ouderenpar-
l n Limburg is onafwend-
r■ nu het zittend gewestbe-tr1" onder leiding van hetf1** raadslid Gonnie Meer-
Y ls afgezet door een 'ver-

groep' onder aanvoering
L &et Sittardse Statenlid

(ex-CDA). Laatst-
) emden, van wie ook de

■*i mor»dse advokaat mr.
ibh . nters deel uitmaakt,
!stüen, inmiddels een 'tegen-
>h r' geformeerd en wetenL..gesteund door landelijk

Martin Baten-

Van onze verslaggever

'at ■Cn-mer nu Dimien de oude-
"êelt i ln Limburg allemaal af-
chte' Vreselijk. Dit is een regel-
he n^OuP en tegelijk een tragi-
vestvrette'" laat nieuwbakken
l) *egt(i orzitter Mariens weten.
*atsen ,y.ensgrote vraagtekens te
Brit' v? J net 'sociaal engage-an de groep rond Veugen.

DOOR ROB PETERS

„Als in Beek en Meerssen meer
mensen tegen de baan zouden zijn
dan is dat een indicatie dat onder-
vonden geluidhinder van betekenis
is voor de oordeelsvorming. Nu is
alles op een hoop gegooid en vallen
dergelijke belangrijke verschillen
automatisch weg."

ten die aan de luchthaven grenzen
afwijken van die in andere plaatsen.

Bemelmans is vroeger tijdens zijn
opleiding tot socioloog betrokken
geweest bij diverse enquêtes. "Wat
ik toen heb geleerd is dat je uiterst
voorzichtig moet zijn met de vraag-
stelling en dat het zeer moeilijk is
een probleemstelling als deze in
eenvoudige vragen te vertalen.
lemand moet al heel veel over een
bepaalde zaak weten om er een ge-
nuanceerd oordeel over te geven."

GELEEN - H. Bemelmans van de
Milieufederatie Limburg vindt het
moment waarop de enquête is ge-
houden hoogst ongelukkig, gezien
de uitlatingen die diverse bestuur-
deren de laatste weken in de discus-
sie over de Oost-westbaan hebben
gedaan. „Het is aannemelijk dat de
nu gemeten opinie in ernstige mate
is beïnvloed door het voortdurende
gescherm met het verlies van zes-
tot achtduizend arbeidsplaatsen die
verloren zouden gaan als die uit-
breiding niet doorgaat. Dat aantal
banen is een volstrekt verkeerde in-
schatting van wat er dan eventueel
zal gebeuren. De verwachtingen
zijn sterk overdreven en in de tel-
ling worden ook alle arbeidsplaat-
sen meegeteld bij bedrijven die
helemaal niets met de Oost-west-
baan te maken hebben, zoals Euro-
control, Memorex Telex, Frans
Maas en Van Gend en Loos. Maar
die blijven er allemaal zitten als de
uitbreiding van het vliegveld niet
doorgaat."

!Li I^ev°erde bronnen binnen
cou rgse AOV bevestigen dat
' eeP erl daaroPvolgende scheu-

Og gJ1 direct gevolg zijn van een
rss er,PJplopen persoonlijk conflict

'/MreWu erten en Veugen over het
"ovi **erschap voor de komende
tttd v la'e verkiezingen. De groep
| lijsf t

Ugen
' die zichzelf eveneens

ht ju trekker heeft opgeworpen,
jges se^en 'als persoon volstrekt

Jfsroi v voor een P°ntieke lei"
T^rte *an hun kant beschuldigen
ïkivy " die biJ de laatste Kamer-

PT,ng.en biJna 5500 voorkeurss-
Nsth aalde _

en het zittendeestuur Veugen ervan als
I bel aestuurder en gewestsecreta-
hterg grUke informatie te hebben

h°Uden- De verhoudingen
lorrji; * AOV-Limburg zijn de
*be« Weken dermate verziekt,

fier e^ Uursleden uit beide kampen
lil g weer bandopnamen maken

ttron ,rde gesprekken. Ook uit
de iT^yke correspondentie van

Uuj. *arnpen aan het hoofdbe-
"Schi,ij.rden over en weer zware«uldlgingen geuit

iiri v
n zet een overgrote meerder-

h fei f
de Limburgse AOV-leden

*ek ~ tegen de coupplegers. Dat
II tv. 8
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" De 'Mestreechter Geis' heeft gisteren een flinke knauw
gekregen. Het standbeeld op de hoek StokstraatlSmeden-
straat werd omvergereden door een vrachtauto die in de

Pauline Goudsmit van actiegroep
de Boze Moeders onderschrijft de
visie van Bemelmans. Ook zij vindt
dat de burgers de laatste tijd niet
objectief door hun bestuurderen
zijn voorgelicht. „Wij zijn benieuwd
wat er zou zijn gebeurd als Brone-
kers tegen de mensen had gezegd
dat door de nieuwe Luchtvaartwet
mensen straks negen keer per nacht
wakker kunnen worden van vlieg-
tuiglawaai. Elke nacht tussen 23 en
6 uur, ook in Maastricht, Beek en
Geleen."
Goudsmit vindt het verder mislei-
dend dat bestuurders als Bronekers
bij het schermen met banencijfers
geen rekening hebben gehouden
met concurrentie voor vliegveld
Beek en dat ze bij de berekening
van de indirecte banengroei zijn uit-
gegaan van een te hoge rekenfactor.
„Mensen zijn door gebrek aan infor-
matie en met verkeerde getallen op
het verkeerde been gezet," vindt ze.

Wakker

Er is volgens Bemelmans dus een
volstrekt beeld van de werkgele-
genheid geschetst, ook van die er
nog zal komen. „In een economisch
slechtere tijd waarin werkgelegen-
heid erg onder druk staat doet de
suggestie van massaal banenverlies
het altijd goed. Er is sprake geweest
van een soort hersenspoeling die
deze enquête eigenlijk zinloos
maakt

De 37 eerder uitgelote studenten die
alsnog worden toegelaten, krijgen
een speciaal programma voorge-
schoteld zodat ze de opgelopen stu-
die-achterstand kunnen inhalen.
De RL had twee weken geleden in

kort geding opheffing van de nume-
rus fixus geëist. Volgens deRL is er
aan de medische faculteit plaats
voor tweehonderd studenten. Ook
op de arbeidsmarkt is geen sprake
van een overschot aan artsen, meen-

de de RL die de limiet van het mi-
nisterie dan ook onterecht vond.

Het ministerie had de fixus van 150
naar 163 opgeschroefd, maar dat
vond deRL onvoldoende.

Nieuwe studenten krijgen inhaalprogramma
MAASTRICHT - De Rijksuniversi-
teitLimburgs mag dit jaar tweehon-
derd eerstejaarstudenten medicij-
nen inschrijven. Het ministerie van
Onderwijs had de RL een numerus
fixus van 163 studenten opgelegd,
maar de rechtbank in Maastricht
heeft de besluiten van het ministe-
rie hierover geschorst.

Rechter vernietigt
numerus fixus RL

Een woordvoerder van Onderwijs
laat in een eerste reactie weten er-
van uit te gaan dat het ministerie
zich bij het besluit van de rechter
neerlegt. Eerder was de universiteit
van Utrecht al met succes in beroep
gegaan. Daar mogen nu 210 eerste-
jaarsworden ingeschreven in plaats
van de eerder toegewezen 165.

Het ministerie zei de fixusmaatre-
gel getroffen te hebben met het oog
op de toekomst. Volgens Onderwijs
melden zich drie keer zo veel stu-
denten als er opleidingsplaatsen
zijn. Bij onbeperkte toelating zou de
arbeidsmarkt over een aantal jaren
overspoeld raken met artsen die
niet aan de slag kunnen.

Bemelmans vindt verder dat met de
opiniepeiling vooral vooroordelen
bij omwonenden van de luchthaven
zijn gemeten. „Mensen wegen ge-
luidhinder tegen werkgelegenheid
af. Maar hoe kan iemand die buiten
de aan- en afvliegroute van de
luchthaven woont en dus geen erva-
ring heeft met overvliegende toe-
stellen over dit project een oordeel
geven. De anderen worden geacht
hun mening te geven over een situa-
tie die er nog niet is. Nu zijn er jaar-
lijks negenduizend vliegbewegin-
gen. Dat worden er straks ruim
dertigduizend."

Vooroordelen

been houden. Een huwelijk met
haar vriend Cor leek de oplos-
sing maar zei Anja gisteren: „De
onlustgevoelens, de spanning in
me bleven. Ik kon ze meestal on-
derdrukken met medicijnen. Op
die juli-avond kon ik het meer
aan."

M. de Visser van de Vereniging
geen uitbreiding vliegveld Beek
vindt ook dat de meeste antwoor-
den waarschijnlijk op verkeerde
uitgangspunten zijn gebaseerd. Ze
hecht dan ook weinig waarde aan
de enquête en vindt dat de resulta-
ten eigenlijk niet serieus in de oor-
deelsvorming over de Oost-west-
baan mee moeten wegen. „Bij een
overgrote meerderheid van de men-
sen hebben onvoldoende argumen-
ten voor en tegen aanleg op tafel
gelegen."

Uit de gisteren gepubliceerde en-
quête-cijfers heeft Bemelmans niet
kunnen opmaken of de antwoorden
van de ondervraagden in gemeen-

Anja (23) gedreven door
traumatische mannenhaat

Eis van drie jaar voor kogel in hoofd echtgenoot
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einde aan haar leven te maken.
De tijd dringt," aldus de advo-
caat.

voelens ten opzichte van man-
nen kwamen tot ontlading," zeg-
gen de deskundigen vooral na
bestudering van een jong, maar
verwoest leven.

Anja kwam op 7 juli terug van
een trip naar Oostenrijk. „Cor
was blij en vertelde me dat hij
heel veel van me hield. Ik vree
die avond met hem omdat ik
vond dat hij er recht op had.
Toen hij sliep voelde ik me vies,
ongelukkig, beroerd. Ik had het
gevoel dat ik alleen gebruikt
werd voor de sex en om geld bin-
nen te brengen," aldus Anja, die
daarna in een waas een pistool
uit de kast haalde en op Cor
schoot.

Geslagen en met een schijnbaar
nietsziende blik liet de kprtge-
knipte jonge vrouw gisteren de
behandeling van de rechtbank
aan zich voorbij gaan. De discus-
sie tussen raadsman en officier,
onderbrak zij slechts door te
kennen te geven dat zij terug wil
naar haar psychiater in Hooge-
veen. „Niet in de cel, maar in
dagbehandeling," opperde zij.

Het levensverhaal van Anja O. is
indringender dan elk filmscena-
rio. Op 14-jarige leeftijd scheiden
haar alcholverslaafde moeder en
homofiele vader. Zij blijft ont-
hutst achter. Nog geen zeventien
jaar oud valt zij in handen van
een charmante Italiaan die haar
wel dumpt in een sexclub en ja-
renlang de verdiensten incas-
seert. Op het moment dat zij zich
aan haar verleden ontworstelt en
met hulp van V. een zaak begint,
wordt zij door een kennis wreed
verkracht en is zo geschokt dat
zij terugkeert naar het rosse le-
ven.

„Directe hulp voor een vrouw
die geen invloed op haar daden
had," vroeg raadsman mr. Max
Moskowicz sr. de rechtbank gis-
teren. Drie jaar gevangenisstraf,
waarvan een jaarvoorwaardelijk,
en vervolgens behandeling eiste
officier van justitiemr. w. van de
Ven. Hij vindt dat de behande-
ling ook na het uitzitten van een
straf voor een poging tot dood-
slag goed mogelijk is.
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MAASTRICHT - „Ik zag niet
Cor in dat bed liggen. Ik schoot
op iemand, op een man." Voor-
malig prostitué Anja O. (23) haat,
gemangeld als zij is door het le-
ven, mannen als de pest. Toch
wil en mag zij ook direct terug-
komen bij haar man Cor V. uit
het Belgische Uikhoven. Die
heeft haar al lang vergeven dat
zij hem in die julinacht in hun
woning plotseling een kogel in
het hoofd joeg.De slapende man
werd overigens niet ernstig ge-
wond en kon zelf naar het zie-
kenhuis in Maastricht rijden. De
politie kon de volkomen verwar-
de vrouw zonder problemen
meenemen naar het bureau.

„Een plotselinge impulsdoor-
braak. Angsten en agressieve ge-

De raadsman liet ter ondersteu-
ning van zijn pleidooi de recht-
bank de verschrikkelijke ver-
wondingen zien aan de armen
van de vrouw. „Met haar eigen
tanden heeft zij geprobeerd een

Slechts met intensieve behande-
ling kon zij zich daarna op de

De rechtbank doet op 26 oktober
uitspraak.
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Verdachte van ontucht
psychiatrisch onderzocht

Van onze verslaggever
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Steun bevolking sterkt
voorstanders Oost-westbaan

Limburg

buurt zijn goederen moest lossen. De 'Geis' viel ter aarde
maar kon zonder veel schade aan het beeld zelf weer op de
vaste plek worden verankerd. Foto: HENK MAGNEE
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Slechts handvol mensen vroeg uil de veren voor Ikea

Blauwbekken voor
gratis klapstoel

ruim honderd afkomstig uit de regio,
dat bewijst maar weer dat Heerlen en
Ikea bij elkaar passen. De Ikea-kleu-
ren blauw en geelzijn immers ook de
kleuren van de gemeente Heerlen."

Cheque
Ikea voor
pension

Mijnzicht
HEERLEN - Pension
Mijnzicht aan de Ganze-
weide in Heerlen heeft
een cheque van vijfdui-
zend gulden gekregen
van Ikea. Dit werd giste-
ren bekend gemaakt bij
de opening van de Heer-
lense vestiging.
Mijnzicht is een opvang-
huis voor zwerfjongeren
uitHeerlen en omgeving.

(Het pension werd dit na-
jaar geopend en biedt
plaats aan zon 25 rand-
groepjongeren plus der-
tig reguliere huurders.
De leiding van Mijnzicht
kan het cadeau van Ikea
verzilveren tijdens een
bezoek aan de Heerlense
vestiging.

HEERLEN - Hoewel dauwtrappen
een bekend begrip is in Limburg,
was gistermorgen slechts een handje-
vol mensen vroeg opgestaan om de
opening van de Heerlense Ikea-vesti-
ging bij te wonen. De volhouders, die
vanaf zeven tot negen uur samen-
dromden voor de uit voorzorg ge-
plaatste dranghekken bij de ingang,
hebben de eer te beschikken over
een gratis klapstoel voorzien van een
sticker: 'Ik was vandaag bij de ope-
ning van Ikea-Heerlen'.

Kritiek op de - kostbare - verkeers-
maatregelen die de gemeente heeft
getroffen, vindt Pleumeekers onte-
recht. „Heerlen maakt geen knieval
voor de commercie, die beeldvor-
ming is onjuist. Het is logisch dat de
gemeente maatregelen neemt als ver-
keerschaos verwacht wordt, dat doet
.Kerkrade ook als Roda JC voetbalt.
Ikea zit in Heerlen en daar zijn we al-
lemaal blij mee, maar Ikea doet niets
op de weg, het is een bedrijf dat
opent en wij moeten zorgen voor de
rest. Het bedrijf heeft overigens an-
derhalve ton bijgedragen, strikt ge-
nomen was dat niet eens nodig
geweest."

Klokslag twaalf uur hadden precies
4500 Heerlenaren een aankoop ge-
daan bij de Zweedse meubelgigant,
tegen sluitingstijd was dat opgelopen
tot zon 12.000. De een ging naar bui-
ten met slechts een papieren poppen-
kast voor de kinderen, de ander met
een compleet interieur. Een ding
hadden ze gemeen: de nieuwsgierig-
heid naar het Zweedse wonen.

Pakweg de eerste honderd klanten
werden in het woonwarenhuis wel-
kom geheten door Ton Reijmers,
store-manager of gewoon baas van
de winkel. Veelal voorzien van een
geel petje en blauw/gele balonnen
gingen ze vervolgens op strooptocht
door de gloednieuwe zaak aan de
woonboulevard. Ikea heeft voor elk
wat wils, werd alom geconcludeerd.

Ook de ambassadeur is een fan van
de meubelgigant, zo verzekerde hij
tijdens een rondleiding door de win-
kel met de hand op het hart. „In mijn
residentie aan de Lange Voorhout in
Den Haag staan de artikelen niet zo
goed, het is daar wat te chique. Maar
privé heb ik wel ook wat dingetjes,
ja."

Met de ambassadeur waren talloze
relaties, waaronder het gemeentebe-
stuur van Heerlen, door Ikea uitge-
nodigd voor een traditioneel Zweeds
ontbijt. Bij het krieken van de och-
tend, om zeven uur. „Want dat is de
Ikea-filosofie," aldus commercieel
manager Wim J. van Haaften van
Ikea Nederland trots. „Als er zonodig
een feestje gebouwd moet worden,
dan vóór openingstijd."

van Ikea in huis, straks is dat hier
ook zo."

mum van tijd hadden de twee een
boomstam doorgezaagd en was Ikea-
Heerlen in produktie.

Ook de Zweedse ambassadeur J. af
Sillén merkte dat al op in zijn toe-
spraak bij de opening. „Ikea staat
voor moderne Zweedse vormgeving,
een goedekwaliteit en een lage prijs.
leder gezin in Zweden heeft wel iets

Natuurlijk is ook burgemeester Pleu-
meekers blij met Ikea-Heerlen al was
het alleen maar vanwege de banen
die het Zweeds bedrijf te bieden
heeft. „Werkgelegenheid is een be-
langrijke factor voor onze regio. Van
de 115 medewerkers van Ikea zijn

Terwijl de genodigden binnen geno-
ten van de luxe ontbijt-variant kre-
gen ook de 'dauwtrappers' buiten
een bordje voorgezet. Even voor ne-
gen uur voltrok Sillén met Heerlens
burgemeester JefPleumeekers de of-
ficiële openingshandeling: in een

Stadsautoweg Heerlen slechts korte tijd afgesloten

Massale drukte Ikea blijft uit

Ikea-verkeer
Het is een merkwaard?
zaak dat Gedeputeerd I
Staten pas maandag oO
Ikea en gemeente Heen' j
lieten weten niet akkoord
zijn met de afsluiting van<
stadsautoweg. De provinc 1
Limburg was al acht wek«|
op de hoogte van de pk-*!
nen en had daar tot afge*1
oen maandag loyaal afl
i— a '— .
meegewerkt. Voor Heerlen - begrijpelijk - reden een kort gedn1
aan te spannen, vergeefs zo bleek dinsdag.
Wat kan dan de reden zijn voor die plotselinge ommekeer van'
provincie? Simpel, Gedeputeerde Staten vreesden de aangekol
digde schadeclaims van het bedrijfsleven, wanneer de stadsau'
weg, een provinciale weg, zou worden afgesloten. Ikea wilde
terecht — de provincie niet van die claims vrijwaren, waarop "«

met de staart tussen de benen een veilig heenkomen zochten. Vo<
de politie in Heerlen bleef er toen nog maar een mogelijkheid op
om de provincie de loef af te steken: op grond van veiligheidsovfij
wegingen alsnog de mogelijkheid creëren de stadsautoweg af'
sluiten.
Het blijft uiteraard vreemd dat de gemeente Heerlen zoveel moei
doet voor de opening van slechts één winkel, al is het dan o*
Ikea. Toen de Woonboulevard, met aanzienlijk meer zaken, wel
geopend, was er veel minder kouwe drukte.
Ronduit merkwaardig is dat Ikea de bedrijven in en rond In de Crl
mer al op 20 september benaderde met een schrijven, waarin "
te nemen verkeersmaatregelen foutief werden weergegeven, y
politie van Heerlen kwam begin oktober met geheel andere geg*
yens op de proppen. Wie maakt hier eigenlijk de dienst uit, lk-i
of de gemeente Heerlen?
Hoe dan ook, eventueel gedupeerde bedrijven kunnen hun schj
declaims indienen bij de gemeente, nu de provincie zich als eÊ
bange haas uit de voeten heeft gemaakt en Ikea zich niet veraf!
woordelijk acht. P-.

Acht dagen wachten
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HEERLEN - De massale
drukte bij de opening
van Ikea-Heerlen is giste-
ren uitgebleven. De kas-
sa's van het woonwaren-
huis registreerden 12.000
bezoekers, terwijl Ikea
zon 25.000 verwachtte.
Industrieterrein In de
Cramer, waar de zesde
winkel van de Zweedse
meubelgigant in Neder-
land is gevestigd, was de
hele dag goed bereik-
baar.
De stadsautoweg in de richting
Nuth en Geleen werd aanvanke-
lijk afgesloten om te dienen als
extra parkeerplaats, maar deze
maatregel werd na korte tijd weer
ongedaan gemaakt. De komende
dagen wordt van uur tot uur be-
oordeeld of afsluiting noodzake-
lijk is.

Ikea wijt de tegenvallende be-
langstelling aan publikaties over
de mogelijke drukte. „De mensen
verwachten hier een grote puin-
hoop en stellen het bezoek liever
uit," zegt Wim J. van Haaften,
commercieel manager van Ikea
Nederland.

Woordvoerder J. Koevoets van de
Heerlense politie denkt dat Ikea
later deze week te maken krijgt
met grote toeloop.

Burgemeester Jef Pleumeekers
van Heerlen ziet in Ikea een be-
vestiging van de centrumfunctie
van de gemeente. „Het concept
van de zaak is grensoverschrij-
dend, mogelijk fungeert Ikea als
trekpleister voor andere bedrij-
ven." Pleumeekers gaat dit argu-
ment hanteren tijdens de Ronde
Tafelconferentie op 21 november
in het Maastrichtse provinciehuis,
over de mogelijke aanwijzingvan
Heerlen als stedelijk knooppunt.

claims van bedrijven diere
de afsluiting worden getrojfK
De gemeente Heerlen sp-f!!
dinsdagmiddag een kortP"
ding aan tegen het proViT^
bestuur om instemming V?
de afsluiting af te dwingeijL
rechter gaf de provincie eCjjcom formele redenen gelijkf0

Gemeente en politie vf<J
echter dat als afsluiting v3j>|
stadsautobaanniet mogelijk
tijdens de openingsdagen tk<
de Zweedse meubelgigant»
enorme verkeerschaos V
staat. In zulke gevallen kaT*
politic uit veiligheidsoveTJj
gingen tot afsluiting vai>C
stadsautoweg besluiten.

HEERLEN - De politie zal de
stadsautoweg in Heerlen af-
sluiten als de verkeerssituatie
dat vereist. Dat is gisteroch-
tend voor de opening van Ikea
besloten tijdens een spoed-
overleg tussen burgemeester
Jef Pleumeekers van Heerlen
en de politie nadat het provin-
ciebestuur had geweigerd met
de gedeeltelijke afsluiting in te
stemmen.
Als verantwoordelijke autori-
teit had het provinciebestuur
maandagmiddag te elfder ure
geweigerd met de door Ikea
gevraagde gedeeltelijke afslui-
ting van de stadsautobaan in te
stemmen. De provincie vreest
al aangekondigde schade-

Politie belast met beslu
over afsluiten autoweg

Parketambtenaar
gaf informatie aan
drugsproducenten
MAASTRICHT - De in juni aange-
houden parketambtenaar Marco S.
is als gevolg van het onderzoek naar
de Maastrichtse drugsproducenten
ontmaskerd. De rechterhand van de

officieren van justitie gaf éy\\\
en vertrouwelijke informati^F
betaling door aan het crimiflV
lieu. Hij had de beschikkiflj
complete dossiers. Het lek -openbaar ministerie werd a'
cember vorig jaar ontdekt. 'werd de man aangehouden. "■ van justitie mr.Laumen en <^ X■ recherche hebben de za°W
steeds in onderzoek. Hoeve^1 S. heeft ontvangen is no|l

■ kend. Ai

Ikea-Heerlen biedt werk aan 115
mensen, waarvan honderd uit de-
ze regio. De zaak beslaat zon
9.000 vierkante meter. Met de mo-
gelijkheid van uitbreiding heeft
de gemeente Heerlen al rekening
gehouden. Volgens Pleumeekers
mag Ikea nog driehonderd vier-
kante meter winkelruimte invul-
len^

Uitbreiding

Onderzoek naar vermogens criminelen steeds belangrijker

Grote kennis in Zuid-Limburg
over synthetische drugsmarkt

De rechtbank veroordeelde beiden
tot drie jaar gevangenisstraf en een
geldboete van 750.000 gulden. In
hoger beroep streepte het Hof die
geldboete door.
In februari van dit jaar werd een
amfetaminelaboratorium in Amby
in Maastricht opgerold. Daarbij
werd 32 kilo XTC en vijfhonderd-
duizend gulden in contanten in be-
slag genomen. Een aantal uitge-
bouwde Mercedessen- en BMW-
cabriolets werden eveneens in be-
slag genomen. Vijf mensen werden
aangehouden.
In mei werd weer een afnemer aan-
gehouden in Maastricht. Hij had
duizend roespillen bij zich. Een
maand later leidde een zijspoor van
het onderzoek naar Breda, waar een
drugslaboratorium werd opgerold
en vier mensen werden aangehou-
den. Een maand later volgde de

aanhouding van zeven persojï
Brunssum. Bij die groep weTj
hoeveelheid chemische gron 1
fen aangetroffen.
De grote klappers volgden OJIL. uit Apeldoorn liep op de fl
gen de lamp op een moment v,
33 kilo XTC in zijn bezit had-^lopen vrijdag werd in Eijsd£ (
H. aangehouden. Bij hem v^J
kilo MDEA aangetroffen, een ]
produkt voor Eve-tabletten. "
werd een kristaliseermachiflß
genomen. En zoals woensd»S
richt, werden deze week in j
tricht elf verdachten aangei>
en werd bij een huiszoeking^
eens honderdduizend gulde*^
tant en 55.000 XTC-pillen L
den. Daarnaast werden W*2 ,
peperdure auto's meegejjj,
evenals dure gebruiksar^
zoals horloges van de merk*3,
lex, Cartier, Breitling en andÊ

raden. j
De Zuidlimburgse clans hebb'
zamenlijk zon grote afzetmai*,
eerder samenwerken dan c°fl J
ren het parool is. Tabletteer^nes en kristaliseerapparatuu' j
den door verschillende gr j.l
gedeeld. Geweld om de may
het gareel te houden, komt da.,,
nauwelijks voor. Bij de vele e(
slagnemingen weiden slechts ,
"Ie vuistvuurwapens aangetro'

De professionaliteit van de bendes
is inmiddels ver doorgevoerd. Niet
zozeer in het oprichten van een
hechte organisatie, maar vooral in
de produktie van steeds nieuwe
chemische drugspillen die telkens
net niet onder de uitdijende Opium-
wet vallen. Zo werd na MDMA de

Zuid-Limburg ontdekte begin jaren
zeventig als eerste de synthetische
drugsmarkt en heeft inmiddels een
grote kennis op dit gebied ontwik-
keld. 'Bekenden' zoals Robbie van
L., Dikke Billy, Peter van D. en
pepkoning Kalle P. zijn de grond-
leggers van deze illegale chemische
industrie waarin de winsten boven
die van een bedrijf als DSM uitstij-
gen. De belangrijke kopstukken
van deze tijd zijn rond de veertig
jaar.

MAASTRICHT - Volgens de divi-
sie georganiseerde criminaliteit
wordt - niet specifiek in Zuid-Lim-
burg - veel geld geïnvesteerd in de
'bovenwereld', zoals bijvoorbeeld in
de horeca, de bouwwereld en het
transportwezen. Het onderzoek
naar de criminele vermogens wordt
steeds belangrijker. Opvallend is
dat veel van de 42 aangehouden ver-
dachten een uitkering en huursub-
sidie ontvingen.

zeven kopstukken werden opge
pakt, zijn al eerder successen be
haald. Een overzicht.
In juli 1993 werden in Tongeren
twee Belgische afnemers aangehou-
den. Ze waren in het bezit van 1400
XTC-tabletten. Een maand later
werden op een Duitse parkeerplaats
drie Duitse afnemers aangehouden.
Behalve duizend XTC-pillen had-
den zij ook vijf kilo hasj bij zich.
Weer een maand later pakte de poli-
tie twee Nederlanders op in België
voor de invoer van elf kilo amfeta-
mine.
H. en T., die dat laatste transport
geregeld hadden, werden in decem-
ber in Maastricht opgepakt. In dat
onderzoek werd drie miljoen gul-
den aangetroffen op een rekening
van de Kredietbank in Smeerrnaas.
Verrassend vond de politie de
vondst van anderhalve kilo cocaïne.

basisstof MDEA voor zogenoemde
Eve-tabletten ontwikkeld. Nu ook
die variant strafbaar is gesteld, is
MDPA opgedoken. Tevens voorzien
de groeperingen zich van de advie-
zen van gerenommeerde specialis-
ten op fiscaal, financieel en juri-
disch terrein.
De politie weet dat de strijd tegen
deze drugsproducenten dweilen
met de kraan open is. „We proberen
de pieken eruit te halen en de zaak
beheersbaar te houden," vertelde
Hutschemaekers. Ook de divisie re-
gionale recherche zegt een chro-
nisch tekort aan personeel te heb-
ben. Aan het onderzoek dat juli
vorig jaar begon, hebben voortdu-
rend negen rechercheurs gewerkt,
nog afgezien van de inzet van aller-
lei ondersteunende diensten. De
kosten van dat onderzoek beloopt
overigens ook miljoenen. Voordat
maandag werd toegeslagen en zes a
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)" Een privé-feestje vlak voor de opening van de Ikea-winkel in Heerlen. Bianca en Johanzijn nu officieel eerste klant.
Foto: CHRISTA HALBESMA

Van onze verslaggeefster

HEERLEN - De champagne
stroomt rijkelijk als Bianca Wes-
ten en haar vriend Johan Latu-
putty even voor negen uur op de
inmiddels beroemde rode Ikea-
bank de splinternieuwe vesti-
ging in Heerlen worden ingere-
den. Heel decadent, maar ver-
diend. Om als eerste klant een
premie op te strijken bracht het
Heerlense stel de afgelopen acht
dagen door voor de ingang van
het geel-blauwe woonwarenhuis
aan In de Cramer. Een record in
de - Nederlandse - geschiede-
nis van de Zweedse meubelgi-
gant.

Met een blos op de wangen van-
wege de drank en de kou nemen
de glunderende volhouders een
meubelcheque van vijfduizend
gulden in ontvangst. Ikea heeft

Champagne en cheque
voor eerste klant Ikea

nog een verrassing: de bank
waarop de Heerlenaren de tijd
hebben uitgezeten, mag ook mee
naar huis.
Het stel is wel opgelucht dat de
marathonzit eindelijk voorbij is,
hoewel ze een tijdje wereldbe-
roemd-in-Limburg waren. Na-
dat ze dik een week geleden'
.neerstreken voor Ikea Heerlen,
werden ze van alle kanten ge-
steund. Het winkelpersoneel
stelde een bank ter beschikking,
zodat het duo tenminste gemak-
kelijk kon zitten, familie bracht
de televisie en video. Slapen
deed het tweetal in de auto, die

eveneens pal voor de winkel ge-
parkeerd werd.
„Het was een leuke tijd, die zul-
len we echt nooit vergeten, maar
we zijn wel kapot," zegt Johan.
Ook zijn vriendin heeft genoten
van de logeerpartij op de woon-
boulevard. Naast familie en
vrienden kwamen ook wild-
vreemde mensen informeren
naar het welbevinden van met
name Bianca.
Zij is geen seconde voor de vesti-
ging weggeweest, omdat ze offi-
cieel als eerste klant geregis-
treerd stond. Enkele concurren-
ten dropen meteen weer af.

Bianca: „Afgelopen woensdag
probeerde een man uit Duitsland
met zijn camper een plekje voor
de zaak te bemachtigen. Hij was
erg teleurgesteld toen ik hem
vertelde dat ik toch echt de aller-
eerste was."

De twee hebben alle lof voor
Ikea. „Het personeel heeft uitste-
kend voor ons gezorgd, we kre-
gen geregeld eten en drinken en
mochten gebruik maken van het
toilet, anders was dit ook vrijwel
onmogelijk geweest," lacht de
Heerlense.
De meubelcheque wisselen de
twee nu nog niet in. Bianca: „We
hebben de afgelopen week min-
stens honderd keer de katalogus
doorgebladerd, maar een keuze
hebben we nog niet gemaakt.
Volgende week komen we in alle
rust meubels uitzoeken, nu wil-
len we alleen maar naar huis,
douchen."
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HEERLEN
Stadsgalerij, Raadhuisplein 19. Jo-
seph Beuys. T/m 13/11. Open di t/m vr
11 tot 17 uur. Za en zo 14-17 uur.
Galerie 't Wevertje, De Weverzieken-
huis. Werk van Carien'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 Gaudi, Hereweg 83. Gerald
Derksen en Loes van Vliet, MixedMedia. Van 26/10 t/m 13/11. Open vrvan 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 13.30-16.30uur.

BRUNSSUM
Gregorius Ziekenhuis. Werk van Pc
tra Corstjens. T/m 1/11.

SITTARD
Het Domein, Kapittelstraat 6. Foto-
werken van Lieve Prins. For Sale,
schilderijen en aankleding van Leslie
Browne. Die Winterreise, fotowerk
van Korrie Bessems. T/m 23/10.
Galerie Michel Knops, Steenweg 44.
Schilderijen en gouaches van Gérard
Grassère. T/m 30/10. Open di t/m vr
11-18 uur. Za 11-17 uur. Zo 14-17 uur.
Galerie Zabawa, Agricolastraat 152.
Schilderijen van Denies Damiaens.
T/m 7/11, open wo t/m vr 16-18uur, zo
14-17 uur.

GELEEN
Galerie Hanenhof, Groenstraat 44.
Werk van Bouke Steinfort. T/m 23/10,
open do en vr 18-20uur, za en zo 14-17
uur.
Maaslandziekenhuis. Werk van Eva
Kessel en Manon Moonen. T/m 31/10.

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

SCHINVELD
Atelier Kristalberg, Eindstraat 58a.
Jos van Wunnik, Schilderijen, stenen,
steenkringen, labyrint. T/m 30/10.
Open zo 14-17 uur.

MAASTRICHT
Gallery Bell'Arte, Achter de Comedie
16a. Beelden van Nic Jonk. T/m 6/11.
Open do t/m zo 12-17.30uur.
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 Hem», St.Nicolaasstraat 26c.
Rundschau, diverse kunstenaars. T/m
22/10. Open di t/m za van 15 tot 19uur.
Gallery Callas. Markt 10b. SjaKO.
schilderijen. Open do en vr van 14 tot
17 uur, za 14 tot 16 uur, zo van 13 tot
16 uur.
Galerie Dorine Eijkman, Rechtstraat
96. Willem Brauckmann, schilderijen.
T/m 14/10. Open do t/m zo van 13.30
tot 17 uur.
Galerie Amarna, Rechtstraat 82/84.
Werk van Monique Hiltermann en El-
la Koopman. T/m 12/11, open di t/m za
vanaf 12 uur.
Galerie Fan, 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, open vr 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
12-17uur.
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
13.30-17.30uur.
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/m 27/11,
open do t/m za 14-18 uur.
Galerie Ardi Poels, Lage Barakken
31a. Werk van Michel Francois, Lu-
dwig Vandevelde en Ingeborg Meu-
lendijks. Van 15/10 t/m 19/11, open wo
t/m za 13-17 uur.
Stationshal. Een spoor van Paul Tïe-
man. T/m 21/10.
Akademie Beeldende Kunsten. Col-
lectie ruimtelijke manuscripten van
Stichting Vedute. Van 31/10 t/m 11/11.

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

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

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

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
tot 17 uur.
Openbare bibliotheek. Schilderyen
van John Beckers. T/m 28/10.

Aantal allochtone scholieren
in 2010 verdubbeld

Conferentie Taalvaardig op weg biedt leerkrachten handreikingAllochtone kinderen leren de Nederlandse taal
j wel op straat. Speciale aandacht op school zou» met nodig zijn. Inmiddels wordt daar anders over» u gedacht. Deze kinderen hebben op school< begeleiding nodig. De taal die ze op straat leren is
j te beperkt om op dezelfdewijze onderwijs te
jvolgen als hun Nederlandstalige leeftijdsgenoten.

Om een einde te maken aan de blijvende
j achterstand op dit terrein, ook bij kinderen van
| migranten die in Nederland zijn geboren, beslootde toenmalige staatssecretaris van Onderwijs en

Wetenschappen, Ginjaar-Maas, in 1987 gerichte
j beleidsmaatregelen te treffen. Het project; Nederlands als tweede taal (NT2) werd twee jaar

later in het leven geroepen. Zes miljoen gulden
zijn structureel op jaarbasis beschikbaar om de

achterstand zoveel mogelijk te verkleinen.- Nederlands als tweede taal was gisteren in het
Maastrichtse provinciehuis het onderwerp van de
J conferentie Taalvaardig op weg inLimburg,
bedoeld om leerkrachten van basis-, speciaal- en
voortgezet onderwijs een handreiking te gevenvoor het onderwijzen van allochtonekinderen,

bijeenkomst in Maastricht was de zevende in
een serie van zestien die door het hele land

worden gehouden.

" Voor allochtone scholieren heeft NT2 aangepast studiemateriaal Nederlands voor anderstaligen ontwikkeld. Speciale
begeleiding op school blijkt noodzakelijk. Foto: studioandré ruigrok

schillende Pabo's en lerarenop-
leidingen besteden al aandacht
aan onderwijs voor niet-Neder-
landstalieen.
De groep die de meeste proble-
men op school ondervindt zijn
de analfabeten van een jaar of
elf. Ze woonden voordat ze naar
Nederland kwamen vaak op het
platteland en hebben zelfs geen
idee van het fenomeen school.
Deze kinderen kunnen de Ne-
derlandse taal niet leren volgens
het traditionele systeem van
boom-roos-vis, meent Spliethoff.
„We proberen in te spelen op de
belevingswereld van deze leef-
tijdsgroep. De vierjarige raakt
geboeid door de betekenis van
het woord poppenkast, de elfjari-
ge wellicht meer door compact
disc. Zo geef je didactisch gezien
op ongeveer dezelfde wijze on-
derwijs, maar veel meer gericht
op de interesse van het kind."
„Deze kinderen volgen in aparte
groepen gedurende veertig we-
ken intensief onderwijs. Na dat
schooljaar zijn ze doorgaans zo-
wel mondeling als schriftelijk in
staat in te stromen in het norma-
le onderwijs. Zij kunnen dan in
ieder geval opdrachten lezen,"
meldt de projectmanager. Het is
voor deze scholieren niet alleen
een kwestie van snel en goed een

streeksgewijs

Eerder die ochtend liet deputé
drs. Ger Kockelkorn in zijn wel-
komswoord weten zich heel

ren meer mogelijkheden voor de
toekomst biedt. Zo zie jeze door-
stromen, ook naar het acade-
misch onderwijs," vertelde dr.
Frans Teunissen, voorzitter van
de projectgroep NT2, de ruim
honderd belangstellenden in de
Statenzaal van het Provincie-
huis.

goed voor te kunnen stellen hoe
allochtone kinderen, die de Ne-
derlandse taal nauwelijks be
heersen, zich in de klas voelen
„Als zesjarige jongen, opge-
groeid.binnen een gezin waarin
uitsluitend dialect werd gespro-
ken, in deKerkraadse wijk Bleij-
erheide, ervoer ik dat ze op
school een heel andere taal spra-
ken. Het bleek Nederlands te
zijn."

achterhaald. Langzaam maar ze-
ker stromen migrantenkinderen
ook door naar mavo, havo en at-
heneum. „Ons is al opgevallen
dat de beste kinderen van de
klas vaak van Marokkaanse of
Turkse afkomst zijn. Zij moesten
een behoorlijke strijd leveren om
op school bij te kunnen benen.
Bovendien worden ze door hun
ouders gestimuleerd om hun
best te doen omdat goed preste-.

taal leren. De meesten zijn ge-
vlucht voor de oorlog. Hebben
geen ouders meer, of hebben ge-
zien hoe hun familieleden of
vrienden mishandeld of gedood
werden. Gebeurtenissen die ver-
werkt moeten worden.
Lagere technische scholen en
voormalige huishoudscholen
hebben in het verleden regelma-
tig ruimte gecreëerd voor onder-
wijs aan allochtonen. Dat lijkt

tjASTRICHT - In 2010 is het
lubh allocntone scholieren ver-
leri d' ïiet onderwijs in Ne-
r«nd, zoals het op dit moment

'eefh°rganiseerd' kan die hoe"
l-Ptt id niet aan- Die conclusie
r*Kt drs. Frits Spliethoff, pro-
L'^anager van NT2, na vijfjaar
Bnri aan het Project Neder-
hip als tweede taal. Een paar
Jlifl!'antenkinderen in de klas
laan Voor de leerkracht door-
>D tiWemi8 of geen problemen
Jo 'e leveren, maar als het aantal
'r n jot is dat net lesprogramma-onder lijdt, is de situatie min-
,J rooskleurig. NT2 probeert
ften tUatie in de klas te voorko"

'vikk'l31 studiemateriaal is ont-
lelrf om de leerkachten een
"Vorr?nde hand te bieden. „Er>est

en ons steeds meer vragen
'md over net lesgeven aan
''iet HFen voor yne Nederlands

m°edertaal is. Daarnaast
ffe fn leerkrachterifcgeschóold.
I99~streven er zelfs naar om in
ier, opleidingemzodanig te
ten en geherstructureerd dat re-
W^S gehouden wordt met

*■ vertelt Spliethoff. Ver-

Even een andere baangroter publiek een concert. Deel-
name aan de clinic en entree
voor het concert kosten samen
10 gulden. Voor informatie:
Hans van Dijk van KPL S werk:
793026 en 's avonds _ 724978 of
324354.

Wedstrijd voor
biertappers
ECHT - De regionale biertap-
wedstrijden worden dit jaar ge-
houden in zaal-disco Spee aan de
Plats in Echt en wel op woens-
dag 19 oktober. De winnaars in
de klassen eenmanszaken en
meermansbedrijven van alle re-
gionale wedstrijden doen mee
aan de finale tijdens de Horecava
1995 in Amsterdam. De tapwed-
strijden in Echt beginnen om
13.30 uur en duren tot circa 17
uur. Er kan tot half twee worden
ingeschreven.

KERKRADE

" Het IVN maakt zondag een
ochtendwandeling over de Teve-
renerheide. Vertrek om 10 uur
vanaf de parkeerplaats aan de
Golfbaan in Brunssum.

HEERLEN
Jfj van en het zaalcomité
d.aE Meezenbroek houden vrij-

af Van in
n 10 tot 17 uur en zaterdag

'n d-p* 14 uur rommelmarkt
au daß<.T Pafochiezaal aan de Mes-
.e schf,1!"331- Wie spullen ter be-
/ % 7,^mS wil stellen, kan bellen
ze '22468 of 720644.
e' % j
,el boew het kader van de Kinder-

* \\ {eenweek wordt zondag van
4- sCr ,o, k2' 3o uur in de stads"
s eertc ert Uvvburg een limonadecon-
<* )inB„Verzorgd door de VlO-leer-
■ Schor?i n de Heerlense muziek-
" Pfeso '♦ ssen de bedrijven doorVeAnu rt de schrijfster Diet

loWn. °or haar boek 'Nachtc-

! Van ien
V
t
erzamelaar houdt zondag

verz " tot 17 uur een provinciale
I u lbeurs in het Comelius-li de ' "eulstraat 2in Heerlerhei-

' week*het kader van de 'Inzet-
! niet' voorheen 'Honger hoeft
I tot 22 4°/dt vrÜdag van 19.15 uur

§ehn. '} uur een thema-avond:
/ ti-Urn ?>en in het Missionair Cen-Ulft.Putgraaf3.

LANDGRAAF
i^DGRAAFi ZontP de Draf- en Renbaan vindtrorn^g, van 10 tot 17 uur eenmcl- en snuffelmarkt plaats.

I " J_.

' Garo^ zangeres Cathy Segal-
i <ia g v

a Ult Hollywood geeft zon-
-1 i»i p anaf 16 uur een zang-clinic
f Va£.ffVn C Heerlenseweg 162.jv>^

20 uur geeft zij voor een

" Postzegelvereniging Wau-
bachhoudt zaterdagmiddag een
bijeenkomst in gemeenschaps-
huis 't Ströatje, Eygelshovener-
weg 4 in de Groenstraat.

BRUNSSUM
"De afdeling Industriebond
FNV houdt dinsdag 18 oktober
om 20 uur in De Burcht een le-
denvergadering over de CAO
Metaal Nijverheid.

Jubilarissen
" Postduivenvereniging Wilhel-
mina Merkelbeek viert zaterdag
het 95-jarig bestaan in gemeen-
schapshuis De Henkhof. Van 20
tot 21.30 uur houdt devereniging
receptie met huldiging van de
gouden jubilarissen F. Heynen,
A. Ramakers, L. Steiner, H. v.d.
Berg en J. Janssen. Veertig jaar
duivenliefhebber zijn H. Marcks,
G. Hanssen en M. Jacobs.

HOENSBROEK

" Ontspanningsvereniging CV
De Lotbroekers houdt zaterdag
vanaf 20.30 uur een Beierse
avond in MFC Gebrook, Prin-
senstraat 12. Voorverkoop: Pas-
toor Vandenborenplein 24 en
Julianastraat 64.

*m /ii vete jaren een vertrouwd beeld op de woensdagmorgen in Hoeve de Aar: bowlen voorhuisvrouwen. Foto: FRANS"RADE

" In het Groene Kruisgebouw,
Koestraat 87, wordt op dinsdag
25 oktober van 14.30 tot 17 uur
een bijeenkomst 'Kanker, 1001
vragen' gehouden. Belangstel-
lenden kunnen zich tot 24 okto-
ber aanmelden via _716204 of
435730.

" Aan het begin van het nieuwe
seizoen heeft mevrouw E. de
Loo-Ummels het voorzitterschap
van de Nederlandse Vereniging
van Huisvrouwen afdeling Heer-
len overgedragen aan G. van
Leent-Stap. Het secretariaat is in
handen van T. Huisman-Nauta
®411380.

Bestuursmutatie

Geslaagd
" Heinz Falkus (28) uit Land-
graaf heeft aan de Universiteit in
Eindhoven de doctorstitel be-
haald in de electrotechniek/
meet- en regeltechniek.

" Schutterij St.-George houdt
zondag van 10 tot 17 uur een
rommelmarkt in de zaal van café
De Kroon aan de Kloosterstraat
10.

SIMPELVELD

" De heer Wehren van de Ne-
derlandse Vereniging voor
Slechthorenden houdt vrijdag
om 10 uur in het dienstencen-
trum van de SWOBS aan de Dr.-
Ottenstraat een lezing voor se-
nioren over slecht horen en over
doofheid.

Kleding voor
zusterSlüper

sarl ?,LVELD -De stichting
Bent a

mur houdt vrijdagmor-
de ial ,aftlen uur in Simpelveld
v<>or h

ykse Geding-ophaalactie
bicd net Indonesische missiege-
ö* onKl Zuster sluPer.
Post »?rengst is voor de missie-
6en a,^°' die vorig jaar door
W°est n ng volledig is ver-
dien m organisatorische re-Ujlt J ls het dit jaar niet moge-
*e J;Ze actie op de gebruikelij-
Salvat dag samen met de

n aanse HulPactie te hou-
?anet= *, scholengemeenschap
bereid ia in Kerkrade is nu

■_„ gevonden de actie in goe-Dar»en te leiden.

" Fanfare St.-Hubertus Passart
houdt van 19 tot en met 22 okto-
ber de jaarlijkse wielervierdaag-
se op hometrainers in gemeen-
schapshuis dr Biese Gatz, Prof.
Asserstraat 4.

„Even uit de sleur van alledag en
lekker ontspannen een bowling-
balletje gooien", zegt Nelly Boes-
ten. De 63-jarige Heerlense was

Die ene (woensdagmorgen zijn
de dames te gast bij bowlingcen-
trum Hoeve De Aar en spelen
daar drie games op rij.

HEERLEN - Al twintig jaarlaat
een 25-tal vrouwen uit de regio
Heerlen één ochtend per week
de afwas even staan en worden
andere huishoudelijke karwei-
tjes opgeschoven naar de mid-
daguren.

Bowlen voor
huisvrouwen
erg in trek

20 jaar geleden een van de op-
richters van het 'huisvrouwen
bowlen. Haar man Mathieu
houdt sinds de oprichtingsdag in
september 1974 de uitslagen en
standen bij. Hij berekent ook de
zogenaamde handicaps die alle
speelsters voorafgaand aan een
wedstrijd worden toegekend.
„Alle huisvrouwen bowlen niet
allemaal even goed. Door de
mindere speelsters een hoger
handicap te geven, hebben zij
evenveel kansen op de overwin-
ning als de toppers," legt Mat-
hieu Boesten uit.
Het beste bewijs dat het bowlen
voor huisvrouwen aanslaat, is
het feit dat het 'damesclubje' on-
der de naam Bowling Girls al
twintig jaar standhoudt. De inte-
resse is zelfs zo groot dat Nelly
Boesten er een wachtlijst op na-
houdt.

Benoeming
" Sinds 1 juli zijn de Raboban-
ken Heerlen, Hoensbroek en
Brunssum gefuseerd. Drs. J. Ve-
rouden uit Nuenen is met ingang
van 1 januari 1995 benoemd tot
algemeen directeur.

Ledenwerving
Zonnebloem
BRUNSSUM - De Zonnebloem
gaat van 24 tot en met 28 oktober
leden werven in Brunssum.
Waarnemend burgemeester Jan
van 't Hooft geeft daarvoor van-
daag reeds de 'aftrap': hij zal dan
om 11 uur voor het gemeente-
huis de vlag hijsen.
Leden van het IVN betalen per
jaar vijftien gulden. De vraag
naar activiteiten van de Zonne-
bloem neemt volgens de organi-
satie de laatste jaren door de
vergrijzing sterk toe.
De Zonnebloem bezoekt zieken
en gehandicapten en organiseert
allerlei ontspanningsactiviteiten.
De afdeling Brunssum kan ook
nieuwe vrijwilligers gebruiken.
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Van onze verslaggever

DOOR MARIEKE VERHAAR

Van onze verslaggever

DOOR PETER BRUIJNS

NedCar in Bom heeft jarenlang bekend ge-
staan als een fabriek waar het communisti-
sche principe van arbeiderszelfbestuur
hoogtij vierde. Geen bedrijf waar het perso-
neel zoveel invloed heeft. De onderne-
mingsraad kan er carrières maken of bre-
ken en afslankingsplannen goed- of afkeu-
ren.

De centrale ondernemingsraad aarzelde ech-
ter om in navolging van de Bornse OR naar
het zwaarste middel tegen Sevenstern te
grijpen. COR-voorzitter Gerard Kortenoe-
ven had wel kritiek op Sevenstern, maar
vond het in het belang van NedCar beter
dat hij aanblijft. Na maandenvan discussie
stemden daarom vorige week de Bornse
FNV-leden in de COR voor een motie van
wantrouwen tegenKortenoeven.

De COR is nu in feite vleugellam. Daardoor
blijven belangrijke beslissingen liggen, die

De leden van Bornse ondernemingsraad gel-
den als zeer rechtlijnig. Een eenmaal geno-
men besluit blijft een besluit, daar helpt
niks meer aan, zegt een van de COR-leden.
„Als de concurrentie op zaterdag door-
werkt, gebeurt het in Bom niet, omdat hier
nu eenmaal dat besluit is genomen. Als de
Bornse OR-leden besluiten te gaan skiënen
er is in Oostenrijk geen sneeuw, dan sprin-
gen ze toch zo van derotsen af. Zo rechtlij-
nig zijn ze. Daar valt niet mee te praten."

Provincie investeert
in Limburgse fetakaas

Consequenties andere schadeclaims nog niet te overzien

Provincie moet meerkosten
bestrijdingsmiddelen betalen

MAASTRICHT - Ge-
deputeerde Staten heb-
ben 50.000 gulden sub-
sidie beschikbaar ge-
steld als bijdrage in de
aanloopkosten van de
productie van feta-kaas
in Limburg. De scha-
penkaas wordt vervaar-
digd in een nieuwe
kaasmakerij die wordt
gevestigd in een agra-
grisch bedrijf in Ven-
ray. Het project, vol-
gens het provinciebe-
stuur een direct gevolg
van de sterk toegeno-
men vraag naar feta-
kaas bij de Turkse
gemeenschap in Neder-

de ammoniak-uitSjj,
een van de meest ' *"
zuurde gebieden JEuropa, gaat zwaar **
bukt onder milieUP*
blemen.
Daarnaast noemt
provinciebestuur 'Noordlimburgse s<jL
penkaasfabriek [,
toonbeeld van W■'
gericht werken. In o

verband wijzen
erop dat de land-
tuinbouwsector - '.
inbegrip van het n* *zakelijke herstructj p
ringsproces daarbij.- een van de vijf sp*jrpunten vormt van 'provinciaal econonvF
beleid. «

ductieproces 'technolo-
gisch onder controle te
krijgen', zo melden GS
in een toelichting op
hun subsidieverstrek-
king.
Bij hun besluit de pro-
ductie van schapenkaas
in Noord-Limburg fi-
nancieel te steunen,
beklemtonen GS dat
het feta-prject een lich-
tend voorbeeld is van
nieuwe en vooral scho-
ne bedrijvigheid in De
Peel. Deze regio, door

land en daarbuiten,
vergt een investering
van ruim een half mil-
joen gulden.
In het nieuwe produc-
tiebedrijf kan jaarlijks 1
miljoen kilo melk ver-
werkt worden tot circa
150.000 kilo fetakaas.
Aan de hand van een
uitvoerige literatuurstu-
die en praktijkproeven
in samenwerking met
de agrarische hoge-
school in Den Bosch is
het gelukt om het pro-

SUSTEREN - De provincie Limburg moet - met terugwer-
kende kracht - opdraaien voor de meerkosten van bestrij-
dingsmiddelen bij het agrarisch bedrijf van de familie Boven-
d'eert uit Susteren. Dat heeft de Raad van State gisteren
beslist.

De maatschap Bovend'eert van
Daal ligt in een waterbeschermings-
gebied. Dat is de bufferzone rond
een waterwingebied. Daarom werd
het bedrijf zon vijfjaar geleden ver-
plicht andere en duurdere bestrij-
dingsmiddelen voor de gewassen te
gebruiken.
Bovend'eert schakelde een rechts-
bijstandsbureau in en diende een
schadeclaim bij de provincie in, om
de meerkosten van de verdelgings-
middelen vergoed tekrijgen. Die eis
werd afgewezen. De Raad van State
heeft dus nu bepaald, dat de provin-
cie dat toch moet betalen. „Het be-
drag is nog niet bekend," aldus
mevrouw Bovend'eert. „Maar al
zon vijf jaar moeten wij duurder
bestrijdingsmiddelen gebruiken.
Dat kost ons zon honderd gulden
extra per hectare."

Oorzaak nóg niet bekend

Brand in tehuis van
zwervers Herzogenrath

HERZOGENRATH
- Zevenentwintig
bewoners van een
tehuis voor daklo-
zen in Herzogen-
rath moesten giste-
ren in de vroege

ochtend worden ge-
ëvacueerd omdat er
in het huis brand
was uitgebroken.

Niemand raakte ge-
wond. De huis-

meester ontdekte
het vuur rond één
uur en waarschuw-
de onmiddellijk de
bewoners, politie
en brandweer.
De oorzaak van de
brand is nog niet
bekend.
De schade bedraagt
volgens voorlopige
schattingen onge-
veer 100.000 mark.

De woordvoerder kon nog niet zeg-
gen of de provincie, mochten ook
andere boeren naar de Raad van
State stappen, de regels voor de te
gebruiken bestrijdingsmiddelen zal
aanpassen. „Dat is lood om oud ij-
zer. Nu moet men direct bij de bron
van de vervuiling betalen. Wanneer
die troep wel op het land wordt ge-
gooid en we het gewonnen water
later bij de waterzuivering moeten
reinigen, moet de consument beta-
len. Maar dat is koffiedik kijken. We
moeten eerst verder studeren."

voerder van de provincie is het te
betalen bedrag nog niet bekendge-
maakt. „We zullen nu moeten bestu-
deren wat de consequenties van
deze uitspraak zijn, aangezien we
diverse andere schadeclaims heb-
ben liggen. Tot nu toe hebben we
die altijd afgewezen," aldus de
woordvoerder. „Het is ons wel be-
kend dat zon twee jaar geleden in
Noord Brabant een soortgelijk ge-
val heeft gediend."

De provincie zou ook de meerkos
ten van de afgelopen vijf jaar moe
ten betalen. Volgens een woord

eigenlijk deze week genomen hadden moe-
ten worden. Zo had een afslankingsplan
voor 210 indirecte werknemers nu goedge-
keurd moeten zijn. Vertraging van de plan-
nen kan NedCar heel wat geld gaan kosten.

Top NedCar is
slangenkuil in
Born spuugzat

Bestuursvoorzitter Sevenstern valt echter
ook het een en ander te verwijten. De afge-
lopen jaren heeft hij steeds de zachte heel-
meester gespeeld. Hij trachtte door een
meegaande houding de OR-leden te vriend
te houden. Nooit heeft hij een streep ge-
trokken en gezegd: tot hier en niet verder.
Zelfs binnen de COR heeft dat tot verba-
zing geleid. „Als er boven bij de directie
een vent zat die het echt wou uitvechten,
had hij ons allang teruggeschopt," fluistert
een van de COR-leden.

stemd kunnen worden.
Na afloop van de bijeenko^ 'a
Sittard toog Netelenbos naar.l
len voor een informeel bezof.
het Technopark Educatie. Ts
park is een samenwerkingsve j
tussen vijf scholen uit o°.
Zuid-Limburg dat tot doel
overleg met het bedrijfsleven tt
doen aan de vraag aan vakrt1"!
Netelenbos sprak ook uitgj \
met Martin Franken, werkzaij '<
Technopark, maar ook seCJ\}
van het landelijk project png^, 'S
meerde schoolverlaters. „In ~ j*
willen wij hetzelfde als de co, jti
sic Van Veen, die ook een sP^ £leerweg wil creëren voor f. J*die nu buiten de boot vallen- **J ■'
zal wat wij nu projectmatig ,*'
straks in het reguliere onA|i
worden opgenomen," legt Ï* 'uit. >T

Staatssecretaris te gast in Sittard en Heerlen

'Techniek inbouwen
in bestaande vakken

Hij verwacht dat de bedrijfsleiding nu zijn
verantwoordelijkheid neemt. Zelfs presi-
dent-commissaris Kuilman is het zat. Hij
liet gisteren doorschemeren in te willen
grijpen als NedCar niet snel zelf orde op
zaken stelt. NedCar heeft zonder het gekon-
kel in de ondernemingsraden al zorgen
genoeg.

Daar is in principe niks mis mee. Medezeg-
genschap is een belangrijke verworven-
heid, zolang de ondernemingsraad er maar
geen misbruik van maakt en het bedrijfsbe-
lang voor ogen houdt. Maar bij NedCar is
het flink uit de hand gelopen. Daar lopen
23 leden van een ondernemingsraad rond,
waaronder een aantal dat volledig is vrijge-
steld voor medezeggenschapswerkzaamhe-
den. NedCar heeft de laatste jaren bijna
alles geconcentreerd in Bom, maar de me-
dezeggenschapstructuur is daar nog niet op
afgestemd. Een aangepaste, afgeslankte OR
zou voor de hand liggend zijn, maar nog
steeds is er een Helmondse OR, een Bornse
OR en een overkoepelende Centrale onder-
nemingsraad (COR).

Pogingen van de NedCar-bedrijfsleiding om
die structuur te veranderen, zijn stukgelo-
pen op de onwil van de Bornse onderne-
mingsraad, die de macht niet uit handen
wil geven.
De macht van de ondernemingsraden is
echter sterk tanende, nu de centrale onder-
nemingsraad door onderlinge verdeeldheid
uiteen is gespat. Belangrijkste aanleiding is

SITTARD/HEERLEN - Het gege-
ven dat Nederlanders het niet zo op
techniek begrepen hebben, zou
voor het onderwijs een extra reden
moeten zijn om zich bezig te hou-
den met techniek. Dat moet al in
het basisonderwijs beginnen. Niet
door weer een extra vak toe te voe-
gen, maar door techniek in te bou-
wen in de bestaande vakken.
Staatssecretaris T. Netelenbos van
Onderwijs en Wetenschappen zei
dit gisteren tijdens de jubileum-
bijeenkomst van de 75 jaar oude
vbo-school Pastoor Jacobs in Sit-
tard.
Netelenbos wees op de mogelijkhe-
den om subsidie te krijgen voor
onderwijskundige activiteiten op
het gebied van techniek. Dat geldt
niet alleen voor scholen, maar ook

nieuwsanalyse

de houding tegenover topman Frans Se-
venstern. De Bornse ondernemingsraad
heeft al een half jaar geleden schriftelijk
het vertrouwen in Sevenstern opgezegd, na
het tumultueuze vertrek van produktiebaas
Jacques Huberts. De Bornse OR was
hoogst ontdaan door het opstappen van
Huberts. Bij die man genoot deOR een on-
gekende vrijheid. Zo maakte Huberts zich
in korte tijd enorm populair in Bom.

voor bedrijven, schoolbegeleidings-
diensten en buitenschoolse instel-
lingen.
Ook in het voortgezet onderwijs
moeten leerlingen gestimuleerd
worden voor een technische ver-
volgopleiding te kiezen. Netelenbos
pleitte daarbij voor het actief in-
schakelen van oud-leerlingen en het
bedrijfsleven. Een intensievere keu-
zebegeleiding zou de instroom in
technische richtingen kunnen ver-
groten.
De overstap van algemeen vormend
onderwijs naar secundair beroeps-
onderwijs verloopt momenteel al-
lerminst vloeiend, erkende Netelen-
bos die zich daarmee aansloot bij
een van de conclusies van de com-
missie Van Veen die heeft onder-
zocht hoe de verschillende onder-
wijssoorten beter op elkaar, de
leerling en de wensen van bedrijfs-
leven en vervolgopleidingen afge-

Ontsnapt met pistool bewaker
DUREN - Een 26-jarige gevangene heeft, kort voordat hij bij de
rechtbank in Duren arriveerde, het wapen gestolen van een van
zijn bewakers en vluchtte daarna te voet verder. De man werd,
onder begeleiding van vier bewakers, overgebracht van de Aken-
se gevangenis naar de rechtbank in Duren.
Toen hij bij een zij-ingang van de rechtbank aan een bewaker ter
plaatse werd overgedragen, greep hij naar het dienstpistool van
een van de bewakers en bedreigde hen daarop. Te voet wist hij
te ontkomen ondanks een snel ingezette achtervolging.

De voorvluchtige moest zich voor de rechtbank verantwoorden
voor een verkeersdelict. De politie wilde gisteren niet zeggen of
de man vuurgevaarlijk is.

Nieuwe directeur
economie provine
MAASTRICHT - Drs. S. G%
wegen (42) is per 1 januari I*^noemd tot directeur van de a <
groep Economie en Gemeent ■ciën van de provincie Limby J
is op dit moment hoofd van d^, \
ling Economische Zaken v^e'
gemeente Enschede. Groen"? j<i
studeerde economische ëeS V
nis in Leiden, waar zij afst*-1^op het onderwerp regionale 'mie. Ze was onder ander*?
zaam in het bedrijfsleven ell
tijd zelfstandig ondernemer.
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Telefonisch verkoper m/v
voor een relatie in Heerlen. Telefonisch benadert u
bedrijven om advertentie-ruimte te verkopen. Vanzelf-
sprekend hebt u een prima telefoonstern, teamgeest en
een commerciële instelling. Ook een opleidingMEAO-C
aangevuld metrelevante werkervaring is belangrijk,
evenals kennis van geautomatiseerde systemen. Deze
part-time baan van 18 uur per week duurt langere tijd.
Informatie: 045 -7 1 83 32, Cecile van den Noort
Heerlen, Op deNobel I

tempo-team uitzendbureau

■ ..KINDERTELEFOON ■Elke dog van 2 tot 8 uur■ BEL 06-0432 _!

i : i

Kom naarda grootste Zuidïimburgse Opel-dealer. Dus: da grootste keuze (alle merken).
ACTIE: nu auto levenslang gaan APK keuringskosten maar (auto's boven f 7.500.-)., Nu: mogelijkheid tot 24 mnd. EXTRA garantie (auto's tot S jaar). „

"^ GfOlG occasionshow
(meer dan 100 auto's)

Vrijdag 14 oktober van 9.00-13.00 uur krijgt u 10% korting*,
van 13.00-18.00 uur krijgt u 8% korting*.

Zaterdag 15 oktober van 9.00-13.00 uur krijgt u 10% korting*,
van 13.00-17.00 uur krijgt u 8% korting*.

* 10% of 8% korting op bij te betalen bedrag of minimaalf 2000,- voor uw inruilauto, mits
auto een haltjaar op uw naam staat.
Wat kan Göttgens voor u doen: * leasing op maat * huurauto's * onderdelen, ace, financie-
ring, verzekeringen etc. Magazijn Beek ook 's zaterdags open van 10.00-12.00 uur. Weth.
Sangersstraat 1 (bij Makado), Beek, tel. 046-375858.

El

Dit jaarmag u voor
f10.000,-minderinstappei

Uw nieuwe Skoda staat klaar. Met of zonder De rest regelen we volgend jaar. Rentevrij!* [
lederen bekleding, centrale deurvergrendeling, En ruilt u ook nog in, dan rijdt u misschien voo'K
6-speaker CD-systeem of lichtmetalen velgen. een paar duizend gulden al compleet nieuw. ft
Hij is er als 5-deurs hatchback of 5-deurs Dus... meteen op naar uw Skoda-dealer! i

stationwagen. Staalhard vanaf f 19.495,-. U hoeft |g| CXAALHARD SKODAdaar maar f 9.495,-contant op te betalen. *K*
volkswagen Groep i

' Wanneer u voor 3 1 oktober 1 994 een nieuwe _——■ ' ' "'"^ >
Skoda koopt, kunt u zes maanden lang gratis rs— ' ' j3p^~?T_^~"^B^. 1
minimaalf 4.000,-, maximaalf 10.000,- laten JÊT MM AHH, .. t- financieren op basis vanhuurkoop. mg : *■ ;: ' :::\^H^.
Voor deze financiering werkt Skoda san>r" \\ \ lß_Wh. I
metDFMNV te Amersfoort Ü_H_' «■_■ \ ft ta-I V_\ Iw

Brunssum, Aran Janssen Brunssum, 045-251872
Hoensbroek, Automobielbedrijf Schloesser, 045-210345

Susteren, Auto Collé, 04499-3030
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Pij de koffie

Natuur
" 'Daar waar een bioloog over
natuur praat, denkt een ambte-
naar veelal aan groenvoorzie-
ning.' Deze stelling is afkomstig'
van Kerkradenaar Ruud Derix'.
die deze week is gepromoveerd
op 'De sociale organisatie van
wolven en Afrikaanse wilde
honden. Als een ambtenaar
aan zijn kinderen vraagt 'gaanjullie mee de natuur in?', zou
het kroost dan denken 'ah, we
gaan schoffelen in het perkje
naast het huis?'. Nog twee stel-lingen van Derix om over na te
denken: 'Een goed boek herken
jeaan de ezels-oren'en 'Schoon-
heid vind je vooral nog daar
waar men er niet in geintere-
seerd is.

Metermaatje
" Het Nutsbedrijf in Heerlen 'biedt alle Heerlense basisscho-
len een gratis lespakket over
energiebesparing aan. Het pak-
ket leert kinderen de noodzaak
van energiebesparing en mili-■eubehoud. Het lesmateriaal is.
bestemd voor de twee hoogste
groepen (7 en 8) en is leuk
vormgegeven. Het bestaat on-
der meer uit werkvellen, een'
meterkaart en twee computer-
programma's. Vandaag wordt
het eerste pakket van Meter-
maatje aangeboden aan de.
heer Evers, niet de wethouder-
maar de directeur van de Pas-'
toorvan Arsschool. En nu maar
wachten tot Heerlen schoon
wordt.

Adopteren
" De vele kinderen in de wijk
Rennemig in Heerlen zitten te
smachten naar een speeltuin in
hun buurt. Van de gemeente
mag die er komen. Een werk-
groep in Rennemig kan al ver-
tellen dat de speeltuin voor
kinderen van twee tot twaalfwordt, 's avonds op slot gaat en
wordt voorzien van een kleine
kantine annex schuilplaats. Er
is echter een gebrek aan geld.
Waar niet? De gemeente Heer-
len wil eenmalig over de brug
komen, maar dat is niet vol-
doende. Rennemig is nu een
sponsoraktie gestart. ledere bij-
drage is welkom. Belangstellen-
den kunnen ook een speeltoestel
adopteren. Interesse?
045-231542.

Kinderen
" Overigens zijn 'kinderen van
twee tot twaalf niet dezelfdeals 'kinderen van twee voor
twaalf. Soms hebben wij het
gevoel dat wij allen kinderen
van twee voor twaalf zijn.

Ui
" Wij hebben het altijd al ge-
zegd: uien eten is gezond. Net zo
goed als het consumeren van
knoflook, spruitjes, spinazie,
pastinaak en schorseneren. De
ui krijgt eindelijk, uit weten-
schappelijke kringen, de eer die
zij (hij?) verdient. De ui zou
goed zijn voor de maag en zou
kanker kunnen voorkomen. Ui
is in het Limburgs dialect 'un'
met als meervoud 'unne'. Wij
nodigen nu alle makers van
carnavalssjlagers en Limburg-
se luisterliedjes uit om een lof-
zang te componeren op de 'un-
ne'. Er zijn genoeg woorden te
vinden die daarop rijmen en
ook te associëren zijn met ge-
zondheid. Om een voorzet te
geven: 'eine dunne van dieke
unne!' Misschien kunt u zich la-
ten inspireren door de Frans-
man die begin deze eeuw door
het laten van winden zijn eigen
volkslied kon produceren.
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Gemeenteraad akkoord met invoering concernmodel

Politieke vernieuwing op
komst in 'BV Kerkrade' opzetten van werkgelegenheid-

sprojecten en voorzieningen in
probleemwijken. Grote bedra-
gen moeten immers worden in-
gezet voor het weren van drugs-

CDA legt nadruk
op preventie van

drugsgebruik
MAASTRICHT - Het CDA in
Maastricht vindt dat er meer
aandacht moet komen voor de
preventie van drugsgebruik. „De
gemeenten hebben nauwelijks
nog geld om hun beleid daarop
te richten via bijvoorbeeld het

toeristen en voor de opvang van
verslaafden."
Dat stellen de christen-democra-
ten in Maastricht in een brief aan
de Tweede-Kamerfractie van de
partij. De fractie wil dat de lan-
delijke overheid absolute priori-
teit gaat geven aan de preventie
van drugsgebruik. Zolang dat
niet het geval is, blijven de maat-
regelen die de gemeenten nemen
niet meer dan lapmiddelen.

Het CDA Maastricht betreurt het
dat burgemeester Houben het
uitzetbeleid voor drugshande-
laars en -gebruikers heeft inge-
trokken. ,

Van onze verslaggever

Ogenschijnlijke rust- Mag de gemeentesecretaris deelnemenaan de
enteraadsvergaderingen? Met welke gedetailleerde za-"oeft de raad zich niet meer bezig te houden? Dreigt deaan macht en levendigheid in te boeten? Heeft de ge-nte genoeg aan drie wethouders?

Hans Bosch ook dievan de gemeen-
tesecretaris heroverwegen. „Als hij
én secretaris én de bedrijfsmanager
van het concern wordt, moet hij dan
nog zwijgend aanwezig zijn of mag
hij deelnemen aan de politieke dis-
cussie?"

Frans Krasovec van Burgerbelan-
gen maakte van de gelegenheid
gebruik door het aantal wethouders
ter discussie te stellen. Het concern-
model gaat uit van drie 'werkmaat-
schappijen. „Is drie wethouders
dan niet genoeg?," vroeg Krasovec.
Dat laatste ging burgemeester Wölt-
gens nu reeds te ver: „We kunnen
dan misschien ook de raad afschaf-
fen." De wethouders gaan ervan uit
dat zij in de nieuwe organisatie
meer mogelijkheden hebben om
zich tussen de burgers te begeven.

pmeente Kerkrade gaat in deI an volgend jaarbestuurd wor-
Kl *ns het z°geneten concern-
Difc neerkomt op een veelHJismatigere organisatie (ofwel
U Kerkrade'). In een commis-

" gadenng ging de gemeente-roeren akkoord met een nieu-
voor het ambte-

Zij stelde daarbij gelijkgen functioneren, speelruim-

' iamenstelling ter discussie.

ofdlijnen
fse en de gemeenteraad zul-

irwlade n°S slechts besturen"otdhjnen. Op initiatief van
J gaa* de gemeenteraad bin-»n invullen hoever die hoofd-
Precies gaan om te voorko-uat de raadsleden dat anders
eteren dan de ambtenaren. Kerntaken

De kerntakendiscussie, die gisteren
ook werd besproken, verloopt niet
tot ieders tevredenheid. Van een
groot aantal gemeentelijke taken is
nog lang niet duidelijk wat ermee
gaat gebeuren. Bosch miste daarin
voorts het aangekondigde nieuwe
beleid.

Politie-ambtenaar
nocht meisje geen
rap in maag geven

lhStwUub Wiermans van D66
>et bv-achtige model er elders
'and toe geleid dat de macht

*!jek Portiek afneemt en dat de
lw j scussies minder interes-, klorden- Burgemeester Wölt-
<aa »mdc dat dat gevaar reëel

ast de rol van de politiek in, v-or»cernmodel wil PvdA'er

Van onze verslaggever

Peuterspeelzaal
ter discussie

was zij met twee andere meisjes
weggelopen. Zij bevonden zich op 4
mei 1992 in Heerlen in het huis van
de grootmoeder. de maatregel weinig nut als de

politie en de omwonenden niet
voldoende meewerken.

Voerendaalse vissers
zijn aantijgingen beu

De Voerendaalse vissers ontkennen dat zij de baas willen spelen over het parkgebied. Archieffoto: FRANSradeV/^-----JlP^onze verslaggever

In» ?N ~ Een agent van de af-ferlL Ugd" en Zedenpolitie in[aan d °P 4 mei 1992 in de fout
pgelo een u** een inrichtingt^en mesJe in de maag-

|b üd „e schoppen. De Nationale
de e

an oordeelt een klacht
oVerOtmoeder van het meisje
arnbtgegrond-De Heerlense po-

-1 d.e r jnaar heeft „de grenzen
|d edeüjkheid en de gematigd-
pburi* chreden," oordeelt deusman.
riing^al speelde zich af in de
ti bii,!f an de grootmoeder van het
isJe w meisje. Het
astrjpu? door de kinderrechter in
ats r . in een inrichting in debekken geplaatst. Daaruit

VOERENDAAL - Hengelsport-
verenigingDe Karper in Voeren-
daal is verontwaardigd dat de
hengelaars steeds in een kwaad
daglicht worden gezet als het ge-
bruik van het park en de visvij-
ver ter sprake komt. Het verwijt
van de gemeenteraad dat de ver-
eniging 'territoriumdrift* koppelt
aan prestige, heeft het bestuur
doen besluiten een boze brief te
sturen naar het college van Voe-
rendaal.

De Heerlense politie-ambtenaar
kreeg het verzoek met twee colle-
ga's de meisjes aan te houden. Zij
moesten mee naar het politiebureau
om van daaruit weer naar de inrich-
ting terug te worden gebracht. De
kleindochter van de Heerlense ver-
zette zich echter tegen haar aanhou-
ding. Zij probeerde weg te lopen en
beet de Heerlense politieambte-
naar die haar vastgreep. Zij werd
daarop in de boeien geslagen en
kreeg uiteindelijk ook de omstre-
den schop in de maag.

Consequenties

De hele commotie rond het Voe-
rendaalse park 't Brook is ont-
staan door een brief van een van
de omwonenden aan het ge-
meentebestuur waarin wordt
geklaagd over het gebruik van
het parkgebied.

recht, maar behartigen wel de
belangen van de hengelsport."

Het verwijt dat dode vissen te
lang in het water liggen, vindt
Smeets niet terecht. „Onze leden
vertoeven heel veel aan het wa-
ter. Al twee jaar verzorgen wij
het onderhoud en proberen de
vijver zo schoon mogelijk te hou-
den. In de afgelopen zomer-
maanden werden extreem hoge
temperaturen bereikt. En dan
kan het gebeuren dat er meer
dode vissen op het water drijven.
Ze worden zo snel mogelijk op-
geruimd."

gaat het er zeer luidruchtig aan
toe. En dan ontstaan er proble-
men met de vissers, uitgelokt
door de bankgebruikers. Zij sto-
ren de vissers bij het uitoefenen
van hun hobby."

De paden in het park zijn dit jaar
slechts één keer met een rood-
wit lint afgezet. Het betrof een
wedstrijd van een overkoepelen-
de organisatie. „Het was in het
belang van de vissers omdat het
een selectiewedstrijd gold. Maar
er zijn altijd mensen die menen
gewoon door het lint te moeten
lopen," aldus Smeets.

Smeets: „Het gebied wordt vaak
door (brom)fietsers als afkorting
gebruikt. De maatregel heeft ook
consequenties voor clubleden
die slecht ter been zijn. In het
verleden hadden zij een onthef-
fing van de gemeente om hun
fiets mee te nemen. Zij hebben
nu hun lidmaatschap van de ver-
eniging opgezegd."

„Met de inzet van vele vrijwilli-
gers is niet alleen de hengelsport
gebaat, maar ook de overige re-
creanten gekunnen genieten van
de pracht als waterlelies en an-
dere waterplanten in de bloei
staan, de resultaten van vele
uren doorbrengen in en rondom
het water. Is het dan zo gek als
we opkomen voor onze rech-
ten?," besluit Smeets.Luidruchtig

De problemen ontstaan meestal
met de bankzitters in het park.
„Ze zitten vaak te dicht op elkaar
en proberen zo hun vrije tijd
door te brengen," schrijft het be-
stuur aan het college. „Soms

„Dat wij de baas willen spelen
over het park, is beslist niet
waar. We hebben niet het alleen-

„We zijn ons er terdege van be-
wust dat het hier gaat om een
multifunctioneel park. Een ge-
bied waarin allerlei recreanten
kunnen en mogen vertoeven,"
zegt Ronald Smeets, voorzitter
van de hengelsportvereniging.

Het algemeen meeneemverbod
van (brom)fietsen in het parkge-
bied is een initiatief van de ver-
eniging en door de gemeente
opgepakt. De maatregel is in het
belang van alle recreanten die
gebruik maken van het park.
Maar volgens de voorzitter heeft

De hengelsportvereniging heeft
het college gevraagd de brief op
korte termijn te behandelen, zo-
dat het geschil naar alle tevre-
denheidkan worden opgelost.

Dat laatste gaat volgens de Om-
budsman te ver. De schop was niet
nodig om het meisje aan te houden
en naar de inrichting terug te bren-
gen. Andere door de grootmoeder
ingediende klachten acht de Om-
budsman echter ongegrond. Zo was
het de politie toegestaan haar vast
te grijpen en in de boeien te slaan
omdat zij zelf geweld gebruikte.
Van discriminatie - alleen tegen het
'niet-blanke' meisje werd geweld
gebruikt, tegen haar blanke vrien-
dinnen niet - is volgens de Ombuds-
man geen sprake. De andere meis-
jesverzetten zich immers niet en zij
hoefden dus niet hard te worden
aangepakt.

Zxtravoorstelling
doorVolkstoneel

'cci k ~ De stichting Volks-
»te bpi rade geeft, gelet op de
tst uk laJ?gstelling voor het dia-
'^ae oa Jeet mie meedsje',
;^iin„een extra voorstelling inJngrachttheater in Kerkrade.

5 S^u Trd zaterdag enigs-t^^Wuwd door het ont-
Sanp.K 11 de uitgave van valse
'k ei|s£ewijzen. Zeker vijftig be-
igen v°nden geen P!aats meer
Sen Vi °,or de komende voorstel-e PW Veen verscherpte con-
ar VenT aarten ziJn alleen nog
Wiin„ nJgbaar bij de kassa van'""ïgrachttheater

DOOR HANS ROOIJAKKERS Besluiteloosheid over
Trefcentrum schudt
politiek Nuth wakker

NUTH - De boodschap van de
gemeenteraad van Nuth aan haar
ambtenaren om een onder-
bouwd renovatievoorstel voor
het Trefcentrum te presenteren
is niet aangekomen. Al jaren is
het meerendeel van de raad er-
van overtuigd dat de verouderde
gemeenschapsaccommodatie
aan de Wilhelminastraat in het
centrum van Nuth opgeknapt
dient te worden.

vraag ik me af waar de gemeente
mee bezig is."

argumentatie en onderbouwing
wordt afgeweken van eerdere vi-
sies en standpunten. Beide wet-
houders hebben binnen het col-
lege het coalitie-standpunt uit te
dragen. Indien verbouwing van
het Trefcentrum financieel on-
haalbaar is, dienen zij ons dat
met feiten aan te tonen. En dat is
niet gebeurd."

Veel vrouwen
nderhardrijders

U,leinl M " BÜ een radarcon-i
A 8 35 Unssum zijn dinsdagmid-
i lgens automobilisten bekeurd
i's dat hard riJden- Opvallend
èï 1 nief6n groot aantal vrouwen
plen u de snelheidsvoor-

fl hield- De controle werd
V^brail op de Hooge Boschweg,
J^lstra t

straat en Karel Door-I sSe n ,? De overtreders reden
'r* de 66 en 97 kilometer per

/ e " maximum-snelheid ters 50 kilometer per uur.

De verbazing bij de diverse
raadsfracties was dan ook groot
toen begin deze week de leden
van de commissie Welzijn een'opiniërend stuk' onder ogen
kregen waarby de bijna 1.8 mil-
joen gulden kostende opknap-
beurt van het Trefcentrum ten
zeerste wordt afgeraden. Het
ambtelijk advies, dat onderte-
kend is door het college, torpe-
deert in één klap vele honderden
uren werk die diverse commis-
sies en instanties de afgelopen
jaren hebben besteed aan de ver-
bouwingsperikelen van het Tref-
centrum.

Math Suppers (Leefbaar Nuth)
neemt de ambtelijke rapportage
slechts aan voor kennisgeving.

Kapitaallast
Fractie Lenoir stelt voor het geld
voor het Trefcentrum aan te vul-
len met de nog toe te kennen
subsidies bij het zes miljoen gul-
den kostende centrumplan.
Daardoor wordt de kapitaallast
aanzienlijk minder: bij een ver-
bouwing van 1.3 miljoen gulden " Raadslid Math Suppers:

,^Lo'n advieskun jetoch niet
serieus nemen."

kost het de gemeente Nuth 25
jaar lang 149.500 gulden.

KERKRADE - Ouders wier kin-
deren gebruik maken van de
peuterspeelzaal in Haanrade,
Kerkrade zijn bevreesd voor de
toekomst van hun voorziening.
Zij vinden dat de overkoepelen-
de stichtingKinderopvang Kerk-
rade (KOK) de speelzaal moet
opknappen. KOK wil het beno-
digde bedrag echter elders inves-
teren, omdat het aantal kinderen
in de wijk Haanrade afneemt.

Peuterspeelzaal Robbedoes op
Haanrade is toe aan een opknap-
beurt waarvoor 1 a 1,5 ton nodig
is. KOK investeert het geld lie-
ver in een voorziening in Eygels-
hoven waar meer kinderen
wonen.

Wethouder Hub Bogman van
welzijn laat weten dat er later
meer peuterspeelzalen toe zullen
zy'n aan een renovatie om te blij-
ven voldoen aan kwaliteitseisen.
De bestuurder weet al dat het te
duur is om alle zalen in de toe-
komst open te houden. Vorig
jaar is er al een peuterspeelzaal
gesloten. „Zoiets ligt gevoelig,
maar we kiezen voor kwaliteit en
niet voor kwantiteit," aldus di-
recteur welzijn Rob Vastbinder.
Frans Krasovec (Burgerbelan-
gen) stelt voor zo veel mogelijk
speelzalen open te houden met
geld dat bestemd is voor sociale
vernieuwing.

worden, maar de christendemo-
craten komen zwak uit de hoek
door zelf geen definitief stand-
punt in te nemen. Nuth heeft
echter geen behoefte aan deze
halfslachtige manier van politiek
bedrijven. Van de andere kant
brengt de besluiteloosheid over
het Trefcentrum weer wat leven
in de vaak bedaarde Nuther poli-
tiek.

Steunfraude
inLandgraaf

'StóvT^ ~ Een 33-jarige
\ _^enaar heeft van de sociaie

' a*
en Proces-verbaal gekre--1!f tijden 8 sieunftaude. De man; l l rna_ls. de uitkeringsperiode

'Ê jaar ~ tot medio decembervo-,*n -verzwegen dat hij inkom-

' s!ft hii Q
genoten. Ten onrechte

! T l9^oen uitkering ontvangen
ordt vrTn !ulden- Het bedrag

v°Uedig teruggevorderd.

Hevige kritiek is dan ook niet
uitgebleven. Math Vliegen, voor-
zitter van de zeven leden tellen-
de coalitiepartij Fractie Lenoir:
„Deze ambtelijke notitie wordt
door de fractie direct naar de
prullemand verwezen. Zonder

Prullenmand
„Zon advies kun je toch niet se-
rieus nemen. Als de zaaltjes van
café Smeijsterhoek, café deRaadskelder, het piepkleine Ka-buuske, het afgelegen café Grie-
zegrubbe en het herhaaldelijk
van beheerder wisselende café
Oude Centrum betrokken wor-
den bij een discussie over ge-
schikte verenigingsaccommoda-
ties in het centrum van Nuth,

Naast de Fractie Lenoir zijn ook
Leefbaar Nuth, de VVD en de
PvdA voor een verbouwing (sa-
men 11 van de 17 zetels). Groot-
Nuth ziet liever dat het huidige
Trefcentrum wordt afgebroken.
Het CDA ten slotte vindt dat er
snel knopen doorgehakt moeten

achtergrond

regionaal
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Onroerend Goed

Te k. drive-in hoekwoning
ÜBACH OVER WORMS.
Ind.: beg. grond, garage, hal,
slaapk., bijkeuken, serre,
hobbyruimte, stalling, alles
betegeld, aangelegde tuin.
1e verd.: toilet, l-vormige
woonk., eetkamer, luxe keu-
ken, grote terras, tegelvloe-
ren. 2e verd.: 3 slpks, badk.:
ligbad, v.w. tafels, toilet, la-
minaat vloeren, dubb. be-
glazing en rolluiken, cv.,
hoog rendement ketel, vr.pr.
: 215.000,- 045-323337.

Wonlngrull
Echtpaar met kind wil ruime
FLATWONING in Vaals (C.
V, 2 slpks., keuken, WC,
douche, 2 balkons, grote
kelder) ruilen voor eenge-
zinswoning in Zuid-Limburg,
mcl. Maastricht. Inl. telef.
04454-63352.

Reparaties
KOELKASTREPARATIE
Geen voorrijkosten en gar.
Vroko 045-441566/461658.
ROLLUIK defect. Weber
komt direkt. Telefoon: 045-
-321415.
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch.
Landgraaf. Tel. 045-314122
TEBBEN koeltechniek koel-
kast/diepvriesreparaties met
garantie. Voor part. geen
voorrijkosten. g 045-460471.
TV DEFECT, binnen 4 uur
klaar, geen voorrijkosten, 3
mnd. gar. Tel. 04750-19792.
DIEPVRIES- en koelkastre-
paraties, zonder voorrijkos-
ten. S 046-745230. Service
binnen 24 uur met garantie.
ELEKTRO-REPARATIE,
wasmachine, droger, ijskast.
Tel. 046-528708.

Onroerend goed te huur aangeboden
450m2 magazijnruimte en 200m2 kantoorruimte

Te huur - Heerlen
In de Cramer

Inlichtingen: van Dooren B.V. Telef. 045-711778.

Valkenburg.
Te huur in luxe monumen-
taal pand, m. park, enkele
zelfst. appartement met ei-
gen parkeerplaats, berging,

tuin. -04406-15778.

Klein APPARTEMENT te
huur in Schaesberg. Telefo-
nische ml. 045-752389.

Te huur te SITTARD studio
voor nette persoon. Telef.
046-528486.

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.
VALKENBURG, Neerhem
66. Groot gestoft, apparte-
ment met parking, berghok
en tuin. ’1.020,- mcl. Vrij-
dag kijkuur 18.00-19.00 uur.
Te huur ETAGEWONING in
Kerkrade, woonk., 2 slpks.,
keuken, bad, WC plus rom-
melkamer. 045-327610.

Bouwmaterialen & Machines
Automatische afstandsbe-
diening voor GARAGE-
POORT, v.a. ’595,- excl.
BTW. Straten. Geulle, Eijks-
kensweg 18. *_ 043-641044.
KANTELPOORTEN, rol- en
sectiepoorten, in alle maten.
23 standaard maten, direct
uit voorraad, tegen absoluut
de allerlaagste prijs. Straten
Geulle, Eykskensweg 18.
Telefoon 043-641044.
Te koop ALU-PLATEN,
vanaf ’25,- afm. o.a.
150x60 cm. en 2,5 mm dikte.
Tel. 04450-4240 na 18.00 u.
Te koop fabneksrestanten
kunststof RAMEN en deuren
(nieuw) mcl. isolatieglas.
Telefoon: 043-635588.
Nu of nooit op=op! Verkregen
uit faillissement en partijen.
LAMINAAT parket. Beste
topmerk van Nederland. La-
met, normaal ’lOO,-, nu A
Of B keus ’25,- t/m ’40,-
-per m 2mcl. ondertapijt. Be-
schadigde en nieuwe deu-
ren v.a. ’40,-; rollen dak-
leer 2 t/m 4 mm dik ’ 20,- t/m
’65,-; Daktnm ’12,50 per
2,5 mtr. I.; Underlayment (O.
5.8.) platen nu ’47,50, enz.
enz. Rennemigerveldweg
70A, Heerlen. 045-729710.
Te koop hardhouten RAAM
met dubb. begl. 2.20 m. x
1.82 m. ’175,-; enkele ra-
diator met convector 2.20 m.
x 0.50 m. ’150,-. Telefoon
04406-16386.
Te koop 11 m 2roze MAR-
MER, Estremose. ’ 1.000,-.
Telef 04499-3763.

Te k. prof. HOUTBEWER-
KINGS-machines (opknap-
per): Jonsereds lintzaag en
freesbankje; Danckaert
vlakvandikte 60 cm.; Thijs-
sen vlakvandikte 40 cm.;
antieke lintzaagcomb. met
cirkelzaag, frees en langgat-
boor, compl.! "_ 04748-2775.
Te koop plm. 1000 zwarte
Mulder DAKPANNEN. Telef.
04405-3136.
Te koop houten BALKEN,
afm. 4x15 x 6.00 mtr, ’3,-
-per meter, ongeschaafd. Tel.
046-529162.
Te koop STEIGER, beton-
stutten, bouwhekken etc. Inl.
046-743275.
Aanbieding VLOERTE-
GELS: lijm en voegsel gratis.
Tegelhandel Jan van Dorst,
De Hut 7, Gulpen, a 04450-
-1970. Open maand, tm vrijd.
v. 13.00-18.00 uur, zaterd. v.
9.00 t/m 16.00 uur.
Te k. orig. BOERENEIKEN
vloerplanken, droog, breed-
tes tot 20 cm!! v.a. /60,-/m2.
Gedroogd eiken meubelhout
in alle diktes. Eiken balken in
alle afmetingen b.v. 10x10
cm /12,-/ m 20x20 cm
/40,-/m. Dankzij eigen za-
gerij-droogkamer-schaverij
leveren wij bijzondere kwali-
teit voor een gewone prijs.
Ook voor particulieren.
Houtzagerij Windels. Reeds
4 generaties een begrip in
hout! Industrieterrein
"Bouwberg" Brunssum. Tel.
045-270585.

Geldzaken

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

LAGE LASTEN DOORLOPEND KREDIET.
Kredietlimiet theor. per rente effectieve

loopt, maand per maand rente per
mnd. jaar

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

PERSOONLIJKE LENING.
kredietsom looptijd per maand effectieve

rente/jaar
’lO.OOO,- 60 mnd ’ 209,-9,7 %
’25.000,- 96 mnd ’ 370,-9,7 %
’45.000,- 120 mnd ’ 578,-9,7 %
’75.000,- 120 mnd ’ 962,-9,7 %

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

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

Bel nu
038-226935.

(van 8.30-21.00 u.)
Emmastraat 7-7A, 8011 AE Zwolle. (Intermediair).

Of bel anoniem 06-320.324.60 om te weten wat u kunt
lenen. 75 cpm

Tijdeii|k geld nodig? Hoog-
ste prijs voor uw GOUD en
diamant, oud of kapot. Wij
kopen alles op of nemen het
in bewaring (u blijft eige-
naar). Goudboom, Boschstr.
85, Maastricht, g 043-219698.

Kerstmis
Te koop partij KERSTDEN-
NEN, Picea, 140-150 cm.
Tel.: 04704-4945.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Transacties

Horeca!!
Opruimingsverkoop bij

EFKA, Kaalheidersteenweg
142 te 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
R.V.S. werk- en speeltafels,
LAAGSTE PRIJS. Tel. 045-

-426330. Fax 045-426338.

100 VISITEKAARTEN, 500
brieven, 500 enveloppen,
md. zetwerk: ’225,- excl.
BTW, dubbele aantal
’325,- excl. BTW. Bel:
04498-58049^

Communie
Voor maatwerk van COM-
MUNIEJURKEN, enkele
modellen van 95 zijn klaar.
Telef 043-645821.

Landbouw
ONDERDELENBANK. Tel
04493-2715.
Te koop PAARDE- en vee-
trailers (merk Weyer).
Herfstaanbieding I. 285 x br.
133 x h. 220 tot. gew. 1600
kg ’7.200,- mcl. BTW.
Open en gesloten aanhang-

] wagens. Wienen aanhang-
wagens en wagenbouw,
Dorpstraat 56, Leveroy.
Telef. 04954-1288.

Te k. TRACTOR MC Cormic
D.217, in goede staat,
’2.250,-. Tel. 045-426391.
SCHARRELKIPPEN te k.
Einighauserweg 3, Einig-
hausen. Tel. 046-520322.
I
Te koop TRAKTOR Hano-
mag R27 met aanhang-
wagen. Tel. 04492-3662
Te koop SMALSPOOR trac-
tor, 32 Pk, 1 mtr. breed.
Telefoon 04742-1935.
Te k. TRACTOR Ford Major,
4-cylinder diesel, met voor-
frontlader, cabine, ’ 2.850,-
Telef. 045-458964.

Winkel&Kantoor
Te koop uit faillisement gebr.
KOPIEERMACHINES, in
goede staat. Info 9.00-17.00
uur. Tel. 043-646056.
Te koop KOPIEERMACHI-
NE, diverse modellen met
garantie. 046-743012.
Te koop direktie L-BURO
eiken met halfronde confe-
rentietafel, nw.pr. ’ 2.500,-
-vr.pr. ’850,-. Tel. 046-
-752942, na 18.00 uur.

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

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

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

kwaliteit in 1000
m2showroom

Jeep + combies
Daih. Feroza sporttrack '93

VWPassat Variant '91
VW Transporter 2.0 89

Ford Escort 1.6 CLX Clip'93
LadalsooGL'B9
DIESELS

Mercedes 190Dwit '84
Mercedes 190 zeer mooi '89

Seat Ibiza GL D 86
Daih. Charade '89
Daih. Charade '85

AUTOMATEN
Toyota Corolla 1.3 '86

Hyundai Pony '86
Opel Omega 2.4i'89

Nissan Micra 86

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

AudiBo 1.8589
Audi 100 2.3E '91

Audi 80 2.0E stuurbekr. '90
Citroen AX Sport '87
Citroen BK 1.4 '85

BMW 323i'83
8MW316 84

Darh. Charade '89
Fiat Uno 45 IS '90
Fiat Panda 34 '86

Ford Esc. 14CL 5-drs '87
Ford Sierra 2.0 Azur '91
Ford Scorpio 2.0 GL '86

Ford Escort '85
Mondeo I.&GLX 16V93

FordOrion 1.4 CL'9l
Ford Siërra 2.0 '87

Honda Civic Sedan '88
HondaCivic 15iGLt.'91
Mitsubishi Colt Sport '86
Nissan Micra S Sport '91

Nissan Primera 1.6 LX '91
Opel GT 2.3i'69

Opel Kadett 1.8 GTi '88
Opel Kadett 1.385

Kadett 1,3SGSi Look '85
Opel Kadett 1.3 S Club '88

Opel Kadett 1.8 GTi Sed. '88
Opel Kadett 1 4i expr. '91
Opel Kadett 1.35GT86
Opel Veetra I.Bi rood '93

Opel Corsa 1.3S'89
Peugeot 106 1100 XN '91

Peugeot 309 XE '88
Peugeot 405 GR '88

Suzuki ALto GL 5-dr '89
Suzuki Alto '88
Suzuki Swift '88

Subaru Mini Jumbo '85
Toyoya Corolla Sport '87

Volvo 360 GL '87
Volvo 340 DL '87

VW Golf 1.6 S 5-drs'9o
VW Golf Tour 1.6 '88

VW Passat IBi '91
VW Passat 18i '86

Mitsubishi Starion EX '82
Mitsubishi Cordia 83

Div. mruilers uitzoeken
vanaf ’ 500,-.

Reeweg 112, Landgraaf.
"-045-321810.

Te k. ALFA 33 1.7 ie bwj. '91,
APK 5-95, ANWB-gek., pr.
n.o.t.k. Tel. 045-232784.
Te koop ALFA 33 bwj. '86,
APK 3-95, verl., i.z.g.st.,

’ 5.500,-. Tel. 04454-63075.
ALFA 75 2.0 '86, 1.m.-velgen,
90.000 km., champ.met.,

’ 6.950,-. g 045-255784.
ALFA 33 1.7 lE, '90, nw.
mod., rood, oh. boekje,

’ 12.900,-. Tel. 046-511446.
Te k. ALFA GT 1600 Junior
bwj. '73, 2.0 Itr. motor, tax-
waarde ’ 15.000,- inruil
klassieker bespreekb. vr.pr.

’ 11.000,-. Tel. 046-583017.
AUDI 100 CC diesel, 5 cyl.,
luxe versie, bwj. '84,
’4.900,-. 043-219382.
Te k. AUDI 80 Formel E, bwj.
'82, i.g.st. Tummers, Vouer-
weg 46, Sittard, telef. 046-
-515178.
Te k. AUDI 100 2.3 1989,
LPG, ABS, airco, alarm,
trekh., ’15.500,-. g 046-
-514056 na 18.00 uur.
Te koop weg. omst. AUDI 80
2.0 bwj. '94, 12.000 km, vr.pr.

’ 42.500,-. Tel. 045-320538.
MINI Van, '70, engels import,
’1.500,-; Toyota Celica, '81,
techn. 100%, lichte schade,

’ 750,-. Tel. 045-425836.
Te koop BMW 320i, bwj. '84,
i.z.g.st., diverse extra's. Tel.
045-211626 of 445449, na
18.00 uur.
BMW 315 '82, APK 4-95, i.g.
st., nw. banden, kl. beige,

’ 1.000,-. Tel. 045-708412.
Te k. BMW 318i, bwj. '90,
49.000 km., grijsmet., div.
extra's, in nieuwstaat. Telef.
046-521827 na 18.00 uur.
Te k. BMW 316, kl. wit, bwj.
'86, APK 3-95, i.z.g.st. en
veel extra's. 043-437956 v.a.
11.000 uur.
Te k. BMW 320i, bwj. 12-'B4,
verlaagd, 16" vlgn., i.g.st., vr.
pr. ’6.950,-. 043-638214.
Te k. BMW, bwj. '84, 4-trap
autom., type 520i, met
sportv., APK, mooie auto, vr.
pr. ’ 2.750,-. g 043-630871.
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Diverse AUSTIN Mini's te
koop mcl. APK en beurt. Ook
voor onderhoud en onder-

adelen. Zowel nieuw als ge-
bruikt. Peter Jansen Auto-
mobielen, Heerderdwarsstr.
24, Maastricht.
Te koop BMW 316, bwj. '85,
2-drs, blauw. Telef. 045-
-273933.
BMW 318i, blauw, bwj. '84,

’ 4.950,-. Inruil mogelijk.
045-72903a
Te koop CITROEN BK 14 E,
bwj. '88, kl. wit, ’8.500,-.
045-319564, na 18.00 uur.
Te k. CITROEN 2CV6 Club,
bwj. '83, vraagpr. ’1.250,-.
Bel Patrick 043-252455.
Daih. CHARADE GTi T 16V,
nw. mod., v. extra's, bwj. '88,
’7.750,-. g 046-511293.
Te k. Nissan CHERRY 1500,
APK, pr. ’1.000,-; B-Kadett,
APK, pr. ’BOO,-; mooie rode
Citroen 14 BK, met trekh. +
APK, pr. ’4.000,-; prachtige
beige BMW 318i, in topcon-
ditie, pr. ’ 6.100,-. Autoser-
vice Gooiker, Apollolaan 154,
Heerlen, S 045-740041, b.g.g.
751632.
Auto BONGERS BV, Dr.
Nolenslaan 108, Sittard
biedt aan: occasions met
topgarantie: Audi 80 1.8 N
'89 ’15.250,-; Mazda 121
16V cabriotop' '91
’18.500,-; Mazda 626 Cou-
pé 1e eig. '89 ’15.750,-;
BMW 318 sportv. '86
’7.750,-; BMW 320 schuif-
/kanteldak m. 84 ’4.250,-;
Kadett E '85 ’4.950,-; To-
yota Celica m. '82 ’1.500,-.
Telefoon: 046-513976.

Te koop CITROEN BK TRS
bwj. '83, APK 9-95, vr.pr.

’ 1.300,-. Tel. 046-510423.
Te koop FORD Orion bwj.
'92, 21.000 km, vr.pr.
’20.500,-. Tel. 045-272118,
wegens sterfgeval.
Te koop FSO, bwj. '89, APK
17-9-95, ’1.500,-. Tel. 043-
-620788.
Te k. FIËSTA XR2 bwj. '83,
APK 8-95, wit met mintgr.,
vr.pr. ’3.750,-. 046-520843.
Te k. Ford ESCORT combi,
bwj. '82, i.z.g.st. en APK, pr.

’ 2.450,-. Inruil mogelijk.
Telef.: 046-524730.
BMW 525 E, 5-'B4, veel ex-
tra's, mr. kl. wagen mog., vr.
pr. ’ 7.200,-. g 045-454398.
Te k. BMW 316i, bwj. '88, in
nieuwstaat, rood, km.stand
85.000, pr. ’15.900,-. Inr.
mog. g 045-463721 na 17. u.
BMW 323i, bwj. '80, i.z.g.st.,
nwe. banden, sportv., BBS
spoiler (voor) met verstra-
lers, achterspoiler, sunroof,
trekhaak, event. met radio/
CD-speler, pas voorzien
van grote beurt, pr.n.o.t.k.
Telef. 046-521117.
CITROEN Visa, bwj. '83,
APK 4-95, 2 cyl., i.z.g.st.,

’ 1.350,-. Tel. 046-513425.
Te koop zeer goed onderh.
CITROEN BK 16 TRS '83 kl.
do.grijsgroenmet., trekh.,
APK 6-95, Tel. (tijd. kant.
uren) 045-793294/422772
(na kant.uren).
Koopje CITROEN BK 16
TRS, i.g.st, bwj. okt. '84,

’ 1.500,-. Tel. 046-528886,
na 17.00 uur.

i fKOOPJE! Ford Granada 2.3
Riche, bwj. '84, APK, div.
opties, in nw.sl., vr.pr.
’3.450,-. Tel. 045-728919.
Koopje Ford ESCORT, bwj.
'86/'B7, vr.pr. ’4.750,-. Tel.
045-351735 na 19.00 uur.
Te k. Ford ESCORT, bwj.
'81, APK, i.z.g.st., vr.pr.
’850,-. Telef. 043-630871.
Te k. Ford ESCORT 1.3 GL,
bwj. '83, 77.000 km., i.z.g.st.,
pr. ’2.750,-. g 046-751634.
Te k. Ford ESCORT XR3i,
div. extra's, bwj. '86, vr.pr.

’ 10.500,-. Telef. 045-
-427358 of 412052.
Te koop Ford FIËSTA, kleur
blauw, bwj. '88. Telef. 04954-
-2153 of 1685.
Te koop FORD Siërra 1.6
bwj. '84, i.z.g.st., pr.
’2.650,-. 043-618635.
Te koop Ford ESCORT 1.4
CL bwj. '90, 5-drs., trekh., vr.
pr. ’ 13.500,-. 045-753179.
Te koop Ford SCORPIO 2.0i
GL, bwj. '85, mooie auto.
Telef. 045-273933.
Te koop Ford SIËRRA 2.3
diesel, 110.000 km, 5-drs,
metal. blauw, veel extra's,
bwj. '90. 04954-2153/ 1685.
Te koop mooie Ford ES-
CORT XR3, bwj. '82, veel
extra's, nwe band., vr.pr.

’ 1.700,-. 046-527091.
Te k. ESCORT 1.6, 5-drs.,
'83, LPG, nw. APK., pr.

’ 1.950,-. 06-52984535.
Te koop mooie ESCORT 1.6
L, kleur wit, 3-deurs, 5-gang,
schuif/kanteldak, bwj. '85,
APK 8-95, vr.pr. ’3.000,-. g
046-526801 na 18.00 uur.

Moet weg! Fiat UNO 45 S
bwj. 87, APK '95, 5-bak, wit
i.z.g.st..div.extra's, pr

’ 5.750,-. Tel. 046-754667.
Te koop FIAT Panda, bouw-
jaar '82, vr.pr. ’600,-. Tel.
045-219017.
Te koop Fiat UNO APK ge-
keurd, vr.pr. ’1.750,-, i.z.g.
St. Telef. 045-216470.
Te k. Fiat UNO 55 S, bwj. '85,
i.z.g.st., APK gek., vr.pr

’ 3.950,-. Inl. 04498-57972.
Te k. Fiat UNO type 75 iSE,
5-deurs, kl. blauwmet., bwj.
eind '87. Tel. 04498-56998.
PANDA 1000 lE, bwj. '91,
wit, 47.000 km, mooie auto.
Telefoon: 045-245734.
Te k. FIAT 127, bwj. '82,
APK 22-2-95, vr.pr. ’750,-.
Tel. 045-229022.
FIAT 500, bwj. '72, i.pr.st., kl.
beige. Tel. 046-743012.
Te k. Ford SCORPIO Ghia
2.9 i automaat, stuurbekr.,
centr. vergr., electr. schuif-
dak, electr. bediende ramen,
Ford radio/cassette met ver-
sterker, boordcomp., trekh.,
zilvergr., bwj. '90, i.z.g.st., vr.
pr. ’ 19.000,-. g 045-231062.
Te k. Ford ESCORT ' 1600
GL, bwj. '82, blauwmetal., s-
drs, APK tot 9-95, i.z.g.st.,
pr.n.o.t.k. 043-472574.
FORD Escort 1.6 diesel, '88,
rood, 3-drs., ’6.500,-. g 046-
-528336 b.g.g. 581841.
Ford GRANADA, bwj. '83, i.
z.g.st. Koopje! Tel. 045-
-420048.
Ford ESCORT 1.3 '80, APK
3-95, lichte schade, vr.pr.

’ 1.000,-. 046-515142.

, Te k. Ford SIËRRA station-, car 1.6 CL, bwj. '87, wit, met. trekhaak, vr.pr. ’ 7.500,-.
Telef. 045-313309.- Te k. HONDA CRX, bwj. '85,. kl. rood, vaste pr. ’5.000,-.
045-742754 na 17.00 u.- Te koop HONDA Integra, wit,. bwj. okt. '86, vr.pr. ’7.500,-.
Tel. 045-228075.

,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.

' Te k. Honda CIVIC, auto-

' maat, bwj. '83, nieuwstaat,

' ’1.750,-. Tel. 043-256257,- b.g.g. 045-275366.

' Te koop HONDA CRX 1.6i
16V, bwj. '90, veel extra's,- inruil kleine auto mog

" ’22.500,-. Tel. 046-514562. '

jTe k. Honda INTEGRA se-
dan 1.5 Luxe, 4-deurs, 5-

\ gang, getint glas, nieuwe
banden, kleur champagne,

' auto verkeert in uitst. staat,
APK, bwj. 11-'B6, vr.pr.

' ’6.000,-. g 046-519001.
Te koop MAZDA 626 2.0

) diesel '91, ’15.750,-.

" Schutten en Van Didden, tijd., kant.uren: 04498-52127.
-Te koop MAZDA RX 7■ sportauto, 150 Pk inj., bwj.

10-'B7, antr. met., radio,. Tbbs-Tno alarm, schijfrem,. stuurbekr., ’17.00,-. Tel.■ 045-215553, na 17.00 uur.
.Te koop MAZDA 323F, bwj.; 10-'9O, div. extra's, auto

moet beslist gezien worden.
Tel. 04492-4134 b.g.g. 1415.

MAZDA 323 1.3 HB, 3-
deurs, '85, APK 5-95,

’ 3.750,-. Tel. 045-255784.
Koopje! Mitsubishi STARI-
ON Turbo EX, '82, 170 Pk,
leer, ’ 3.500,-. g 04755-2024.
Te k. Mitsubishi COLT 1.2,
bwj. '83, APK 10-95, vr.pr.
’1.650,-. g 045-316264.
Te k. MITSUBISHI Cordia
GLX, eind '83, APK, vr.pr.
’1.100,-. Tel. 045-228802.
Te koop MITSUBISHI Colt,
bwj. '81, voor onderdelen,

’ 150,-. Tel. 046-749543.
Te k. Mitsubishi COLT, bwj.
'87, APK 8-95, div. extra's,
in nieuwstaat, ’ 6.500,-.
Telef. 045-462637.
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.
Te k. weg. overcompl.: Mit-
subishi SPACERUNNER
GLXi, grijs kent., bwj. 10-93,
nog 2 jaar gar., ’10.000,-
-onder nieuwprijs. Te bevr.
na 19.00 u. g 045-751631.
Te koop v. 1e eig. Mitsubishi
GALANT HB GLSi '91, voor-
zien van vele opties o.a. elec.
schuif/kanteldak, trekhaak
enz. Onderhoudsboekje
aanwezig. 045-315093.
Te k. Nissan BLUEBIRD 2.0
SLX, '87, wit, 88.000 km„
prijs n.o.t.k. g 043-614687.
Te koop Nissan PRIMERA
2.0 i SLX, veel extra's,
86.000 km, bwj. '91. Telef.
04954-2153/1685.
NISSAN Bluebird 20 SLX
'90, nw. m., extra's ’9.250,-
LPG. 046-528336/581841.

Te k. Ford MUS^jj,
cylinder, Ghia; teven5

323i, beide met Ar*- tj(. 046-749073. rijG-9, Wij bieden aan. p pgA
505 '86 ’5.500,-. pf*

"21 '88 ’8.750,-,JW fdk
'LPG '88 /10-^'/ifcjJ' Sunny 1.4 89 '^Jr.- Nissan Stanza 8^ A.; k<
'Fiat Uno '86 f^^\■ Panda '83 / lfn%-: j *.Samba '82 f I?®'C^, nault 5 '84 ’ 2,2f%0-:. I]! Axel 1.1 '85 ’ 1-Ojf*

subishi Tredia a geatA
■GLS '82 /IfObóo;^
Rhonda '84 ’ 1 "°tüï 3-»U' 316 '81 zeer m°°Uo,-; (,
Volvo 340 '86 M-2g j

-bot Solara '82 'f. «
-bo, 1510 '82 /f'/3-J"ha Termere °? " k, APK keuring J ' kOOT k

bedr. L. Steins, f. weg 15, Heerlen,

'ZHlZ*—r^T^',ASCONA 1.6 S. D^
APK '95, 2-deU onl., ,
’1.750,-; Gof aV t
zeer mooi, ’ **H y
jM5-320937_____----<r^ti>'
■Te k. BMW 316 '8 'dett

Alto GL '86; Opel * &0 )

' torn. '84; Mercedes $,
i autora. '78; OpeJ N ;

S '80; Opel Kade" vVv r
| Fiat Panda 34 »W

sat combi '81- „^V^Hoensbroek^sO4^^
;en sWuto^ f}

schadeauto s. .. v" '-re|et-
de hoogste pnJs' A: 273933. ___—-'TVoorPicco*os^zieverdgrjggjgg^ *
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Elftal valt na veelbelovend begin ten prooi aan gemakszucht

Zware bevalling voor Oranje

Limburgs Dogblad

3 j -De spelers van het Nederlands elftal vertoon-
v QiVaren^an^ ster^ masochistische trekjes. Ze leken er

\ .'doening in te scheppen zich te pijnigen. In dekwalifi-
Uereeksen voor grote voetbaltoernooien sloegen ze

é gftdurend de moeilijkste weg in. EK'BB, WK'9O, EK'92,
é^S 94 - steeds kwam de plaatsing pas na veel hangen en
Buigen tot stand. Daar lijkt verandering in te komen.IL een 4-0 overwinning vorige maand op Luxemburg
fL een 1-1 gelijkspel gisteravond tegen Noorwegen is

k ar\je de aanloop naar de eindronden van het Europees
in Engeland voortvarend begonnen.

|jj. n november en december de
tegen Tsjechië en

sïty in winst worden omge-
v^aKunnen bondscoach Dick Ad-

■*" Vt en zÜn pupillen zich straks

S(tLe<rn gerust hart en een tevreden" aan de kerstdis zetten.

V*4jjfSitie van Nederland in de, \ 'tlcatiegroep 5 mag dan al riant
'et spel tegen Noorwegen was

SC egen - Nederland 1-1 (0-1). 21.
Scho*l' 51- Rekdal 1-1 (strafschop).
V'!srechter: McCluskey (Sch).
Va j5houwers: 22.000. Gele kaart:

' *-«x, Frank de Boer (Nederland).
"ooi-u

y \l eea: Thorstvedt; Lydersen,
feu, n, Berg en Björnebye; Rush-

JhjL 1(t>2. Flo),Rekdal, Mykland, Leon-
e" Bohinen' FJörtpft (71.

Vj^'and: De Goey; Reiziger (71.
1e t^obbel), Valckx, Blind en FrankQ-ooer; Winter, Jonk en Witschge;
80-l"1ars, Bergkamp (68. Ronald de! l^' en Roy.
■ - i-

Ifc^ri, n'e^ om over naar huis te
jtyooo n* Wat Oranje de ruimJNle , T

toeschouwers in het gezelligIW u'levaal stadion in de tweede
!R(j eJ'porschotelde was zelfs ver

iiVjJ maat. Als de Vikingen na
meer precisie in hun acties

*k{^n gelegd, was Nederland - net
%2 ?e Jaar geleden - opnieuw metj^,/ Nederlaagen een kater terug

f nuis gevlogen.

Initiatief
'kh RaStartte Oranje veelbelovend.
I ,H a] en namen direct het initia-
N vm°et gezegd dat de Noren de

J«W an de wedstrijd maar al te
"^% or de tegenstander lieten

(B'l((s ;ft^e Scandinaviërs, die al
(V» d okt°ber 1991 (1-0 nederlaag

JW toenmalige Sovjet-Unie) inS, k , s niet meer hebben verlo-
%g °'den onmiddellijk massaal% l^aar de eigen helft en trokken
%(j rand van het strafschopge-

-p/1 'muur' op voor doelmanlnorstvedt. Alleen Jan Age

Zwakoptreden
Duitsland

4ïf/?h^EST - Het Duitse elftal
lri^sn °edapest doelpuntloos ge-

-1? tegen Hongarye- De
flNei strnd was voor de Duit-
rC'^war?- 18*6 voorbereiding op het
V/'^ni ficatieduel met Albanië.
■rsstriir?egen stelden teleur in een

ij rt van waarin de finale van het
i £%qU Veertig jaar geleden werd
tp als B°ndscoach Berti Vogts

i ftf 1, SbPiexcuus dat zich maar liefst
Ih, '■ Mrin 5 hadden afgemeld. Sam-Sftï'^Nt r' Riedle, Basler, Nowot-
i% r'Worns, Berthold, Kuntz
iopij. Sjer waren allen niet van de
ih * cm Lecbts vier van de elf spelers
1C Büf1 WK in de kwartfinales
1 i)i " strT ?ariJe werden uitgescha-

' O Sok en in de basis. Vogts liet
! h bc d-u ster> Jens Todt en Fredi
! 1 cc^b"teren. In de eerste helft
1V inte 1Lothar Matthaus in zijn
I *ok u it tl d no 8 enigszins de lij-
I -V 6 hij h *etten- In de 22e minuut
V?ng rrT 6 Duitsers bijna op voor-
L^eerd^aar zijn schot rolde aan de
C eiHd7 nt lanSs de Paal- Aan
tj^rri van de eerste helft voor-
do 6en daanvoerder op het nipper-

"^ef l-; oelpunt van FeyenoorderiV^^Pnch.

Fjörtoft bleef als aanspeelpunt per-
manent voorin.

Oranje domineerde en kreeg via
Dennis Bergkamp (2x) en Aron
Winter enkele goede mogelijkheden
om de score te openen. Die eer was
echter weggelegd voor Bryan Roy.
De gevierde man van Nottingham
Forest schoot in de 21-ste minuut
raak met zijn zwakke rechterbeen,
nadat de bal uit een hoekschop van
Mare Overmars via het hoofd van
Stan Valckx voor zijn voeten was
gerold, 0-1.

De voorsprong was meer dan ver-
diend en Oranje leek op weg naar
een eenvoudige overwinning. De
ploeg maakte evenwel de fout te
denken met een minimum aan in-
spanning een maximaal resultaat te
kunnen behalen. De combinaties
stokten en er sloop gaandeweg
steeds meer gemakszucht in het
spel. Bovendien was een aantal spe-
lers bepaald niet in goede doen. Dat
gold met name voor de Italianen
Wim Jonk en Dennis Bergkamp
van Internazionale. Maar ook Aja-
cieden Mare Overmars en debutant
Michael Reiziger en Feyenoorder
Rob Witschge konden niet overtui-
gen.

Reiziger
Voor Michael Reiziger werd zijn
eerste interland een deceptie. Hij
begon redelijk, maar wekte steeds
meer de indruk stijfte staan van de
zenuwen. De rechterverdediger zak-
te alsmaar vérder weg en werd in de
tweede helft de achilleshiel van de
Oranje. Dat hij het was die de straf-
schop veroorzaakte (overtreding
tegen Erik Mykland), waaruit Kjetil
Rekdal de Noren naar 1-1 schoot,
berustte dan ook alerminst op toe-
val. Krap twintig minuten later
werd de debutant geveld door
kramp, waarna Ulrich van Gobbel
hem kwam aflossen.

Voor de 21-jarigeAjacied, die er nog
maar vijf competitiewedstrijden in
de hoofdmacht van de landskam-
pioen heeft opzitten, kwam het de-
buut in Oranje duidelijk te vroeg.
Overigens maakte niet alleen Reizi-
ger de negentig minuten niet vol,
ook Dennis Bergkamp kon eerder
gaan douchen. De in Italië zo hevige
bekritiseerde spits moest halverwe-
ge de tweede helft plaats maken
voor Ronald de Boer, omdat Advo-
caat ontevreden was over zijn in-
breng. Dat was meer dan terecht;
Bergkamp kon gisteravond weinig
goeds doen.

De sterkste pionnen aan Nederland-
se zijde stonden in het hart van de
defensie geposteerd, waar libero
Danny Blind rustig en gecontro-
leerd speelde en Stan Valckx eerst
Jan Age Fjörtoft onschadelijk
maakte en daarna ook diens vervan-
ger Geir Frigard in zijn zak stak.

Teleurstellend
De totaalindruk die het Nederlands
elftal in het koude Oslo achterliet
was teleurstellend. Het gelijkspel
vergoedde uiteraard veel, maar
kwalitatief heeft het na het afhaken
van Ronald Koeman, Frank Rijk-
aard en Jan Wouters een flinke
aderlating ondergaan. Ook al lijkt j
de equipe van Dick Advocaat zich
zonder veel problemen te gaan kwa-
lificeren voor het EK-toernooi in i
'96, de tijd dat het de tegenstanders
vooraf al dun door de broek liep is 'definitief voorbij. Oranje is een ge- i
wone ploeg geworden.

" Rob Witschge in een verbeten duel met deNoor Lars Bohinen. Foto: ANP

Elftal worstelt met zichzelf en met zijn gevoelens

'Redelijk resultaat op baaldag'

" Luchtgevecht tussen Dennis Bergkamp en Henning Berg.
Bergkamp werd halverwege de tweede helft vervangen door
Ronald de Boer. Foto: ANP

DOORYPEMINKEMA

OSLO - Het was de concentratie. Onbegrijpelijk dat die weg-
viel. Nee, het waren de Noren. Een compliment waard. Non-
chalance, daar lag het aan. De helden van Oranje hadden alle-
maal een andere uitleg. Maar ook hetzelfde gevoel. „Een
redelijk resultaat op een baaldag", mopperde Mare Overmars.
Tijdens de wedstrijd worstelden de voetballers met zichzelf,
later met hun gevoelens. De 1-1 was beter dan twee jaar gele-
den, toen met 2-1 werd verloren. Maar het spel een stuk slech-
ter. En daar baalden ze van.

Het was een collectief gevoel van
onbehagen. Bergkamp baalde, want
hij had zich in de spits geen mo-
ment lekker gevoeld. Jonk mokte,
want zijn passes kwamen geen van
alle aan. Roy mopperde, want het
had na een half uur gewoon 2-0
moeten staan en dan kon er een
kruis door deze wedstrijd. Advo-
caat, de bondscoach was boos,
omdat zijn team zó ver weg was ge-
zakt. „Onbegrijpelijk", noemde hij
hetzelfs. Ze hadden allemaal gelijk.

Het wereldberoemde circulatievoet-
bal sneed door de ziel van de Noor-
se verdediging. Zo snel, zo dodelijk.
Oranje was opperbest. Veertig mi-
nuten lang. Advocaat was in de
gang van het Ullevaal-stadion doel-
puntenmaker Kjetil Rekdal nog te-
gengekomen. „Die zei dat ze de
eerste helft de grootste moeite had-
den met ons spel." „Maar vergeet
niet", hief Wim Jonk het Hollandse
vingertje, „dat we dat ook mochten
van de Noren. Ze lieten ons."

De Noren. Twee jaar geleden
schaamde Oranje zich voor de 2-1
nederlaag in de WK-kwalificatie.
Die dravers, heette het, hoorden in
de internationale top niet thuis.
Zelfs na de troosteloze.0-0 in Rotter-
dam bliezen de Oranje-mannen
hoog van de toren. „Dat we niet
hebben gewonnen, is een blamage",
had Ronald Koeman zich nog laten
ontvallen. Ook de nieuwe generatie
van de Hollandse voetbalschool

beet zich de tanden stuk op de
Noorse onverzettelijkheid. Natuur-
lijk zochten de spelers van Oranje
de schuld van de tegenvaller bij
zichzelf.

„Twee keer balverlies, twee keer de
bal niet gewoon wegrammen", daar
lag na 35 minuten het keerpunt vol-
gens Wim Jonk. „Ik heb ook niet
lekker gespeeld", gaf Mare Over-
mars grif toe. „Er was zo weinig
ruimte." Dennis Bergkamp: „Er
was helemaal geen ruimte." Niets
lukte er bij de Milanees. „Slecht,
dat was het. Waarom? Nee, geen
verklaring. Ik was geconcentreerd,
gretig ook. Het liep gewoon niet."
Als diepste spits werd hij achter-
volgd door twee en soms drie Noor-
se krachtpatsers. De stylist vond
dat niet leuk. Steeds sprong er weer
zon spierbal in zijn rug. En de
scheidsrechter wilde maar niets
zien. Hij klaagde daar later niet
meer over. Het zou ook ongepast
zijn geweest. „Daarvoor speelde ik
gewoon te slecht."

Vervolgens was er ook bewonde-
ring voor de strijdwijzevan de No-
ren. „Ze spelen het spel heel goed",
vond Overmars. „Ze laten jezoeken
naar een andere manier van spe-
len." Noorwegen was goed, beter
zelfs dan twee jaar geleden, vond
Roy. „Ze kunnen er weinig van.
Maar fysiek is het gewoon heel
sterk. Ze zitten je zó fanatiek op je
huid."

Ve J^AG - Tsjechië is na
Ür°eP 5 dstriJden koploper in

* E Van de voorronden voor
u°ethaiUropees kampioenschap
Hbe ' »n 1996. De Tsjechen

e<*erla een beter doelsaldo dan
riteen en Noorwegen, die
h n- TV Vler Punten verzamel-
? 6 eert?Chlë is op 16 november
iN ÏWVolSende tegenstander
»sJechi and* in Rotterdam.
J^lta tsPeelde 0-0 op en tegen3en het

lde Ploegen beëindig-, °n ÜB ' duel met tien man. De
0 f^Se scheidsrechter Mon-?lttü Ut h C r̂°ado gaf in de 57e

Sa een ac Tsjech Novotny rood
,^keie °y.ertreding op Buttigieg.>ah het ,nuten later werd Galea

V6rverdv^!d gestuurd. De Malte-
Vw^eaiger protesteerde te fel

België krijgt gevoelige tik in Denemarken

Tsjechië koploper
toen Monteiro de Tsjechen een
strafschop gaf. Suchoparek mis-
te, hij schoot tegen de paal.

In Minsk won Wit-Rusland met
2-0van Luxemburg. De doelpun-
ten vielen in de laatste twintig
minuten.

België (groep 2) was inKopenha-

gen de mindere van Europees
kampioen Denemarken. Het ge-
mis van Preud'homme, Grün en
Scifo bleek een gevoelige aderla-
ting voor de ploeg van coach
Van Himst gevoelen. België nam
wel de leiding, na een half uur
door Degryse. Het overwicht van
de Denen leverde vijf minuten
later de gelijkmaker van Vilfort

op. In de tweede helft maakten
invaller Jensen en Strudal het
klasseverschil duidelijk. De
broers Brian en Michael Lau-
drup waren de uitblinkers.
Denemarken was de EK-voor-
ronden begonnen met een 1-1 in
en tegen Macedonië. Spanje,
deed het woensdag beter in
Skopje, 2-0. Salinas maakte bei-

de doelpunten. De slungelach-
tige spits ging afgelopen zomer
over van Barcelona, waar hij
meestal bankzitter was, naar De-
portivo La Coruna.
Moldavië is koploper in groep 7,
even verrassend als vertekend.
De voetballers uit de ex-Sovjet-
republiek wonnen twee keer.
Woensdag versloegen zij Wales
met 3-2, eerder overwonnen zij
Georgië, 1-0. Bulgarije won in
Sofia door doelpunten van Kos-
tadinov met 2-0 van Georgië. De
Bulgaren en Duitsland, dat nog
niet in actie kwam, zijn de favo-
rieten voor de eerste twee plaat-
sen die naar de eindronde in
Engeland 1996 leiden.
Wales had in Kisjinev niet de be-
schikking over de beste aanval-

lers, Rush, Giggs en Saunders.
Speed kopte na vijf minuten
raak, na een hoekschop. Molda-
vië kwam op 2-1 door doelpun-
ten van verdedigers, Belous (af-
standsschot) en Secu (vrije trap).
Na de rust maakte Roberts ge-
lijk. Twaalf minuten voor tijd
zorgde middenvelder Pogorelov
voor de volle winst en de tweede
oogst van drie punten. Hij pas-
seerde doelman Southall.
In groep 6 feestten de leren, in
het noorden én zuiden. Noord-
lerland won in Wenen met 2-1
van Oostenrijk, lerland in Du-
blin met 4-0 van dwergLiechten-
stein. Coyne scoorde twee keer
in de eerste vier minuten. Quinn
nam de andere treffers voor zijn
rekening.
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sport
GROEP 1
Israël - Slowakije 2-2

5. Rusnak 0-1, 14. Moravcik 0-2, 23. R.
Harazi 1-2, 32. Banin 2-2 (strafschop).
Toeschouwers: 10.000.
Polen - Azerbeidzjan 1-0
44. Juskowiak 1-0.
Stand:
Roemenië 2 110 4 3-0
Israël 2 110 4 4-3
Poleri 2 10 13 2-2
Slowakije 2 0 2 0 2 2-2
Frankrijk 2 0 2 0 2 0-0
Azerbeidzjan 2 0 0 2 0 0-4
Programma: 12 november: Roemenië -Slowakije, 16 november: Polen - Frank-
rijk, Israël - Roemenië.
GROEP 2
Macedonië - Spanje 0-2
16. Salinas 0-1, 25. Salinas 0-2. Toe-
schouwers: 30.000.
Denemarken - België " 3-1
31. Degryse 0-1, 35. Vilfort 1-1, 72. Jen-
sen 2-1, 86. Strudal 3-1. Toeschouwers:
40.075.

Stand:
Spanje 2 2 0 0 6 4-1
Denemarken 2 1 10 4 4-2
België 2 10 13 3-3
Cyprus 2 0 1111-2
Macedonië 2 0 1111-3
Armenië 2 0 1110-2
Programma: 16 november: België - Ma-
cedonië, Spanje - Denemarken, Cyprus- Armenië.

GROEP 3
Turkije - IJsland 5-0
1.Saffet 1-0, 28. Saffet 2-0, 30. Hakan 3-0,
62. Hakan 4-0, 65. Sergen 5-0. Toeschou-
wers: 20.000.
Zwitserland - Zweden 4-2
4. Andersson 0-1, 36. Ohrel 1-1, 61. Dah-
lin 1-2, 63. Blomqvist 2-2 (strafschop),
79. Sforza 3-2, 80. Türkyilmaz 4-2. Toe-
schouwers: 24.000.
Stand:
Turkije 2 110 4 7-2
Zwitserland 110 0 3 4-2
Zweden 2 10 13 3-4
Hongarrje 10 10 12-2
IJsland 2 0 0 2 0 0-6
Programma: 16 november: Zwitserland- IJsland, Zweden- Hongarije.

GROEP 4
Oekraïne - Slovenië 0-0
lerland - Liechtenstein 4-0
2. Coyne 1-0, 4. Coyne 2-0, 30. Quinn 3-0,
82. Quins 4-0. Toeschouwers: 32.980.

Stand:
Kroatië 2 2 0 0 6 4-0
Italië 2 110 4 3-1
Litouwen 2 10 13 2-2
Slovenië 2 0 2 0 2 1-1
Oekraïne 2 0 1110-2
Estland 2 0 0 2 0 0-4
Programma: 16 november: Italië - Kroa-
tië, Slovenië - Litouwen.

GROEP 5
Noorwegen-Nederland 1-1

Wit-Rusland - Luxemburg 2-0
72. Romatsjenko 1-0, 81. Guerassimets
2-0. Toeschouwers! 12.000.

Malta - Tsjechië 0-0.
Stand:
Tsjechië 2 110 4 6-1
Nederland 2 110 4 5-1
Noorwegen 2 110 4 2-1
Wit-Rusland 2 10 13 2-1
Malta 2 0 1111-6
Luxemburg 2 0 0 2 0 0-6
Programma: 16 november: Nederland -Tsjechië, Wit-Rusland - Noorwegen.

GROEP 6
Oostenrijk - Noord-lerland 1-2
3. Gillespie 0-1, 25. Polster 1-1 (straf-
schop), 36. Gray 1-2. Toeschouwers:
20.000.
lerland-Liechtenstein 4-0

Stand:
lerland 2 2 0 0 6 7-0
Portugal 2 2 0 0 6 5-2
Noord-lerland 3 2 0 16 7-4
Oostenrijk 2 10 13 5-2
Letland 2 0 0 2 0 1-6
Liechtenstein 3 0 0 3 0 1-12
Programma: 13 november: Portugal -Oostenrijk, 15 november: Liechtenstein
- Letland, Noord-lerland - lerland.

GROEP 7
Moldavië - Wales 3-2

5. Speed 0-1, 9. Belous 1-1, 29. Secu 2-1,
69. Roberts 2-2, 78. Pogorelov 3-2. Toe-
schouwers: 17.000. Sofia. Bulgarije -Georgië 2-0 (0-0). 55. Kostadinov 1-0, 62.
Kostadinov 2-0. Toeschouwers: 45.000.
Bulgarije-Georgie 2-0

Stand:
Moldavië 2 2 0 0 6 4-2
Bulgarije 110 0 3 2-0
Wales 2 10 13 4-3
Duitsland o 0 0 0 0 0-0
Albanië 10 0 10 0-2
Georgië 2 0 0 2 0 0-3
Programma: 16 november: Albanië -
Duitsland, Georgië - Wales, Bulgarije -
Moldavië.
GROEP 8

Rusland - San Marino 4-0
43. Karpin 1-0, 64. Kolivanov 2-0, 65. Ni-
kiforov 3-0, 67. Radtsjenko 4-0. Toe-
schouwers: 20.000.
Griekenland - Finland 4-0
23. Marcos 1-0, 70. Batista 2-0, 76. Mah-
las 3-0, 90. Mahlas 4-0. Toeschouwers:
30.000.
Schotland - De Faeröer 5-1
4. McGinlay 1-0. 34. Booth 2-0, 40. Col-
lins 3-0. 61. McGinley 4-0, 72. Collins 5-0,
75. Muller 5-1.

Stand:
Griekenland 2 2 0 0 6 9-1
Schotland 2 2 0 0 6 7-1
Rusland 1 10 0 3 4-0
San Marino 10 0 10 0-4
Finland 2 0 0 2 0 0-6
DeFaröer 2 0 0 2 0 2-10
Programma: 16 november: Schotland -Rusland, Griekenland - San Marino,
Finland - De Faröer.

oefenduels
Hongarije - Duitsland 0-0
Engeland -Roemenië - 1-1

bekervoetbal
Italië, derde ronde, eerste wedstrijd:
Fiorentina - Sampdona 2-1, Foggia - To-
rino 3-0, Genoa - Roma 2-0, Juventus -Reggiana 2-0, Lazio - Piacenza 3-2, Mi-
lan - Inter 1-2,Parma - Cagliari 2-0.

DOOR JAN MENNEGA

ekkwalificatie
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1 * NEDERLANDSE PREMIÈRE ffig
Drie slimme jongenstegen één baby flpfcfctj
BABY'S DAY OUT "* ï _ i !IIP _S_CÏ s_ donderdag en vrijdag om 14.30 en 18.30 uur £si I1»5 j_Ü3 fc_Ji;"^ za. t/m wo. om 14.30, 16.30 en 18.30 uur _? KJ ■

IÉÉ K **_ Kom snel dan ontvang je de enige echte ï* " *ttljr'Kiw Amerikaanse stickers cadeau. OP=OP! ï_ ! :
K^S** „Briljant. Hypnotiserend. Revolutionair." ? :

Jj B_#*Ék NATURAL BORN KILLERS | :
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THE FLINTSTONEs(
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/f /^ CLEAR & PRESENT DANGER
_^_*a# dagelijksom 20.45 uur l_r_BI zaterdag extra voorstelling om 23.30 uur £fijE

Ë...^^,-.
____5 _^8

dagelijksom 14.00 en 18.30 uur

WHEN A MAN LOVES A WOMAN
dagelijks om 14.00, 18.30 en 21.00 uur IK
l.v.m. Sneak-preview donderdag tH K
géén voorstelling om 21.00 uur J "

Bruce Willis en Jane March in I PREVIEW _M_! '

COLOR OF NIGHT donderdag JE 3 j
dagelijks om 18.30 en 21.00 uur I om 21.00 u. feï " :
za. extra voorstelling om 23.30 uurl en zaterdag Ej \ \———- om 23.30 u. ffl j \oK._._a_ lentree ’ 8,50 £3 » ;
dagelijksom 20.45 uur ——*X*£ K ;
za. extra voorstelling om 23.30 uur |T»_ - :
6»Ws3fc»E*» PICTURES presents f*— É|!|7 = ;
DE ARISTOKATTEN IttTÏÏ'HI i
Nederlands gesproken en gezongen! lee ~ °'5 (JFn^f
donderdag en vrijdag om 14.00 uu en var

eurp oa' mL^Eza. t/m zo. om 14.00 en 16.15 uurl -"°p* 9 ffpWSfc

Auto's
Te koop Nissan SUNNY 1.7
diesel 5-gang, bwj. 10-'B3,
nette auto, APK 9-95, vr.pr.
’1.500,-. Tel. 045-217669.
Te koop Amerikaanse OLD-
TIMER Hornet 6-cylinder, i.z.
g.st., vr.pr. ’3.500,-. Telef.
04492-2679.
Opel KADETT 1.3 Super,
bwj. '82, APK 7-95, motor-
schade, vr.pr. ’1.500,-. Tel.
045-445330.
Te koop prima altijd rijdende
OPEL Kadett City bwj. 78,
APK 4-95. Tel. 046-338132.
Te koop Opel KADETT 1.6i,
'91, 63.000 km, APK 8-95,
automaat, vele extra's,

’ 16.600,-. Tel. 043-648251.
Te koop Opel CORSA bwj.
'84, vr.pr. ’2.400,-. Tele-
foon 045-719848.
Te koop Opel KADETT E '85,
zeer mooi. Op de Knip 63,
Kerkrade.
Te k. OPEL Kadett D, bwj.
'93, i.z.g.st. APK 4-95. 043-
-432358 tussen 17.00 en
19.00 uur.
Te k. Opel KADETT 1600 D,
bwj. '88, i.z.g.st., + veel ex-
tras, 88.000 km. Telef. 043-
-434354.
Te k. Opel KADETT 1.3 S,
bwj. '87, nwe APK, 3-drs., i.z.
g.st., pr.n.o.t.k. 045-461237
na 18.00 uur.

"!Te koop Opel REKORD 2.0
S, bwj. '86, LPG, i.z.g.st.,

" ’3.250,-. Tel. 046-513425.
Te k. Opel ASCONA 1900,
bwj. '80, sunroof, sportv. +
trekhaak, LPG, gek. eind '94,
goed i.0., vr.pr. ’l.OOO,- of
mr. kleine auto. Telef. 045-
-210100 na 17.00 uur.
KADETT Stationcar 1.2 S,
bwj. '84, LPG, APK '95, i.z.g.
st., t.e.a.b. Tel. 04450-1372.
Te koop Opel KADETT
"Sprinf' 1.3 S 87.000 km,
bwj. '86, APK nieuw, i.z.g.st.
Tel. 045-456487.
Opel CORSA TR 1.2 S, bwj.
'84, APK 7-95, ’3.750,-.
Tel. 045-223742.
Te koop KADETT 12 S, bwj.
10-'B5, in nw.st., ’4.900,-.
Telefoon: 045-454773.
Opel CORSA Van Diesel,
bwj. 3-'9O, in st. van nw.
Peter Jansen, Automobielen,
Heerderdwarsstraat 24,
Maastricht.
Opel CORSA, bwj. '83. Dr. L
T.H. Wietenstr. 17, Bruns-
sum. Telef. 045-255304.
Te koop OPEL Corsa, bwj.
'84, APK sept. '95, nwe.
banden. Tel. 04459-2254.
Te k. Opel KADETT 1600

!sedan, bwj. '86, nwe. APK,
vr.pr. ’4.750,-. 046-580118.
Te koop Opel CORSA HB,
bwj. '83, rood, i.z.g.st. Telef.
043-434037.

Te k. Opel KADETT station
met trekhaak, bwj. '89. Tele-
foon 04498-56458.
Opel ASTRA 1.6i, '92,
33.000 km., 1e eig., Mars.
rood. Desteynstr. 12, V'daal.
Te k. Opel OMEGA 2.0i, bwj.
'91, centr. vergr., stuurbekr.,
sportv., diamantzw., LPG, vr.
pr. ’ 15.950,-. 046-526923.
Opel KADETT 1.35, 3-drs,
bwj. '86, ’6.000,-. Telef.
04954-2153/ 1685.
Te koop Opel KADETT 1.6
GLS, bwj. '84, i.z.g.st. Telef.
045-273933.
Te koop Opel KADETT 1300
LS, bwj. '85, pr.n.o.t.k. Telef.
045-273933.
Te koop Opel A-MANTA 1.2,
bwj. '73, APK 06-95, i.g.st.,
vr.pr. f2.900,-. 046-527091.
Opel KADETT 1.2 S, '84,
118.000 km., APK 5-95,

’ 3.450,-. Tel. 045-255784.
Opel KADETT 1.2 LS '85,
70.000 km., bijz. mooi, pr.

’ 4.950,-. "_ 045-255784.
Te koop OPEL Kadett Life
1.41, bwj. 1-4-'9O, km.st.
83.500, le-eig., radio, trek-
haak, pr. ’15.000,- . Telef.
046-746249.
Te k. Opel KADETT, bwj. '79,
APK 10-95, ’600,-. Tel.
046-514105.
Opel CORSA 1.2 S, bwj. 83,
3-drs., zeer mooi, ’3.250,-.
Telefoon 045-752420.

[^tel^fll S^ffi* $°mS geeSti9 llff
ö\» _^H 'Een film waar iedereen meteen |__ I r

_T"7^^^B ___| smoorverliefd op zal worden... BmnStiyiiffl^fli H^-K // .__§ Een meesterwerk' _■■ aaaHUÈBBHBBÉiÉÉÉÉBBÉSBBi '"**^\l*m\ ' jfl of wmmw _
M mW — ,__Vfl ~■ Een van de beste films van . _* _■ |^ jjUMj■~|

_J/i _| de jaren 90 tot nu toe' Jf_ /Ü^W fl HUÉI II■r*~rXfl |ar^__T _Ptt^_ _^^_ Hitkrant (' |S _| 94\1

I -tl K _| _| KI |»T^ __i De film is een rage. tT*-' I
' aM K_^B J| i V ■ Torn Hanks speelt de rol . tó#*» M^AM Wc''l___i 41 I W L__-*nNk3 voortreffelijk ■ *>V _l »-'3 WL II a_l B^* 'C*7_»^_B ll^ki —l^^^H Hl I ■ NRC Hondellblod _^L '<v\. -'■'■ ïPw _k l_3"M

K^^P*- llfer <£-j|*g> __F Forrest Cump verovert |_É & t' "-■' '-_ É_ H jl_f, /__T^K V~ W-ma*9^ harten van filmpubliek !»/ ■ **> I ■#« vsnAr\\A\\. mWW 11^^ Wf9^ ' jfl Gooi enEemlander I B ;48, % lil WRwW^
I^P AT mémW H—*&. \ "rr-HJ_= Jwrfß Ba Tot nu toe de mooiste film ’__, " I H" _■ ' 1/ W■SSwirziffl^Mfc VfVrpl ïïf, IbmHaife, J|. v El_i.iTrut&ies M«-?i)r_| H*~"Fbm_ HÉ» IK

I iJAMES MMEHOM ■ ■ /\ <Pj______pk., Hlll /*% SPB I IIKTIKI ■___%_■_ _^l___i I ISffl^
LIGHTSIORM [lUHIAIMI.I iwiik UIOIO SCHWAB2EIIf>~' J_> <>V__| jPf-''■?—'^ VJU-l 11U |ZZZZ= J'I JAUIE lil [ÜIIIS IOV UIOIO illl PAXIDN ADl''<"V Cr__i ■KTJ'^"ï,'^_i^'^_i_i_^P^_H il ' I_| j)m; [wam anrj sunmu au:nw X \a\\ »^^^^_j|^j| M-BfflllffflJII,! I_l iIPHa StmT'1j-ïïFj K7TF?T!I j-r S_X h-.T.^ï<yZül7

■PPTr^Cvrjß^ nMMNiw«_l iPvr3rm_r^ BMmMvw^iÉl _7 f V inTfL

PROGRAMMA VAN M oktober tot en met 19oktober J J^^j^^RESERVEER TI)DIC UW PLAATSEN _ll

Te k. Opel KADETT 1.3 S
caravan, bwj. '84, 5-versn.,
trekhaak, i.z.g.st., vr.pr.
’3.750,-. S 045-419203.
Te k. Opel KADETT 1.3 S
caravan, bwj. '84, 5 versn.
trekhaak, i.z.g.st., vr.pr
’3.750,-. "_ 045-419203.
Te koop PEUGEOT 106 KR
bwj. 9-92, 3-drs., grijsmet.
5-versn., km.st. 29.000, mr
mog., vr.pr. ’17.000,-:
Mazda 323 F, 9-'9l, kl
zwart, mr. mog., km.st
85.000, vr.pr. ’17.500,-. _
043-672215/04408-1754.
Te koop FIAT Uno D, gr
kent., bwj. '85, APK '95, pr
’1.500,-; Renault 11, bwj
'86. S 045-720749 na 16 uur.
Ie 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.
Te koop Opel VECTRA
Sedan 18 S, automaat, bwj.
'90, km.st. 54.000; Renault
Clio 16V, bwj. '91, km.st.
40.000, mr. mog. Tel. 046-
-755235 of 741582.
F. v. OPHUIZEN autohandel
biedt aan: Ford Escort KR 3i
cabrio '84; Peugeot 205 XS
'87; VW Polo coupé 1.3C
'86; Opel Kadett 12S '86;
Peugeot 309 1.6 SR '86;
BMW 316 LPG '85; Renault
11 GTD '86; Ford Fiësta 1.0

L '84; Volvo 340 L 5-d. '83;
VW Caddy D '86; Fiat Uno
45S 5-bak, 1e eig. '85; 3x
Ford Siërra 16L '84/'B5; Nis-
san Micra 1.0 DX '83;Volvo
360 2.0 5-bak 85; Citroen
Visa 17 RD 11-'86; Peugeot
104 ZL 1e eig. '84; Peugeot
305 GL '84; Toyota Corolla
LB 1.3 DX '80; Opel Ascona
16S '82; Opel Ascona 1.9
aut. '80 ’ 1.000,-. Inkoop,
verkoop, financ. Div. inrui-
lers. Akerstr.Nrd. 52C,
Hoensbroek. S 045-224425.
Geopend van 10-18 uur, zat.
10.00-17.00 uur.

! Te k. ZASTAVA Yugo, bwj., '85, zuinige auto, APK 8-95,. ’ 1.600,-. Tel. 04499-2631.. Te koop gevr. LOOP- sloop
5 en schadeauto's, gratis op-, halen, g 045-228604.

■ Te koop gevr. loop-, sloop-. en SCHADEAUTO'S, wij, betalen een redelijke prijs,, en halen alles gratis af. Tel.. 04405-2074.

■ Off. FSO Dealer. Autobedrijf
"P. van DIJK & Zn. Ford
; Mondeo 1.6 CLX 8-93

' ’32.750,-; Ford Orion 1.6- CLX '93 ’ 24.750,-; Alfa Ro-. meo 75 '91 ’17.750,-; Fiat. Uno 70 '90 ’9.500,-; Fiat. Panda' 1000 '91 ’9.750,-;
Audi 100 2.3 E aut. '90

' ’27.750,-; Audi 80 1.6 '91
i ’24.750,-; Audi 80 1.8 '88

’18.750,-; Peugeot 605 SLi■ '91 ’24.750,-; Peugeot 405; GRi '90 ’ 13.750,-;Peugeot
309 1.6 GLX aut. '93- ’21.750,-; Peugeot 205 1.1.

iGR 5-drs. '93 ’17.750,-;
Kadett 1.3 en 1.8 5-drs '87

t ’9.750,-; Ford Siërra 2.0
CL Sedan '92 ’23.750,-;

■ Ford Siërra 2.0 Sedan '89
’13.750,-; Ford Fiësta 1.1

i '88 ’ 9.500,-; Ford Scorpio
i 2.0 i CL aut. '88 ’16.750,-;
! Honda Accord 1.6 '88; ’10.750,-; Renault 25 TX

2.2 i '91 ’23.750,-; Renault
■19 Chamade '91 ’14.750,-;
| Seat Ronda 1.2 '87
l ’3.750,-; Volvo 340 '85
’3.750,-; Ford Siërra 1.8

| '86 ’4.750,-. Inruil, finan-
; ciering.Bovaggarantiebewijs.

' Autobedrijf en APK keu-
iringsstation. P. van Dijk &
i Zn., Hompertsweg 33,
;Landgraaf. 045-311729.

' MERCEDES 230 E, nw.

' model, bwj. '86, vele extra's,
1 ’17.500,-. Tel. 046-526867
1na 18.00 uur.
Te koop MERCEDES Benz
200 D 135.000 km, APK
nieuw, onderh.boekje aanw.,
auto verk. in, A 1 toestand.
045-461237 na 18.00 uur.

PEUGEOT 205 GTi 1.9, bwj.
3-'9l, d.groenmet., Sebring,
radio/cd. Tel. 043-636942.
PEUGEOT 205 1.1, 3-drs.,
perf.st., div. extra's, APK 9-
95, ’ 5.950,-. 04499-5557.
PEUGEOT 205, 5-drs, kl.
rood, getint glas, bwj. '89.
Telef. 04954-2153/1685.
PEUGEOT 106 3-drs kl.
rood, 14.000 km, bwj. 3-12-
-93. 04954-2153 /1685.
Te k. PEUGEOT 405 M 1.6
GL '89, bijzonder mooi,

’ 8.750,-. g 045-455778.
Te k. PEUGEOT 605 SLi 2.0,
bwj. '90, kl. antracietmet., pr.

’ 20.950,-. g 04498-54859.
Te koop KADETT 1.41, bwj.
'91, 68.000 km., wit, 3-drs.,

’ 13.500,-. Tel. 046-521798.
Te koop Opel KADETT sta-
tion 12 S, bwj. '82, APK 5-'
95. Telefoon 045-214275.
Te koop Opel KADETT 1.4i,
bwj. '90, ’15.000,-. 045-
-210751 na 17.00 uur.
Opel KADETT 1.3 S, bwj.
'87, APK, 5-drs., blauwmet.,
pr. ’ 7.750,-. 045-320457.
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.
OPEL Rekord 1.9, 4-drs.,
type '79, nw.st., APK 8-95,
’975,-. Tel. 045-317675.
PEUGEOT 309 GL Profil,
bwj. 9-'B6, APK 9-95, bruin,
radio-cass., zeer mooi, vr.pr.
’5.250,-. Tel. 043-650601.
Te koop Peugeot 205 GTi
1.9, bwj. 6-'B7, schuifd., leer,
met., alarm, ALLES electr.,
abs. nw.st., vr.pr. ’9.750,-.
Tel. 04454-66331.
PEUGEOT 205 GT antra-
cietmet., in nw.st., ’ 6.250,-.
045-256486 of 324498. ___

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;
Mercedes Benz Camper
508 D. Inruil, financ., garan-
tie, bij aankoop 1x APK gra-
tis. Verlengde Lindelaan 23,
Oirsbeek. 04492-5782.
Opel Senator 2.5 i aut. m '88
’11.750,-; Nissan Micra '91
20.000 km. ’9.750,-; Nis-
san Micra '89 65.000 km.
’7.750,-; Ford Siërra 2 L
Sedan '88 ’8.500,-; Toyota
Corolla 1.6 16V '88
’9.750,-; Ford Escort 13 '87
’5.500,-; Ford Fiësta '83
’2.500,-; VW Jetta GT '85
’5.500,-. Inr. gar. 045-
-211071. Overbroekerstr. 54,
Hoensbroek.
SUPERCARS Akerstr. N.
20a, Hoensbroek heeft voor
U: Kadett 1300 GT '86; Ka-
dett station '87; Opel Rekord
2.0 S '83; Escort 1400 CL
'86 en '87; Renault 11 diesel
(grijs kent.) '84; Golf 1600
'86; Escort '84 en '85; Opel
Manta '85; Siërra v.a. '84 t/m
'86; Alfa t. 33 '86: Renault 11
'87; Datsun Cherry autom.
'83; Mitsubishi Tredia bwj.
'83. Nog diverse goedkope
inruilers. 045-222455 of
231448.
Uw AUTOVERZEKERING
met no-claim-bescherming
na 2 jaar schadevrij rijden.
Max Hendriks, Bom. Tel.
04498-55050.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Tegen
elke redelijke prijs. Gratis af-
halen. "_ 045-213852.

Mercedes 380 SEC '82;
Mercedes 190 D '87; Merce-
des 300 SE '85; Jaguar XJ
'87; Chrysler Voyager aut.
'89; Cadillac Eldorado ca-
briolet '75. WETZELS auto's,
046-510655, er is "mis-
schien" geen betere.
HONDA Civic '82, 5-versn.;
Ford Escort Ghia '81; Tau-
nus Combi '81; Opel Ascona
'81; Mitsubishi Lancer GLX
'83; VW Golf '80. Oude
Landgraaf 101, Landgraaf.
Tel. 045-311078.
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.
Wij geven het MEESTE voor
uw auto. U belt wij komen.
045-423973, ook 's avonds.
Te koop gevr. loop-, sloop-,
schadeauto's, tev. AUTO-
WRAKKEN. Ook na 18.00 u.
g 045-232075 of 214403.
Te koop gevraagd voor ex-
port: LADA'S + Skoda's enz.
bwj. '85 t/m '90, direct con-
tant geld. Auto Roberts,
Heirstraat 8, Urmond. Tel.
046-332352.
Te koop FIAT 127 Sport, bwj.
'83, ’1.250,-. Telef. 046-
-376639.
Ford SIËRRA 1.6 L, bwj. '83,
APK gekeurd, pr. ’2.750,-.
Telefoon 045-724729.
Te k. Opel KADETT 1.3 SR
bwj. '81, APK gek., ’1.350,-.
Telef. 045-724729.

HONDA Prelude EXR, '83,
’3.950,-; Scirocco GTi, '81
’2.750,-. 046-581649.
Te k. MERCEDES 190 E, kl.
zwart, 5-versn., verlaagd,
sportv., bwj. '86, pr.

’ 15.500,-. 046-745352.
Te koop Ford ESCORT
1600 bwj. '85, pr. ’5.000,-.
Telef. 043-472640.
Te koop RENAULT 11 TSE,
bwj. 11-'B4, vaste stereo
instal., electr. ruiten, deur-
vergr. pr. ’2.250,-. Tel.: 043-
-625553.
Te koop STATION Omega
3.0iCD, bwj. '89, ABS, zwart,
alu. telgen, sch.dak, cv.,
alarm, 113.000 km, pr.
’19.750,-. Na 18.00 uur:
045-226770.
Te koop: FIAT Xl/9 bwj. '81,
130.000 km, APK 4-95, i.z.g.
st. pr. ’5.800,-. Telef. 043-
-639859 / 043-294520 (werk:
H. Ofte).
Te k. Nissan MICRA DX, bwj.
1985, APK 2-95, i.g.st.,

’ 4.500,-. 043-623662.
ESCORT 13 L, bwj. '86, 3-
drs., 5-bak, pr. ’4.950,-.
Telefoon 046-518575.
ESCORT 1600 XR3i, bwj.
'82, uitgeb., verl., v. extra's,
pr. ’2.950,-. 046-518575.
Te k. GOLF 1800 C, bwj. '85,
APK gek., kl. antracietmet.,
pr. ’ 6.000,-. 046-332200.
AUTOMAAT Ford Escort 1.3
Ghia, bwj. '79, radio, blauw,
APK 7-95, i.z.g.st., vr.pr.
’750,-. Telef.: 043-478598.
Te k. TOYOTA Tercel, bwj.
'82, kanteldak, sp. velgen, vr.
pr. ’550,-. Tel. 046-751538.
Moet weg! Toyota COROL-
LA, '83, APK '95, ’BOO,-.
Tel. 045-723736.
Honda CONCERTO 15i,
rood, 47.000 km., aug. '91,
APK gek. '95. 04450-1009.
Te k. CITROEN BK, 1984, s-
gang, APK 6-95, ’1.450,-.
Tel. 043-645003.
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TA Celica 2.0 GTI, w U
Twin Cam, rood, b*),, 5
APK 8-95, vele extra s', 1^’12.900,-. Telefoon: ■~625329. |
Te koop Opel KADETÏ (
18O0i, bwj. '85, vas» v

’ 7.000,-. 046-749621_^ ff
Te koop Opel KADETL S(
'78, APK 6-95, pr- /
Telef. 04499-4529. _^ ft
Te koop FORD Orion 1 >„
bwj. '85, APK 7-95, |ZJ ft
inruil diesel mog j Jj.

’ 4.900,-. Telefoon:
634834. __^j \
Te k. Ford ESCORT _-6y fcbwj. '86, APK sept. 9b'. I
st„ vr.pr. ’6.500,-, ,^
Ascona 1600, bwj. ö<;' _
sept. '95, i.z.g.st-, ö

’ 1.650,-. C143-61542<XV *"»:; — t*Voor Piccolo s
zie verder pagina^y i_
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è Bel 045-719966 Piccolo's voor méérfesultaat 8e1045-719966%
Pers.Kont. Klubs

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.
Goedlopend PRIVÉ-HUIS
zoekt nog meisjes v.d. a-
vonduren. Tel. 045-708903.

06-lijnen-—— ir—

100% Wild Live Sex
06-9891

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

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

De sadist
lacht wreed naar het vast-

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

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

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

meneer toch, wat doe u nu?
06-340.340.30

(1,- p.m.) Met 2 jongensin 't
kleedhokje liet ze haar

badpak zakken. Voel 'ns hoe
strak ik ben, wie wil er eerst?
06-340.340.21
Praat nu zelf de heetste

vrouwen jouw(hotel)bed in!
Bel nu (100 cpm)

06-9664.
Telefoonsex

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

Gratis
sexgesprek voor vrouwen.

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

Een knul houdt het uren vol
als zij de knijpmethode doet.

Livesex
! 06-320.330.61 - 1 gpm.
i Enkel een slipje en naald-

hakjes. Zo bedient ze haar
j minnaar... 1 gpm.

06-320.340.88

' Ria doet het vurig met 2 man,
dan willen ze Japans. Nee!!!

Trio
06-320.340.36 - 1 gpm.

Club 06-
Special Sex

Draai eerst 06-320.320
en dan voor
SM 25

Onderdanig, ze doet wat je
wilt

Hetero 26
onze meisjes zijn overal

voorin
Lesbisch 45

mm... meisjes onder elkaar
Meesteres 46

schiet op! Ze zit te wachten
Lolita 47

Jong en ondeugend
Heerlijk live 48

sexen live opgenomen
Meegenieten 60

de spannendste sex.
100 cpm

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

06-9605
Thuiskontakt

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

Anonieme
Sexadresjes van vrouwen.

Bel 06-9737 (75 cpm).

Adressen
Dames geven hun adres en

telefoonnummer.
06-96.85

24 u/p.d. 100 cpm

Privé telefoonnrs van hete
vrouwen thuis! (75 cprïi)

06-9502
Erv. vrouwen

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

Homo Jongens
Hoor ze TEKEER gaan

06-320.330.88 (75 cpm).

Hete vrouwen
willen met jouw 'n sexgespr.

(75 cpm) 06-320.322.33
Hete vrouwen zoeken

anoniem-
sexkontakt

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

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

Gratis
Sexkontakt

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

Discreet
Sexkontakt met rijpe meiden!

06-320.330.42 (75 cpm)

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)

Sex van achter
GRIEKS!! Bel Marcha 1 gpm

06-9618
BEESTEN

MET 'T VROUWTJE. 1 gpm.
06-320.327.26

HOMOKONTAKTEN
Zoek je 'n lekkere

hete jongen?
Gaydating
06-95.18 (75 cpm).

*Homo-kontakt*
Direct apart met een hete

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

Limburg
06-350.23.047 (100 cpm).

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

Heerlijk Discr.
direct apart met hete

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

Anonieme
sexdating. Sexkontakt met

eenzame vrouwen. 06-9706
(100 cpm).

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

SM voor 2
snelle sm-kontaktenü!

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

ge dames direkt 75 cpm.

06-98.77.
SM-KONTAKTEN

Direkt apart met meester of
dienaar. Bel nu 75 cpm

06-95.37.
Let op! BLIND DATE via de
telefoon. Direkt apart, leuke

meiden. 75 cpm. Bel:
06-95.95.

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

06-9656.
Nieuw**Nieuw**Nieuw

Doorschakelsex
Live in de huiskamer bij de

lekkerste vrouwen en -,
tieners. Ze zitten thuis te fwachten tot jij belt. Ze willen c

privé 'n sexgesprek met jou!
Niemand luistert mee!

24 u.p.dg. maar 75 cpm.
06-97.79. \,

Direct contact
met DAMES uit heel

Nederland. GEHEELPRIVÉ
thuis doorgeschakeld.

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

NIEUWE RAGE
06-96.53

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

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

Gratis telefoon-
sex voor
vrouwen

06-4366 of
4622

Mannen bellen v. ’ 1,-p.m.
Telefoonsex 06-9713

Super sex 06-9716
Sex direct 06-9718
Sexcontact 06-9635

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

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).

NIEUW! Sexdoorschakellijn:
Vrouwen willen DIREKT

SEX. Bel nu 75 cpm
06-9.750

Rijpe vrouwen zoeken
jongensvoor een slippertje.

06-9760
75 cpm. AKTIEü!

Sex via je
Postcode!

roets de cijfers van je
Dostcode in en ontdek de
sex/Adressen in jouw
Jirekte leef/woon omgeving!

06-95.46
I gpm (alle Ned. Postcodes)

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.

Kontakten/Klubs

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

Holzstr.lo3, Kerkrade.

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

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

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

Charme, Elegantie & Nivo
Bij CHARNEL een vanzelfsprekendheid!

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

Tel. 04750-40707. Geopend vanaf 17.00 uur.

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

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

Club Nirwana
" VOOR DE MAN DIE WEET WAT HIJ WIL ".
Nieuwstraat 147, Kerkrade. Tel. 045-354311.

CLUB LEVANT
Leuke meisjesvoor trio, lesb., Grieks, massage, Frans z.

v. ma.-vr. v. 14.00-2.00 u. Maastrichterstr. 156, Brunssum,
telefoon 045-275199. Jong slank meisje gevraagd.

Parenclub Venus Posterholt
Heinsbergerweg 70, tel. 04742-2977

Vandaag nudistenparty voor paren en alleenstaanden.
shows + sex door en met de FRANCAISE. Morgen (vrijdag)
shows met medewerkingvan publiek. Zaterdag enkel voor

paren. DJ Bennie en uitgebreid visbuffet.

Brigitte, Nancy en Grieks | i_i * hf)\/S '_» 045-254598. Tevens SM. 045-212538.

i

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

(achter het station).

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

Haus Chrystall
Escort Service. Open ma-za
11.00-24.00 u. 045-465468

Meisjes gevraagd.

Surprise escort
SM & Boys 045-275900.

’ 50,: all-in
Gratis film en koffie

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

Aladin
en assistentes, waar uw in-
tiemste wensen in vervulling
zullen gaan van maand, t/m
zat, v. 16-23 u. 045-227692.

Privé en escort
Tel. 045-427631.

Peggy Privé
Escort ma./vr. 11-22.30 uur.
Wo. tot 19.00 u. 046-374393.

DD-cup + grieks mogelijk.
Leuk meisje gevraagd.

Escort all in
Q 045-326191

Maastricht
privé

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

Kennismaken zonder ver-
plichtingen. Jodenstraat 2.

Telefoon: 043-254183.
Gratis sex
niet commerciële

sexadressen en nummers
van vrouwen.
g 046-752333.

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

Nieuw Monic.
g 045-311135.

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

Buro Sittard
discrete bemiddeling.

g 046-523203-

Privé Candy
Goed en discreet. Meisjes

gevraagd. 045-212616.

Mannen
gezocht!!

vrouwen zoeken niet
commerciële sex
g 046-752333.

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

Hrl. privé dame.
9.30-16.30 uur. 045-714707.

Nieuw, nieuw, nieuw
Privéclub Angel

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

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

Manuela Escort
S 045-418886.
Tevens meisjes gevraagd.

Club Olifant
Nieuwe meisjes: Brigitte,

Sabine, Cynthia, Jacqueline,
Miriam, Steffanie en Suzie.
Ook SM. Tel. 046-756335,

vrij entree.

Nieuw jong meisje, to|a jl
Ontsp.Massa^Ji

045-353489_^y tj

C|ub Enft!een exclusieve ciup' 5 jj
uitsluitend Ned. rneisj

vraagt met spoed fjn .»

MEISJES. Werktijden fl, <

overleg. Tel. 045-4283Ü3 '
13.00 uur____^ ||

B°y en_£rL Iescortservice. OAiyAj-^" s
Privé NieuW \

.- 09 ü"' hJacqueline van 1b-«*
Tel. 045-714701^

Kelly escojj j
_? 046-5280jy |

Saskia g j
vanaf 10 uur 045^1>C '

Boys &Girls verwenner1' ,
privé en esco

Romantica*
045-419__^-^

Privé llon*
Telef. 045-708g03>y

! Julia ! _n-
Privé , SM en adresse

Tel. 045^225333^^
La Mirage ,

geopend van
15.00-02.00 U<J'

Hoofdstraat 105, Arns s
rade. 04492-2650. Me'>

w_e___orrv___—^-^|.
Villa Paradis-5"

Tel^'gg^
Club La BeM'f,

Leuke meisjes verwa c jggi
Met Yvon Moni Karin.
Meggi, Regina, W^O*dag geop. van 2*» #■

Alle creditcards ge W
Graverstr.l3 KefW*1 «wf/045-416143_Mf!f)gg>^
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[^aag hoopt PSV de transfer af
Lf°nden. Met Sporting LissabonL Sjsteren al bijna overeenstem-l"B bereikt. De qua leden op één
foorm0t.Ste club l£r wereld (ruim
k,t' j-JO 'socios') schijnt financieelL, aP te zitten en wil daaromL? meewerken aan de alleszins
re^kelijke terugkeer van Valckx- Eindhoven.

|tTing kocht onlangs voor onge-W tvvee miljoen de Nigeriaan

Wassen in
kwartfinale

Ammunike van MSV Duisburg en
kan een bijdrage van PSV wel ge-
bruiken.

Valckx zelf heeft voornamelijk goe-
de herinneringen aan Sporting. Het
voetbal in Portugal ervoer de inter-
national - die toch waarlijk niet als
een doetje te boek staat - als vrij
hoogstaand, maar ook ruig en bo-
venmaats hard. Hij werd er, naar
eigen zeggen, wel een betere voet-
baller en de feiten geven aan dat
Valckx zelfs een prominente plaats
veroverde in de Portugese voetbal-
lerij.

!!LfOßd - Rogier Wassen heeft in
L tweede Engelse Satellite toer-
L? 1 'n Telford de kwartfinale be-
\*\ Na de winst op de Duitser
2*ll (6-1, 6-3) versloeg hij de En-» Nick Baglin moeiteloos
L "-1, 6-0. De volgende opponent
D jfFranse qualifier Olivier Morel.
L?et dubbelspel is Wassen in de
L° le ronde uitgeschakeld. Met de

Christian Schaffkens ver-
C* hU in drie sets (6-4, 5-7, 6-3) van

K Duitse combinatie Capell/
Nm °k' Am<ïue Snijders heeft de
LjJ: ronde van de kwalificatie van
EI '5.000 dollar toernooi in het
t^ikaanse Sedona verloren. De
(k 4"0 achterstand tegen de Ameri-
C^* Julie MacKeon wist Snij-
j^ tot een 4-3 achterstand terug te
LnBen. Op dat moment kreeg zevan een lichte hamstring bles-

' 2e verloor daarna met 6-3, 6-4.
iwücky looser mag ze toch aan

"°ofdtoernooi meedoen.

Vandenbroucke moet bij Lotto blijven Tweede Braziliaan
voor Feyenoord
ROTTERDAM - Na Clausio Je-
sus de Carvalho hoopt Feye-
noord binnenkort ook een ande-
re Braziliaan naar De Kuip te
halen: Hugo, een speler van Fla-
mengo uit Rio de Janeiro. Als
deze transfer doorgaat, zou Feye-
noord evenals PSV twee Brazi-
lianen in de selectie hebben.
Maandag kwam de stadionclub
met de 18-jarige middenvelder
Clausio een contract tot de zo-
mer van het jaar 2000 overeen.
Clausio, een jeugdintemational
uit de lichtingvan PSV'er Ronal-
do, zal zich over twee weken in
De Kuip melden.

BRUSSEL - Frank Vandenbrouc-
ke (19) mag niet weg bij Lotto. De
Internationale Wielren Unie UCI
steunt de Belgische wielerploeg en
zal bij contractbreuk maatregelen
nemen tegen de renner en de ploe-
gen die hem willen wegkapen.

zun eindigde o.a. als zevende in de
semiklassieker Parijs-Bourges.
Voor de overige twee stagiairs, de
Belg Van Sevenant en de Nederlan-
der Den Braber, is geen plaats in
het team van Raas. De Zeeuw heeft
de voor 1995 doorlopende verbinte-
nis met de Zwitser Dieter Runkei
met wederzijds goedvinden verbro-
ken. Raas was niet tevreden over de
prestaties van Runkei.

Het avontuur was voor Valckx ei-
genlijk al binnen het jaar een door-
slaand succes. Het eerste hoogte-
punt vierde Valckx in juni '93, gek
genoeg even nadat hij doorzijn club
op het vliegtuig was gezet met een
enkeltje Nederland. Sporting was
Valckx zat, omdat hij in een open-
hartig interview de vloer had aange-
veegd met het bestuur van de club,
meer in het bijzonder president
Sousa Cimbra. Die werd eerst ver-
schrikkelijkkwaad en meteen daar-
op uiterst slagvaardig: Valckx kon
vertrekken.
Valckx ging ook, maar was binnen
een week terug. Een revolte van de
andere spelers van Sporting alsme-
deeen heuse demonstratie van sup-
porters zorgden ervoor dat Cimbra
de drastige maatregel ongedaan
maakte. Valckx maakte vervolgens
furoro bij Sporting, waar hij als een
soort Engelse centrale verdediger,
maar ook regelmatig als middenvel-
der zo goed had gevoetbald dat hij
zelfs weer voor Oranje werd gese-
lecteerd.
Valckx heeft eerder bij PSV een
wat dubieuze reputatie opgebouwd
als stapper. Er waren perioden dat
hij vijf avonden per week in de
kroeg te vinden was en geheel
nuchter keerde Valckx dan slechts
zelden huiswaarts. Zelf verklaarde
Valckx altijd een mens te zijn met
buitensporig veel energie, boven-
dien kon hij beter tegen bier dan
gemiddeld. Valckx schijnt ook al
jong te hebben kennisgemaakt met
de alcohol. Ooit zei hij: „Al op de
lagere school had ik zo veel energie
dat ik 's nachts vaak niet kon sla-
pen. Mijn moeder deed danweleens
een scheut bessenjenever in de
melk; was ik elk geval een paar uur
stil."

Het talentvolle neefje van Lotto-
ploegleider Jean-Luc Vandenbrouc-
ke, het team waar zijn vader overi-
gens mecanicien is, staat nog tot
eind volgend seizoen onder con-
tract bij zijn oom. Hij had al een
contract getekend bij de nieuw te
vormen formatie van GB (Mu-
seeuw) en Mapei (Rominger). De
jongecoureur meende dat hij onder
de hoede van Museeuw en Romin-
ger beter zou kunnen rijpen dan bij
Lotto.

Ed Fermont in
zaalvoetbalteam
ROERMOND - Ed Fermont, uit-
komend voor eredivisieclub H.
Meyers uit Geleen, is door
bondscoach Ron Groenewoud
geselecteerd voor het Neder-
lands zaalvoetbalteam. Fermont
is de enige Limburger in de
ploeg die op 11 november tegen
Slowakije speelt.

Ronde van Nederland
HAARLEM - De Profronde van
Nederland begint volgend jaar in
Haarlem. De eerste etappe op dins-
dag 22 augustus gaat naar Ede. Vijf
dagen later finisht de wedstrijd in
Valkenburg aan de Geul dat ook de
afgelopen twee jaar eindpunt was.
Zestien ploegen van negen renners
nemen deel aan de Profronde die
werkt met een begroting van 1,2
miljoen gulden.

Nelissen
SINT TRUIDEN - Vier wielerploe-
gen hebben officieel hun interesse
gemeld voor Wilfried Nelissen, die
door het opheffen van de ploegPost
plots zonder sponsor kwam te zit-
ten. Behalve het Belgische Lotto
willen het Franse Gan en de Itali-
aanse formaties Polti en Refin de
Belgische sprinter inlijven. Groot
struikelblok bij de onderhandelin-
gen blijkt echter de eisvan Nelissen
om ook zijn vrienden Guy Nulens,
Mare Sergeant en Johan Capiot
naar zijn nieuwe ploeg mee te wil-
len nemen. Bovendien wil Peter
Post, bij wie Nelissen tot 1996 onder
contract staat, enkele verzorgers en
mecaniciëns van zijn Historploeg
bij de nieuwe werkgever van Wil-
fried Nelissen onderdak bezorgen.
Vandaag vindt een tweede gesprek
plaats tussen de partij Nelissen en
Jean-Luc Vandenbroucke van de
Lotto-ploeg.

Overigens is Wilfried Nelissen over
het seizoen 1994 Belgisch zegeko-
ning. De Limburger won 14 wed-
strijden. Johan Museeuw neem de
tweede plaats in met negen zeges en
Peter Declerq eindigde als derde
met 6 triomfen.

Jaspers tegen
Ceulemans
HOENSBROEK - Dick Jaspers
tegen Raymond Ceulemans is
morgen in Hoensbroek de hoofd-
partij van de ontmoeting tussen
Fair Play Centers en Van Donge
& De Roo, respectievelijk de
nummers drie en twee van de
eredivisie driebanden. Andere
interessante 'carambolages' zijn
Carlsen-Caudron, Forthomme-
Broeders en Van Uum-Haver-
mans. De wedstrijd is vervroegd
naar de vrijdag (19.30 uur) met
het oog op tv-registratie. De
beelden worden zondagmorgen
tussen 11.30 en 13.30 uur op Ne-
derland 2 uitgezonden in het
sportprogramma van Tros/Vero-
nica.

Blaudzun

9 tiet peloton danste dit jaarnaar de pijpen van Wilfrièd Ne-
lissen, die in de belangstelling staat van liefst vier ploegen.

ARCHIEFFOTO AP

EtEERLEN - Jan Raas heeft de
>eense amateur Michael Blaudzun
econtracteerd voor zijn Novell-for-
ïatie van volgend jaar. De zoon van
e vroegere topamateur Werner

Blaudzun reed de afgelopen weken
verdienstelijk als stagiair in het
WordPerfectteam. Michael Blaud-

Swift hoopt op klein wonder

Drie Limburgers
in GP artistiek

HEERLEN - Heerlenaar Ger Hol-
ka, Brunssummer Martin Wingelaar
en Arno Hendriksen uit Susteren
nemen van vrijdag tot en met zon-
dag deel aan de tweede Grand Prix
artistiek biljarten ereklasse in Heer-
len als aanloop naar de nationale
titelstrijd kunststoten.
In biljartcentrum Matchpoint be-
gint morgen om 15.00 uur de eerste
partij. Er wordt gespeeld volgens
het nieuwe setsysteem met twaalf
groepen van tien figuren. In de pou-
lewedstrijden gaat het om twee
gewonnen sets, in tegenstelling tot
de halve finales en de finale. Daartellen drie gewonnen sets. De finale
is zondagmiddag om drie uur.
In de eerste GP, enkele weken gele-
den, werd Ger Holka vijfde. De cru-
ciale partij tegen Bep van de Wal
ging toen verloren, waardoor hij de
halve finale miste. Hij is ingedeeld
in poule A met titelverdediger Rob
Scholtes en opnieuw Van de Wal,
en wil zich in eigen huis revanche-
ren.
Holka die vorig jaar de GP in Heer-
len won, rekent op 'gave stoten van-
uit een goede concentratie om mini-
maal een plaats in de finale te
halen.
Vanaf donderdag 26 oktober tot en
met zondag 30 oktober worden er in
biljartcentrum Matchpoint kwalifi-
catiewedstrijden voor het Europes
kampioenschap artistiek gehouden.
Het EK vindt in april 1995 plaats in
het Brabantse Berkel-Enschot.

jSI/!!* Viertallen tweede divisie NBB
j Su 8-Klaver Elf-Mijnstreek 21-9; Sit-

./ 11l ntar<l 2 11-19; Vrijthof-Vrijthof 2. X' °c 702-BC7 03 15-15;BC 704-Cen-
-1 E'ettu,"25. Meierij-Meierij 2 20-10;
Mfc\l weert 2 5-25; Sittard-Klaver Elf
I,'iith Urp; Vr'Jthof 2-Mnnstreek 19-11;
«Jm -"'"Sittard 2 15-15; Klaver Elf-Sit-
// Nth f 25: Mijnstreek-Vrijthof 10-20;

C'3r! 2-Sittard 6-24; BC 704-BC 702
« ,%rrP„; Centrum-BC 703 20-10; Weert-
i i,2Cv 21' Weert 2-Meierü 2 15-15; BC

lij jl-Jo.^tmm 10-20; BC 703-BC 704
2 22-8; Meierij

/ Str,? l6-H. Stand na drie ronden:
i soh? Eindhoven 65; Meierij Den

gr-dj,*»3; Sittard 2 59; Vrijthof 54; Sit-
I ?f g,4' Weert 2 48; Meierij 2 41; Klaver

JC 7n?rick 39; BC 704 Eindhoven 38;
\s,** 38; Vrijthof 2 36; BC 703 35;treek 30; Weert 28.

TENNIS
S, i'B uPer Seiko Tournament. Man-
ll^fhi "^oen gulden. Tweede ronde:
2 6"'S-Jarryd 6-3 6-4, Krajicek-Kim

l «Nr' E'tingh-O'Brien 6-4 7-5, Kil-
si 7-5,after 6"3 6"2- Olhovski-Reneberg
Na «»" Stark-Masur 6-3 6-4, Ho-Bru-,', Su 7 6-2 7-6, Krickstein-Black 6-1
|Vcven-Becker 6-3 6-4. Dubbelspel,, 'lis/t-,,.ro nde: Edberg/Matsuoka-Haar-' . 7-5 7-6.

AUTOSPORT
rAota s Rem° Eindstand: 1. Auriol,

\ ?%? 5-56.40, 2. Sainz , Subaru 0.21, 3.
i.Mcr' ford 0.47, 4. Thiry, Ford 1.17,
AsTe. Subaru 1.36, 6. Cunico, Ford
Chn dWKna 9 van 10 ral-'es: ' Au"

z > 7g Punten, 2. Sainz 99, 3. Kankku-
ll %en',Stand merken: 1. Toyota 165. '" 2. Subaru 146, 3. Ford 102.

zal de ploeg derhalve altijd, meer
dan lief is, nadeel ondervinden. Het
bewijs hiervoor is in de Macedoni-
sche hoofdstad andermaal bewezen.

te plaatsen voor de tweede ronde
van het EC-1 toernooi. Afgelopen
weekeinde verloor de ambitieuze
club nogal geflatteerd het eerste
duel met 24-16.

MEERSSEN - Reeds jaren be-
staat er een vriendschapsband
tussen SV Meerssen en Sport-
centrum Interfit. De directie van
Interfit heeft onalngs besloten
via een unieke actie te trachten
veel toeschouwers naar de top-
per SV Meerssen-Panningen te
lokken. ledere betalende toe-
schouwer krijgt namelijk een
cadeaubon ter waarde van 25
gulden welke besteed kan wor-
den in Sportcentrum Interfit.

Meerssen verwent
toeschouwers

Johnny Herbert
naar Ligier
PARIJS - Johnny Herbert is
overgestapt van Lotus naar Li-
gier. Dat heeft de teamleiding
van de Franse renstal in Parijs
bekendgemaakt. De 30-jarige
Brit neemt de plaats in van de
Fransman Eric Bernard. Herbert
debuteert zondag al voor zijn
nieuwe werkgever tijdens de
Grand Prix van Europa in het
Zuidspaanse Jerez. Hij rijdt ook
de Grote Prijzen van Japan en
Australië voor Ligier.

Een treffen waar Swift een nare
smaak aan overhield. De Oosten-
rijkse arbitrage was niet al te zuiver,
riekte naar corruptie. Skopje en de
beide arbiters hadden, al zal dat
nooit bewezen kunnen worden, een
kortstondig verbond gesloten, waar
Swift uiteindelijk de rekening van
kreeg gepresenteerd. In ons land is
het welhaast ongebruikelijk dat
scheidsrechters op dit niveau tij-
dens hun meerdaags verblijf op-
zichtig in de watten worden gelegd.

Lucratief
De Roermondse club wil dit jaar zo
graag de Champions League berei-
ken.'Een lucratieve competitie met
acht ploegen die in uit- en thuis-
duels om de twee finaleplaatsen
gaan spelen. Maar dan zal Swift alle
middelen, zowel buiten als binnen
de lijnen moeten aanwenden om die
lang gekoesterde droom in vervul-
ling te laten gaan. De ploeg, zonder
de geblesseerde Szilagyi maar mo-
gelijk met de herstelde Eva Lepeso-
va, heeft het niet gemakkelijk om
acht treffers verschil weg te wer-
ken. Normaliter lijken de kansen op
overleving nihil.

Lobby
Anderzijds mag gesteld worden dat
het lobbyen in het internationale
handbal een van de eerste acties
moet zijn wil men nadien op de
vloer enige vorm van voordeel be-
werkstelligen. Aangezien Swift
blijkbaar nog niet die naam heeft
opgebouwd in het Europese hand-
bal, wordt de ploeg zoals in Skopje
maar weer eens bewezen is, waar-
schijnlijk - nog - niet voor vol aan-
gezien.

In het geval van discutabele beslis-
singen in een hectische entourage

Messen
Als het aan met name Coko, Bucan
en Pusic ligt gaat overmorgen vanaf
acht uur de beuk erin: de messen
worden geslepen. Het drietal was
ontgoocheld over het sportieve on-
recht dat hen en de ploeg in Mace-
doni was aangedaan. Met dezelfde
wapens wil Swift in elk geval zo
lang mogelijk partij bieden. Een en-
keling hoopt, tegen beter weten in,
op een klein wondertje.

ROERMOND - Het zal voor de
handbalsters van landskampioen

Swift uit Roermond komend zater-
dag (20.00 uur, Jo Gerrishal) geen
gemakkelijke opgave worden om
zich ten koste van het Macedoni-
sche RK Kometal Djorce uit Skopje

r'DHOVEN - PSV heeft vanaf volgende week een centrum
lest 1 -'aar' Nadat eerder de 34-jarige, tot nu toe als libero op-

El telde Jan Wouters werd gekocht, versterkt de ploeg vank.^e Mos zich nu met Stan Valckx van Sporting Lissabon.
L die eerder al van '88 tot '92 voor PSV speelde,
[ r dt volgende week donderdag 31 jaar.

Stan Valckx naar PSV
Eindhovense ploeg kiest voor 'Engelse verdediger' # Stan Valckx

zet de Noor
Fjörtoft van de
bal en keert
via Oslo terug
naar PSV.
Foto: ANP

Squashers Weert
azen op titel

Bastiaans in
finaleraces
ZANDVOORT - Phil Bastiaans
start zondagmiddag in de finale-
races voor produktiewagens bo-
ven 2000 cc met de BMW M3van
Dutch Racing Promotions. De
Maastrichtse student zit in zijn
examenjaar en heeft zijn race-
aktiviteiten op een laag pitje
staan. „Voor 1995 ben ik op zoek
naar een sponsor. Het wordt er
allemaal niet gemakkelijker op.
Zeker na de problemen bh
Rover dit seizoen. Gelukkig mag
ik de BMW M3lenen om toch
nog een goed resultaat te beha-
len", aldus Bastiaans. Trainingen
zaterdag om 10.00 uur. Wedstrij-
den zondag vanaf 12.00 uur.

Haarhuis naar
derde ronde

(ADVERTENTIE)
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WEERT - Squashclub Impuls
Weert heeft het eerste team voor
de nieuwe competitie al op pa-
pier staan. De Limburgse forma-
tie bestaat uit ex-Nederlands
kampioen Raymond Scheffer, de
Fransman John Elstob, Belgisch
kampioen Steffan Casteleyns, de
nummer vier 4 van Nederland
Ronald Cune, de Engelsman
Chris Walker, zevende op de we-
reldranglijst, en de eigenaar van
het team, Ronny Vlassaks. Weert
is gezien de versterkingen één
van de kanshebbers voor de titel.
Squashclub Maastricht met kop-
man Eric van der Pluym is nog
druk bezig om voor 1 november
het team rond te krijgen.

TOKIO - Paul Haarhuis heeft de
derde ronde bereikt van het ten-
nistoernooi in Tokio. De Braban-
der versloeg in de Japanse
hoofdstad de Zweed Jarryd in
twee sets: 6-3 6-4. Het was de eer-
ste overwinning voor Haarhuis
sedert het Melkhuisje in Hilver-
sum afgelopen zomer. Ook Kraji-
cek en Eltingh bereikten de
derde ronde van het 1,8 miljoen
gulden-toernooi.

Van onze correspondent
FRITS FEULER
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sportprijsvragen

sport op tv

■ %1l'2-2-) Mi 'twochsloUo: Trekking A:
§t b 3°-41-43 reservegetal: 46 Trek-
Mi , 7-10-12-24-44-46 reservegetal: 39fl W 7: 8864511. super 6: 094010."lüJ? Ten: 4-11-12-13-16-23-26-28-39-43

A W^-52-53-61-63-64-68-70-72.

fi St Dld 1: Morgenmagazine

> 12-40 D'd 1: voetbal Hongarije-, o "% "t7-00 Dld 1: tennis WTA-toernooii "ta,stadt.
0 ÖVio' 15 Dld 2: sP°rt Heute.

ïlei, 47 Ned 2: Sportjournaal,
y«0 ,f34 Ned 3: Sportjournaal.
r. i WS"3O RTL 4; Barend en Van Dorp.K _°°0-10 RTL 4: Sport.
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sport in cijfers
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PHILIPS CD 910/ */ | /y^f ’ Dubbel cassettedeck
CD-Player *"^ Doiby B/C/HX-Pro, 2 x autoreverse, music- rtmfti2 x 1 Bit converter, 192-voudig Oversampling, search, 2 jaar garantie. |jl^Ui
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DENON-DCM-440 Jh*JT*J f Jaar garantie I

5-voudige karoussel wisselaar, 18 Bit Lambda-superlinear MJI BlSBl^^^BW^^^~ 9^
converter, digitaal-uitgang, 20 titels programmeerbaar, regelbaar g f ’ I f
volume via afstandsbediening, 2 jaar garantie. I£-r?; £ X f, tittw mimi k\\*******%
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Stereo-systeem V»-^^ V-.-*^ I J| rFM/MG synthesizer tuner, 36 voorkeurzenders, 3 band i^TJ^^^^^ii^^^^^i^^^^^
graphic equalizer, dubbel cassettedeck met 2 snelheden, irap^r m
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GRUNDIG Mltll 10 f §JJ I m CD-speler DCD-615: 20 Bit digitaalfilter, digitale volumeregeling,
HiFi-systeem V^ * / V^ f 20 titels programmeerbaar, afstandsbediening, 2 jaargarantie.
2 x 35 Watt, equalizer, surround, 30 voorkeurzenders, Cassettedeck DRM-540: 2 motoren, frekwentie 20-19000 Hz.
sleepfunktie, dubbelcassette, autoreverse, Dolby, CD-player, 32 music-search, bias, 2 jaar garantie.
titels programmeerbaar, scan, random-play, 3-weg bassreflex- Zuilluidsprekers HECO Reflex 30 MX II: 120/160 Watt, 4 ohm, 5
luidsprekers, 2 jaar garantie. jaar garantie. i
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Auto's
Automaa t MERCEDES 190
'84, APH '■'~ schuifd., sportw., c
v alles » extra's, ’13.750,-.
Tel. 046- 337377.
MERCEt 3ES B 230 TE, bwj.
'83, een tr. vergr., ABS, auto-
maal er u, pr. ’4.500,-, ra-
dio/cass. , 4 winterb. + velgen,;
inruil men -j. "_ 046-521117.
Te koo| 3 weg. omst. MER-
CEDES 230E, type '87, kat.,
loodvr. I benzine, alarminst., i.
z.g.st. Te ilef. 045-412510.
Te k. voor liefhebber Mini
CLüßMfi iN 1100, bwj. '74,
opknappi 3r. 045-273933.
MITSUBI SHI Spacewagon
1000 Gl -X, bwj. '88, 100.000
km, f VPK 7-95, vr.pr.
’12.300, -. Tel. 045-463596,
na 1900 uur.
Te k. MERCEDES 190 E,
zeer m ooi, kleur diamant-
zwart, schuifdak, sportv.,
bwj. '» 5, prijs ’16.500,-.
Telef. 041 3-758273.
Gebf. DOMINIKOWSKI
biedt aar i: Audi 80 1.8 S an-
traciet t. '88; Audi 100 cc SCi
L inj. an traciet '83; BMW 316
zeer mo* Di blauw '85; Citroen
BK 1.4 RE beige '83; Fiat
Uno 45 3-deurs blauw '86;
Fiat Unc > 45 3-deurs zilver-
met. '87; Fiat Panda 45 zeer
mooi bla uw '86; Ford Siërra
1.6 CL l 5-deurs wit '87; Ford
Escort > :R3i rood '83; Ford
Escort Laser 5-deurs wit
'85; Forc I Fiësta 1.1 CL zil-
vermet'Bl 5; Honda Civic 1.2
3-deurs wit '85; Mazda 626
GLX 5-( "leurs HB goudmet.
'85; Me reedes 300 diesel
autom. c liv. extras rookzilver
'86; Me reedes 190 diesel
antracietn iet. '86; Mercedes
190 E d iv. extra's blauwmet.
'85; Nis san Micra GL s-
deurs zi ilvermet. '87; Opel
Veetra 1.6 i GL blauwmet.
'88; Opel Rekord 2.0 S LPG
zilvermet. '86; Opel Kadett
1.3 3-de urs blauwmet. '87;
Opel Kac iett 1.3 5-deurs zil-
vermet. { i5; Peugeot 205 XE
3-deurs w /it '84; Porsche 924
Targa al; > nieuw zilver '81;
Renault I Espace 7-pers. div.
extra's '8 3; Renault 25 GTX
als nieuw ■ antraciet '85; Re-
nault 21 GTL 4-deurs wit
'86; Ren; tuit 11 1.4 Broad-
way 5-de urs 85; Seat Ibiza
GL 3-dei urs bruinmet. '89;
Seat Ra ida 1.2 GLX s-
deurs roo d '87; Suzuki Alto
super zuinig blauwmet. '86;
Toyota C€ ilica 1.6 GTi IC wit
'86; VW Golf 1.6 diesel s-
deurs root i '86; VW Golf CL
div. extras > br.met. '86; VW
Golf CL zi 2er mooi blauw '84;
VW Golf CL i.z.g.st. blauw
'82; VW Jetta 1.6 2-deurs
rood '85; Volvo 360 GLT s-
deurs zws irtmet. t. 88. Sta-
noncarsbe stellers. Ford Si-
ërra combi 2.0 CLX rood '91;
Ford Siërr a combi 2.3 Ghia
als nieuw blauwmet. t. '86;
Nissan Si jnny combi diesel
blauw '84; Opel Kadett cara-
van 5-det rs rood 85; Opel
Kadett ca ravan 1.3 5-deurs
wit '82; ' i/W Passat variant
CL inj. grijsmet. 89; VW
Passat va iant diesel wit '86;
Citroen C 25 diesel gesl.
bestelbus '88. 4x4. Suzuki
SJ 413 c abrio geel kenteken
blauwmet. '86.Automaten.
Ford Scon aio 2.9i GL autom.
rookzilver 87; Mercedes
300 D c tutom. div. extra's
rookzilver '86; Mercedes
190 E autom. div. extra's zil-
vermet. '8:3; Opel Kadett 1.6
autom. : 3-deurs zilvermet.
86 Moton jn. Suzuki GS 550

ES i.z.g.s 1 rood/zwart '86.
Auto v.d. week: Ford Escort
XR3 rood i.z.g.st. ’3.750,-.
Diverse in ruilers v.a. ’ 750,-.
"Inruil, c liscr., financiering,
Bovag-gara intie mogelijk.
Service er ï onderhoud in ei-
gen v /erkplaats.Autobedrijf
Gebr.Domi likowski, Locht
17, Kerkrade, telef. Verkoop
045-42020: Melef. werkpl.
045-4208& X.

LUCAR Automobielen Kerk- .
rade. Duizenden guldens
goedkoper, keuze uit plm.
100 auto's. Meeste auto's 1e
eigenaar. Mercedes 190 E
5x 84/89 v.a. ’9.500,-;
Mercedes 230 E 3x '89/'9l;
300 E 2x '87/'9O v.a.
’19.750,-; 300D; 190 D 89
zilver; Combi: Opel Omega
combi '90; Omega combi
i'88; VW Passat combi '91
zwart; VW Passat '88, rood;
BMW 320 i 4x '85/'9O v.a.
’3.750,-; Opel Kadett 5x
GSI combi Sedan va.
’4.750,-; VW Golf GTi j
zwart 88 alle extra's
’10.750,-; VW Golf GTi 3 x
'87/'9O; VW Golf diesel '89/1
'91 v.a. ’11.750,-; Escort
XR3I 4x '85/'9O v.a.
’3.950,-; Honda CRX 92:
zwart; CRX '89 zilver; Peu- I
jgeot 205 GTi 2x '88/'9O v.a.
1/10.750,-; Nissan Sunny 4x [I
!'B7/'92 v.a. ’4.750,-; Nissan IjMicra 3x v.a. ’2.950,-; Opel IVectra v.a. ’13.750,-; Por- II
sche 4x 924/944/911 '84 v.a. il
’7.750,-; Volvo 740 combi I
diesel '90; Volvo combi '87; ICabrio 5 x o.a. VW Escort, II
BMW, Porsche, bestel en I
combi bus + 9-pers. v.a. I’2.750,-; div. motoren aan I
dumpprijzen plm. 10 inruil- I
auto's o.a. Suzuki Alto '88, I
Oaihatsu, Nissan Micra, IOpel Corsa, enz. Inkoop a I
contant, volle garantie + alle Ikeuringen, alle reparaties. I
Lucar, Holzstr. 67, Kerkrade. ITel. 045-456963. I
Te koop MERCEDES 190 E, I
veii., sp.velgen, electr. ra- Imen, schuifd., st.bekr., ABS, I
cv., wit, bwj. 6-'B5, 123.000 I
km, pr. ’13.250,-. event. mr. I
kl. auto mog. *S 046-525297. I
Voor liefhebber MERCE- I
DES 280 C, bwj. '79, APK, vr.
pr. ’3.500,-. 045-445449/ I
211626.
Alfa 164 V 6airco veel ex-
tra's, 10-88 ’18.750,-;
BMW 735 i zwartmet. airco
enz. 3-'B9 ’25.750,-; BMW
530 i 3-'9O ’25.900,-; BMW
520 i LPG veel extra's,
zwartm. 12-88 ’20.900,-;
BMW 735 i leer 10-'B7 nw.st.

’ 19.750.-; BMW 323 i
Bauer mod. '84 als nieuw
’14.750,-; BMW 316 5-bak
5-'B7 ’9.000,-; 6MW 316
'84 ’5.000,-; BMW 318 i'84
’5.750,-; Citroen KM Am-
biance 2.0 i 86.000 km, als
nieuw, 8-'9O, ’ 19.750,-;
Chevrolet Corsica V 6airco
aut. 10-88 ’9.600,-; Ford
Scorpio 2.9 i Ghia sedan 5-
90; Ford Siërra 2.0 4-drs.
'88 ’8.250,-; Sieërra 5-drs.
'87 ’7.500,-; Honda Civic
Shuttle 4 WLD 12-86
’8.250,-; Opel Omega 2.4 i
LPG 5-'B9 ’11.750,-; Opel
Omega 2.0 i LPG 5-'B9
’10.950,-; Opel Manta 18S
GT 5-drs. als nieuw 8-85
’5.900,-; Opel Kadett I.Bi
GT zwartmet. 5-'9O 26.000
km ’14.950,-; Opel Kadett
Club 5-'B7 ’8.250,-; Kadett
blauw '87 ’6.950,-; Kadett
wit '87 ’7.250,-; Kadett
rood '87 ’7.250,-; Corsa 13
GT zeer mooi 11-'B6
’6.950,-; Corsa 4-drs. '85
’4.500,-; Corsa 4-drs. '86
’5.250,-; Ascona 4-drs. 1.6
Traveler 8-'B7 ’ 5.900,-;
Kadett sedan diesel 5-'B6
’5.750,-; Kadett 3-drs. die-Isel '85 ’4.950,-; Peugeot
!309 5-rs. 10-'B6 ’5.900,-;
jRenault 9 GTS 5-'B7
!’ 4.900,-; VW Jetta diesel s-
BB ’8.000,-; VW Jetta 1.6 5-
87 ’6.250,-; Citroen AX
diesel 5-drs. 66.000 km 5-
89 ’8.250,-; VW Golf I.Bi
cabrio 5-'B5 ’13.900,-; Golf
cabrio 1.6 '85 ’12.900,-;
Ford Escort cabrio super-
mooi '85 ’13.500,-; Lancia
VlO Ipsylon 10-'B6
’4.400,-; Nissan Micra B-
'9o ’8.950,-. Tevens in-
koop goede auto's, ook 's
avonds. Autobedrijf Leon
SCHUMANS, Kerkraderweg
198, Heerlen, 045-414372.
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Bi; <feze £enf u tijdens Oktober Woonmaand van harte uitgenodigd bij Montèl. Om bijvoorbeeldkennis te maken met dezesierlijk gevormde,
NATIONALE WOONMAAND ' ' I 7 1 L 7J J * B--__,. hemelsblauwe leren bank. Een topmodel voor iedereen diekomfortabel en prijsbewust wilzitten, 't Is slechts een voorbeeld van de immense ~*BBH^^

B_4Ö_iß niew-^e kollektie dieMontèl deze Oktober Woonmaand tentoonspreidt. Want naast hemelsblauw, doet Montèl ookbankzaken in rood leer, zwart, ~
groen, bruin...om over de opties in effen en gedessineerdestoffen nog maar te zwijgen. Volop reden dus, om nüpolshoogte te nemen bij Montèl.
Want daar doet u deze maandaltijd bankzaken in uw eigen voordeel! m Ak^k\ mM x77ET T\Y/

De betere bankwereld _ _ /4/ V^_S^
van Montèl: " S ____________H

" betaalbaar de beste ____H '^^^^^^^^____-____i ■_■ Het gratis Bankboekje A
" exclusief ZÜdesign ___ __| Ik Montèl, boordevol. . \P_B _fl I B i_r^ BI I Bk. BB I _____ I exclusieve en betaald

advies op maat ___P___^_H VI... _B r I B____B r -___■>_ I _____ £/<^r. f-^ew
" lekker dlChtbl) gj ■ ■ ■ 8888888. ■_■ krijgfm snel in deb*

De Bank van Nederland j
/w JeCramer _75 - WoonboulevardHeerlen - Tel 045-75 42 08

Montèl vindt u in:Apeldoorn, Arnhem, Axel, Beverwijk, Diemen, Groningen, Heerenveen, Heerlen, Leidschendam, Oldenzaal, Rotterdam, Son/Eindhoven, Steenwijksmoer/Coevorden, Utrecht, Zutphen enZ^

_%% af***** *^****a*^m*M - n& "— *>"■" "^""^"—^^BB^^ j JBb4H^KMnM^Pf^'a^^^M^-^__i|- ~~* 'p___£B__f___
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Het is fuest bij Seat. La Fiësta del Sol. Oftewel het feest rooms staan. Met als topmodel de 2.0iCT 16-klepper.

van de zon. Want als unu bij ons langs komt voor een Een plaatje om te zien. En een feest om in te rijden. Een

proefrit in een Toledo, Cordoba of Ibiza, of in de specia- tweede reden is de introductie van de exclusieve Ibiza

Ie Marbi.lla del Sol, dan loopt ude kans i i j i i 'S. Eén en al sportiviteit. En standaard

een bijzonder zonnige prijs te verdienen. F/J IIPAÏAj UAUJ ÓMj voorzien van 'n on9elofeliJke hoeveelheid

Eén van de 20 compleet verzorgde acht- .(/ extra's. Reden nummer drie -en we moeten

daagse vliegvakanties met Viva-Air naar Andalusië. Naar er bijna een beetje van blozen- is het succes van onze

de bruis ende badplaats Marbella, om precies te zijn. jongste telg. de Cordoba. Die is inmiddels hard op weg

Vanwaar al dit feestgedruis? Daar hebben we natuurlijk om net zo beroemd te worden als zn twee voorgangers,

een red en voor. Meer dan één zelfs. Zo hebben we Dus u begrijpt, we zijn in een zonnig humeur. En daar

éawmaaaam a__a___i bijvoorbeeld sinds kort de ver- willen we u dit najaar graag van laten meeprofiteren.

■■_* I i__ml nieuwde Toledo in de show- WEL MOOI BIJ ELKE SEAT DEALER.

MARBELLA VANAF F 13.695,-. IBIZA VANAF F.22.995,-, CORDOBA VANAF F 27.395,-, TOLEDO VANAF F 31.495,-
Prijzen e; «clusief kosten rijklaar maken en inclusief BTW. Wijzigingen voorbehouden. Importeur Pon Car b.v.. Leusden. Telefoon: 033 - 951550.

Te koop gevraagd AUTOS
en bedrijfsauto's, schade of
reparatie geen bezwaar.
Steskensstr. 39, Stem. Telef.
046-332160.
Math. KOENEN biedt te
koop aan: 100 tot 150 auto's
v.a. ’5OO,- tol ’10.000,-.
Inruil en financ mogelijk,
alles APK. Tel. 04499-5204.
Handelsweg 1, Susteren.
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.
FIAT 127, bwj. '78, rijdt pri-
ma, alleen oppervlakkige
roestplekjes, nwe remcyl. +
voering, goede banden, nwe
uitl., slechts ’500,-. Tel.
04454-63360, na 19.00 uur.
Te koop MITSUBISHI Cor-
dia, bwj. '84, i.z.g.st., vr.pr.

’ 3.250,-. Tel. 046-754051.
Te koop FORD Fiësta, bwj.
'81, i.z.g.st., APK '95,
’950,-. Tel.: 046-754099.
Te koop NISSAN Sunny
slation, grijs kent. '84, APK 8-
95, vaste pr. ’ 1.250,-. Te-
lefoon 045-742880.
Te koop BUICK bwj. 83 i.z.g.
st.; Suzuki Alto autom. bwj.
'88. Telefoon 046-749335.
Te koop MAZDA RX 7 bwj.
'81, i.z.g.st. mot. 100%,
RDW gek. vr.pr. ’3.750,-.
Telef. 043-473559.
Te koop ALFA 33 1.3, bwj.
'85, APK 1-95, vr.pr.
’3.250,-. 04406-10530.
Te koop MITSUBISHI Lan-
cer, bwj. '80, vr.pr ’300,-.
Telefoon: 04406-10530.
Te koop FIAT Ritmo 60 L,
bwj. '85, 105.000 km,

’ 1.500,-. Tel.: 045-742102.
Te koop OPEL Kadett, '80,
rood, prima motor, met
trekh., vr.pr. ’450,-. Tele-
foon: 045-461895 of 351924
na 15.00 uur.

Te koop Opel ASCONA 16N
bwj.'B4, 5-drs. trekh. schuifd.
Hg Barakken 4, Wijck Maas-
tricht. Telef. 043-212427.
Te k. RENAULT 21 Nevada
stationcar, bj. '87, 1600 cc
benzine, in prima staat, pr.n.
o.t.k.g 043-436031.
Te koop OPEL Ascona, bwj.
'80, vr.pr. ’1.000,-. Tele-
foon: 043-633002 b.g.g.
631633 na 17.00 uur.
Koopje VW JETTA, i.g.st.,
APK eind '94, ’1.450,-. Te-
lef.: 045-212577.
Div. goedkope INRUILERS,
mcl. nieuwe APK en beurt.
Ook automatic en station-
wagen. Peter Jansen Auto-
mobielen, Heerderdwars-
straal 24, Maastricht.
Te k. BMW 316 autom., bwj.
'85, met veel extra's, l.goud-
metal. Tel.: 04498-56998.
Te koop Opel VECTRA I.Bi
div. opties, in st.v.nw., bwj. 3-
91. Tel. 043-639042.
Auto LAMBRIEX biedt aan:
Ford Escort 1.6 i CL '87
’8.250,-; Audi 100 CC '85
’6.500,-; Opel Kadett 1.3
LS '85 ’ 4.750,-; Ford Siërra
1.8 Laser '86 ’5.750,-; Ford
Siërra 1.6 '84 ’2.750,-; Nis-
san Cherry '85 ’2.750,-;
Subaru 1.8 GLF 4 WD auto-
maat stationcar '83
’2.250,-; Ford Fiësta '80
’850,-; Nissan Cherry '83
’850,-; Opel Rekord sta-
tioncar '81 ’850,-; BMW
318 LPG '80 ’950,-; Suba-
ru Mini Jumbo '83 ’,650,-.
Inl. auto Lambriex, Schut-
tersstr. 14, Elsloo. Tel. 046-
-377545.
Te koop gevraagd alle
MERKEN auto's tot plm. bwj.
'87. Auto Lambriex, Schut-
tersstraat 14, Elsloo. Tel.
046-377545.
Te koop TRIUMPH Spitfire
1500 bwj. '78, kl. geel, geh.
gerest, tev. mot. geheel ver-
nieuwd. Pr. n.o.t.k. Telef.
046-371410.

Te koop VOLVO, bwj. '86, 4-
drs., in goede staat,
’3.000,-. Tel. 046-521909.
Te koop OPEL Kadett D-
model HB 1200 cc, type '80,
APK 4-95. Tel. 046-527773.
VOLVO 240, grijs kent., bwj.
'83, pr. ’2.500,-. Telef.
04499-5778.
Te koop GOLF turbo diesel
bwj. '83, div. extra's. Telef.
045-330394 na 18.00 uur.
Mazda 323 AUTOMAAT bwj.
'82, APK 5-95, i.z.g.st.

’ 1.600,-. 046-513425.
Te koop Nekaf JEEP, bwj.
'58, pr.n.o.t.k. Telefoon: 045-
-245113.
Te koop CITROEN BK 12-
-'B7, grijs kent. LPG, rood
met spoiler, ’3.900,- en
Triumph Spitfire cabrio '72, i.
g.st. ’10.000,-. Na 17.00
uur: telef. 04498-58538.
Te koop VOLVO autom., bwj.
'83, 77.500 km, ’ 1.600,-.
Telefoon: 04493-4841.
Te koop KADETT GSi, bwj.
'88, ’10.850,-. Met alle ex-
tra's voorzien. 045-725603.
Te koop HONDA Prelude
automatic t.'Bs, div. extra's,
in nw.st. pr. ’5.250,-. Telef.
045-417483.
Te koop MERCEDES 200/8
type W.115, bwj. '75, APK,
geen laswerk! T.e.a.b. Tele-
foon: 045-316264.
Toyota CELICA 1.6 ST/84,
grijs/blauw, electr. schuifdak,
APK 10-95, ’3.000,-. 045-
-441942 na 18 uur.
Te k. z.g.a.nw. Nissan SUN-
NY 1.4 SLX, febr. '93,
29.000 km., pr. ’24.000,-.
045-751894/708200.
Te k. Ford FIËSTA 1.1 CLX,
rood, bwj. '89, div. extra's,
78.000 km., i.z.g.st., APK 25-
-4-95. Tel. 043-216747.
KM sept. '91, 48.000 km, nw.
st, leer int., ABS remsyst.,
afst.alarm, etc. ’ 27.500,-.
046-511710.

Te koop Opel KADETT C
bwj. '78, APK 6-95, vr.pr.
’650,-. Telef. 045-464196.
Te k. MINI, kl. blauw, jubile-
umuitgave, '77, APK, vr.pr.

’ 1.950,-. g 046-748526.
Zeer mooie GOLF GL, die-
sel, groenmett., get.gl., s-
gang, APK 9-95, vr.pr.
’2.950,-. 043-632441.
Te k. ALFA Romeo 331E,
bwj. '93,groenmetallic, i.z.g.
st. Tel. 04459-1614.
Te k. Ford SCORPIO 2.9 GL
sedan met., compl. i.z.g.st.,
pr. ’16.650,-. g 04749-2261
na 18.00 uur.
Seat RONDA 1.2 GL, bwj.
'83, APK juli '95, pr.

’ 1.850,-. 043-640959.
Ford SCORPIO 2.4 i GL, bwj.
'88, i.g.st., ’8.750,-. Tele-
foon 046-527521.
BMW 316 zwart, 4-drs. type
'86, i.z.g.st., ’4.750,-. Tel.
045-317675.
Te koop VW PASSAT 5-drs.,
type '84, LPG, APK 8-95,
’2.200,-. Tel. 045-317675.
MB 280 SE, bwj. 11-84, 5
versn., ABS, in nw. staat, al-
le opties, el. schuifdak en
ramen, airbag, ’ 12.900,-,
event. mr. mog. 046-742791.
PORSCHE 924, rood, i.z.g.
st., APK okt. '95, elke keur.
toegestaan, vr.pr. ’ 7.250,-,
mr. mog. Tel. 045-721279.
PORSCHE 924, bwj. '85,
rood, i.z.g.st., inruil mog.,

’ 12.500,-. 045-752420.
Te k. gevraagd RENAULT 6.
Telefoon 04406-40796.
Te koop RENAULT 5, bwj. 6-
87, 75.000 km., nwe. APK,
’4.100,-. Tel. 043-617060.
Te koop zeer goed onderh.
RENAULT 5 GTL, km.st.
85.000, 2e auto, vr.pr.
’1.650,-. Tel. 045-311854.
RENAULT 19 TR, 5-bak,
bwj. '90, 3-drs., zeldz. mooi,

’ 10.500,-. Tel. 043-254462.

Te koop RENAULT j

turbo, bwj. '85, £metallic, mooie au
045-273933. _^\
Te koop RENAULT^
dcc. '82, APK gffjj
pr.n.o.t.k. Tel. 0449gj^i
Te k. RENAULT ]l
deurs, nw. mod. J
cassette, trekh., nV
den, APK 8-95, 'Telef. 045-458964;^X
Te k. SAAB 96 V-»,
pr.n.o.t.k. Telefoo"
415662. __-^|
SUZUKI Swift 10 G^ f

’ 3.450,-, 5-bak, z*"
i.z.g.st. 045-217268^X
Te koop SUZUKI ,£
bwj. '81, APK okt *k
’1.150,-. Tel. 045jg^jt
Te k. Suzuki SAl^brio Ten-uitvoerinfl' !(#
’12.950,-. Met ■*>«*■'04405-2708. _^f
Te- k. Suzuki SW
rood, i.z.g.st., ° «j/
’11.950,-. Met b08"

04405-2708. __^f!
Te k. Suzuki VIT., K
geel kenteken, jSatr*

’ 37.500,-. S o__!3%
Toyota STARLET, L-
ma, APK juli '95, /
045-724833. ____-^1
Te k. Toyota <**£ JXU 16V sedan, tf
'93, 1e eig., m*
boekjes, zeldzaam rf
’21.500,-. go43js>^
Te. koop TOYOTA
Compact 12V-SR V
77.000 km, APK n^
st. Tel. 045-456487^)
Te k. Toyota COtftfDX autom., bwj. o^M'^j_z2^so^>^
Te koop TOYOTA J,
1.0 special, bwj »'..
damesauto, ’ b' y
045-215516. -fa
Toyota STARL&T
12 klepper, 46.0W90 <w/
'87, ’ 6.750,-. 045^^
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hIARLET 1'3'1.02 L '87, ’7.200,-.-^!±gls3 / 1685.S g)OLU 1.3 SXL,Wl2 ' APK 9ek- Tel.

""te T0Y°TA Corolla

VW golf diesel
95». kleur rood, prijs

n {* GOLF GTi 16V, wit,(,sf<«. bwj. '87, nwe.r^p^ra's, ’13.900.,

Di h QOLF Manhattanr'J*!- '89, APK '95,
620teLvele extra's- Tel.f^-jj^m 17.00 uur.( 5 POLO CL, type '83,

T232325' /I'Bs0'"' Telef'ttj^^—L__

'e7We9 GOLF GTi 16V
*'1786 '' 'nr' mog' Tel'
s, boi-F GTi 16V div. ex-
,’ 1, e,.87, in nw.st., 1eiws°°*-- Broekstr. 68,|b^045^256486.11, S|L Turbo D, t. '84, nw.

f *Ti|jJl, e bumpers, schuif-
Y~~^Ll_SteinJ

l^dGol-F; cabrio, t. '90,t i^j '5" sportv., classic
i GTi-motor, zeer. Lsofj _r' m°9-' vr Pr' r-^^3-614058.

">re s JETTA, bwj. '86,y 1[Sden' alarm. >rek-i^|° i-0., i.g.st. Telef.

racictG°LF GTi' bwi- '86>'as ' *eer mooi, vele
61,04 R'^uil event. mog.ris^i— __

jt''M IJA CL Diesel, bwj.
tj. u^uwmet., goed on-

„&. n^l extra's, pr.
IV^^l25257.__<, a„0lf 2 diesel, bwj.
mh 5-95. Tel. 046-

->>VWg 1800 GT

''" O '86, zeer mooie
j* v?. d|v- extra's, kleur*^%2' -/8-35°.-- TeL
a \s&r\^~~
K 245 DL, bouwjr. '85,

1 &)'. In, Pert- st., vr.pr.
|^JjLO45-323728.

f !u kILV° GL. bwj. 9-
h L wit, 1.m.-velgen,

"^SDÏfiïi?- /16900

\ &V° 340, bwj. '84,5' ’1.000,. Tel.

«Nv, V°LVO 460 GLE 181.
n°kt ai aonkergroenmet.,
°-6so aj. model '94, vr.pr.
ÏJenfvic Direkt te aan-

Te koop VW GOLF 1.61, bwj.
'90, sch.dak, aparte kleur,

’ 12.900,-. Tel. 046-520789.
Te k. VW KEVER cabrio
1303 LS, nwe. kap + banden,
bwj. '72, APK, ’13.750,-. g
04405-2708.
VW SCIROCCO GT, bwj.
'83, nieuw model, 5-gang, i.
g.st., rood, ’3.750,-. Tele-
foon 04450-1948.
Te k. VOLVO 440, kleur wit,
bwj. '91, i.g.st., vraagpr.

’ 15.500,-. g 046-526739.
Te k. VOLVO 244 GL, bwj.
'77, APK 6-95, vraagpr.
’1.500,-. g 043-626744.

Sloopauto's
Te koop gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
A. Korter, g 045-229045.
Te koop gevr. schade- en
oude sloopauto's. Tev. pn-
derd. Autosloperij K. KOR-
FER, 045-227377, Indus-
triestr. 7, Hoensbroek.
Te koop GEVRAAGD loop-
sloop en schadeauto's.
Telefoon 045-228236.
Wij geven de hoogste prijs
voor uw auto, SCHADE-
AUTO en sloopauto. Tel.
045-225774
Te koop gevraagd LOOP-,
sloop- en schadeauto's. Te-
gen redelijke prijs. Gratis af-
haleng 04405-1602.

Onderdelen/ace.
Te k. gebruikte BANDEN 13,
14, 15 en 16 inch, mcl. mon-
tage v.a. ’25,-. Autobedr.
Luyten, In de Cramer 50,
Heerlen, tel. 045-719535.
Nieuwe AUTOBANDEN. Al-
le merken en maten. De
laagste prijzen bel voor prij-
zen. Bandenspecialist Abel,
Reeweg 143, Landgraaf.
Telefoon 045-314027.
Te koop div. ONDERDELEN
voor Golf GTi 16V: uitlaten
compleet, z.g.a.nw.; benzi-
nepompen; brede bumpers,
ook per stuk; verlagingssets;
versnellingsbakken, sport-
velgen, etc.etc. Vele andere
delen en accessoires. Telef.
04499-4932, b.g.g. 06-
-53.176225.
Te k. AUTO-ALARMS met 6-
tonige sirene + afst.bed.,
’155,- mcl. verzending.
Telef. 04704-6004.
Nieuw!!! AUTOBANDEN te-
gen groothandelsprijzen b.v.
195/50/HRIS voor ’ 125,-
-incl. montage, BTW etc. 045-
-275589. Classic & Cabrio
Cars Velraeds, Akerstraat
2a, Brunssum.
Te k. 4x BBS-velgen met
nieuwe banden 205/13, voor
BMW 3-serie; tev. 5 banden
175/14. Telef. 046-749073.

Ink./verk. goede gebr. AU-
TOBANDEN. Passartweg
39, Heerlen, g 045-222675.
Te koop diverse maten ge-
bruikte AUTOBANDEN t/m
235/50x16, v.a. ’25,- inclu-
sief montage, balanceren en
garantie. Bandenspecialist
Abel, Reeweg 143 Land-
graaf. Tel. 045-314027.
Te koop TREKHAKEN voor
bijna alle typen auto's met
onderbouwen en aansluiten
’150,-. Tel. 045-229667.
Tevens trekhaken te koop
gevraagd.
Universelen HOUTEN plak-
interieurs voor o.a. dash-
board in verschillende ma-
ten. Telef. 045-252336.
Te koop HARDTOP voor
Suzuki Samurai, origineel
Suzuki, helemaal compleet
’1.500,-. g 04405-2708.

Aan hangwagens
TRAILER te koop. Telefoon:
046-754576.
Te k. zeer mooie en degelij-
ke AANHANGWAGEN, vr.pr.
’650,-. g046-511907.
Te koop grote open AAN-
HANGER, prijs ’ 200,-.
Telef. 045-216169.
Te k. nw. AANHANGWA-
GENS, 1.00x2.00 mtr. en
1.25x2.00 mtr. 045-213988.
Te koop AANHANGWAGEN
tev. bagagewagen met dek-
sel. Tel. 045-720602.
Te k. AANHANGER 180 x
80 x 30cm ’275,-. Telefoon:
045-258390.

Motoren
De laagste MOTOR-PRE-
MIES met aanvangskorting
tot 45%. Max Hendriks, Bom.
g 04498-55050.
Te koop motor shopper
KAWASAKI Vulcan 700, bwj.
'85, vr.pr. ’9.000,-. I.z.g.st. g
04498-59600 na 18.00 u.
Te k. Yamaha VIRAGO 700,
bwj. '85, bordeauxrood + div.
extra's, 10.000 miles, i.z.g.
st„ pr.n.o.t.k. g 045-222530.
Te k. ZXR 750 R, bwj. '91,
zeldzaam mooi, vr.pr.

’ 14.000,-. 045-233560.
Te k. KAWASAKI GPZ 550,
bwj. '88. Telefoon 046-
-370179.
Te koop SUZUKI GS 1000, i.
z.g.st., nwe. band. en uitl.,
’3.750,-. Tel.: 04755-2024.
Te koop YAMAHA Venture
XVZ 1200cc, zwart, i.z.g.st.,
Tel. 045-752215.
Te koop HONDA CB 750 F2
km.st. 2.000, '92, ’12.500,-.
Tel. 04492-1567.
Te k. SUPER MAGNA, bwj
'92, rood, 5.500 miles

’ 13.750,-. Tel. 046-526867,
na 18.00 uur.

■ Te koop HONDA MTV 650,
I bwj. 2-94, zwart, 2.400 km.,

lichte omvalschade, nw.pr.; ’15.000,- nu ’11.750,-., Tel. 045-225215.
Te koop HONDA 450 Rebel

i Chopper, bwj. '86, 8000 mijl,
t i.z.g.st. Tel. 045-320202.

Te koop YAMAHA Virago
XV 1000, bwj. '86, z.g.a.nw.,

' ’8.750,-. Tel. 046-524179.
1 Te k. YAMAHA KT 600, bwj.
1 '89, vraagprijs ’6.000,-.

Telef. 04404-2695.
KAWASAKI ZlOOO bwj. '81,

! niet origineel, wel mooi!!. Winterprijs ’4.250,-. Tel.. 045-461166.

(Brom)fietsen
Te koop OMAFIETS, dames-
heren- kinderfietsen. Tele-
foon 045-257371.
Te k. BROMFIETS Honda
PK, rood, electrostarter,
remlicht, richt.aanw.mont.
mog., nieuwe accu, i.g.st.,
’500,, g045-231922.
D + H.FIETS, 3 versn., trom-
melr.; racefiets Giant + Peu-
geot, z.g.a.n. 045-326810.
Te koop BROMSCOOTER
Yamaha BWS autom. big
wheel, bwj. '93, nw.st. met
verzek. vr.pr. ’ 2.650,-.
Telef. 04750-23473.

Te koop VESPA Ciao; Puch
Maxi en snorbrommer. Tele-
foon: 045-218268.
Te koop gebr. dames- en
herenfietsen. Ook ATB en
CITYBIKES. g 045-751850.
Te k. SNORFIETS Peugeot,
kleur wil, i.z.g.st., ’500,-.
Tel. 045-716688.
Te k. GIANT mountainbike,
21-versn., van ’ 1.195,-
-voor ’ 450,, 045-325314.
YAMAHA Salient scooter,
kleur rood, automaat,

’ 1.900,-. Tel. 046-743012.
Te koop FIETSEN en Daf 46.
Telefoon: 043-624192.

ft V^OT Pe99y's Lingerie is importeur van exclusieve Italiaanse.
\ (l<:ÊnWr\ Franse en Duitse merken damesüngerie
>&' i(K \i />v en tevert direct uit voorraad.

Vctor Urnburg en Belcjlè is zij opzoek naar:

Aa \\ 1 j Commerciële
I /) \ -j) I I jOarties

/ V-^^ , V / / Ai\& geheelzelfstandig de produktenwillen
1 /"r. i i V V*. / promoten en een eigenklantenkring willen
1 / /■ \ I W opbouwen ofal hebben.

\j \ / f jk \\ \\ kunnen rekenen op modieuze
% /// / /f 11i \\ produkten. Betaalbare prijzen.Een gratis

%/ lij ’1 \y \\\ opleiding en permanente begeleiding.

fm%Agl /v/f * JPjLA Voof meer "r,f°f'T'atie ofeen afspraak voor
'''wafiKyGf f%^ een eerste kennismaking kunt u bellen:

1 /^^m^mZ^ j__r kT 01621 -19980 en vragen naar
---""'l I|n g e/r i/e **"*) mevrouwJolandaSibon.

Te k. BMW KlOO, bwj. '85,. km.st. 40.000, nieuwe ban-, den, kotterset, toerscherm,

" alarm, nieuwst., ’11.500,-.

" Telef. 04492-2423.- Te k. KAWASAKI GPX 750, R, kl. groen, in pr.st., vr.pr.. ’7.500,-. Tel. 04408-1754.. Te koop MOTO-GUZZI V 65,, bwj. '87, vraagprijs ’4.450,-.- Telef. 046-580118.
.Te k. zijspancombinatie. JEPPER, bwj. '94, vr.pr., ’3.450,, a 046-580118.. Te koop motor HONDA
i Lead 125 CC, automaat,, ’1.000,-. 046-376639.. Te koop KAWASAKI GPZ, 600 R Ninja, bwj. 86, 40.000. km., topconditie, ’ 5.600,-.

Tel. 045-459863.

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

Te k. HONDA MT, i.z.g.st.,
met helm en onderdelen, vr.
pr. ’950,. Tel. 046-751114.
Te k. VESPA scooter PK 50,
i.z.g.st., ’1.200,-. Telef. 00-
-32.89-712882.
Te koop De-Rosa RACE-
FRAME maat 58, 1 jaar oud,
’850,-. Tel. 043-613786.
Te k. TANDEM, ’450,-.
Telefoon 04405-3976 na
18.30 uur.
Te k. SNORSCOOTER, 3
maanden oud, wegens omst.
heden. Telef. 045-326730.
Te koop VESPA Si met ster-
wielen, 1989, i.g.st., vr.pr.
’550,. Tel.: 046-370709.
Te k. VESPA Si, bwj. '93,
blauw met sterwielen, vr.pr.

’ 1.650,-. Tel. 045-742838.
Te koop weg. omst. SNOR-
FIETS Vespa Citta Gilera, 5
mnd oud met verz. vaste pr.
’1.650,. Tel. 04750-21770.

Te k. HERENCITYBIKE Gi-
ant, 1 jr. oud, i.z.g.st. Tel.
04450-3580.
Te koop Vamos derby
SCOOTER, 10 mnd. oud,

’ 2.800,-; Puch Maxi,

’ 350,-. Tel. 046-752408.
Te koop gevr. loop-, sloop-
en schade brom en snor
SCOOTERS. Defect geen
bezw. 045-214258.
Te koop weinig gebruikte
HERENFIETS, ’ 300,-. Te-
lefoon 045-708990.
Te koop HONDA MT plus
veel onderdelen, i.g.st. vr.pr.

’ 650,-. Telef. 045-442692.
Watersport

Te koop Shetland BOOT
met trailer. Telefoon 046-
-749335.
Beginners SURFPLANK
3.70 m lang, 2 zeilen en toe-
beh. ’250,-. 04450-1799.

Zonwering
LUXAFLEX stuk" Bei vöör
reparatie 043-431846. Van
te voren prijsopgave. Ook
alle onderdelen,

_
hijskoorden,

ladderkoorden, koordrem-
men enz. Sunshine Zonwe-
ring, Cantecleerstraat 107,
Maastricht.
Te koop witte PVC LAMEL-
LEN. telefoon: 043-633437,._ ■Sport & Spel
Te k. eiken Wilhelmina café
BIUART Libre Jugendstill.
plm. 1930. 2.10x1.05 mtr.
Telef.: 046-528322
*"*"*""'"'*'*'"—■■■"«■—_____. —aa——-

Caravans
Caravans en vouwwagens
bij RIDDERBEKS, Prinsen-
jbaan 180, Koningsbosch.
Tel. 04743-2213.
Te k. CARAVAN op eigen
staanpl., geh. compleet, Ie■ Mooi-Bemelen, vr.pr.
’10.000,-. Inl. 045-231062.
Te k. HOBBY Classic Torn
520, '93, met voort., buta-
gasstel, ijsk., keukenblok,
ronde tafel met stoelen, alles
ook los te koop. 046-528136.
Te koop 4-pers. TOURCA-
RAVAN met vouwdeur,
nieuwe voortent en 2 pers.
slaapcabine, geheel inger.
Telef. 02998-3800 in St.
Vith. (Belg. Ardennen).
Zaterdag 15 oktober
VOUWWAGENSHOW van
11-16 uur bij de vouwwagen
koopjeshal. Bredeweg 104,
Nederweert, 20 stuks mooie
wagens 1985/1994. Wacht

| niet want ze zijn zo weer
weg. Tel. 04950-34628.
Te koop 3-pers. CARAVAN

IRoller Green 35, bwj. '94,

’ 14.500,-. 043-432882.
Te koop gevraagd 4-pers.

' CARAVAN bwj. '87 t/m '89.
046-520912, na 18.00 uur.
Weg. omst. te koop STACA-
RAVAN (opknapper) 6.50 m,
wanden, plafond en vloer
100%. ’750,- thuis bezorgd.
Telef. 045-716688.
Caravan WILK Stern 400,
voortent, toiletruimte,

’ 2.900,-. Tel. 04498-54390.1
CARAVANS Hobby 440 '94;
460 '90, '94; 520 '90; 400

1'92; 350 '91; Caravelair 415
'91; Bürstner 340 '91; 420. '87; Dethleffs 395 '94; Home
Car GTi '88. g 04498-54390.
CARAVAN Hobby 440 '94;, 460 '90, '94; 520 '90; 400
'92; 350 '91; Caravelair 415, '91; Bürstner 340 '91; 420
'87; Dethleffs 395 '94; Home
Car GTI '88. 04498-54390.
Te koop WILK Sport 435
met disselbak, kachel en
wintertent. Goed onderh., pr.
’2.400,-. Tel. 045-316154.

HOBBY caravans 495 '86;
430 '89; 400 '90; 370 '91;
Bürstner 390 '92; Adria 390
'87; Sterkeman 385 '86. R.v.
Gelrestr. 45, Nieuwstadt,
04498-54664.

Campers

Te k. VW CAMPER D, APK
5-95, inger., compl. Vr.pr.

’ 9.500,-. 045-753279.
Vakantie en Rekreatie

Duinrell Wassenaar
met het tropisch Tikibad

Camping
Herfstarrangementen met vele extra's

Duingalows
Super winterweekend arrangement

Kerst- en Nieuwjaarsarrangementen
Informatie: 01751-19314, fax: 12339.

Te huur mooi gelegen
VAKANTIEBUNGALOW te
Rekem (B), 10 min. van
Maastricht, veel rekreatie-
mogelijkh. g 045-254770.
Te k. CHALET, geh. gereno-
veerd, als nieuw, badk.,
keuken, 180 m 2terras, geh.
gemeub., mooi gel. camping/
recreatiepark De Heelder-
peel, wegens verhuizing, pr.
n.o.t.k. Tel. 043-630871.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

In/om de tuin
Voor het woelen en frezen
van uw tuin, 60 cent/m2, ook
oude gazons. Tev. maaien
van hoog gras. 045-751653.
Druk geïmpregn. tuinaf-
scheidingen, vlonders, palen,
planken, tuinhuisjes enz.
Ook in hardhout! Alles op
maat! IMPREG Tuinhout bv,
In de Cramer 18. Heerlen.
Bezorgen mog. 045-717733.
Te k. BAMBOEPLANTEN
voor tuin of terras, winter-
groen, ook sierriet v.a. ’ 5,-.
Roesstr. 20, Gruitrode (Big.).
Vrijdag, zaterdag, zondag v.
10.00-18.00 u. Bamboe-
kwekerij, 20 km. van Weert. S
00-32.89.471025.
Wees elk blad te vlug af met
Flymo-, Stihl- en Echo blad-
blazers/zuigers, Toro- en
Karcher veegmachines,
Benz- en Viking compost-
hakselaars. Wij demonstre-
ren u graag bovengenoem-
de machines op ons bedrijf
COLLÉ Sittard Machmehan-
del b.v., tel. 046-519980.
Te koop gevr. TUINKAS plm.
15 m2. Liefst aluminium. Te-
lefoon 045-323728.
Te k. HAAGCONIFEREN v.
a. ’7,-, 1,20 - 1,40 mtr.
Raadhuisstr. 29, Hulsberg,
telef. 04405-2101.
AANBIEDING in heide ’l,-
-p.st.; haagconiferen van 150
tot 250 cm; heesters en
graszoden. Kwekerij Daut-
zenberg, Euverem 16, Gul-
pen. Tel. 04450-2131

ARDENNEN te k. of te h.
uniek gelegen chalet, 2.300
m 2eigen grond. Aantr. prijs.
Telef. 04192-20955.
KAMPEREN, herfstaanbie-
ding (Limburg). Te huur ca-
ravans in bosrijke omgeving
met veel recreatiemogelijk-
heden. Reserveer tijdig, na
18.00 uur, 045-256486.

Mode Totaal
Sla uw slag! 2e-hands
MERKKLEDING al v.a.

’ 10,-. Kledinghoekje, Fran-
kenstr. 203A, Maastricht.
Telef. 043-631449. Open
dinsdag-donderdag-vrijdag
van 12.00-17.00 uur.
Te koop TROUWJURK mt.
38 met toebehoren, gedra-
gen in aug. 045-242355.
Te koop BROEKJURK, pak-
je en jas, mt. 38/40. Tel. 045-
-463713.
Te koop BONTJAS licht-
bruin nerts kardia, mt. 42, z.
g.a.nw. Tel. 04406-13588.
Te k. bruin pers. Pat BONT-
JASJE maat 42-44, ’350,-;
3/4 suede herenjas maat 54
met bont gevoerd en bont-
kraag, ’ 350,-. g 045-440764.
Boutiek ANAK, Oilily-stoffen,
ong dames & kindermode,
wo. t/m vr. 14.00-1800, zat.
zo. 12.00-17.00 uur. Tel.
04406-10339. Couberg 12,
Valkenburg.

Opleidingen
ANWB & Bovag erkende
Verkeersschool WISCH-
MANN & ZN voor al uw rij-
bewijzen en chauffeursdi-
ploma's. Europaweg Zuid
340, Landgraaf, telefoon
045-321721. Rij-opleiding
kan in 8 dagen of in 9 weken.
Start 2 daagse theoriekur-
sus voor auto en motor op
17-10 + 18-10 en op 18-10
examen al vanaf 17 jaar mo-
gelijk. Verkeersschool
WISCHMANN & Zn. Tele-
foon 045-321721.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Er zijn nog plaatsen vrij op
de NAAICURSUSSEN. Bel
voor info 045-420179. Te-
vens reparatie en/of kleding-
veranderwerk.
Maak uw MODE zelf bij
modevakschool Susanne.
Inlichtingen: 045-316196.

HuwJKennlsm.
ALLEENSTAANDE: heden
gezellige dans- en contact-
avond met DJ Richard in
Chalet Treebeek. Toegang
boven 30 jaar, legitimatie
verplicht. Het bestuur.
Een VRIEND(IN) of partner
vind je in de Contactsleutel,
het contactblad van Limburg.
Voor kennismakingsexem-
plaar: Mozartstr 150, 6044
RM Roermond. Telef. 04750-
-27189, b.g.g. 40398.

Kachels/Verwarming
GASKACHELS/houtkachels.
Goedkoop! Gratis geplaatst.
De Kachelsmid, Walem 21

'Klimmen. Tel. 04459-1638.
J BARBAS Openhaarden
11 Inzethaarden - Gas - Hout-
kachels. Kachelcentrum Jac.

ÏKöhlen Rijksweg N. 104, Sit-
tard. Tel. 046-513228.
Buderus-Radson-Intergas-
Nefit/Fasto CV-KETELS,
scherpe prijzen, goede ser-
vice. Jac. KÖHLEN, Rijks-
weg Nrd. 104, Sittard. Tel.
046-513228/514862.
Siemens-Bosch-Zanker-
AEG-Miele WASMACHI-
NES, drogers, koelkasten,
vriezers, vaatwassers. De
laagste prijs! Jac. Köhlen,
Rijksweg N. 104, Sittard.
046-513228 / 514862.
OPENHAARDHOUT te
koop. Tel. 04451-2211.
Te koop POTKACHEL, Fc-
brux, gietijzer, in prima st.,

’ 475,-. 04498-53908.
Te k. 2 GEVELKACHELS, 6
KW en 6V2 KW, met ther-
mostaat, mcl. alle toebeh.,

’ 250,- p.sl. g 046-582494.
.Te k. GEVELKACHEL en 2

electrische kacheltjes. Telef.
046-335309.
Te koop antraciet KOLEN,
nr. 3 en 4, goede kwaliteit,

’ 18,-per zak. 045-720729.
Te koop 4 GEVELKA-
CHELS, ’200,-. Telef. 045-
-252292.
Te koop gevr. goede GAS-
HAARD merk Faber of Dru,
huisjesmodel tevens gevel-
kachel. Telef. 046-757430.
UITKNIPPEN: te koop
antraciet en vultraciet kolen,
3 en 4, ’17,50 per 37,5 kg.
Tel: 045-319784. .

Voor Piccolo's
zie verder pagina 24
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Goed, er is een verschil. Zn prijs is beduidend lager.

e Renault-showroom is nu meer dan ooit een Mekka voor de ware autoliefhebber. Want daar staat-ie een deelbare achterbank, speciale bekleding, een naambadge en speciale Oasis-wieldoppen. /A\l) . vdan: de nieuwe Clio Oasis. Wat al direct opvalt, is het zeer verrassende prijskaartje. r~~ | Optioneel zijn de airbag voor de bestuurder en de metallic kleuren. d__t»¥T¥li' , UW VOORDEEL OP ACCESSOIRES: KjfcjVrUJLl
'He| pi 930 . EEN EIGEN MANIER

*^1 als u bedenkt wat ver allemaal voorkrijgt. Zonwerend glasrondom, stuurbekrachtiging, I ! !_! 1 Maak nu een proefrit in de Clio Oasis (en waan vin een limousine). —VAN LEVEN

i

De nieuwe Clio Oasis van Renault. Al vanaf f 24.695,-.

Afgebeeld: Clio Baccara. Prijs inclusief BTW en exclusief kosten rijklaar maken. Prijs- en specificatie-wijzigingen voorbehouden. Renauil adviseert Kif Oliën. 8 jaar plaatwerkgaranlie
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Neem nou zon tweekleurige bouclé coltrui, vanaf 3fl

!(.n ■'' st&tï^'-Mmmmm; I_B _H_l_._ _ t3Ê&

'
VtP^ VjVjjr

w. __P^i__ '^f! __k_*9"___h rw^- __. ■ - «^ê_B____-it-■**"*'^ *_*P_i «____ - F \W*^^^^ 'f /

_____ _____■ Sil-P^^i= _■_ ■ _| __rv)*;_B __i*tl »**' —JT- -^V'i:-_ f'::'_b - \ / I
_K_ _■ _■_ v|H ___R.fl_^ HU_B _Tm__Ê-"*:■■■' 11p; P^- ""''-'ï^- / ::'sl- rrW\wy'M __l ___ aftl mÈ/ÈÊ* lÈk _Pr^* _____!_____£_* Ésßt : :;> ■ / ■<

■:-,;:___ BBB_f _■_&-*__! __1 - ' v"'1 f^ '"'«_..■ II Ti

'"*■ * J-_B9ri*--- BBfW^ y^. '■ "■ Hl

V tfJuW H__ _S_Éi___k_t. __»-_: 2__l _B______B&>' mmmmVmtmmmt^ _____ fl 1'
__r :__l Hfc «JP-^^___ _Hë

_**'_. *"*wf~' ♦,_____B"^', '_ _1 4_3 11_* i_»fc -J__eH__H ___________BN' * t___#x » _-#_P MP* " JT *_■*" -Bt « IS - BBrß"»f_T*^ Bflr

i * * B____Ba,Wr*_! V_Nr*-_fll PUS* ■«,."* 'Ik^ _r "* i _^*j_FJfc .-'_-. I __" _l ; wte*. 8888888888 ___Bflßal BIBBBBa^
vl.' ' jïs1~~."' tL*ff^Wr -4 ■v»^^>%j''^^l_?_r^_r^i^- -'' "^ Canda. Chenille trui in zalm, bruin, /^fT\ Your Sixth Sense. Ecru trui met meer-Q^\ Uni coltruimet ingebreid V-motief. _(
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(Huis)dieren
De grootste KENNEL van
Limburg. Alle jonge ras-
hondjes. Meer dan 60 ras-
sen plus gar. en tatoeage. Kl.
America, Th.Watsonln 34
Achel(B). 09-3211644489
Zond, open maand, gesl.
Te k. en te k. gevraagd
PAPEGAAIEN, Ara's en Ka-
katoe's. Inr. mog. Baby's in
voorraad. Tel 04750-40073.
Te k. gevr. PAPEGAAIEN,
Kakatoe's en Ara's, voor de
kweek. Tel. 04754-84707.
HONDEN-, kippen- en ko-
nijnenhokken v.a. ’195,-.
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, 6464 GA
Kerkrade. Tel. 045-460252.
Boemers, maltezers,
YORKS., west. w. h. terr,
tekkels, Shi-Tzu's, dw. poe-
dels, Walem 11A. Schin op
Geul. 04459-3097 / 1237.
RUIGHARIGE Tekkelpups,
dwerg en middelgroot. Tek-
kelkennel sinds '61. Bienert,
Herzogenrath. Telefoon 00-
-49.24063175.
Te koop voor liefhebbers
goed sprekende, grijze
ROODSTAART papegaaien,
baby's en koppels, mr. mog.
046-749517 b.g.g. 746529.
Te k. Amer Canadees witte
HEDERPUPS uit keurfok.
Inl. 045-245603.
Te koop 2 st DUIVENHOK-
KEN 4 x 2 mtr (pannendak)
met toebeh. Afhalen tegen kl.
vergoeding. 045-253305.
Te koop kunststof VIJVER I-
vorm, 2.70x220x1.00 mtr, 4
jaar oud, nw. pr. ’1.150,-
-nu ’ 500,-. 04498-58074.
Te koop soort KEESJE, 3
maanden, ingeënt, ’ 350,-.
Telefoon 046-519367.
Te koop C-PONY, merrie.
Telefoon: 04704-4945.
Te koop SIERDUIVEN zwa-
re en lichte slachtkippen.
Telef. 04498-52377.
Te k. SNIJCHRYSANTEN,
vers van het land, 1 bos
’2,50, 3 bossen ’6,-.
Mooie bloeiende wintervioo-
len in vele kleuren, ’0,40
per stuk, 100 voor ’35,-,
ook grote partijen. Kwekerij
Gysen-Jennekens, Nieu-
wenhuisstr 11, Aalbeek
Hulsberg. 04405-1263.
Te koop mooie bonte
DWERGGEITJES (ooitjes).
Telef. 04459-1816
Te k. WEST-HIGHLAND-
WHITETERRIËRS pups,
moeder aanwezig. Telef.
04404-1527.
Te k. Perzische KITTENS
met stamboom, ingeënt, v.a.
’350,-. Tel. 045-324130.
Te k. mooie JACK RUS-
SELPUPS, geënt en ont-
wormd. Telef. 04138-73284.
Te k. prachtige BOOMER-
HONDJES, ingeënt en ont-
wormd, iets aparts. Tel. 045-
-241996.

Te koop zeer mooie Shih tzu
PUPS. Tel. 045-225330.
Te koop gegalvaniseerde
HONDENREN met apart
winternachthok, vr.pr.
’500,-. Tel. 045-719976,
na 18.00 uur.
Te k. van de kweker, grijze
ROODSTAARTBABY'S,
ouders zeer goede sprekers.
Tel. 045-722793.
Te koop div. VOGELS Tel.
045-223379 of 045-222516.
Te koop 2 VOGELKOOIEN
met vogels, pr.n.o.t.k. Tele-
foon 045-708990.
Te k. Duitse STAANDER-
PUPS korth., geb. 30-7, ge-
ënt en ontw., prima stam-
boom, bejaagde ouders.
Telef. 04498-51710.
Te k. Mechelse HERDER-
PUPS, beide ouders aanwe-
zig. Telef. 045-724852.

Baby en Kleuter
Te koopi- z.g.a.nw. KINDER-
WAGEN, 3 in 1, merk Peg
Perego, met alle acces, en
mooie kleuren! Telefoon:
04406-16772 na 18.00 uur.
BABYKAMER!
Babyhuis Pico Bello
Voortdurend 30% kassakor-
ting op alle merken babyka-
mers. Prinsenbaan 87, Ko-
ningsbosch. Telef. 04743-
-1853. Open wo.-do. 13.00-
-18.00 u. Vnj. 18.00-20.00 u.
Zat. 10.00-17.00 u.
Te k. KINDERCOMBIWA-
GEN 3-in-1, merk Prenatal,

’ 275,-; baby-logeerbedje

’ 75,-; Cosi autostoeltje
’25,-. *_ 043-650114.
Te koop KINDERWAGEN
Teutonia 3 in 1, pastel, i.g.st.

’ 250,-. Tel. 046-337726.
Oerdegelijke BOLDERWA-
GENS op brede luchtb., 'n
org. kado voor kind of kleink.
v.a. ’ 225,-. S 04950-33740
Te k. BABYBED, sluier,
dekbed, overtrek, gordijnen,
lamp, bad, standaard, cam-
pingbed, kinderwagen, voe-
tenzak, autostoel, glasgor-
dijnen 7.5x2.5m., pr. n.o.t.k.
Tel. 04492-3689.
Te k. BABYKLEREN, maat
56 - 86. Te bevragen: 045-
-314274.
KOOPJE! Babyledikant,
compl. met toebeh., + com-
mode met opzet, wit, als
nieuw, ’ 475,-. S 04492-4087.
Te k. TWEELINGKINDER-
WAGEN, merk Streng. Telef.
045-311788.
Te koop KINDERWAGEN
Teutonia 3 in 1, vr.pr.

’ 350,-. Telef. 045-242055.
Te k. Bébé-confort WAN-
DELWAGEN; Perego kin-
derstoel; box. *_ 045-722085.
Te koop KINDERWAGEN,
Teutonia Quatro, 6 mnd oud,
vr.pr. ’450,-. 045-412052
Te koop PEGPEREGO kin-
derwagen eind 93 met alle
access., vr.pr. ’600,-. Telef.
045-428144.

Te k. KINDERWAGEN 6
mnd oud, d.blauw/wit, 3 in 1,

’ 275,-. Tel. 043-258488.
Te koop KINDERWAGEN;
box; wandelwagen; auto-
stoeltje; div. kinderfietsjes;
hoge poppenwagen. Tel.
046-518708.

Bel de Vakman
NEW LOOK BV Landgraaf.
Gevelreiniging, uitkappen,
voegen, steigerverhuur. Tel.
045-312154. Fax 323452.
Riet- en BIEZENSTOELEN,
vernieuwen ’ 50,- per stuk,
met garantie. Telefoon 043-
-435761 b.g.g. 646919.
Fa. ROLLUX voor alumini-
um rolluiken, vrijblijvende
prijsopgave ook voor D.H.Z.
(bij inlevering van deze ad-
vertentie 5% korting), plus
kunststof ramen (renovatie
profiel). Telef. 046-750640.
Rijksweg Nrd. 62, Geleen.
All-round KLUSJESMAN
biedt zich aan voor alle
werkzaamheden. Tel. 043-
-253372 b.g.g. 04409-2336.
Ervaren vakman biedt zich
aan voor straatwerk o.a. op-
ritten, sierbestrating. Ook
voor uw gehele tuinaanleg,
zeer SCHERPE prijzen.
Gratis offerte: 045-323178.
LOODGIETER voor ver-
nieuwing en reparaties van
sanitair en platte daken. Tel.
046-750788, na 18.00 uur.
VAKMAN met 35 jaar erva-
ring, voor al uw schilderwerk,
behang- en pleisterwerk en
specialist in alle houtwerk. _
046-750788 na 18.00 uur.
De KLUSSENMAN. Voor al
uw sanitairen-, electra-,
schilder-, timmer-, en met-
selwerken. Nieuwbouw, re-
paratie en verbouwingen.
Bel voor vrijblijvende prijs-
opgave. Tel. 043-218252.
HUWELIJKSFOTO'S. Re-
portages v.a. ’ 395,-. Foto
LexHuijts. 045-271693.
LOODGIETER voor badka-
mer, keuken, riolering, CV.
Vrijbl. prijsopg. 045-352044.
APK, autopoetsbeurten,
wassingen, onderhouds-
beurten, koppelingen, ban-
den en uitlaten voor scherpe
prijzen. Bel ons: Autoservi-
ces GOOIKER, Apollolaan
154, Heerlen. Telef. 045-
-740041 b.g.g. 751632.
Opritten en TERRASSEN in
klinkers of sierbestrating.
Bel voor info. *_ 045-324249.
Doe het nu! SPOUW-
MUURISOLATIE met Geso-
lan glaswol-isolatie, min.
besparing 8-10 m 3gas per
m 2per jaar. Voor info: Ges-
kal Geleen, "_ 046-743865.
Dakdekkersbedrijf AADAK
kan nog dakwerk aannemen.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Telef. 045-226688/226377/
06-52606457.

Voor Piccolo's
zie verder pagina 26

BANG&OLUFSEN INTRODUCEER 1

HET BEOSYSTEM-PLUj
BeoSound Century "__bbbMï " HHHHHHH %

+ Beocom 1600
tuner/versterker - CD-speler - cassettedeck - Wam (__.
twee aktieve luidsprekers - Beocom 1600 ■__
telefoon met ingebouwde volumeregeling. Efli

Sublieme eenvoud is de beste omschrijving gk f ’van het muzieksysteem BeoSound Century. M lip
Maar wel helemaal kompleet. Want dit gt '' I A\W
staaltje van hoogwaardige techniek en gk ij \\
tijdloos design herbergt binnen zn gk mm^^^

bescheiden afmetingen een gevoelige JjÊ Wim -VPKlß———»-.
radio, een CD-speler en een autoreverse _«»_______ _^'P'-|lß__ita__Bi v -

BB^^Jr'**___.'f ___
__k^BH ammW***»MfÊmL 1 ___ "" 'Jt* __r^

aktieve luidsprekers aan weerszijden zullen mU\ mW^J1,..../ 1■*!_ _i W' A\\
voor u een openbaring zijn. Leverbaar in
vier kleuren: saxon blue, celtic grey, Z^ :
cardinal red of gothic green. Bij uw Bang&Olufsen dealer vindt u nog een nMHHffigjH| Bedenk wel: de twee Beosystem,^

ander Beosystem-Plus. Het tijdloos mooie MMb^, il aanbiedingen zijn een tijdelijk voo'®*.De kleur van uw keuze komt terug In de muzieksysteem Beocenter 9300 met daar- I geldend tot 31 december 1994. Ga *speels vormgegeven Beocom 1600 tele- aan toegevoegd twee machtige RL6OOO ■ snel kijken en luisteren bij uw dealer-
foon. Deze bijzondere telefoon is voorzien basreflex

'^^
ers * 6.666,-

-van speciale toetsen waarmee u het ge- Jm
luidsvolume van uw muzieksysteem kunt _/>^ ______

s

regelen. 4M __■■
Dat is nu echt wat Bang&Olufsen onder fc|^^ lp M

een Beosystem verstaat. |^^^ ___£

3 JAAR GARANTIE °°IT KIEST U V°°R

Brunssum TVC Weyden 8.V., Kerkstraat 55, Tel. 045-270780 Bunde Lemmens Bunde Bang&Olufsen Center, Vliegenstraat 62, Tel. 043-641266
Echt Goossens TV-Video-HiFi, Prins Bernhardstraat 63, Tel. 04754-81490 Geleen Willems HiFi Center, Pieterstraat 73, Tel. 046-743306

Heerlen Aben Beeld&Geluid, Honigmanstraat 55, Tel. 045-716830 Heerlen Wijnbergen Bang&Olufsen Center, Limburgiastraat 41, Tel. 045-720560
Landgraaf Gijs de Jong, Sunplein 48, Tel. 045-312508 Maastricht Doggen Audio/Video Bang&Olufsen Center, Havenstraat 14, Tel. 043-215654

Maastricht Kohnen HiFi, Plankstraat 10, Tel. 043-211133 Nijswiller Wittern Fa. Bergmans & Wijnen, Rijksweg 60, Tel. 04451-2244
Roermond Elektro Harry Bongaerts, Kapellerlaan 239, Tel. 04750-19545 Venlo Stassen 8.V., Vleesstraat 68, Tel. 077-512821

Venray Elektro Martens Detail b.v., Schoolstraat 30, Tel. 04780-85666 Weert Hartholt Audio Video, Wilhelminasingel 8 (naast postkantoor), Tel. 04950-33392 .
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Ln
aLSelt staat komend weekeinde
"et teken van de drank. Zater-

i vifH 611 zondiag worden voor de
! J ~e keer de Jeneverfeesten ge-

in n' InIrediënten zijn onder
w^er een café chantant, kelner-

eastrijd, stoopkeskermis, jene-
ermenu's, straattheater enMuziek.

\}feestelijkheden beginnen za-
r^g om 10 uur in het Natio-

Jenevermuseum, dat dit
gratis toegankelijk is.

iet is dagelijks van 10 tot 19 uur
jf °Pend en er zijn speciale de-
°"straties, bijvoorbeeld door

Hasselt duikt onder
in Jeneverfeesten

een kuiper, glasgraveur en car-
toonist.
Om 13 uur gaat 'jenevercafé-
chantant' Den Ossekop, geves-
tigd in een tent op de Fruit-
markt, van start. Op zaterdag-
middag zorgen de Zakkendra-
gers uit Schiedam op de Grote

Markt voor voor actie, waar ook
de Stoopkeskermis plaatsvindt.
Tegelijkertijd zullen kleurrijke
stoeten door de binnenstad trek-
ken. Om 17 uur laten de Belgen
een klein 'wonder' gebeuren;
dan verandert het water van het
Borrelmanneke (in de Kleine

Maastrichterstraat) in jenever.
'Voor iedereen,' zo meldt de or-
ganisatie.

Op zondag lopen kelners — met
vol dienblad - om het hardst op
het Molenpoortplein.
Verder vertrekt er beide dagen
op elk heel uur bij de Dienst
voor Toerisme een jenevertram,
die een speciale jeneverroute
rijdt. De prijs bedraagt, borrel in-
begrepen, 100 BF per persoon.

Voor meer informatie: Dienst
voor Toerisme, Lombaardstraat
3, Hasselt, tel. 00-3211239542.

en affiche met de legendarische 'Oranje.

" Op de luxe lijnschepen voeren in die periode tienduizenden Nederlan-
ders naar en van het voormalige Nederlands-Indië.

" De passagiersschepen waren voor die tijd zeer comfortabel.
Foto: Foto's: GPD

Expositie in Scheepvaartmuseum, plan voor nostalgische cruise

Reis naar de Oost herleeft

% —:193g£adiotelegram dateert uityan § *} k°mt van marconist Jan
Jar, p9°oten op het stoomschip
"li^- leterszoon Coen'. De ro-
fPeeltj de zien aan DOOrd af"

*^n> 6 tussen hem en Yvonne
6eheirnV°nd Plaats in net diepste
Sen Jl' intieme contacten tus-sen ersoneel en bemanningpeen >rten strengste verboden.
i ter tr Boat', maar een jaar

et tp,°Uwden ze met elkaar.
Jehg le6ram op deze romanti-

ci->nneereis en tal van andere
tfips gingen aan soortgelijke
§eèv_iWorden nu voor het eerstMUS(foseerd in het Scheepvaart

n
in Amsterdam. Ze vor-

ste]^ °nderdeel van de tentoon-
ï6i2eng

-< 'R°mantische Scheeps-
"°o ]o/an Holland naar Indië
is t ia4o', die vanaf 14 oktober

**eiï.

Luxe
Je k„Uxe hjnschepen voeren in
erlanrT°de tienduizenden Ne-

stel »s naar en van het voor-
re^ «* Nederlands-Indië. EenvOor dp

Vler weken, die vooraluae»ers eest bevoorrechte pas-
n<ie t\ ultieme genot bete-

s^^ De passagiersschepen

waren voor die tijd zeer comfor-
tabel. De reizigers naar de Gor-
del van Smaragd werden omge-
ven door bedienden en enter-
tainment. De passagiers hadden
het gevoel van grote luxe en vrij-
heid.
„Het romantische van die zeerei-
zen zit vooral in de nostaligsche
herinneringen eraan," zegt mu-
seumconservator R. Daalder.
„Veel mensen werden door het
gouvernement uitgezonden naar
Indië. Vaakreisden ze dan eerste
oftweede klasse. Zon reis kostte
al gauw duizend gulden. Bedra-
gen die zij zichzelf nooit konden
veroorloven. Ze ervoeren dit als
veel luxueuzer dan een heden-
daagse cruise."

„Je vergeet het nooit," weet ook
H. Uijlenbroek uit het Friese Ol-
demarkt. In 1935 voer hij als ze-
venjarige jongen met het schip
de 'Baloeran' naar Surabaya op
Java. Vader werkte bij de marine
en het gezin zou er jarenlang wo-
nen. De reis staat Uijlenbroek
nog in het geheugen gegrift.
„Die oneindigheid van de zee,
die weidse horizon, de kleur-
schakeringen van het water, fas-
cinerend was het."

„En dan de havens die werden
aangedaan. In Port Saïd het
krioelen van bootjes met koo-
plieden. Het over en weer bieden
voor de koopwaren. De passa-
giers hoog aan boord en in de
diepte die bootjes. Als men het
over de prijs eens was, werd de
aankoop omhoog gehesen en
ging het geld via dezelfde weg
naar beneden. Heel kleurrijk was
dat."

Elke week
In die hoogtijjaren vertrok er we-
kelijks een schip naar het Neder-
lands-Indië. 'De ene week een
van de Rotterdamsche Lloyd
vanuit Rotterdam, de andere
week een van de concurrerende
Stoomvaart Maatschappij Ne-
derland vanaf de Javakade in
Amsterdam. Aan boord vier- tot
zevenhonderd passagiers. Een
vijftiental schepen bevoeren de
route. Daaronder de legendari-
sche 'Oranje', de 'Marnix van
Sint Aldegonde' en de 'Johan
van Oldenbarnevelt'.
Na de Middellandse Zee begon
de reis pas echt. Daalder: „Dan
was je onder elkaar. Onder de
passagiers was ook een onder-
scheid in wie de reis voor de eer-
ste keer of vaker maakte. Hoe
meer je de reis had gemaakt, des
te hoger het prestige. Dan hoor-
de jeerbij."

Dekspelen
Nog steeds wordt met veel nos-
talgie gesproken over de fameu-
ze dekspelen. Ringwerpen, dek-
tennis, gymnastiek of shuffel-
board, een soort minigolf met
houten schijven. Daalder noemt
dergelijke activiteiten nu van
een hoog sjoelbakgehalte. „Het
was wat tuttiger dan nu allemaal.
Gokken, zoals je tegenwoordig

op elk cruiseschip kunt, ging
toen hooguit om een spelletje
kaarten voor geld. Roulette aan
boord was toen ondenkbaar."

Maar voor Uijlenbroek zijn der-
gelijke activiteiten onverbreke-
lijk met de reis naar de Oost
verbonden. Hy is een van de ini-
tiatiefnemers van de onlangs
opgerichte Stichting Weerzien.
Nog eenmaal wilde hy een zelfde
zeereis maken. Nog eenmaal de
sfeer van 'tempo doeloe' proe-
ven. Vandaar het idee nog eens
zon nostalgische zeereis te orga-
niseren, want dergelijke cruises
bestaan niet meer.

Ruim negenhonderd oud-Indië-
gangers meldden zich aan voor
de acht weken durende trip.
Maar de organisator kampt met
onverwachte problemen. Deze
week heeft Uylenburg alle gega-
digdenvoor de reis met de 'Prin-
cess of Scandinavia', die begin
januari een aanvang had moeten
nemen, laten weten dat die tot
nader order is uitgesteld.

Estonia
Volgens Uijlenbroek heeft de
ramp met de veerboot Estonia
roet in het eten gegooid. Na die
ramp was zijn stichting genood-
zaakt extra veiligheidsgaranties
te vragen aan de Scandinavian
Seaways, de eigenaar van de
'Princess of Scandinavia', plus
wat extra bedenktijd. De garan-
tieskwamen er, maar de bedenk-
tijd niet. Daarop is de reis voor-
lopig afgeblazen.
Uitstel betekent echter geen af-
stel, aldus Uijlenbroek. Inmid-
dels is contact gelegd met SOC-
Reizen in Hoofddorp, om in 1995
alsnog de grotereis te maken. En
dan met een boot die echt getij-

kenis vertoont met de vroegere
Holland Boot, waarmee mensen
naar Indië plachten te varen.

Passagekantoor
In het Scheepvaartmuseum kan
men nu de nostalgische reis nog
eens denkbeeldig meemaken.
Die begint in het nagebouwde
passagekantoor vol brochures,
folders en affiches. Een winkel
toont de voorgeschreven tropen-
kleding. In het weelderige inte-
rieur van een nagebouwde hut,
staat onder meer een houten toi-
letkast. Uit de kraan stroomde
niet zelden zeewater. Er zijn een
promenadedek, een salon met
originele meubelen en een eet-
zaal. Op de rijkelijk gedekte ta-
fels staat origineel serviesgoed,
afkomstig van de schepen.

Gong
Veel van het materiaal komt uit
de eigen collectie van het mu-
seum. Een deel werd afgestaan
door particulieren. Zoals de vijf-
tonige gong, waarmee het perso-
neel de maaltijd aankondigde.
En de correspondentie tussen
Jan van Schooten en zijn
Yvonne. Na het overlijden van
het paar, eind jaren -zeventig
kwamen hun herinneringen in
het bezit van het museum. Nu
worden ze voor het eerst ten-
toongesteld.

'Romantische Scheepsreizen,
Van Holland naar Indie
1900-1940' duurt van 14 okto-
ber 1994 tot 5 juni 1995. Ne-
derlands Scheepvaartmu-
seum, Kattenburgerplein 1,
Amsterdam.

ZATERDAG 15 OKTOBER

MARGRATEN: Fossielen zoe-
ken in mergelgroeve Ankersmit,
't Rooth-Bemelen, ingang Sint-
Antoniusbank, van 9 tot 15.30
uur.

MAASTRICHT: Bij voldoende
wind is de molen aan de Rijks-
weg 90 tussen 10 en 16 uur in
bedrijfen te bezichtigen.

ZONDAG 16 OKTOBER

NUTH: IVN-wandeling rond
Sweikhuizen, vertrek om 13.30
uur vanaf markt in Nuth.

VALKENBURG: Herfstwande-
ling met de boswachter, vertrek
om 14 uur vanaf parkeerplaats
Schaloen, duur twee uur.

BRUNSSUM: IVN-dagwande-
ling in de Ardennen, carpoolen
om 8.30 uur vanaf het Linde-
plein. Voor meer informatie:
045-257383 of 045-250565.

ROGGEL: Herfstmarkt en koop-
zondag.

VALKENBURG: Bokkemert in
centrum van 10 tot 18 uur.

Skibeurs in Ahoy'
Alle populaire wintersportbe-
stemmingen zijn vertegenwoor-
digd op de Ski-Happ, die van-
daag begint in het Rotterdamse

! Ahoy'. De grootste deelnemer is
Oostenrijk. Maison de France
presenteert zes grote Franse ski-
oorden, elk met vele tientallen
locaties. Onder het motto 'Skiën
aan de zonnige kant van de Al-
pen' geeft het Italiaans verkeers-
bureau informatie over zon 450
bestemmingen. En Zuid-Duits-
land brengt het publiek alvast in
de sfeer op een echtBeiers plein.

Wie het verder zoekt kan terecht
bij het Amerikaanse Colorado,
dat vorig jaar met een kleine
stand de Nederlandse markt
voorzichtig verkende en nu bijna
tien keer zo groot op de beurs
verschijnt. Avontuur schijn je
ook te kunnen vinden in landen
als Bulgarije, Polen, Roemenië,
Tsjechië en Turkije, dat zich als
nieuwe bestemming aanbiedt.
Het land heeft een groot aantal
locaties dat nu in snel tempo
wordt ontwikkeld om buiten-
landse wintersporters te kunnen
ontvangen.

Canada biedt eveneens een aan-
tal 'nieuwe' bestemmingen. Bo-
vendien kunnen wintersporters
er kennismaken met het heli-
skiën. Met een privé-helikopter
worden deelnemers (na een

proeve van bekwaamheid en een
speciale trainingsstage) naar ho-
ge pieken gebracht voor een af-
daling over ongebaande pistes.

Voor het nieuws op het gebied
van ski's, schoenen en aanver-
want materiaal hebben de be-
langrijkste Nederlandse impor-
teurs een gezamenlijk informa-
tiepaviljoen ingericht. De
bezoekers kunnen hier de uitrus-
tingen van vrijwel alle grotemer-
ken vergelijken. Kinderen wor-
den op de Ski-Happ beziggehou-
den op een mini-skibaan.
Veilig Verkeer Nederland is aan-
wezig met een simulator. Wie
straks met de auto naar de
sneeuw afreist, kan hier vast
voelen hoe het is om in de slip te
geraken. In de stand van WN
wordt echter ook verteld hoe die
gevaren op gladde wegen kun-
nen worden vermeden. Op de
beurs zijn ook informatiestands
van organisaties als de ANWB,
deKNAC en de Nederlandse Ski
Vereniging.

Ski-Happ '94 begint vandaag en
duurt tot en met zondag en vindt
plaats in Ahoy'. De beurs is de
eerste twee dagen open van 14
tot 22 uur, zaterdag en zondag
van 10 tot 18 uur. De toegangs-
prijs bedraagt 14 gulden. Senio-
ren en kinderen t/m 12 jaar beta-
len 9 gulden.

Veel meer boekingen
voor winterseizoen

Het aantal boekingen voor het
winterseizoen ligt momenteel'17
procent hoger dan in dezelfde
periode vorig jaar. Dit heeft de
vereniging van reisorganisatoren
ANVR bekend gemaakt.
Vooral de vliegreizen (plus 37
procent) en de autoreizen (plus
14 procent) zyn in trek. Ook de
boekingen voor busreizen (plus 2
procent) nemen licht toe, maar
treinreizen (min 16 procent) la-
ten een daling zien.

De goede start bij de vliegreizen
komt vooral ten goede van de
grootste vliegmarkt, te weten
Spanje. De bestemmingen naar
de Spaanse winterzon laten een
stijging zien van 56 procent.

Vooral het Spaanse vasteland (61
procent) en Gran Canaria (56
procent) zijn gewild. Ook Portu-
gal (plus 34 procent) doet het
goed, aldus de ANVR.

Bij de busreizen zijn Frankrijk
en Groot-Brittannië meer in trek,
maar Oostenrijk (altijd goed voor
twee derdevan de geboekte pas-
sagiers) ligt 3 procent achter op
vorig jaar.
Ook wat betreft autoreizen is
Oostenrijk koploper met 43 pro-
cent van de passagiers, ofweleen
toename van 7 procent. Op de
markt van autoreizen zijn Frank-
rijk (plus 46 procent) en België
(plus 44 procent) sterk in op-
komst.
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" Theo van Gogh

korte toer

DOOR THEA VAN BEEK

Mijn lieve vrouwtje. Goede morgen. Heb je lekker
§.eslapen en hoe is het met je deze morgen? Hoop dat

Je je weer fit voelt en jekeel beter is. Hier alles best
en hoop jespoedig boven te zien in blakende

welstand. Laten we van deze laatste dag aan boord
nog maken wat er van te maken valt. De rest halen
we later dan wel dubbel en dwars in hè lieveling.

ftust eerst nog maar wat uit en smakelijk ontbijt. In
bedachten steeds erg dichtbij je. Alvast in gedachten

een stevige omhelzing. Love and kisses. Jan.'
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LENEN MOET LEUK BLIJVEN.

WELKOM BIJ DE GKB!
Lastig gedoekunt u niet gebruiken als u

een lening aanvraagt. U hebt geld nodig. Punt
uit. Tegen een prettige lagerente. En aardige
mensen die depersoonlijke leningvlot voor u
regelen. Evenals een doorlopendkrediet, als dat
de bedoeling is. Dus geen gezeur alsjeblieft.

Mee eens?Dan is de Gemeentelijke
Kredietbank uw juisteadres. Bel voor informa-
tie. Of nog beter: kom gewooneven langs.
Wij helpen u graagaan geld.

Doorlopend krediet
limietbedrag theoretische aflossing effectieve

looptijd per maand rente per jaar
f 15.000,- 66 maanden f3OO.- 10,8%
f25.000- 65 maanden f5OO,- 10,4%
f40.000- 165maanden fBOO,- 10.4%

Persoonlijke lening
in handen I looptijd I aflossing I effectieve

per maand rente per jaar
flO.OOO,- 48 maar-ndën" f253,95 10,5%
f20.000- 48 maanden f507,91 10,5%
f40.000- l 60maanden! f847,68 | 10.3%

Wijzigingen voorbehouden.
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van 9.00 -16.00 uur

r2K GOED VOOR UW LENING
\^D Gemeentelijke Kredietbank

Geerstraat 34
Postbus 103,6400 AC Heerlen
tel. 045-715211

, aammmmaamaaaaaaaam |

Bel de Vakman Kapper/Cosm.
Schildersbedrijf RICARDO MODELLEN gevraagd voor
voor al uw schilder-behang permanentmake-up. Tine
en spuitwerken voor bedrijf Peerbooms Revitalfarm te
en particulier 046-370717 Elsloo, 046-372235.

Wonen Totaal

Absolute Stunt!!!
Opruiming showmodel serre

Hardhout aluminium
breedte 371,6 cm x 253 cm

van ’ 15.124,- voor ’ 4.999,-

Praxis Heerlerbaan
Luxe AANBOUWKEUKENS |Te k. gevr. BAROKMEU-
ncI. apparatuur nu met 30% BELS, antieke meubels en
<orting. Tel. 04406-40857, porcelein. Tel. 04498-51122.
Pleter van Zwanenburg. T

_
koop antJek

_
boere

_
gr_.

In- en verkoop 2e HANDS nen TOOGKAST en antiek
-neubelen en antiek. Tel. klokkenstel. *_ 046-521356.
M5-724943, Rotterdamstr. "

Voor Piccolo's30a, Heerlen. Zle ver(jer pagina 30
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Bijvoorbeeld de Micra 1300 TC 'tff
metalen velgen en spatbordver- / . O l\
lagers, ter waardefl ■ »<-> ■ , r " t o " .Mmm**^^
vanf 1.600,, c*3oo7^ zekerheid van 3 jaar /^'-C——* "-~x l"p

aJ
Of deMiera J,ve(4o kW/55pk) Qf 100.000km ü^- ( É Tm^J ) ,_„^~—~ - ._
met een schuif-Zkanteldak van ' V _J______^__t___r / "~"^jm-i .1 i^j^T^ ______ __ ■*i5»t^w^I_^1_^ 1^
f 1.500,-voormaarf 250,-extra. . - _ NJ^J^^HI B*^o*_»/ >^^ " ' J^sp^^^^ *gHmnèml -^ "**i_l__ \^, ft
Er is ook een Jive-uitvoenng zon- yS I 1-1 Xv l_v \\.

spatbordverlagers ter )Yj^l^ ,_■ 1 ' 1 4- A 4-- __J IS É_r HL
** "* ** _^___Ha**aV ii'T^ ___k"^^^^T^^-.^mmW" "" 'n ' ■"'■'■. "■' '""""^SiSßSWrWi*^*-*^»---*-*^*-1 """" n;'.~"'\..
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's^_----_J_i_ |r _^flHß^ra _Éi_9_ti__. __
Lichtmetalen velgen op de afgebeelde V iflf *' ■ <#>* JH 19^^ "*M tWMicra SuperS tegen meerprijs leverbaar. H flc^^H ***'^**^m^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^zM ___ *Wk~élh JÊW

Klie-r-nKI arrhriHoNicsanrtoalprnaarripnniekphptaliniTsmonpliikhpdpn Viadeon-lineverbindinamet 'Financieringsvoorbeeld Effectieve renle Looptijd Kredietsom Krediet- Termijnbedrag Restant Prijs bi| verkoop Voorbeeld I Voorbeeld 1NISSAN Vraagbij de Nissan dealernaar oe unieke DetaiingsmogeiijKneoen. via ac on line veminaing mei (niel doorlo'end kred,et) op|aarbas,s op jaarbasis «e-goedmg per maand') betaling op afbetaling?) verkoopprijs njkiaar 122.395.- Verkoopprijs riikiaarjS s"fa|rt?a«p« Nissan Fmance maakt hij ala minute een offerte opmaat. Ook voorfleetsales en leasing. Ck)n-
VoorbM|dl H^ 36 maanden 115.970,- 14.835,24 fi69.5~ f 14.700,- f20.805.24 Aanbetaiing/mru.i 1 6.425,- Aanbetal,ng/m,uii_J^ \111 I^l l-fcai^aS sumentenadviesprijsincl.BTWenßPM.excl.kostenrijklaarmaken.Wiizigingenvoorbehouden. voorbeeeid ll ii* 48maanden f u.895,- 15 689.32 | 1178,84 f 12.000. | 120.584.32 | | K.edieisom f 15.970 | Kredietsom _j^ '')Het krediet wordt verstrekt door Nissan Fmance BV. Zi| toetst elke kredietaanvraag bi| het Bureau KredietRegistratie (BKR) Ie Tiel. 3)Exclusiefaanbetaling. 1
(- Beek, Jo Crutzen Auto's BV., Stationsstraat 115, tel. 046-371727. Kerkrade, Jurgen Autocentrum 8.V., Langheckweg 36, tel. 045-452570. Maasbracht, Auto Van Laar 8.V., Hazenspoor 9, tel. 04746* ,
[ Maastricht, Autobedrijf André Feyts 8.V., Duitse Poort 15, tel. 043-214175. Melick (Roermond), Garagebedrijf Geelen 8.V., Groenstraat 33, tel. 04752-2021. Sittard, Garage Schoenmakers Sittaro

Limbrichterweg 78, tel. 046-512814. St. Geertruid, Autobedrijf G. Nelissen Sint Geertruid 8.V., Burg. Wolfsstraat 6, tel. 04408-1201.

De chique ambiance bij Buco heeft
dezelfdeklasse als de meubels zelf.

—« | ■ Bovendien geven de interieur-adviseurs van
m, \ /j?H Buco, specialisten op het gebied van sfeer,

_ ■*- "* r^J j i^pm '^\\w * design, smaa'< en k'eüren 'ne at^vies
■__n* ijtjyj ■ j ' "% over stijlvolle woninginrichting.

Hf °I^__é _______
tftmTl ■_! __L

i_i M 'mm—m mJÊLm ma De collectie van Buco Classic is uitgebreid en

hoogwaardig. Uitgebreid vanwege de grote

H^^ém I collectie zitcombinaties, bankjes, fauteuils,
BEki _t_i_l __rII 'J^jd y kasten, wandmeubels, vitrines, eethoeken,
WêêM W M tafels, boekenkasten en secretaires.

\^ __r ___r

wkW i H°°9waari-'i9 omdai' onze verfijnde, tijdloze
|p>hJLl Wm m\ klassieke meubels vervaardigd zijn van

[MM edelhoutsoorten zoals: eiken, kersen, noten.

Buco Classic houdt van mensen met
persoonlijke wensen. Maatwerk vinden wij

**^m**** '****m^^am r

-r: net zo vanzelfsprekend ais persoonlijke
AgAyIÊËMMm^*9****»'

WÊÊÊKÊÊÊÊÊKÊÊBÊSÊÊm service en jarenlange garantie.

_/ ■ #8 _M~«./ ff. " _ot#***f^*^^
jP^^ w w _^^-l^^ Stel uw eerstvolgende bezoek

I aan de Woonboulevard Heerlen

\^ _ l^^l %^ _k m. v^ dus niet te lang uit.

X_a^ I— jr\ *_J èmmJ f V_*
I

KLASSE IN Bü,oCl',ssi,
In de Cramer 170, 641 2 PM HEERLEN

KLASSIEK WONEN Jf wa-mms*"

j TAndeCijk^fieeft irteerleïï^
een eigen droomwereld.'
V^« __^l ii>_A^_\_jJi4i]/y—-v-——- ■. -_ m v— _■_ ■ m.l .M____________lL_ T_____'JIM _r__l 1 ______£' IlM_l_J" "^^^^ " ' <W_ _■______ __FT—_T__l

\émmmmWm\\\^^ I H ..\lil;:: „ l>4nP'99^__l>_^____^ ■!♦ ■■ ■ -li li
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..._9e Qedekte Tafeto-pent fiaar deuren-
De Gedekte Tafel opent de l~ ~' ~' *~—* ""—"~ — — ——. . , I Geldig tof en met 22 oktober,

vestiging in Heerlen met a |,i|
_... , Bij inlevering van deie bon ontvangt « .spectaculaire acties. Ti|dens de i * ... . , .»mt\Üe

De Gedekte Tafel gratis een leuke att«'
eerste 2 weken krijgt u maar liefst I

’ 100,- korting bij aanschaf , .I Naam
van een 1 2-persoons servies, I ..r ' Adres . . .

tafelbestek of compleet ' postcoc|e
kristalservies. | p|aats i

(Vraag naar de voorwaarden.) L. _, ___,__—___ — — _ _ _ __ — ■■"

Het Glaspaleis, Kerkplein 29 in Heerlen "_!*_
ffl®£f> SERVIEZENSPECIAALZAAK B»MIlf.f.lMllf 11.l\l\il lIIIH IMI'Wf'Ull 1lil'!1_______
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video vers" Hugo Weaving in
The Adventures of
Priscilla, Queen of the
Desert: soms leuk, soms
ook niet. Foto: GPD

Australische travestieten nemen de bus

Queen of the Desert stuurt
je een beetje de woestijn in

DOOR LEO BANKERSEN

Fe .^tephan Elliott (scenario en
Wg ei,die lijn had vastgehouden,
qu *ne Adventures of Priscilla,
lijk en °f the Desert waarschijn-
lev eer> aardige tragikomische
ge

_ nsschets geworden. Jammer
<Woeg was hij daar niet tevre-
lejj.^ee. Dus verzon hij een aan-
hij^S om Mitzi, Bernadette en
iriet maatJe Felicia (Guy Pierce)
St_ u eer> bus de woestijn in te

scu Plezierreisje naar een
Wo,!\abbeltje in Alice Springs

? een tocht vol hindernissen
ff0 are ontmoetingen. De con-
dost es tussen de bont Ultge-
Vat; e travestieten en de conser-

Ve plattelandsbewonersaer> voorspelbaar aangedikt.
üe m

irio nvermijdelijke Aboriginals
hoe °°k even meedoen en,
bi_a Veelzeggend, zij vinden die
te g fe showgirls juist helemaal

Achkat ' °P een Paar storende kari-
_^ en na is het best sympa- MGM 6, Maastricht.

Net als Elliott's vorige film, de
speelgoedthriller Frauds gaat
ook Priscilla mank aan een over-
dosis pretenties en een tekort
aan zelfkritiek. Het resultaat is
een rommelige, af en toe amu-
sante maar erg vrijblijvende
komedie die net niet excentriek
genoeg is om het tot cultfilm te
brengen.

thiek, maar waar Elliott met deze
verkleedpartij nu precies naar
toe wil, is onduidelijk. Het idee
om typische stadsbewoners met
elkaar en met de woestijn te con-
fronteren heeft weinig concrete
gevolgen, of het zou het zand in
de benzinetank van de bus moe-
ten zijn. Zelfs midden in nie-
mandsland blijken de heren/
dames zomaar voor de 10l in hun
showpakjes rond te paraderen.
Leuk om te zien, want de kos-
tuums zijn fantastisch, maar ver-
der? Zo floddert 'Priscilla' van
de ene 'vondst' naar de andere
om tenslotte uit te komen bij de
ontmoeting tussen Mitzi en zijn

zoontje. Eindelijk durft hij ook
een vader te zijn. Niets mense-
lijks is deze koninginnen
vreemd, maar dat hadden we na
vijf minuten al in de gaten.

Truc Lies:
losse krenten
in onhandig

gebakken film

haar saaie leventje. Weet zij veel
dat haar man geen computerver-
koper maar een terroristenbe-
strijder is. Uit verveling dreigt ze
zelfs overstag te gaan voor een
versierder met uitzonderlijke
methoden. Helaas, met een su-
perspion als echtgenoot heeft ze
natuurlijk geen schijn van kans.

'Bodysnatchers' is een vertrouw-
de variant op een science fiction-
thema dat voor het eerst ver-
scheen in het boek 'The Body
Snatchers' van Jack Finney en
dat later terugkeerde in een film
met dezelfde titel, alsmede in
'The Thing' (inmiddels ook al
twee keer vervaardigd). Een
vorm van buitenaards leven
neemt bezit van menselijke li-
chamen en wil zo uiteindelijk de
hele wereld veroveren. De bui-
tenaardse wezens kunnen echter
alleen toeslaan op het moment
dat de mensen slapen.

In deze nieuwe versie van regis-
seur Abel Ferrara spelen de ge-
beurtenissen zich af op een grote
militaire basis. De film laat ove-
rigens volledig in het midden
hóe de ruimtewezens daar te-
recht komen. Wel wordt er zijde-
lings verwezen naar aldaar opge-
slagen biochemische wapens,
maar het is onduidelijk of die
rechtstreeks verband met het
'bodysnatch'-effect hebben.

Steve Malone (Terry Kinney)
werkt voor het Amerikaanse Bu-
reau voor Milieubescherming en
heeft de opdracht om de bioche-
mische troep op de eerderge-
noemde basis te onderzoeken en
aanbevelingen te doen over de
vernietiging ervan. Hij vertoeft
tijdelijk op de basis met zijn ge-
zin.

Zijn dochter Marti (Gabrielle An-
war) is de eerste die merkt dat er
iets niet klopt met de meeste mi-
litairen die er rondlopen. Haar
moeder Carol (Meg Tilly) wordt
al spoedig het eerste gezinslid
dat ten prooi valt aan de buiten-
aardse indringers.

Samen met een 'onbesmette' he-
licopterpiloot (Billy Wirth) weet
Marti te ontsnappen uit de basis,
maar merkt al gauw dat de bui-
tenaardse invasiemacht voortva-
rend te werk is gegaan.
Er wordt goed geacteerd, maar
het begin van de film verloopt
haperend en rommelig. Ferrara
probeert de klemmende sfeer te
vergroten met slecht belichte de-
cors die echter meer verwarring
dan dreiging oproepen. Toch, al
met'al, een redelijke griezelfilm
met - zoals dat hoort - goede
'special effects.' (Warner Home
Video).Na de krijgshaftige openingsmu-

ziek doemt een beeld op dat we
niet verwachten in een nieuwe
Cameron-actiefilm: een antiek
Zwitsers hotel omgeven door
bergen kunstsneeuw en een slot-
gracht vol namaakijs. Geheim
agent Arnold Schwarzenegger
blijkt onder zijn duikerspak een
smetteloos rokkostuum te dra-
gen en converseert in moeiteloos
Frans met de rijke oliegasten.
Het lijkt sprekend op een imita-
tie van een ouderwetse James
Bond-film. Het is wel grappig als
jeer even bij stilstaat, al weet ik
niet zeker of dit de humor is die
Cameron voor ogen stond.

'Hocus Pocus' bewijst datje met
een leuk gegeven en drie goede
hoofdrolspelers toch een uiter-
mate flauw produkt kunt maken.
In deze 'griezelkomedie' keren
drie heksen uit de 17de eeuw -
gespeeld door zangeres/comé-
dienne/actrice Bette Midler, Sa-
rah Jessica Parker (van 'Honey-
moon in Vegas') en Kathy
Najimy (van 'Sister Act') - tij-
dens de 'Halloween'-festiviteiten
terug naar het hedendaagse Sa-
lem in de Verenigde Staten.

Ze moeten de levenskracht van
een aantal kinderen bemachti-
gen om weer jong te worden,
maar worden daarbij dwars geze-
ten door twee tieners en een ze-
venjarig meisje.

Hoewel Midler & Co. zich zicht-
baar kostelijk vermaken in hun
karikatuur-rollen, slaagt regis-
seur Kenny Ortega er niet in om
het aanwezige potentieel aan hu-
mor ook echt te benutten. Hier
en daar een glimlach, maar ver-
der veel voorspelbare situaties
en weinig originele graßpen.
Aardig voor de (jongere) kinde-
ren, saai voor volwassenen.
(Touchstone Home Video).

Hoeus Poeus leuk
voor kinderen

Voor deze episode wordt in Truc
Lies opvallend veel plaats inge-
ruimd. De terroristen pauzeren
zelfs even om Arnold niet bij zijn
afrekening met de achterbakse
minnaar te storen. Met andere
woorden: vaart en samenhang
zijn niet de sterkste punten van
het door een drietal schrijvers
samengestelde scenario. Meest
opvallende naam daarbij is die
van Franse kolderspecialist
Claude Zidi. Gezien de aard van
veel grappen zouden die best
eens van zijn hand kunnen zijn.
Maar hoe geslaagd ze ook op
zichzelf ook zijn, het blijven los-
se krenten in een onhandig in
elkaar gebakken film. Regisseur
James Cameron (The Termina-
tor, Aliens) heeft gewoon geen
gevoel voor komedie. Na het
plichtmatig afwerken van een
grap valt hij steevast terug op de
gespierde stijl van realistisch ac-
tiewerk. Truc Lies mist de ironie
die Paul Verhoevens Total Re-
eall (ook met Schwarzenegger)
wel had.

lets minder ouderwets, maar
evenmin erg origineel is de plot
met Arabische terroristen die en-
kele steden in de Verenigde Sta-
ten met atoombommen dreigen
op te blazen. Wat ze daarmee wil-
len bereiken, is mij door al het
lawaai even ontgaan, maar ik
kreeg niet de indruk dat het er
veel toe deed. Truc Lies heeft
geen ander doel dan de kijker te
amuseren met ferme actie en ko-
mische tussendoortjes.

Truc Lies is ondanks luidruchtig
vuurwerk en opgewonden gille-
tjes van Jamie een log gevaarte
dat veel te lang wordt uitgemol-
ken. Gelukkig zorgt een Harrier
(zon straaljager dieverticaal kan
opstijgen) voor een uitsmijter
met prachtig stuntwerk. Dit
vliegmonster blijkt opvallend
filmgeniek te zijn en vormt met
de even stoer gebouwde Arnold
een mooi team.

MGM 1 Maastricht, Royal Roer-
mond, Autokino Landgraaf.

ROERMOND
Royal: Truc hes. do t/m wo
20.30 uur, zo ook 16.30 uur.
Royaline: Beverly Hills cop 3,
t/m wo 20.30 uur, zo ook 16.30
uur. The flintstones, za t/m wo
14.30 uur. De aristokatten, za
t/m wo 14.30 uur.

ECHT

SITTARD
Forum: Truc lies, dag. 20.30
uur, za zo en wo 14 uur. Four
weddings and a funeral, dag.
20.30 uur. The flintstones, za
zo en wo 14 uur.

Royal: Four weddings and a
funeral, do t/m di 20.30 uur.
The flintstones, do t/m di 20.30
uur, zo 14.30 uur. Duimelnn-
tje, zo 14.30 uur.

9 Woody Harrelson
in Natural Bom Killers
Cinema-Palace: Baby's day
out, do en vr 19 en 21.30 uur,
za t/m wo 14.30 19 en 21.30 uur
(beh. ma niet om 21.30 uur).
Speed, do en zo t/m wo 18 uur,
vr en za 21.15 uur. Natural
bom killers, do en zo t/m wo
21.15 uur, vr en za 18 uur.
Wolf, dag. 17.45 uur. Clear and
present danger, dag. 20.45 uur.
De aristokatten, za t/m wo
14.30 uur. The flintstones, wo
14.30 uur. Sneak preview, ma
21 uur.
Lumière: Lady bird lady bird,
dag. 20 uur. Ten monologues
-i-vf, do t/m za 20.30 uur. For
fun, dag. 22 uur. The snapper,
do t/m za 23 uur. Kladboek
scènes + vf, zo en ma 20.30
uur. En route + vf, di en wo
20.30 uur.

Roxy: Clear and present dan-ger, dag. 20.30 uur. Speed, dag.
20.30 uur. Duimeüjntje, za zo
en wo 14 uur.

GELEEN

Het lichtvoetige element spekta-
kel vinden we vooral terug in het
dubbelspel dat Arnold met zijn
echtgenote speelt. Jamie Lee
Curtis zet een gezellige karika-
tuur neer van het brave huis-
vrouwtje dat zich beklaagt over

Speelfilm 06 dingt
mee naar Oscar

■^n Qe"ilm 06 van Theo van Gogh dingt mee naar
Sebje jCar> de belangrijkse onderscheiding op film-en j,06kreeg tijdens het Nederlands Film Festi-
tielr jTtrecht de Prijs van de Nederlandse Filmkri-

°°fdrolspeelster Ariane Schluter won een
LUeeb f' de juryprijs.
"^H ert' Tijd en Afscheid van Johan van derKeu-u^ftta^* mee naar een Oscar in de categorie docu-
JCalf jire: De film kreeg eveneens een Gouden

i, elrj e 'nzending voor de animatie is nog niet be-
lt* feL Zo meldt Holland Film Promotion dinsdag.
tt>aaWt^Uar* worden de Oscarwinnaars bekendge-
fE doltn L°S Anëeles-
"Siifjg i^ee in de competitie van de Beste buiten-
o°ol-cii en selectiecommissie van vertegen-
Mtiejv, ers van de Nederlandse Federatie voor de
Pilm latografie (NFC), de Beroepsvereniging van
fchan en Televisiemakers (NBF) en het Genoot-
h°°s OfiVan Nederlandse Speelfilmmakers (GNS)
r\ laat I*161 ru*me meerderheid van stemmen.
°scar jte keer dateen Nederlandse speelfilm een
pakers de wacht sleepte was in 1986. Fons Rade-

atZ won de prijs voor De Aanslag naar het ge-
scar vBC boek van Harrv Muüsch. De laatste

"Siï-g ■ °pr een Nederlandse documentairemaker
aas In i ->aren vijftig naar Bert Haanstra voor

" ha en d
85 kreeg de Nederlandse animatiefilm

I'SseerH ella een Oscar. De Deen Borger Ring re-
,_■% de film- De producente was Cilia van " Theo van Gogh: poging tot Oscar.

DOORRIJK VAN ROTTERDAM

Baby maakt drie mannen het leven zuur

Jaat iri"erikaanse filmindustrie
1 ers tot d°or Eur°Pese filmma-

e h m meer inspireren dan al-
£>t het 're-makes'. Dat blijkt
x ead I r,f gledebuut van Patrick
f^ar p,ohns°n, 'Baby's day out'.■ °1iml pees voorbeeld ('Trois
ln Hnii et un couffin') werden
Nakt ywood twee delen ge-Sv' -na

u 'Three men and a
?elfde nt ,y,'s day out' zo" de-
lfien b, "e' kunnen hebben, al-°nt»iiskl"wdeze film de baby de«enbare hoofdrolspeler.
% BIN* om*--daar draait het alle-

*°°r een't Jn,ro1 werd gespeeld
h

1 Wlyeehn& Adam Robert&1,1* BinW°SfPh Worton- En als
_Tbalk naQ J-end °P een stalenSoUw^ d_,e top van een in

m
1Jnde wolkenkrabberJlere'Hui^0
crest,Worden, of in den Met lg°ede maatJes moest—l^engorilla, dan was er

schachten, in de klauwen van deal eerder genoemde gorilla en in
wat al niet.
Gezien het succes van de 'Home
alone'-films, met een 'basis-
school-jochie' dat zich alleen
moet zien te redden, ook belaagd
door drie boeven, zal 'Baby's day
out' het eveneens wel redden in
de bioscopen. De formule wordt
herhaald, de grappen zijn vaak
voorspelbaar, in enkele scènes
druipt het moralisme aangaande
ouderschap en yuppie-dom van
het doek af; maar het zit allemaal
wel naadloos in elkaar en met
name Mantegna laat zien, dat hij
behalve dramatisch wat zwaar-
dere rollen ook het minstens
even moeilijke vak van de kome-
die beheerst.
'Baby's day out' is een film om
kinderen mee te verrassen en
voor de begeleidende volwasse-
ne zeker geen verloren tijd.

H 5Heerlen, Cinema Palace
Maastricht.

nog een 'stand-in': een met af-
standsbediening bestuurbare
pop. De film is technisch zo
knap gemaakt dat de broertjes
Worton, noch de pop, van elkaar
te onderscheidenzijn.

De negen maanden jongeen nog
kruipende Baby Bink is de zoon
van een 'yup' met miljoenen,
Bing Bennington (Matthew Gla-
ve), en een moederLaraine (Lara
Flynn Boyle), die zich meer om
zijnkleertjes bekommert dan om
een liefderijke verzorging. Ze
houdt van het kind, maar het is
voor de chique buurt toch vooral
van belang dat er een foto van
hem in de krant komt.
Die foto komt er, maar hoe! Moe-
der Laraine bestelt een kinderfo-
tograaf, wiens foto's dikwijls de
krant halen (in de trant van 'de
baby van de week'). Er komt
evenwel een drie mannen sterk
team aan de deur, dat in feite be-
staat uit ontvoerders. Met gladde
praatjes weten zij moeder, het

kindermeisje Gilbertine (Cynt-
hia Nixon) en de butler Andrews
(John Neville) de kamer uit te
krijgen, waarna ze de baby via
een raam in hun bestelauto kun-
nen hijsen.

Voor de boeven Eddie (Joe Man-
tegna), Veeko (Brian Haley) en
Norby (Joe Pantoliano) begint
hiermee een niet aflatende
nacht- en dagmerrie. Uit zijnver-
trouwde omgeving gehaald her-
kent Baby Bink allerlei taferelen
uit zijn favoriete plaatjesboek, ja-
wel, 'Baby's day out. Dat gaat
over de eerste kennismaking van
een baby met de grote stad. Ter-
wijl een van de ontvoerders, die
hem moet bewaken, slaapt,
kruipt hij het raam uit naar een
duif, die hij herkent van het eer-
ste plaatje uit het boek. En zo
volgt de ene na de andere her-
kenning: een bus, een waren-
huis, een taxi, de dierentuin.
Zijn spoor volgend vallen zijn
ontvoerders van daken, in
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Body Snatehers
weer actief

MGM: Truc lies, dag. 13 15.45
18.30 en 21.30 00.15 uur. For-
rest Gump, dag. 14 17 en 21.30
uur. When a man loves a wo-
man, dag. 18.45 en 21.30 00.15
uur. I love trouble, dag. 13.15
16 en 18.45 uur. Color of the
night, dag. 21.30 uur. Four
weddings and a funeral, dag.
18.45 21.30 uur. The adventu-

res of priscilla: queen of the
desert, dag. 13.15 16 18.45 en
21.30 uur. The mask, za 00.15
uur. Jungle Jack, dag. 13.15 16
uur, Duimelijntje, dag. 13.15
en 16 uur.
Ciné-K: The last seduction,
dag. 21 uur. AH*. _

MAASTRICHT

HEERLEN
Royal: truc lies, dag. (beh. za)
18en 21 uur, zo t/m wo 15 uur,
za ook 14 16.45 19.45 en 22.45
uur. The mask, za 23 uur, zo
13.30 uur. Rivoli: Forrest
gump, dag. (beh. _) 17.45 en
20.30 uur, zo t/m wo 14.30 uur,
za ook 14 16.45 19.30 en 22.30
uur. Maxim: Duimelijntje, za
zo en wo 14 uur. Four wed-
dings and a funeral, dag. 18.15
en 20.30 uur, za t/m wo 15.30
uur.
H5: Baby's day out, do en vr
14.30 18.30uur, za t/m wo 14.30
16.30 18.30 uur. Speed, dag.
20.45 uur, za ook 23.30 uur.
The flintstones, do en vr 14.15
18.45 uur, za t/m wo 14.15 16.30
18.45 uur. Clear and present
danger, dag. 20.45 uur, za ook
23.30 uur. Jurassic park, dag.
14 en 18.30 uur. Natural bom
killers, dag. 21 uur, za ook
23.30 uur. De aristokatten, do
en vr 14 uur, za t/m wo 14 en
16.15 uur. Color of the night,
dag. 18.30 en 21 uur, za ook
23.30 uur. When a man loves a
woman, dag. 14 18.30 en 21 uur
(beh. do niet om 21 uur).
Sneak preview, do 21 uur, za
23.30 uur.
LANDGRAAF
Truc lies, do t/m wo 20 uur, vr
en za 23 uur.

DOOR RON BROWNDOORLEO BANKERSEN

-*1 een smoezelige barn Sydney zingt een
jachtige glitterdame

?T
et romantische I've%ver Been to Me.

■

als de camera
Jfchterbij komt, blijkt
l^hter de make-up van[JJitzi een man (Hugoweaving) schuil te

j>aan. Zo van dichtbij
pzien hebben zijn
Jakken ook iets treu-
*§s- Achter de scher-en is van de glamour

helemaal niets meer
er > en een begrafenis

bc* de droefgeestige
eernadette (Terence
temp) als treurend

?J1(ldelpunt maakt de
?elancholieke sfeerc°mpleet.

film

" Als Baby Bink goede maatjes met een gorilla moet worden is zijn stand-in een pop.

bioscopen



Eurosport

18.02 lei Bla-bla. 18.58 Neighbours.
19.21 lei Bla-bla. 19.30 Zie La Une.
19.58 Weerbericht. 20.01 Mémoire
d'exploits. Thierry Boutsen. 21.32
Aquatica. 22.00 Nieuws. 22.23 Tribune
de l'allianceagricole beige. 22.52 24 H
sur les marchés + Dow Jones.

TV 5

" Paul Witteman (Neder-
lands -21.05 uur).

16.30 Tv boetiek. Homeshopping-pro-
gramma.

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

17.25 Happy days. Amerikaanse co-
medy.

17.50 Knight rider. Amerikaanse ac-
tieserie.

18.50 Beverly Hills 90210. Ameri-
kaanse serie. Herh.

19.45 Lijn 5 en nieuwsflits. Live pro-
gramma.

20.00 Strong medicine. 4-delige
Amerikaanse miniserie. Afl. 3+4.

21.55 Auction. Engelse documentai-
reserie.

22.25 Lijn 5 en nieuwsflits. Live pro-
gramma.

22.40 Soldier, soldier. Engelse dra-
maserie.

23.35 Lijn 5. Live-programma.
23.50 Ricki Lake. Amerikaanse talk-

show.
00.40 As the world turns. Ameri-

kaanse soapserie. Herh.
01.25 Hei elei, kuck elei aktuell. Lu-

xemburgs programma.
01.55 Nachtprogramma.

" 'Ricki Lake'. (RTLS
23.50 uur)

06.30 Hei elei kuck elei. Luxemburgs
programma.

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. Ame-

rikaanse soap. Herh.
08.30 Nieuws.
08.35 Santa Barbara. Amerikaanse

soap. Deel 1. Herh.
09.00 Nieuws & krantenoverzicht.
09.10 Santa Barbara. Amerikaanse

soap. Deel 2. Herh.
09.30 Goede tijden slechte tijden.

Nederlandse soap. Herh.
10.00 Koffietijd. Magazine.
11.05 As the world turns. Ameri-

kaanse soapserie.
11.50 Lunchkids.
13.20 Elke Nederlander wordt ge-

acht de wet te kennen. Juridisch
magazine. Herh.

14.15 Rad van fortuin. Spelprogram-
ma. Herh.

14.45 Spijkerhoek. Nederlandse dra-
maserie. Herh.

15.15 Showtime shop. Thuis bellen
en bestellen.

15.20 Santa Barbara. Amerikaanse
soap.

16.10 The Oprah Winfrey show.
Amerikaanse talkshow.

17.00 5 uur show. Gevarieerd mid-
dagmagazine.

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

ma.
19.00 The bold & the beautiful. Ame-
rikaanse soap.

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

Nederlandse soap.
20.30 André van Duin revue.
22.00 Showtime.
22.30 Barend & van Dorp.
23.30 Nieuws, sport en weer.
00.00 Dangerous curves. Ameri-

kaanse detectiveserie. Herh.
00.55 The Oprah Winfrey show.

Amerikaanse talkshow. Herh.
01 40 Nachtprogramma.

Vara/NOS
08.53-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
12.00-12.07 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.40 Comedy op 3: All in the fami-

ly. Amerikaanse comedyserie.
18.10 De Fabeltjeskrant.
18.15 Sesamstraat. Afl.: Stelen.
18.30 (TT) Jeugdjournaal.
18.40 (TT) Klokhuis. Afl.: Neon.
19.00 (TT) Lingo. Woordspel.
19.25 Midas. Programma over de na-
tuur en de mens. Afl. 2: Groei.

19.55 Grace under fire. Comedyse-
rie. Afl.: Mannen onder elkaar.

20.25 (TT) Twee voor twaalf. Quiz.
21.05 De ronde van Witteman. Praat-

programma. Vandaag: Het geheim.
21.54 Trekking dagelijkse lotto.
22.00 (TT) Journaal.
22.16 (TT) Sportjournaal.
22.34 (TT) Nova. Aansl.: (TT) Den

Haag Vandaag.
23.24 Impact: Het camping-Zee-

burg-gevoel.
00.09 Politieke Partijen: CDA.
00.12 Natuurmoment. Serie.

Veronica/Tros
07.00 Journaal.
07.07 Het zevende venster. Herh.
07.31 Journaal.
07.34 Topscore met Ted de Braak.
08.00 Journaal.
08.07 Markant achterland. Herh.
08.32 Journaal.
08.35 (TT) Lingo. Herh.
09.00 Journaal.
09.07 Politieke partijen: VVD.
09.10 Kook tv. Culinair programma.
09.28 Nederland zingt. Herh.
09.53 (TT) De plattelandsdokter.
10.18 (TT) Vrouw-zijn. Herh.
11.08 Peter. Herh.
11.15 Lied.
11.18 (TT) In de Vlaamsche pot. Ne-

derlandse comedyserie. Herh.
11.45 (TT) All you need is love. Ge-

varieerd datingprogramma. Herh.
13.00 Journaal.
13.07 Balanchine celebration.
14.33 Noorderlicht. Herh.
14.58 Loladamusica.
15.23 Club Veronica. Herh.
16.00 (TT) Journaal.
16.10 Nature on track. Afl.: Green

exiles/Paradoxaal paradijs.
16.40 Samson. Kinderprogramma.
17.15 Mega top 50.
17.58 (TT) 2 vandaag. Met om:
18.00 (TT) Journaal.
18.15 (TT) Actualiteiten.
18.39 (TT) Sportjournaal.
18.47 (TT) Hoofdpunten uit het

nieuws gevolgd door het weer.
18.55 (TT) Onderweg naar morgen.
19.25 Flodder. Nederlandse comedy-

serie. Afl.: In de ring.
19.55 Lucky lotto live. Live spelshow.
20.55 Eerst zien! Afl. 2: De weduwe

en de staat.
21.25 Veronica auto. Automagazine.
21.55 Next of Kin. Amerikaanse

speelfilm uit 1989 van John Irving.
Met: Patrick Swayze, Liam Neeson,
Adam Baldwin e.a.

23.40 Lassen, lijmen en plaatbewer-
ken. Afl.: Smeltlassen.

00.10 Como dice? Spaans voor be-
ginners. Informatie.

00.15 Journaal.
00.20 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.

NCRVIKON AVRO
07.00 Tekst-tv.
09.15-09.30 Kijk uit!
09.45-10.05 (TT) Kijk uit!
10.10-10.30 (TT) Kijk uit!
16.24 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
16.32 Via Ria. Discussieprogramma.

Presentatie: Ria Bremer.
17.27 Harry's mad. Engelse jeugdse-
rie. De terugkeer van Madison moet
gevierd worden met een groot feest.
Vuilnisman Claude is ook uitgeno-
digd, maar hij blijkt gevangen gehou-
dente worden door de boef Terry, die
jacht maakt op Madison. Herh.

17.57 Het Arabisch schiereiland.
6-delige natuurserie over Arabië. Afl.
6. Herh.

18.27 Topscore met Ted de Braak.
Woordspel.

18.57 Abdijen 11. Documentaireserie.
Afl. 6: Stift Klosterneuburg, Oosten-
rijk. Herh.

19.29 Filmspot. Filmmagazine. Pre-
sentatie: Jac Goderie.

20.00 (TT) Journaal.
20.24 NOS-Weeroverzicht.
20.31 (TT) Link. 9-delige Nederlandse

dramaserie. Afl. 3. Mo zwerft door
Hoog Catharijne en Ricky trekt in bij
Joep, nadat hij door zijn vader op
straat is gezet.

21.17 Kenmerk. Actualiteiten.
21.52 Vesuvius: De waan van de

dag. Discussieprogramma. Thema:
Journalisten praten over rampen,
oorlogen en hongersnood. Presenta-
tie: Cees Grimbergen.

22.42 Wilde ganzen.
22.49 New Vork police (NYPD Blue).

Amerikaanse politieserie. Afl.: Perso-
nal foul. Na een pittig partijtje basket-
bal met dodelijke afloop, moet Kelly
een van zijn vrienden arresteren. On-
dertussen onderzoekt Sipowics de
dood van een vrouw, die tijdens een
schietpartij om het leven is gekomen.

23.41 Cheers. Amerikaanse comedy-
serie. Afl.: Truce or consequence.
Carla verdenkt Diane van loslippig-
heid en neemt de proef op de som.
Diane trapt in de val en er ontstaat
een fikse ruzie.

00.11 Journaal.

Duitsland 1 België/TV 1Duitsland 3 West RTL TelevisionDuitsland 2

MTVRAI UNO

08.30 Step aerobics. 09.00 P«j
sport. Herh. 10.00 Eurotennis. '11.00 Dansen. Latin World OpeC
uit Aarhus. 12.00 Voetbal. EK K*
catieronde. 14.00 Motoren. 15.00
17.00 Eurofun. PBA Hawaïan SP*
17.30 Triathlon. 18.30 Motorsport
reldbeker Superbike. 19.30 Euro*
nieuws. 20.00 Worstelen. 21.00 »"
sporten. 22.00 Voetbal. EK kwali*
ronde. Herh. 23.30 Tennis. 00.00'
01.00-01.30 Eurosportnieuws.

NBC
05.30 NBC News. 06.00 Busines9|
ders. 06.30 NBC News. 07.0ÖJWorld news. 07.15 US Market *1
07.30 Business insiders. 08.0Öj
World news. 08.15 US Market'
08.30 Inside edition. 08.58 ITN 'News. 09.00 Super shop. 10.00 P
da. 11.00 Rivera live. 12.00 Tfl
business. 12.30 FT Business '13.00 Today. 15.00 The money*17.30 FT Business tonight. 18.0'
day. 19.00 ITN World news. 'Executive lifestyles. 20.00 Enl*
ment x-press. 20.30 News Mag*
21.30 Inside edition. 22.00 ITN'
News. 22.30 The tonight show- 'Real personal. 00.00 FT Busine*
night. 00.20 US Market wrap- "Nightly News. 01.00 Equal time'
The tonight show. 02.30 Execü^festyles. 03.00 Rivera live. 04.00
londa. 05.00 Inside edition.

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
Reves en Afrique. 09.30 Intertropiques.
10.00 Espace francophone. 10.30 Azi-
muths. 11.00 Reflets d'images d'ail-
leurs. Herh. 12.00 Nieuwsflits. 12.05La
chance aux chansons. 12.40 Weerbe-
richt. 12.45 Zwitsers nieuws. 13.05 La
maison Deschenes. Herh. 13.30 Bouil-
lon de culture. Herh. 14.45 Magellan.
15.00 Alice. Herh. 16.00 Nieuws. 16.10
La cuisine des mousquetaires. 16.25
Bibi et ses amis. 17.15On aura tout vu.
17.45 Questions pour vn champion.
18.15 Visions d'Amérique. 18.30
Nieuws. 18.55 Presse hebdo. 19.00
Paris lumières. 19.25 La météo des
cinq continents. 19.30 Zwitsers nieuws.
20.00 Découverte. 20.30 Teil quel.
20.55 La météo des cinq continents.
21.00 Nieuws. 21.40 La marche du
siècle. 22.10 Viva. 23.55 Nieuws.
00.25 Sept jours en Afrique. 00.35
Noms de Dieux. 01.30 La chance aux
chansons. Herh. 02.05 Reves en Afri-
que. Herh. 02.30 Intertropiques. Herh.
02.55 Espace francophone. Herh.
03.25 Azimuts. Herh. 03.55 Reflets
images d'ailleurs. Herh. 04.50 Visions
d'Amérique. Herh. 05.05 Paris lumiè-
res. Herh. 05.30 Eurojournal.

08.15 Tele-Gym. 08.30 Cursus econo-
mie. Afl. 4. 09.00 Es grünt so grün.
09.15 WDR-Treff. 10.00 Schooltelevi-
sie. 12.00 Bonn am Rohr. 12.43 Pro-
grammvorschau. 12.45 Mittwochs live.
14.00 WDR aktuell. 14.05 Hit-Clip.
14.30 Jugendorganisationen im Natio-
nalsozialismus. Afl. 1: Glauben und
rein sein - Madehen im BDM. 15.00
WDR aktuell. 15.05 FensterPlatz.
15.45 Chronik der Wende. 16.00 Gott
und die Welt. 16.30 Cursus economie.
Afl. 4. 17.00 Die Sendung mit der
Maus. 17.30 Geheimeode F. Jeugdse-
rie. Afl. 2. 18.00 NRW - Nachrichten
aus Rheinland und Westfalen. 18.05
KvK. 18.30 Streifzüge. 18.45 Aktuelle
Stunde. 19.25 Fensterprogramme der
Landesstudios. 19.45 Die Fallers - Eine
Schwarzwaldfamilie. 20.15 Linie K.
21.00 WDR aktuell. 21.15 Les seins de
glacé. Speelfilm. 22.55 Das Auge des
Reporters. 23.30 Magnum. 01.00-
-08.15 Nachtprogrammering.

Duitsland 3 SWF

15.00 Schooltelevisie.
15.30-15.55 Family album, USA.
Amerikaans-Engelse les. Afl. 15: Se-
cond honeymoon. Herh.

17.35 Paradise Beach. Australische
strandsoap. Met: Jon Bennet, Megan
Connolly, John Holding e.a. Afl. 29.
Lisa's avontuurtje met Kirk komt ook
Cooper ter ore. Scan en Cassie heb-
ben een onverwachte ontmoeting
met Vanessa, Scans ex-vriendin.

18.00 Journaal.
18.10 The bold and the beautiful.
18.35 Blokken. Dagelijks spelpro-

gramma. Presentatie: Ben Crabbé.
19.05 Neighbours.
19.30 Journaal, sport.
20.00 Regeringsmededeling. Door

Johan Sauwens, de Vlaamse minis-
ter van Verkeer, Buitenlandse handel
en Staatshervorming. Thema: Zon-
dag zonder.

20.05 Schermen. Programma voor
andersdenkenden.

21.20 Panorama. Documentaires.
22.10 Plantage Allee. 12-delige Ne-

derlandse serie.
23.05 Bienvenue en France. Cursus

Frans. Afl. 12.
23.20 Weerbericht.

België/TV 2

05.30 Guten Morgen Deutschland.
09.05 Kojak. Serie met Telly Savallas.
10.00The bold and the beautiful. 10.30
Days of our lives. 11.00 Der Preis ist
heiss. 11.30 Familien Duell. Spelpro-
gramma. 12.00 Punkt 12. Middagma-
gazine. 12.30 The guiding light. 13.15
Santa Barbara. 14.10 Murder, she wro-
te. Herh. 15.00 llona Christen. Talk-
show. Vandaag: Vrouwen met hor-
moonproblemen. 16.00 Hans Meiser.
Talkshow. Vandaag: Plastische chirur-
gie. 17.00 Whos the boss?. Herh.
17.30 Married with children. Herh.
18.00 The bold and the beautiful. Herh.
18.30 Explosiv - Telegramm. Boule-
vardnieuws. 18.45 RTL aktuell.
Nieuws, sport en weerbericht. 19.10
Explosiv - Das Magazin. Magazine.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
Duitse soapserie. 20.15 Explosiv - Das
heisse Essen. Magazine. 21.15 Stadt-
klinik. Duitse ziekenhuisserie. Afl.: Der
Beweis. 22.15 Gefragt. Discussiepro-
gramma met SPD-voorzitter en kandi-
daat-BondskanselierRudolf Scharping.
00.00RTL-Nachtjournal. 00.30 Married
with children. 01.00 Die Tracey Ullman
Show. Herh. 01.30 Whos the boss?.
02.00 Explosiv - Das Magazin. Herh.
02.30 RTL-Nachtjournal. Herh. 03.00
Hans Meiser. Herh. 04.00 llona Chris-
ten. Herh. 05.00 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten. Herh.

06.00 Awake on the wildside- \
The grind. 08.00 Awake on the *Jde. 09.00 Ingo. 12.00The soulof J13.00 Greatest hits. 14.00 The "noon mix. 16.00 Sports. 16.30
report. 16.45 CineMatic. 17.00 N«J
night. 17.15 3 from 1. 17.30 DM*
18.00 Music non-stop. 20.00 Gi*
hits. 21.00 Most wanted. 22.30 &,
& Butt-head. 23.00 The report- J
CineMatic. 23.30 News at night-^
3 from 1. 00.00 The pulse. 00.3*,
end? 02.00 The soul of MTV- JJThe grind. 03.30-06.00 Night via6*SAT1
CNN

06.00 Euronews. 06.45 Unomattina.
Om 7.00, 8.00 en 9.00 nieuws. 09.35
Cose dell' altro mondo. 10.00 TGI.
10.05 Le Magnifiche Sette. Film. 11.00
Da Napoli TGI. 11.40 Utile Futile.
12.25 Che tempo fa. 12.30 Nieuws
12.35 La signora in giallo. 13.30
Nieuws. 14.00 Albedo. 14.20 Prove *1
provini a Scommettiamo che. 14.50
Awentura e sogno. 15.45 Solletico.
15.55 Viva Disney. 16.25 L'uomo rag-
no. 17.30 Zorro. 17.55 Ogi al Parla-
mento. 18.00 Nieuws. 18.20 In viaggio
nel tempo. 19.05 Mi ritorni in mente.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Nieuws.
20.30 TGI Sport. 20.40 James Bond
Agente 007 - Solo per i tuoi occhi.
22.55 Tgl. 23.05 Donna d'ombra.
Speelfilm. 00.05 TGI - Notte. 00.10
Oggi al Parlamento. 00.15 Donna
d'Ombra. Vervolg. 00.45 DSE-Dottore.
Aansl.: Nachtprogrammering.

BBC1
06.00 Business breakfast. 07.00 BBC
breakfast news. 09.05 Kids' Kilroy.
09.30 A word in your ear. 10.00
Nieuws. 10.05 Conservatives live. Par-
tijcongres van de Conservative Party in
Bournemouth. Met om 11.00 en 12.00
nieuws. 12.55 Nieuws. 13.30 Neigh-

24 uur per dag nieuws. 06.30 w,

line. Herh. 07.30 World report- \t
CNN Newsroom. 10.30 World
11.15 World sport. 11.30 Bus }
morning. 12.30 Business day- j
Business Asia. 14.00 Larry Kifl^Herh. 15.45 World sport. Herh-
Business Asia. Herh. 19.00 Won"^ness today. 20.00 International
21.45 World sport. 22.00 WorkL
ness today update. 22.30 ShoW-^Jday. 23.00 The world today- J
Moneyline. 00.30 Crossfire. 01-°jJ*J
me news. 02.00 Larry King live-
Showbiz today. Herh. j

18.00 Tik tak. Afl. 286.
18.05 Jan zonder Vrees. Vlaamse te-

kenfilmserie.
18.15 Close up. Europese jeugdver-

halen rond racisme en (onverdraag-
zaamheid.

18.30 Skippy.
19.00 Thunderbirds.
19.30 Journaal, sport.
20.00 Première Film en Video. We-

kelijks filmmagazine.
20.40 Heartbreak High. 52-delige

Australische serie.
21.25 Prettig gestoord. Wekelijks

jongerenmagazine.
22.00 Ter Zake. Infomagazine met

nieuws en sport.
22.45 Sledge Hammer. 41-delige

Amerikaanse serie.
23.10 Coda. Sarabande uit Cellosuite

nr. 3 in C BWV 1009 van Bach. Uit-
gevoerd door Roel Dieltiens, cello.

05.30 Deutschland heute morgen.
09.30 Love Boat. Herh. 10.30 Neigh-
bours. 11.00 The young and the rest-
less. 11.55 Riskier' was! Herh. 12.30
Knots landing. 13.30 Love Boat. 14.30
Superboy. 15.00 Star Trek. 15.55 Mac-
Gyver. 17.00 Riskier' was! 17.30 Re-
gionale programma's. 18.00 Geh aufs
Ganze! 19.00 Sat.l Newsmagazin.
19.19 Taglich ran - Sat.l-Sport. 19.30
Glücksrad. 20.15 Wolffs Revier. Herh.
21.15 Schreinemakers live. Aansl.:
TopNEWS. 23.55 Start the revolution
without me. Komedie. 01.35 Star Trek.
Herh. 02.25 MacGyver. Herh. 03.15
Start the revolution without me. Amer.
komedie. Aansl.: Programma-over-
zicht. Herh. 04.35 Wolffs Revier. Herh.

05.15 Landerjournal.
05.45 Morgenmagazin Sport.
06.00 Morgenmagazin. Ontbijttv.
09.00 Heute.
09.03 The flying doctors. Herh.
09.45 Tele-Gym. Ochtendgymnastiek.
10.00 Heute.
10.03 Wie würden Sic entscheiden?

Serie. Afl.: Tatort Couch.
10.45 ZDF-info Verbraucher.
11.00 Heute. Met beursberichten.
11.04 Voetbal. EK-kwalificatiewed-

strijd Hongarije - Duitsland.
12.40 Urnschau.
12.55 Presseschau.
13.00 ARD-Sport extra: Tennis.
Rechtstreeks verslag van WTA-toer-
nooi van Filderstadt. Met om ca.
14.00, 15.00 en 16.00 Tagesschau.

17.00 (TT) Tagesschau.
17.10 Brisant. Boulevardmagazine.
17.37 Die Parteien zur Bundestags-

wahl.
17.40 ARD vor acht.
17.50 Tagesschau-Telegramm.
17.55 Die Draufganger, serie.
18.25 Marienhof, serie.
18.50 Tagesschau-Telegramm.
18.55 Die Kommissarin, serie.
19.57 Heute abend im Ersten.
20.00 (TT) Tagesschau.
20.15 ARD - Ihre wahl '94.
20.59 Tagesthemen-Telegramm.
21.00 Die Parteien zur Bundestags-

wahl.
21.03 (TT) Der 7. Sinn. Verkeerstips.
21.06 Geschichten aus der Heimat.
22.00 Die Parteien zur Bundestags-

wahl.
22.03 JA oder NEIN. Spelshow.
22.30 Tagesthemen.
23.00 Die Parteien zur Bundestags-

wahl.
23.03 Katz iss Katz. Documentaire.
23.45 (TT) Alles Pasta! Serie.
00.10 Chronik der Woche. Documen-

taireserie over de ontwikkelingen in
de voormalige DDR rond de val van
de Muur. Afl.: 14. Oktober '89.

00.25 Tagesschau.
00.35 Cronaca familiare. Italiaanse

speelfilm uit 1962 van Valerio Zurlini.
Met: Marcello Mastroianni, Jacques
Perrin, Salvo Randone e.a.

02.25 Zuschauen - Entspannen -
Nachdenken. Englands Südwesten.
Afl.: Die Brücke von Trewoman.

08.15 Tele-Gym. 08.30 Cursus econo-
mie. Afl. 4. 09.00 Schooltelevisie.
10.35 Non-Stop-Fernsehen. Met weer-
bericht. 13.30 Landesschau unter-
wegs. Herh. 14.00 Schooltelevisie.
14.59 Programma-overzicht. 15.00
Hallo, wie geht's? Herh. 15.15 Spa-
nien. Reportageserie. Afl.. 4. Herh.
15.45 Schlaglicht. Herh. 16.15 Aben-
teuer Wissenschaft. Herh. 17.00 Cur-
sus economie. Afl. 4. Herh. 17.30 Die
Sendung mit der Maus. Herh. 17.58 Es
war einmal, das Leben. Herh. 18.25
Unser Sandmann. 18.30 Südwest ak-
tuell. 18.35 Hallo, wie geht's? 18.50
Eisenbahnromantik. 19.19 Pro-
gramma-overzicht. 19.20 Landes-
schau. 19.48 Landesschau aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Sport unter
der Lupe. 21.00 Nachrichten. 21.15
Sport 3 extra. Tennis: WTA toernooi
vanuit Filderstadt, samenvatting. 21.30
Politik Südwest. 22.00 Fahr mal hm.
22.30 Kultur Südwest. 23.00 ■ Det
sjunde inseglet. Zweedse speelfilm.
00.35 Die 50 Besten. Korte videofilms.
01.00 Schlussnachrichten. 01.15 Non-
Stop-Fernsehen.

05.15 Zie Duitsland 1.
13.00 ZDF-Mittagsmagazin.
13.45 Guten Appetit. Culinaire tips.
14.00 Zum Beispiel: Stimme der

Hoffnung. Reportage over Ivana en
Martin, twee studenten diezich totaal
inzetten voor de vluchtelingen en
asielzoekers in een opvangcentrum
bij Herten.

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

14.55 Basta. Discussieprogramma
voor jongeren. Thema: Mem kleiner
Bruder nervt.

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

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

16.00 Heute.
16.05 The flying doctors.
16.55 ZDF-Glückstelefon.
17.00 Heute en sport.
17.15 Landerjournal. Aansl.: heute-

Schlagzeilen.
17.50 Lutz & Hardy. Duitse politiese-

rie. Met: Hans Korte, Karl Lieffen,
Karin Thaler e.a. Afl.: Das Fenster
zur Strasse. Lutz heeft een hersen-
schudding opgelopen en woont voor-
lopig in bij Nora. Wanneer hij van de
dokter toestemming krijgt uit het
raam te kijken ziet hij dat het in de
buurt niet allemaal koek en ei is. Lutz
kan niet werkeloos blijven toezien, en
met de hulp van architect Werrer lukt
het hem de rust in de buurt terug te
brengen. Aansl.: Parteien zur Wahl.
Aansl.: Guten Abend.

19.00 Heute.
19.20 Weerbericht.
19.25 Freunde fürs Leben. Duits-

Oostenrijkse serie.
20.15 Die volkstümllche Hitparade

im ZDF. Volksmuziekprogramma.
Aansl.: Parteien zur Wahl.

21.15 WISO. Magazine.
21.45 Heute-journal. Aansl.: Parteien

zur Wahl.
22.20 Live. Live talkshow vanuit de

Alte Oper in Frankfurt.
23.20 Die Nervensage. 25-delige

Duitse serie.
23.45 Heute nacht. Actualiteiten.
00.00-01.25 Battle for the Planet of

the Apes. Amerikaanse sf-film.

verlaten is zij haar leven niet meer
zeker. Spannende thriller in 3D van
Rudolph Maté met o.a. Robert
Mitchum en Linda Darnell.

Duitsland 2
24.00 uur - Battle for the Planet of
the Apes - (1973-USA) Het laatste,
en zwakste deel uit de filmserie
over de Apenplaneet. Na een
atoomoorlog nemen de apen de
macht op aarde over. Met: Roddy
McDowell. Regie: J.Lee Thomp-
son.

BBC 2
18.00 uur - Support Your Local
Gunfire - (1971-USA) Westernvete-
raan James Garner arriveert in een
klein stadje en maakt de bewoners
wijs dat zijn hulpje een vermaard
revolverheld is. Regie: Burt Kenne-
dy.

RTL Radio
7.00 Jan van de Putte. I"Jfde Hoop. 12.00 R°nJjoo"
16.00 Luc van Rooij 2".^Rock. 00.00-07.00 NigM M

België/BRF
6.05 Radiofrühstück+Spre' J
treffer (6.15 Wort in den Jei*.Hörergrusslotterie; 7.15 » ,1
tungstips; 8.30 Pressescn»^Gut Aufgelegt. Tips und j
am Vormittag. 12.05 M"' (J
carte (12.30 BRF Aktue"'.^
Presseschau. 13.05 Jl>
16.05 Popcorn. 18.05 BHr y
(Aktuelles vom Tage) Ifl 'J
la BRF. 20.00-20.05 Natf111

Finale. 23.07-24.00 Met het oog op
morgen.

Omroep Limburg
Elk heel uur ANP-nieuws. 7.00
Limburg Aktueel. 8.00 Radio-
NieuwsCentrale, binnen/buiten-
landrubriek. 8.30 Regionaal
nieuws. 8.35 Limburg Aktueel. 9.00
Tussen de bedrijven door, verzoek-
platen van bedrijven en instellin-
gen. 11.00 Ruilbeurs met Hubert
van Hoof. 12.00 Limburg Aktueel
met om 12.30 uur ANP-nieuws.
13.00 RadioNieuwsCentrale, bin-
nen/buitenlandrubriek. 13.30 Re-
gionaal nieuws. 13.35 Sport met
Alf Poell. 14.00 Licht Limburgs mu-
ziek. 15.00 Horizon, consumenten-
magazine. 16.00 Cultuurmagazine
Festival. 17.00-18.00 Limburg Ak-
tueel met om 17.30 ANP-nieuws.

Elk heel uur en om 7.30, 8.30,
12.30, 13.30, 17.30, 18.30 nieuws
7.07 Tijdsein. 12.07 Echo. 14.05
Dingen die gebeuren 17.07 Avro
Radiojournaal. 20.04 Onder tafel
22.04 Hier en nu-sport. 23.07 Met
het oog op morgen. 0.04-7.00
VPRO's Nachtleven, met om 0.04
5.5 = 6.0; 1.02 Hothouse; 3.02Het
paradijs; 4.02 Grand disco classi-
que; 5.02-7.00 De gezamenlijke
zenders Peazens & Moddergat.

Radio 1
Om 7.00. 8.00, 13.00, 18.00 en
20.00 nieuws.
7.02 Ochtendstemming. 9 00 Mu-
ziek voor miljoenen. 11.00 Och-
tendconcert. 13.04 Variaties op
vier. Storm. 14.00 Middagconcert:
Uit Varas matinee archief. City of
Birmingham Orch. 16.00 De Ne-
derlanden: Hendrik Andriessen.
17.00 Zin in muziek. 18.04 KRO
Klassiek. 19.30 Het orgel. 20.02
Avondconcert. Festival Musica Sa-
cra Maastricht '94. Rotterdams
Conservatorium Ork met 2 violen,
altviool, cello en handklokken.
22.00 Laudate. 23.00 Deze eeuw.
0.00-1.00 Vier na middernacht.

Radio 4

BBC 1
00.30 uur - Malcolm - (1986-AUS)
Aardige misdaadkomedie van Na-
dia Tass over een verstandelijk
gehandicapte jongen die een tech-
nisch genie blijkt te zijn. Handig
voor een bankoverval. Met: Colin
Friels en Lindy Davies.

Duitsland 3 West
21.15 uur - Le Seins de Glacé -
(1974-F/l) Thriller van Georges
Lautner, gebaseerd op een boek
van Richard Matheson. Een man
wordt verliefd op Mireille Darc,
maar haar vriend Alain Delon waar-
schuwt hem. Duitsland 1

00.35 uur - Cronaca Familiare -
(1962-1) Menselijk drama van Vale-
rio Zurlini, gebaseerd op de semi-
autobiografische roman van Vasco
Pratolini. Van twee arme broers is
de ene geadopteerd door een rijke
man. Met: Marcello Mastroianni.

Nederland 2
21.55 uur - Next of Kin -
(1989-USA) Standaard actiefilm
van John Irvin met Patrick Swayze
en Liam Neeson. Een politieagent
uit Chicago neemt het op tegen
een maliabaas die zijn broer ver-
moord heeft.

WDR 4
04.05 Radiowecker. 6.05 J
melodie (nieuws om ~*- a Juur). . 8.55 OverpeinZ'" (ft
Nieuws. 9.05 Musikpavi"" &t
nieuws). 12.00 Nieuws, f-rn'j
12.07Gut Aufgelegt (me 1 f»
Mitmenschen. 14.00 K
Stichwort Wirtschaft) 1960$ j
Konzert. 16.00Nieuws- jfjj
matmelodie. 17.00 °e^.üfünf. Aansluitend MvsI g.3ty
(18.00 en 19.00 nieuws- oj-,
renbar). 20.00 Nieuws^lssJ
schen Broadway vn _,_ri 'V
21.00 Musik zum tröum „ff*
nieuws). 22.30-4.05 NaC A

6.00 Nieuws. 6.05 Radio 2 regio-
naal (6.30, 7.00 en 7.30 nieuws).
8.00 Nieuws. 8.10 Bistro & Co.
Muziek en culinaire geneugten.
10.00 Nieuws. 10.03 Parkeerschijf.
Bont magazine met muziek en heel
wat tips gepresenteerd door Rita
Jaenen. 11.50 Het koekoeksnest.
12.00 Radio 2 regionaal. 13.00
Nieuws. 13.10 Roddelradio. 14.00
Alle donders. 17.00 Radio 2 regio-
naal. 18.00 Nieuws. 18.10 Over
Stuur, wekelijks automagazine.
20.00 Het Narrenschip. 22.00
nieuws. 22.05 Het doosje 23.30-
-6.00 Nachtradio (vanaf 24.00 elk
heel uur nieuws).

BRTN/Radio 2

Radio 3
Elk heel uur nieuws
6.04 Breaktast-club. 9.04 Arbeids-
vitaminen. 12.04 Denk aan Henk.
14 04 Carola. 15.04 The magie
friends 17.04 Hinkeldekinkel.
18.04 De Avondspits. 19.04 Spoor
7. 20.04 Paperclip magazine.
21 04 Villa 65. 0.04 Tros Nacht-
wacht. 2.02 Vacuüm. 4.02-6.00
Pyjama FM.

Radio 5
Elk heel uur t/m 18.00 en 23.00
nieuws.
6.45-6.50 Mededelingenrubriek
met uitgebreid weerbericht en
scheepvaartberichten. 7.05 NOS
Sportief. 7.30 Vroeg op 5. 8.55
Waterstanden. 9.02 Tros Perspek-
tief. 10.02 De duvel is oud. 11.02
Kleur bekennen. 12.02 Welden-
kende mensen. 13.10 NOS Bijlage.
14.02 Een leven lang. 15.02
Schuim en as. 17.10 Radio UIT.
1750 D66. 1802 Actualiteiten in
het Nederlands. 18.30 Religieus
programma in het Turks. 19.00
Waar waren we ook alweer? 19.15
Nieuws en actualiteiten in het
Turks. 19.50 Nieuws en actualitei-
ten in het Marokkaans en Berbers
20.40 Nieuws en actualiteiten in
het Chinees. 21.00 Tema. 22.00

Radio 2
Elk heel uur nieuws.
7.04 Goedemorgen Nederland
9.04 Het Willem Weverplein 12.04
Het hart van twee. 14.04 Bergweg
30. 17.04 Fileradio. 18.04 Alle
mensen. 19.04 Tros Schlagerfesti-
val. 19.30 Oud plaatwerk. 20.04
Music all in. 21.04 Voor wie graag
luisteren wil. 22.30 Coulissen.
23.04-24.00 Sesjun.

BBC 2 " BUI Paxton, Patrick
Swayze en Liam Neeson
in 'Next ofKin'
(Nederland 2 - 21.55 uur)
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RTL5RTL4Nederland 3Nederland 2Nederland 1
bours. 13.50 Turnabout. 14.20
Live. World Matchplay kamp
schappen. 15.50 Brum.. 16.05 TIK
mals of Farthing Wood. 16.30 P*
16.55 Newsround. 17.05 Blue I
17.35 Neighbours. Herh.
Nieuws. 19.00 Top of the pops.
EastEnders. 20.00 999: Lifesi
20.30 Waiting for God. 21.00 N*
21.30 Chef! Engelse comedy!
22.00 Inside story. 22.50 QU<
time. 23.50 Golf. Samenvatting JMatchplay kampioenschappen. 'Malcolm. Komedie. 01.55 WeerW
03.00 BBC Select. Herh.

BBC 2
RTBF/La Une

SPORTS 21

15.00Vacaturebank. 15.20 Strip-tease.
Herh. 16.20 Neighbours. 16.50 Diese
Drombuschs. Duitse serie. 17.55 Car-
los et les autres. 18.25 Weerbericht.
18.30 Info première. 18.50 Cartes sur
table. Discussieprogramma. 19.10
Quotidien des sports. 19.30 Nieuws.
20.10 Autant savoir. 20.40 Revenge.
Amer. speelfilm. 22.45 The reflecting
skin. Engelse speelfilm. 00.20 Nieuws.
00.25 24 H sur les marchés.

07.15 Crystal Tipps and Alistair. j
07.20 Bertha. Herh. 07.35 Smofl
Herh. 08.00 Breakfast news. 08.1]
Eileen. Herh. 09.00 SchoolteW
10.00 Playdays. Herh. 10.25 ScW
levisie. 14.00 Wishing. Herh. 'Conservatives live. Verslag vaU
partijcongres van de Conservaties
ty in Bournemouth. Met om 15.0
15.50 nieuws. 17.30 Golf. Live."
Matchplay kampioenschappen 'Wentworth. 18.00 Support you-J
gunfighter. Amer. western. 19.3*
gionale programma's. 20.00 Thej
20.30 Top gear. Automagazine.'
Strike it rich. Engelse tv-film.
Another country - Rwandan st
Aansl.: Talking whistier. 22.30
snight. 23.15 Late review. 23.55'
bericht. 00.00-01.25 ■ Mitchunv
midnight: Second chance. Speel"

televisie enradio donderdag

FILMS TV VIDEO radio

24.00 uur - Second Chance -
(1953-USA) Zodra zij besloten
heeft haar minnaar, de gangster, te



smeetswijst'wildeplannen'resotuut van de hand

- Als de plannen voor een dragrace-
rjdion in Emmen uitgevoerd worden, is de kans groot dat
r31* grote popconcerten of zelfs een noordelijke variant>n Pinkpop worden gehouden. Dat zegt directeur Leon
j bakers van organisatiebureau Mojo in Delft. Jan
-fieets, de organisator van Pinkpop, wijst het plan echtercs°luut van de hand.

s?!° js in Nederland betrokken
tev Wel alle concerten door de
Lestigde namen van de inter-"onale popwereld. Sinds en-

teren verzorgt Mojo ook de

Tussenstand
Nuof Nooit '94

TraampFestivalnaar De Boerderij
Blu f

EN ~ Het derde Tramp
vindt dit jaar niet

TiaT Geleense Hanenhof plaats,
"«nl K

ln De BoerderiJ- Het Pla*

jg, a^el Tramp presenteert op
■"Wrf 22 oktober drie bands.
lic Train- deGeleense band
üiin en thuiswedstrijd speelt,
SnL ?* Solid Senders (USA) en'aicn It Back (Engeland).

programmering van Pinkpop.
Volgens Ramakers is hij geïnte-
resseerd in mogelijkheden om
buiten de Randstad concerten en
festivals te organiseren. „Er zijn
mensen die denken dat ik niets
in de regio wil doen. En dat ik
bijvoorbeeld tegen de plannen
voor het Akzodrome in Arnhem
ben. Ik heb alleen gezegd dat ik
het zot vind om 180 miljoen gul-
den te steken in een stadion,
waarvan de voornaamste gebrui-
ker de voetbalclub Vitesse is.
Zon stadion biedt ook voor ons
veel mogelijkheden."

DOOR HANS GOOSSEN

Van onze correspondent
HANS DE BRUIJN

DeTokyo-conneetion
van een platengrutter

0
e bekeek een tiental platenzaken inze regio. Elke week publiceren we deresultaten vanen van die bezoeken. Vandaag Van Leest in Sittard. The Newfads - Love it all

(EMI/PIAS)

DOORLAURENS SCHELLEN

DOOR RIK VAN DRUTEN

" Nicole en Mare van de Sittardse vestiging van 'platengrootgrutter' Van Leest.
Foto: PETER ROOZEN

DOOR BENTI BANACH

The Iguanas - Nuevo Boogaloo
(MCA)

De plannen voor een dragraces-
tadion in Emmen komen van de
in Dwingeloo woonachtige Jan
Hulsebos, diezijn voornemens al
met Leon Ramakers besproken
heeft. Ramakers: „Kijk, ik zal
geen cent steken in zon stadion.
Ik wist ook niet dat er in Europa
zoveel animo voor die dragraces
is, ik zie er nooit wat van op tele-
visie. Maar als dat stadion er in-
derdaad komt, dan ben ik zeker
bereid om daar iets te doen."

Mojo denkt al langeraan een Ne-
derlandse versie van het Belgi-
sche dubbelfestival Torhout/
Werchter, waar dezelfde arties-
ten in twee dagen twee plaatsen
aandoen. Door een plaats in het
noordoosten van ons land te ne-
men is Mojo bovendien verze-
kerd van de komst van Duitsers
en Denen. Een koppeling van
Emmen met Pinkpop ligt dan
voor de hand. Ramakers: „Dat is
een mogelijkheid, ja. Emmen/
Landgraaf, dat klinkt toch hart-
stikke goed?"

„Ach," zegt Smeets na een ge-
ruststellend telefoontje met Mo-
jo, „het zal wel weer bij wilde
plannen blijven. Net als bij Buro
Pinkpop komen er bij Mojo ook
jaarlijks tientallen mensen met
zulke voorstellen. En natuurlijk
zeg je ja op de vraag, of je iets
zou willen doen met een prachti-
ge accommodatie. Maar meestal
moet dieer dan nog komen..."

Jan Smeets denkt daar heel an-
ders over. Een festival in Em-
men kan sowieso geen Pinkpop
heten, stelt hij. „De rechten op
de naam Pinkpop zijn mijn per-
soonlijk eigendom." Volgens
Smeets is Nederland bovendien
te klein voor een tweede Pink-
pop. „Mojo heeft zijn handen al
vol aan Pinkpop en aan Dynamo
in Eindhoven. Daarmee is de
koek in Nederland wel op. Naar
Lowlands - met bands die ook
al op Pinkpop hadden gestaan
plus zon dertig andere - kwa-
men maar 18.000 mensen af."

Id-cd" Michael Bolton (rechts) en Carl Perkins spelen JailhouseRock op een Elvis-herdenkingvoor het goede doel, in de PyramidArena in Memphis. Foto: REUTER

Popwereld eert
Elvis Presley

r-ati öEN ~De Sittardse for-
Kda d Blood (fot°) heeft za-
P*ooit 8 'Un Baarl° de vijfde Nu of
Voq 'Voorronde gewonnen.
Gel^ e finale' °P 29 oktober in
Scpu 1!' hebben zich verder al
ïrie l'st: Syphonaptera, Aura,
öla^ McCoy en Paint It
v°orr nummers twee uit de
het M°?den mogen meedoen aan
W e' Niet-festival: The Churl,
S°Ulcr e Whop, Honky Soul,
'en rj e aft en Cooler Than Jesus
«te vn nurnmer twee van de laat-
nov "gronde. Net Niet is op 25
fencem ln het Sittardse jonge-ren "trum Fenix. De voorron-

Nu of Nooit worden
tricht ag afgesloten in Maas-

Een speciale aanleiding voor het
evenement, bijgewoond door
20.000 fans in The Pyramid in
Memphis, en door miljoenen via
de tv bekeken, was er niet. Er
zijn eerder Elvis-herdenkingen
gehouden, maar nooit eerder
werden zoveel popsterren

WASHINGTON - Er zijn maar
weinig popmuzikanten die niet
op de een of andere manier beïn-
vloed zijn door Elvis Presley.
Enkele tientallen van hen kwa-
men zaterdagavond in Elvis' ge-
boortestad Memphis samen voor
een groots huldebetoon aan de
in 1977 overleden rockster.

bijeengebracht om zijn nummers
ten gehore te brengen.
En het was voor het eerst dat een
Elvis-hulde de toestemming had
van 'de erven Elvis Presley'. Die
erven waren in levenden lijve
aanwezig: zijn ex-vrouw Priscil-
la, zijn dochter Lisa Marie-en zijn
posthume schoonzoon Michael
Jackson. De laatste trad echter
niet op, hij keek alleen toe.
Zij zagen en hoorden grootheden
als Tony Bennett en Jerry Lee
Lewis nummers van Elvis uit-
voeren. De ene klassieker na de
andere rolde van de vier po-
diums: Michael Bolton zong
'Jailhouse Rock', Bryan Adams
bracht 'Hound Dog' en Carl Per-
kins zong het door hemzelf ge-
schreven 'Blue Suede Shoes'.
Toen de jonge Elvis in de jaren
vijftig voor het eerst in de opna-

Het concert, waarvoor deaanwe-
zigen tot 375 dollar per stoel
moesten betalen en de tv-kijkers
25 dollar via de betaal-tv, zal
waarschijnlijk miljoenen opleve-
ren. Die komen niet ten goede
aan Elvis' enige erfgenaam,
dochterLisa Marie, maar aan het
Saint Jude kinderziekenhuis in
Memphis, waaraan Elvis in het
verleden ook al de opbrengst
van concerten schonk.

Er waren Aaron Neville, coun-
try-and-westernsterren als
Dwight Yoakam, Travis Tritt,
Tanya Tucker, Chet Atkins en
Billy Ray Cyrus, en artiesten als
Chris Izak, Melissa Etheridge en
Iggy Pop. Een grote replica van
de toegangspoort tot Graceland,
Elvis' landgoed even buiten
Memphis dat nog steeds jaarlijks
700.000 bedevaartgangers trekt,
sierde het podium.

mestudio's kwam, werd hem
gevraagd op wie zijn geluid leek.
„Ik lijk op niemand," zei hij toen.
Zaterdagavond probeerden tallo-
ze grootheden uit de pop te lij-
ken op Elvis, door Priscilla Pre-
sley zelfs 'een van de grootste
culturele figuren van de twintig-
ste eeuw' genoemd.

Op het eerste oor een heerlijk nie-
mendalletje. Het singletje Oye
Isabel kreeg heel wat airplay
van Studio Brussel, hetgeen in
goed Nederlands gewoon bete-
kent dat het plaatje vaak ge-
draaid wordt. Oye Isabel, een
klaagzang over een dwarsliggen-
de schoonvader, klinkt als een
zomerhitje zoals dat ook door
commerciële rastas uit Jamaica
geproduceerd had kunnen wor-
den. Maar je zou The Iguanas
tekort doen door ze slechts als een
Amerikaans-Mexicaanse va-
riant van dit verschijnsel te be-
schrijven. Luister eens naar die
heerlijk slepende saxofoonklan-
ken (tenor en bariton) die Joe
Cabral op je loslaat. Zelfs de soep
in je bord deint mee. Als Roy
Hodges dan ook nog wat regels
Spaans er door heen smijt, waan
je je in een wat smerige taverne
achter een grote fles Corona met
een heerlijk schijfje citroen in de
flessehals. The Iguanas zullen
waarschijnlijk nooit met hoofd-
letters in een geschiedenis van de
popmuziek worden geschreven,
maar Nuevo Boogalo zal altijd
een cd blijven die mijn trommel-
vliezen aangenaam koestert.

DOOR GEERTJAN CLAESSENS

Ook Grant McLennan heeft nu
drie solo-albums achter zijn
naam staan. Met Horsebreaker
Star neemt hij echter duidelijk
afstand van zijn oude maat, met
wie hij nog wel eens optreedt.
McLennan schrijftfraaie melan-
cholische luisterliedjes, die over-
wegend akoestisch worden uitge-
voerd. Nieuw en fris zijn de
duetten met zangeres Syd Straw.
De Australiër heeft een bijzonder
produktieve bui gekend, getuige
de maar liefst 24 nummers op dit
dubbelalbum. McLennan bewijst
echter dat overdaad niet altijd
schaadt, want het gros van de
nummers staat als een huis. Na
de cd Fireboy uit 1993 heeft hij
opnieuw bewezen bij de top van
de hedendaagse singer-songer-
writers te horen.

ster ditmaal zijn toevlucht moe-
ten nemen tot covers. Op 1 Had A
New Vork Girlfriend bewerkt hij
minder bekend werk van onder
meer Guy Clark, Neil Diamond,
Bob Dylan, Keith Richards en
Riek Nelson. Ondanks de geva-
rieerde instrumentatie (piano,
viool, steelgitaar) hangt er een
mistroostige sluier over het al-
bum van de Australische zanger-
gitarist. Zijn wat meelijwekken-
de stem en een gebrek aan dyna-
miek en tempo zijn daar debet
aan. Met het vorig jaar versche-
nen Calling From A Country
Phone bewees Forster overigens
helemaal geen covers nodig te
hebben.

Ginn Palace - Unidentified
(Marlstone/Dureco)

Met Life is an Accident, de nieu-
we 'bijna-hit', kent deze schijf
een waardige opvolger voor
Stockholm, ook al redelijk grijs
gedraaid door met name Studio
Brussel. Subtiel, doet enigszins
denken aan REM, met herkenba-
re en mooie gitaar- en zangpar-
tijen. Dit nummer is af. Ook de
overige tien nummers op Love it
All mogen er wezen. Op PSV na,
dat wordt ondersteund door een
irritant, tegen house aanleunend
ritme. Het ritme isvoor hel overi-
ge de sterke kant van deNewfads
- New Fast Automatic Daffodils
was blijkbaar toch te lang. De
mooie gitaarpop krijgt door pit-
tige percussie en soms computer-
ritmes een bijzonder tintje. Voor
het overige is het redelijk norma-
le muziek, die het moet hebben
van de donkerrauwe zang van
Andy Spearpoinl. The Newfads
doen het redelijk rustig aan. De
nummers worden mooi opge-
bouwd. Er staan drie balladis en
twee nummers die daar tege-
naan leunen op de schijf, die
gewoon een mooie plaat mag he-
ten.

f-^ARne*ks ~ Connaisseurs,
erzamelaars en genre-

!r een<f n halen hun neus nog-
S aoK°.?Voorde vijftien - wel-Uen - filialen van pla-rneg°°tgrutter Van Leest. Aan
i> the '_m^mstream' en 'middle
L'SUurii^3 geen gebrek, maar
f1ePfian én tetterlijk) te weinig

>ütl no !n de rekken, zo luidt
tikrit- genadeloze oordeel,
r^dse . sch bezoekje aan de Sit-
?anje jy.estlging (Misboekstraat,
i*est -°lnnenstad) van het Van-Hkiê Penurn haalt dat hard-
k'He , Stlgma echter een aardig

'et von z'Jn voetstuk. Want
■rterse' iudlge assortiment aan
?e Po_„„lbum-releases, ook die

u ,r£s nooit en te nimmerBen "alen, valt niet direct te-

bank geïnstalleerde computer-
terminal - verklaard wordt met
de nogal verrassende medede-
ling dat het album 'waarschijn-
lijk nog niet uit is.
Foutje dus. Dat hij overigens
prompt compenseert met de nut-
tige informatie dat alle niet-voor-
radige titels ('jazeker, ook im-
port') snel en probleemloos via
de centrale Van-Leest-computer
zijn te bestellen. „Al gaat het om
een limited edition uit Tokyo."

Robert Forster -
I Had A New Vork Girlfriend
Grant McLennan -
Horsebreaker Star
(Beggar's Banquet/PIAS)

"! erker «
k Drfl

°g
* de vooraf bepaalde

f k°Be o' et 'evert een verrassend
'^ehn?re op' Dat a»e singlesUittorende albums incluis)i!oorraaHCtl, ele Mega Top-50 uit

t^faarr, leverbaar zijn, mag
V* 1 en S met verwonderlijk he-
tr>Uè\.°okt volledig met het
■t7p-viif ,7 lmago- Maar ook de
hi6VeL,ai!„00-/VPRO's allerna-ast'nl0 ligt vrijwel com->tal ?e rekken, hoewel in een
■J

1

etc vievlallen niet één-twee->VC en' Alleen het albumil°or rZ^ T ontbreekt, hetgeen
*adpÖewerker Joost - na
v__^s'ng van de Qp de toon

Een snelle inspectieronde langs
de rekken brengt duidelijk aan
het licht dat Van Leest zijn com-
merciële pijlen bepaald niet op
één specifieke doelgroep wenst
te richten. Wie linea recta afste-
vent op - pak 'm beet - het
verzamelde werk van Pearl Jam,
weet zich verrassenderwijs met-
een in de warme nabijheid van
de redelijk gevulde afdeling
'volksmuziek. De achterwand
en omgeving worden zelfs bijna
compleet in beslag genomen
door de sector klassiek en
kamermuziek, waarbij opvalt dat
het aanbod aan werken van Vi-
valdi nauwelijks onderdoet voor
het aanwezige oeuvre van The
Rolling Stones. Hetzelfde geldt
trouwens voor de (kopstukken
uit de) jazz- en country-scene.
Resumerend: Van Leest heeft
voor elk wat wils (zelfs teken-
films op video), zolang jeer maar
geen jacht maakt op curieuze
cultbands als - daar heb je ze
weer - The Armageddon Dil-
dos.

Dat hel voormalige Australische
bandje The Go-Betweens een uit-
stekende kweekvijver is geweest,
bewijzen de produktiviteit en
creativiteit die de voormalige
frontmannen Robert Forster en
Grant McLennan aan de dag leg-
gen. Wellicht om gelijke tred te
houden met McLennan heeft For-

Unidentified van Ginn Palace is
wars van trends. Alsof de jaren
zeventig nog lang niet zijn afge-
lopen, debuteert de Mechelse for-
matie met een klein uur hard-
rock zoals ze nog maar zelden
wordt gemaakt. Overwegend up-
tempo, energieke zang, zingende
gitaren en voor het merendeel
nummers van eigen hand. Klas-
sieke, harmonische hardrock, ter-
wijl veel bands in het noise/rock-
genre die al lang de rug hebben
toegekeerd. Dat Ginn Palace zich
daar niets van heeft aangetrok-
ken, valt te prijzen. Een band
moet vooral die muziek spelen
waarze achter staal. Tegelijk be-
perkt dat wel de commerciële
potentie, temeer omdat op de af-werking hier en daar wel wat
valt aan te merken. Zo komen
veel nummers wat moeizaam op
gang en beginnen het veelvuldige
gepriegel en het overdadige ge-
bruik ua?i effecten op de gitaar
op den duur wat te vervelen. Het
zou allemaal net even rauwer
mogen.

Nooit geweten trouwens dat
zelfs de Arbeidsvitaminen tegen-
woordig op plaat worden gezet.
De serie telt inmiddels zowaar al
tien (!) afleveringen. Voor wie er
nog aan mocht twijfelen: Van
Leest heeft ze allemaal.

Het brede assortiment kan niet
verhullen dat het hitgevoelige je-
bent-jong-en-je-wilt-wat-publiek
bij Van Leest zonder twijfel het
meest aan zijn trekken komt. Al-
le singles en albums uit de va-
derlandse hitlijsten prijken- letterlijk - in volle glorie en
rangorde aan de muur, terwijl
het hart van de zaak nogal op-

zichtig is ingepalmd door hetlabel-met-de-gouden-handjes
(beter bekend als Arcade). Diens
lopende-bandwerk aan monster-
hit-compilaties ('bekend van ra-
dio en tv') staat breed uitgestald
in een niet te missen verzamel-
bak. Joost begrijpt de vragende
blik: „De bevoorrading van die
bak gaat helemaal buiten ons
om, dat regelt Arcade zelf."

Voor nieuwe-oogst-albums in de
popsector betaal jebij Van Leest
in de regel een kleine 43 gulden.
Joost: „Maar iets minder actuele
cd's kosten al gauw drie piek
minder." Koopjesjagers kunnen
er volgens hem 'heel wat leuke
dingen' op de kop tikken. Vaste
klanten weten zich overigens be-
loond met aardige kortingen
waneer zij meedoen aan de 'mu-
ziekpiek-spaaractie'.
Terwijl uit het plafond op ge-
dempte toon beschaafd klinken-
de hitjes neerdwarrelen, beaamt
bedrijfsleidster Nicole grifdat de
clientèle van Van Leest uiterst
gemêleerd van samenstelling is.
„Ze komen hier van alle leeftij-

den. Zeg maar gerust van heel
jong tot heel oud. Maarruh, als
dit een interview voor de krant
is, moet ik toch eerst toestem-
ming vragen aan ons hoofdkan-
toor in Eindhoven." Dat laatste
blijkt later op de dag overigens
geen enkel probleem.

Donderdag 13 oktober 1994 "29

" Dinosaur Jr

~-~t-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~^*~m~m~m~mm

1 (1) Day For Night - The
Tragically Hip

2 (2) Sleeps With Angels -
Neil Young & Crazy
Horse

3 (3) Monster - R.E.M.
4 (-)F.U.E.L. - Sugar
5 (5) Come - Prince
6 (4) Without A Sound -

Dinosaur Jr.
7 (7) Grace - JeffBuckley
8 (-) Bakesale - Sebadoh
9 (6) One Foot in the Grave -Beek

10 (8) From the Cradle - Eric
Clapton

De Limburg cd Top 10 wordt wekelijks samengesteld door Omroep Limburg, op
basis van de hitlijsten van 25 Euregionale popjournalisten. Omroep Limburg zendt
De Beste Tien elkezaterdagmiddag om twee uur uit.Van onze verslaggevers

Eerbetoon aan Elvis
OKTOBER

" 13 Urban Dance Squad. Osdorp Posse, Vereeniging Nijmegen *. JohhDenver,
Ahoy Rotterdam *; Type O Negative. Noorderligt Tilburg ★; Steel Brothers. Hol-
lande Sittard; Mathilde Santing. Wijngrachttheater Keirkrade

" 14 Nu of Nooit, met Booze & The Wildcats, Green Dream. Companion, Sons of
Rain, Stone Bob, Trefcentrum Oostermaas Maastricht; Urban Dame Squad Os-
dorp Posse, Hanenhof Geleen * *; From Bevond Backbones, Slam Squad. De
Heideroosjes (cd-presentatie). Niks Horst; Fake Brothers Blues Band, Viventy Sit-
tard; Stake Out, Cheers Kerkrade; Coincidence, De Mert Geleen; Eridless Wire.Exit in G Landgraaf

" 15 The Scène, Rud-a-Dub-Dub. Olympiahal Herkenbosch; Randy Newman. Phi-
lips Eindhoven; The Ramones. Betty Ford Clinic, Bemdhal Arendonk; The Big
Noise, ApolloLanaken; Coco Malabar. The Cranks. Perverted by Desire. Slachthof
Eupen; D'r Leivakaalhei, Ramsj, De Nor Heerlen; Captain Gumbo, De Lantaarn
Maasbracht; Chili Out, Lof der Zotheid Sittard; Militant Mind. KWJ Stein

" 16 Fietsefreem, Olympiahal Herkenbosch; Private Justice. festival Bartok
Bom; David Rodriguez. Countryhome Jan van Cep Amstenrade; No Fuse, A Gen
Kirk Gulpen

" 17 Diana Ross, Ahoy Rotterdam; Bryan Ferry, Sporthalle Keulen

" 18 Roxette, Vorst Nationaal Brussel **; Nanci GrifTUh & The Blue Moon Orc-
hestra, Tivoli Utrecht; Diana Ross, Ahoy Rotterdam ■

" 19 Roxette. Vorst Nationaal Brussel ★*; Absent Friends, Bijsmans Heerlen

" 20 Laura Pausini. Mecc Maastricht; Magie Frankie, Satirycon Maastricht

" 21 Diana Ross, Vorst Nationaal Brussel **; Hans Dulfer. Fenix Sittard; Kaz
Lux & Friends, Satirycon Maastricht; Mathilde Santing. Oranjerie Roermond;
Bundy's Remedy, Fellini Heerlen; Red Wagon. Maximiliaan Geleen

" 22 Janse Bagge Bend, sporthal Heythuysen; Cutting Edge. Down Town Geleen;
Bellhops, Satirycon Maastricht; Tramp Bluesfestival, met Snatch it Back. D-
Train Solid Senders. Boerderij Geleen; Stake Out, Cross Caroussel Geleen; Cloak
and Dagger, De Nor Heerlen; Fietsefreem. Haarderhof Borgharen

" 23 Benefietfestival Cure not Care. met The Gedge, Katchup Whop. Wicked
Wonderland. The Stereotypes. The Cranks. Heideroosjes. Marshmellow Steam-
hammer. WW-Band, sporthal Ter Waerden Landgraaf; David Rodriguez. Tom Tom
Heythuysen

" 26 Shooglenifty, Effenaar Eindhoven; Mathilde Santing. Theater a/h Vrijthof
Maastricht

" 28 Aura, Exit in G Landgraaf; Xymox, Fenix Sittard; Chili Out, 't Babbeltje
Roermond

■ uitverkocht
D busreis

" kaarten bij alle WV-theaterbespreekbureaus
ir kaarten bij Buro Pinkpop, 3É.046-752500

** kaarten bij Kasjmir Productions. ffi-04492-4400
■ü-tr kaarten bij Ticket Express, ®045-457273

Opgave van concerten voor de popagenda uitsluitend schriftelijk, uiterlijk dinsdag
voor publicatie: Popredactie Limburgs Dagblad, Postbus 3100, 6401 DP HeerlenFaxen kan ook; S045-739264.

Mojo wil van Pinkpop
dubbelfestival maken

debeste tien

pop

popagenda



Wonen Totaal
STOELMATTERIJ ver-
nieuwt rieten- en biezen-
stoeien m. gar., echt vakw.,
eigen werkpl. _ 045-418820.
Koopje Oriënt TAPIJTEN,
nergens goedkoper! Afm. ca.
240 x 170 cm ’ 100,-; ca.
300 x 200 cm ’ 150,-; wol-
len kleuren Maroc. Nepal
etc.; handknoop karpetten}
tot 40% goedkoper dan el-
ders, alteen bi|: Mady Oriënt'
Tap.|ten, Import & Export, i
Hoogenweg 10, Stem. Tel.;
046-333247 (richting haven).
KOOPJE! Tapijten aan fa-j
briekspnjzen. Voorbeeld: ca.
240 x 170 cm ’lOO,-, ca.'
300 x 200 cm ’150,-. Ner-j
gens goedkoper! Grote keu-
ze bij Mady. Rijkswg. Nrd 38,
Geleen (t.o. Paterskerk).
Telefoon: 046-744529.
In- en verkoop gebruikte
meubels, INBOEDELS, enz.,'
enz. Telef. 045-323077.
In- en verkoop 2e hands
MEUBELEN en antiek. le-,
dere dag geopend tot 18 00
uur. Voskuilenweg 91, Heer-
len. Tel. 045-741708.

Te k. 2e hands MEUBELEN, |
o.a. bankstellen, stoelen en
tafels. Dagelijks van 13.30-
-17.00 uur, zat. 10.00-16.00
uur, 's maandags gesloten.
Klinkers, Schildstraat 12,
Brunssum (Treebeek). ■
Ijzersterk TAPIJT 5 jr. gar.,
slechts ’ 12,75 p.m2. ex
BTW en lijm. Reuvers tapijt-
wereld, Rijksweg 89, Reuver.
Tel. 04704-4655.
|BANKSTELKUSSENS!
Honderden stuks voorradig. ,

ITevens het adres voor meu-

'belstoffen en kuipbankstel- "jlen. Nergens goedkoper! Bij iIde vakman beter uit. Stof-
|feerderij Savelsberg, Em- ;I derstr. 112, Kerkrade.l \
Maandag gesloten. Telefoon -1
045-452189. ;
Te koop witte moderne <| SLAAPKAMER, compleet, :goedkoop af te geven. Tel. ,

; 045-463072. h

'Te koop eiken BANKSTEL 3- '1-1-zits, plus licht eiken i
tweezitter. Telef. 046- <
335525 na 18.00 uur. ï
Te koop zwarte moderne 'EETHOEK achthoekig, (

’ 300,-. Tel. 045-445067. <i __ -

Te koop wit/bruin 3-dlg.
WANDMEUBEL pr. ’ 100,-,
te Sittard. Tel. 077-734018.
Te koop gevraagd antieke
MEUBELEN. Inl. 04958-
-97383.
Te k. INBOEDEL, antiek ei-
ken secretaire, nachtkastje,
lampetstel, borden, poppen,
tafel, klok, zaag, beeld, rekje
enz. Burg. v. Laarstr. 34,
Cadier en Keer.
Te koop antieke Mechelse
OPZETKEUKENKAST, prijs

’ 600,-. Telef. 045-742543.
Te k. WANDMEUBEL
1.95x2.25m. met bar en t.v.
-kast, eiken. 043-477488.
Weg. verbouwing te koop 2
Perzische TAPIJTEN,
3.04x1.98 en 2.32x1.70. Tel.
04409-2818 na 18.00 uur.
Te koop stoffen BANKSTEL,
witte salontafel en grote wit-
te kast met 2 vitrines (3x2
mtr), alles i.z.g.st., alles sa-
men ’ 500,- of t.e.a.b. Tel.
046-339899 na 18.30 uur.
Te koop wit modern WAND-
MEUBEL: eethoek met 4 le-
deren stoelen, i.z.g.st. Tel.
043-615568. |

Geloogd grenen MEUBE-
LEN koopt. U natuurlijk bij
Twin Peaks. Prlnsenbaan 87,
Koningsbosch. Wij leveren
topkwaliteit voor de laagste
prijs. Nu ook kopie antiek.
Open wo. en do. 13.00-
-18.00 uur, vr. 13.00-20.00
uur en za. 10.00-17.00 uur.
Tel. 04743-1853.
Voor grenen en eiken meu-
belen. E. Peters ANTIEK,
Beekstr. 32, Schinveld. Ge-
opend donderdag-vrijdag,
13.00-18.00 uur. Zat. 10.00-
-17.00 uur, g 045-271477.
Weg. pi.gebr. k. complete
SLAAPKAMER licht van
kleur. Telef.o4s-440630 na
18.00 uur.
Te koop eiken BANKSTEL +
Salontafel samen ’ 325,-.
Telef. 04457-2137.
Te koop witte KLEERKAST,
2.10x2.30x60, vr.pr. ’300,-._ 043-647060 na 18 uur.
Te koop compl. INBOEDEL.
Te bevr. tussen 10.00-15.00
uur. Tel. 045-314562.
Te koop geloogd licht eiken
13-drs. KAST met ronde sa-
lontafel. Telef.: 046-583311.

Te k. 1 compl. SLPKMR.; 1
tuinstel m. kussen en para-
sol Kurz; oude naaimachine
inpr.st. Tel. 045-313018.
Te koop donker eiken EET-
HOEK, 6 stoelen met rieten
zit., ’600,-. 046-513976.
Te k. LEREN fauteuille met
electr. verstelb. rugleuning,
z.g.a.n. nw.pr. ’3.600,- nu

’ 2.500,-. Tel. 045-220892.
Te koop klassieke Franse
eiken MEUBELEN, volledig
massief: Lodewijk-stjjl.: buf-
fet-kast; tafel met 6 stoelen;
salontafel met glasplaat,
compleet voor ’ 2.500,-.
Telefoon: 04492-2190.
Te koop eiken BANKSTEL 3-
zits bank, 2 fauteuils, salon-
tafel, ’300,-. 04450-1799.
Te koop HOOGSLAPER
met buro, kl. wit, z.g.a.n., vr.
pr. ’450,-. 04498-58132.
Te koop Manou MEUBELS;
formica kast; slaapkamer
blauw/wit. Tel. 045-462400.
Te koop SLAAPKAMER; ant.
klokkenstel; barok bankstel;
ant. barok eethoek, kuifkast.
Telef. 045-270178.

__—. _______——,
____________m^_M_'_H_H_Hßk__B_H_^P_F?| (t\ _tft\é H!«__»] Il jijil^i______l

__F^^B —^_
______

-——--^ _^__H mmmmWiuui: __!
lil _^ ] 4 l|i.Mkli ill '^l^llhrH I

hrWl | mTJ I I ■! I # \ f -:::r:ri..... "^-^;_| .^L__________L_______________l LJGratis CD bij controle ]_

iam Aanstaande zaterdag kunt u van
r- _^^r^W~__Kn lil |ll" 9.30-16.30 uur bij alle erkende hi-five
__^_____l--___-_ 'm m I' zaken in Nederland terecht voor een

» mm 1^ I " al l I ll* controle/servicebeurt aan uw audio-[Vffti | || apparatuur U betaalt hiervoor
Hl 39 I J II slechtst 25,-Per toestel, terwijl

_P3^ Br _ü ude gloednieuwe hi-five Dolby
HCi_P^ll " Surround Prologic demo-CO t.w.v.

■I 29,95 gratis meekrijgt.

" ||| \KM DCC-recorders Cassettedecks:
M ' 5 i__iii 111 ■I Controle loopwerk, koppen en

mt iiir_____HH___j .■ g ■ _i eventueel inregelen van bias en
Door de stichting Hi-Five 11 wisstroom op metaalband.
erkende technici controleren uw || _| I ■■■
tos.bareappara.uur. |llj I . QffiSSi, lase,

■ I ***** focus, tracking e.d.

I* p| Luidsprekers:
iiil II _>__;. Controle van frequentiebereik en

I a ■ ■ I I " ***** toon-zuiverheid. Hoortest.
li| frm;DAT-recorders:|» ■ LJ Koppentrommel reiniging.

v/nrciTAMr -TS Tuners/versterkers:
_■ heerlen t_l Controle op gevoeligheid,
| " " ■ ■ ***** vermogen en reinigen van
l|| schakelaars, potentiometers, krakende

U bent zaterdag 15oktober '" kno*penetc

van harte welkom bij alle erkende Hi-Five zaken: ra 4

***** grootste zorg zal een door de
stichting erkende technicus decontrole/

uccoi eu i/r-^ci 7»wp *■&! service Deurt uitvoeren en eventueel een"HEERLEN.VOGELZANG & deskundig advies geven.
" MAASTRICHT: VOGELZANG (m -£" ;'| y a

" EINDHOVEN: VOGELZANG tlHrlYf1!-
-" ROTTERDAM: CORRECT «>_«««_-«_ —-,
" UTRECHT:MUZIEKSTAFFHORST l J l\/S i|f|pp|«nNP
" AMSTERDAM:RAF HIFI st_it.ngh.-hve _k X__ 1111 11E______ Il
" EMMELOORD: FOKKO DIJKSTRA KïïLum !r . - -T" .
" NIJMEGEN: hifi CENTRE VIDEO t„ 035-215431 Daar kun jeniet omneen
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Te koop rundleren BANK-
STEL 3 en 2 zits, d.bruin +
eiken salontafel, rond 1.20
m, samen ’500,-. Tel. 046-
-581279 na 18.00 uur.
Te k. eiken ZITGROEP, be-
staande uit 3-2 + 2x 1-zits
met toebeh. salon- + bijzet-
tafel en lamp, i.z.g.st., vr.pr.
’1.500,-.-045-254214.
Te k. EETKAMERKAST 6-
deurs; hangkast 1-deurs
met gesl. spiegel, uit groot-
moeders tijd; halkapstok
met spiegeldeur, pr.n.o.t.k. E?
043-436031.
Te koop massief donker-
eiken SALONTAFEL, I.oox-
-1.00 mtr. met laden ’ 175,-.
Tel. 045-323981.
Tegen betalig af te halen
WANDMEUBEL wit/palli-
sander, br. 285, h. 205, 3-
dlg. Te bevr. 046-332054.
Te koop donker massief ei-
ken onder en boven KEU-
KENKASTJES. Telef.: 045-
-315456 Of 04406-42087.
Te k. EETKAMERTAFEL
met 6 stoelen; 3-zits bank-
stel, leer met 2 fauteuils en
salontafel, z.g.a.nw. uitv.
mass. eiken. 046-377923.
In-verk. 2e hands MEU-
BELS. Kouvenderstr. 208
H'broek, 045-725595.
Te koop licht eiken BANK-
STEL 3-1-1, ’300,-. Telef.
045-324427.
Te koop ant. notenhouten
EETHOEK met ronde uit-
trekb. tafel en 4 stoelen.
’1.500,-. Tel.: 045-351735.
Te k. compl. 1-pers. licht ei-
ken SLAAPKAMER uit
grootmoeders tijd, prijs

’ 775,-. Telef. 046-374953.
Te k. geh. gerest, ant.
HANGKLOK, slechts

’ 300,-. Tel. 043-434047.
Te koop donker eiken EET-
HOEK uitschuifbare tafel + 4
stoelen, 8 mnd. oud, pr.

’ 700,-. Telef. 045-228485
na 17.00 uur.
Te koop klassiek eiken (Oir-
schot) EETTAFEL met 4
stoelen; Antwerpse eiken
eettafel (1900) met 6 stoelen.
Tel. 045-230222.
Te koop 2x jacht EETHOEK,
dolfijn tafel, vossekoptafel
Tel.: 043-431874.
Te koop leren klassieke
FAUTEUIL, bruin, ant. eik.
commode voor TV plus
nachtkastje. 04459-1698.
Te k. eiken BANKSTEL met
losse kussens 3-1-1, pr.

’ 100,-. Tel. 04450-2050.
Te k. i.z.g.st. merk keuken
wit I. 5.00m., BOSCH appa-
ratuur, 0.a.: halogeen kook-
plaat, heteluchtoven, vaat-
wasser, afzuigkap, pr. n.o.t.
k. Telef. 045-220308.
Te koop witte SLAAPKA-
MER MDF, met facetspie-
gels, 1 jr. oud, nw.pr.
’9.000,- nu ’4.500,-. 045-
-414372.
Weg. omstandigheden te
koop VLOERBEDEKKING
afm. 10,5 mtr x 4 mtr,
’350,-. Telef. 045-716688.
Te koop eiken KAST br. 2.50,
h. 2.00, vr.pr. ’650,-, i.z.g.
st. Tel. 045-229667.
Te koop Oma's tijd geloogd
eiken KLEERKAST met ge-
slepen spiegel, ’ 675,-; 2-
drs. voleiken spiegelkast,
’875,-. Telef. 045-312164.
Te koop SALONTAFEL,
rond, zwaar eiken na 18.00
uur 045-251550.
Te koop 6 BARKRUKKEN
met smeedijzeren onderstel,
pr. ’275,-. 046-524713.
Te koop GEVRAAGD: eiken
en Barok bankstellen met
stof en leer. 04740-3495.
Te k. antiek LINNENKAST-
JE ’325,- en manou eet-
hoek, ’250,-. 046-519306.
Te koop meubels, donker,
EIKEN ambacht: eethoek, tv-
kast, 2-zits bank + fauteuil
(beide leren bekleding),
compl. slaapk. (3-deurs
schuifkast, commode met
spiegel, 2-pers. bed. met
nachtk.) en Etna-fornuis
(1990). Pr.n.o.t.k. Telef. 045-
-310124 na 18.00 uur.

MEUBELEN - Meubelen,
kasten, bankstellen, slaap-
kamers, tafels en stoelen.
Salontafels, div. kleinmeu-
belen, div. tapijten en kar-
petten. Elke vrijdag van
11.00 tot 18.00 uur. Zater-
dag van 10.00 tot 15.00 uur.
Geldersestr. 29, Sittard.
Telef. 046-748526.
Te koop zwarte glazen
VITRINEKAST, 1 jr. oud, nw.
pr. ’2.700,- vr.pr. ’900,-.
046-752942, na 18.00uur.

Te k. Vï jr. oud, lederen
BANKSTEL 3-2 lichtgrijs,
salontafel, woonkamerkast
wit, alles in een koop,
r" 1.500.-. 046-514949.

Te koop 4 zwarte SCHUIF-
DEUREN met geslepen
spiegels voor slaapkamer-
kast, z.g.a.nw., nw.pr.
’l.BOO,- vr.pr. ’600,-. Tel.
046-752942, na 18.00 uur.
Te k. BUFFETKAST 2-delig

’ 500,-; tevens hoekkast
opzet met glas ’200,-. Telef.
045-322006.
Wij zijn gespee. in het
STOFFEREN van al uw
soorten meubelen. Wij be-
zoeken u met onze stoffen-
collectie en maken tevens
een vrijbl. prijsopg. Meubel-
stof. De Best, a 045-454507.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Huishoudelijke artikelen

Massale magazijnverkoop
van duizenden apparaten.

In de Witte Hal
Met volledige garantie en service!

Koelen-vriezen-wassen-hifi-stereo-kleurenTV-video's etc.
waar nieuwe, licht-beschadigde of overjarige apparaten uit
de Hom-winkels worden verzar/ield en verkocht tot liefst...

60% korting
OP = OP. Slechts enkele stuks!

Hier enkele voorbeelden uit onze duizenden koopjes:
ACEC CONDENSDROGER

405, 5 KG. inhoud, 2 warmtestanden, reversetrommel RVS
GEEN ’ 1.299,- OF ’ 899,- MAAR:

’ 699,-
EXCLUSIEVE STOFZUIGER

STII/1100, 1100Watt, regelb. PVC buis, grote zuigmond.
GEEN ’ 329,- OF ’ 159,- MAAR:

’99,-
WHIRLPOOL WASAUTOMAAT

AWG 183, 1000 toeren, 4,5 kg. inhoud, regelbare centri-
fuge en vrije temperatuur instelling
GEEN ’ 1.497,- OF ’ 999,- MAAR:

’ 799,-
BOSCH DIEPVRIESKAST

GSD 1391, cfk-vrije kast, lade diepvries met 120 liter
inhoud, snelvriesschakelaar, dichte lades.

GEEN ’ 799,- OF ’ 699,- MAAR:

’ 499,-
PHILIPS KLEURENTELEVISIE

215T2430, 55 cm. beeldbuis, stereo teletext, afstand-
bediening, 60 zenders, timerslot, scartaansluiting

GEEN ’ 1.498,- OF ’ 1.099,- MAAR

’ 899,-
BLAUPUNKT VIDEORECORDER

RTV 240 PSW, scartaansluiting, afstandsbediening LCD,
zelfreinigende koppen.

GEEN ’ 810,- OF ’ 599,- MAAR

399,-
PHILIPS CD-SPELER

CD 624, afstandsbediening, hoofdtelefoonaansluiting,
random play, programmeerbaar.
GEEN ’ 659,- OF ’ 439,- MAAR

’ 279,-
SONY HIFISET

D207, cd-wisselaar 5 stuks, afstandsbediening, digitale
tuner, dubbel cassette-deck, dolby systeem.

GEEN ’ 1.349,- OF ’ 1.199,- MAAR

’ 779,-
WITTE HAL

SITTARD, Bergerweg 51-53, telef. 046-518162.
HEERLEN, Heerlerbaan 273, telef. 045-426842.

MAASTRICHT, Scharnerweg 66-70, telef. 043-633162.
Te koop dubbeldeurs IJS- I
KAST; tafelmodel ijskast', la- |
dendiepvries. *_ 046-753152.
Electronische WATERONT-
HARDERS te koop. Bel voor
info: EAB 04407-2035.
Te koop DIEPVRIESKIST
(300 Itr) ’150,-. Telef. 045-
-717653.
IJSK. gasf. ’95,-; wasaut.

’ 175,-; diepvr. ’ 175,-;
wasdr. ’ 175,-. 045-725595.
Te koop DIEPVRIESKIST,
mooie wasmachine, ijskast
en gasfornuis. Tel. 045-
-222258.
Te koop wasmach. volaut. +
BOYENLADERS + combi's
+ drogers v.a. ’175,- met
garantie. Tel. 046-744602.
Te k. IJSKAST, gasfornuis,
gashaard en 2 gevelkachels,
i.z.g.st. 045-210614.

Te k. WASDROGER, dubb.
drs. koelkast, volautom.
wasmachine. 045-255578.

Te koop goede WASAUTO-
MAAT. Telef. 046-754861.

Zonnebank/-hemel
Te koop 10-lamps ZONNE-
HEMEL i.z.g.st. ’700,-. Te-
lef. 04409-4378

Computers
COMPUTERSPEL huren.
Keuze uit meer dan 1000
spellen. Nu ook CD-ROM
en CDI. Eurovideo, Schar-
nerweg 67, Maastricht.
Nieuwe COMPUTERS voor
een gebruikte prijs. Muziek-
huis Guus Arons, Heerlen.
045-717155 (ook voor midi-
muziek-computerles).
Te koop COMMODOR 64
met disk-drive 1541, cass.,
2 joysticks, veel software en
boeken, ’250,-. Tel. 04498-
-55588, na 18.00 uur.
Te koop PC 386 SX met kl.
mon. en HPJET printer,
’900,-. Tel. 046-517445.
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Rail Idee is het nieuwe alles-in-één-kaartje voor een AMm
uit. Voordelig en gemakkelijk met de trein naar bijnaß
bestemmingen.Van musea tot attractie- /r/\ /L JZ
parken, van beurzen tot wandeltochten. "^T.f^Jjli!

Autotron Rosmalen jm
Rosmalen, t/m 23 oktober UV

Het Land van Ooit Q
Land van Ooit. t/m 24 oktober ia-. m

Efteling
Kaatsheuvel, t/m 30 oktober «n er

A , _
Koop een Rail Idee en profiteer van korting op L

de entree en 25%korting op de treinreis.Voor inftfk
matiekunt u bij het NS-loket terecht ofbel 06-9292 g
(50ct/min). fc.

De leukste treintips. We gaan ervoor *JM
0R

COMPUTERSPEL kopen?
Tele Games, grote keus in
alle systemen tegen de
laagste prijs. Gameboy 75
titels v.a. ’24,95; Nintendo
75 titels v.a. ’24,95; Super
Nintendo 125 titels v.a.
’39,95; Game Gear 40 ti-
tels v.a. ’49,95; Mastersy-
stem 40 titels v.a. ’ 19,95;
Megadrive 100 titels v.a.
’29,95. Mega CD., C.D.I,
en CD. ROM 100 titels v.a.
’24,95. Meer spellen op 1
cassette voor Nintendo en
Sega. Inruil oude spellen
mogelijk! Tele Games Sit-
tard, Parklaan 2 B, Maas-
tricht Scharnerweg 65. Ge-
opend van 11 tot 18 uur.
Sega MEGADRIVE 2 plus
Mega CD 2 met 6 spellen, 2
joypads en AV kabel met
nog garantie, nw.pr.
’1.500,- nu voor ’750,-.
Telef. 045-256795.
Te k. AMIGA 500 1 MB, plus
kleurenmon., extra drive 3,5"
en software, ’875,-. Telef.
045-272626.
Te koop Philips MSX 2
COMPUTER plm. 300 spel-
len. Telefoon: 045-217936.
NIEUW! PC met monitor
486 340 HD 4 RAM
’1.750,-; 486 CD-Rom
sound ’2.150,-; 486 2/66 en
CD-Rom ’ 2.650,-. Norber-
tijnenstr. 67, Geleen. 046-
-743394. Betaalgemak.

COMPUTER
met kleuren SVGA monitor
en CD-Rom b.v. 486-66,
HD 420 ’2.350,-.
Tel. 045-428276.
Te koop SEGA CD Rom
plus 5 spellen, ’400,-. Telef.
045-243353 na 18.00 uur.
Te koop PC 20 Mhz, 42 Mb
HD 3.5" diskdrive, VGA mo-
nitor, muis, programma's o.a.
WP 5.1 en Windows 3.1 mcl.
spellen. Alles 18 mnd. oud,
pr. ’ 800,-. 045-750035.

TV/Vldeo
KLEUREN TV grote sorte-. ring vanaf ’ 65,-. Radio/TV
van Voorst, Ganzeweide 48. Heerlerheide. 045-213879.

' VIDEOREPARATIES snel
en voordelig bij P.A. Wild-, schut, bel of fax 043-437066.
Te koop gevr. DEFECTE

"KTV's v.a. '85 en defecte
VHS video's v.a. '87 (typenr.

1vermelden). "_ 045-723712.i !. SCHOTELSYSTEMEN,
TV's, decoders en smart-- cards levert AGB-Electro-

' nies, S 045-457708.
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.
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 4 i
’ 60,- met afst rjeöfei
’125,-, met txt »at,
o.a. Philips/BlaupunK-L
dio/TV FRANK BV, h»
33 H'heide. S 045-2l3|yi

Mu2iek >'Eb
Diverse gebruikte pai
BOARDS. MuziekhuiS d
Arons, Heerlen, Ho< %
straat 5-7, 045-717155^1 J
Wersi ORGELS &i,
boards. Muziekhuis
Arons, Heerlen. H*J__
str. 5-7, 045-71716* koe
voor keyboardlessen)^, \
LESSEN voor keybo* *Jcordeon en orgel, £lezen binnen 1 wk, |^
opnames van Uw l*3*^
dels floppydisk of me |g]
a. ’ll5,- per kwa^gt
Hoensbroek en Heer*
Telef.: 045-415270. _j \
Te koop TAPEfS-lDER en bandrecoröj,
banden. Tel. 04499-3gg- en
Te koop div. goed* _
JUKEBOXEN aan »J»pc prijzen. Akerstraa' j«-
-164, Hoensbroek. __^»
Een fijne hobby voor
ge wintermaanden- i
KEYBOARD of ele^ fer
orgel. Lessen gege^ *"
gediplomeerd leraa' '045-322813.
PIANOLESSEN van j-
plomeerd pianodoce11- ?.

045-424432.
GITAARLESSEN, vO*
ginners en ge***; si
jong en oud. 043-6709*1- 8<
Te k. Gibson Explor"' \
GITAAR, zwart, i.Z-9V
koffer, vr.pr. ’ 1.100,-- * *; 458608 (Stewart). s ï
Te huur prof.
APPARATUUR, comf-,*
v.a. ’69,- per dacy*
gratis brochure 045-2^> °Piano ACCORDEON■ bas, 4 koorig, ’ 1-2^ I.
045-326810. "".

i/B I'Te koop ORGEL ' 5
vr.pr. ’750,- i.z.g-51 /

I 04450-3595. _^jI.Te koop gevraagd
| LP's, alle soorten

Telefoon: 04404-1706^»
Te koop Slingerland . -■ STEL, kl. chroom, r ,

jTel. 04406-16536. ■. KEYBOARD GEM V \
plus d.d. pr. ’ 3.000,-jj Nmodule Yamaha »
’ 700,-. 043-472889^y

■ ZUPAN accordeons
ner accordeonssho*- (

\ menwerking met A
Lanzinger Benelux j
t/m 22 oktober. I-1^1 Busch, Haverterp%
Nieuwstadt. 04498-53*°?
PIANO'S in divers*

[ klassen te koop en j

Pianohandel J. So<%
Zn., Akerstr. 82,

; Tel. 045-713751. <■ Wat VERKOPEN?
teer via: 045-7l9ggE^

" BLAUPUNKT MOK.A^ PHILIPS GRUnDIG JVC LRUltvS^V''
B_ste Koop Consumenten Gids _bJ*-*-VH______________________________M

ds/tJtS Plusgratis yS AM usgrais X "*lmmff yX Ël . .gcj rriinim 00.4

BIAUPUNKTPS 45-29 VT TELEVISIE NOKIA 5554 VTTELEVISIE PHILIPS 21 PT 350 TELEVISIE GRUNDIG XS 63 TELEVISIE __________J| W
Compacte kleuren televisie met een 45/41 cm Fraaie kleuren televisie met een 55/51 cm Black Exclusief vormgegeven kleuren televisie meteen Kleuren televisie met een 63/59cm Black Matrix
Flat Squarebeeldbuis Dmv demenuprogram- Planigon beeldbuis. Met recht door de Consu- 55/51 cm Black Hibri Flat Square beeldbuis. beeldbuis. De CTI schakeling zorgt voor een

w OQC .
merirKjen zenderidentificatiezijnde50 voorkeu- mentengids uitgeroepen als 'Beste Koop. Snel- Stereogeluid via een muziekvermogen van 20 perfekt beeld methaarscherpekleuren. Krachtig JVCAV2BSI TELEVISIE ' "— ,-ct-riik-s*o
zezenders zeer eenvoudigmte stellen Teletekst Ie automatische programmering van de zen- Watt en ingebouwde subwoofer. Eenvoudige stereo geluid via 2 breedband luidsprekers en 2 Kleuren televisie met een 70/68 cm platte beeldbuis welke garant staat voor een contras» i ]

geluid via 2front breedband luidspre- ders. Maar liefst 100 voorkeuzezenders, tele- bediening dankzij menubesturing en autostore x2OWattvermogen. Tevens On Screen Display schitterendekleuren. Bij breedbeelduitzendinqen ishetbeeldformaatonschakelbaar 000 ,&

kers Tevens kinderslot sleeptimer hotel mode tekstmet 8pagina's geheugen,keuzemenu's op voor gemakkelijk vastleggen van de zenders, met zenderherkenning, 49 voorkeuzezenders, fekt stereo geluid via de unieke super slime dome luidsprekers en de acoustic surrouna k J(1t,
en afstandsbediening Aansluitmogelijkheid hetscherm en eenoverzichtelijke afstandsbedie- Tevens On Screen Display, 60 voorkeuze- timerfunktie, elektronisch cijferslot en afstands- Tevens teletekst met 64 pagina's geheugen, praktische videocamer-aansluiting aan de

voor vnrt hoofdtelefoon ninq maken dittoestel compleet. ' zenders en dubbelzijdige afstandsbediening. bediening. klokenmulti funktionele afstandsbediening. '\
VooelznnaaHis 999 Voaelzangprijs 1199 Vogelzangprijs 1599 Vogelzangprijs 1699 Vogelzangprijs
ln3lOvYwj '88 minimaal 200 InrSilKWlJwj. '90 minimaal 200 Inroil KTV_w|.'BB minimaal 200 InruilKTVbwj. '90 minimaal 300 Inruil KTVbwj. '88 minimaal A

799 999 1399 1399 159*
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Z" Voorde- WM***^

"RTAS-vakbedrijf
_^ van Wel bv> W toï?kerv-e 9 4

w-fe nJ» G Bunde
a 1543-647833
_^gamellngen

gevraagd POST-

uIS postzegels. Te-
HO'ser? c

ho°9ste Priis- p
5 iv, 42,
-j-yW Heeze. Tel. 04907-
-'

he _ UteratuurIssj>
YrCP-9'ote Winkler Prins

01-- 25-d'g-
fQ tlsevier, als nieuw,, <415__045-319439.

j*Sj^Un Antiek

** J^ANDEL Lodewijke leis . ko°P antieke in-
J teoß

klokken, kleingoed
:-f* wf" contante betaling.>^2_120526. _

Riessen ANTIEK
jsf, °rKoop antieke meu-
J fno__i vi»nnekasten,

al PI j nachtkastjes,
y jfaapkamers, eetka-

-I«stii| anksellen, Franse,

' ' en Barok meubels.
-_*' HeLlomple,e inboe-rf^nhhrr^enb"oekerweg 44,
Il- | kOOD~ 'E-ke „ 9evraagd barok,

n' Jk rr-—:-NEm ' meuw geloogd
Meubelen, voor 'nS1 wln,erieur- Roman-JfraSflL Vaesrade 56'Ü9oi Nu'h- Tel. 045-

-* '■r ri„k. tobaan afslagA\ he Cn,ln9 Hoensbroek,
'"«rade i.

Spoor 1e links,
y ?avond gesloten, Do.

■ NervL An,'g-Jes, Am-
iïfr*s 9' H°ens-spt b^T' ,el- 045*
Ir uil h ' u he mooiste
&'l E„uroPa 2000
✓

Ge°P: dond"
* _^°«se~^t - vrl grenen en eikenAr iarjn„9ens VT-WONEN
.*k slVlndt u bi) 'nterart
i T©let pSlveld 'f-sfaat'est 045-*W3161. Ei-x^C^tie en logerij.0 SEaJe?loten. donder-

;^?§g_ (privé).

?raK inS'MONS gespecja|j.
i I an«eke 6rü' ,?renen' ei"_ kC_ meube|en, lam-, <■ o. k 6rMUtn <in het <*■>VSor? °45"243437

' \tlJ2orde regio!

>n dTJi6ke SLAAPKA-83^l8laressoirs. Telefoon
fIEJ~—;-_______ j; eikel' _Hugen' v°°r gre- Istaai on- Amahonie meu-
*v>6n zcinn ,' Grevenbicht. I

Bijzonder I
voor de prijs
van gewoon.

jffif fff_**' // f 11 it n__i_i

JS ■_____■__- «3---1

Maak kennis met de bijzonder complete Sephia. Al vanaff. 27.900,-*.
Kia geeft u opvallend veel auto voor uw geld. is er de Sephia in GTX uitvoering. Met verstel-

Waarmee we niet alleen doelen op zn ruimte en baar stuur, centrale deurvergrendeling en rondom
comfort, maar ook op zn bijzonder complete electrisch bedienbare ramen en spiegels,
standaard uitrusting. Neem nou deKia Sephia 1.6 Om kort te gaan; met elke Sephia heeft u een
SLX, die standaard met verstelbare hoofdsteunen, bijzondere auto, voor een gewone prijs. Gaat u
verstelbare koplampen, electrische antenne en in maar na; er staat al 'n Sephia voor u klaar vanaf
hoogte verstelbare voorgordels wordt geleverd. ’ 27.900,-. Reden genoeg om bij de Kia-dealer

Voor een prijs die heel gewoontjes genoemd langs te gaan. En tijdens de proefrit te ervaren dat
mag worden. Gewoontjes is ook de prijs van de u met Kia 'n klasse rijker rijdt.
Sephia NLX, die ook nog eens stuurbekrachtiging _T?__r^_
en fraaie siervelgen heeft. Voor wie nóg meer wil, -Kia rijdt Tl KlaSSe rijker.

Leaseprijs vanafR 830,- (excl. BTW bij 48 mnd./20.000 km per jaar). * Consumentenprijs md. BTW7BPM, cxd. kosten njklaar maken.

Kerkrade, Autocentrum Keulartz, Locht 4283, 045 - 419905 Koningsbosch, Automobielbe-
drijf J. Coenen, Prinsenbaan 65, 04743 - 1574 Maastricht, Autobedrijf J. Jacob, Sortieweg 75

(wijk Bosscherveld), 043 - 214951 Nuth, Automobielbedrijf jo ten Oever; Vaesrade 50,
045 - 242025 Schin op Geul, Autobedrijf Wiertz, Valkenburgerweg 133, 04459 - 1258

Te koop diverse ANTIEKE
kasten, commodes, tafels,
stoelen etc. o.a. eiken en
grenen. Riga, Ambyerstr.
Nrd. 174 Maastricht, Wijk 25,
S 043-620924, v. 10.00-
-17.00 u., zaterdag 12-16 u.
Te koop verzameling AN-
TIEK van part. per stuk of
geheel. Telef. 046-753779.
Antiekhandel HAMERS
Specialist in grenen meu-
bels o.a. 1 en 2 deurs kasten
v.a. ’ 1.150,-. Hoek en vitri-
nekasten v.a. ’950,-; Buf-
fetkasten v.a. ’1.450,-;
Commodes v.a. ’ 950,-.
Secretaires, tafels enz. te-
gen betaalbare prijzen. Zon-
dag kijkdag!! Rafaelweg 6,
Susteren. Industrieterrein
Wolfskoul. 04499-3763.

Uitgaan
Grand Café LA VIE. Wilhel-
minaplein 22, Heerlen. Pils
’2,- voor jong en oud. Di-
verse biersoorten op fust.
Zaterdag 15 oktober Kara-
oke-avond in Café REIN-
GOLD, Klinkenberg 173 te
Rothem. Aanvang 20.00 uur.

Braderieën/Markten
Per bus naar de zwarte
MARKT in Beverwijk, ’30,-
-per pers. ledere zaterdag en
zondag. Tel. 045-257777.

ROMMELMARKT zondag
16 oktober in Gemeen-
schapshuis Schaesberger-
veld, Heerlen. Telef. 045-
-721452/728393.
ROMMELMARKT zondag
23 oktober in het Juphuis in
Heerlen. Telef. 045-721452 /
728393.
ROMMELMARKT zondag
30 oktober in gemeen-
schapshuis Mariarade te
Hoensbroek. Telef. 045-
-721452 / 728393.

Te koop gevr.
Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oude METALEN.
Gebr. Swinkels, Beitel 74,
Heerlen. 045-422025.
Wij kopen al uw nog bruik-
bare BOEKEN en stripboe-
ken. Wij halen en betalen
contant, a 04747-2549.
KLEUREN-TV'S gevr. en vi-
deo, stereotoren, wasautom.
magnetron, video camera.
Telef. 04406-12875.
Te k. gevr. rechtstaande ei-
ken ELEMENTENKAST + 6-
pers. eiken eethoek. _ 046-
-582007 na 17.30 uur.

Diversen
PARAGNOSTE voorspelt
uw toekomst. Ook voor ge-
nezing. Telef. 046-754314.

Problemen met uw gewicht?
Ik ben in 3 weken 8 kg kwijt en over mijn hele lichaam 90______ cm. Dit is geen grap. Bel Bianca 045-330184.

FISTELPOT: WestFries
kruidenmengsel, gemengd
met roomboter. Zuivert het
lichaam van onstekingen,
jeugdpuistjes, eczeem, etc.
150 jr. oud, recept van de fa-
milie Ursum tot heil van fistel.
Vraag per briefkaart gratis
brochure bij Drogisterij,Francaise-Conijn, Westerstr.. 47-49, 1601 AC, Enkhuizen.

Verwijderen van
Tatoeages

zonder littekens.
Lasercentrum Heerlen, Op
de Nobel 9 (tijdel. Nobelstr.

" 24). Tel. 045-741997.
Te koop dwerggeitjes en

1WIJNPERS. Tel. 043--. 641915.
'Te koop eiken BANKSTEL,■ 3-zits en 2 kuipstoelen. Tev.

kinderwagen 3 in 1 merk. Mutsearts. Kokelestr. 163,

"Kerkrade.
'Te koop compl. SLAAPKA-■ MER; koelkast tafelmod. en.kleine; vitrinekast, 4-pitskooktoestel, 2 naaimachines,opklapbed. Telef.: 04492-

-5050 na 17.00 uur..: Te~~ koop SLIJPSTENEN grof
en fijn, verschillende matenendiktes. 045-227647.

Programma Stichting Zon-
nevlecht: Bloemenseance
donderdag 20 oktober, hel-
derziende waarnemingen d.
m.v. bloemen (s.v.p. eigen
bloem meebrengen) door de
bekende helderziende
Marion Evers uit Hilversum
in het Juphuis te Heerlen,
Schandelrstraat 81. Entree
’lO,-, vaste deeln. ’5,-.
Aanvang 20 uur. Attentie,
attentie, attentie! PARA-
NORMALE infodag op zon-
dag 30 okt.: plm. 60 stands
met tal van aktiviteiten op
paranormaal en alternatief
gebied. Alle consulten en le-
zingen de gehele dag gratis.
Aanv. 11.00-18.00 uur. En-
tree ’ 10,-, vaste deelne-
mers ’5,-, in het Juphuis te
Heerlen, Schandelerstr 81.
Attentie, attentie, attentie!!!
In ons Esotherisch centrum,
Hoofdstraat 141 te Hoens-
broek kunt u tevens terecht
voor groepmeditatie a ’5,-
-p.pers. (2x per week) en
voor diverse cursussen w.o.
kaartleggen, handlijnkunde,
astrologie, ontwikkeling me-
diamieke gave. Privéconsul-
ten op afspraak. Inl. Stich-
ting Zonnevlecht, Hoofdstr.
141, Hoensbroek, S 045-
-212256/046-582862.
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Comfortabele fauteuil Originele Lazyboy relax- Vast model relaxfauteuil. Moderne relaxfauteuil
met verstelbare rug en fauteuil met schommel- Eenvoudige, strakke met aparte ronde
voetensteun. Süperlestic mechanisme. Zeer vorm met ongekend rugvorm. Onafhankelijk
vormschuim garandeert comfortabel door verstel- goede pasvorm. van de voetensteun te
u een perfecte zit voor bare rug en voetensteun. Keus uit vele stoffen. verstellen. Bekleed met
jaren. Bekleed met stof. 15 Jaar garantie op het eersteklas leer, verkrijg-

mechanisme. Uitgevoerd baar in veel kleuren.mimlSS 1995'~ 1595,- va 1895,- va 2995,-- At "«! " fr#-**fl|__71 \*m^r^m\^^m\m\\m^ iS__3l
gevormde I mmAÈ a_o_l WL*m ■_# £**H_^'"C*"
en voetensteun voor opti- ma _—_ _» _, "maal zitcomfort Goede W (J Ttt 0O C d t C Zltt C tl
aansluitende rug door
middel van 'donszachte'
vulling. Uitgevoerd in leer.

OftAC In de Cramer 154 - Woonboulevard Heerlen - Telefoon 045-754224
Mm ww*l; oók in Apeldoorn, Arnhem, Utrecht, Zoeterwoude en Zwolle

Te k. COMPUTER 386, 80
Mb Harddisk plus kl.mon. en
CD-ROM, ’1.300,-; zware
gietijz. tuinlamp, 2.30 h.
’450,-; te koop gevraagd
aanvoerapp. en andere
houtbewerkingsmachines.
Tel. 04756-5228.
Te koop grenen BABYKA-
MER ’500,-; 4-pits gas-
kookplaat wit ’ 125,-; antie-
ke 6-pers. eethoek ’750,-.
Telef. 046-379655.
Te k. super 8 GELUIDSCA-
MERA merk Shinon tev. Zi-
bro-Kamin. 045-229186.
Vermoeid, stress, lichamelij-
ke klachten? Ontspan.
Neem een Integratieve
MASSAGE. _ 04750-11462/
04492-1360.
Te k. 2 ROLSTOELEN, 1
electr.; 1 damesfiets z.g.a.
n.; 1 briemachine geh. com-
pleet. Telef. 045-226249.
Adelaarstr. 14, Heerlen.
Te k. witte BABYKAMER en
Yamaha keyboard. Telef.
045-229431.

Te k. (leeg verk. mag): ook
v. hobby en part. winkel-
WANDREKKEN (losse
elem.) 2.28x75x58; show-
blokken div. hoogtes (wit)
25x25x...; bloemen/emmers/
vazen div. keramiek, potte-
rie, plantenbakken, rietwerk,
kaarsen, glas, voorraad,
potten en div. H. Barakken 4,
Wijck-M'tricht. 9-12.30 uur.
Afspr. 043-212427.
Te koop TEKENTAFEL I.
1.70 m br. I.oom, z.g.a.nw.
Telef. 04455-1870.
Erkend alternatief genees-
kundige voor al Uw psychi-
sche en lichamelijke
KUCHTEN. Magnetiseur
en voetreflextherapeut. S 045-
-428813.
Te k. KANARIEBROED-
KOOIEN en TT-kooien,
’lO,- p.st. Tev. BSA He-
renfiets, 3 versn. ’300,-.
Tel. 045-753823.
Te k. KOELCEL, 8 m3, 220
Volt, demontabel, i.z.g.st.,

’ 700,-. g 04450-3860.

NOVEEN St. Clara. Belang-
rijk. Vraag alleen positieve
dingen. Bid 9 dagen het
Wees Gegroet bij een bran-
dende kaars, ook als u er
geen zin in heeft. Vraag 2
dingen die vast onmogelijk
lijken om verhoord te wor-
den en iets wat u ter harte
ligt. Laat de negende dag de
kaars geheel opbranden en
publiceer dit bericht. U krijgt
wat u vroeg.J.L.
Chin. Restaurant Kota Radja:
BEZORGSERVICE: bij be-
stelling v.a. ’25,- gratis
thuisbezorgd, g 045-714035.
NOVEEN St. Clara. Belang-
rijk. Vraag alleen positieve
dingen. Bid 9 dagen het
Wees Gegroet bij een bran-
dende kaars, ook als u er
geen zin in heeft. Vraag 2
dingen die vast onmogelijk
lijken om verhoord te wor-
den en iets wat u ter harte
ligt. Laat de negende dag de
kaars geheel opbranden en
publiceer dit bericht. U krijgt
wat u vroeg. J.B.

-1
Te koop eiken BABYKA-r MERTJE: hang/leg kast met

I 3 laden en verstelb. bedje
’500,-; kinderbox ’75,-;- halkast met sch.spiegeldeur,

! kapstok en 2 laden, ’375,-;; 2-drs. kleerkast ’150,-; 6- laden kastje gefin. grenen. ’75,-; centrifuge ’85,-; mi-s niwash ’ 85,-; inb. gas-. kookpl. ’BO,-; vitrage 16
I mtr. ( h. 1.93 mtr.) met bra-

deriekant, als nw. ’165,-; 6
banen velours overgordijnen

" (h. 1.95 mtr.) ’135,-. Tele-; foon: 045-720894.; ——Te koop uit boedel-deling: 2-- pers. MDF BED, mcl. 2 ma-
tras., verstelb. lattenbodem,

1 nw. nog niet gebr., van
I ’1.200,- voor ’550,-; koel-

kast, 1 jr. oud, f200,-; grill

' ’50,-. Telef: 045-274470.
i -[ Schoenen 1 maat VER-. GROTEN of verbreden met, gar. v.a. ’20,-. Vijgen, A-
\ kerstr. 30, Spekholzerheide.
i Omgaan met hyperventilatie
I en STRESS? Assertief zijn?

Dat kan! Info 04408-2406.

.——i

Fijne diepwerkende MAS-
SAGE, loslaten en ontspan-
nen in een rustige sfeer,
(geen erotiek!). Alleen vol-
gens afspraak. Tel. 043-
-626477.
NOVEEN St. Clara. Belang-
rijk. Vraag alleen positieve
dingen. Bid 9 dagen het
Wees Gegroet bij een bran-
dende kaars, ook als u er
geen zin in heeft. Vraag 2
dingen die vast onmogelijk
lijken om verhoord te wor-
den en iets wat u ter harte
ligt. Laat de negende dag de
kaars geheel opbranden en
publiceer dit bericht. U krijgt
wat u vroeg. P.C.
Te k. TEKENTAFEL 80x120
cm met railtekenmachine en
verstelbaar onderstel. Tel.
045-258514, na 17.00 uur.
Te k. 2 vol eiken KASTEN, I.
2.47m., I. 1.33m., electr. or-
gel met kruk. Telefoon 043-
-479656 na 18.00 uur.

Voor Piccolo's
zie verder pagina 32

i
IL|PS MOKIA^ SONY SONY 'S m __T -_-__J_.— DEZE WEEK BIJ VOGELZANG

[ /\ Pi F I DRIE-DUBBELOP-KIJKGENOT
fiiNMii / **-■

______—_-k " ■»lfl_~i_tH Vogelzang is dealer van FilmNet ge-
/ SHH_____H__H_HH worden en datvieren we meteen grandioos drie maanden lang gratis Fiïm-

a>/_ss I musgratis I ""s°^s s' ■ Net abonnementbij aankoopvan een kleuren tv. Maardat is nog niet alles,
I tiiMMii /^ I Ml tfy^^ want c'eze week geven wij ook een extra hoge inruilprijs voor uw oude

/J* *_<&& J^&> 1 '<^' nom et st drie-dubbel te maken: voor 14.00 uur gekocht
/^ Xe*** /-^^X?^^ betekent dezelfdeavond al van FilmNet genieten. Zorgt u er wel voor dat
/ I /&*" m\^ m u een geldig legitimatiebewijs bij u hebt. En uiteraard dient u FilmNet te

I *mmmm 'l_^__lwmmmmWof mm^^^~^^^s------ k̂mmM FilmNet heeft veel te bieden:
**M%mum^mmwmmlamJmmu^ jM\f^ m*Mm* W FilmNet Plus, 24 uur films, kinderprogramma's, live-sportuitzendingen

IlLlp lk\**** en concerten.
■5sS?M?t JJ0 TELEVISIE NOKIA 7175 TOP TELEVISIE SONYKV-C 2969 TELEVISIE SONY KV-W 2813 TH? Co,"P,e,e,M°VJe Sl*"?'* 2

U
4 U^ S^filmS met Nederlandse

H; ?m|:latSn hhnlekleuren televisie meteen Slank vormgegeven kleuren televisie met een Classic Design kleuren televisie met een 72/68 BREEDBEELDTELEVISIE ondertiteling, ledere maand maar lietst honderd tllms.
*?Qn,enlïnaS 71/66cmBlacCPIanigon NT beeldbuis voor een cm Hi Black Trinitron beeldbuis voor een beeld Maak von uw huiskamer een bioscoop met deze f 1fcv> technfeÏÏoS voo

6 °°| H hD| held9n' C°n*astr'ikbeeld Krachti 9 stereo geluid met natuurlijke kleurweergave. De soft line de- prachtige breedbeeld kleuren^^televisie fjTtqe Hl-fIV_, * ibee|d- K achfaïw ° e^.2bSO'UUt ' Vl° f n TTT" en, in f̂
bouwde «t, S'9nlyid-P-ekers 9even via 30 Watt vermogen voerd meteen 16:9/68cm SuperTrini'on b3d- "-!___« S^k^rmoqen9

von Tn?w «°?e °" 7a°Q °mSchakefcaar beeldformaat 4:3 een fraai stereo geluid.. Uitgerust met Tele- buis welke in combinatie met de 100Hztechniek _T W^? C____J
? S>e in SS 0? Watt. Tevens 16=9 en Cinemascope zoomfunktie. Teletekst/ tekst/Top tekst, On Screen Display voor gema- garant staat voor een subliem beeld zoSeril Ê\ fL --__.__■ __■ ______ -P PA/-?FrÜa9lT,T^he^9enGeSCh,kt keliikf bediening,6ovoorkeuzezenders,d,verSe fingen. De beeldbuis is deplatstetewerdcl Een HVM Iflrl I THfll^fc^p:/TSxö| gS^fi^ sSïssffi*-"1---*— asfi«;- _.^fl UUutUHfllj
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Omdat de R weer in de maand !
zit, doen we de d in de aanbieding

Nu het buiten allemaal wat frisser en JL _ En we hebben een gezond stukjf
Ap\.~^**-S**jSs.

natter wordt, kan 'n mens wel wat extra > T_____l _f fruit of groente voor elk uur van de dag
* :tSb HEP__ aam ■■ _K_ Wsk.

weerstand gebruiken. Vandaar __éaWt~\ ''S^ST 'T^mÊ* _.
Dus laat de winter maar komeri
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_F IfP^ _^% _<N t[

voor stuk vol met vitaminen, Oh Gemengde sla, diverse |
voedingsvezels en mineralen. soorten, zak 200 gram 1.4-'

Uit de bedieningsafdeling- --~ , vernieuwd* San Francisco biskwie, Conimex roerbaksauzen, Groenteenfruitdoenmeerdanu Magere varkenslappen, _5 Herfstboeket, t,
Johma sellerie-vlees-aSei r*^E_JH 01 Biscottesof naturel + volkoren, * IS UW kriStalSDaar- Babi Ketjap®, Kip Kanton®©©, denkt. Praktische adviezen het Verpakt kilo JA5Ü;9.99 |®©g IrZTlr ZT ' -fe
ofkomkommersalade U^s], g^gfgS»: Knackebröd, bundel a 2 rollen A£Sr 3.39 |_ aa i+wnl| Babi PangangofTjapTjoy®®®®®, waaromvan veel groente en fruit, 500gram 2#S Ö._D PerDos
mn oram r-_rasxs QQ \\éwÊê\ riivpr^P qnnrtPn _- Kaan. VOI! pot 500 ml 3:9*9* OQQ hoeveel per dag en nog meer . ~ ~ _

f ah servicelijn: 06-0305. De atj iluogram ®@®® yy Si^^^1. a'^^soooen^ Alte Weintradition, v *-W informatie vindt vin de folder Zwitserse-, Indische-of deze advertentie kunt vin aiieAH'v
Unox magere rookworst, .__S__F pak®®®NuL3g een iets zoete, witte wijn- @®«® J 7 -fc Uw volle spaar- f^TZroiiToCLfeVaZT van De Nederlandse Kanker- Vlaamse rollade, qqq X"i.^T__ mél'M
vacuüm verpakt. . nft D.E. Roodmerk koffie, drank, 3 flessen a 1 liter 10,- I JL=> kaarten kunt u retours bankofg.ro iz.ede verpakkingi.

bestrijding ZieinuwAH.winke|op kilo @®@® AAM V-W l^Z^Tm^XÏ
250 gram 2&5 ZMm) snelfilter®®®®® of grove 01 Katiang Pedis L-U V . i tot ulterlilk r__ rhnrniariP-b-, de groente-afdeling' 01 Kipfilet, kilo l&b& 16.50 die cijfertjes op de deur staat, m
Oh voikorenbrood, ma,ing®®®,Paksoog_^7.B6 cup2o^rfms^_^ 2.59 \\JM zaterdag 5 S^^i* 1.99 zijdezacht 500-i-am «-^8.75 150!
verpakt, half J^ 99 Even voorstellen: Croky chips, naturel, paprika, VW mS" „..e. _\-■■■:*-.. /l5denier, diverse' Maakt u het recept doen |>% J

theel _» l.yy p,uckerthee, „ ketchup of Bolognese, Yf inieverea AnelFujjr 4Qg J|^^/ kleuren en maten, wij de rest. Bedenk een V «
01 Weekend- doosje 20 zakjes a 4gram 69 zak 200 gram +25 gram *^Q ' ' proefpakje 600 g &m -\.W \Mj Jr» ’ @^ meesterlijk recept met Green- l_E»
broodjes, Pistolets, m _h_ hic^o extra inhoud* J^S i.oy 01 Zonnebloemolie, QQ Odorex deodorant 1.7 4IL __w 369 fields rundvlees of Farmers Best #v^l__k_J<
om zelf af te bakken SnfXram 189 Duyvis knabbelnoten, fles 1 liter «w» _4» 1.99 SU*. 2 stuks. 01 Douche, , h

varkensvlees. En maak kans op
witofbruin 2 rollen a 250 gram J_ö» Sse smaken, zak ' Uit de diepvries: EB| flacon 250 ml.«» Sanex shampoo .douche, !nTiTurï OKl''verpakt4stuks 01 Fromage aux noix 50+ 250gram ~» J.59 01 Rode kool met appeltjes fcd|| geuren , duopak &gg el .eeswaardebonnea^De ure_

_^ 1.99 doosje 125 gram 2.98 pak 450 gram J^ 1.29 l_^|/!Lsamen landse meesterkoks. j^hoijTL
w . ... winkel)* vrM/r,i „Aahnr+Hrini. Rnhiin ._a<-._or7arhtpr Parifir Philips SL-spaarlampen, 9 Watt, zie de actiefolders in de winkel.* *********** -*V£»o.„,oren , „ SSST*^ 179 Cnzal^cea-erpar,,,,. SSSr' . „ S=^^ '^i^V 15.95 OreenMdsb,e«Uk. 'sUnkgrootstewt
IL29], rolO stuks 1.09 Pak2oo§ram i*» X-'- per 100 gram ® 359 3.49 fles 1 liter s>®® _7» 1.55 navulpaksooml 3^*9*2.69 perstuk®®®®_yrytr iJ-w loogram ©cmx? _■*€, 3.09 blijft op dekleintjes *
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Diversen
NOVEEN St. Clara. Belang-
rijk. Vraag alleen positieve
dingen. Bid 9 dagen het
Wees Gegroet b.j een bran-
dende kaars, ook als u er
geen zin in heeft. Vraag 2|
dingen die vast onmogelijk
lijken om verhoord te wor-
den en iets wat u ter harte
ligt. Laat de negende dag de
kaars geheel opbranden en ■publiceer dit bencht. U krijgt ,
wat u vroeg. M.W
Te k. nieuwe akoestische i
GITAAR met hoes, ’300,-, i
echte opafiets, ’ 175,-. |
04450-4637 na 19.00 uur. (
FLIPPERKASTEN. Op don-
derdag 13 oktober van 19.00- -23.30 uur in Valkenburg. Bij-
eenkomst voor alle flipper- ;
kast-liefhebbers in Limburg
o.a. gratis flipperen op 10 "recente flipperkasten. Kos- |
ten ’5,-. Inl. en opgeven bij .
G.H. Arens. Tel. 04406- ;
10188 |
KRASLOTEN - 21 spel, l
pnkplank voor horeca en i
vereniging. Tel. 043-476065. I:
POSTURAL INTEGRATION, "lichaamsgerichte therapie f
voor bewuste omgang metI c
emoties en loslaten van I (
spanningen g 043-626477.

Te koop 2 infra-rood
ALARMSYSTEMEN, 3 jaar
garantie. Tel. 046-528469.
MASSAGE: stress, gespan-
nen. Masseur geeft ont-
spanningsmassage voor m/v.
Per behandeling ’ 50,-.
Caring Hands 045-429995 v.
9.00-21.00 uur.
TROUWEN met Amerikaan-
se vleugelauto 1958, plm.
’450,-. Telef. 043-671335
Te k. vertik, beige, stoffen
LAMELLEN, mcl. railsys-
teem, 300x200 + 260x200
cm; Sony Tuner + versterker
(75); Technics cass.deck en
boxen (79), boekenkastmo-
del, t.e.a.b. Tel. 045-320516.
Te k. LEDER om zelf kleding
te maken. Bellen tussen
10.00-13.00 uur en 18.00-
-21.00 uur 04160-34968.

Te huur LOODS of autostal-
lingen; te koop partij buro's;
eiken toogkast. 046-379323.
OVERGEWICHT!!! "Herba-
life" 30 Dagen Geld Terug
Garantie. Inl.: 043-611190
tussen 9.00 en 12.00 uur. ;
Te koop 2-zits beige klas-
siek BANKJE (merk Top-
form) als nw.; elec. maaima-
shine 48 H; spinnewiel;
[merk Wiad), alles t.a.b. .
Telef. 04459-2889.

Te koop BANKSTEL, 3-zits
met 2 stoelen, ronde salon-
tafel, 2 tapijten, motoren 380
Volt en postzegels. Telef.:
046-375567 na 19.00 uur.
Te k. BOLDERKAR, heren-
fiets 3 versn., spanenzuiger,
salontafel, diverse electro
motoren. 046-740009.
MEUBELHAL Geleen. Komt
U kijken? naar onze prachti-
ge spullen! dan ziet u een
droom van 'n herenkamer
(art Deco) in schitt. wortel-
noten, Barok eethoek in
rundl. v.a. ’1.495,-, Lode-
wijk en Barok bankstellen v.
a. ’895,-, klassieke bank-
stellen in rundl. v.a. ’ 695,-,
Venetiaanse zilverkast, Ba-
rok zilverkast enz. in onze
afd. van meer het gewone
genre pr. eethoeken v.a.

’ 95,-, bankstellen ’ 175,-,
rundl. clubs v.a. ’95,-,
wandmeubels v.a. ’ 125,-.
Komt u beslist even kijken
want alles opnoemen is niet
te doen. (hadden we de hal-
ve krant nodig) en! erg mak-
kelijk ruilen wij uw oude
spullen in en rest. betaling in
6 mnd. zonder kosten. Oude
Maastrichterweg 27, Geleen.
Deze weg loopt parallel met,
Rijksweg Nrd. (let op videoth.
de Kijkdoos, daarachter is i
de hal). I

PARAGNOSTE helpt u van
pijn, stress en problemen af.
Bel voor afspraak. Telef.:
043-473161.
Te koop witte LAMELLEN,
verschillende maten. Tel.
046-528048, na 18.00 uur.
HELDERZIENDE voorspelt
uw toekomst, ook voor rela-
tiebemiddeling. 043-253637.
Te koop wit all. ROLLUIK,
1.50 mtr. breed, 1.50 mtr.
hoog; dakdragers Opel Ka-
dett E model ’75,-; kinder-
wandelwagen met regenkap/
voetzak enz. wit/grijs ’ 50,-.
Electr. grasmaaier ’ 50,-.
Keizerstr. 40, Landgraaf. _
045-325710.
Te koop AMIGA 1 MB met
externe drive + kl. monitor,

[compleet; breimachine (aan
te sluiten op comp.) met
onderbed; 2-pers. kayak en'i-pers. polyester kano. Te
bevr. 043-618867.
Te k. GASFORNUIS
’lOO,-; bankstel ’lOO,-;
Housekooi; 2-drs. koelkas-
ten; aanhanger ’ 250,-;
zaagtafel; wasmachines;
werktafels; gaskookplaat

’ 85,-. Telef. 046-379323.
.OPGELET!! Wij halen gratis
uw oude diepvries, ijskast, e.
d. bij u thuis op. Tel. 045-S 719136.

NOVEEN St. Clara. Belang-
rijk. Vraag alleen positieve
dingen. Bid 9 dagen het
Wees Gegroet bij een bran-
dende kaars, ook als u er
geen zin in heeft. Vraag 2
dingen die vast onmogelijk
lijken om verhoord te wor-
den en iets wat u ter harte
ligt. Laat de negende dag de
kaars geheel opbranden en
publiceer dit bericht. U krijgt
wat u vroeg. J.C.
Te k. Coca-Cola WDG
KOELKAST, uit 1939, in perf.
St., ’ 3.000,-. g 045-245587.
NOVEEN St. Clara. Belang-
rijk. Vraag alleen positieve
dingen. Bid 9 dagen het
Wees Gegroet bij een bran-
dende kaars, ook als u er
geen zin in heeft. Vraag 2
dingen die vast onmogelijk
lijken om verhoord te wor-
den en iets wat u ter harte
ligt. Laat de negende dag de
kaars geheel opbranden en
publiceer dit bericht. U krijgt
wat u vroeg. ML.
Te k. prof. EQUALIZER Dy-
nacord EQ 200 ’95,-; ste-
reocoder ’ 250,-; mountain-
bike Giant Coldrock nw.pr.
’1.200,- nu voor ’575,-;
Scanner Yupiteru MVT-
-8000 met toebeh. nw.pr.
’1.190,- nu voor ’650,-,
alles z.g.a.nw. 046-512935.

Te koop prachtige SENIO-
RENSTOEL in alle standen,
electr. te bedienen, z.g.a.nw.
tevens leren hanglamp en
houten schommelstoel.
Telef. 04492-3279.
Te koop gouden gourmet
DAMESARMBAND met
gouden munt, Juliana, lang
haar; doublé herenhorloge
merk Seiko, mooi degelijk

1 autostoeltje, merk Prestige.
Telef. 04406-41268.
Cleopatra Beautycenter
Hoensbroek zkt. dames met
OVERBEHARING gezicht i.
v.m. specialisatie electr.
ontharen. Tel. 045-216887.

Te k. GASFORNUIZEN,
koelkasten, diepvriezers,
wasdrogers en wasmachi-
nes, stofzuigers en diverse
huishoudelijke app. TV's +
video's, stereo app. en bo-
xen, babykleding en toebe-
horen. Porcelein, diverse
nieuwe en gebruikte spullen,
kleinmeubel, fietsen en ge-
reedschappen. Div. wasma-
chines, volledig gecontro-
leerd en met 3 maanden ga-
rantie. Het Snuffelparadijs,
Burg. Lemmensstr. 107.

1Geleen. "_ 046-748526.
ITe koop WALNOTEN. Her-
kenrade 25, St. Geertruid.

|Telef. 04408-2978.

Nu bij U in huis, zonder aan
betaling!! Gegarandeerc
FABRIEKSNIEUW, gratii
service, snelle levering
Philips tv v.a. ’9,95 p.wk.
zonnehemel v.a. ’9,95 p
wk., videorecorder v.a

’ 2,95 p.wk., wasmachine
drogers, computers enz
Bestel nu: 06-8499 of 04704
6214. Topaz Limburg, Rijks
weg 89, 5953 AC Reuve
(tevens showroom)
NOVEEN St. Clara. Belang
rijk. Vraag alleen positieve
dingen. Bid 9 dagen he
Wees Gegroet bij een bran
dende kaars, ook als u e
geen zin in heeft. Vraag '"dingen die vast onmogelijl
lijken om verhoord te wor
den en iets wat u ter hart<
ligt. Laat de negende dag de
kaars geheel opbranden er
publiceer dit bericht. U krijg
wat u vroeg. O.H.
NOVEEN St. Clara. Belang
rijk. Vraag alleen positieve
dingen. Bid 9 dagen he
Wees Gegroet bij een bran
dende kaars, ook als u e
geen zin in heeft. Vraag 2
dingen die vast onmogelijl
lijken om verhoord te wor
den en iets wat u ter harte
ligt. Laat de negende dag de
kaars geheel opbranden er
publiceer dit bericht. U krijg
wat u vroeg. A.P.

i- Te koop saks blauw ONT-
d BIJTSERVICE, pr.n.o.t.k.
s Telef. 045-353643.
I* Te k. VW KEVER, bwj. 73;
■ tevens 2 motoren Off-the-

'" Road 600 cc + nieuwe Dnep

'■ zijspanmotor. Te bevr.
;" Schoolstraat 48, Hulsberg
■■ na 16.00 uur.~ Telecommunicatie_ "^ SEMAFOONS
I- zonder abonnementskosten.
e Officieel PTT. Tevens radar-
it detectors, ATF-3 en GSM-
i- telefoons. Venno tel/fax
ir 04758-2416.
l Te k. portable AUTOTELE-
K FOON, Atf3 Benelux en inb.
" set. Tel. 046-743012.e ____________________________
',\ Carnaval
I' Ontwerp en uitvoering van_ EXCLUSIEVE maatkleding.
i- Voor Carnavalsgroepen,
3 Prinsen, Raden van Elf en
it Tanzmariechen. Voor avond-
i- j gala- én theaterkleding. Uit-
-1 voering ook naar eigen ont-
-2 werp. Lumen Enterprises
k telef. 04405-3985.

\ \PICCOLO'S\11 045-719966 1

ve_*BOï>£*n
VOOR GH&ïl

"____s
■f, *«_aefl*Js

schoenen b.v.
Wuth, Swttar_*tr_Bt 924T*b 04M412W.MW»»ttrl»ht,Wy«t»f Brugstraat 38A Tl: Q43-.tO*P

.vi.n-rr-i-,.^^
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Voordelige doe-vakantie in eigen land'

IJ/ Opklapbare werkbank, \i-— " " Schoenenkast. Wit, wit-essen IHOMEFLOOR|Kunststof parket. Per pak van Glazen douchehoekinstap. IP O-f'"' i A_A H
(Jf (hxlxd) 80x60x65 cm. of zwart, (hxbxd) 75x60x39 cm. 8 stuks (=ca. 2 m 2) Paneelafmeting 129x19 cm. Wit. 80x180 cm/90x180 cm. f: ;]J -:"" i ____■} jï"||

Van 59, VOOr 49,50 Van 59, VOOr 49,- D.kte 8 mm. Perm'van 49,-VOOr 39,- SlecHtS 239,-

-i Doe het samen met *■'yy^^^
.7 - ...■:.' ;■... ..-"'-'.'■■.-.■ -,-....-' ■/

Op is op, geldig t/m 29 oktober 1994.
_^ ' .."
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