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Moties tegen voorbereidinguitbreiding’Beek’verworpen

Oost-westbaan
mag van Kamer

Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG/BEEK - Vliegveld Beek kan verder gaan
met de procedures voor de aanleg van een Oost-west-
baan, waarop dan eventueel ook nachtvluchten kunnen
worden uitgevoerd. De TweedeKamer verwierp gisteren
alle moties waarin de baan en de nachtvluchten opnieuw
ter discussie worden gesteld. De moties waren inge-
diend door GroenLinks, dat nachtvluchten en de aanleg
van een Oost-westbaan afwijst, en D66 en PvdA die elk
uitstel van de besluitvorming wilden.
Het verloop van destemmingen gis-
teren was aanleiding voor de WD
een eigen motie, waarin deregering
werd gevraagd het huidige beleid
voort te zetten, in te trekken. Het
CDA had even eerder zijn irritatie
uitgesproken over de opstelling van
de PvdA om nog even te wachten
tot de lang verwachteregeringsnota
over regionale luchthavens er is.
„Het is onverantwoord en onbe-
hoorlijk om Limburg nog langer in
onzekerheid te laten," vond CDA-
woordvoerder Esselink.

Overigens heeft minister Jorritsma
vorige week gezegd dat als zou blij-
ken dat Beek met alleen dagvluch-
ten ook rendabel is, alsnog kan
worden afgezien van nachtvluch-
ten. Die rentabiliteit zou moeten
blyken uit nieuwe cijfers, die in het
kader van de nota over luchthavens
worden opgesteld. De nota wordt
over een halfjaar verwacht.

De uitkomst van de stemmingen zal
in Limburg niemand hebben ver-
baasd gezien het verloop van de uit-
voerige discussie die politiek Den
Haag vorige week heeft gevoerd
over de uitbreiding van vliegveld
Beek. Toen moest de PvdA-fractie
in deTweede Kamer in de persoon
van woordvoerder F. Crone door de
knieën voor de sterke lobby die
vanuit Limburg was opgezet voor
aanleg van de Oost-westbaan mét
nachtvluchten. Tegen dat laatste
verzette Crone zich tot het uiterste,
maar uiteindelijk ging ook hij met
zyn fractie toch overstag. Waar-
schijnlijk na persoonlijke bemoeie-

nis van zijn partijgenoot minister-
president Wim Kok.

Tijdens de behandeling van de mi-
nisteriële nota over de toekomst
van regionale luchthavens (Relus),
naar verwachting volgend jaar, zal
de PvdA-fractie de nachtvluchten
opnieuw ter discussie stellen, heeft
Crcne * i laten weten.
Wim Willems, voorzitter van de Ver-
eniging geen uitbreiding vliegveld
Beek, verwacht daar niets meer
van. Zyn geloof in de politiek is tot
het nulpunt gedaald nu de PvdA in
de TweedeKamer is teruggekomen
op verkiezingsbeloftes dat nacht-
vluchten op regionale vliegvelden
uit den boze waren. „Het verloop
van de stemming over die moties
was te verwachten. De politiek is
kennelyk niet te vertrouwen, de
PvdA heeft de zaak belazerd. Die
Oost-westbaan zal en moet er ko-
men en nachtvluchten krijgen we
straks ook, dat is nu wel zeker.
Maar depolitiek stort zich nu wel in
een ongewis en gevaarhjk avontuur,
want ook het gezondheidsvraagstuk
ten aanzien van nachtvluchten is
nog steeds niet opgelost."
Voor Willems staat inmddels vast
dat alleen een procedure bij de
Raad van State de zo omstreden uit-
breiding van vliegveld Beek kan
tegenhouden. „Ook juridisch gezien
rammelt de gevolgdeprocedure aan
alle kanten. Er zijn zoveel fouten
gemaakt. Daaruit putten wij goede
hoop dat de hele zaak straks ge-
woon weer wordt teruggestuurd
naar de Tweede Kamer."
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’Werkgelegenheidonderzwaredruk’Privatisering ABP
krachtproef Neervens

Van onze verslaggever

HEERLEN - John Neeryens
(48), sinds 1 september de voor-
zitter van de directieraad van het
ABP, wacht in Heerlen de moei-
lijk taak een grondige vernieu-
wing gestalte te geven in een
bedrijf dat de afgelopen jaren
van het ene schandaal in het an-
der rolde. Alles overheersend
daarbij is de voorgenomen priva-
tisering van het ABP, hoogst
waarschijnlijk al per 1 januari
1996.
Voor de 3000 personeelsleden is
het minstens zo belangrijk, dat
hun baan daarbij geen gevaar
loopt. Neeryens met opgestroop-
te mouwen: „De werkgelegen-
heid staat inderdaad onder zwa-
re druk. Dat heeft niets met die

privatisering te maken, maar
met het verleden. We moeten on-
ze mensen ervan doordringen,
dat we nog meer werkgelegen-
heidsproblemen te overwinnen
krijgen, als we er niet in slagen
onze klanten een product te bie-
den, dat qua inhoud, service en
prijskaartje de concurrentie op
het gebied van pensioenen en so-
ciale verzekeringen aankan".
De geboren Helmonder John
Neeryens heeft 22 jaar lang ge-
werkt bij het Sociaal Fonds
Bouwnijverheid in Amsterdam,
waarvan de laatste tien als alge-
meen directeur.

Zie verder pagina 13

" Nieuwe directeurABP
een realistische dromer
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Banenplan van
werkgevers

moet leiden tot
600.000 banen
DEN HAAG - Grotere inkomens-
verschillen, minder regels op de ar-
beidsmarkt en een strengere sociale
zekerheid leiden samen tot 600.000
banen extra in de komende vier
jaar. Dat zeggen de werkgeversor-
ganisaties VNO en NCW. Zü heb-
ben hun rekensom laten controle-
ren door topambtenaar Van Sinde-
ren van het ministerie van Econo-
mische Zaken. „Daar kan geen ba-
nenplan aan tippen," aldus VNO-
voorzitter Rinnooy Kan op een
persconferentie in Den Haag.

VNO en NCW willen meer markt-
werking in de vorming van de lo-
nen. Voor hoog produktieve en
schaarse werknemers kunnen de lo-
nen omhoog, maar voor laag pro-
duktiefwerk geldt het omgekeerde.
Als dat leidt tot lonen onder het so-
ciaal minimum, dan moet het loon
worden aangevuld via een soort toe-
slagenwet. Een baan weigeren
wordt bestraft met forse kortingen
op de uitkering.
Deze aanpak, in combinatie met
minder regels rond winkeltijden,
ontslagbescherming en dergelijke,
leidt tot 1 procent extra economi-
sche groei. „Dat versterkt het effect
van de lastenverlichting en levert in
deze kabinetsperiode 600.000 extra
banen op." Ter vergelijking: het
paarse kabinet hoopt de komende
vier jaar 120.000 extra banen te ver-
wezenlijken.
Volgende week vrijdag overlegt het
kabinet met de centrale organisa-
ties van werkgevers en werknemers
over de aanpak van de werkloos-
heid en het sociaal-economisch be-
leid in de komende jaren. De ver-
wachtingen bij de sociale partners
zyn echter op voorhand niet al te
hoog gespannen.

De bedoeling van hetkabinet is om
de diverse voorstellen om de werk-
gelegenheid te bevorderen die de
afgelopen maanden zijn gedaan,
naast elkaar te leggen en waar mo-
gelijk op elkaar af te stemmen.

De Britse koningin Elizabeth
II bracht gisteren, tij-

dens haar bezoek aan Rus-
land, de dag door in de
naaste omgeving van het
Kremlin. Daar had ze een
onderhoud met de Russische
president Jeltsin. Op het Ro-
de Plein wisselde ze enige
woorden met gewone Rus-
sen. Met haar echtgenoot
prins Philip liep de konin-
gin langs de muur van het
Kremlin door de Alexander
Tuin naar de eeuwige vlam
bij het graf van de Onbe-
kende Soldaat. Na een mi-
nuut stilte werden de volks-
liederen van Rusland en
Groot-Brittannië gespeeld.
De 68-jarige koningin is de
eerste regerende Britse mo-
narch die Rusland een be-
zoek brengt. Foto: REUTER
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Kunstveiling
bij Christie’s

AMSTERDAM - By Christie's
Amsterdam vindt op 20 oktober
de halfjaarlykse veiling plaats
van 19e-eeuwse Europese schil-
derijen, aquarellen en tekenin-
gen. Het aanbod bestaat uit
werken uit de Hollandse Roman-

tische 'School (1820-1860), het
Hollands Impressionisme
(1860-1920) en diverse internatio-
nale disciplines uit de 19e en
vroeg 20e eeuw.
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Algamaan 045-739364
Redactie 045-739264
Banken:
ABN-AMRO Haartan 57 75 35 935
Poatbank 10 35 100
Rayonkantoren:
Srunaaum 045-256363
Geleen 046-746868
Karkrada 045-452932
Maaatricht 043-254477
Roermond 04750-18484
Sittard 046-515577
Valkenburg 04406-15045
Abonnementsprijzen:a voorbetaling ta voldoen.

automatische batallng:
par maand / 29,00
par kwartaal f 86,90

Par acceptgiro
par maand ’ 30,50
par kwartaal ’ 88,40

Losse nummer» f 1,75
Bfr. 32

AUe order» worden afgatlotan an
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Joseph Cals
exposeert in
Amstelveen

AMSTELVEEN - Museum van
der Togt in Amstelveen toont
van 21 oktober tot en met 11 de-
cember schilderijen en tekenin-
genvan Joseph Cals. De kunste-
naar werd in 1949 in Stem gebo-
ren. Cals studeerde aan de
Koninklijke Aacademie van
Beeldende Kunsten in Den
Haag, waar hij nu docent is.
Filmregisseur Ate de Jong opent
de tentoonstelling. Het museum
is geopend van vrijdag tot en
met zondag van 13.00 tot 17.00
uur.

Camera Euregio
in kasteel d'Erp

BAARLO - Twintig Limburgse
fotografen, twee Duitsers, een
Belg en een Brabantse doen mee
aan Camera Euregio, de eerste
fotomanifestatie in kasteel d'Erp
in Baarlo die is bedoeld om he-
dendaagse fotografie uit de Eu-
regio bij een breed publiek be-
kend te maken. Ze omvat twee
afzonderlijke tentoonstellingen
van elk honderd foto's en twee
fotografische evenementen.

De eerste tentoonstelling loopt
van 22 oktober tot 4 november
en is te bezichtigen op zaterdag
en zondag van 13 tot 17 uur. Aan
deze expositie werken onder an-
deren mee Fons Verhoeven uit
Stem, Jos Roch uit Echt, Karin
en Henk Bonnie uit Simpelveld,
Lee Fuchs en Wiel Cortjaens uit
Landgraaf en Wüly Beckers uit
Maastricht.

Als extra activiteit is op 30 okto-
ber om 15 uur een performance
van fotografisch kunstenaar Jos
Reinders uitKerkrade te zien.

Aan de tweede expositie - van 5
tot 20 november - nemen onder
anderen deel Fer Hennen uit
Spaubeek, Jean Pierre Cremers
uit Nuth, Geert Noy uit Roer-
mond en Jan Steen uit Hoens-
broek. Als extra activiteit tonen
Margreet Berkhout uit Bruns-
sum, Ida Mager uit Amsterdam
en Tonny Thijssen uit Made op
zondag 13 november hun werk.

Gustaaf Begas
in KvK

MAASTRICHT - Fotograaf
Gustaaf Begas exposeert tot en
met 30 december in de Kamer
van Koophandel, Maasboulevard
5 in Maastricht. De tentoonstel-
ling is te bezichtigen van maan-
dag tot en met vrydag van 8.30
tot 16 uur.
Gustaaf Begas (Lanaken 1944)
woont en werkt in Maastricht.
Hy is reeds 35 jaaractief als foto-
graaf. De voor deze tentoonstel-
ling geselecteerde foto's zyn te
rangschikken in verschillende
perioden: de jaren zestig die

worden gekenmerkt door de vele
fototechnische experimenten en
ontdekkingen; de jarenzeventig
die worden vertaald door sociaal
georiënteerde foto's en door reis-
fotografie, vooral uit derde-
wereldlanden; de jaren tachtig

tot heden met abstracte foto's
waarbij de esthetische aspecten
weer meer nadruk krijgen.
De geselecteerde foto's geven al-
le een overzicht van een aantal
algemene maatschappelijke ont-
wikkelingen sinds 1960.

" Place de la Concorde, foto van Gustaaf Begas.
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Nieuw motto: ’Literair, maar niet elitair’AKO-Literatuurprijs
uitgereikt bij Sonja

DOORCEESVANHOORE

HEERLEN - Mooie tijden
waren dat! Toen je je tijdens
de uitreiking van de AKO-lite-
ratuurprijs in een gerenom-
meerd hotel nog kon volstop-
pen met wildbraad en gevo-
gelte. Goede tijden, waarin de
wijnen deinden en je Bolke-
stein en al die andere in smo-
king geklede doodgravers van
het woord nog met een dikke
tong over de literatuur kon ho-
ren oreren. Het volk bleef vei-
lig op afstand. Het volk keek
naar de tv-registratie van deze
sjieke gebeurtenis en had niks
in te brengen. Bedelaars met
hun neus tegen het raam aan.

Voorbij, voorbij, o, en voorgoed
voorbij. Onder het motto 'literair,
maar niet elitair' wordt op zaterdag
de AKO-literatuurprijs 1994 uitge-
reikt in de tv-show van Sonja Ba-
rend. Wie er gaat winnen, bepaalt
een jury van dertig bekende en on-
bekende lezers. De besluitvorming
kan per definitie nooit erg eerlijk en
nauwkeurig zijn bij zon formule.
Want wat gebeurt er als er voor elk
van de zes genomineerde auteurs
vyf stemmen zijn en iedereen on-
wrikbaar by zijn standpunt blijft?
Gaat de jury dan in conclaaf tot een
uur ofvier 's nachts om tot een una-
niem standpunt te komen, zodat de
beslissing pas bekend kan worden
gemaakt in het journaal van de vol-
gende morgen? Of spreekt Sonja
dan het verlossende woord? Nee,
natuurlijk. Dat wil zeggen dat een
en ander al behoorüjk is voorge-
kookt. "De zes genomineerden zijn Frida
Vogels met haar roman 'De harde
kern (II)', Patricia de Martelaere
met haar essaybundel 'Een verlan-
gen naar ontroostbaarheid', F.
Springer met zijn roman 'Ban-
doeng, Bandung', Nicolaas Matsier
met zyn roman 'Gesloten huis', G.L.
Durlacher met zijn verhalenbundel
'Quarantaine' en Rascha Peper-met
haar roman 'Rico's vleugels.

Tja, als Frida Vogels woord houdt,
zal zij ook tijdens déze uitzending
niet verschijnen, net zoals zij niet
verscheen tijdens de uitreiking van
de Libris-literatuurprijs aan het be-
gin van dit jaar. Wel honderddui-
zend ballen opstrijken, maar er iets
extra's voor doen, ho maar! Vogels
is wars van elke publiciteit. Ze ver-
taalde jarenlang Italiaanse litera-
tuur en woont in Bologna. Meer
weten we eigenlijk niet van haar.
Haar uitgever Wouter van Oorschot
benadrukte üjdens de Libris-avond
nog eens dat het Vogels alleen maar
gaat om het schrijven en dat de per-
soon er voor haar niet toe doet. Hij
glimlachte daarbij fijntjes. Alsof hij
de pers deverschijning van een Ma-
rilyn Monroe onthield.
Het boek waarmee Vogels meedoet
aan de AKO-race is hetzelfde boek
als waarmee zy de Libris-prys won.
Een goed boek is het. Het beste

boek van de zes. Een boek waarin
zy op ontroerende wijze haar jeugd
beschrijft, haar studententijd en
haar werkzame leven. Een boek
waarin Vogels naar voren komt als
een zelfstandig denkend mens, als
iemand die er geen geleende menin-
gen op nahoudt.
Nicolaas Matsier is een schrijver die
lang op een doorbraak heeft moeten
wachten. Als adept van het tijd-
schrift 'De Revisor' werd hij des-
tijds gerekend tot de zogenaamde
'academisten'. Echt opzienbarend
zyn zijn boeken wat inhoud betreft
nooit geweest, maar wel is Matsier
een stilist van de eerste orde. Mis-
schien is hij van al de genomineer-
den wel de auteur die het scherpst
weet te formuleren, maar of dat de
juryzal kunnen vermurwen is maar
zeer devraag. In zyn boek 'Gesloten
huis' bezoekt hij na de dood van
zijn ouders het ouderüjk huis. De

voorwerpen die zich nog in dat huis
bevinden roepen allerlei herinnerin-
gen bij hem op en geven de lezer
een schrijnend inzicht in zijn jeugd.

" Onder het motto 'literair, maar niet elitair' wordt op zaterdag de AKO-literatuurprijs 1994
uitgereikt in de tv-show van Sonja Barend. Foto: KIPPA

Herhaling
Durlacher debuteerde met 'Strepen
aan de hemel': herinneringen aan
de Tweede Wereldoorlog en de ho-
locaust. In 'Quarantaine' krijgen we
in de vorm van een aantal verhalen
nog een keer hetzelfde. Durlacher
beschrijft zijn verblijf in een con-
centratiekamp. De mensen die hij
daar heeft ontmoet worden door
hem knap geportretteerd. Maar
waarom dit boek is genomineerd, is
niet helemaal duidelijk. Het is al
met al toch een herhaling van zet-
ten.
F. Springers hoofdpersoon keert in
'Bandoeng, Bandung' terug naar
zijn geboorteland Indonesië. Hij

maakt deel uit van een handelsmis-
sie. Door het lezen van brieven die
zyn moeder heeft geschreven,
wordt het hem duidelijk dat niet de
Nederlanders het slachtoffer zijn
geworden maar de mensen die zijn
achtergebleven. Springer is natuur-
lijk een rasschrijver en weet van dit
uitgekauwde gegeven dan ook nog
een aantrekkelijk boek te maken,
maar echt nieuw is het allemaal niet
meer.
Patricia de Martelaere, hoogleraar
wijsbegeerte aan de Katholieke
Universiteit van Brussel, doet ook
mee deze keer. En wel met haar es-
saybundel 'Het verlangen naar on-
troostbaarheid. Knappe essays,
vooral het essay waarin zij ervoor
pleit de zelfmoord te zien als de
daad van een estheet, van iemand
die net als een kunstenaar zijn leven
als een schepping vorm wil geven
en het zelf dan ook wil afmaken.
Maar toch, de zeer erudiete essays
van De Martelaere zie ik zo gauw
nog niet winnen. Wanneer dit toch
gebeurt, betekent dat een door-
braak voor het genre.

Rascha Peper heeft zich in haar ro-
man 'Rico's vleugels' laten inspire-
ren door het leven van het schatrij-
ke Franse echtpaar Martin, dat een
uitgebreide schelpencollectie bezit.
Ze laat zien hoe het verzamelen van
schelpeneen compensatie is gewor-
den voor de kinderloosheidvan het
echtpaar. De man, Eduard Rochel,
heeft eigenlijk altijd maar naar één
ding verlangd: naar de liefde met
jongeknaapjes. Peper schrijft: 'Zijn
hele bestaan had alleen maar geleid
tot dit moment, deze woensdagmid-
dag aan de Noordzee met deze jon-
gen. Het is een problematiek die
het wel doet in het programma van
Sonja Barend. En bovendien is Ra-
scha Peper met haar bekoorlijke
verschijning ook nog eens behoor-
lijk tv-geniek.
Maar zoals gezegd: Frida Vogels
gaat winnen. Sonja Barend zal met
een probleem komen te zitten. Want
waar moet zy dan met haar bloe-
men naar toe? Of gaat Vogels als-
nog overstag en zal zij toch aanwe-
zig zyn? Zal zij het voorbeeld vol-
gen van Rob de Nys en denken:
Voor Sonja doe ik alles?

recept

Kwarkring met kersen
7 blaadjes gelatine, 2,5 dl biogarde of standyog-
hurt, 2 eetlepels suiker, 2,5 dl slagroom, 500 gram
kwark, 2 eetlepels vloeibare honing, 1 pot ontpitte
kersen op sap.

Week de gelatineblaadjes kort in koud water.
Neem de blaadjes uit het water, knijp ze niet uit,
maar los ze op laagvuur met aanhangendvocht op.
Laat de oplossing afkoelen. Roer de yoghurt door
de gelatineoplossing.Klop de slagroom met de sui-
ker styf. Roer de kwark glad met de honing en
meng er zorgvuldig de Biogarde met de gelatineop-

lossing door. Spatel de slagroom door het mengs
Laat de kersen goed uitlekken op een zeef. p
Spoel een tulbandvorm om met"water en s
ongeveer de helft van de kwarkmassa in de vc»r,
Verdeel de zorgvuldig uitgelekte kersen hiero
en vul aan met de resterende kwark. iuast-Zet devorm voor minstens 4-5 uur in de koelk
Snijd de kwark'tulband' na het storten in plakk

Hierbij kunt u eventueel een warme kersens g
geven. Breng hiervoor het opgevangen nat van
kersen op smaak met suiker en eventueel kal\el-en bind het vocht met wat aangemaakt aardapP
meel. .

oplossing gisteren

OPLOSSING E 2016
HORIZONTAAL: 1 voorhoedespeler;
13 ra; 14 ramp; 15 span; 16 mv; 17
mee; 18 tol; 19 hi; 21 den; 23 t.a.v.;
25 er; 26 enter; 28 aga; 30 tosti; 32
idem; 33 flora; 35 Oene; 36 do; 37
ooit; 39 knar; 41 a.k.; 42 egel; 43
kade; 44 sr; 46 riek; 48 vele; 49 k.0.;
51 para; 53 tijger; 55 loon; 57 radar;
59kil; 60 piket; 61 EK; 62 fok; 64 dog;
65 NH; 66 til; 68 toe; 69 ui; 71 zone;
72 Eems; 74 nn; 75 waterdoorlatend.

VERTIKAAL: 1 vrijheid; 2 o.a;|
4 hamer; 5 omen; 6 Epe; 7 j
spot; 9 patat; 10 en; 11 cm; ,
briek; 20 indo; 21 demograaf; *j
24 voordelig; 25 Etna; 27 te; 2»£|
ark; 31 Se; 33 filet; 34 anker %
40 aal; 44 spreeuw; 45 raak; * f
48 vel; 49 koen; 50 onthand; \
54 gil; 56 0.k.; 58 rotor; 60pof
kind; 64 doel; 67Leo; 68 ter;'"
ze; 73 st; 74 nn.

Winwoord: NAAMVALSUITÖ I

id-expotij
Onder de titel 'Drie generaties
constructivisten' exposeren
Estella den Boer, Henk van
Trigt en Hans van Rhoon van
22 oktober tot en met 6 novem-
ber in galerie Stevensweert,
Jan van Steffeswertplein 8 in
Stevensweert. De galerie is ge-
opend van donderdag tot en
met zondag van 14 tot 17 uur.

Estella den Boer (82), Henk
van Trigt (50) en Hans van
Rhoon (35) hebben met elkaar
gemeen dat ze de erfenis van
de voor-oorlogse constructivis-
ten (met onder anderen Mon-
driaan en De Stijl-groep) heb-
ben gekoesterd en er een
nieuwe en eigentijdse dimen-
sie aan hebben toegevoegd.

Een ideaal van de grondleg-
gers van het constructivisme
was het bereiken van 'een uni-
versele kunst voor de universe-
le mens. Ze streefden ook een
synthese na tussen diverse
kunstdisciplines als bouw-
kunst, grafische kunsten,
vormgeving en theater. Die
universelekunst is er nooit ge-
komen, integendeel; in de pe-
riode na de Eerste Wereldoor-
log kwam juist een proces van
individualisering op gang.

Ook het werk van de drie f-
posanten is ondanks opd
"vlakkige overeenkomsten|
het zoeken naar harmonier
schoonheid door gebruikte
king van geometrische vorflt]
- uiterst persoonlijk en tot
de onuitputtelijke beeldmofc
lijkheden die de beoefen]|
van deze kunstrichting ter \
schikking staan. N
a

" Henk van Trigt

puzzelvandedag

Welk winwoord komt er in het balkje?

HORIZONTAAL: 1 wal; 4 woning; 7rijstdrank; 10 schaapkameel; 11
zangorgaan; 12vervoermiddel; 14al; 17 geheimschrift; 19 boom; 20
klokgelui; 21 bloeiwijze; 23 loop; 24 Rijksgrond; 25 toneelkunst; 26
water in Friesl.; 29 zangstuk; 31 Eur. munt; 32 uiteinde; 35binnenha-
len; 37 troep; 40 tijdrekening; 41 dominee; 42 let wel; 43 gevuld; 44
onbep. vnw.; 47 rechtbank; 49 stoofpot; 50 lof; 52 Eur. taal; 54 Niet
Parkeren; 55 gezagszinnebeeld; 58tantalium;60yochlmaat; 62bijb.
fig.; 63 herenkleding; 64 leeg; 65 lol; 67. pi. in Drente; 69 sappig; 70
voorz.; 71 beest; 72 noblesse; 73 riviermonding; 74 sprakeloos.

VERTIKAAL: 1 rijgkoord; 2 weekdier; 3 mak; 4 mengelwerk; 5 wate-
ring; 6 muziekterm; 7 droog; 8 godheid; 9 godin; 13pi. a.d. Oostzee;
15 pi. in Drente; 16 dagaanduiding; 18 part; 20 sterke drank; 22
staatsvorm; 25fotogr. term; 26 actinium; 27 varkenshok; 30bekoor-
lijk; 33 walkant; 34 gevangenis; 36Europeaan; 38 vrg. koningin; 39
groente; 45 Europeaan; 46 gewas; 47 grootmoeder(Fries); 48 dun;
49 boom; 51 dwarshout; 53 broodsoort; 54 leersoort; 56 snoer; 57
bamboebeer; 59 bitterheid; 61 honingdrank; 64 orgaan; 66 speel-
goed; 68 insekteneter, 69 snijwerktuig.
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Echtscheiding
Charles en Di
volgend jaar’

I-u " ~ De Britse kroonprins
l en prinses Diana zijn vol-
net Franse tijdschrift Voici

j ngekomen volgend jaar teen. Voici baseert de informa-
nt?611 n'euw boek van Andrew
ch f°Ver Diana, waarvan het
hehK Cen Bestolen proefdruk

He \
n' *"*e uitgever van 'Dia-

inv 'W Life noemde het arti-
Voici echter 'onnauwkeurig.

eidp °^ Charles en Diana om te
tje

n nam deze week sterk toe
Tim°orpublikatie door de Sun-

Srafi S van een ander boek, een
hult !i Van Charles. In dat boek
irie 'de Journalist Dimbleby dat
'den n°oit van Diana heeft ge-en dat hij met haar is ge-

onder druk van zijn vader.

51 et~harles en Diana slechts 'van
♦td zi^n Sescneiden, zou

'°n-d ï koningin worden ge-
goed Charles de plaats van
kagen?r inneemt- Voor een aan-
'rdbaa sleden was dat onaan-

flen les en Diana hun huwelijk
Pte st? blnden. lijkt inmiddels
Bgt de ull' e eniSe vraag is: wie
fg \vorH t

deren en welke schik-
ken* ker voor Diana getroffen?
ftiapp u artikel >n Voici heeft
F Süld bedrag van ruim 40 mil-
fjs jn n bedongen, alsmede een
rnkrüw °nden en een huis in
Igen 0

J* of Wales. De onderhande-
lend!^ l 6schikkingzouden ve-uen hebben geduurd.

mPeld uVoerder van Diana bc'
als 'g e} verhaal in Voici ech-

Mrevv 'f^ln'" En de uitgever van
«nse rf>^° rtons boek vroeg de
f"chtrnb ter de verkoop van het
*>. Arm ndenummer te verbie-
'in 'nrew Morton onthulde eer-;&rinsllana: Her Truc Story' dat
'sluittp yii wanhoop over haarhuwelijk enkele zelf-p°gingen had gedaan.

|J>et k^h r nad Diana volgens Voi-
P Sesla Waa«n zij met Charles
f vreel nn Van de ha"d gedaan.
P'-harl zi^ naar twee zoontJes
Prin^ zou moeten afstaan, zoun ses er in 1992 bijna toe heb-Kten ht naar Australie te

Regering voor robuuster
optreden Navo in Bosnië

Van onze redactie binnenland

DEN HAAG - De regering is voor
een wat robuuster optreden van de
Navo in Bosnië, zo bleek gisteren
tijdens een mondeling overleg in de
Tweede Kamer over het voormalig
Joegoslavië. Zon robuust optreden
moet effectief zijn en niet leiden tot
wraakacties van de Bosnische Ser-
viërs tegen de burgerbevolking,
merkte minister Voorhoeve van De-
fensie op.

De Navo en de Verenigde Naties
voeren dezer dagen overleg over het
verzoek van het bondgenootschap
om de procedures rond luchtaan-
vallen te versoepelen, zodat sneller
ingegrepen kan worden bij provo-
caties van de strijdende partijen in
Bosnië.
De VN denken vooral aan de veilig-

heid van de burgers en blauwhel-
men, terwijl de Navo meent dat die
veiligheid veel moeilijker te garan-
deren is als er niet harder opgetre-
den wordt, verklaarde minister Van
Mierlo (Buitenlandse Zaken).
„Daartussen moet een evenwicht
gevonden worden."

Een Bosnische chauffeur is gisteren
om het leven gekomen en een ande-
re VN-medewerker is gewond ge-
raakt bij de beschieting van een
hulpkonvooi van de Verenigde Na-
ties in de buurt van Gorazde in het
oosten van Bosnië. Aangenomen
wordt dat Bosnisch-Servische een-
heden uit de omgeving verantwoor-
delijk zijn. Britse blauwhelmen die
het konvooi van de vluchtelingen-
organisatie van de VN escorteerden
beantwoordden het vuur, maar kon-
den niet vaststellen of de aanvallers
zyn getroffen.

binnen/buitenland

Gerucht over
couppoging
n Suriname

ÉRIBO - De Surinaamse
Ronald Venetiaan, heeft
ht over een poging tot
p dinsdag een 'kwaadaar-
ig tot het zaaien van on-

scuoemd. Een niet nader
commandant van de

"troepen zou die couppoging
afgelopen weekeinde hebben
11 ondernemen.
*n 'dodenlijst' stonden de na-van Fred Derby, één van ders van de regeringscoalitie
* front en van luitenant-kolo-liipert Chrestopher, hoofd stra-S"e planning op het ministerieJefensie.
gerucht kreeg van Venetiaan
"Uet erg hoge notering wat be-'

betrouwbaarheid. Minister
led Gilds van Defensie kreeg
orrnatie over de coupplannene Amerikaanse ambassade in

Venetiaan vroeg zater-
)rn

e 'e'ding van leger en poli-
"? maatregelen om eventuele
mteiten te voorkomen.

Onenigheid over onwillige asiellanden en alternatieve straffen

Tweespalt in coalitie
Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - De regerings-
partijen PvdA en D66 ver-
schillen van mening met coali-
tiegenoot VVD over het kor-
ten op ontwikkelingshulp aan
onwillige asiellanden. Ook
over het omzetten van gevan-
genisstraffen in alternatieve
straffen denken de partijen
verschillend. Dat bleek giste-
ren tijdens de begrotingsbe-
handeling van het ministerie
van Justitie.

Landen die weigeren door Neder-
land afgewezen asielzoekers terug
te nemen, mogen niet van ontwik-
kelingshulp worden uitgesloten.
Dat vinden PvdA en D66 in de
TweedeKamer. Zij nemen daarmee
afstand van een voorstel van WD-
leider Bolkestein om die landen wel
financieel te straffen.
Bolkestein herhaalde deze week dit
reeds eerder ingenomen standpunt,
omdat in Nederlandse opvangcen-
tra negenduizend afgewezen asiel-
zoekers zitten die niet kunnen wor-
den uitgezet. In veel gevallen is dat
het gevolg van onwil van het vader-
land van de betrokken asielzoekers.
Het probleem geldt onder andere
Nigeria en Algerije.

Vrijwel de gehele Tweede Kamer
maakt zich wèl ernstig zorgen over
het grote aantal afgewezen asielzoe-
kers dat het land niet kan worden
uitgezet, en plaatsen in de overvolle
opvangcentra bezet houdt. Afgelo-
pen weekeinde heeft staatssecreta-
ris Schmitz van Justitie gezegd dat
onder andere deze categorie in aan-
merking dient te komen voor op-
sluiting in een nieuw centrum bij
Ter Apel.

De grote vier partijen zijn niet prin-
cipieel tegen dit voorstel, maar
vooral PvdA en D66 willen eerst
meer duidelijkheidvan Schmitz. De
staatssecretaris geeft morgen ant-
woord.

Gevangenisstraffen tot maximaal
een jaar moeten omgezet kunnen
worden in werk- of leerstraffen van
maximaal 480 uur. Hierdoor zou het
tekort aan cellen teruggedrongen
kunnen worden. Dat heeft de PvdA
gisteren in de Tweede Kamer voor-
gesteld. D66 is het hiermee eens,
WD en CDA zijn falikant tegen.

Op het ogenblik kunnen alleen ge-
vangenisstraffen tot maximaal zes
maanden worden omgezet in een al-
ternatieve straf van hoogstens 240
uur. De VVD is tegen uitbreiding
van de ongelijkheden, omdat de
maatschappij niet is uit te leggen
dateen gevangenisstraf van eenjaar
vervangen zou kunnen worden
door ongeveer dertien weken alter-
natieve straf.
CDA en PvdA eisen dat minister
Sorgdrager het komende jaar meer
agenten en surveillanten op straat
brengt dan zij van plan is. De VVD
wil af van het automatisme dat sur-
veillerende politie-agenten altijd
met zijn tweeën in een dienstwagen
op pad zijn. Volgens de WD is het
effectiever dat agenten alleen sur-
veilleren.

Zie ookpagina 4

" Justitiebegroting: verdeling
van armoede

" Minister Sorgdrager van Justitie (rechts) en staatssecretaris Schmitz luisteren aandachtig
tijdens de begrotingbehandeling gisteren in de Tweede Kamer. Foto: ANP

Moeder doodt
haar baby in

ziekenhuis
VLISSINGEN - Een 27-jarige
vrouw heeft - naar dinsdag pas
bekend is geworden - zondag-
middag in het Ziekenhuis Walc-
heren in Vlissingen haar zoontje
van een half jaaroud om het le-
ven gebracht.

Het jongetje leed aan een zeldza-
me en ernstige vorm van epilep-
sie. De moeder is in verzekering
gesteld en ondergaat een psy-
chiatrische behandeling.
De ouders hadden in de week
voorafgaand aan de daad regel-
matig informatie gekregen over
het ziektebeeld van het jongetje.
Bij deze vorm van epilepsie kan
op termijn geestelijke invalidi-
teit ontstaan, maar de ziekte is
niet dodelijk. Volgens medisch
directeur C. Kostense van het
ziekenhuis is er geen sprake van
een vorm van actieve euthanasie.

Multi-miljonairs voor een weekje
WOERDENSE VERLAAT - Een beetje onwezen-
lijk keken Cees en Jolanda van Houten laatst naar
hun bankafschrift. De ING-bank was zo aardig ge-
weest om 6,5 miljoen gulden bij te schrijven. Kwes-
tie van een computerfoutje, zo bleek achteraf. „We
dachten nog even aan een vergeten rijke oom of
een prijs uit de lotto. Maar we hebben geen rijke
oom en doen niet mee aan de lotto. We hebben
nooit de illusie gehad dat het geld werkelijk van
ons was," vertelt Cees van Houten uit Woerdense
Verlaat, een dorpje ten noorden van Woerden.
Echt grootse dromen kreeg het nuchtere paar dan
ook niet van de in de schoot geworpen miljoenen.
Er werd geen zeewaardig jachtbesteld en rondkij-
ken naar een fraai landhuis aan de Vecht was er

ook niet bij. Maar even de ING bellenom te vragen
wat ze met het geld aanmoesten, dat deden de Van
Houtens nu ook weer niet. Je weet immers maar
nooit of zon fout wel wordt ontdekt.
Toen vorige week zondagmorgen ineens 'een me-
neer' met een rieten mand op de stoep stond, bleek
de ING de fout wel degelijk te hebben ontdekt.
„Het was een man van een ontbijt-service met een
uitgebreid champagne-onbijt. Er zat een kaartje bij
met de mededeling 'Dit is géén foutje van de bank.
Ik vind het: wel een leuke manier om een fout te
erkennen, al had de bank best even kunnen opbel-
len. Ze hechten toch altijd zo aan persoonlijk con-
tact met de klant?," vindt de multi-miljonair-voor-
één-week.

Yolanda in
hongerstaking
op Binnenhof

ZWARTSLUIS - Yolanda uit Epe
gaat samen met Joke Bonhof uit
Zwartsluis op dinsdag 1 november
op de stoep van het Binnenhof in
hongerstaking. Zij zullen daar net
zo lang mee doorgaan tot minister
W. Sorgdrager van Justitie bereid is
het zwartboek over slachtoffers van
zedendelicten in ontvangst te ne-
men. De minister heeft Joke Bon-
hof nu laten weten, dat zij zich
daartoe niet geroepen voelt.
Bonhof voert al geruime tijd een
strijd om de verjaringstermijn voor
zedendelicten afgeschaft te krijgen.
Zij kreeg daarbij enkele weken ge-
leden steun van Yolanda uit Epe.
Samen hebben zij nu een zwartboek
gemaakt waarin de ervaringen van
slachtoffers van zedenmisdrijven
zijn verwerkt.
Maar ook de problemen die zij on-
dervonden met justitie, hulpverle-
ningsinstanties of met de politie
worden er uitvoerig in belicht. Vol-
gens Joke Bonhof wil zij met het
zwartboek proberen te bereiken dat
de verjaringstermijn, die op 1 sep-
tember via een wetswijziging werd
verruimd, helemaal wordt afge-
schaft. Zij heeft inmiddels een lan-
delijk steunpunt voor sexueel mis-
bruik opgericht

VWS schrapt
300 banen

RIJSWIJK - Het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
wil 300 van de 1500 arbeidsplaatsen
afstoten. Om gedwongen ontslagen
zoveel' mogelijk te voorkomen
wordt een langdurige vacaturestop
ingesteld. Dit heeft minister Borst
de Tweede Kamer gistermiddag la-
ten weten. Tegelijk zijn de afde-
lingsdirecteuren, dienstencommis-
sies en vakbonden door de leiding
van het departement geïnformeerd.
Alle ambtenaren krijgen vanoch-
tend een brief in de bus met de de-
tails van het reorganisatieplan, dat
in de zomer van 1995 zijn beslag
moet hebben gekregen.
De reorganisatie moet een funda-
mentele verandering teweeg bren-
gen in de ambtelijke structuur. Het
is de bedoeling tot een 'plattere' or-
ganisatie te komen. De afzonderlij-
ke directoraten-generaal worden
vervangen door een collectieve
stuursraad'.

Balladur smeekt
ministers de

rijen te sluiten
PARIJS - De Franse premier Bal-
ladur heeft gisteren een klemmend
beroep gedaan op de leden van zijn
regering en van de rechts-liberale
meerderheid in het Franse parle-
ment om de rijen te sluiten. Het on-
derlinge geruzie moet snel afgelo-
pen zijn, omdat de conservatieve
meerderheid anders de presidents-
verkiezingen (volgend voorjaar)
dreigt te verliezen, zo hieldBalladur
de leden van zijn regering voor.
De regering van Balladur en de coa-
litie van de liberale UDF en de nco-
Gaullistische RPR worden in toene-
mende mate verscheurd door cor-
ruptieschandalen en door de nade-
rende presidentsverkiezingen.
De afgelopen drie maanden moes-
ten twee prominente minister aftre-
den omdat ze ernstig in opspraak
waren geraakt. De naderende ver-
kiezingen en de daaraan traditio-
neel voorafgaande schermutselin-
gen en intriges dreigen de stabiliteit
van de regering nog verder in ge-
vaar te brengen.

Geruchten over ontslag Tsjernomyrdin

Crisissfeer in
Moskou blijft

Von onze correspondent
MOSKOU - De voortdurende cri-
sissfeer in Moskou werd gisteren
flink aangejaagd door berichten
over een ontslagaanvraag van pre-
mier Tsjernomyrdin, die al snel
dóór de regeringsleider zelf werden
ontkend. Dit gebeurde tegen de
achtergrond van een sluipende
machtsstrijd tussen president Jelt-
sin en het parlement over de opvol-
ging van de ontslagen voorzitter
van de Centrale Bank, Viktor Ge-
rasjtsjenko.
Bovendien bleven de beschuldigin-gen aanhouden dat de Russischeveiligheidsdienst en de defensietop
verantwoordelijk zijn voor de
maandag gepleegde moord op de
27-jarige Moskouse journalist Dmi-
tri Cholodov. Defensieminister
Gratsjov en diens vice-minister
Boerlakov ontkenden gisteren per-
soonlijk op wat voor manier dan
ook betrokken te zijn bij de bom-
aanslag.
In Moskou worden officiële ontken-
ningen echter niet al te serieus ge-
nomen. De geruchten over een
mogelijk aftreden van Tsjernomyr-
din waren er al toen hij vorige week
tijdens de dramatische val van de
roebel zijn vakantie voor een dag
onderbrak om onder vier ogen met
Jeltsin te praten en vervolgens weer
terugkeerde naar de zonnige stran-
den van de Zwarte Zee.

De speculaties over Tsjernomyrdins
positie namen toe omdat Jeltsin de
regering mede-verantwoordelijk-
heid voor de roebelcatastrofe aan-
wreef, een beschuldiging die ook
voorkomt in het tussentijds rapport
dat een speciale onderzoekscom-
missie gisteren aan Jeltsin uit-
bracht.
Het gisteren door het radiostation
Echo Moskou verspreide bericht
over Tjsernomyrdins ontslag - af-
komstig van 'goedingelichte bron-
nen in de omgeving van de presi-
dent' - werd meteen door de onaf-
hankelijke tv-zender NTV overge-
nomen.
Later op de avond liet Tsjernomyr-
din zelf aan Ostankino-tv weten, dat
de omslagverhalen een 'provocatie'
waren en bedoeld ter 'desinforma-
tie.

" Premier Tsjernomyrdin

punt

uit
Clinton

De Amerikaanse regering
stemt in met het akkoord tus-
sen Noord-Korea en de VS over
het nucleaire programma van
Pyongyang. President Clinton
zei gisteravond op een perscon-
ferentie in het Witte Huis dat
hij onderhandelaar Gallucci
opdracht heeft gegeven het ak-
koord vrijdag in Genève te on-
dertekenen. Volgens het ak-
koord zet Noord-Korea zijn
huidige bouwprogramma van
grafietreactoren stop en sluit
het zijn bestaande experimen-
tele reactor. In ruil daarvoor
vormen de VS, in samenwer-
king met onder meer Japan en
Zuid-Korea, een internationaal
consortium dat licht-waterreac-
toren van elk 220 Megawatt aan
gaat leveren, zei Gallucci op de
persconferentie

Sint

De voormalige PvdA-voorzit-
ster Marjanne Sint wordt zo
goed als zeker gemeentesecre-
taris in Amsterdam. Het colle-
ge van B&W heeft haar voorge-
dragen bij de gemeenteraad,
die vandaag over de kandida-
tuur vergadert. In de ambtelij-
ke topbaan zal Sint onder meer
leiding moeten geven aan de
reorganisatie van het gemeen-
telijk apparaat wanneer Am-
sterdam wordt omgevormd tot
een stadsprovincie.

Euro 7
Het commerciële televisiesta-
tion Euro 7 is bij het begin van
zijn uitzendingen vandaag in
300.000 Nederlandse huishou-
dens via de kabel te ontvangen.
Euro 7 gaat voorlopig drie uur
per dag uitzenden, 's middags
tussen twee en vijf. De uitzen-
dingen van het nieuwe station
zijn gegroepeerd rond de the-
ma's gezondheid, natuur en mi-
lieu, vrije tijd en educatie en
mens en maatschappij.

Marihuana
De Amsterdamse douane heeft
zaterdag tijdens een controle
14.500 kilo marihuana aange-
troffen op een schip uit Colom-
bia. De geschatte straatwaarde
bedraagt 75 miljoen gulden.
Tot nu toe heeft de douane al-
leen al in Amsterdam dit jaar
ruim 4200 kilo cocaïne en
71.000 kilo marihuana onder-
schept.

Doodgevroren
Lijkschouwing heeft uitgewe-
zen dat een Noors meisje van
vijf dat zaterdag door drie zes-
jarige jongetjes werd mishan-
deld, door extreme onderkoe-
ling om het leven is gekomen.
Het meisje, Silje Marie Reder-
gard, werd zaterdag in de eer-
ste sneeuw van dit jaar gevon-
den op een speelplaats in een
voorstadje van Trondheim, in
het westen van Noorwegen.
Volgens kranteberichten van
maandag was zij door de drie
iets oudere jongetjes doodge-
slagen. Het medische onder-
zoek heeft uitgewezen dat de
dood van het meisje is teweeg-
gebracht door een combinatie
van factoren, maar dat kou de
directe oorzaak is geweest, zei
de politie.
109 jaar

Johanna van Dommelen-
Hamer uit Groesbeek hoopt
vandaag 109 jaar oud te wor-
den. Hiermee wordt zy de
tweede 109-jarige in ons land.
De andere is Arm Jemima Flo-
wer uit Rheden. Zij werd op 8
juli 1885 in Ellecom geboren en
is Nederlands oudste ingezete-
ne. De oudste man is 105 jaar
en woont in het Drentse Vries.

Macedonië
President Kiro Gligorov ste-
vent af op een grote overwin-
ning in de verkiezingen in Ma-
cedonië. Volgens tussentijdse
tellingen, die zijn eigen linkse
Unie voor Macedonië gisteren
bekendmaakte, krijgt de presi-
dent 70,1 procent van de stem-
men. Zijn belangrijkste tegen-
strever, Ljubisa Georgievski,
zou niet meer dan 18,9 procent
van het electoraat voor zich
hebben gewonnen.

(ADVERTENTIE)
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Onderhuids geweld is er niet minder op geworden

Terreur in Haïti niet voorbij
DOOR HANS DE BRUIJN

PORT-AU-PRINCE - Vier weken Amerikaanse bezetting
hebben Haïti er voor de aanhangers van Jean-Bertrand Aristi-
de op het eerste gezicht veiliger op gemaakt. Geregeld dansen
groepen met zijn portret door de straten van Port-au-Prince.
Mensen durven weer te demonstreren zonder, zoals vroeger,
meteen in elkaar te worden geslagen. Of erger.

Politieagenten zijn totaal uit het
straatbeeld verdwenen, soldaten zie
je niet meer, de gehate 'attachés' en
hun milities durven zich niet meer
open en bloot te laten zien, nu Ame-
rikaanse soldaten in hun jeeps door
de straten patrouilleren. Maar het
onderhuidse geweld in Haïti is er
niet minder op geworden.

stap gaan en ingrijpen als de agen-
ten in hun oude, gewelddadige fou-
ten dreigen te vervallen.

Nog dagelijks worden winkels ge-
plunderd, zonder dat de Amerika-
nen in actie komen. Tijdens drie
jaar schrikbewind zijn 3000 Aris-
tide-aanhangers vermoord, gemid-
deld drie per dag. Maar dat gemid-
delde wordt ook nu nog steeds
gehaald. ledere dag klinken scho-
ten in de Cité Soleil, de sloppenwijk
van Port-au-Prince.

De volgende morgen liggen de lij-
ken in de goot. In de nacht van zon-
dag op maandag vielen twee Aris-
tide-fans. in de Cité door kogels van
ondergedoken attachés. Maar er is
nu ook sprake van omgekeerd ge-
weld. Diezelfde nacht namen ge-
tergde burgers wraak op twee
mannen die zij ervan verdachten at-
tachés te zijn.

Maandag werd in een andere bui-
tenwijk een attaché door een woe-
dende menigte in elkaar geslagen.
Een Amerikaanse patrouille kon
maar net voorkomen dat de man
vermoord werd. Aristide vroeg zijn
onderdanen zaterdag om de atta-
chés en soldaten aan te geven bij de
Amerikanen. Dat gebeurt, maar er
wordt ook eigen rechter gespeeld.
Wantrouwen

De Amerikaanse bezettingstroepen
zien de ordehandhaving als een eer-
ste taak voor de eigen Haïtiaanse
politie. Maar die wordt door ieder-
een gewantrouwd. De agenten zijn
ontwapend, waardoor ze uit vrees
voor wraakacties niet meer zonder
begeleiding van hun vaste buiten-
landse waarnemers de straat op
gaan.

Dat zijn enkele honderden ex-solda-
ten en ex-politiemensen uit de VS,
Argentinië, Bolivia en Jordanië, die
met de Haïtiaanse politiemensen op

Wapens
De vrees voor geweld, vooral tegen
Aristide zelf, beheerst het leven in
Port-au-Prince. Dat bleek weer,
toen de nieuwebevelhebber van het
leger, generaal-majoor Jean-Claude
Duperval, zyn opwachting maakte
op het paleisvoor zyn eerste officië-
le ontmoeting met Jean-Bertrand
Aristide.

Aristide's privé-bewakers zagen in
Dupervals auto enkele vuurwapens
liggen, geen normale bagage voor
een generaal die zyn president een
beleefdheidsbezoek komt brengen.
Duperval werd even vastgehouden,
maar al gauw deed als een lopend
vuur het valse gerucht de ronde dat
een poging tot staatsgreep was ve-
rijdeld.

Er bleek niets aan de hand, maar
meteen verzamelden zich duizen-
denAristide-fans voor het paleis om
hun aanhankelijkheid te betuigen.
De Amerikanen haastten zich te
verklaren datzij bij dit incident niet
betrokken waren. De veiligheid van
de president is een zaak van zyn ei-
gen bewakingsdienst, aldus diplo-
maat Schrager.

Waar dat toe leidt, bleek maandag,
toen Aristide een hard voorproefje
kreeg van het leven dat hem de ko-
mende weken en misschien wel
maanden te wachten staat. Zijn eer-
ste poging sinds zijn terugkeer tot
direct contact met zijn volk, de
mensen waarvoor hy is teruggeko-
men, liep uit op een complete
chaos.

Het enthousiasme van zyn aanhan-
gers en met de dreigementen van
zyn tegenstanders, maken het voor
de populist Aristide onmogelijk om
zich onderzijn volk te begeven. Het
gonst in Port-au-Prince van de ge-
ruchten over aanslagen op zijn le-
ven. Voorlopig leeft hy" dan ook
achter een menselijke muur van be-
wakers.

Landmacht zit omhoog
met enorme voorraden

Vanonze redactie binnenland

DEN HAAG - Depots van de
Landmacht puilen uit van de on-
derdelen en goederen die nie-
mand meer nodig heeft. Het Ne-
derlandse leger wordt met de
helft ingekrompen. Vandaar dat
gigantische voorraden onge-
bruikt blijven liggen. Elke vol-
gende opheffing van een leger-
onderdeel zorgt voor een nieuwe
stroom bouten, moeren, wielen
«n achterkleppen.

In het magazijn van het landelijk
depot 730 in Utrecht zijn 8706
wielen in voorraad voor de ver-
beterde Leopard II tanks. Het
jaarlijks verbruik ligt op 59. De
landmacht kan nog jaren voor-
uit. „Voorheen werden ze nog
wel gerepareerd, nu alleen nog
maar verbruikt," zegt kolonel M.
Celie van de afdeling logistiek
beleid van deLandmacht.
Net zo is het gesteld met de 160
brandstoftanks, een ijzeren voor-
raad op Koude Oorlog-niveau.
Die was nuttig voor 450 Leopard

I tanks, maar van dat type zijn
maar zestig overgebleven. Celie:
„We hebben nu veel te veel van
die brandstoftanks in huis."
Jaarlijks verlaten nog 6 het de-
pot. „Ze zijn aangeboden aan
Domeinen."
Kolonel H. Vliem van de
Utrechtse depoteenheid 730
bond de kat de bel aan met een
noodkreet in het legerblad Flex.
„We Zijn volledige slaven van
wat er in Den Haag gebeurt,"
zegt Vliem. Hy heeft in voor-
raad: 200 buitenbanden. Niks
mis mee, zij het dat ze bedoeld
zijn voor een verouderd type
voertuig. Het leger zoekt een ko-
per. In voorraad: 701 houten kis-
ten, genoeg om 175 jaar vooruit
te kunnen. In voorraad: 2340
brandblussers, goed voor dertig
jaarblussen.

Celie geeft meer voorbeelden.
Waar moeten de cabines, de
laadkleppen en onderdelen van
de duizenden viertonners naar
toe, die Defensie kwijt moet.
„Daar blijf je mee zitten." Wat te

denken van vele tienduizenden
machingeweren (Uzi's en Fals)
met bijbehorende onderhouds-
pakketten. Ze zyn onbruikbaar
sinds het leger overschakelde op
een nieuw wapen, de Canadese
Diemaco. In de depots in den
lande liggen zo van de 140.000
soorten artikelen voorraden van
25.000 soorten waar Defensie
niets meer mee kan.
Het lykt waarachtig wel of het
leger maar wat aan rotzooit, zegt
chef legervoorlichting W. Hart-
man. „Toen commandant Vliem
van het Nationaal Logistiek
Commando nog stafofficier was
in Den Haag riep hij, 'wat gaat
het allemaal geweldig. Maar nu
hy als depotcommandant de be-
voorrading in de praktijk mee-
maakt heet het ineens: 'waarom
kan het allemaal niet beter,"
klaagt Hartman.
De voorraadproblemen komen
niet uit de lucht vallen. Het leger
werd tot voor enkele jaren ge-
acht het Warschaupact te weer-
staan. De legervoorraden moes-
ten goed zijn voor dertig dagen
stryd. Alles veranderde met de
val van de Berlijnse Muur. De-
fensie zit nog midden in het pro-
ces om het leger met de helft te
verkleinen. „Steeds als er een
eenheid wordt opgeheven gaan
alle voorraden naar de landelijke
magazijnen," zegt kolonel Celie.

binnen/buitenland

Doorbraak in onderhandelingen na concessies van Israël

Vredesverdrag voorziet in
water, grond en veiligheid

DOOR AD BLOEMENDAAL

TEL AVIV - De beslissende door-
braak in het al maanden durende
Israëlisch-Jordaanse overleg, kwam
toen de Israëliërs besloten toe te ge-
ven aan de meeste territoriale ver-
langens van koning Hoessein. Van
zijn kant accepteerde de koning al-
ternatief land voor delen van zyn
grondgebied die op dit moment
worden gecultiveerd door Israëli-
sche boeren.

De grenslijn tussen Israël en Jorda-
nië is nooit precies vastgesteld. Bei-
de partijen kwamen naar de onder-
handelingen met stapels kaarten en
andere documenten uit de Britse
mandaatstijd. De mogelijkheid over
te gaan tot internationale bindende
arbitrage is overwogen, maar ver-
worpen als te tijdrovend. Uiteinde-
lijk heeft Israël voorgesteld de in
1949 met Jordanië overeengekomen

bestandslijn aan te wijzen als de
toekomstige internationale grens.

Het betekent dat bijna driehonderd
vierkante kilometer land moet wor-
den teruggegeven aan Jordanië,
omdat Israël in de afgelopen jaren
zijn grens steeds meer naar het oos-
ten heeft verschoven om land te
winnen voor in de zuidelijke grens-
streek wonende boeren. Jordanië
heeft nu een Israëlisch voorstel ge-
accepteerd om in plaats van de
kostbare landbouwgrond andere
stukken land te aanvaarden. Op
sommige plaatsen zal de landbouw-
grond wel in Jordaans bezit komen,
maar onmiddellijk weer worden
verpacht aan Israël voor een perio-
de van 25 jaar. Ook in het noordelij-
ke grensgebied zal een kibutz
grondgebied van Jordanië gaan
pachten.

Voor Jordanië is het waterprobleem
minstens even belangrijk. In het

verdrag staat dat Jordanië ongeveer
vijftig miljoen kubieke meter water
per jaar zal ontvangen uit het Meer
van Galilea en het riviertje de Yar-
muk, dat uitkomt in de Jordaan. De
Jordaniërs krijgen nog eens vijftig
miljoen kubieke meter extra na het
gereedkomen van twee kleine dam-
men in de Jordaan en de Yarmuk.

Voor dat gezamenlijke project zul-
len de twee landen financiering
aanvragen bij het Internationale
Monetaire Fonds en andere bron-
nen. Op langere termijn moeten
andere nieuwe projecten Jordanië
nog eens vijftig miljoen kubieke
meter water bezorgen.

Het verdrag maakt ook melding van
gezamenlijke pogingen het lot van
Palestijnse vluchtelingen te verbe-
teren. Velenvan hen wonen al sinds
1948 in Jordanië. Maar op Israëli-
sche aandrang is een passage toege-
voegd waarin staat dat 'beide par-

tijen hebben geleden', een verwij-
zing naar de half miljoen joodse
vluchtelingen uit Arabische landen.

Jordanië en Israël beloven elkaar
dat ze geen troepen op hun grond-
gebied zullen toelaten van landen
die de andere verdragsstaat vyan-

dig zyn gezind. De dagelijkse be-
trekkingen tussen de twee landen
zullen stapsgewijs worden geïnten-
sifeerd. Een maand na de goedkeu-
ring van het verdrag door de parle-
menten zullen er ambassades
worden geopend in Amman en Tel
Aviv.

" Premier Peres en koning Hoessein praten met de pers na het
bereiken van het vredesakkoord. Foto: REUTER

Justitiebegroting: verdeling van armoede
DOOR HARM HARKEMA

DEN HAAG - Toen Winnie Sorg-
drager in augustus was benoemd
tot justitieminister,werd zy op haar
departement al gauw getracteerd op
een omvangrijk 'introductiedos-
sier. De minister zal er niet vrolij-
ker van geworden zijn. Het stuk,
opgesteld door haar topambte-
naren, ademde de verbitterde sfeer
van beleidsuitvoerders die zich in
de steek gelaten voelen door de po-
litiek in het algemeen, en het paarse
kabinet in het bijzonder.
Terwijl alle politieke partyen met
de mond belijden dat Nederland
veiliger moet worden, concludeer-
den de ambtenaren dat het nieuwe
kabinet volstrekt onvoldoende bo-
ter bij de vis heeft gedaan. Vierhon-
derd miljoen gulden extra? En als
het economisch ty meezit zelfs vijf-
honderd miljoen extra voor justitie

en politie? Het zou wat. Want wat
premier Kok met de ene hand geeft,
lijkt hy met de andere hand terug te
pakken.
Een voorbeeld: Justitie wordt ge-
acht de komende jaren 37 miljoen
gulden op te hoesten, door haar ta-
rieven voor verleende diensten aan
burgers kostendekkend te maken.
De justitieambtenaren constateer-
den: „De justitietarieven zijn nage-
noeg kostendekkend, 37 miljoen
gulden is absurd."
Tegen de door het zuinige kabinet-
Kok gedicteerde achtergrond be-
handelt de Tweede Kamer deze
week de Justitiebegroting. Van de
vier- of vijfhonderd miljoen gulden
die justitie en politie de komende
jaren extra krijgen, gaat het over-
grote deel naar Binnenlandse Za-
ken voor extra agenten op straat en
het wegwerken van huidige tekor-
ten by depolitie.

Voor Justitie zelf blijft volgend jaar
53 miljoen gulden over (voor extra
cellen en een jeugdinrichting, par-
ketpolitie en een landelijk recher-
cheteam), oplopend tot ruwweg 170
miljoen in 1998.Een mooibedragzo
lykt het, maar volstrekt onvoldoen-
de voor een departement dat wordt
geacht de steeds verder oprukken-
de criminaliteit terug te dringen.
Een departement waarvan boven-
dien verwacht mag worden dat het
het openbaar ministerie en de rech-
terlijke macht het gereedschap
geeft om onder fatsoenlijke omstan-
dighedente kunnen werken, dat het
cellentekort dient op te lossen en
dat ook nog eens speciale aandacht
voor de toenemende jeugdcrimina-
liteit dient te hebben.

Minister Sorgdrager is inmiddels
echter tot dezelfde droevigmakende
conclusie gekomen als haar ambte-

naren. „Het zal duidelijk zijn dat de
totale financiële noden en wensen
de door het regeerakkoord ge-
creëerde financiële ruimte overstij-
gen," schreefzij de Kamer.
Rechters die onderhand dreigen te
bezwijken onder de werkdruk, offi-
cieren van justitie die geen cel kun-
nen vinden voor een verdachte,
kinderrechters die wanhopig op
zoek zijn naar een plek voor een
jeugdige crimineel, zij zullen er de
komende jaren dus rekening mee
moeten houden dat hun werkom-
standigheden niet of onvoldoende
verbeteren.

Jarenlang alweer, tot aan de dag
van vandaag, loopt het cellentekort
op. Terwyl de justitietop eerder dit
jaar onder aanvoering van - toen
nog - minister Kosto keer op keer
hamerde op geld voor minimaal
duizend extra cellen, bovenop het

bestaande bouwprogramm^
het kabinet uit financiële ° f
gingen daarvan slechts een
maal deel gehonoreerd. fl iIn plaats van de extra ceUe A
de oplossing komen van n^ialternatieve straffen. En dat. f
er nu al een groot tekort is 3%p
jecten voor alternatief te
misdadigers.
Een meerderheid in de Twe >
mer zal deze week hoogu'*■ a
blijvende zin over de tir\ 'noden van Justitie spreke j
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verbonden -aan het regeer^
waarin lastenverlichting ke
woord is. ,cdHooguit rommelen de PB*^*',
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toevoegen. Het geld daary0 et|]
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by diezelfde rechterlijke j/f
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Nu Syrië nog
Na het - althans voor de
buitenwereld - opmerkelijk
vlug geregelde vredesver-
drag tussen Jordanië en Is-
raël, is het wachten op Syrië-
De internationale druk op
het land om concessies te
doen neemt toe. Syrië zal
beseffen dat het zich iso-
leert, als het nu geen serieu-
ze poging doet om uit de

iident Hafez al-Assad moet om
zich heen kijken en inspelen op de toch onverwacht snelle ontwik'
kelingen tussen Israël en andere, inmiddels voormalige, vijanden
Doet Assad dat niet dan moet hij achteraan in de rij aansluiten oC
vrede met Israël te kunnen bewerkstelligen.

Syrië heeft het er kennelijk nog heel moeilijk mee. In de staatskrant
Tishrin werd opnieuw gezegd dat Israël niet te vertrouwen is. He*
akkoord is volgens de media een poging van Israël om de Arabi-
sche vijanden één voor één in te pakken. Niettemin is het verstan-
dig dat de joodse staat zelf het voortouw neemt op de weg nao'
een totale vrede in hetMidden-Oosten. Los van de akkoorden die
Israël al heeft getekend, realiseert het land zich dat een complete
vrede tot nu toe nog niet is bereikt. Zonder een akkoord met Syiè
en Libanon kan er geen vrede in de regio zijn.

Het op 27 oktober te ondertekenen vredesakkoord tussen Jorda-
nië en Israël is een buitengewone prestatie die door de vrienden
van de vrede in de hele wereld verwelkomd wordt. In een tijd
waarin haat, extremisme en bedreigend gedrag het Midden-Oos-
ten nog steeds achtervolgen, helpt dit akkoord de vredelievende
mens er aan herinneren dat gematigde opinies en redelijkheid de
overhand hebben."Landen kunnen hun conflicten oplossen en
moedige staatsmannen leiden hun mensen naar vrede.
Het akkoord komt drie maanden na de ontmoeting tussen konin9
Hoessein en premier Rabin op het Witte Huis in Washington, wad'
de twee leiders een intentieverklaring tot vrede ondertekenden-
Daarmee werd de sinds 1948 bestaande staat van oorlog opge'
heven. Het vredesverdrag is het tweede met een Arabisch lafld
sinds de vrede met Egypte - 1979 - en het eerste sinds de Mid'
den-Oostenconferentie van Madrid in 1991, dievrede tussen Israé
en alle Arabische buurlanden tot stand moet brengen.

Toch vrezen sommige Palestijnen dat het verdrag ten koste z°
gaan van hun eigen positie. In Oost-Jeruzalem zei Dr.Riad Molk1'
leider van het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina, dat e'
bijna sprake is van een race tussen Arabische landen onderlid
om vrede te kunnen sluiten met Israël. Die zou wel eens over oe
ruggen van de Palestijnen kunnen gaan. Maar dat hebben de P°'
lestijnen dan wel aan het eigen militante gedrag te wijten.

Voorzitter raad van hoofdcommissariss
’Infiltratieteams

zijn noodzakelijk’DOOR CEES VAN DER LAAN

DEN HAAG - Overal in Nederland
zullen infiltratieteams worden op-
gericht om de georganiseerde mis-
daad te bestrijden. Het gaat mini-
maal om zes teams van speciale
rechercheurs, maar het zouden er
ook twaalf kunnen zijn, aldus de
Haagse hoofdcommissaris Brand,
voorzitter van de raad van hoofd-
commissarissen.

Volgens Brand zal er per interregio-
naal rechercheteam (IRT), tegen-
woordig kernteam geheten, tenmin-
ste één ploeg van politie-infiltran-
ten worden opgericht.
Er zyn in Nederland in totaal zes
kernteams. De hoofdcommissaris
sluit echter niet uit dat in bepaalde
regio's twee teams zich met infiltra-
tie in de onderwereld zullen bezig-
houden. Zo zullen in Zuid-Holland
en Zeeland onder de verantwoorde-
lijkheid van de korpsen Rotterdam-
Rymond en Haaglanden (Den Haag
en omstreken) twee teams van start
gaan.
De voorzitter van de Raad van
Hoofdcommissarissen noemt infil-
tratie in criminele kringen 'niet zon-
der risico's maar noodzakelijk' om
de georganiseerde misdaad te be-
strijden. „De infiltrant zal zeer goed
begeleid en gecontroleerd moeten
worden, zowel vanuit het kernteam
als vanuit het openbaar ministerie,
en onder goedkeuring van de rech-
tercommissaris. Mijn instelling is
dat als je voortgang wilt boeken in
de strijd tegen de georganiseerde
misdaad, je bereidt moet zijn langs
de grenzen van het recht te lopen,":
zo meent Brand.
By infiltratie tracht een recher-
cheur onder een dekmantal in een
criminele organisatie door te drin-
gen. De gevaren en verlokkingen
zyn groot. In de onderwereld gaat
veel geld om, als gevolg waarvan
een rechercheur 'plat' kan gaan. Bo-
vendien dreigt altijd het gevaar van
ontmaskering. Afrekeningen bin-
nen het criminele milieu zijn niet

misselijk. Ook van belang is <Jinfiltrant zich schuldig kan f
aan strafbare feiten of dezel
ken.
Tot voor kort werkte de "
vooral met pseudokopers- .
agenten kochten gestolen g°tj
en drugs van criminelen, w"a*\
restaties volgden. Maar deze w
de werkt niet meer, stelt cofl^ris J.Pvan Eerde van de RÜn\
regiopolitie en voorzitter v
werkgroep infiltratie in het "

Den Haag. „Onze technieken
moeten worden aangepast
huidige ty'd," zegt Van Eerde-
Bij pseudokoop stonden de^
cheurs vaak bloot aan é^
Bovendien ging het om het
succes' van enkele arresta*^
niet om het blootleggen van
nele bendes. ~Het veel zwaardere middelv (̂
tratie, rechtvaardigt Van Eer
door te wijzen op het tele*
afluisteren van AmsterdartjjJ
chercheurs en een reeks in.
bij justitiële topmensen in/H
dam. „Op deze ontwik*^moeten we als politie een adfantwoord geven." Overigen^
de infiltratieteams pseudok°j
als één van de methoden
hanteren. hEen infiltratieteam dient zien
ogen van Brand en Van Eero
al te richten op het vergaf
informatie over criminele on.
ties. Op de langere termijn
ze worden ontmanteld.
cheurs worden om diereden
steldvoor een periode van vij
Strenge begeleiding is nood^j
om normvervaging te voot
stelt Van Eerde. „Er wordt 1
infiltrerende politieman oï \
meer verwacht dan van de vr |
pseudekoper. Maar ook rUIO j
leiders moeten van goe^JLf
komen." Het fulltime infiltrj
een bende voor enkele jaren'^geheten diepte infiltratie -lS j

ter niet bij. Van Eerde: ..D^yi
cheurs spelen tijdens dienst,
toneel maar gaan na afloop,
woon als burger naar huis-

Te veel onderdelen

" Een grote voorraad Leopard-onderdelen in het Utrechtse legerdepot. Foto: GPD
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VOORTAAN KUNT U LOGE ZITTEN! ng

De Loge is één vin de meubelontwerpen uit de
dynamische Montis kollektie die deze maand I flB 1

ja^Hjia.a. ... extra aandacht krijgt

JM bij Design House.

Wk LOGE
|fc Fauteuil
tm met

aluminium
poten.

jÉÉ Afmetingen:
75 x ioe xWrnt^ 80 cm

auum^ jtf/W^''^É' n de Cramer 188 ' Openingstijden:
//?/&* / I Woonboulevard Maandag 13.00 - 18.00 u.

I Heerlen Di. t/m vr. 9.00 - 18.00 u.
sQ I Telefoon Za. 9 30 - 17.00 u.
llMum» EFfl^S °45 ' 754200 Donderdag koopavond.
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ormaal
» Vooi .g geldt overigens al-

■ mensen die al bij
juli f'J" werken. Mensen die
estenu i

ln dienst kwamen
r^n gewoon tot 18.30uur

dat dat inmiddelseen
ert u yd was geworden.

M DLHeiJn diezelfde tactiek
lUrig Sen bIJ de nieuwe ver-"de w',an, de openingstijden

°rdvoerder niet zeggen.
beurs

Begemann
m $£*** ~ Op een ongeani-
Nn-or! p,ein 5 speelde het Be-lbetichfne-ern zich in de kiJker-N^ glsterochtend dat hij als
F staLt

or2ltter tijdelijk op non
h^aann na de veroordeling tot. voorien cel wegens misbruikfew7"',

werd opgelucht
ÏSven , °r de HetNhL an Van den Nieuwen-

ernin e toekomst van hetgevaar kunnen brengen.

»Nanerfnirneerde handel sprong
E f 1 2n, glsterochtend omhoog
iSann 0t f 34-20-Daarmee washter ob ftProcentueel de sterkstes> daJ°eursP'ein 5. In de loop? last

g kreeg het Bredase con-
\

n de ongeanimeerde
I?o|*idpl°iP devl°er. De winst ver-y,srj wu,e tot vijf dubbeltjes op

L

l deBena8
ena het bekend worden

f^al, gevangenisstraf voor de
Koersee bedrijvendokter klapte

1 eerste instantie metLkeek RCent in elkaar. Uiteinde-
?"> 6e Begemann maandag aan"«ent. sl°tverlies van bijna 6

ftsioohK heeft een behoorlijke*n°&n
u
achter de rug. In

\*U ti £ , het beursfonds nog
t.?tlthuiire high' van f 190.50. Nai*s 'n iUofen over de HCS-trans-
hi^n \r * was de reputatie vani^'gd p'euwenhuyzen zwaar be-
'U^orip scno°t de koers um-
ie 25 if Jaar stond Begemann«*ti. "*« op het laagste peil aller
I

?reMaondex was gisteren 2,94%s lger OP 405,50.
s,^Cnmklljke °lic en Unile-
li dï»lin Weg' mede door de
k s Phir n °P de LondenseFv^lJK ni^af f lafoPf 54,60.NSfj. TjJ^e Ohe daalde f 1,10 op f
k. vl \er verliet de vloer metV^/an f 1,70 op f 198,60.

Hoofdfondsen vJt, sk
ABNAmro Hold. 58,30 57,80
Aegon 104,00 103,60
Ahold 48,90 48,40
Akzo Nobel 206,00 203,80
BolsWes.c. 34,00 33,50
CSM eert. 673 67,50
DordtschePetr 201,00 198,00
DSM 142,70 142,40
Elsevier 16,90 17,00
Fokker eert. 15,30 153
FortisAmevcert. 71,10 71,20
Gistßroe.cert. 44,80 44,90
Heineken 238,30 238,10
Hoogovens nre 76,40 75,90
HunterDouglas 77,00 76,40
ING c 79,20 79,00
KLM 47,30 47,00 .
Kon. KNP BT 50,30 50,00
Kon Olie 192,40 191.30
KPN 52,40 52,00
Nedlloyd 57,90 55,00
Océ-v.d.Gr. 77,10 d 75,80
Pakhoed eert. 46,30 45,90
Philips 55,60 54,60
Polygram 73,80 72,40
Stork 44,60 44,80
Umlevercert. 200,30 198,60
Van Ommeren nrc 46,30 45,90
Ver.BezitVNU 176,00 176,50
WoltersKluwer 123,50 121,10

Avondkoersen Amsterdam
AEGON 103,60(103,60)
Ahold 48,40148,40)
Fokker 15,30 (15,30)
Kon. Olie 191,00(191,30)
Unilever 198,50-198,60 (198,60)
VNU 176,50(176,50).

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 80,00 f 79,80
ABNAmro pref 57,40 56,90
ABNAmroHld.prf.c. 6,19 6,19
ACF-Holding 36,40 36,70
Ahrend Groepc. 163,50 163,10
Alanhen 37,30 37,30
Ant.Verff. 415,00 415,00
ARTU Biologicals 3,60 4,00
Asd Options Tr. 22,10 21,70
Asd. Rubber 2,65 2,65
Atag Hold. eert. 122,00 120,00
AthlonGroep 70,00 70,00
Athlon Groepnrc 67,30 67,30
AuUnd.R'dam 121,00 121,00
BallastNedam c. 75,30 75,10
BAM Groep 102,30 102,50
Batenburg 145.00 145,00
Beers 190,50 190,50
Begemann Groep 33,00 33,50
Belindo 278,50 279,50
BesouwHold. 31,50 32,30
Blydenst-Will. 26,40 26,40
BoerDeWinkelb 69,00 68,90
Borsumy Wehry 28,40 27,80
Boskalis eert. 37,50 36,50
Braat Beheer 24,50 24.60
Breevast 9,20 9,30

BurgmanHeybroek 1480,00 1480,00
Calvé-Delft eert. 1400.00 a 1425,00
Calvé-Delftpref 880,00 880,00
CapVolmae 23,40 23,30
CetecoHold 42,80 43,00
Cindu lnlern. 103,00 103,00
Claimindo 279,50 279,50
Content Beheer 27,70 27,70
CreditLBN 39,50 39,00
Crownv.G.cert. 132,10 135,10
CSM 67,40 67,60
DeDrie Electr. 15,00 15,80
Delft lnstrum. 23.80 e 24,10
DICO Intern. 69,40 69,40
Dorp-Groep 33,00 32,80
Draka Holding 39,90 39,70
Econosto 22.30 22,30
EHCO KLM Kleding 35,20 35,20
EMBA 160.00 165,00
EnksHolding 115,90 115,90
Flexovit Int. 84,00 84,00
Frans Maas eert. 54,70 55,40
FreeRecord Shop 28,90 28,20
Fugrocert. 34.00 34,00
Gamma Holding 92,00 91,60
Gamma pref 6,00 5,30
GarzarelliJ 10,00
Gelderse Pap. 83,80 88,00
Getronics 51,40 51,10
Geveke 31,30 31,20
Giessen-deN. 59,70 f 59,50
Gouda Vuurvast 70,00 70,00
Goudsmit 30,00 30,00
Groenendgk 29,50 29,50
Grolschcert. 53,20 53,30
Grontmu 64,20 64,20
GTI-Holding 159,00 158,00
Hagemeyer 134,50 132,50
HALTrust B 16,80 16,60
HALTrust Unit 16,60 16,60
HBG 284,00 286,00
Henmans 57,50 57,90
Heineken Hold. A 217,30 216,50
Heivoet Holding 28.40 28,40
HesBeheer c. 18.90 19,20
Hoek'sMach. 78,50 78,50
HoU. Colours 82,00 82,00
Holl.lnd.Mu 68,50 69,00
Holl.SeaS. 0.41 0,41
HoopEff.bank 8,00 B,oof
Hunter D.pref. 1,75 1,75
IHC Caland 43,30 43,70 f
ING 7,15 7,15
Interview Eur. 6,60 6,50
Internat.Muell. 93,00 92,30
Kühne+Heitz 36,50 36,50
Kas-Associatie 63,90 63,80
KBB 105,00 e 106,40
Kempen &Co 14,60 14,50
Kiene Holding 135,80 135,80
Kon. Sphinx 57,00 f 56,90
Kon.KNPßTc.pref. 7,60 7,59 e
KondorWessels 45,50 45,50
Koppelpoort 416,00 416,00
Krasnapolsky 147,50 147,00
Landre 4 Gl. 48,50 48,20
LCI Comput.Gr. 3,60 3,60 f
MEnimOß-cert. 86,80 87,00
Macintosh 45.00 44.50

Management Share 1,50 1,50a
MaxwellPetr. 199,00 198,00
MoearaEnim 1650,00 1640,00
Moolen Holding 45,50 44,60
MulderBoskoop 34,80 35,50
Multihouse 2,40f 2,30
Naeff 450,00 450,00
NAGRON 88,80 88,80
Nat. Inv.Bank 125,80 125,30
NBM-Amstelland 18,00 18,00
Ned.Part.Mij 51,00 51,00
Ned.Spnngst. 6550,00 6550,00
NEDAP 58,50 58,50
Nedcon Groep 34,10 34,60
NedschroefHold. 73,70 74,20
Neways Electr. 11,30 11,30
Nijv.-Ten Cate 83,70 83,80
NKF Holding 219,80 219,00
Norit 19,90 19,40
Nutricia VBeert 85,80 e 86,10eOPGcert. 43,50 43,20
Orco Bank eert. 62,00 61,80
Ordina Beheer 20,90 20 80
OTRA 283.00 282^00
P& C Groep 95,00 a 95,00a
Philips Electr. d'9s 0,10
Pie Medical 9,10 8,90f
PirelüTyre 12,90 12,80
Polynorm 184,30 183,50
Porc. Fles 22,50 22,50
Randstad 85,90 85,50
Reesink 118,00 118,00
RoodTesthouse 3,40f 3,30
Rothmans Int. 4,05 4,09
Roto Smeets Boer 41,50 41,00
Samas Groep 57,00 56,80
Sarakreek 4,60 5,00
Schuitema 1880,00 1880,00
Schuttersveld 42,00 42,50
Simac Techniek 19,40 19,00
Sligro Beheer 86,30 88,20
Smit Intern. 41,00 41.00
SmitTransf.c. - 46,50
St Bankiers c. 17,90 18,20
StadRotterdam c. 36,40 36,80
Telegraaf De 192,50 192,50
Textielgr.Twente 75,00 a 74,00a
Tulip Computers 17,10 16,80
Tw.Kabel Holding 193,50 193,00
Übbink 59,00 59,00
Union 27,00 27,00
Vereenigde Glas 557,00 a 557,00aVilenzo . 42,60 42,20
VolkerStevin 87,10 86,40
Vredestein 13,70 13,70
Wegener 121,30 12L00Welna 50,90 50,90
West Inv.F. wb 62,50 a 62,50aWestlnvestF. 11,50 11,50
Weweler 32,80 33,20
Wolff, Handelmij 59,00 59,00WoltersKluwer 485,00 485,00
Wyers 25,70 25,50

Beleggingsinstellingen
Adam EOE Ind F 445,00 441 00
ABF 113,00 ïuiooABNAmroA.inF 83,10 83,10
ABNAmroAand.F. 96,40 95,60

ABN AmroAmer.F. 72,20 71,40
ABN Amro Eur. F. 86,50 85,00
ABN AmroFar E.F. 77,00 75,70
ABN Amro L.Gr.F. 182,60 182,60
ABN Amro Neth.F. 117,60 116,40
ABN AmroObl.Grf. 199,60 200,00
ABN Amrorent.div 161,30 161,60
Aegon Aandelenf. 46,00 45,50
Aegon Spaarplus 5,00 5,00
AldollarßFS 30,80 30,80
Alg.Fondsenbez. 248,50 246,60
Alliance Fund 9,70
Alrenta 231,10 230,90
Amvabel 90,00 90,20
Asian Cap.F.J 62,50 62,00
Asian Select. F. 104,30 104,40
Asian Tigers F. 111,30 110,30
ASN Aandelenf. 52,30 52,30
AustnaGlobal 1220,00 1220,00
Austro Hung. F. 7,40 - 7,40
AXAAand.lnt. 76,80 76,80 'AXA E&L Belegg. 1 93,50 93,70
AXA E&L Belegg.2 93,50 93,70
AXAE&LBelegg.3 117,60 117,60
AXAE&LBelegg.4 87,00 87,20
AXAE&LKap.Rente 118,80 119.10
AXAObl.Ned. 76,30 76,40
Bemco RentSel. 62,70 62,90
Bever Holding 4,60 4,60
Biogrond Belegg. 10.70 10,70
CL Aandelenfonds 96,80 96,50
CLLiq.Groeifonds 102,30 102,30
CLOblDividendf. 104,20 104,00
CLObl.Waardef. 122,30 122,20
Comm.ArgeusF. 86,70 86,70
Comm.BenacusF. 89,30 89,30
Comm.CeaF 91,00 91,10
CuMPreferent F. 106,60 106,50 f
Delta Ll.Dollarf. 52,10 51,20
Delta Lloyd ECU 55,00 54,20
Delta Lloyd Inv. 38,80 38,80
Delta Lloyd Mix 72,80 73,10
Delta Lloyd Rent 60,90 61,30
Donau Fonds 30,00 30,00
DP Amenca Gr.F. 35,60 36,00
EGFlnvestm. 159,00 159,00
EMFRentefonds 82,90 83,00
EMS Growth Fund 102,60 102,80
EMS IncomeFund 91,50 91,60
EMS Offsh. Fund 100,50 100,80
Eng-Holl.Bel.Tl 10,60
Eng-Holl.Bel.Tr. 20,00
Envir.GrowthF. 36,50 39,00
Esmeralda part. 37,40 37,30
Eur.Ass. Trust 8.30 8,30
EuroGrowth Fund 61,00 60,50
Euro Spain Fund 8,40 8,40
FarEastSelF 82,00 81,00
GAFAm.Uq.F.ecu 1,50 1,50
GAFAm.Obl.F.ecu 1,77 1,77
GAFBfr.Liq.F.bfr 1053,00 1053,00
GAFDMLiq.F.ecu 1,60 1,60
GAFDMObI.F.ecu 1,58 1,59
GAF Eng.Aandf ecu 2,09 2,09
GAFEng.Liqf.ecu 1,22 1,23
GAK Eng.Oblf.ecu 1,30 1,31
GAF Eur.Aandf.ecu 2,26 2,26
GAFEur.Oblf.ecu 2,19 2,20
GAFGl.Managf.ecu 2,51 2.51

GAFJap.Aandfecu 1,17 1,16
GAFJap.Liqf.ecu 1,60 1.60
GAFJap.Oblf.ecu 1,71 1,71
GAF NAm Aandf.ecu 2,24 2,24
GAF 3,24 3.22
German CityEst. 33,40 33,40
Gim Global 56.20 56,30
Groeigarant 1,36 1,36
Holl. Eur.Fund 60,00 59,70
Holl. OblFonds 131,40 131,80
Holl.Pac. Fund 139,10 138,50
Holl.Sel.Fonds 98,00 98,00
Holland Fund 90,00 90,00
Hooge Huys Hypf. 127,60 127,00
INBBnk Verre Oost. 46,60 46.70
INGBnkDutchF. 61,50 61,50
INGBnkGeldm.F. 61,06 61,06
INGBnkGIob.F 53,60 53,60
INGBnkOblig.F 32,80 32,90
ING BnkRentegr.F 128,70 128,70
!NGBnkSpaard.F. 103,59 103,60
Inlerbonds 488,00 488,00
Intereffekt 500 28,00 28,20
Intereffekt wt 32,10 32,30
Intereffekt Yen Value 80,10 80,70
Investa part. 83.50 83,00
IS Himal Fund S 17,80 17,80
JadeFonds 218,00 215,70
Jap.lnd.AlphaF. 7550,00
Jap.Sect.Rat.Yen 5420,00
Japan Fund 19.50 19,00
Korea Pac.Tr. $ 13,00 13,70t'
Latin Am.Eg.F. 104,00 103,70
LeveragedCap 61.90 61,30
Liquirent 54,50 54,50
Mal.Capital F.s 16,10 16,10
MeesObl.Div.F 114,70 115,00
Mexico Income F. 20,00 20,00
Mondibel 76,50 76^60Nat.Res.Fund 77,70 78.00
New Asia Fund 10,70 10.70Nomura Warr. F. 0,23 0^23OAMFRentefonds 11,50 11^50Obam, Belegg. 319,00 318,00
OhraAand.F. 64.00 63.80
Ohraüq.Grf. 54,00 54,00OhraOblDf. 55,00 5520
OhraOblGrf 55,30 55,50
Ohra Onr G.F. 59,30 59,20
OhraTotaal F. 58,30 58,30
Orange Fund 28,20 275)
Pac.Dimensions 31,00 31,00
Pac.Prop.Sec.F. 44,50 e 44^50
Pierson Rente 128,50 128,90
Pitcher 46,00 46,00
Postb.Aandelenf. 57,20 57,30
Postb.Beleggf. 57,70 57,70
Postb.Obl.f. 49.10 49,10
Postb.Verm.gr.f. 59.90 59,90
Rentalent Bel. 169,10 169,60
Rentotaal NV 38,50 38,50
RGAand.Mixfund 60,10 60.20
RG Amenca F. 139,40 139.20
RG Divirent F 53,60 53,80.
RGEuropeF. 127,50 127,40
RG FlorenteF. 129,00 129.40
RG HollandsBezit 97,40 98,50
RG NettorenteF. 105,00 105,00
RGObl Mixfund 61,50 61.60

RGPacificF. 142,70 142,20
RG Rente Mixfund 63,70 63,70
Robeco 113,90 113.20
Rodamco 50,90 50,80
Rodamco Ret.Ned. 99,80 99,90
RodinProp.J 69,00
Rolinco 117,00 116,10
Rolincocum.p 91,40 91.20
Rorento 82,70 82,70
Schrodlnt.Pr.F 29,20 29,20f
ScWechl 13,70 14,20
Sue2Gr.Fund 50,70 50,70
SuezLiq.Grf 200.40 200,40
Technology Fund 16,30 16,30
Tokyo Pae.Hold. 251,00 251.00
Tolsteeg, Beleggmn 344,00 344,00
TransEur.Fund 91,00 89,20
TranspacF 363,50 365,00
Uni-Invest 19,00 19,00
Unico Inv Fund 69,70 69,50
Unifonds DM 35,50 34,50
Vaste Waard.Ned 54,50 54,80
VastNed 101,70 102,50
VHS Onr Mn 4,70 4,70
VIBNV 46,00 45,80
VSBAand.F. 99,50 99,00
VSB Mix Fund 61,30 61,00
VSBOblGroeif 108,50 108,40
VSB Rente Fonds 100,70 101,00
WBO Intern. 69,60 69,20
Wereldhave NV 96,00 95.80
World Prop.F 70,70 70,70
ZOMFIondaF.J 32,50 32,80
Zonnespectnim 9,10 9,05

Parallelmarkt
IPNA3nrc 341,00 a
Melle, vannrc 110,20 109,20
Pan Pac Winkel 3,90 b 3,90b
Wall Straet
alhed signal 35/2 35%
amer.brands 35% 35%
amer.tel.tel 53% 53%
amoco corp 59% 59%
asarcomc. 33 33
bethl.steel 19% 19' h
boeingco 44'/< 43%
can.pacific 16/2 16%
chevron 42 lh 43
chiquita 13U 13%
chrysler 46% 46%
citicorp 42% 44'/s
cons.edisun 25/2 25/4
digitequipm. 28% 29Vz
dupontnemours 59% 59/2
eastman kodak 48'/e 49/2
exxoncorp 59% 5».
ford motor 29'/» 28%
gen.electric 50% 49%
gen. motors 46% 46 V 2
goodyear 35V 2 35%
hewlett-pack. 91 90^
mtbus.mach. 73V« 74><»
inttel.tel. 84%
klmairhnes 27% 27%
mcdonnell 123 123
merckco. 36'/. 35%

mobiloil 81% 81%
omega financ. 25% 26
phuips 33% 32%
royaldulch 114% 113%
sears roebuck 47% 47%
sfe-south.pac. 14% 14%
texato me. 63% 63%
travelers 32V2 33
united techn. 64 Va 63%
wesünghouse 13v« 13U
whitman corp 16% 16%
woolworth IVM 17

Advieskoersen
amenk.dollar 1.620 1,740
austrdollar 1,18 1.30
belg.frank(lOO) 5.28 5.58
canad.dollar 1.180 1,300
deense kroon (100) 27,10 29,60
duitsemark(100) 109,45 113.45
engelse pond 2,57 2,82
rinse mark 1100) 34,80 37.30
franse frank (100) 31.10 33,85
gneksedr.UOO) 0,63 0,80
hongkongdlr.(lOO) 18.50 22.50
iersepond 2,55 2,80
itallire (10.000) 9.95 11.65
jap.yen(10.000) 168,00 174.00
noorse kroon (100) 24.20 26.70
oust.schil) dOOi 15,63 16,13
portescudo(lOO) 0,98 1.16
spaanse pes.(100) 1.25 1.41
turkse lira(100) 0,0035 0,0062
zuid.afrrand 0.40 0,55
zweedsekr. (100) 21.80 24,30
zwits.fr. (100) 132,00 136.50

Wisselmarkt
amenk.dollar 1,68325-1.68675
anullgulden 0,9350-0.9650
austr.dollar 1,2365-1,2465
belg.frank(lOO) 5,4435-5,4485
canad.dollar 1.24225-1.24475
deensekroon (100) 28,575-28.625
duitsemark(100) 112,0250-112,0750
engelse pond 27180-2,7230
franse frank (100) 32.64532,695
gneksedr.UOO) 0.6820-0,7820
hongk.dollar(lOO) 21,7250-21.9750
lersepond 26760-2.6860
itallire(10.000) 10,965-11,015
jap.yen(10 000) 172.050172.150
nwzeel dollar 1.0240-1.0340
noorsekroon (100) 25.68525 735
oostenr.sch.(lOO) 15.9130-15,9230
port. escudos (100) 1,07401.1140
spaanse pes. (100) 1.3430-1.3530
zweedsekrl 100) 23,375a425
zwits.frankUOO) 134,775-134,825
ecu. 2,1315-2,1365

Indexen
cbskoersindex 273,50 271,60
EOE-index 408,44 405.50
DowJones 391754 -6,39

Optiebeurs
sene omzet v.k. sk.

abnamro c okt 60,00 859 0,20 0,10
abnamro cjan 60,00 217 2,40 1,90
abnamro pjan "57,50 567 1,80 2,10b
abnamro po9B 70,00 256 13.30 a 13.90
ah c okt 47.50 206 1.20 1.00
ah cjan 47.50 240 3.20 270
ah c apr 50,00 222 2,80 2.60
akzo c okt 210.00 205 0.60 a 0.20
d/fl c dcc 170.00 310 2,50 2,40
d'fl pnov 165,00 360 1.20 1,15
dsm cjan 150.00 422 5,00 4,50
dsm cjan 160,00 502 2.50 a 2,20
els c okt 16,00 330 I,loa 1,00
els c okt 17,00 790 0,30 0,20
els c apr 17,00 202 1,50 1,50
els pjan 17,00 710 0,90 a 0,90
els papr 17,00 287 1,00 1,10
els p096 14,50 500 0,90 a 1.00
coc c okt 405,00 406 5,10 2,20
coc c okt 410,00 1339 2,20' 0,70
coc c okt 415,00 396 0.70 0,10
coc c nov 410,00 556 7.50 5,50
coc c nov 415.00 422 5,10 3,60
coc cnov 420,00 199 3,50 2JO
coc pokt 400,00 537 0,30 0,60b
coc pokt 405.00 1896 1.10 2,00
coc pokt 410,00 301 2,80 b 5,30b
coc pnov 400,00 467 3,50 4,50b
coc pnov 405,00 844 5,40 6,30
ing cokt 80,00 975 0,40 030
mg cjan 80,00 994 3.40 3.20
mg pokt 75,00 232 0.20 a 0,10
kpbt cokt 50,00 349 0,80 0,60
nll c nov 102,00 500 0,10 0,30
nll c feb 100,00 503 1,20 1,20
nut c feb 85,00 504 9,70 9,20
nut c feb 95.00 649 5.00 5,20
nut pfeb 80.00 588 3,80 4,00
olie cjan 190.00 513 9,40 8,60
olie cjan 200.00 364 4.40 4,20
olie pjan 185,00 267 2.90 2,70
phil c okt 45.00 651 10.50 9,70
phil c okt 55,00 445 0,90 0,40
phil cjan 55.00 219 3,40 3,00a
phil pokt 55,00 1233 0,40 0.70
phil papr 60,00 360 6,10 6,40b
tops c nov 760,00 258 15,00 11.50umi c okt 200,00 306 1,80 1,10
umi pokt 200,00 198 1,30 2.00x027 c nov - 200 0,82 a 0,59a
Goud en zilver
Goud onbewerkt 20,800-21,400, vorige
20.790-21,390,bewerkt 23,000 laten,
vorige 22,290 laten
Zilver onbewerkt 255-325, vonge 255-325,
bewerkt 370 laten, vonge 370 laten.

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

Vooral fritures hadden
baat bij mooie zomer

Van onze redactie economie

DEN HAAG - De warme zomer
is vooral goed geweest voor
strandtenthouders, friture-eige-
naren en afhaalzaken. De restau-
rants en café's zagen de omzet-
ten flink afnemen. De totale
omzet van de horeca lag in de
warme zomermaanden een half
procent boven de bestedingen in
de zomer van 1993. Dat blijkt uit
de omzetcijfers voor de horeca
van het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS).

De verliezers van de warme zo-
mermaanden zijn de restaurants
en de cafés. De restaurants za-
gen de omzet in juli met 3,4 pro-
cent dalen en in augustus be-
droeg de achteruitgang, vergele-
ken met dezelfde maanden in
1993, 0,9 procent. De café's gin-
gen in juli 3,2 procent in omzet
achteruit en in augustus 2,2 pro-
cent. Beide horecacategorieën
konden de concurrentie met de
tuin en het strand duidelijk niet
aan. De consument prefereerde
een afhaalmaaltijd in eigen tuin
boven een bezoek aan een res-

taurant en een koel pilsje uit de
eigen koelkast boven dat in een
warm café.

De fritures profiteerden daar
duidelijk van. In deze categorie
zitten bedrijven als strandtenten,
afhaalrestaurants, fritures en
dergelijke. Deze categorie zag de
omzet in juli met 12,4 procent
groeien ten opzichte van juli
1993. In augustus was de omzet-
toename twee procent.

Het CBS noemt de omzetontwik-
keling incidenteel. „Het is een
duidelijk effect van de warme
zomer", aldus J. Handels van het
CBS. „Als je de omzetontwikke-
ling over de eerste acht maanden
van het jaarziet blijkt dat de ca-
fé's 1,2 procent meer omzet
draaiden en de restaurants 1,3
procent. De fritures zetten 2,9
procent meer om".

economie

Zodra wet daartoe mogelijkheden biedt

Albert Heijn wil winkels
ot acht uur openhouden
--^iLgi^eredoctie economie

ERLEN - Albert Heijn wil, nkels langer open hou-
daartoe de wettelij-

"°gelijkheid bestaat. In
* instantie wil het con-

>er*Ü openingstijden van de
"narkten in de Randstad

gst nen" "Bestaat er ook be-
est

6■ilng voor langere ope-
's d nin de andere re-
E] aan kunnen die winkels
-w geropenblijven," aldus
oordvoerder E. Muller.

h an?^n wil de openingstijd
de i/iangen van de behoefte

Ie en ?nten- Dat betekent dat
lers

e Duurt, met veel tweever-
s tot Zor>der kinderen, de win-
Ven a» nt Uur 's avonds open-
ing In buurten met veel
rjQnc

Cn nuisvrouwen denkt
i Va,, jFn aan het vroeger ope-van de winkel.

i de
rSpe instantie gaan we uit

dat h dstad' omdat we we-
lt aan 1

r grote behoefte be"
tj s langere openingstijden.
Ir datngens zeer wel denk-Uej*I.grotere steden op het
i.rj lp

°°k langer open willen
r|?to^Y nJneid heeft elke super-

«aernemer," aldus Muller.
pNv tvlgee„, Ulenstenbond heeft al

iti en alleen akkoord te
»g v e^n beperkte verrui-■sor,!*" de openingstijden. Het
gkrijt moet dan wel een toe"
Ber J°e,J voor de extra uren en
van ver, en mag alleen op ba-

voUedige vrijwilligheid.

n mr.ei'' n Verwacht daarover
lde met de vak-
tlteis' i Juli 1992 mochten de
ik 55 Plaats van 52 uur per

u Ut per wee^ openzijn.
>r toti n heeft dat ineevuld
6 dag i*'30 uur open te zijn
ra bet dat nalve uurtje
L^ocen» we een toeslag van
rkn er!nt °P het loon en de

1 Vrü,er,s doen het op basis
,-lgheid- Zo zal het

't uur k ook gaan als we tot
örrjVo opengaan," aldus de

Begemann-topman
treed toch terug
na veroordeling

Van onze redactie
economie

HEERLEN - Joep
van den Nieuwen-
huyzen treedt voor-
lopig terug als be-
stuursvoorzitter van
de Begemann
Groep. Nadat hij
maandag door het
Amsterdamse ge-
rechtshof werd ver-
oordeeld wegens
beursfraude, heeft
Van den Nieuwen-
huyzen volgens een
verklaring van de
Begemann Groep
zijn functie ter be-

schikking gesteld.
Hij treedt pas weer
in functie als de Ho-
ge Raad, aan wie
Van den Nieuwen-
huyzen zyn zaak nu
wil voorleggen, uit-
spraak doet. Tot die
tijd zal de Belg ir. A.
Deleye, tot nu toe lid
van de raad van be-
stuur, het bedrijf lei-
den.
Van den Nieuwen-
huyzen wil de Bege-
mann Groep niet
belasten met zijn
privé-besognes, al-
dus een verklaring
van het bedrijf. De
broer van Joep, Je-

roen van den Nieu-
wenhuyzen, zal voor-
lopig het vice-voor-
zitterschap bekle-
den.
De voormalige 'be-
drijvendokter' Joep
van den Nieuwen-
huyzen werd maan-
dag in hoger beroep
veroordeeld tot zes
maanden cel (waar-
van drie maanden
voorwaardelijk) en
een ton boete. Het
hof achtte aange-
toond dat van den
Nieuwenhuyzen
misbruik heeft ge-
maakt van voorken-
nis bij de handel in
aandelen HCS. Ge-
schokt liet Van den
Nieuwenhuyzen ter-
stond weten dat hij
bij de Hoge Raad in
cassatie zal gaan.
Zon procedure
vergt minstens een
jaar.

Schreiner leverde vliegtuigmotoren

VN berispt Nederland
na levering aan Libië
LEIDEN - Het Leidse bedrijf
Schreiner Aviation Group heeft met
toestemming van het ministerievan
Economische Zaken maar in strijd
met VN-resoluties vliegtuigmotoren
geleverd aan Libië. Het gaat om
twee motoren voor Dash-8 vliegtui-
gen die Schreiner heeft verhuurd
aan twee Libische oliemaatschap-
pijen. Nederland is inmiddels door
de Verenigde Naties berispt wegens
het schenden van het luchtvaart- en
wapenembargo dat tegen Libië is
ingesteld.
Het embargo werd in april 1992
door de VN afgekondigd omdat Li-
bië weigerde twee verdachten uit te
leveren van de aanslag op het Pan
Am-vliegtuig dat boven het Schotse
Lockerbie was neergestort. Schrei-
ner had vóór het instellen van het
embargo al twee vliegtuigen ver-
huurd aan de Libische staatsolie-
maatschappijen. Schreiner onder-
houdt deze vliegtuigen zelf en
stuurde daarom in september twee
nieuwe motoren naar Libië. Dat ge-
beurde met toestemming van het
ministerie van Economische Zaken.
„Wij houden ons altijd aan VN-reso-luties", aldus B. Bieman, directeur
van de Schreiner Aviation Group.
„Ook over de levering van de twee
motoren hebben we contact gehad
met de overheid."
Het ministerie meent dat deexport-
vergunning eerder dit jaar terecht is

verleend. Zeker omdat op het mo-
ment dat er sprake was van de leve-
ring nog grote onduidelijkheid be-
stond over de sanctiewetgeving. Na
een uitspraak van de sanctiecom-
missie van de VN werd pas duide-
lijkdat vliegactiviteiten in Libië wel
zijn toegestaan, maar het leveren
van onderdelen niet. „Op strikt juri-
dische gronden vinden wij overi-
gens ook nu nog dat het leveren van
onderdelen mogelijk is. De sanctie-
wetgeving is voor meerdere uitleg
vatbaar. Maar wij zijn loyaal en hou-
den ons dus voortaan aan de uit-
spraak van de sanctiecommissie
van de VN", aldus een woordvoer-
der van het ministerie. Dit betekent
dat op termijn de activiteiten van
Schreiner in Libië zullen worden
beëindigd.

Aantal wao-ers
blijft flink dalen
ZOETERMEER - Het aantal uitke-
ringen voor arbeidsongeschiktheid
daalt van 805.000 vorig jaar tot
794.000 in 1994 en tot 764.000 in
1995. Daarmee komt het aantal ar-
beidsongeschikten 40.000 lager uit
dan de ramingen van het kabinet.
Dit blijkt uit prognoses die de ar-
beidsongeschiktheidsfondsen Aaf
en Aof hebben bekendgemaakt.
De daling hangt vooral samen met
het verwachte effect van de nieuwe
wao-criteria. Volgens een woord-
voerder zijn de sociale fondsen bij
hun ramingen nog aan de voorzich-
tige kant gebleven.

munt

uit
PGGM

Het PGGM, één van de groot-
ste pensioenfondsen in Neder-
land, voert per 1 januari 1995
een flinke premieverlaging
door. De gemiddelde premie
bedraagt dan 4,9 procent over
het gehele salaris. Dat is nu nog
5,7 procent. Tegelijk met de
premieverlaging wijzigt het
PGGM volgend jaar de struc-
tuur van heffing.

Sperwer Groep
Zowel omzet als resultaten van
de Sperwer Groep (supermark-
ten) zijn in de eerste 36 weken
van dit jaar belangrijk geste-
gen. De groothandelsomzet
klom met 4,5 procent van f594
miljoen tot f626 miljoen. De
geconsolideerde winst steeg
met 17 procent tot f20,2 mil-
joen. In Sperwer werken 400
kleine en middelgrote kruide-
niers samen onder de formules
Plusmarkt en Garantmarkt.

Akzo
Het chemieconcern Akzo No-
bel schrapt tot en met 1999
tachtig banen bij Akzo Nobel
Chemicals in Hengelo. De sa-
nering is nodig om het werk
efficiënter te verrichten. Nu
nog werken er ongeveer 850
mensen in dit fabriekscom-
plex, waar onder meer zout
wordt gemaakt. Per jaar zet
Akzo Nobel een streep door 25
tot 30 banen.

Extra banen
Een combinatie van vergroting
van de inkomensverschillen en
versoepeling van de regels op
tal van terreinen kan de ko-
mende vier jaar leiden tot een
extra groei van de werkgele-
genheid met 600.000 banen.
Dat stellen de werkgeversorga-
nisaties VNO en NCW.

Bedrijf naar de beurs

" Werknemers van Smit Transformatoren bezig aan een grote transformator Het Nij-meegse bedrijf bracht gisteren de helft van de aandelen naar de beurs. Beleggers haddenop grote schaal belangstelling getoond voor het aandeel. Vooral particuliere beleggerszorgden voor eenforse ovenntekening op de 1,67 miljoen aandelen die naar de beurs wer-den gebracht. De vraagprijs voor het aandeel was f 45. De Nijmeegse transformatorenfa-briek haalt daardoor ruimf75 miljoen binnen. Foto- ANP
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Contract
»Als de mensen eenmaal op zon
v°rriplex zijn, wordt er enorm

ccl druk op ze uitgeoefend omet gebruiksrecht van een paar
, voor zon appartement te
*°Pen voor vijftien- tot dertig-
ze nend Sulden- Eigenlijk laten
, de mensen niet gaan voordat®' contract is getekend en ern aanbetaling is gedaan. Tjj-
w ns de gesprekken wordt het

oord 'time-sharing' zorgvuldig
jTneden, want dat heeft voor

sr. een negatieve lading. ZePreken bijvoorbeeld over 'va-
Vgntle-eigendom'," vertelt mr. E.
van P^' Juridisch medewerker
ook Consumentenbond. Hy is
t

K degene die achteraf de con-
k eten van de spijtoptanten pro-veert te ontbinden. En dat isUwel onmogelijk, want in dat
g°n landen geldt bijvoorbeeld
,^en afkoelingsperiode van achtUd6en zoals in Nederland.

Wijnproeverij
üitinwerkoper Jacob Gerhardt
m wÜchen nodigt de mensen
aariu°°r een wijnproeverij. By de
ga? Van een kist wijn zit ge"

botfndeerd een vakantiewaarde-n yoor een gratis weekje Oos-Jr'Jk. Costa del Sol of Cote
daa Ur" Wie de bon °Pstuurt met
stf> de vo°rkeur voor een be-emming, krijgt een briefje te-,"g van Claro Holiday Promo-
20nri Ult Dusseldorf of Hoüday
da International uit Amster-
dem' En danPas komt de aap uit
ag

m°uw. „Wij vragen om uwbjjdacht voor twee of drie uur
Dart tnuis> zodat wij u onze ap-
VorTmenten en studio's aan uuor kunnen stellen. Tevens be-

spreken wij uw vakantiemoge-
lrjkneden in de toekomst. Onze
vakantie-adviseur maakt per-
soonlijk met u een afspraak,"
aldus de brief.

Van Dijk vindt het allemaal reu-
ze brutaal. Een vrouw die niet
reageerde op de uitnodiging
voor de wijnproeverij, werd later
telefonisch benaderd met de me-
dedeling dat ze een prijs had
gewonnen in de loterij van de-
zelfde wijnkoper. „Gerhardt wil-
de haar tijdens de uitreiking van
de prijs thuis wat wijnen laten
proeven en vroeg of ze wat ken-
nissenwilde uitnodigen. Ze deed
dat en na het proeven van de no-
dige wijnen, plaatste ze een or-

der en kreeg haar vakantiewaar-
debon. Op dat moment wist de
vrouw nog steeds niet dat het om
'time-sharing' ging."

Resort International uit Hoorn
plaatste in het voorjaar een en«
thousiaste advertentie in het per-
soneelsblad van de KLM, de
Wplkenridder. Aangeboden
werd een verblijf in maar liefst
2300 verschillende appartemen-
tencomplexen. „Van golf-resorts
in Portugal tot polo-resorts in
Zuid-Afrika. De mensen die inte-
resse hadden, konden voor 250
gulden een voucher (document
voor regeling hotel en maaltij-
den) voor vier personen kopen
die recht gaf op een week ver-

blijf. De KLNers kochten gretig
vouchers en ekenden in op di-
verse resortsTot nu toe is daar
geen buksen van terechtgeko-
men. Het verlijfkon telkens om
verschillendcredenen niet door-
gaan, de vouhers waren niet te
gebruiken."

DOOR ARNOUD CORNELISSEN Makkelijk zoeken naar
nieuw telefoonnummer

Wedden dat niemand hem meer
kan vinden? Die brief van de
PTT over het nieuwe telefoon-
nummer? Volksstammen men-
sen zullen zich nauwelijks meer
weten te herinneren dat volgend
jaar om deze tijd elk telefoon-
nummer in Nederland uit 10 cij-
fers bestaat. Laat staan dat ze al
hebben opgeschreven hoe hun
eigen nummer eruit komt te
zien. Om over de vele nummers
van familie, vrienden en kennis-
sen maar te zwijgen. Daar heeft
PTT Telecom dus wat op gevon-
den. Met een simpel computer-
programmaatje zijn alle num-
mer-zorgen uit de wereld.
Vereist is een computer met mi-

nimaal een 286-processor en eenminimaal intern geheugen van640 Kb.
De privé-gebruiker zal zelf met
de pen de nieuwe nummers in
zyn agenda moeten invoeren.
Om hem een handje te helpen
voorziet het programma in een
zogenoemde 'checklist' van be-standen die de gebruikers moetaanpassen: agenda, telefoon-
klapper, pc, en dan nog vijfmo-gelijkheden naar eigen keus in tevullen.

Het werken met de diskette is
uiterst simp». Op het werkveld
tik je het ouc nummer in en het
nieuwe numier verschijnt. Wei-
nig verander er voor inwoners
uit gemeente die thans al een
kengetal vanirie cijfers hebben
en een abonnenummervan zes.
Zij moeten vlgend jaar slechts
één cijfer aa: het abonneenum-
mer toevoego. De grootste ver-
anderingen den zich voor in de
nummers mt een kengetal van
vijfcyfers, dï na de reorganisa-

tic uit drie zal bestaan. Daardoor
moeten er aan een vyfcijferig
abonneenummer dus twee wor-
den toegevoegd.

PTT Telecom geeft alle gebrui-
kers tot 10 oktober 1995 de tijd
zich op de nieuwe situatie voor
te bereiden. Om problemen en
paniek te voorkomen draait er
na die datum een dubbelsys-
teem: zowel de oude als de nieu-
we nummers blijven nog zes
maanden naast elkaar bestaan.
Pas in maart 1996 is het definitief
gedaan met de oude combina-
ties. De programmaschijfjes zijn
verkrijgbaar by de Primafoon-
winkels, de businesscentra van
PTT Telecom of aan te vragen bij
06-0096. Kopiëren van de disket-
tes is toegestaan.

Eerst de wijnkaart,
dan pas het menu

DOOR RON BROWN
Er 7"
om meerdere goede redenen
Jj T

ln het Geleense restaurant
bii MJster te eten. De wildkaart

die gerechten biedt
g.,, de Jachtschotel du Chef (45
r^den) of wildzwynfilets met
het dsaus (37-50 gulden>- ofreguhere menu, dat een aan-
Von yertrouwde en beproefde
F°rbeelden van de traditionele
be^nse keuken biedt. Maar de
le(~:e ""eden is de wijnkaart. Ge-
culi S^at met direct bekend als
"naa *t\ mekka in Limburg,
gj ar De Lyster van Irma en Jo
Je uDen geeft weer eens aan dat
tric^eus niet altijd naar Maas-
te e

nt hoeft om goed en verzorgd
ten of goedewijn te proeven.

Wii
sic ls een hobby, zeg maar pas-
kaart 311 Jo Sleypen, en de wijn-
\ve^

geeft dat onmiskenbaar
die' begint by de huiswijn,
Bnr^ an een klein wijngoed in deoraeaux komt. leder jaarkomt
Ha ei8enaar van het wijngoed
vrl? yeleen om daar tot zyn
ProH fe te c°nstateren dat zyn
in «T nog steeds de eer geniet
Sch^Cn kwaliteitsrestaurant ge-
d "onken te worden als de 'vinc 'a maison'.

een ouSt treft u°P de kaart ook
Gr= phateau Latour Premierrand Cru Classé uit 1946 aan, a

raison van 950 gulden per fles.
Maar ook voortreffelijke flessen
die meer op een modaal budget
zyn afgestemd. Een kenner kan
lang bladerenen genieten van de
wijnkaart, een liefhebber kan er- eventueel met deskundig ad-
vies - een betaalbare en mooieomlijsting van de gerechten vin-
den.
Wie de experimentele keukens,
nouvelle cuisine en andere culi-
naire avonturen een beetje beu
is, zal De Lijster zeker een vera-
deming vinden. Wat het eerst
opvalt, is de 'amuse. Bij veelres-
taurants is dat een papillenprik-
kelend hapje dat je in een holle
kies kunt steken, maar hier is het
een prima quiche die de omvang
van een eerste gang heeft.

Uit de voorgerechten kozen wy'
de Lady Curzonsoep (schilpad-
soep die uiteraard niet meer vanschildpadden maar van kalfs-
vlees wordt getrokken) en een
licht gebonden Andalusische to-matensoep. De kaart bevatte
overigens nog meer traditionele
keuzemogelijkheden zoals Bis-
que d'Homard, kreeft- of krab-
cocktail, of escargots. Uiteraardvallen zowel vlees als vis onder
de hoofdgerechten, maar wie de
wijnkaart gezien heeft, komt al

gauw in de 'erleiding om eerst
de wyn en dn pas het gerecht te
kiezen.
De fles St. Etèphe (een Chateau
Meuney Grnd Cru Bourgeois
Exceptionel uit 1978) was de
keus, en tenmlijsting van deze
wijn kozen /y hertebiefstukjes
van de wildhart en een tourne-
dos met grene pepersaus. Als
extraatje kréen wij een appelsa-
lade van L'ht geblancheerde
appelschyve met perzik en

anys, die uitstekend by het wild
paste.
Zonder de wijn bedroeg de reke-
ning iets meer dan honderd gul-
den. Maar wie zyn verblijf in het
stemmig interieur van De Lijster
echt tot zijn recht wil laten ko-
men, vraagt het eerst naar de
wijnkaart en kijkt dan pas naar
het eten.

Restaurant De Lijster, Rijks-
weg-Z 172, Geleen, telefoon046-743957.

" Wijn speelt een belangrijke rol in restavant De Lijster. Foto: peterROOZEN

eetlust
In Eetlust bericht het
Limburgs Dagblad

wekelijksuit de wereld van
eten en drinken. Culinaire

nieuwtjes, opvallende
trends en bijzondere

eetadressenkomen aan bod.
De redactie zal geregeld

aanschuiven in Limburgse
etablissementen en verslag
doenvan haar bevindingen.

Coördinatie
MariëtteStuijts.

onsument

Consumentenbond waarschuwt voor sluwe verkoop ’timesharing’

Voordelige reisjes en
enquêtes als lokmiddel

DOOR KARIN SWIERS

vakantie-enquêtes, wijn-
proeverijen, advertenties in
Personeelsbladen met goed-
kope reisjes. Nederlandersborden op allerlei slinkse
banieren naar de Canari-

Eilanden, Spanje en
p°rtugal gelokt om een-
maal op de plaats van be-
stemming in de klauwen te
belanden van gewiekste ap-
partementenverkopers. De
Consumentenbond waar-
Schuwt voor deze nieuwste
manier van 'time-sharing'.

Anfi Beach Club, gevestigdop Gran Canaria, doet het via het
oemiddelingsbedrijf Craenen en
jJiemer in Helmond, per post.e brief kondigt een vakantie-enquête aan en deelt aan de in-
vullers 'paspoorten naar de zon'

*'■ >,U bent uitgekozen voor een
gratis verblijf van één week opran Canaria. Nee, u leest het
foed» dit is geen grap of loze be-
in h " meldt de juichende tekst
J 1de brief. Wie de voorwaardengoed bekijkt, merkt dat er wel
■pJd wordt geëist voor een onge-

drie uur durende vrijblij-
ende voorlichting over een

jueuw vakantiesysteem, inclu-
lef een rondleiding op een ap-

partementencomplex.

# Ter plaatse worden mensen enorm onder druk gezet om het gebruiksrcht van een paar weken voor een appartement
te kopen.

Geld terig
Een brief in sptember verklaar-
de waarom lesort International
de beloften liet waar kon ma-
ken. Het bed.jfverkeerde name-
lijk op de rari van faillissement.
Zeven resort waren echter nog
overgebleveren die werden dan
ook aangebden. „Uiteraard
hadden ze danensen wel te ver-

staan gegeven dat geld terug ei-
sen geen zin had, want dat had-
den ze toch niet." Van Dijk is
ervan overtuigd dat de onderne-
ming het KLM-personeel de ap-
partementencomplexen in wilde
lokken voor een verkoopdemon-
stratie. Want een echtpaar die
een brief uit Tenerife ontving
waarin het verblijf in zon com-
plex werd bevestigd, werd gewe-
zen op een rondleiding en een
twee-urige demonstratie over
'holiday-ownership'.
De Consumentenbond heeft de
onderneming aangeschreven en
eist namens verschillende gedu-
peerden geld terug. Tot nu toe
heeft Van Dyk nog geen ant-
woord ontvangen.

monsters

Poets
Vettige brillenglazen, een
smerig computerscherm, vin-
gerafdrukken op de camera-
lens. Dit soort ongerechtighe-
den los je voortaan op met
een greep in je borstzakje.
Tenminste, als daar een Swirl
brilpoetsdoekje in zit. De fa-
brikant brengt deze doekjes
zo gevouwen dat ze 'passen in
het borstzakje van een over-
hemd. Een doosje met tien
doekjes (elk verpakt in een
sachet) kost 1,99 gulden en is
verkrijgbaar bij drogist err di-
verse supermarkten.

# Voor in het borstzakje

" Een sigaar ontwikkeld door vrouwen

Damessigaar
Een sigaar, ontwikkeld door vrouwen voor vrouwen èn mannen. Het
Amsterdamse Vrouwen Sigarengenootschap Salomé stond aan de
wieg van een nieuwe, exclusieve sigarenlijn en gaf er ook zijn naam
aan. De Salomé Corona, Panatella en Cigarillo is de leden van ge-
nootschap op het lijf geschreven: 'elegant, authentiek en smaakvol.
Fabrikant Ebas Groep voerde de wensen van de dames uit. Het resul-
taat is een 'vol aroma, zachte nasmaak en een frisse, aangename
geur. Dat moeten we maar aannemen, want we hebben ons niet laten
verleiden om er een op te steken. Volgens de fabrikant zal de smaak
ook mannelijke sigarengenieters aanspreken. De sigaren zyn ver-
krijgbaar bij circa vierhonderd sigarenspeciaalzaken. Een doosje met
20 cigarillos kost 12 gulden, met 5 Panatellas 5 gulden en met vyf
corona's tien gulden.

Kaarsen
Terwijl Kerst voor velen nog
ver weg is, draait Kaarsenfa-
briek Gouda al op volle toe-
ren voor Pasen. We steken in
Nederland heel wat kaarsjes
op, de fabriek heeft dit jaar
ruim 7 procent meer kaarsen
afgezet dan het jaar daarvoor.
Op dit moment worden de
kaarsen voor de feestdagen
uitgeleverd. Overigens zijn de
favoriete kleuren voor Kerst
ivoor en wit. In opkomst zijn
donkerblauw en donker-
groen.

" De produktie van Paas
kaarsen.

Masker
Het ziet er niet uit, maar lekker
is het wel. Je gezicht onderklie-
deren met een maskertje. Al was
het alleen maar omdat je daarna
niets anders kunt doen danrus-
tig blijven liggen. En het zou nog
moeten helpen ook. Dr. van der
Hoog heeft de collectie kant-en-
klaar maskers uitgebreid met
een Aloë Vera-masker voor de
normale en gemengde huid en
een Avocadomaskervoor de dro-
ge en de vermoeide huid. Een
zakje voor een behandeling kost
3,75 gulden en is verkrijgbaar bij
de drogist. Smeren en relaxen
maar. En dan maar hopen dat er
niet net iemand aan de deur
komt.# Kant-en-klaar maskers

Nostalgisch
Appeltaart bakken heeft in
deze moderne tijd iets nostal-
gisch. Honig doet er nog een
schepje bovenop. Om de 'goe-
de oude tijd' nog meer te la-
ten herleven, heeft de fabri-
kant voorraadblikken ont-
worpen. Niks modern design,
maar lekker ouderwets. Ze
kosten 14,95 per stuk, met
streepjescodes erbij zijn ze
goedkoper. Op de Honig
mixen voor cake, appeltaart
en boterkoek staat hoe je de
blikken kunt bestellen.

" Blikvangers.

IJs
Vorige week werd er zomaar een
grote doos op de redactie be-
zorgd. De zes ijstaarten die er- tot onze verbazing - uitkwa-
men zijn verdeeld onder de lief-
hebbers. En die bleken na afloop
allen enthousiast over de Fla-
mengo van Campina. De ronde
taart die onder andere vanille-ijs,
caramelijs, chocolade, caramel-
saus en amandel bevat, ligt sinds
kort in de winkel en kost 7,95
gulden.

" Flamengo
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f «REN^STe? <OQ5O|
■ 6óK kwartmaten

I ~ "SSSS& 69,50J
Enorme kollektiel■ DAMES-EN HERENJACKS I

Zeer veel modellen, -mm Idessins enkleuren v.a. /"P0

nAMESROKKËN~iI :X2K?"42 I
I veelkeus in kleuren CQ* 0

en modellen .L

+'
A Bloedbank
w Zuid-Limburg

heeft nieuw donoren
n0dig!043'877778 |

Terugte Mndbedrag Effectieve rente Mnd. bedrag |Eftectieve rente
«ïhanden rjetaJenm volgensmin. opjaarbasis vtg.wet.max. opiaarbasis
15.000,- 72 mnd. 279,04 10.6% 287,11 11.8%
25 000,- 84 mnd. 413,58 10.3% 420,11 10.9%
30000,- 96 mnd. 453,45 10.3% 454,20 10.4%

3.000,- 96 mnd. 747,22 10.0% 757,01 10.4%

IMSOOOI- Übetaalt Rentevlg. min. tar per mnd Theor. Effectieve renteop Theor
nhanden permnd effectieve rente opjaarbasis looptijd jaarbasis max. tar. looptijd

15 000,- 225,- 0.824% 10.3% 97 mnd. 13.0% 112
25 000,- 375,- 0.824% 10.3% 97 mnd. 12.6% 109
40 000- 600,- 0.824% 10.3% 97 mnd. 12.2% 107
60.000,- 900,- 0.824% 10.3% 97 mnd. 12.2% 107

OOK VOOR HYPOTHEKEN:
INFORMEER NAAR DE NETTO VASTE LASTENHYPOTHEEK;

DEZELFDE MAANDLASTGEDURENDE DE GEHELE LOOPTIJD.
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Goed nieuws over onze ongekend succesvolle minder geld. En de Hyundai HOO biedt méér dan een stereo-installatie is standaard. Evenals veiligheidsvoor- specifieke toepassingen verzorgen. Kom binnen^
bestelwagen. De H 100, dé sensatie van de bedrijfswa- zeer aantrekkelijk kostenplaatjeper kilometer. zieningen zoals stalen balken in de portieren. En drie eens bij ons langs. Voor een proefrit en alle infoff»
genmarkt, is in 2.5 dieseluitvoering HHHHHHHHHHHHHHH Metien onverwoestbare 2.5 jaar garantie uiteraard. tic over de mogelijkheden, aantrekkelijke leasetariev

tijdelijk extra gunstig geprijsd. P^V^r^ liter (55 kW7S pk) dieselmotor> De H lo° is ook met multipoint-injectiebenzine- financiering, etc. U bent van harte welkom.

Op de verlaagde prijs van WAW" k I r een beschikaar laadvolume van motor leverbaar. Het scala aan uitvoeringen omvat /^^>\
f 23.300,- geven we ook nog eens een Iflßiaßaßj ; ca. 5,7 m 3 a een laadvermogen van onder meer een bestelwagen in gesloten uitvoering

chequekorting van f 1.500,-. Zodat u ■ 1.272 kg isde H 100 een van de of met ramen rondom, een dubbele cabine, een HYI 10001
al voor f 21.800,- in een complete H 100 diesel rijdt. meest nuttige en praktische i zn klasse. 9-persoonsbus en een taxibus voor 8 passagiers. Wn * afcall IaWJL^I
Nergens vindt u zon complete bestelwagen voor Aan het comfort is veelvaanocht besteed, zelfs een Daarnaast kunnen we talloze inbouwvarianten voor HET NIEUWE WERELDMERK

PRIJZEN EXCL BTW ENKOSTEN RIJKLAAMAKEN. INFORMEER NAAR DE GUNSTIGE LEASETARIEVEN DE H 100 * IS EEN PRODUKT VAN HYUNDAI MOTOR COMPANY. I

BRUNSSUM: AUTOCENTRUM SANDERS BV, AKRSTRAAT 128, TEL. 045 - 251644. HEERLEN: AUTO VAESSEN, BEITEL 19, TEL. 045 - 424010.
SITTARD-UMBRICH: AUTO LEYMBORGH BV, BORNERWEG 2-8. TEL. 046 - 515838.

Limburgs
Dagblad piCCOlO
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fEen Bourgeois voor een prix dami!
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aanbod doen. S j * 6betainiM MLLEB deleeuw claervn iom,k brand HENKES BQOTZRUM PPUWAC- BmALOTILS il»afTi:ifl *>T MO^\JÏZ~~~--^>' ?CHIPPEK- EILSENEB JEHJïeb DUBBELBOCK ÏlEUK CflfiSlA£ ItUSJff |1.

[«DE jUlkjgg^Jfi)!! 20Ï95 5S 20.95 11.95 20.95 19.95 28* 29.* I ""^Se
Heerlen: VAN WERSCH. Winkelcentrum Heksenberg 11. fl |fl 1 T! I I /OS I '. Tel. 215746. Kloosterkoolhof 64. TeL 724481 ALLES ONER ROOMSMA VI IERBESSENGENEVER \C\^ MARTINI VERMOUTH 7^ ROBERTSONS PORT 14 ito1I Voerendaal: EHVO 8.V.. Heerlerweg 141 (hoek Grachtstraat), DE KURI BUUMSMA VMfcKßfc;»:>fcrciit,r<fcvr,ft jjj^ """"'"' """»""» / # IX #").

I Beek: PAUL GELISSEH Marktstraat 4, Tel. 046-371196 *; 1
Amstenrade: ROUWMAAT, Hoofdstraat 31, Tel. 04492-1857 Mjienrijn afhaalpriiïen. Looptijd aanbiedingen van 20-10 fra 29-10-1^ V
I I , 1 )1
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TOT NEGENTIENHONDERDVIJFTIG GULDEN VOORDEEL.
Niet mis, ’ 1.950,- financieringsvoordeel. Met name wanneer u op de hoogte t>e

van de karaktereigenschappen die de Starlet sieren. Van buiten nieuwe kleure

gedistingeerd turquoise, sportief silver metallic, chique wijnrood of donkerte
metallic. Van binnen nieuwe bekledingdessins. Onder de motorkap onverwoestb3

12-kleppen techniek. Er is al een Starlet Friend vanaf’ 21.990,- en de Starlet Sm*5

kost nu ’23.400,-. Maak nu, tijdens de showmaand, een serieuze proefrit bij één v

onderstaande Toyota-dealers, die u ook nog beloont met een toepasselijk cade 3

DE FELLE STARLET. HEEL TOYOTA.

MEN^ELE^B V S^^\l2^^^^^^ -AVTOMOBIS3IDKW SW.NTIBOLD B.V. - Rijksweg Noord 54 - Tel 04499-3300 " ULESTRATEN - AUTO- MOBIELBEDR.jF LOUIS PETIT B.V
Langs de Gewannen 8 - 'el. 043-642703. .ofrAg£!^



Nederland 2
EO/Veronica
07.00 Journaal.
07.07 KRO's Tekenfilmfestival.
07.30 Journaal.
07.33 en 08.07 Ontbijt TV. Rubriek.
08.00 en 8.30 Journaal.
08.33 (TT) Lingo. Spelprogr. Herh.
09.00 Journaal.
09.07 Uitz. politieke partijen: CDA.
09.10 Kook tv. Culinair programma.
09.28 Dynasty. Soapserie, (slot).
10.13 Classic cartoons.
10.17 Bijna dertig. Serie portretten.
10.42 Mooi meegenomen. Afl. 7.
10.52 20 punt 40. Afl.: De homobewe-

ging. Herh.
11.07 Songtekst. Muzikaal festijn.
11.57 Cum laude. Spelprogramma.
12.35 TROS loop. Reportage. Herh.
13.00 Journaal.
13.07 Lopende zaken. Actualiteiten.
13.32 The wonder years. Serie.
13.57 Villa Achterwerk. Herh.
16.00 (TT) Journaal.
16.10 The yearling. Tekenfilmserie.
16.33 Kingdom adventures. Afl. 7.
17.04 Deepwater haven. Jeugdserie.
17.28 Ruim baan voor de ara's. Na-
tuurdocumentaire over illegale jacht.

17.58 (TT) 2 vandaag.
18.00 (TT) Journaal.
18.15 (TT) Actualiteiten.
18.39 (TT) Sportjournaal. Beelden
van dinsdag gespeelde wedstrijden in
het EUFA Cuptoernooi.

18.47 (TT) Hoofdpunten uit het
nieuws gevolgd door het weer.

18.55 (TT) Onderweg naar morgen.
19.26 Ik weet het beter. Spel.
19.57 (TT) Leven op de Afrikaanse
sneeuw. Natuurdocumentaire.

20.52 Praise. Vanuit Leeuwarden.
21.22 Vrouw-zijn. Vrouwenmagazine
21.42 Uitz. politieke partijen: GPV.
21.46 Wat is er aan de hand?
22.14 Antenne: Voor gekversleten.
23.02 De wereld vandaag.
23.13 Reality 3.1. Drieluik. Afl. 3.
23.44 Effectief onderhandelen.

Afl.: Manipulaties en trucs.
00.14 Nederlandse kunst vanaf

1900. Informatie.
00.19 Journaal.
00.24-00.29 Nieuws voor doven

Duitsland 1
■5.15 n ">S.4 S ~risant. Boulevardmagazine.
fc-Oo J]0r9enmagazin Sport extra.
19.00 Yor9enmagazin. Ontbijttv.
19.03 Tu9esschau-fc.4s Ihe flying doctors. Herh.
10.00 lele-Gym. Heilgymnastiek.
10.03 'a9esschau.
clüb r en' Clittuen und ein
extre' eP°rtage over jeugdwerk met
rria.|j Q Rechtse jongeren in de voor-

h!oo TDF"in'o Arbeit und Beruf.
ten a9esschau. Met beursberich-
■l.O4 #"»*.sPen»li Der gezahmte Wider-
aanso 9e <" bisbetico domato). Itali-
>ï.4s ~sPeelfilm. Herh.
!?.S5'3.00 C Sseschau-
'3lS iaßlesschau-'3.4S D-Mittagsmagazin.

'4 00 t lrtscr»afts-Telegramm.
'4.03 'a9esschau.
"aiksh """P* - 19 7 17. Telefonische
'4-3 o -iöerseh°htung: stren9 geheim! Kin-■-°0 rf A"' 3-
5.03 |La9esschau.
530 it° *dasschnelleMagazin.
600 Ty Dad! Comedyserie.
'6.03 ia9esschau.
'.Oo , "IS?6- Talkshow.
'"10 L P Tagesschau.
18.57 Sllsa"t-
-5.00 J2i{te abend im Ersten.
"1S (Tn Ta9esschau.

.«Pepifi ' False arrest. Amerikaanse'1.44 T Afl1-nf9esthemen-Telegramm.
J 6 ovßr?'^n Sic dran! Documentai-
?.3o t televisiekijken.
5.00 a9esthemen.
&.O5 1 achschlag. Satire.

don kM|S "»e. Engelse

ircserhr°nik derWend«.Documen-
fle vqX over de ontwikkelingen in
& van wallge DDR ln de tijd rond de'VOS r de Muur- Afl.: 20.rLIS Ia9fsschau.rikaant.' ne devil makes three. Ame-
S* I? sPeelfilm uit 1952 van An-
uSeii a on- Met Gene Kelly, Pier*A 2..R,Clhard E9an e-a.Nach'"schaven - Entspannen -Afl.- rJL "ken- Englands Südwesten.. ver Weg des Fischers.

Duitsland 2
05.15 Gezamenlijk programma

ARD/ZDF. Zie Duitsland 1.
13.45 Wie gut, dass es Maria gibt.
28-delige Duitse serie.
Tijdens een kerkdienst merkt Maria
een ongelukkig en verdrietig uitzien-
devrouw op, mevrouw Loos. Zij komt
later bij Maria haar hart uitstorten
omdat haar zoon Ewald van plan is in
te breken bij fabrikant Gnekow, die
hem de vorige keer uit de gevangenis
geholpen heeft. Afl.: Gefallene Engel.

14.30 Spacecats - Die Katzenbande
aus demAll. Poppen-tekenfilmserie.

14.50 Achterbahn. 13-delige Jeugd-
serie. Afl.: Vaters Hochzeit. Herh.

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

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

16.00 heute.
16.05 Die fliegenden Arzte (The

flying doctors). Australische dokters-
serie. Afl.: Johnny's letzter Kampf.

16.55 WISO-Tip. Herh.
17.00 heute en sport.
17.15 landerjournal. ansl.: heute-

Schlagzeilen.
17.50 Briefgeheimnis. Duitse serie.

Een brief aan een oud-cheffin van de
met sluiting bedreigde textielfabriek
Benitz belandt bij Claudia van Onbe-
stelbare Stukken in Marburg. Het lukt
haar de oude dame op te sporen, die
op haar beurt haar zoon in Italië voor
het bedrijf weet te interesseren.
Afl.: Fallende Maschen.

18.45 Lotto-trekking A en B.
19.00 heute.
19.20 Weerbericht.
19.25 (TT) II est genial papy! Franse

speelfilm uit 1987 van Michael Drach.
21.00 Doppelpunkt-Reportage. Re-

portage over mensen die lijden aan
paniek-aanvallen. De patiënten pro-
beren door middel van confrontatie-
therapie hun angsten te overwinnen.

21.45 heute-journal.
22.15 Kennzeichen D. Magazine.
23.00 Derrick. Duitse misdaadserie.
00.00 heute nacht. Actualiteiten.
00.15-01.10 Zeugen des Jahrhun-

derts. Serie gesprekken. Klaus-Peter
Siegloch in gesprek met financieel di-
plomaat en publicist Friedrich Wil-
helm Christians (1).

TV

FILMS VIDEO
Duitsland 1en 2
'*981 hU? " " Bisbetico Domato -vnJe maar komische

nlng van Shakespeares Ta-
6fi Pi£, the Shrew' door Castello

aat vT ls lic' voor dieren, maar
d<* do, Wen'tot Ornella Muti vooreiJi" staat
BBC 1
o« Kha

Uur" Star Trek II: The Wrath
" <1982-USA) SF-film naar

Hurk'n&Van de tv-serie-
k

n kaaPl een schiP en
Snatr.L?et kaP'tein Kirk (William
Se Kl,asti9-a'e- Nicholas Meyer.

Duitsland 2
L 1987 p!" " " Est Génial Papy -

rach Korr|edie van Michael
£homh

met Guv Bedos en Fabien
e 1 m'Vr'endbfn Word* verlaten door zijn

% kiéi en kr')9t de volgende dagnz°on in de maag gesplitst.
RTLS
<02S(l989-uiUr - Kill Me Again -
s^^ uöA) ingenieuze en sfeer-

volle thriller van John R. Dahl met
het echtpaar Val Kilmer en Joanne
Whalley als 'partners in crime', die
elkaar naar het leven gaan staan
om één miljoen dollar.

" De jonge junk Clint (Justin Chadwick - r.) die afgeram-
meld, beroofd en door zijn vriendin in de steek gelaten is,
heeft zich voorgenomen zijn leven te beteren. Hemingway
(Brad Dourif) geeft hem in de Engelse filmkomedie 'Lon-
don kills me' een kans als kelner in zijn zaak. (Duitsland 1
- 23.05 uur).

Nederland 1
20.31 uur - Angélique, Marquise
des Anges - (1964-F/l/D/E) Kleurrij-
ke avonturenfilm van Bernard Bor-

derie, vol romantiek en mooie
decors en kostuums.
Michelle Mereier als de mooie
vrouw van de lelijke graaf.

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

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

Het enige kindersportprogramma in
Nederland. Genieten van iets dat
heel veel kinderen aanspreekt.

17.40 The Bob Morrison Show.
Australische comedyserie.
Maxime komt veel te laat thuis. Als
reden vertelt ze zon onwaarschijnlijk
verhaal, dat Lizzy en Steve haar niet
meer kunnen vertrouwen.
Afl.: Vertrouwen.

18.10 De Fabeltjeskrant. Poppense-
rie. Afl.: Een stal voor Greta.

18.15 Sesamstraat. Kleuter-
programma. Afl.: Vissen.

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

derprogramma. Afl.: Vuur.
19.00 (TT) Lingo. Woordspel.
19.27 Kassa! Consumenten-

magazine met onder meer:
De Klachtencommissie buigt zich
over de kosten van inzage in medi-
sche dossiers. Het Academisch Zie-
kenhuis Maastricht rekent een basis-
tarief van honderd gulden en vraagt
30 cent per copie van elk document
uit het dossier.
Bij wasmachinereparaties wordt er
wel eens meer gerepareerd dan
noodzakelijk is. De 'Verborgen
Kassal-Camera' registreerde.
Consumenten zijn laks als het gaat
om het milieu, zegt de heer Vos van
grootwinkelbedrijf Unigro. Producen-
ten van 'eerlijke waar' verweren zich
door te zeggen dat supermarkten
veel te weinig van dit soort produkten
aanbieden. In 'Kassa!' een discussie.

20.00 (TT) Austria Salzburg - Ajax.
Rechtstreeks verslag van deze wed-
strijd uit de Champions League.
Vooraf aan deze wedstrijd (die om
20.30 uur begint) een uitgebreide
voorbeschouwing.

22.25 Trekking dagelijkse lotto.
22.27 (TT) Journaal.
22.43 (TT) Studio Sport. Met samen-

vattingen van overige wedstrijden in
de Champions League.

23.33-00.10 (TT) Nova. Actualiteiten.

RTL4
06.30 Hei elei kuck elei.
07.00 Nieuws & krantenoverzicht.
07.07 Ontbijtkids: Foofur.
07.30 Nieuws & krantenoverzicht.
07.37 Ontbijtkids: De Smurfen.
08.00 Nieuws & krantenoverzicht.
08.08 The bold & the beautiful. Herh.
08.30 Nieuws.
08.35 Santa Barbara. Deel 1. Herh.
09.00 Nieuws & krantenoverzicht.
09.10 Santa Barbara. Deel 2. Herh.
09.30 Goede tijden slechte tijden.
10.00 Koffietijd. Magazine.
11.00 Showtime shop. *
11.05 As the world turns. Soapserie.
11.50 Lunchkids.
12.50 Samurai Pizza Cats.
13.15 Gezond & wel. Herh.
13.45 Koken met sterren. Herh.
14.15 Rad van fortuin. Spelprogram.
14.45 Spijkerhoek. Dramaserie
15.15 Showtime shop.
15.20 Santa Barbara. Amer. soap.
16.10 The Oprah Winfrey show.
17.00 5 uur show. Middagmagazine.
18.00 Zes uur nieuws.
18.15 Ooggetuige. Reportages.
18.30 Rad van fortuin. Spelprogram.
19.00 The bold & the beautiful.
19.30 Half acht nieuws.
19.50 Weer. Door: John Bernard.
20.00 Goede tijden slechte tijden.
20.30 Waargebeurde verhalen: Fire-

trapped on the 37th floor. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1991.
Wat een gewone dag beloofde te
worden verandert 's avonds op slag
in een drama wanneer er brand uit-
breekt op de twaalfde verdieping van
een bedrijfspand. De bewakings-
dienst heeft het niet in de gaten en al
gauw worden de bovenliggende ver-
diepingen gevuld met een verstikken-
de rook. Op de 37e etage bevinden
zich nog twee werknemers die geen
kant op kunnen.

22.20 Speelfilmoverzicht.
22.30 Documentaire: Moonshot

(maanlanding). Documentaire. Afl.2.
23.30 Nieuws, sport en weer.
00.00 Streets of San Francisco.

Amerikaanse detectiveserie.
00.55 The Oprah Winfrey show.
01.40 Nachtprogramma.

Duitsland 3
08.15 Tele-Gym. 08.30 Cursus Engels.
Afl. 44. 09.00 Aktuelles aus dem Vi-
deotext. 09.05 ARD-Morgenmagazin.
10.00 Schooltelevisie. 12.00 Bonn am
Rohr. 12.43 Programmvorschau. 12.45
1000 Hertz. Discussieprogramma.
13.30 Reporter. 14.00 WDR aktuell.
14.05 Hit-Clip. 14.30 Zwischen den
Schlagzeilen. 14.45 Landflucht in Nor-
folk. Documentaire. 15.00 WDR ak-
tuell. 15.05 FensterPlatz. 15.45 Chro-
nik der Wende. 16.00 Nicht nur platt
und grün - das Munsterland. 16.30
Cursus Engels. Afl. 44. 17.00 Schlupp
vom grünen Stern. 17.30 Es war ein-
mal der Weltraum. 18.00 NRW - Nach-
richten aus Rheinland und Westfalen.
18.05KvK. 18.30Tele-Praxis. Medisch
magazine. 18.45 Aktuelle Stunde.
19.25 Fensterprogramme der Landes-
studios. 19.45 Wiedersehen. 21.00
WDR aktuell. 21.15 In Sachen Natur.
22.00Rückblende. 22.15 Ring of Scor-
pio. 4-delige tv-film. Afl. 4. 23.05 Un
senor muy viejo con unas alas enor-
mes. Cubaans-ltaliaans-Spaanse
speelfilm. 00.30 Nachrichten, 00.35-
-08.15 Nachtprogrammering. )

RTL Television
05.30 Guten Morgen Deutschland.
Ontbijttv. 09.05 Kojak. 10.00 The bold
and the beautiful. 10.30 Days of our li-
ves. 11.00 Der Preis ist heiss. Spel-
show. 11.30 Familien Duell. 12.00
Punkt 12. Middagmagazine. 12.30
Springfield Story. 13.15 California
Clan. 14.10 Murder, she wrote. 15.00
llona Christen. Vandaag: Geluidsover-
last. 16.00 Hans Meiser. Thema: Kin-
deren die de rol van hun ouders over-
nemen. 17.00 Jeopardy! Spelprogr.
17.30 Married with children. 18.00 The
bold and the beautiful. 18.30 Explosiv -
Telegramm. 18.45RTL aktuell. Nieuws
en sport. 19.00 Anpfiff extra. Voetbal-
magazine rondom de Champions Lea-
gue. 19.15 Champions League. Recht-
streeks verslag van de wedstrijd Spar-
tak Moskou - Bayern München. Met in
de rust om ca. 20.05 Fussball Extra.
21.00 Highlights. Voetbalmagazine met
alle doelpunten uit de Champions Lea-
gue. 23.15 Gottschalk. I_ate-night-
show. 00.00 RTL-Nachtjournal. 00.25
Champions League extra. 00.30 Mar-
ried with children. 01.00 Kojak. 02.00
Murder, she wrote. 03.00 llona Chris-
ten. Herh. 04.00 Hans Meiser. Herh.
05.00 Explosiv - Das Magazin. Herh.

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gym. 08.30 Cursus Engels.
Afl. 44. 09.00 Non-Stop-Fernsehen.
13.30 Output. Herh. 14.00 Schooltele-
visie. 14.59 Programma-overzicht.
15.00 Hallo, wie geht's? - aktuell. Herh.
15.15 Infomarkt - Marktinfo. Herh.
16.00 Sport-Oldies. 16.15 Blickpunkt
Europa. Herh. 17.00 Cursus Engels.
Afl. 44. Herh. 17.30 Sesamstrasse.
17.58 Wuff! Jeugdserie. 18.23 Zoo-
Olympics. Kinderserie. Herh. 18.25 Un-
ser Sandmann. 18.30 Südwest aktuell.
18.35 Hallo, wie geht's? 18.50 Ge-
schichten aus unserem Land. 19.19
Programma-overzicht. 19.20 Landes-
schau. 19.48 Landesschau aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Lander -Menschen - Abenteuer. 21.00 Nach-
richten. 21.15 Schlaglicht. 21.45 Forum
Südwest. 22.45 Et Zetera. 23.30 Die
50 Besten. Korte films. 23.50 Lander -Menschen - Abenteuer. Herh. 00.35
Schlussnachrichten. 00.50 Non-Stop-
Fernsehen.

SAT 1
05.30 Deutschland heute morgen. Ont-
bijttv. 09.30 Love Boat. 10.30 Neigh-
bours. 11.00 The young and the rest-
less. 11.55 Riskier' was! Spelprogr.
12.30Knots Landing. 13.30 Love Boat.
14.30 Superboy. 15.00 Star Trek.
15.55 MacGyver. 17.00 Riskier' was!
17.30 Regionale progr.'s. 18.00 Geh
aufs Ganze! 19.00 Sat.l Newsmaga-
zin. 19.15 taglich ran. Sportmagazme
00.00 NB: Programmering kan gewij-
zigd worden i.v.m. Europacup-voetbal.
19.30 Glücksrad. Spelshow. 20.15 Die
Dornenvögel The thorn birds. Amer. tv-
film uit 1983. Afl. 3. Aansl.: TopNEWS.
22.15 Dark justice. 23.15 The forgot-
ten. Amer. actiefilm uit 1989. 01.00
Star Trek. Herh. 01.55 MacGyver.
Herh. 02.45 The forgotten. Amer. actie-
film uit 1989 van James Keach. Herh.
Aansl.: progr.-overzicht. 04.35 Der
Bergdoktor. Duitse Doktersserie. Herh.

BBC 1
22.25 uur - The Mean Season -(1985-USA) Thriller waarin Kurt
Russel een journalist speelt die een

artikel schrijft over een moord, en
bij de zaak betrokken raakt.
Regie: Philip Borsos.

Duitsland 3 West
23.05 uur - Un Senör Muy Viejo
Con Unas Alas Enormes - (1988-C/
l/E) Drama met weinig interessant
scenario van regisseur en hoofdrol-
speler Fernando Birri en Gabriel
Garcia Marquez.
Man met vleugels valt op de aarde

Duitsland 1
23.05 uur - London Kills Me -
1991-GB) Als junkie Justin Cha-
dwick op zijn verjaardag in elkaar
geslagen wordt besluit hij zijn leven
te beteren. Makkelijker gezegd dan
gedaan.
Interessant regiedebuut van Hanif
Kureishi.

BBC 2
24.00 uur - Ripoux Contre Ripoux -
(1989-F) Twee corrupte politieman-
nen worden opgevolgd door twee
nog ergere collega's.
Misdaadfilm van Claude Zidi met
o.a. Philippe Noiret en Thierry
L'Hermitte.

Duitsland 1
01.15 uur - The Devil Makes Three- (1952-USA) Thriller van Andrew
Marton over een man, Gene Kelly,
die uit een Duits kamp ontsnapte
en in 1947 met zijn redders kerst
wil vieren.

televisie enradiowoensdag

Nederland 1

]Ro/ikon/Avro/Ncrv\f Tekst-tv.
"« Nieuws voor doven en slecht-

t*L Studio °P stelten. Kinder-Wamma.
Paulus de boskabouter. Pop-

le-l ene Afl.: De rolmobiel van pro-
latpc Pur* Aansl.: Wat gebeurt er
darh 'e dierenverhalen. Afl. 7: Ge-
Mu£d AansL: Medisch CentrumleJJ s.p°PPenserie. Afl.: De amande-
Ufi ',ans'-: Doug. Animatieserie.F.270 rh
L Robbedoes. Animatieserie rond,JZ stripheld Robbedoes.Mg.'pCyanide's speeltjes.jij: Flipper. Amerikaanse serie.

§»aak, ei
6" exP|osie op de zeebodem»ohL Dper zin geheugenkwijt. Bvd

KriT,6,* hem te helpen. Afl.: Flipperfl, de kluts kwijt.
B-57 Jopscore met Ted de Braak.

Srarcv wonder9yripen (Min van
4-rW S maQiska gymnastkskor).
Met d

6 2weedse serie.
ten if v"or,dergympen aan zijn voe-

rnen U" de hele wereld aan. Sa-
str met Percy haalt hij de ene
branrt na de andere uit, totdat de
"teni Afl

6r er aan te pas moet k°"

rnaL A!!e dieren tellen mee. Infor-
».S2 i,dlerenrna9azine
Joo ns Pol'l'^6 partijen: PvdA.
jj4 ''T) Journaal.
).31 \*os-Weeroverzicht.
g^. An9elique, markiezin der en-
9es> ip^elique, marquise des an-
sooi'i., rans-Duits-ltaliaans-SpaansegWilm uit 1964.
«en «I?kUe wordt uitgehuwelijkt aan
Het i ,hatriike, maar oerlelijke graaf.
nen ukt de graaf haar liefde te win-venar-na,ar wordt vervolgens van to-

Descnu|digd en ter dood ver-

' Jvanh Angelique zweert de dood
F man te zullen wreken.
«asier Amerikaanse comedy-

b.Ss '-An. 7: The crucible.
tamst der ver,eden gee" toe"
*end }: D°cumentaire over een rei-
-3.40 -I'ea'ergezelschap in Kroatië.

«-53 Journaal.

RTLS
16.20 Tv boetiek. Homeshopping-

programma.
16.50 Goede tijden, slechte tijden.

Nederlandse soapserie. Herh.
17.15 Happy days. Amerikaanse

comedy.
17.40 Knight rider. Amerikaanse

cïCIIGSGf IG

18.35 Beverly Hills 90210. Ameri-
kaanse serie. Herh.

19.30 Nieuwsflits.
19.35 Fresh prince ofBel Air. Ameri-

kaanse comedyserie.
20.00 Hermans head. Amerikaanse

comedyserie.
20.25 Kill me again.

Amerikaanse politiefilm uit 1989 van
John R. Dahl.
Met Val Kilmer, Joanne Whalley-Kil-
mer, Michael Madsen, Jonathan
Gries e.a.
Het leven van privé-detective Jack
Andrews is niet erg rooskleurig.
Drank en de goktafels van Las Vegas
zijn zn beste vrienden.
Driehonderd kilometer verderop bero-
ven Fay Forrester en Vince Miller een
bank met desastreuze gevolgen, om-
dat er een dode valt. De twee willen
de buit gezamenlijk verdelen, maar
Fay heeft andere ideeën. Zij wil al het
geld voor zichzelf houden en vervol-
gens naar Las Vegas gaan. Ze weet
haar partner tijdelijk uit te schakelen
en vertrekt met het geld.
Als Vince bijkomt zet hij de achtervol-
ging op Fay in. Die leest een artikel
waarin geschreven wordt over het
nabootsen van je eigen dood en ze
overweegt dat te doen om Vince kwijt
te raken. Ze roept de hulpvan Jack in
om een en ander uit te voeren.

22.10 Nieuwsflits.
22.15 Lijn 5. Live-programma.
22.45 Auction. 6-delige Engelse do-

cumentairereeks. Afl. 4.
23.20 Nieuwsflits.
23.25 Ricki Lake. Amerikaanse

talkshow.
00.15 As the world turns. Ameri-

kaanse serie. Herh.
01.00 Hei elei, kuck elei aktuell.

Luxemburgs programma.
01.30 Nachtprogramma.

België/TV 1
17.35 Paradise Beach
18.00 Journaal.
18.10 The bold and the beautiful
18.30 Blokken. Spelprogramma.
19.00 Neighbours.
19.25 Joker- en Lottotrekking
19.30 Journaal, sport.
20.00 2.4 children. Comedyserie
20.30 Derrick.
21.34 Winstverdeling van joker en

lotto.
21.35 Boulevard: Vier + drie = één.

Documentaire over de Baskische on-
afhankelijkheidsstrijd. Met de kreet
4+3=l bedoelen de Baskische na-
tionalisten dat de 4 Spaanse en 3
Franse Baskische provincies samen
één land vormen: Euskal Herria. Tot
aan de dood van Franco konden de
Baskische nationalisten op de sym-
pathie van de Europeanen rekenen,
maar nu Spanje een democratie is
geworden wordt het militaire verzet
van de ETA als misdadig bestem-
peld.

22.05 Hearts afire. Comedyserie
22.34 Paardenkoersen.
22.35 Ziggurat. Kunstmagazine.
23.15 Viaje al Espanol. Afl. 1.
23.30 Weerbericht.

België/TV2
17.00 Van-a-1, van-a-2.
18.10 Interflix. Vlaamse comedyserie.
18.35 Skippy.
19.00 Thunderbirds.
19.30 Journaal, sport.
20.00 Sport extra. Samenvatting van

de gisteren gespeelde wedstrijden
om de UEFA Beker en samenvatting
van de 1e speelhelft Spartac Moskou- Bayern München in de European
Champions League.

20.30 Sport Extra - Voetbal. Live:
Hajduk Split - Anderlecht in de Euro-
pean Champions' League. In de rust
samenvatting van de 2e speelhelft
Spartac Moskou - Bayern München
in deEuropean Champions' League.

22.15 Ter Zake. Infomagazine.
22.45 Sport Extra. Samenvattingen

van de wedstrijden in de European
Champions' league.

00.00 Coda.

Radio 1 radioElk heel uur en om 7.30, 8.30,
12.30, 13.30, 16.30 en 17.30
Nieuws. 7.07 VARA Radio I
woensdageditie. 10.05 NL Buiten-
land reportage 11.05 Michelange-
k). 12.07 AVRO Radiojournaal
17.05 NCRV's Hier en nu. Elk heel
uur en om 18.30 en 6.30 Nieuws.
19.04 NCRV's Hier en nu/Praatra-
dio. 20.04 Langs de lijn, sport en
muziek. 23.07 Met het oog op mor-
gen. 0.04 Voor wie nietslapen kan.
1.02Zingen in de nacht. 2.02 Mag
ik even? 3.02 Van Nederlandse
bodem. 4.02 EO's Country-uur.
5.02-7.00 Wakker op weg.

Radio 2
Elk heel uur nieuws
7.04 Ook goeiemorgen. 9.04 Mu-
ziek terwijl u werkt. 12.04 Het hart
van twee. 14.04 Nederland mu-
ziekland. 17.04 Fileradio. 18.04 Al-
le mensen. 19.04 Country trail.
20.04 Nederland zingt: Samen zin-
gen in 20.30 Nederland zingt: Licht
op jongerenkoren. 21.04 Gospel-
podium special. 22.04 Praise op
woensdag. 23.04-24.00 Take it ea-
sy.

Radio 3
Elk heel uur nieuws
AKN: 6.04 Breakfast-club. 9.04 Ar-
beidsvitaminen. 12.04 Denk aan
Henk. 14.04 Carola. AKN: 15.04
The magie friends. 17.04Rinkelde-
kinkel. 18.04 De Avondspits. 19.04
Spoor 7. 20 04 Paperclip magazi-
ne. 21.04 Villa 65. 0.04 TROS
Nachtwacht. 2.00 Vacuüm. AKN:
4.02-6.00 Pyjama FM.

Radio 4
Elk heel uur nieuws
Om 7.00, 8.00 en 13 00 Nieuws
7.02 Preludium. 8.04 Musica sacra.
9.00 Muziek voor miljoenen. 11.00
Ochtendconcert. I. Gitaarmuz.; 11.
12.15 Filharm. Ork Scala de Mila-
no. 13.04 Stemmen. Muz. voor
sopraan. 14.00Het middagconcert.
I. Sjostakovitsj Trio; 11. 15 15 Pia-
nomuz 16.00 De Nederlanden.
Nederlands Kamerkoor. 17.00Jac-
co's keus. Om '18.00 en 20.00
Nieuws. 18.04 Sinfonietta. 19.00
Kleine zaal. De Denen. 20.02
Avondconcert. Nederlands Kame-
rork. met mezzosopraan en fluit.
(In de pauze: Praten over muziek )
22.00 Opera magazine. 23.00
Jazzspectrum. 0.00-1.00 Vier na
middernacht.

Radio 5
Elk heel uur fm 17.00 Nieuws.
6.45-6.50 Mededelingenrubriek
met uitgebreid weerbericht en
scheepvaartberichten. 7.05 NOS
Sportief. 7.30 Vroeg op 5. 8.55
Waterstanden. 9.02 Het gesprek.
10.02 Dingen die gebeuren (M/V)
13.10 Glas in lood. 14.02 Montaig-
ne. RVU: 16.02 De schatkamer.
17.10 Radio UIT. PP: 17.50 AOV.
Om 18.00 en 23.00 Nieuws. PP:
18.02 SP. KRO/RKK: 18.12 Op
verhaal komen. 19.10 Waar waren
we ook alweer? 19.25 Nieuws en
actualiteiten in het Turks. 19 50
Nieuws en actualiteiten in het Ma-
rokkaans en Berbers. 20.40
Nieuws en actualiteiten in het Chi-
nees. 21.00 Omgaan met stress
21.30 Soms eet ik hagelslag. 22.00
TeleScoop. 23.07-24.00 Met het
oog op morgen.

RTBF/La Une
14.05 Vacaturebank. 14.25 Doublé 7.
15.40 James Bond jr. 16.05Luna park,
16.35 Neighbours. 17.00 The Waltons.
17.55 Carlos et les autres. 18.25Weer.
18.30 Info première. 18.50 Cartes sur
table. 19.10 Quotidien des sports.
19.15 Joker/Lotto. 19.30 Nieuws. 20.05
Faits divers. Aansl.: Lotto/Joker. 21.15
The Krays. Film. 23.20 Coup de film.
23.50 Nieuws. 23.55 24 H sur les mar-
chés.

SPORTS 21
18.03 lei Bla-bla. 18.59 Neighbours.
19.21 lei Bla-bla. Aansl.: Joker/Lotto.
19.30 Zie La Une. 20.00 Champions
League, om 20.30 live: Hajduk Split-
Anderlecht. In de rust: Lotto/Joker.
22.21 Nieuws. Aansl.: Joker/Lotto.
22.44 Samenvatting Champions Lea-
gue. 23.44 24 H sur les marchés +
Dow Jones.

TV 5
06.00 Ochtendprogr. 12.00 Nieuwsflits.
12.05 La chance aux chansons. 12.45
Zwitsers nieuws. 13.05 La maison De-
schenes. 13.30 Envoyé spécial. 15.00
Qui vive. 15.30 Scully rencontre. Gast
vandaag: Mikal Gilmore, wiens broer in
Amerika de doodstraf kreeg. 16.00
Nieuws. 16.10 La cuisine des mous-
quetaires. 16.25 Bibi et ses amis.
17.10Les carnets du Bourlingeur. Van-
daag over dwangarbeid in de zwavelin-
dustrie. 17.45 Question pour vn cham-
pion. 18.15 Visions d'Amérique. 18.30
Nieuws. 18.55Revue de presse africai-
ne. 19.00 Paris lumiéres. 19.25 La
météo des cinq continents. 19.30 Zwit-
sers nieuws. 20.00 Temps présent.
20.55 La météo des cinq continents.
21.00 Nieuws. 21.40 Les kilos en trop.
Franse tv-film uit 1983. 23.10 Bouillon
de culture. 00.20 Nieuws. 00.45 Claire
Lamarche. 01.35 La chance aux chan-
sons. Herh. 02.00 Paris lumiéres.
Herh. 02.30 Magazines européens.
Herh. 03.00 histoire des sciences en
europe. Herh. 04.00 Université de nuit.

RAI UNO
06.00 Ochtendprogr. 13.30 Nieuws.
14.00 Primissima. 14.20 Prove en pro-
vini a scommettiamo che. 14.50 How
the west was won. Amer. westernserie.
15.45 Uno per tutti. 17.55 Parlementair
nieuws. 18.00 Nieuws en filmrubriek.
18.20 Quantum leap. Sf-serie. 19.05
Mi ritorni in mente. Magazine. 20.00
Nieuws en sport. 20.30 TGI sport.
21.10 L'Ombra della sera. Speelfilm.
23.00 TGI - Notte. 00.15 Nieuws.
00.25 Diceria dell'untore. Speelfilm.
02.00 Dse-Dottore in. 02.30 Ma la not-
te. 02.55 TGI Notte. Herh. 03.00 Con-
certo della Fanfara. 03.55 TGI notte.
Herh. 04.00 Tante Scuse. Speelfilm.
04.45 Doe music club. 05.15 Open uni-
versiteit.

BBC 2
07.00 The adventures of Buzzy Bee
and friends. Herh. 07.05 Poddington
Peas. Herh. 07.10 Teenage mutant he-
ro turtles. Herh. 07.35 Fan TC. Spel-
programma. Herh. 08.00 Breakfast
news. 08.15 Westminster daily. 09.00
Schooltelevisie. 10.00 Playdays. Herh.
10.25 Schooltelevisie. 14.00 Penny
Crayon. Herh. 14.10 Songs of praise.
Herh. 14.35 Next. Magazine voor
ouderen. 15.00 Nieuws. Aansl.: Snook-
er. Live: Skoda Grand Prix, kwartfina-
les vanuit Derby. 18.00 Star Trek: The
next generation. 18.45The big trip. Se-
rie reisverslagen. 19.30 All black. Ma-
gazine over de zwarte gemeenschap.
20.00 A feast of Floyd. 20.30 University
challenge. Quiz. 21.00 Grace under fi-
re. Aansl.: Mr Crabtree. 21.30 Video
diaries. Aansl.: Bard on the box: Es-
sential Shakespeare. 22.30 Newsnight.
23.15 The late show. 23.55 Weerbe-
richt. 00.00-01.45 Le cop 11. Franse
speelfilm. 02.00-02.40 Night school.
04.00-04.15 BBC Select. 04.15

Eurosport
08.30 Step aerobics. 09.00 Atletiek.
Magazine. 10.00 Duathlon. Pré Mon-
dial. 11.00 De mooiste sportmomenten.
12.00 Voetbal. UEFA-Cup 2e ronde.
Herh. 14.00 Tennis. ATP-toern. 16.30
Wereldbeker voor springruiters: Aarhus
en Praag. 17.30 Atletiek. 18.30 Grand
Prix magazine. Hoogtepunten GP van
Europa vanuit Jerez. 19.30 Eurosport-
nieuws. 20.00 Prime Time boksen spe-
ciaal. 22.00 Motoren. 23.00 Truckra-
cing. 00.00 Paardesport. Wereldbeker
voor springruiters. Herh. 01.00-01.30
Eurosportnieuws.

NBC
05.30 NBC News. 06.00 Business insi-
ders. 06.30 NBC News. 07.00 ITN
World news. 07.15 US Market wrap.
07.30 Business insiders. 08.00 ITN
World news. 08.15 US Market wrap.
08.30 Inside edition. 08.58 ITN World
news. 09.00 Super shop. 10.00 Rolon-
da. 11.00 Rivera live. 12.00 Today's
business. 12.30 FT Business today.
13.00 Today. 15.00 The money wheel.
17.30 FT Business tonight. 18.00 To-
day. 19.00 ITN World news. 19.30
Sport on NBC Super Channel. Van-
daag: World Matchplay kampioensch.
20.30 Dateline. 21.30 Inside edition.
22.00 ITN World news. 22.30 The to-
night show. 23.30 Real personal. 00.00
FT Business tonight. 00.20 US Market
wrap. 00.30 NBC Nightly news. 01.00
Equal time. 01.30 The tonight show.
02.30 Videofashion! 03.00 Rivera live.
04.00 Rolonda. Talkshow. 05.00 Inside
edition.

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

BBC1
06.00 Business breakfast. 07.00 BBC
breakfast news. 09.05 Kilroy. 10.00
Nieuws. 10.05 Good morning. 12.00
Nieuws. 12.05 Pebble Mill. 12.55
Nieuws. 13.30 Neighbours. 13.50 The
great British quiz. 14.15 Snooker. Live:
Skoda Grand Prix, kwartfinales vanuit
Derby. 15.05 Today's gourmet. Herh.
15.30 Tekenfilms. 16.20 Mortimer and
Arabel. Poppenserie. 16.35 Smart.
16.55 Newsround. 17.10 Grange Hill.
Herh. 17.35 Neighbours. Herh. 18.00
Nieuws. 19.00 Star Trek II: The wrath
of Kahn. Amerikaanse sf-film. 20.45
Points of view. 21.00 Nieuws. 21.30

Between the lines. 22.25 The mean
season. Amer. thriller. 00.00 Snooker.
Samenvatting van de Skoda Grand
Prix vanuit Derby. 01.45-01.50 Weer-
bericht. 03.30-04.45 BBC Select.

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

Omroep Limburg
Elk heel uur ANP-nieuws
7.00 Limburg Aktueel. 8.00 Radio-
NieuwsCentrale, rubriek met bin-
nen- en buitenlands nieuws. 8.30
Regionaal nieuws. 8.35 Limburg
Aktueel met Limburg Bevrijd. 9.00
Tussen de bedrijven door, verzoek-
platen. 11.00 Postbus 94, telefoni-
sche felicitaties. 12.00 Limburg
actueel met 12.30 uur ANP-
nieuws. 13.00 RadioNieuwsCen-
trale, binnen/buitenlandrubriek
13.30 Regionaal nieuws. 13.35
Provinciale Zaken. 14.00Licht Lim-
burgs muziek. 15.00 Liefde, voor
en door tieners. 16.00 Cultuurma-
gazine Festival. 17.00-18.00 Lim-
burg Aktueel.

BRTN/Radio 2
6.00 Nieuws. 6.05 Radio 2 regio-
naal (6.30, 7.00, 7.30 nieuws). 8.00
Nieuws. 8.10 Koffers en Co. 10.00
Nieuws. 10.03Het schurend schar-
niertje 10.08 Reporter zonder
grenzen. Een luisteraar kiest tien
platen die hem of haar aanspre-
ken. 11.50 Feuilleton Het Koe-
koeksnest 12.00 Radio 2 regio-
naal. 13.00 Nieuws. 13 10 Muziek-
en cabaretlragmenten. 14 00 Villa
Musica, met de elpee van de week,
een spelletje en een cursiefje.
17.00 Radio 2 regionaal. 18.00
Nieuws. 18.10 Radiovisier. Televi-
sienieuwtjes op de radio 20.00
Cinema Paradiso: rondom film en
video. 22.00 Nieuws. 22.05 Ever-
green met onsterfelijke melodieën
en crooners. 23.30-06.00 Nachtra-
dio.

België/BRF
Elk heel uur nieuws
6.05 Radiofrühstück + Spiel
Glückstreffer (6 15 Wort in den
Tag: 6.30 nieuws; 6.45 verzoekpla-
ten; 7.15 agenda; 7.30 regionaal
nieuws; 8.30 persoverzicht; 9.05 uit
deregio). 9-10 Gut Aufgelegt, Tips
und Themen am Vormittag. 12.05
Musik a la carte (12.30 BRF Ak-
tuell). 13.00 Presseschau. 13.05
Musikbox. 16.05 Popcorn. 18 00
Nieuws uit de regio. 18.05 BRF
Aktuell: Aktuelles vom Tage 18.40
Klassik. 20.00-20 05 Nachrichten.

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

WDR 4
Nieuws: tot en met 09.00 elk heel
uur; vanaf 10.00elke twee uur
4.05 Radiowecker 6.05 Morgen-
melodie (8.05 Zum Tage; 8.55
Andacht). 9.05 Musikpavillon
(10.05 tot 11.00 verzoekplaten)
12.05 Zur Sache 12.07Gut aufge-

tegt (13.00 Mitmenschen, 14.05
Stichwort Wirtschaft). 15 00 Café-
Konzert. 16.05 Heimatmelodie,
volksmuziek. 17.00 Der Tag urn
fünf. 17.07 Musik-Express (19.00
Auf ein Wort; 19.30 Ohrenbar).
20.05 Zwischen Broadway undKu-
damm. 21.00 Musik zum traurnen
22.30-04.00 ARD Nachtexpress
(elk uur nieuws).
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Administratiekantoor Adbeco
voor (loon)administraties, jaar-
rekeningen en fiscale aangiften.
Op de Graaf 44,6438 JCOirsbeek.
04492-5820. Fax 04492-4887.

Techn. buro Jos Smeets b.v.
Kampstr. 4 Geleen. 046-743865.
Frigo-metal b.v. Fort. Willemweg 53-59
Maastricht 043-216616.

■©-
OPEL

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

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

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

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

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

A I.UIi.I'UILI.U-J!—■
GEKU Autokeuringen
Versilienboschweg 7 Hrln. 217495. APK
keuringen z. afspraak ’67,50 mcl. co. +
koplamp afstel. Herkeuren gratis. Off.
onafh. erkend APK-keuringsstation.

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

Autorijschool Sjef Dörenberg
Bovag erk. motor- en autorijschool.
Tevens voor uw automaat- en vrachtw.
opl. Al meer dan 25 jr. uw vertrouwd
adres. Sparstr. 7 Heerlen. 045-213735.

r

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

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

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

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

Verantwoord slaapcomfort
Heerlen, Bongerd 29.

Tel. 045-717324
Geleen, Raadhuisstraat 8.

Tel. 046-743030.

Zeecontainers
Te koop/te huur 3-6-12 mtr.
Franco gelost te leveren. Depot Bom /
Antwerpen / Rotterdam.
Piet Schouten tel.: 01720-34031 bgg.
73226.

Kwaliteitdak. Tel. 045-424050
Voor al uw pannendaken, platte- en
leiendaken, lood- en zinkw., isolatie en
dakbeschot. Vraag vrijbl. prijsopgave.

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

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

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

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

o MSSSBÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
Groenevelt-Greven-OffSet
Voor al uw handels-, reklame- en
fam.drukw. Buizerdweg 6,6374 BS
Landgraaf. Tel. 045-312600.
Fax 045-326772.

Glashandel Derissen B.V.
Langheckweg 8, Kerkrade, 045-462020,
voor al uw glasreparaties - verkoop van
alle soorten glas - glas in-lood - en
slijpwerk - isolatie plaatsen - snelle
service dooreigen 24-uurs service,
altijd bereikbaar onder ons eigen tel. nr.
045-462020.

I \y-^ GLAS HERSTELLENL^_. i GRATIS BELLEN
/ L-^. 06-0226688

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

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

HMBEEEÊÊÊËÊÊÊÊ

DAEMEN'S
HOUTWAREIFABRIEK

■IN6ERSBOR6ERVE6 7
6367 JW OIACMSIERi

045-751253

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

M. Ramakers. Tel. 04406-12352
Sanitair, cv., gas, water, ontkalken van
leidingen en geisers.
Koningswinkelstraat 13 Valkenburg.

Bosch keukenstudio A. Eggen
Akerstraat Noord 160,6431 HR
Hoensbroek. Tel. 045-213027.
Levering Bosch inbouwapparatuur.

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

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

Veldman naai- en breimachines
Heerlen, Nobelstr. 6, tel.: 045-716100.
Geleen,Raadhuisstr. 14, tel.: 046-746480.
Roermond, Neerslraal 62, tel.: 04750-31012.
.Anker, Bernina, Husqvarna.
Lewenstein. Rep. alle merken, geen
voorrijkosten.

Formido
Het adresvoor wand- en plafond-
systemen. Hoofdstraat 66, Hoensbroek.
045-214507.

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

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

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

UUJMEN
SIMPELVELD

ROLLUIKEN ZONWERING

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

MICA Zonwering
Rolluiken * jaloezieën * zonnescher-
men. Vraag vrijbl. prijsopgave.
Showroom: Sittarderweg 116 Heerlen.
Tel.: 045-721658.

Mithra-Heroal b.v.
Het vertrouwde adres voor al uw
rolluiken of onderdelen, kunststof
schroten, service of reparaties. Bei»
6466 GZ Kerkrade.
Tel.: 045-413049. V*

\z^m èW Ti''*:-" &SI

■,^^_—-——^

Math. Linssen VOF
Tel. 045-241587.
Bergerw. 20 Nuth. Onderh. cv. 0^r
waterleid., geiser, boiler, gas- h,
waterinstall. Erk. schoorsteenvege &

Boy Hoen. Tel. 045-226309 . J
Voltalaan 21, Hoensbroek, erkend^ J
rijk en brandweer. Ook uw adres V°f
glas-, gevel- en tapijtreiniging.

G.V.L. Restauratie. 045-226^ |
Stralen van meubels, autoplaatw^ j
velgen, chassis, etc Spec. gevel- ft
reiniging, renov. kelderafdichting, s
voegw., vochtwering 10 jr. schrift.
garantie.

Daemen Kunststoffen
Verandadakplaten, plexiglas of
Lexanther-moclear. h
Hofdwarsweg 7 Geleen.
Tel. 046-753865.

Jjj
z BSÜSSHk^^

Reparatie van
ritmeubeienï f. - —J—■—riT^Drj

Reparatie en herslofieren van zitmeubelen
appart' Amoldussen verwerkt hiervr»> ||r|
kegelveren. paardehaar en gepkwen

Dat zegl al genoeg1 .1 ! "I.ARNOLDUSSgj!
1 INTERIEURS - OBJECTEN - MeUB5442iW *

St Remigiusslraal 22-6369 EM SimperveKlT*'_^^ I 1
«.

Ha-to.- Spotgoedkoop
Heroal rolluiken in alu. en pvc, zonnet
vertikale jalouzieën. Tel. 045-458226.
Maria Gorettistraat 139,Kerkrade.

Venetian &l*4
jCerkrade &V \

Zonweringskonstrukties, jalouziee ,
markiezen en roll. in alu., staaJ* lfiw {
Kipstr. 30-32 Kerkrade. 045-4 W

■

Wilt u adverteren op deze pagina.
Dan belt u J
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Van onze verslaggever

w—^_J^onze verslaggever
~ 1° het centrum van

festart Wordt begin volgend jaar
S8apD^iet debouw van zon zeven-
tfind. d(Ürmenten en 19 woningen.
V^tirm maand moet de herin-
fl*n. 5 Var» de Bongerd al begin-
Ijgr 1
vP eer,1 de gemeente Heerlen weten

eritVoortgangsrapportage over
plan- Voigens dit tienja-N j ' moet het stadscentrum tot

"oiiWin, °00 opgepept worden via
fr'WnVes,teringen van in totaal 450&t fiP

n «uiden.
Npen°tScheepse Pr°Ject heeft te
i°or ru met veel vertraging, waar-

h Cr»ts11 Vler *aai na het startsein
?«gron .Wee kantoorgebouwen van

Zl-'n gekomen en één win-
Itj^**1is opgeknapt.
Kerjip gemeente denkt dat nu
NniriJL 5n appartementen en 19
rMnlrl gebouwd kunnen wor-Jet terr et gebied City-Oost. Ook op
k^varfv van de voormahge Ka-
C stadh phandel> dat is vlak bij>nt:"Uls. moeten snel 20 appar-
bLn Woon* Verryzen- De bouw van

1,1 is o
en op het schouwburg-

s^^opnieuw uitgesteld. Beleg-

De maatregel gaat in per 1 februari.
Dan wordt de binnenstad ook in het
weekeinde afgesloten. De gemeente
onderhandelt nog steeds met de fir-
ma Ruyters over het openstellen
van een parkeergarage tot half drie
's nachts.
Heerlen komt nog vijf miljoen te-
kort op het centrumplan. Door ex-
tra geld te halen uit allerlei potten
en het uitstellen van de verbetering
van de Valkenburgerweg/Euterpe-
laan wil de gemeente dat tekort'
wegwerken.

Een paar maanden geleden besloot
het stadsbestuur om het laden en
lossren in het centrum te beperken
van 7.00 tot 12.00 uur. Na dat tijd-
stip wordt de binnenstad met paal-
tjes afgesloten om voetgangers
onbelemmerd te kunnen laten win-
kelen.

Met het opknappen van een deel
van de Dautzenbergstraat wordt al
zeer spoedig begonnen. De bestra-
ting wordt van ander materiaal
gemaakt dan op de Oranje Nassau-
straat, omdat de daar gebruikte be-
tonsteen erg veel vuil absorbeert.

De gemeente verwacht ook spoedig
een besluit over dezogeheten poort-
gebouwen die moeten komen aan
deuiteindenvan de beide Promena-
des. De huidige wirwar van kiosken
verdwijnt dan.

gers vinden de geplande zestig
appartementen te veel.
Een grote parkeergarage op het
voormalige DSM-terrein moet eind
1995 gereed zyn, maar door het op-
stappen van de architect is de start
uitgesteld tot begin volgend jaar.
Verdere vertraging brengt een mil-
joenensubsidie in gevaar. De Maas-
trichtse architect Am. Meys moet
ook het bijbehorende winkelcen-
trum met woningen goed inpassen
in de omgeving.

Man in been
geschoten

LANDGRAAF - Voor een wo-
ning aan de Poststraat in Land-
graaf is maandag om 14.20 uur
een 19-jarige inwoner uit die ge-
meente met een vuurwapen in
zyn been geschoten. De kogel
verbrijzelde het rechterkuitbeen.
De juiste toedracht is niet be-
kend. De dader is voortvluchtig.
De politie stelt een onderzoek in.

De gemeente Heerlen wilde giste-
ren niet reageren op de beweringen
van de bedrijven op de Koumen.
„Volgende week volgen nadere be-
richten over de gedoogzone," is het
enige dat men kwijt wil.

Tweede proces
bedreigtschool

hoogbegaafden
SehP/LuANAKEN - Nadat eer-
i °u* h Ms van het internaats-, &Pen Te}Zde naar de rechter te11 nU °°k de verhuurder
hüt voni °tolgebouw van het Insti-

e,if Hoogbegaafden via de!n- Vorü n
Jachtei'stallige huur opei-

>anr\l e ruimten in het kanto-
C^em ?de RÜksweg in Rekem
h h*ik r, i knaken) zou Edith van
>ten?'°k nog vijf maanden huurV^°ldoen' net als voor het in-Nckv -ouw- De verhuurder, E.kSkiL 1".1 Genk> heeft van Van
P* ovl belofte gekregen dat hets. st^gemaakt is. „Als dat niet( ik naar de rechter."

" Mogelijk voor het laatst kon-
den wandelaars gisteren profi-
teren van prachtig herfstweer
met weinig wind. De bomen
vertonen momenteel bijna alle
kleuren van de regenboog.
Zoals hier bij het Imstenrader-
bos in de gemeente Heerlen.
Foto: FRANS RADE

Fractie wil haalbaarheid plan onderzoeken
’Verkoop woning aan

Meerssenaar belonen’perking van de bouwmogelykheid
wordt 'zeer teleurstellend' ge-
noemd.

creatief. Je vermijdt als gemeente
de valkuil die er ligt als je by de
gronduitgifte de voorwaarde stelt
dat het 'oud' huis verkocht moetworden aan een inwoner van de ge-
meente. De rechter zet zon eis
meestal als een onredelijk beding
opzy," zegt de beleidsmedewerkerVolkshuisvesting. Volgens hem isin Alkmaar een regeling getroffen
waarby mensen die te duur wonen
een premiekrygen als ze goedkoper
gaan wonen.

MEERSSEN - Meerssenaren die in
de gemeente in een nieuwhuis trek-
ken een beloning geven als ze hun
'oud' huis verkopen aan plaatsgeno-
ten. Op die manier wil de fractie
Lokaal Democraten het schaarse
woningbezit veilig proberen te stel-
len voor de eigen bevolking.

n St "hnse fot°graaf heeft Van
!*B. VanecChuldigd van verduiste-
rd Ei.i\bcbaik zou voor driedui-
ekam den aan fotomateriaal uit

n Uimten hebben meege-
UU " e fotograaf had de ruimte

F 'riaa?1er een studio in terich-
ï 2eBt h eg de zaak niet r°nd.

htL ï
de huurbaas hem zou>l* 2jin

als er een nieuwe huurder
'gevonden, zodat hÜ zijn'ver w„K°n verhuizen. Toen het

ai en 'ad Van Schaik de sleu-
'geladl 2ou ze de spullen hebben

hp *en meegenomen. De foto-
ePon de klacht bij de politie

SWEIKHUIZEN - De bewoners van
het huis in Sweikhuizen dat maandag-
middag compleet instortte, reageer-
den in eerste instantie 'wel geschokt'
maar nuchter' op het ongeluk. Dat
zegt aannemer R. Borger uit Urmond,
die de klus op zich had genomen en
de familie gesproken heeft. Tijdens
het onderkelderen zakte het hele
pand in elkaar. Volgens hem is het
voorval voor het gezin, ouders en
twee kinderen, geen reden om ver-
vroegd terug te komen van hun va-
kantiebestemming. Borger heejt met
de bewoners afgesproken dat zijn be-
drijf de woning weer gaat opbouwen.
Wie voor die kosten opdraait, is nog
niet bekend.

o/z

Bewoners ingestort
pand ’gelaten’

NEDERWEERT - Een 17-jarige jon-
gen uit Nederweert is bij een ongeval
in zijn woonplaats om net leven geko-
men. Op het Brugske reed hij maan-
dagavond laat met zijn bromfiets
tegen een lichtmast. Hij overleed ter
plekke.

Verkeersdode
in Nederweert

Drie jaaren tbs voor
Maastrichtenaar
MAASTRICHT - Drie jaar celstraf en
ter beschikking stelling heeft de offi-
cier van justitie mr. R. Philippart ge-
vraagd tegen de 52-jarige Maastricht-
enaar Jean H. wegens drugshandel
en -bezit en het zwaar mishandelen
van zijn verslaafde vriendin. H. ont-
kent, maar een psychiatrisch onder-
zoek heeft wel aan het licht gebracht
dat H. onder omstandigheden zeer
agressief kan worden. Volgens H.
heeft het meisje dat hij liefdevol van
de straat had gehaald, hem beschul-
digd omdat zij in 1991 door zijn han-
delen in drugs, lang heeft moeten zit-
ten. Het slachtoffer zelf toonde de
politie tientallen verwondingen tenge-

■volge van nare mishandelingen. De
raadsman van H. mr. Niemarkt vond
dat er veel te weinig bewijs was ver-
zameld om zijn cliënt te veroordelen.
De rechtbank wees zijn verzoek om
H. direct invrijheid te stellen echter af.

I doortrapt) Zbt^aar P
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De Lokaal Democraten reageren
met dit plan op het bekend worden
van de aantallen woningen die
Meerssen nog mag bouwen van de
provincie. Voor 1995 komt dat voor
de hele gemeenteneer op zestig wo-
ningen per jaar terwijl dit aantal
terugloopt tot 22 vanaf 2005. Die be-

De fractie Lokaal Democraten
vraagt het college van B en W de
haalbaarheid van een dergelijke
verkooppremie te onderzoeken. De
premie kan volgens de party gekop-
peld worden aan de prys van de
woning. Verwezen wordt naar de
gemeente Heiloo, waar een premie
van vijf- of tienduizend gulden be-
schikbaar wordt gesteld ter bevor-
dering van doorstroming en behoud
van eigen woningbestand voor in-
woners.

Gerard Milort van de Vereniging
Nederlandse Gemeenten spreekt
van een 'slimme truc. „De regeling
is juridisch houdbaar, nieuw en

Volgens woordvoerder Willem
Klein van het ministerie van Volks-
huisvesting, Ruimtelyke Ordening
en Milieu is een dergelykeregeling
mogelijk. „De Huisvestingswet
waarin de toedeling van woningen
wordt geregeld, verzet zich daar
niet tegen." Klein wijst erop dat
voor huizen tot 146.000 gulden (pre-
mie-A-koopwoningen) al een aparte
regeling is getroffen. De gemeente
kan voor diewoningen in een veror-
dening vastleggen dat de eerste
twee maanden alleen inwoners kun-
nen kopen.

De Vereniging Eigen Huis in
Amersfoort vindt dergelijkeregelin-
gen zeer kwalijk. Woordvoerster
Edith Boeschoten: „Geld van niet
alleen Meerssense gemeenschap, de
gemeente krijgt het leeuwedeel van
zyn inkomsten van het rijk, wordt
verspild om lijnrecht in te gaan te-
gen de wet. De Huisvestingswet
gaat immers uit van vrije vestiging.
De maatregel werkt dan ook ten on-
rechte discriminerend voor mensen
van buiten Meerssen." Volgens!
Boeschoten is daarom het op deze
manier verstoren van de woning-
markt in strijd met de beginselen
van behoorlyk bestuur.

De Vereniging van Nederlandse Ge-
meenten Haag is lovend over het
plan, de Vereniging Eigen Huis in
Amersfoort is woedend en spreekt
van verspilling van gemeenschaps-
gelden.

Ook de makelaars zijn tegen belo-
ning van verkopers. „Het plan staat
haaks op de in de Huisvestingswet
geregelde vrije vestiging. Voorts
wordt de woningmarkt ernstig ver-
stoord. Het plan lijkt voordeligvoor
verkopers, maar uiteindelijk is het
een sigaar uit eigen doos. Als alle
gemeenten op deze tour gaan, dan
krijgt de mobiliteit van de burgers
een klap," zegt Thijs Stoffer van de
Nederlandse Vereniging van Make-
laars.

Gemeente wil snel handelen na ja-woord ministerie

Heerlen bereidt komst
van gevangenis voor

Onderzoek naar
grondtransactie
Nuth afgerond

NUTH - Het extern onderzoek
naar de rol die twee ambtenaren
van de afdeling Ruimtelijke Or-
dening (RO) in Nuth hebben ge-
speeld by een grondtransactie is
afgerond. B en W komen eind
deze week met een verklaring
waarin ook de resultaten van het
onderzoek worden bekendge-
maakt.
De erven Goossens verdenken

het hoofd van RO ervan dat hy
in maart van dit jaar met voor-
kennis een huis en een stuk tuin-
grond van hen heeft gekocht aan
de Dr. Hermansstraat in Schim-
mert. Op dezelfde grond wordt
binnenkort een huis gebouwd.
De erven Goossens voelen zich
door de voor hun onverwacht
snelle bestemmingswijziging fi-
nancieel benadeeld. Zij kregen
steeds te horen dat op de 'tuin-
grond' de eerste tien jaren niet
gebouwd mocht worden.
De topambtenaar ontkent dat
'zijn' afdeling verkeerde advie-
zen heeft verstrekt. Ook van
voorkennis wil hy niets weten.

MAASTRICHT/KERKRADE - De
rechtbank in Maastricht heeft twee
Kerkraadse vrienden tot gevangenis-
straf veroordeeld omdat ze twee in-
brekers in elkaar hadden geslagen.
Johan M. (34) kreeg vijftien maanden
cel en JeanH. (24) verdwijnt voor een
jaar, waarvan vier maanden voor-
waardelijk, achter detralies. De beide
vrienden ontdekten dat de inbrekers
op bezoek waren geweest bij een ka-
merhuurder in het pension waar ze
zelf ook woonden. Ze besloten tot een
wraakactie en gingen hun slachtoffers
met stokken te lijf.

Celstraf voor
wraakactie

De ondernemers zeggen zelfs de
exacte lokatie van de afwerkplek,
een omheinde plaats waar de vrou-
wen geslachtsgemeenschap mogen
hebben met hun klanten, al te ken-
nen. Die zou aan de Wijngaardsweg
komen, recht tegenover steenhou-
werij Moonen-Wanders.

Bedrijven op
De Koumen
vrezen komst
gedoogzone

DOORJOOSPHILIPPENS

HOENSBROEK - Op industrieter-
rein De Koumen in Hoensbroek
komt de Heerlense gedoogzone. Dat
althans vrezen de ondernemers van
de 150 bedrijven op deKoumen. De
gemeente Heerlen weigert voorlo-
pig elkcommentaar.

Heerlen wil de overlast van de he-
roïneprostitutie beperken door het
instellen van een gebied waar vrou-
wen mogen tippelen. Nu fungeert
de CBS-weg nog als voorlopige ge-
doogzone, dit tot grote onvrede van
de wyk Zeswegen.

De stichting Beveiliging Industrie-
terreinen Heerlen-Noord zegt in het
'informele circuit' gehoord te heb-
ben dat Heerlen de gedoogzone op
de Koumen wil vestigen. Voorzitter
A. Harreman kondigt aan de dat de
gemeente een gepeperde protest-
brief tegemoet kan zien.

Roermond wil nv
onroerend goed
ROERMOND - De gemeente Roer-
mond wil een nv of bv oprichten voor
.het beheer van het eigen onroerend
goed. Over de voordelen zegt wet-
houder P. Sijmons van financiën: .Ik
denk bijvoorbeeld aan de btw-post bij
grote verbouwingen. De nv of bv kan
als opdrachtgever de btw uitsparen."
Wat de gemeente dat per jaar kan
opleveren, wordt nog becijferd. Voor
een investeringsplan voor de komen-
de jaren van 38 miljoen gulden, moet
Roermond nog een dekking vinden
voor een bedrag van 20 miljoen. Zon
nv of bv zou daar voor Roermond een
welkome bijdrage aan kunnen leve-
ren.

Verdachte
opgepakt
VENLO - De Venlose politie heeft
een 31-jarige man opgepakt die ver-
dacht wordt van een drietal overval-
len, een serie inbraken en enkele
bedreigingen met wapens. De man
heeft geen vaste woon- of verblijf-
plaats. De totale schade bedraagt
enkele duizenden guldens. De 31-jari-
ge man heeft vrijwel alle ten laste ge-
legde misdrijven toegegeven. Hij ver-
klaarde geld nodig te hebben om aan
zijn drugs- en alcoholbehoefte te kun-
nen voldoen.

Hij erkent dat de directe overlast
kan meevallen, als de tippelzone
pas na sluitingstijd van de bedrij-
ven open gaat.

„We hebben als bedrijven net
250.000 gulden geïnvesteerd in een
project ter beveiliging van onze ei-
gendommen. Straks worden klan-
ten afgeschrikt uit angst voor hoe-
renloper aangezien te worden,"
vreest Harreman.

HEERLEN - Twee vrijwilligers van
het Natuurhistorisch Genootschap in
Limburg houden deze week in Heidel-
berg voordrachten tijdens een interna-
tionaal congres over de wilde ham-
ster. Het congres wordt donderdag en
vrijdag gehouden. Een van de beide
lezingen gaat over het onderzoek
naar de hamster in Limburg. Een in-
ventarisatie van de 'korenwotf die
deze zomer is in Limburg begon, is
nog weliswaar niet afgerond. Toch is
al duidelijk dat het aantal wilde ham-
sters in Limburg daalt.

Hamsterkenners
naar congres

Harreman zegt de gedoogzone
eventueel te willen accepteren,
maar dan moet de gemeente eerst
de geïnvesteerde 250.000 gulden
vergoeden. „Dan ruilen we deze (fi-.
nanciële) overlast in voor een ande-
re.

Van onze verslaggever

Baan ü snel van start kunnen
ü°i.£d°P "et moment dat minister
'^«Bp» van Justitie toestem-
de L eft voor de bouw van nieu-

rnangenissen- »Je kunt er °Prtnieren tegenaankijken: een
legen

J
u dat goed is voor de werkge-

-o,rigevf 8n sociale controle in de
'ernanrt

n
lf of een bajes, waar soms

*oor d
kan ontsnappen. Wy' kiezen

Jr»f^erste visie," zegt wethou-°°s Zuidgeest.
Ook »Ht h ,coUega Wil Houben bena-
-6evanep- met de komst van een
"loeirj ,-^s 25° vaste banen ge-
urig o zlJn-. Zuidgeest: „Als de rege-
frote v wil compenseren voor het.^^erlies aan werkgelegenheid

bij andere rijksdiensten kunnen we
natuurlyk niet zo maar zeggen: nee
dank u, een gevangenis willen we
niet."

Naast het CBS-gebouw is relatief
weinig ruimte (2,6 hectare), zodat
daar alleen een nieuwtype gevange-
nis kan komen. Op het Emmater-
rein, tegen het autowrakkenterrein
Weggebekker, is vier hectare vrij. .

" De gemeente Heerlen kondigt aan
dat ze de omwonenden op korte ter-
myn nader zal informeren. Het be-
drijventerrein De Beitel, door de
gemeente eerder ook voorgedragen
als mogelijke plek voor een gevan-
genis, is afgevallen.

v^/r^EN ~~ De gemeente Heerlen start de planologische
nje bereidingen voor de komst van een gevangenis. De ge-
Wdt milct op twee lokaties: vlak bij het station (naast het
rsir, dkantoor van het CBS) en aan de rand van het Emmater-

°P de grens met Brunssum.

Heerlen belooft snel
voortgang centrumplan
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t
En toch telkens weer
zullen wij je tegenkomen
Zeg nooit: het is voorbij
Slechts je lichaam werd ons ontnomen
niet wie jewas, en ook niet wat jezei.

Diepbedroefd, maar dankbaar voor het vele
goede dat zij ons gaf, voor een waardevol leven
vol liefde en vreugde samen met haar, gevenwij
kennis dat heden, na het ontvangen van het h.
sacrament, in de leeftijd van 54 jaar, van ons is
heengegaan

Pieternella Leena
Rijstenbil

echtgenote van

Jo Meertens
In dankbare herinnering:

Vijlen: Jo Meertens
Heerlen: Ruth Meertens en

Ger Lahaye
Familie Rijstenbil
Familie Meertens

Heerlen, 16 oktober 1994
Melleschet 28
6294 NK Vijlen
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatshebben op zaterdag 22 ok-
tober a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk St.
Martinus te Vijlen, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.30 uur.
Op vrijdag 21 oktober a.s. zal om 18.45 uur het
rozenkransgebed plaatshebben, waarna aanslui-
tend de overledene herdacht wordt in een h.
mis, die wordt opgedragen in bovengenoemde
kerk.

Met droefheid hebben wij kennisgenomen van
het overlijden van ons zeer gewaardeerd lid en
vriendin

Nellie
Meertens-Rijstenbil

Haar vriendelijkheid en haar inzet voor de paro-
chiegemeenschapzullen steeds in onze herinne-
ring blijven.
Wij wensen Jo, Ruth en Ger veel sterkte toe in
deze moeilyke dagen.

Parochieraad Vijlen

t
Op 18 oktober 1994 is in de Hamboskliniek te
Heerlen, waar zij tijdens de laatste jaren van
haar leven met veel aandacht werd verzorgd, op
85-jarige leeftijd overleden

Catharina Hanssen
weduwe van

Louis Mispelbaum
In dankbare herinnering:

Nieuw-Zeeland: Annie
Brunenberg-Mispelbaum
Pierre Brunenberg
Bill, Helen, Paul
en achterkleinkinderen

Baambrugge. Bert Schmetz
Irene van den Bosch
Sanne

Halsteren: Léon Schmetz
Fransje Kirkels
Hymke

Amsterdam: René Schmetz
Minke Mans

Reuver: Bernard Mulders
Thérèse
Mulders-van der Sterren
Familie Hanssen
Familie Mispelbaum

Heerlen, 18 oktober 1994
Corr.adres: Wethouder v. Oostveenstraat 3
1396 KR Baambrugge
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op vrijdag 21 oktober a.s. om 11.00 uur in
de parochiekerk van de H. Joannes de Doper te
Eygelshoven, waarna aansluitend de begrafenis
zal plaatsvinden op der.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwka-
pel van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32
te Nieuwenhagen, dagelijks van 18.00 tot 18.15
uur.
Zy die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Rectificatie
In de overlijdensadvertentie van

Lies Cornelissen
stond in deondertekening abusievelijk vermeld
Roosteren: Truus Koolen-Chambone
Dit moet zijn
Roosteren: Truus Koolen-van Reen

Met grote verslagenheid hebben wij kennis ge-
nomen van het overlijden van onze collega

Roelie
Hulshof-Bos

Wij wensen Kees en zyn dochters alle sterkte
toe.

Edah-personeel Brunssum
Oktober 1994

Dankbetuiging
t

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

Peter Ruijters
waren voor ons een grote steun en troost.
Hiervoor willen wij u allen hartelyk danken.

Corrie Ruijters-v. Zundert
en kinderen

Heerlen, oktober 1994
De zeswekendienst zal plaatsvinden op zater-
dag 22 oktober a.s. om 18.30uur in de St. Marti-
nuskerk te Weiten-Heerlen.

I t
Na een leven dat gekenmerkt werd door een-
voud, hartelijkheid, bezorgdheid en liefde, is
plotseling van ons heengegaan mijn geliefde
man, onze pa en lieve opa

Constant Anthonius
Jansen
echtgenoot van

Alberdina Johanna Jansen
Hij overleed in de leeftijd van 73 jaar.
Posterholt: A.J. Jansen-Jansen
Brunssum: Lenie en Tonie Tanda-Jansen

Angelina, Joseph
Melick: Ad en Gemma Jansen-van Gessel

Eva, Michiel, Pieternel, Lucas,
Janneke, Marietje

Heerlen: Hannieen Jaap van Kuijk-Jansen
Mare, Mascha

Maastricht: Mieke en Mat Maesen-Jansen
Judith, Manon

Roermond: Dieni en JanJanssen-Jansen
Ineke, Robbie

Hapert: Alie en Karel Vromans-Jansen
Erwin, Ronald, Karin

Landgraaf: Cas en Francien Jansen-Vaessen
Tim,Alex

6061 EV Posterholt, 18 oktober 1994
Matthiasweg 6
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op zaterdag 22 oktober a.s. om 14.00 uur in
de parochiekerk van de H. Matthias te Poster-
holt, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op
dealgemene begraafplaats "Ter Borgh" aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren vanaf 13.30 uur.
Op vrydag 21 oktober a.s. zal er om 18.45 uur in
voornoemde kerk voor pa een avondmis wor-
den opgedragen.
Pa is opgebaard in het uitvaartcentrum van De-
la, Olympialaan 2 te Roermond, waar u vrijdag
na de avondmis afscheid van hem kunt nemen.
Indien u geen persoonlijke kennisgeving heeft
ontvangen, gelieve u deze advertentie als zoda-
nig te beschouwen.

t I
Bedroefd, maar dankbaar datwij haar zo lang in
ons midden mochten hebben, delen wij u mede
dat, na een fijne verzorging in verpleeghuis St.
Jansgeleen, van ons is heengegaan onze zorgza-
me moeder, schoonmoeder, lieve oma, zus,
schoonzus, tante en nicht

Josephina Teneij
weduwevan

Jacques Bemelmans
Gesterkt door het h. sacrament der zieken over-
leed zij op 93-jarige leeftijd.

Geleen: G.M.C. Bemelmans
Geleen: J.M.A. Bemelmans

V.M.B.A. Bemelmans-Friedrichs
Rogier, Odette
Familie Teneij
Familie Bemelmans

Geleen, 17 oktober 1994
Corr.adres: Bosbeek 3, 6166 GA Geleen
De plechtige eucharistieviering zal plaatsheb-
ben vrijdag 21 oktober a.s. om 11.00 uur in de
parochiekerk H. Hart van Jezus (paters karme-
lieten), Rijksweg Noord te Geleen, waarna de
begrafenis op het parochiekerkhof te Oud-
Geleen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.30 uur.
Tot intentie van de dierbare overledene zal een
avondmis worden opgedragen donderdag 20
oktober om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Moeder is opgebaard in de rouwkapel van het
Maaslandziekenhuis, Barbarastraat 1 te Geleen,
alwaar gelegenheid tot bezoek dagelijks van
17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te
willen beschouwen.

t I
Bedroefd, maar dankbaar dat hem een langer
lyden bespaard is gebleven, geven wij kennis,
dat op 18 oktober 1994, in de leeftijd van 89 jaar,
is overleden onze vader, schoonvader, grootva-
der, overgrootvader, broer en zwager

Frans Voncken
weduwnaarvan

Elisabeth Röselaers
Heerlen: Charles Voncken

Truus Voncken-van Neer
Marlies*, Hugo en Jacqueline
Frans en Piroschka

Son: Leopold Voncken
Rietje Voncken-van Wyck
Frans-Jan
Paul
Familie Voncken

Corr.adres: Putgraaf 301, 6411 GT Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op vrijdag 21 oktober om 14.00 uur in de
dekenale St. Pancratiuskerk te Heerlen, waarna
aansluitend begrafenis op de algemene begraaf-
plaats Akerstraat te Heerlen.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren vanaf
13.40 uur, achter in de kerk.
Avondwake donderdag 20 oktober om 18.30 uur
in de dagkapel van Huize Douvenrade te Heer-
len.
Vader is opgebaard in het mortuarium van de
verpleegkliniek te Heerlen. Bezoektijden aldaar
van 14.00 tot 16.00 uur.
Zij die geen kennisgeving ontvingen, gelieven
deze advertentie als zodanig te willen beschou-
wen.

Wij willen u bedanken voor de belangstelling en
het medeleven, dat werd betoond bij het overlij-
den en de crematie van

Thei Kleijkers
echtgenootvan

Mina Maas
W.H.J. Kleijkers-Maas
kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Hoensbroek, oktober 1994
De plechtige zeswekendienst zal gehouden wor-
den op zaterdag 22 oktober a.s. om 19.00 uur in
de parochiekerk van de H. Jozef te Passart-
Hoensbroek.

Heden overleed, na een noodlottig ongeval, in de leeftijd van 20 jaar,
onze inniggeliefde zoon, broer, kleinzoon, vriend en neef

Sten Muller
De bedroefde familie:

Landgraaf: Paul Muller
Erika Muller-Kuijpers
Kelly en Marco

« Landgraaf: Tamara Mulders
Familie Muller
Familie Kuijpers

6373 AL Landgraaf, 16 oktober 1994
Aan de Beuk 39
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden opvrijdag 21 oktober 1994
om 11.30 uur in het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de ontvanghal van het crematorium, alwaar gelegen-
heid tot schriftelijk condoleren vanaf 11.10 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annon-
ce als zodanig te beschouwen.

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlij-
den van ons lid

Sten Muller
Sten, wij zullen je missen.

Bestuur en leden
G.V. Olympia Landgraaf

Diep geschokt moeten wij afscheidnemen van onze vriend

Sten
Je zult altijd in onze herinnering blijven.

Je vrienden van G.V. Olympia

Lieve Sten
wy zullen je heel erg missen.

Jolanda en Mario, Richard en Sandra, Kerensa en
Roger, Manon enBarry, Mark, Bart, Paul, Guido, Janine
Kelly en George, Joyce en Radbout, Susie, Randy,
Rowdy, Clan, Debbie, Janet, Mark, Troy

Zo ver weg en toch zo verschrikkelijk dichtbij.
Het is een jaar geleden dat wij afscheid moesten nemen van onze al-
lerliefste

Paul Wouters
Wij nodigen u uit voor de plechtige jaardienst die gehouden wordt
op zaterdag 22 oktober om 19.00 uur in de kerk van St. Nicolaas en
Barbara te Valkenburg.
In dankbaarheidkijken wij terug naar de tijd die wij samen met hem
mochten beleven.

Mevr. A. Wouters-Muyrers
Jo en Roos Wouters-Caelen
Stan en Ylvi

Rectificatie
Enige en algemene kennisgeving

t
Na een dapper en geduldig gedragen lijden is
toch nog onverwacht van ons heengegaan onze
nicht

Martha Dassen
Zij overleed in de leeftijd van 82 jaar, voorzien
van het h. sacrament der zieken.

Uit allernaam:
Familie Dassen

Brunssum: Mevrouw
J.M.C. Verhaegen-Boumans

Brunssum, 16 oktober 1994
VerzorgingstehuisKruisberg
Corr.adres: Kennedylaan 69, 6441 JB Brunssum
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op donderdag 20 oktober a.s. om 10.00 uur
in de parochiekerk van de H. Vincentius a Pau-
lo te Brunssum-Rumpen, waarna aansluitend
de crematie zal plaatsvinden in het cremato-
rium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het mortua-
rium van het St. Gregoriusziekenhuis te Bruns-
sum, dagelijks van 17.30 tot 18.00 uur.

Diepbedroefd moesten wij afscheid-
nemen van onze lieve broer, zwager
en oom

Bor Piegza
Leo, Bertie, Ronald
Stella, Louis Maurice, Valeria

Dat u, in welke vorm dan ook, bij ons was toen
wij van

Paula Smeets
afscheid moesten nemen, vonden we erg fijn.
Wij hebben dit zeer gewaardeerd en danken u
daarvoor.

Ger Smeets
Huub en Nelly Wouters-Smeets
Jan en Mida Smeets-de Groot

De zeswekendienst zal worden gehouden op za-
terdag 22 oktober a.s. om 18.00 uur in de kerk
van de H. Antonius van Padua te Bleijerheide.

tAnna Otten, 84 jaar, weduwe van Pierre Budé.
Corr.adres: Volderstraat 99, Meerssen. De uit-

vaartdienst vindt plaats op donderdag 20 oktober
om 10.30 uur in de basiliek van het H. Sacrament
te Meerssen.

tHenri Guillaume Debie, 94 jaar, weduwnaar
van Marie De Schrevel, Reinaartsingel 70, Maas-

tricht. De uitvaartdienst vindt plaats op donderdag
20 oktober om 11.00 uur in de parochiekerk van de
Vier Evangelisten te Malberg-Maastricht.

tCorrie Laheij, 75 jaar, Gentelaan 10D, Maas-
tricht. De uitvaartdienst vindt plaats op donder-

dag 20 oktober om 11.00 uur in de parochiekerk
van O.L. Vrouw van Goede Raad te Malpertuis-
Maastricht.

n

Enige en algemene kennisgeving

t
Zoveel liefde, zoveel herinneringrond jou-
Zoveel momenten van geluk dankzij jou
en toen stond opeens onze wereld stil;
deze zal nooit meer dezelfde zijn,
jouwleven moesten wij loslaten,
in ons leven houden wij joualtijd in
onze armen en gedachten.

Geheel onverwacht is overleden, in de leeftijd van 24 jaar, mijn innif!'
geliefde verloofde en onze inniggeliefde dochter

Monique Rozenboom
Heer-Maastricht: ServeBouchoms

Amby: Herman en Els
Rozenbóom-Mulkens

Eckeirade: Lambert en Nora
Bouchoms-Pieters
Jos
Angelique en Richard, Ramon*

Maastricht, 18 oktober 1994
Akersteenweg 188 802
Corr.adres: Ambyerstraat Noord 83, 6225 EB Maastricht

De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op vrijdag 21 oktobtf
om 10.30 uur in de parochiekerk van" de H. Walburga te Amby-MaaS"
tricht, gevolgd door de begrafenis op het r.k. kerkhof aldaar.
Schriftelijk condoleren achter in de kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemenvan Monique in het uitvaartcentrum
van Dela, Symphoniesingel 40, Maastricht, heden woensdag en don-
derdag van 18.00 tot 19.00 uur.

t
Met verdriet nemen wij afscheidvan onze lieve kleindochter en nich1

Monique Rozenboom
Mevr. M.C. Rozenboom-Rutten
Jacky en JanRozenboom
Enne en Marcel Weyers-van Marie, Danny, Miranda, Dav
Esther en Maurice Rozenboom
Bianca en Leon Rozenboom, Shelby

Heerlerheide, 18 oktober 1994

t
Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het plots*"
ling overlijden van onze lieve

Monique
verloofde van onze zoon Serve.

Pa, ma en Jos Bouchofl*8

Lieve Monique
bedankt voor de mooie doch zeer korte tijd die wij met joumochte11
doorbrengen.

Richard, Angelique en Ramon*

Ik ben teklein om nu al te beseffen hoezeer ik jou zal missen.
Rust zacht

tante Monique
Ramon»

I ~
Mijn ziel is tot rust gekomen,
want alles verwacht ik van God.

Plotseling werd van ons weggenomen, voorzien
van het heilig oliesel, in de leeftijd van 94 jaar,
onze lieve tante

Agnes Mevis
Geleen: familieBaggen-Lemmens
Geleen: familie Lemmens-Huntjens
Geleen: familie Lemmens-Brouns
Elsloo: familie Lemmens-de Wit

Geleen, 18 oktober 1994
Corr.adres: Groenstraat 184, 6162 ET Geleen
De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op
maandag 24 oktober a.s. om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk H. Hart van Jezus, Rijksweg Noord
te Geleen, waarna aansluitend de begrafenis
volgt op de r.k. begraafplaats Lutterade te Ge-
leen.
De avondmis wordt voor haar gehouden op za-
terdag 22 oktober a.s. om 19.00 uur in voor-
noemde kerk.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
U kunt van haar afscheidnemen zaterdag en
zondag a.s. van 15.00 tot 16.00 uur in het uit-
vaartcentrum van Dela, Vouershof 1 te Geleen.

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van medeleven door ons
ondervonden na het overlijden en bij de crema-
tie van

Johan Thomassen
danken wij u van harte.

Familie Thomassen
Kerkrade, oktober 1994
De plechtige zeswekendienst wordt gehouden
op zaterdag 22 oktober a.s, om 19.00 uur in de
parochiekerk van St. Jozef te Kaalheide.

Bij het overlijden van mijn lieve vrouw, onze
moeder, schoonmoeder en oma

Piëta Jacobs-Snijders
mochten wij vele blijken van deelneming ont-
vangen. Zij zijn ons tot troost geweest en wij
betuigen daarvoor aan alle betrokkenen onze
hartelijke dank.

Dhr. G. Jacobs
kinderen en kleinkinderen

Heerlen, oktober 1994
De plechtige zeswekendienst zal gehouden wor-
den op zaterdag 22 oktober a.s. om 18.30 uur in
de parochiekerk van de H. Moeder Anna te
Heerlen-Bekkerveld.

. >l
t t>

Bedroefd om haar heengaan, dankbaar \
haar werkzaam en voorbeeldig leven, geve", 9
kennis dat heden rustig is ingeslapen, °Pj< s
leeftijd van 91 jaaronze moeder, schoonm"^
groot- en overgrootmoeder

Caroline
Lossie-Schlupp

weduwe van

M.J. Lossie
In dankbare herinnering

Heerlen: Edith Lossie
Hoensbroek: Egon en Wietie

Lossie-van de Meer
Menden Dld.: Elly en Klaus

Bettermann-Lossie
haar klein- en
achterkleinkinderen

Hoensbroek, 17 oktober 1994
Corr.adres: Burg. Willemsstraat 41
6433 CS Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebb^J Ivrijdag 21 oktober a.s. om 11.00 uur in de^ISt. Jante Hoensbroek, gevolgd door de °ei^i j
nis op de centrale begraafplaats aan de >**1weg- -iiilBijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenhe ,
tot schriftelijk condoleren.
Zij die geen kennisgeving mochten ontval M
gelieven deze annonce als zodanig te besc
wen. J\

t Maria Catharina (Net) van de Weerdt, &\io\weduwe uit het Ie huwelijk van Johanne» t,rl
en uit het 2e huwelijk van Pierre Vliegen-
adres: Rijksweg 148, Gronsveld. De uitvaar'
vindt plaats op donderdag 20 oktober om
in de parochiekerk van O.L. Vrouw Onb
Ontvangen te Rijckholt. A

tAntonius Kobussen, echtgenoot van 3°fe% v\
Mulders, 82 jaar, Markt 29, 6074 BB Melif M

plechtige uitvaartdienst zal gehouden w°r^ocl,l
donderdag 20 oktober om 11.00 uur in de par
kerk van de H. Andreas te Melick.

tHarry Kimmel, echtgenoot van Mientje ori*|
61 jaar, Weert. Corr.adres: Graafschapj^J

laan 24, 6004 HP Weert. De crematieplechtl^.!
vindt plaats a.s. donderdag 20 oktober om
uur in het crematorium te Heeze.

r *wtElly Zeegers, echtgenote van Ad van de JJlen, 69 jaar, Joep Nicolasstraat 302, °" gM
Roermond. De plechtige uitvaartdienst zal w

f jrifl
gehouden op vrijdag 21 oktober om 11.00u«
O.L.V. Munsterkerk te Roermond. 4

seri' .71
tPiet Richaerts, echtgenoot van Lies Ha" r jl)

jaar, Ouderencentrum Sterrebosch, kan"> ut»
Onder de Bomen 4, 6017 AL Thorn. De P'<j M
eucharistieviering vindt plaats op vrijdag
ber om 10.30 uur in de parochiekerk van
Medardus te Wessem.

Woensdag 19 oktober 1994 " 12Limburgs Dagolad



Dit blijkt uit het Meerjarenpro-
gramma Infrastructuur en Trans-
port (MIT). Het MIT is al op
Prinsjesdag gepresenteerd maar
de exacte kosten over de
A73-Zuid stonden er toen nog
niet in vermeld. Het kabinet
hield toen rekening met de ra-
ming van 925 miljoen gulden

ROERMOND - Het ministerie
van Verkeer en Waterstaat heeft
de kosten voor de aanleg van de
rijksweg 73-Zuid tussen Venlo
en Sint Joost nu becijferd op 1,1
miyard gulden. Dat is 175 mil-
joen duurder dan de laatste ra-
ming van amper vier maanden
geleden.

De ramingen voor de aanlegkos-
ten van de rijksweg tussen Venlo
en Sint Joost zijn de afgelopen
jarenmet sprongen" gestegen.Bij
het eerst tracé-besluit uit 1985
werden de kosten voor de circa
dertig kilometer lange autosnel-
weg nog geraamd op een half
miljard gulden. Vervolgens werd
uitgegaan van 750 miljoen gul-
den, terwijl Rijkswaterstaat nog
in januarivan dit jaarop een be-
drag van 840 miljoen gulden uit
kwam voor het allerduurste tra-
cé op de oostoever.

Projecten voor het MIT worder
volgens de zegsman door het mi
nisterie samengesteld.

ERLEN - Het landelijke hoofdbestuur van het Alge-
)ür °uderen Verbond (AOV) heeft besloten A. Turken-
[e \^ Merselo voorlopig te erkennen als voorzitter van«deling Limburg. Ook het Sittardse Statenlid P. Veu-
[fet K-CDA) maakt deel uit van het aangewezen bestuur,
tel]- e beslissing heeft de landelijke partijtop officieel
itte I» genomen tegen het - naar mening van partijvoor-
Üstt i

atenDurë illegaal gekozen - gewestbestuur rond
«rekker en Echter raadslid Gonnie Meerten.

MAASTRICHT/STEIN - Een 71-ja-
rige inwoner van Stem is wegens
"ontucht met drie achternichtjes ver-
oordeeld tot een jaar voorwaardelij-
ke gevangenisstraf, een boete van
5000 gulden en een schadevergoe-
ding van 1500 gulden.

Officier van justitieH. van Atteveld
had veertien dagen geleden tegen
de ontkennende oudoom een veel
hogere straf geëist: twee jaar gevan-
genisstraf waarvan acht maanden
voorwaardelijk. De officier reageer-
de gisteren dan ook onthutst op het
in zijn ogen milde vonnis van de
rechtbank. Hij overweegt in hoger
beroep te gaan.

De rechtbank achtte alle feiten die
tussen 1982 en 1990 hadden plaats-
gevonden bewezen. De zaak kwam
verleden jaaraan het rollen toen het
oudste slachtoffer in militaire
dienst werd behandeld voor trau-
matische klachten.

„Hij bedierf al onze vakanties in
Limburg, want we moesten steeds
proberen hem te ontwijken," heb-
ben de slachtoffers bekend. De oud-
oom heeft alleen toegegeven dat
een van de nichtjes bij hem in de
badkuip was gekropen en tegen zijn
zin met zijn geslachtsdeel speelde.
Raadsman H. Stassen heeft alle be-
schuldigingen als 'fantasie van te
vry opgevoede kinderen' bestem-
peld.

Ontuchtige oom
niet in de cel

Een vertrouwenscommissie van de
landelijke AOV gaat dit proces be-
geleiden.

heb ik mij met de zaak bemoeid.
Wanneer de Limburgse afdeling
draait, wil ik het voorzitterschap
graag overdoen aan iemand an-
ders." Het voorlopig bestuur is nu
benoemd, maar uiteindelijk moet er
een democratisch gekozen bestuur
komen, vindt Turkenburg.

Iterk V"afdehng Limburg raakte
ttuUr

verdeeld nadat het gewestbe-
*erd >afer ,leiding van Meerten
ier an^ door een groep, on-
*Ms* c*lre door het Sit-
Uerspi tatenlid P- Veugen en de
)UrB?se zakenman A. Turken-

Lf aan ze groeP w»st zich van meet
Wnr SeSteund door landelijk par-
liiig "ltter M. Batenburg. Aanlei--irr,bu?0r het conflict binnen het
!etis et.e*?. gewestbestuur is vol-
ler, (j

°cd bronnen bin-
licttu„ ParuJ een Persoonlijk con-
>et ii^f.en Meerten en Veugen over
lende ekkerschaP voor de ko"

Provinciale verkiezingen.

Naar aanleiding van de door het
hoofdbestuur gesteunde 'coup' kon-
digde de groep rond Meerten bij
monde van hun voorzitter J. Mar-
tens afgelopen vrijdag aan een ei-
gen ouderenpartij te gaan vormen,
tenzij het hoofdbestuur het bestuur
rond lijsttrekker Meerten alsnog
zou erkennen. Nu deze erkenning
uitblijft,zegt Martens 'zo snel moge-
lijk in beraad te willen gaan over
wat verder te doen. Volgens Mar-
tens heeft Turkenburg geen leden-
mandaat en kan hij om die reden
niet als gewestelijk voorzitter wor-
den geaccepteerd.

>Ur g „Plf gewestvoorzitterTurken-
de enp 'n een eerste reactie aan
'Pstelie le te willen steken in het
>et fo-J 1 yan het partijprogramma,
>r°granV ren van het verkiezings-
ien wma en het werven van le-

Zl-in door het hoofdbe-
e zetten uemd om de zaak in gang
eden n- Wij gaan nu op zoek naar
Vr'en'kandidaten voor een be-
lt heb Cifn geschikte lijsttrekker,
'tn v 2elf absoluut geen ambitie
ritid het 21"61" te bliJven. Maar ik
'°ede n

el van helang dat er een
'Urg. E°uderenpartij komt in Lim-
*eerte»? een Partij waarin mevrouw
*n ra " een hoofdrol speelt, zoubetekenen; zij heeft zeerwkennis van zaken. Daarom

In een tumultueuze vergadering
werd Martens afgelopen woensdag
gekozen als gewestelijk voorzitter
en Meerten tot provinciaal lijsttrek-
ker. Volgens Batenburg waren de
personen die als leden werden op-
gevoerd echter niet meer dan in de
haast opgetrommelde donateurs.

DOOR RUUD DE WIT

Kopieer tarief
AZM in ’Kassa’
lissieT^HT - De klachtencom-
)rogran;an het Vara-consumenten-
IV°HrJ a a Kassa besteedt van-
'«t Acan acht aan de tarieven die
Ht hpferTUsch Ziekenhuis Maas-

in h Voor inzage van patiën-■ Un medisch dossier. Het
■«f van hl sinds kort een basista-e <U D 'n?nderd gulden plus dertig

opie- Andere ziekenhui-n Veel minder of niets. De
h6t>ten,rg van Patiënten/Consu-
iL> hJ8»3"1831168 in Limburg
7er d eeti haar verontwaardiging
« Wtz<^neven kenbaar gemaakt.
827 u.Tr ng van Kassa begint om
s^^

ur en duurt tot 20 uur.

" 'Ik voel me uitstekend. Ik ben een gelukkig mens bij het ABP. Foto: FRANSradeDeze 'aanhangers' van het Echter
raadslid, die bij de jongste Kamer-
verkiezingen meer dan 5500 voor-
keursstemmen behaalde, zouden
dan ook geen stemrecht hebben. De
verkiezing zou daardoor ongeldig
zyn. Meerten cum suis spreken dit
vierkant tegen.

Nieuwe directeur ABP
een realistische dromer

Drie jaar cel
geëist voor
doodrijden
voetganger

MAASTRICHT - Roy Satijn (15)
maakte geen schijn van kans. Op
het moment dat hij op zaterdag-
avond 2 juli de Prins Bisschopssin-
gel in Maastricht overstak en het
pad kruiste van Bert R. (24) was zijn
einde aangebroken.

ten aanbieden, maar alle sociale
verzekeringsprodukten die onze
cliënten nodig hebben. Het systeem
van sociale zekerheden zal steeds
verder worden aangetast. Er wordt
al aan de AOW geknabbeld, de ziek-
tewet zal worden afgeschaft. Daar
moeten wij op inspelen. Eventueel
in samenwerking met een andere
maatschappij."

HEERLEN - Het is aan John Neer-
yens te zien dat hij uit de bouwwe-
reld komt: stevig postuur,
colbertjasje over de stoel en on-
danks de lage temperatuur buiten
draagt hij een wit overhemd zonder
mouwen. Alsof hij daarmee wil illu-
streren dat hij de handen uit de
mouwen wil steken.

Bovendien beweert Batenburg dat
het pas enkele maanden geleden
aangetreden Limburgse gewestbe-
stuur (dat bij de notaris als vereni-
ging staat geregistreerd) nooit door
het landelijk partijbestuur is goed-
gekeurd.

De chauffeur, een werkloze Maas
trichtenaar, spoedde zich op dal
moment na een dag vol drankge-
bruik met hoge snelheid naar zijr
vriendin om een ruzie bij te leggen

goed functioneerde. Als je wat wil
bereiken, ga je met elkaar aan tafel
zitten. Dan praat je net zo lang, tot-
dat je een oplossing hebt. Ik geloof
dat mijn boodschap is overgeko-
men, want ik kreeg een oprecht
applaus."

komen

Batenburg hoopt dat Turkenburg
'de Limburgse gemoederen weer
tot rust kan brengen' en dat detwee
ruziënde groepen weer bij elkaar

een headhunter benaderd voor de
vacature van voorziter van de direc-
tieraad van het ABP. Hij was al
vanaf 1984 algemeen directeur van
het Sociaal Fonds Bouwnijverheid
in Amsterdam. „Ik heb daar 22 jaar
gezeten en wilde niet weg. Dat heb
ik die man ook laten weten. Twee
weken later belde hij weer en toen
is het tot een gesprek gekomen.

Zonder af te remmen reed hij door
het op rood gesprongen verkeers-
licht nabij de berenkuil en negeerde
het slachtoffer, dat dood op het
wegdek smakte. Thuisgekomen
zocht hij slechts advies om znn
daad te verdoezelen. Enkele uren na
het ongeval dumpte Bert R. zijn
auto in hetAlbertkanaal en een dag
later deed hij aangifte van diefstal
bij de politie. Die had echter niet
stilgezeten en kon aan de hand van
de gegevens Bert R. nog op het bu-
reau compromiteren en aanhouden.

Daarna wordt het een autonoom
proces. Ik ben nogal openhartig en
voor je er erg in hebt, bemoeit
iedereen zich ermee. Mijn nieuws-
gierigheid was gewekt. Ik ben ten-
slotte 48 en was toe aan een nieuwe
uitdaging. Uiteindelijk heb ik tegen
mezelfgezegd: 'Als ze me inderdaad
willen hebben, doe ik het."

Neeryens trekt hard aan zijn nieuwe
baan en de 3000 werknemers van
het ABP hebben dat gemerkt. Al op
zijn eerste werkdag nam hij de on-
gewone stap zich rechtstreeks tot
het personeel te richten. Met de mi-
crofoon. Daarna drukte hij de ABP-
ers in alle hoeken en gaten van het
hoofdkantoor persoonlijk de hand.
Ook het personeel van de districts-
kantoren heeft kennis gemaakt met
hun nieuwe baas en diens no-non-
sensestijl. „Er heerst bij het ABP
een cultuur om de mond te houden.
Ze vinden zon directe benaderingeigenlijk een beetje gek."

De steun van PvdA-voorzitter Felix
Rottenberg, die hij ooit les gaf,
heeft hij in ieder geval: „Rottenberg
belde me, onmiddellijk nadat be-
kend was geworden dat ik de nieu-
we directeur van het ABP zou
worden. Hij zei: 'Als ze nog mensen
als jou kunnen vinden voor zon
baan, is er hoop voor Nederland."

Voor doodslag, het rijden onder in-
vloed, het doorrijden na een aanrij-
ding en het doen van een valse
aangifte eiste officier van justitieR.
Beaumont gisteren voor de recht-
bank in Maastricht een gevangenis-
straf van driejaar en een ontzegging
van de rijbevoegdheid van vijf jaar.Openhartig

Neeryens werd begin dit jaar door

De Helmondse bakkerszoon weet
zeker dat hij met het huidige perso-
neel in staat is die concurrentieslag
aan de gaan: „Wij hebben het talent,
de motivatie en het produkt in huis.
Ik droom wel eens hardop over on-
ze toekomst. Die komt erop neer
dat wij niet alleen pensioenproduk-

Toekomst
Neeryens is ervan overtuigd dat het
ABP een toekomst heeft: „De priva-
tisering gaat door. Het ABP heeft er
73 jaar onder geleden slechts de uit-
voerder te zyn geweest van een wet,
waarbij Den Haag het beleid be-
paalde. Dat is vanaf 1 januari 1996
voorbij. Het ligt dan helemaal bij
ons zelf om van het ABP een mo-
dern pensioenbedrijf te maken. We
moeten daarbij niet uit het oog ver-
liezen dat in een geprivatiseerd
ABP onze klanten bepalen of ons
produkt en de prijs die wij vragen
concurrerend genoeg is."

De 'financiële bouwvakkervan wel-
eer' is een voorstander van openhar-
tigheid. Als voorbeeld noemt hij
zijn kritiek op de medezeggen-
schapsstructuren binnen het ABP,
die te bureaucratisch en formalis-
tisch zouden zijn. Dat hebben de
leden van het Georganiseerd Over-
leg ook te horen gekregen: „Ik heb
hen byeen geroepen en voorgehou-
den dat ondanks alle goede bedoe-
lingen de medezeggenschap niet

De vraag of dat met hetzelfde aantal
personeelsleden kan gebeuren of
dat de afslanking doorgaat, ont-
wijkt Neeryens: „Ik kan niet ont-
kennen dat de werkgelegenheid
onder zware druk staat. Gelukkig
kent dit bedrijf een uniek stelsel
van maatregelen om onze mensen
aan het werk te houden. Of hier, of
elders in Nederland. Hoewel ik nu
begrijp dat dat een moeilijk te ver-
teren zaak kan zijn. Want wie wil er
nu weg uit deze provincie?"
Zelf heeft Neeryens nog geen se-
conde spijt gehad van zijn verhui-
zing. „We wonen in Valkenburg en
na drie dagen was ik al lid van een
koor. Ik kan wel niet zingen, maar
die sociale band hier is fantastisch.
Een van mijn eerste besluiten was
dan ook dat iedere nieuwkomer in
het bedrijf voortaan in deze regio
moet komen wonen. Zonder uitzon-
dering."
En om nog eens te bevestigen dat
hij zijn hart echt verloren heeft aan
het Limburgse land, besluit hij zijn
verhaal met een ontboezeming: „Ik
weet nu al dat ik hier blijf tot aan
mijn pensioen. En ook daarna zal ik
hier blijven wonen."

Overgieten met
heet water: tbs

MAASTRICHT/KERKRADE - De
35-jarige Tiny D. uit Kerkrade, die
veertien dagen geleden terecht
stond op verdenking van doodslag,
is door de rechtbank van Maastricht
ontslagen van alle rechtsvervolging.
De vrouw wordt wel ter beschik-
king gesteld en zal van rijkswege
worden verpleegd.

zijn rijden zouden zijn. Hij wist als
geen ander dat er ter plaatse een
fietsers- en voetgangersoversteek-
plaats is. Een jong leven is ver-
woest. R. kan straks weer biljarten,
Roy Satijn niet," vatte Beaumont
samen. Hij stak niet onder stoelen
ofbanken dat detoenemende agres-
sie in het verkeer, waaronder het
extreem hard rijden, zorgen baart
en steeds vaker kan lijden tot ono-
dige ongelukken zoals dat waarbij
Satijn het leven liet.

„Doodslag omdat het Bert R. ken-
nelijk, gezien de manier en snelheid
van rijden na drankgebruik, koud
heeft gelaten wat de effecten van

Raadsman mr. Hensels benadrukte
gisteren dat R. zwaar lijdt onder de
gevolgen van het ongeluk. „Ik zie
het steeds weer gebeuren," snikte
Bert R. Volgens Hensels en ook de
reclassering komt het incidentvoor
R. dubbel hard aan omdat hij ko-
mend uit het woonwagenmilieu tot
nu toe buiten alle criminaliteit wist
te blijven. „Een verblijf in de gevan-
genis zal R. in een onoverkomelijke
crisis brengen," voorspelde de
raadsman.

De uitspraak is op 1 november.

De vrouw en haar vriend waren zeer
ernstig alcoholverslaafd en hadden
op het moment van de dood van
Den Hoon al weken weinig anders
gedaan dan drinken. D. kon zich
weinig herinneren van de gebeurte-
nissen omdat zij zich 'in de hemel
waande en dacht dat Wiel God was.

De rechtbank vond dat de vrouw
niet toerekeningsvatbaar was op
het moment dat zij op 5 april in haar
woning in Kerkrade haar vriend
Wiel den Hoon met heet water over-
goot en daardoor zijn dood, waar-
schijnlijk tengevolge van een acute
alcoholvergiftiging, bespoedigde.

(ADVERTENTIE)

AKTUEIE SPORT-

KOLBERTS 100
Schitterende herfsttinten __.._._ mELDERS MINSTENS 189,- BIJ ONS ■^H
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(ADVERTENTIE)

Spelronde 7
WOENSDAG 19OKTOBER
Hiernaast ziet Xr&tV^ude getrokken _ <vt\s **^ *.r*bingonummers Gs<* «ttV^van vandaag. oP#\ ** ~t*Kruis ze aan op uw iOp ~Limburgs Dagblad \ *" a&W Tbmgokaart(en). \>\J ** V\tV^
Wanneer u ALLE <a\t%£P~nummers op één van «| jPM^" *?***%de 6 bingostrips kunt m
aankruisen, heeft u \L*M*BINGO! Als dat zo is *
dient u dit vandaag "JML^
tussen 9.00 en 12.00 uur "*^^^^i*=a,ISMi

J^»- De Limburgs DagblßyKe^G HpppWbijde bekende verkooppunten.

VergunningvoorLimburgsLfllblau Bingo isverleend door de Stadssecretaris van Jusiilie ondernot.O. 940-0081-0096.94

(ADVERTENTIE)

.^^^ é? L De stoereNieuwe en gebruikte ot lichtbeschadigde r u'\ «« i:.j_ »^XKANTOORMEUBELEN A t^-y Dr. Uvlngstones,
U tegen zéér scherpe prijzen I \'~w VOOr eCHt

Bureaus, kasten, typestoelen. bureaustoelen, ladenkasten. I \ "—- OVOntllUïH brandkasten, houten bureaus, garderobes, kantinemeubelen, m >!^^ UïWHIMIUi
tekentafels, enz. enz... 2000 nV showroom M r^ Met de bekende geweldige

m. B""Hi VAN DOORENKantoormeubelen^ / ,-^VW^t X 9^°'m'l^^%é\f,iandelSstraa'23 _^F 7 &]&£&] <■ '/"\ "'lnternaten

EXECUTIEVERKOOP /*
Op donderdag 20 oktober 1994, om 11.00uur vindt JNHh^^^_^^É||een openbare verkoop plaats. Ifi Ir

De verkoop komt voor rekening van PDM Engenering BV,
Kruisdonk 66 te Maastricht.

Te koop wordt aangeboden
een lichtdrukmachme OCE 7300 "" M^^ f j^L

De plaats van verkoop is Garage-, takel- en bergings- /Tli^ 4 -MS~^^^^bedrijf Silverentand, De Koumen 44 te Hoensbroek. mr
rio „i,„„ ... "CIKMMWH b.W.

,ZÜ aKen 2l)n ,e bezichtigen op donderdag 20 okto- _ „ber 1994op het adres De Koumen 44 te Hoensbroek van mmmMM^tw^SS^l^^'^^^tSSS^^10.00 tot 11.00 uur. WMMwnem, wyctuw Brugstraat MAt«u 00-sno*2e
Alleen contante betaling. Geen opgeld. igaffi^iJiljiaWilWaßiaritlW^

De verkoop vindt plaats in opdracht van de Belasting-dienst Grote Ondernemingen Maastricht. Adres- Terra Ni-
gastaa, 10te 6216BL Maastricht Te.etoon 043 468775 y^j CARAPATIÏNTEN N|ET ST|RKENDe belastingdeurwaarder belast met de executie

R3-ASTINGDIENST. | Astma Fonds 5?Giro 55055

A73-Zuid weer
fors duurder

voor de aanleg en vijftig miljoen
gulden voor compenserende
maatregelen voor het verlies aan
bos en natuur.

Inmiddels heeft het ministerie
becijferd dat de aanlegkosten
175 miljoen hoger liggen. Een
woordvoerder van Rijkswater-
staat in Maastricht zei gisteren
niet te weten waarom de kosten
nu ineens zoveel hoger liggen.

Van onze verslaggeefster

Voorlopige erkenning voor gewestvoorzitter Turkenburg

Hoofdbestuur AOV beslist
Limburgse machtsstrijd

Uitdaging voor Neervens

limburgsdagblad

limburg



iJtfÉJÉJI PQ M _P^__
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4s y ' Miniit"'*

gH^1* v
HET BEKENDE DILEMMA. U BENT TOE AAN EN HET KOFFERDEKSEL GEEFT TOEGANÖ;

DE SEAT CORDOBA VANAF* F 27 395 -EEN GROTERE AUTO MAAR U WORDT BLEEK VAN "* *^ """ * V^-V^ I\ I^%^ liO #"% " W #"% 1^ #"% ■ r —M #"W *m09 _ _- N BAGAGERUIMTE MET ONGEKENDE INH([
DE BIJBEHORENDE PRIJSKAARTJES. DAN KUNT U DRIE DINGEN DOEN. OF GOEDKOPER GAAN EEN RUIMTE DIE ZELFS NOG KAN WORDEN VERGROOT DOOR SIMPELWEG DE ACH

WONEN. OF KLEIN BLIJVEN RIJDEN. OF ONMIDDELLIJK NAAR DE DIC HTSBIJZ IJ N D E SEAT DEALER BANK GEHEEL OF IN DELEN NEER TE KLAPPEN. DAT ALLES VOOR EEN PRIJS WAARVO"!
GAAN WANT DAAR STAAT DE CORDOBA. DE EERSTE AUTO IN ZN KLASSE DIE DE ALLURE VAN BESLIST NIETS HOEFT TE LATEN. EN TENSLOTTE: ALS U NU NAAR DE SEAT DEALER

4P| _____ __________ EEN SPORTWAGEN COMBINEERT MET DE RUIMTE VAN EEN GEZINSAUTO. ZO VOOR EEN TESTRIT MAAKT U OOK NOG KANS OP EEN GEHEEL VERZORGDE VAKANTIE

■^^ BÜÏv^m I BIEDT ZN LUXE INTERIEUR GEMAKKELIJK PLAATS AAN VIJF PERSONEN. HET ZONNIGE ANDALUSIË. DE CORDOBA. WEL MOOI VAN SE'
J{\

s

BEEK. Automobielbedrijf René CoumansBeek B.V. (subdealer), DSM-straat 7, 046-371243. BRUNSSUM, Autobedrijf Chiaradia, Trichterweg 122, 045-212843. BUDEL, Van Meijl Automobielmij B.V. (subdealer), Meemortel 28, 04958-91887. HAELEN, Autobedrijf Wil Leenhouts 8.V., Peter Schreursweflj
04759-2116. HEERLEN, Auto Aarts, Benzenraderweg 295, 045-412545. HEERLEN, AutosportBrouns B.V.(subdealer), Schelsberg 175, 045-725507. KONINGSBOSCH, Garage M.van Lumich (subdealer), Prinsenbaan 87, 04743-1389. LANDGRAAF, Automobielbedrijf Ton Schuijren B.V. (subdealer), Röts'H

60, 045-313588. MAASTRICHT, Autobedrijf Peter Bancken, Heerderdwarsstraat 25, 043-635454. SITTARD, Automobielbedrijf Primair, Industriestraat 25, 046-514364. SWALMEN, Autobedrijf G.H.S., Rijksweg Zuid 7, 04740-2931. WEERT, Autobedrijf Peter Janssen, Sutjensstraat 18, 04950-34456

Consumentenprijzen inclusief BTW. exclusief kosten rijklaar maken Ook leverbaar met ABS/EDS en airbag(s). Wijzigingen voorbehouden. Importeur Pon Car b.v.. Leusden. Telefoon: 033 - 95155 O [

/floekrf/gteen/kor/kantméér-detaf//fsten>/ndekrant'met'm/ndermoe/te/ éêh j
/ /4s*£ois^ Cof.rjsfadverteren $

§>i§|ë_fj!Ss Verhoog dewerking vctfl
Bel Cebuco 020-6242316 en informeer naar het effect van Co-adverteren uw «ciameguldw»

.
Autoverzekering

Waarom
betaalt
u nog

.. te veel
Wi| z\\r\ er zeker van u een
autoverzekering aan te kun-
nen bieden mei zeer gunstige
voorwaarden, voor een premie
die meestal lager ligt dan u nu
betaalt Neem vri|blijvend de
proef op de som en bel van-
daag nog
GEURTS ASSURANTIËN

Nieuwstraat 22-24
tel 045-211668-221090

HOENSBROEK

Executie
verkoop

Op woensdag 19
oktober 1994, om 11.00
uur, vindt een openbare
verkoop plaats. De
verkoop komt voor
rekening van L.P.H.
Reister te Heerlen.

Te koop wordt
aangeboden 0.a.:
een personenauto
merk Opel typeKadett
kenteken GY-44-GS
bouwjaar 1981.

De plaats van
verkoop is Pappersjans
150te Heerlen.

Oe goederen zijn te
bezichtigen op
woensdag 19 oktober
1994, van 10.30 tot
11.00 uur.
Alleen contante betaling.
Geen opgeld.

De verkoop vindt
plaats in opdrachtvan de
Belastingdienst/Particu-
lieren Heerlen.
Telefoon: 045-7385555.

De belasting-
deurwaarder
belast met
executie.

Belastingdienst

MEERMAN 100.000 BANDEN OP VOORRAAD&jMs^^
Kwik-Fit heeft meer dan 100.000 banden in alle maten en merken op voorraad. \ ■ ■ --»

J^^M^ÈruJr-'^^^ Voorkom een gevaarlijke slip en profiteer direkt' Kwik-Fit monteert
.iii___________________-i

°P DE VOORDEL,GSTE UITLATEN
imi^L $r—~: _&_vV; uw Danden sne'en vakkundig. Welkom zonder I -«p^—^Ma __B^flf^flkWK} afspraak. Natuurlijk ook voorn l______J__________J____l ____*fl_H

_J gratis bandenkontrole. I^^'tJ '\ "1 i ■P' _J ■■ 1 Voor Opel Kadett D, E(| A *■■ f
_fl ___■ "__ V _fl k 1 1-2, 1.3 N/S [ IHKLUSIEF MONTAGE EN BTW. |^

J 114' _________É _M*l I ■■■ -k-LJ _-__-__i -LI ACHTERDEMPERS■ ____■ ____r _____|^^____, I JB ____________■ ____________■ ■___■ I Otraen Visa 11E/RE 7Q Fiat Uno 45.45 S QQ I _
_■ __^__| _^~^ W ___^ _■ __^__M HP*^*^Bj^^B Br^^^B^^BJ^Pi 6"78 - 7.'SB #7.~ 3-83 - 8.- 89 77." _
_■ _____ Vil M V t^^"^Bj^ 1 V V V Fotd Fiesta 900-1100 70 Ford Escort 1.1 en 1.3 AA „_■ ______■ ___^^__f A \ ________ __P^^T^ ■__■ B B 7 i ■ * -_ '76 - 7/'B3 #X- 5/83 - 8/'BB 77.- ft■ __f 1 W __ PPT __g_| __> 1 "^^ __f ■ 1 I 1 1 __| WJ Fo"1 S«""a 1.6 "__| Opel Corsa 1.0 en 1.2 QQ■ __^____V i W _______■ __T V ■ _J _ flj ■ I M 10/-82 - 8/'BS /X" -83 - 77.- 5j
fl H^ I V - __^__ , 1 * ■ 1 k 1 f-a 1 A _■ Volvo 340 1.4 "_*_ VW Golf Diesel QQ_■ _É____i__^^l V 1 _l ___ 1 _■ 1 __. V _■ 76 - '89 #7.~ 9/-83-'BB 77»" =>_^^flj 1 k |^____B-_________B-_____-_____B______B-_n_L _"_ Citroen BK 14E/RE QQ BMW 3 16.3 18i 4AQ_______^^_T WJ _ 1 ■ __l ______■___ !_______! 7/"83 ■ 7.'88 77.- 75 IQ-82 JW7,- o
tML^J^to^ / , IJTJ !.*___ ■/ # i « k !______■ Fiat Panda 45 QQ Opel Ascona C 1.6/1.8 ■_ AA .EPpï' M/T l ■ * 1 _Bflßi^ 1 5/-80 - 12/85 77.-1 9/m - '88 JW7.-1 _i
C^_JfW I ' f-H/Ëi __k T _F __________■ P*^^^^^ ALLE PR'IZEN INKLUSIEF MONTAGE, 2 |AAR GARANTIE EN BTW. *

_fp BANDEN HALEN! p**"L^E**^y^rWMT^ar^ IffiKMijjLl
i£j .. ■ ///^ /.o ca £Q I TC oc QC Voor Fiat Panda 45,5/'BO -12/'B5 r_. . ■ flflF, a___, i^^£.,3iMf(^i.l;.fll 1 _M______S_> , I *J>K»> **7.~ >7.- O7." #3»-- P>g^_ ~ ??"" en Ford Fiesta 900/1100 76 - 7/'B3 I inklusief montageen btw | ma,^,, gBB■^Saa^MiraßaßrflljfcKlßJaß II 145r 13t 55.- 65.- 75.- 79.- 89.- 99.- |___MDiWcnriÏT^

Sl maat ~ 4^ 1 ftRATIS 165R13T H=—ll' fg- 41^—g|^ }gg- g|-^k^ei,,, _$!"-1□E 145rl3s 65- 2^ 195- UlW!J___J 165/70rl3t 65.- 75.- 85.- 89.- 99.- 109.- I , I^9.- ywetvogcomb» Zbü.- g
ÉB S' St jySw U7S/70R13T 69.- 79.- ~B9^ 95.- ~ÏÖS^ 115.- I g^»"" 199.- ML 269.- |tjH i»»»s 69.- 276- |, ; 175/70 RM T .j— ii9., 129.- 139^159.-» «940" 199.- w^»- nBi 299.- *1 165/70r 13s 75- 30e;, 225.-VSJi Ij 1185/65r 14t 85.- 119.- 129.- 139.- 149.- 169.-| gr»"»"»' 22fïïïïï$r 299.--!■ m/70r 13t 79. 3^. 237- 1 II 1 185/60 Rl4h 99.- 129.- 149.- 159.- 169.- 189.- | JEfgr" 229.- sa^S"" u 299.- ifH^taßßllflßßßrfW^ 1 195/so ris h/v 99.- 129.- 159.- 179.- 169^ 189.- , filf86100<,/UOO 249.- SgSte' 299.-K^ F J^Ml*A [205/55RiLv-L_"t_ AJÊ*T-- _"t_.lJ»*--_lJ^f.-JJWf.-J 1 g_y-,i__^249l-1fe-^ 1-3 29971 j

ri^? PB^ff^TTl AKKU'S, APK, BANDEN, OLIE VERVERSEN, REMMEN, SCHOKDEMPERS, TREKHAKEN EN UITLATEN. ,_«_„__ e^",,^ [_^p
R-^jiï 3111 ]if ' H 1 IJ ■4_l|

___________________________________________________________________________________________
# #

_
" 2 iaat garantie op uillaatdelen en op ol Pm code ______|l_B_J_J_B_g_mi_|É^_B______-_U-l__-_J_l _B Ë f M alle komP'e,e systemen " exlia de service van Kwik Fil '■rflnE —k" fl^^^r^^^B # # _■ unieke Kwik-Fit "geen gekibbel garantie" _B__i ?—__ ■■ ■_■■ | Ri| nu veilig, milieu-vnendeh|k W r Jk WM M W f / M ■"■ t_P I ■fl en eXtra VOOrdellg AT W T T J g r~jg^M J g t / _fl samenwerking met de ___kliüil Alle pnizen inkl. montage, schriftelijke

Si _i flt^W 135 Rl3S_BJB_JB IV Bi II -f # ___f / _fl / / _fl BINNEN ZONDER AFSPRAAK. KLAAR garanties en btw. Exkl. balanceren en
-M—ty-./a _y _i ~_~-l— I _V _ _| MM __■_— ___f # _■ _V # _f _■ tfrwiii ii uiu-ht i 1 ventielen Aanbiedingen geldig

"2-^__fl 0A CITROEN VISA. _fl^ . -i-T A V i Mik Bflf _BF / _fl # / _B tikwiilu WACHT «hw««_. van 12i/m 24 okt. 1994. HieimedeBHHHH_é! _B fiat panda, vanaf v # # _a iga_?_>
B ford fiesta opti

____________
TT. B^TTB^_'T^F_^T/^vry^v_'^T_rrir_W_l7_| / / _fl ✓OvB' CORSA PEUGEOT F#^//J Bf*/__r if¥▼■_■*Vl /VVi /VY#"*! _r-/V/Vi -fl flr / / _■ 100% tevredenmh de kwk-ftt AJ T\19 _^ VW POI f) __________|r//_i _Mfl____-__l___i_____-_-__-_-___l / / -fl KONSUMENTENKODE [___. . |B__*__BJ BJ^_ __f°___N___ __3-__T__T__**'^. I_TLI ■///_■ De omeke. waterdichte tevredenheids- Hs^wS^itJ| 7^ "" bRbPIF """ gaeaniie die u nergens anders aantreft. natio^.vJB Vraag erom bi| uw Kwik-Fit Autocenter _FTTTT>l>*7^_ftT^V^~fiT M̂t^__ MII_l_j

V F f // ■C.fl^BÏWPßWïnï!!»- PRIJZEN ALTIID INKLUSIEF fl_fT_rTl?ff,1^ fiTiTTTHji
AM /^j __flflflflflflflflflflfl_r flfl---Bfl_fl_fl_fl____fl__flfl Vooraf krijgt u altijd een vaste H____RMn_MMiflnèM!»^ -_Z _2# Venl° <R) Pr'"s"ses,ngel 1/4/5.077-540058. «Geleen Rijksweg Centrum 83/87, 046-740347. «Heerlen Heerenweg I. 045-723821. «Heerlen Zuid-West Nederland 102.7 FM~■ _^E_y f? (A/R) Heerlerbaan 193.045-423017 «Roermond (A/R) Keulsebaan 502.04750-20120 «Sittard Pres. Kennedysingel 6,046-525000 «Venray verrassingen acnteiai »in aus utgesioren

Nederland 1004FMBT _(_^_y__|g|_y_|^ (A/R) Stationsweg 113.04780-11850 «Weert (A/R) Roermondseweg 68. 04950-30008 6 DAGEN GEOPEND Groot Amsterdam 90 7FM -<yyiP A/R ook APK enRemserviccin deze vestigingen (R) ook Remservice. ma t/m vr 8.00-17 30 u. zaterdag juvma», au FM s« « \ / 84S-l3oou Alkmaar 91.1 FM _
_j _^BJ ! [Utrecht 89.5 FM. "_
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DOOR HANS GOOSSEN

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.

NUTH
Atelier Jac Vinken, Stationsstraat
282. Marlies van Erp, beelden en pro-

ouder overkomt je het dat je
kind verstandelijk gehandicapt
is. Je moet ook met een hoop
frustratie afrekenen. Een pleeg-
gezin kiest bewust, staat daar-
door toch anders tegenover de
gehandicapte. De ouders moeten
het gewoon zien als een andere
vorm van zorg. Je kunt het ver-
gelijken met de dagbesteding.
Ook daar bieden we hele uiteen-
lopende vormen aan. Van het
bezighouden tot arbeidsintegra-
tie, waarbij de gehandicapte in
een normaal bedrijf werkt."

De Maasvelders worden natuur-
lijk niet plompverloren in een
gezin geplaatst. Op 1 november
houdt het zorgcentrum een vrij-
blijvende informatie-bijeen-
komst. Annie Scaf-Muijtjens:
„Daarna wordt het project heel
voorzichtig opgebouwd. We zul-
len zorgvuldig bekijken of gezin
en bewoner bij elkaar passen.
Dat begint met een bezoekje van
een uur met begeleiding en later
zonder begeleiding. Eens kijken
of het klikt."

Voor het geld hoeven de pleeg-
gezinnen het niet te doen. Tegen-
over opname in het gezin staat
een bedrag van dertig gulden per
dag. Dat is maar goed ook,
meent Moerman. „Nu heb je te
maken met gezinnen die idealis-
tische motieven hebben. Gezin-
nen die er bewust voor kiezen.
Geld mag niet het criterium
zijn."

De informatie-avond vindt
plaats op 1 november om 20 uur
in het restaurant van Maasveld.
Verdere inlichtingen over het
project zijn te verkrijgen bij het
maatschappelijk werk van
Maasveld, telefoon 043-610400.

Galerie Gaudi, Hereweg 83. Gerald
Derksen en Loes van Vliet, Mixed
Media. T/m 13/11. Open vr van 16 tot
20 uur, za en zo van 13 tot 17 uur.

LANDGRAAF
Ipomal, Kerkberg 2. Drie Facetten
van Ben Hoezen. 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 uut

J^ASTRICHT - „We stoten
ten? ,EOrg af- Het is ook geen al"
eiß ref Voor zorg- Je moet net

ëenlijk zo zien dat we de pleeg-nnen opnemen in ons zorg-
v^werk. Maasveld blijft ook;er; an.tw°ordelijk voor de cliënt
lèidrT het gezin ook steeds bege-
ven n. belooft directeur zorg-
velierunS A. Moerman van Maas-

krijgen. „Integendeel, net zo
goed als we aan de gezinnen be-
paalde eisen stellen, moet ook de
bewoner aan een aantal voor-
waarden voldoen. De zelfred-
zaamheid moet groot zijn. Hij of
zij moet bijvoorbeeld zelfstandig
met de bus kunnen rijden," zegt
Moerman. „Het gaat om gehandi-
capten die het net niet zelfstan-
dig redden, maar zich in een
sociowoning of in de groepszorg
gewoon niet lekker voelen," vult
Scaf-Muijtjens aan.

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

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

Het Domein, Kapittelstraat 6. Foto
SITTARD

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

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

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

BEEK
Artique, Prins Mauritslaan 105. Carla
Lemmens, schilderijen. T/m 30/10.
Open za en zo van 11 tot 17 uur.
Gemeentehuis. Dubbel-expositie
Beek-Zutendaal. Van 23/10 t/m 18/11,
open tijdens kantooruren.

'G "ge 2ln' moet overigens breed op-
ving worden. Alle samenle-
kir,Pi°rmen komen in aanmer-

pleeSgezin, vertelt Scaf-
vanJ Jens- Als er maar sprake is
vortvieen duurzame en stabiele
eer, "En als het klikt> moet het
Het Permanente situatie worden.
cat)t

gaat erom dat de gehandi-
Wortel kan schieten. Er

vind 6^ nechtingsproces plaats

Moerman en Scaf-Muijtjens zijn
op de hoogte van het tekort aan
pleeggezinnen in Limburg.
„Maar dit is toch weer iets an-
ders. Het zijn volwassenen van
23 jaar of ouder die misschien
wat kinderlijk reageren, maar
behoorlijk zelfstandig zijn. Het
gezin moet een soort nest wor-
den, liefst voor altijd, terwijl de
pleegzorg bij kinderen vaak tij-
delijk is. Vroeger was er voor
ouders van een verstandelijk ge-
handicapte maar één keuze: alles
of niets. Of jeverzorgde het kind
thuis of het werd in een instel-
ling geplaatst. Met plaatsing in
een pleeggezin gaan we de weg
terug," zegt Moerman.

Hij beseft dat dit voor sommige
ouders een teer punt is. „Er zul-
len best ouders zijn die zeggen:
'Als wij destijds zo begeleid wa-
ren, hadden we ons kind niet in
een instelling hoeven te plaat-
sen.' Die ouders zullen er best
moeite mee hebben als hun kind
nu wel in een ander gezinterecht
kan."

ho0ntVe begint bescheiden en
Plee» m eerste instantie op vier
20u gezinnen. In de toekomst
SroeiJrVr aantal kunnen uit"
Hie(l^"j «et project is in zoverre
vert;t da* het gaat om volwassen
PSV(:?ndelijk gehandicapten,
kern atriscn centrum Vijverdal
Patiënfts soortgelijks voor zijn
wer j, en en diverse instellingen
gehand- met Pleeggezinnen voor
elk g dlcaPte kinderen. „Maar in
bur|eVal voor de provincie Lim-
ste|s ls het project, dat de toe-
2elcerming heeft van de zorgver-
de aar en subsidie krijgt van
rnerJir?Vmcie, totaal nieuw,"ccntMoerman. " Projectleidster Annie

Scaf bij de wervingsposter
'Mag ik bij u komen wo-
nen?'

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

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

hoev °ek°mstige pleeggezinnen
2ijn *r n 'n elk geval niet bang te
zwa_ta jreeen gehandicapte metafwijkend gedrag in huis

Maar ouders moeten het niet
zien als een diskwalificatie van
hun gezin, benadrukt de direc-
teur zorgverlening. „Een pleeg-
gezin is toch iets anders. Als

streeksgewijs

Expositie archeologie
Dialectklucht

van Kiekes Wead
Sitie RAAF _ Toneelvereni-
dafi H es Wead speelt zater-
kluVhf Première van de dialect-enh ais de mam? in De
öe 'aPoort in Nieuwenhagen.
KieLnePntiende Produktie van
van t staat onder regie
rna,^, 311 Severens. Woa is de
ÈtiD-pi' ls een bewerking van een
cirjati e klucht waarin de eman-"""egedachte centraal staat.

Gallery Bell'Arte, Achter de Comedie
16a. Beelden van Nic Jonk. T/m 6/11.
Open do t/m zo 12-17.30 uur.
Studio Maastricht, Brusselsestraat
59. De ontdekking van de graal, Je-
roen Bechtold. T/m 30/10, open do t/m
zo 13-18 uur.
Galerie Dis, Tafelstraat 28. Schilde-
rijen van Ruud Schoenmaker. T/m
26/10. Open wo t/m zo van 13 tot 17
uur.
Galerie Wolfs, Hoogbrugstraat 69.
Sander Philippen, foto's en Frits van
der Zander, schilderijen. T/m 23/10,
open wo en vr van 14 tot 18 uur, do
van 18 tot 20 uur, za van 10tot 17 uur,
zo van 13 tot 17 uur.
Galerie Henn, St.Nicolaasstraat 26c.
Rundschau, diverse kunstenaars. T/m
22/10. Open di t/m za van 15 tot 19uur.
Gallery Callas, Markt 10b. SjaKO,
schilderijen. Open do en vr van 14 tot
17 uur, za 14 tot 16 uur, zo van 13 tot
16uur.
Galerie Dorine Eijkman, Rechtstraat
96.Mary Collis, schilderijen en
Yvonne Rutten, keramiek. Van 22/10
t/m 19/11. Open do t/m zo van 13.30tot
17 uur.
Galerie Amarna, Rechtstraat 82/84.
Werk van Monique Hiltermann en El-
laKoopman. T/m 12/11, open di t/m za
vanaf 12 uur.
Galerie 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
12-17 uur.

MAASTRICHT

BRUNSSUM

" De Konijnen-, Pluimvee- en
Sierduivenvereniging houdt vrij-
dag van 19 tot 22 uur, zaterdag
van 11 tot 22 uur en zondag van
11 tot 17 uur de Limburgse
Kleindierenshow in Unitas,
Kloosterstraat 15. Entree vrij.

KERKRADE

" In het IVN-huis, Mozartstraat
8, wordt dinsdag 25 oktober van-
af 20 uur een dialezing gehouden
over paddestoelen. ledereen is
welkom.

" Welzijnsstichting Kiosk heeft
afgelopen weekend enkele jubi-
lerende vrijwilligers gehuldigd:
C. Kroon 25 jaar actief, A. Wa-
chelder 20 jaar,'T, Krikke, H.
Peschen en L. Meesen allen 10
jaar.

WIJNANDSRADE
# De Stichting Vrienden van
Wijnandsrade houdt vandaag om
20 uur de eerste algemene leden-
vergadering in het Gemeen-
schapshuis. Na de vergadering,
rond 21 uur, geeft E. Brongers
een lezing over de eerste oorlogs-
dagen en de bevrijding van
Zuid-Limburg.

" Vogelvereniging Kollerclub
houdt vrijdag van 20 tot 22 uur,
zaterdag van 12 tot 22 uur en
zondag van 10 tot 18 uur een vo-
gelshow in café De Watertoren,
Heerlerbaan 19.

HEERLEN

" In het Vrouwenhuis,, Corioval-
lumstraat 17, wordt vanavond
vanaf 21 uur een thema-avond
over 'esoterie' (bewustzijnsver-
ruiming) gehouden. Entree vyf
gulden.
0 Met ingang van vandaag geeft
poppentheater Hupsakee weke-
lijkse voorstellingen in de Open-
bare Bibliotheek. De voorstellin-
gen beginnen om 15.15 uur en de
entree is fl 4,-. Voor reservering:
©723783.

" In 't Koffiehuuske in Benzen-
rade is zondag een kwajongcon-
cours. Elk koppel kaart mini-
maal vyf wedstrijden. Aanvang
20 uur. Liefst van tevoren in-
schrijven (©410096).

" Het IVN maakt zondag een
dagwandeling door het dal van
de Vesdre in België. Vertrek om
9 uur aan de Groene Boord in
Heerlen of om 10 uur bij de kerk
van Olne. Deelnemers moeten
zorgen voor een lunchpakket,
stevige schoenen en een pas-
poort. Info: ©714067.

den een overzicht van archeologisch onder-
zoek en vondsten in en rond Kerkrade. Deoudste vondst die deel uitmaakt van Tast-
baar Verleden is ruim zestigduizend jaar
Oud. Foto: FRANSRADE

BINGELRADE

" Carnavalsvereniging De Kee-
scheknup houdt vanavond 20
uur een kienavond in het Ont-
moetingscentrum.

perpersoon

VOERENDAAL

" Harmonie ST.-Joseph houdtdit weekeinde Oktoberfeest inhet Kunderhoes. Vrijdag vanaf20 uur is Veronica's Drive InnShow. Zaterdag wordt vanaf20.30 uur geconcerteerd doorHarmonie Laura Landgraaf enfanfare St.-Clemens Arensgen*hout. Zondag worden de behaal-de 312,5 punten tijdens hetbondsconcours (goed voor een
eerste prijs en promotie naar deafdeling superieur) gevierd meteen receptie van 12 tot 13.30 uuren daarna is er frühschoppen.

SCHINVELD

" Ontwikkelingswerker Wouter
Ton geeft vandaag van 14.30 tot
17.30 uur een dialezing over het
boeddhistisch koninkrijk Bhu-
tan, een land dat ligt ingeklemd
tussen India en Tibet. De lezing
is bij Jos van Wunnik, Eindstraat
58. Voor aanmelding: ©257056.

" Rubens Kindertheater geeft
vanmiddag om 14.30 uur een
voorstelling in het Ora. Voor re-
servering: ©314340.

Dirigent
Ger Franken,, docentaan de Mu-
ziekschool Kerkrade, is be-
noemd tot dirigent van de ge-
mengde zangvereniging Cres-
cendo Amby-Maastricht. Voor-
heen was hij dirigent van het
gemengd koor Internos uit Voe-
rendaal, met welk koor hij de ti-
tel 'Koor van hat jaar' behaalde.

LANDGRAAF

" De werkgroep Vrouwen In De
Overgang houdt dinsdag 25 ok-
tober om 15 uur een informatie-
bijeenkomst in de Vrouwen-
ruimte, Julianastraat 22. Voor
inlichtingen: ©319036.

perpersoon
Promotie
&rur? Jan Albert <31> uit
tiet in

S TUrn is aan de Universi-
de R

n beiden gepromoveerd in
SchHft>riurskunde- ZiJn Proef-hoek, ,De ongelijkzijdige drie-
lUss! handelt over de relatie
Ue e!,n,het Jokale bestuur, poli-AlbiL ■ °Penbaar Ministerie.sWrVS werkzaam biJ de be-
HotterH lenSt Van de ëemeente

VeMte Eijdems uit Eygelsho-
Veerd VonSe week gepromo-a aan de Universiteit van

p

Amsterdam. De promovenda
schreef een proefschrift naar
aanleiding van haar onderzoek
naar de resistentiemechanis-
men in longkankercellen. Tu-
morcellen reageren niet altijd
op geneesmiddelen (cytostati-
ca) die gebruikt worden bij
chemotherapie.

Ze zijn dan resistent. Anderen
reageren aanvankelijk wel
maar worden later resistent.
Eijdems heeft onderzocht hoe
het resistentiemechanisme
werkt in longkankercellen.

Jubileummis koor Molenberg
HEERLEN - Het Gemengd Koor Molenberg uit Heerlen bestaat
eind oktober 25 jaar. Zondag 23 oktober is er om 11 uur een jubi-
leummis in de O.L.Vrouwekerk aan de Gerard Bruningstraat. Na de
mis is er om 13 uur een receptie in het repetitielokaal Wilhelmina.
Het Gemengd Koor Molenberg is opgericht in 1969, daarin had de
bariton john Bröcheler een groot aandeel. In 1974 moest hij terugtre-den als dirigent omdat hij een veelgevraagd concertzanger was ge-worden. Bert Pijpers werd als vaste dirigent aangesteld en is dat nog
steeds. Het Heerlense koor heeft enkele buitenlandse trips gemaakt,waaronder een optreden in de Notre Dame in Parijs, en meerdere
prijzen in de wacht gesleept. In totaal heeft 'Molenberg' circa 525 uit-
voeringen gegeven. Zeven leden van het koor zijn sinds de oprich-
ting lid.
In de mis van zondag staan werken van Schubert, Bruckner en Mo-
zart op het programma. Het Kerkelijk Zangkoor Schandelen, een
strijkorkest, sopraan Sonja Veenstra, tenor Willem Westerhuis, bas
Wim Zwaag en organist Marcel Konieczny verlenen medewerking.
Zondagavond is er een feestelijke bijeenkomst.

tobe? o3ta Zljn 22, 29 en 30 °k"
Vanu fli's en 6 november, aan-
is zrt elkens om 20 uur. Entree*es gulden.

" Deze maquette van een Romeinse villa is
een onderdeel van Tastbaar Verleden, een
expositie over archeologie die nog tot en
met 2 december in het stadhuisvan Kerkra-
de is te zien. De getoonde voorwerpen bic-

Informatie voor
ouderen Kerkrade
tirJ^ApE - Welzijnsstich-
Vandi: osk ln Kerkrade houdtover tag een informatiemiddag
f^m*;et ,werk van ouderenplat-
h°mst " de

ug.emeente. De bijeen-St..p: ls bij woningvereniging
laar. aan de Linde-
ls Vrmanvang 14 uur- De middag
°°st w ouderen uit Kerkrade-
f°rm a3fr nog geen ouderenplat-
Van R- i f IS- In andere delen'ijk 07erkrade houdt een derge-
de £a,an zich reeds bezig met
Oiidp °elangenbehartiging van
SchilW ln de wÜk- °at kan ver-
ouder van veiligheid voor
bijeen t.n tot een voorlichtings-?r>d(J,. °mst over een belangrijk

Mogelijk kan er in
Wom ade-oost ook een platform

oPgericht. Info:
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(ADVERTENTIE)

Grote^
I kollektie
I eigentijdse
I meubelen.
I Kom 'n uurtje rondwandelen I
Ien ideeën opdoen voor uw
■ interieur.
I ln onze showroom is ook

JOOP ROUKEfI3
zitmeubelen, eet-units, kastenwanden

Geleen, Salm'.- traat,
tel. 046-743468

exposities

HEERLEN
Stadsgalerij, Raadhuisplein 19. Jo-
seph Beuys. T/m 13/11. Open di t/m vr
11 tot 17 uur. Za en zo 14-17 uur.
Galerie 't Wevertje, De Weverzieken-
huis. Werk van 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. T/m
30/10, open ma t/m vr 14-17 uur, za en
zo 15-17 uur.

HOENSBROEK
Kasteel. Kostuums en foto's uit tv-
serie De legende van de Bokkerijders
T/m 27/11, open dag. 10-17.30 uur.

Maasveld ontwikkelt nieuwe zorgvariant

Pleeggezin gezocht voor
geestelijk gehandicapte

Mag ik bij u komen wonen? Een vaak gestelde
vraag in de pleegzorg. Maar in Nederland komt

het nog niet zo vaak voor dat 'het beoogde
pleegkindje' een volwassene met een

verstandelijke handicap is. Met de campagne
'Mag ik bij u komen wonen?' hoopt Maasveld,

een centrum voor mensen met een
verstandelijke handicap in Maastricht en

Heuvelland een nieuwe vorm van zorg op maat
te ontwikkelen. „Voor vogeltjes die verpieteren
in de groepszorg en behoefte hebben aan een
eigen nest," zo omschrijft projectleidster en

maatschappelijk werksterAnnie Scaf-Muijtjens
de Maasveldbewoners die in aanmerking komen

voor plaatsing in een pleeggezin. .

__S§rr^SJ|___..'' MLJ| .'. ,«i-i't[. ;
limburg

in het nieuws

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

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

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

Prijzen zijn exclusief 17,5%BTW. Betaling contant of
met de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.

Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en mét
legitimatie.

Telefonisch opgeven

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

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

Het Limburgs Dagblad wordt dagelijksgelezen door
bijna 250.000personen van 13 jaaren ouder.
(Bron Ceoucu Summo Scanner) °930

Mededelingen

Beloning
Voor aanwijzingen die leiden tot terugverkrijging

van een van onderstaande voertuigen en tot oplossing
van de gepleegde misdrijven.

Mitsubishi Galant HB 1.8 GLi:
YF-70-SL

kleur grijs, gestolen 5 oktober 1994 te Vaals.
Chassisnummer JM8LNE32A27500545.

Informatie: Bureau

H.A. van Ameyde BV
Kleine Oord 181, Arnhem. S 085-435255,

na kantoortijd 085-455045. Vragen naar de heer van Dam.

Personeel gevraagd
Fiene Spiegels vraagt voor haar nieuw te openen

spiegelspeciaalzaak te Heerlen een

full-time verkoper (m/v)
Wij vragen een Mavo-opleiding of gelijkwaardig niveau.

Tevens voor minimaal 1 dag (8 uren) per week een

part-time verkoper (m/v)
Ook voor vakantie- en ziektevervanging.

Interesse? Stuur uw brief, vóór 29 oktober naar Fiene
Soieaels. Dhr. H.Fiene, Zonstraat 31, 6433 AA, Kerkrade

Bakkerij Senden, Kokelestr.
35, Kerkrade vraagt een
brood- en BANKETBAK-
KER, evt. AOW-er of Vutter.« 045-453873 of 045-753003.
CONSULENTES voor na-
tuurlijke cosmetica. Geenmv. voll. opl. Yacana 045-
-729421.
Groente- en fruitbedrijf
vraagt MEDEWERKER voor
de markthandel, liefst met
ervaring, full-lime en/of part-
time. Inl. tussen 16.00-18.00
uur 045-212002.
Goede bijverdienste lande-

) lijk ochtendblad zoekt in
VALKENBURG een agent
bezorger m/v, leeftijd v.a. 15
jaar. Inl. 040-121775 tussen
8.00-16.00 uur.
Goedlopend privéhuis zoekt
gemotiveerde GAST-
VROUW, zeer goede ver-
diensten. Tel. 04499-5500.
Gevr. JONGEMAN (18-25; jaar) voor zaterdagmarkt
Heerlen in groenten en fruit,
liefst enige ervaring. Tel.
045-318639.
JVL Bouw vraagt met spoed
METSELAARS voor projek-
ten in Duitsland. Tel. 043-
-633757 of 045-458485.
BUFFET/Serveerhulp (m/v)
gevr., Ned., Eng. en Duitse
taal vereist. Leeft, tot 35 jr.
Soll woensdag 19 okt. tus-
sen 11.00-12.00 uur. Hotel-
Restaurant de Posteljon,
Schaesbergerstr. 94-96,
Kerkrade-Terwinselen.
Flitsende carrière zonder fi-
nancieel risico als MANA-
GER bij de Europese markt-
leider van exclusieve linge-

irie. S 070-3670282.
Dames gevraagd voor de
verkoop van exclusieve
DAMESMODE. Inl. 070-
-3670282.
FAHRER mit eigenem PKW
zum Ausfahren von Lese-
mappen für einen Tag in der
Woche gesucht. Nur per-
jsonhche Vorstelling. Lese-
Izirkel Hans Limberg oHG,
Strangenhauschen 28, D-
-52070 Aachen. Telef. 00-49.

1241.156041.

Bunij bouwbedrijf b.v. vraagt
met spoed voor werk in
Duitsland collones ervaren
METSELAARS en beton-
timmerlieden. Hoog loon en
goede sociale voorzieningen.
Telefoon 045-217358.
Wilt U snel een vaste baan
of een eigen rijschool? Dit
kan na vijf maanden! Want
dan kunt u het begeerde
Kaderschooldiploma bezit-
ten. U kunt aan de slag als rij-
instructeur, waru er is vraag
naar RU-INSTRUCTEURS
m/v. Maar U mag ook zelfs
zonder middenstandsdiplo-
ma vrij een rijschool begin-
nen. Binnenkort starten
nieuwe dag-, avond- en za-
terdagopleidingen in Am-
sterdam, Rotterdam, Utrecht,
Zwolle, Best en Maastricht.
Meer informatie? Bel dan
jvoor 21.00 uur voor een gra-
; tis uitvoerige studiegids. De
!Kaderschcol: 04998-99425

of 043-259550.

Te huur gevraagd
Zo spoedig mogelijk te huur
gevr. KANTOORRUIMTE
(ca. 30 tot 50 m2) in Heerlen
of omgeving. Aanbiedingen::
vaniplan Pharma GmbH,
Mevr. Gabriele Filler, Hep-
penheimerstr. 34, D-64658
Fürth/Odw. Tel. 00-49.
62533418. Fax 00-49.
62533684.
Werk. jongeman zoekt met
spoed STUDIO/app. in cen-
trum Maastricht. S 085-
-452312 na 18.00 uur (Leon),
b.g.g. 043-256344.
Te h. gevraagd KANTOOR-
RUIMTE van 25 tot 50 m 2in
Schinnen, liefst in centrum,
voor klein dienstverlenend
bedrijf. Br.o.nr. B-06093,
Limburgs Dagblad, Postbus
2610, 6401 DC Heerlen.

OG te huur
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.

Onr. goed te koop aangeb./gevr.

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

zonder bijkomende kosten.
DENIS VASTGOED S 040-129524.

Kerkrade
Chevrémont, halfvrijstaand
woonhuis, bwj. 1930 met

grote gar. (140 m2). Beg.gr.;
gang, 2 kamers 36 m2en 20m2. toilet. 1e Verd.; toilet,
douche, keuken, woonk. en
dakterras (44m2). 2e Verd.;
3 slpks., c.v.-ketel 2 jr. oud,
zonder tuin. Pand is voor
meerdere doeleinden ge-

schikt, vr.pr. ’ 220.000,-k.k.
Tel. 045-462441.

Te koop gevr. ouder
WOONHUIS met tuin (op-
jknappen geen bezwaar). Tel.
046-753367.

| Woonhuis met SPOED te
koop gevraagd, opknappen
geen bezwaar, g 040-114752.
WOONHUIS met spoed te
koop gevraagd, staat van
onderhoud niet belangrijk.
Telef. 045-724056.
HEERLEN. Luxe vrijst. villa,
’810.000,-. Geen makelaar.
Br.o.nr. B-06083, LD.,
Postbus 2610, 6401 DCHrI.

Te koop LANDHUIS nieuw-
bouw in villapark te België,
Maaseik-Eien, zeer luxe en
groot met 5 slaapk. op 934m 2grond, geheel onderkel-
derd, vr.pr. BF 7.200.000. S
046-528486.
Te k. zeer goed onderhou-
den HOEKAPPARTEMENT
Geleen, 2 slaapkamers,
keuken, badk. met ligbad,
balkon voorzijde, kunststof
kozijnen met dubbel glas, 3-
etage. Tel. 046-756236.
Te k. woonhuis met tuin,
Schoolstraat 14, BORGHA-
REN, pr.n.o.t.k. Direct te
aanvaarden. Alleen schrifte-
lijke reacties. Br.o.nr. B-
-6092, Limb. Dagblad, Post-
bus 2610, 6401 DC Heerlen.

Transacties
Ter overname afslank- en
zonnestudio in KERKRADE.
Br.o.nr. B-06089, Limburgs
Dagblad, Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.

Bouwmaterialen & Machines

\KI=IW/
G EDORE

Professioneel gereedschap voor een najaarsprijs.
Zie onze aanbiedingen.

In de Cramer 31, Heerlen. Telef. 045-716951.
Het topmerk van Nederland'
(Lamet). LAMINAAT parket.
Normaal ’ 100,- per m2, nu
’25,- t/m ’4O,- per m 2mcl. j
ondertapijt. Licht beschadig-
de nieuwe deuren vanaf
’40,-; rollen dakleer v.a.
’2O,- t/m ’65,- per rol 10m2, 2 t/m 4 mm dik; daktrim
’12,50 per 2,5 mtr. I.; Un-
derlayment + 0.5.8, platen
nu ’ 47,50; keukenkast-
deurtjes; Pakistaanse +
echte Perzische tapijten
voor spotprijzen enz. enz.
Rennemigerveldweg 70A,
Heerlen. Tel. 045-729710.

Kamers
SCHAESBERG, kamer te h.,
liefst voor ouder persoon.
Tel. 045-313136/314070.
Te huur in NIEUWENHA-
GEN klein app. voor alleenst.
ouder pers. Tel. 045-317786.
Voor kamers en apparte-
menten in SIMPELVELD.
Tel. 045-445051.

Reparaties
KOELKASTREPARATIE.

| Geen voorrijkosten en gar.
iVroko 045-441566/461658.
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch.
Landgraaf. Tel. 045-314122
TEBBEN koeltechniek koel-
kast/diepvriesreparaties met
garantie. Voor part. geen
voorrijkosten. S 045-460471.
DIEPVRIES- en koelkastre-
paraties, zonder voorrijkos-
ten. S 046-745230. Service
binnen 24 uur met garantie.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Landbouw
ONDERDELENBANK. Tel
04493-2715.
UTB TRAKTOR Fiat 65 pk,
met stuurbekr., vr.pr.
’4.500,-. Tel. 04407-1852.

Winkel & Kantoor

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

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

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

-17.30 uur, donderdagtot 21.00 uur.

AutO'S
Te k. gevr. loop-, sloop- en

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

Te k. Alfa Romeo SPIDER
> 2.0, in perfecte st., carros-
serie compl. gerestaureerd,
bwj. '83, zilvermet., Hardtop,
RC, uitlaat, banden en star-
ter nieuw, waarde 18.000
DM, prijs ’15.000,-. Telef.

; 00-49.2452-21140.
Te koop AUSTIN Mini Metro,

i APK 4-95, 4 nwe. banden
.en accu. Koopje! ’525,-.. Tel. 045-708342.
ITe k. BMW 315, bwj. '82,.APK 6-95. Tel. 045-244847.

Te koop BMW 2002 bwj. 74,
APK 9-95, ’950,-. Telef.
045-316940.
Johan SCHMIDT autohan-
del heeft diverse auto's in
voorraad van ’750,- tot
’6.000,-. Alles met APK.
Tel. 04492-2888. Hommert
24, Vaesrade.

iTe koop Fiat PANDA type 45,.km.st. +/- 79.000, ’1.750,-. S.045-315144.
Te koop Ford FIESTA 1.1 L,
rood, mooie auto, bwj. '84,

'APK. Tel. 045-750531,Ford Siërra 2.0 CL, 1988,
inieuw model Sedan, kl. wit,

73.000 km., optimale cond.,
i lage prijs. Inr. mog. Autobe-

dr. Boschker, Heerlerweg 67,
Voerendaal. 045-751605.

Vakgarage Autobedrijf
REUBSAET biedt aan: auto-
motor reinigen en afstellen
zaterdag 22 oktober v. 9.00
tot 16.00 uur voor ’35,-.
VW Passat stationcar '91;
VW Passat stationcar '89;
BMW 520 i '88; BMW 316 i
'89; BMW 318 i '86; BMW
316 '84; Mercedes 230 E
'87; Peugeot 106 1.1 '93;
Toyota Celica '90; Toyota
Corolla 1.6 '89; Toyota Star-
let '91; Mazda sedan '89;
Ford Escort 1.3 '88; Citroen
'87; Seat Fura '85; Honda
Civic '88; VW Golf D '86;
Volvo 343 '81 + '83; Peugeot
'83; Saab 99 '83; VW Jetta
'82; Suzuki Alto autom. '84,
'86 + '89; Suzuki Alto '83, '84,
'85,86 + '87; Chrysler Voya-
ger 3.0 '91. Groenseykerstr.
17, Geleen, S 046-757777.
Uw adres voor APK-keuring.
Alle autoreparaties. (Doe het
zelf Car Wash).
Fiat TIPO 1600i, rood, 4-
deurs, '90. Tel. 045-750531.
Mitsubishi LANCER GL, '86,
als nw., evt. ruil, ’ 5.500,-.
Tel. 045-218834.
Veetra 2.0 i GL AUTOMAAT
'89; Corsa 12S '84; Veetra
1.6i GL '93; Kadett 1 .Si type-
'9o; Kadett 1.3 Club '88/'B9;
Kadett 18LS '88; Kadett Se-
dan 1.2 S '87; Kadett 1.2 S
'86, Ascona 1.6 S HB '86.
Met Bovaggarantie Denne-
man Automobielbedrijf,
Raadhuisstr.lo7, Hulsberg.

Autobedrijf
Jasper BV,

officiële Peugeotdealer.

’ 5.000,-tot ’ 10.000,-.
Peugeot2os 1.1 1987

BMW 316 1985
Peugeot 309 GL 1.3 1986
Ford Siërra 1.8 CL 1987
Peugeot 305 S 1.6 1986
Ford Escort 1.3 CL 1987

Nissan Sunny 1.6 GTi 1987
Toyota Carina 11 1.6 1987

VWJetta 1.3 1987
Mazda 1.3 HB 1987

Opel Ascona 1.6 S 1988
Peugeot 309 XRD 1987
/ 10.000,-tot ’ 15.000,-.

Peugeot 309 KR 1989
Citroen BK 1.6 1988

Mazda 323 GT 1.6 1988
Nissan Sunny 1.3 1988

Peugeot 405 GL 1.6 1988
Opel Corsa 1.4 1990

Peugeot 205 XS 1.4 1988

’ 15.000,- tot ’20.000,-.
Peugeot 106Accent 1994

BMW 316i1989
Peugeot 205 XS 1.4 1991

Ford Fiesta 1.3 Cheers 1993
Peugeot 205 Accent 1991

Peugeot 309 GRD '90 en '92
Peugeot 405 GRi 1990

Peugeot 405 GLD Break '90
Peugeot 405 GLi 1990

Auto's vanaf ’ 20.000,-.
Honda Civic 1.5 LS 1992

Nissan Primera 2.0 LX 1992
Pontiac Bonneville 1989
Renault2l GTS 1991

SuzukiSwift 1.6 GLX 1992
Peugeot 106 XSi 1.4 1992
Peugeot 106KT 1.4 1992

P. 205 CTi cabrio '87 + '91
Peugeot 306 KR 1.6 1994

Peugeot 405 GRE 1.8 1993
Peugeot 405 SRDT Br. '91

Peugeot 405 GRD '91 en '92
Peugeot 405 GLi 1.6 1992
Peugeot 4.5 SRi 1.9 1990
P. 605 GLi 2.0 '91 + '92

Jaguar XJS HE 1986
Automaten.

Peugeot 205 '87 en '89
Peugeot 405 '88 en '91

Ford Escort 1.6 CL 1986
VW Golf 1.6 1987

Ford Siërra 2.0 1987
Peugeot 309 GL 1987

Pontiac Bonneville 1989
Jaguar XJS HE 1986

VERDER NOG PLM. 20
AUTO'S TOT ’ 5.000,-.

BOVEN ’ 10.000,-
-1 JAAR GARANTIE.
Dit alles alleen bij:
Autobedrijf
Jasper BV,

Windraak 29,
Munstergeleen,
g 046-521944.

BMW Z1 '91; Mercedes 500
SL '92; Mercedes 560 SEC
'88; Mercedes 500 SEC '82;
Mercedes 380 SEC '82;
Mercedes 500 SL, 280 SL
'86 + '83; Mercedes 230 E
'89; Mercedes 190 E 2.6 '89;
Mercedes 190 E '88; Merce-
des 190 E '85; Mercedes
190 D '87; Mercedes 190 E
2.3 '89; Mazda RX7 '89;
Mercedes 300 SE '85; Por-
sche 928 S4'88; Alfa 33 '91;
Alfa 75 '88; BMW 525 24V
'91; BMW 325 i cabriolet '87;
BMW 325 i '86; BMW 745i
'81; Audi 80 '90; Ford Escort
XR3i '88; Ford Escort 1.4
Bravo '87; Ford Siërra 2.0i
'87; Jaguar XJ 6 '87; Opel
Senator 3.0 '88; Chrysler
Voyager aut. '89; Caddilac
Eldorado cabriolet '75. Wet-
zels auto's, Sittard. 046-
-510655. Er is "misschien"
geen beter.

Ford ESCORT 1100 Laser,
1985, 63.000 km., kl. blauw.
Inr. mog. Autobedr. Bosch-
ker, Heerlerweg 67, Voeren- \
daal. 045-751605.
Honda ACCORD 3-drs. au-
tom., bwj. '83, i.z.g.st., APK
tot juli '95, t.e.a.b. Tel. 04492-
-4334. Na 17.30 uur.
Honda CIVIC, 1985, 1200
motor, kl. wit, zeer zuinig.
Autobedr. Boschker, Heer-
lerweg 67, Voerendaal. 045-
-751605.
MERCEDES 190 E aut., 12-
-93, vert., nw. banden, Im-
vlgn. alarm, cv., a.spoiler,
APK 6-95. Tel. 045-244847.
MERCEDES 240 TD, wit, 11-
-'B4, ’ 9.800,-. Telefoon:
04407-1852.
OPEL Rekord 1.9, 4-drs.,
type '79, nw.st., APK 8-95,
’975,-. Tel. 045-317675.
Te koop Opel KADETT GSi
1986, kl. rood, i.z.g.st. pr. n.
o.t.k. Telef. 04493-5026.
Te koop Opel Rekord 2.0,
bwj. '81, alle keur. toegest.
APK tot apr. '95, pr.
’1.000,-. Telef. 045-
-419185 na 18.00 uur.
PEUGEOT 605 Sü, 1991, kl.
zilver, veel extra's, nieuw-
staat, inruil mog. Autobedr.
Boschker, Heerlerweg 67,
Voerendaal. 045-751605.
RENAULT 5, bwj. '82, APK, i.
z.g.st., ’1.550,-. Tel. 045-
-723232.
Seat IBIZA 12GL bwj. '88,
nwe APK, als nieuw zo mooi,

’ 5.750,-. Tel. 045-223090.
TOYOTA Starlet 12 Vilise,
bwj. '88, R.D.W.-gek., nwe.
banden, i.st.v.nw. ’ 6.950,-.
Telef. 045-223090.
Te koop VW GOLF GTi, bwj.
'83, ’3.250,-. Inruil mog.
Telef. 045-316940.
Te koop SCIROCCO II nw.
model GTS, 5-gang cv. mr.
Scirocco I. Tel. 045-454584.
Wij kopen alle LADA'S en
ook andere auto's. Telefoon:
045-423973.
Te k. gevr. alle merken au-
to's. Bet. HOOGSTE prijs!!!
045-416239 tot 21 u. open.
Auto Kaldenborn bet. de
HOOGSTE prijs voor uw au-
to, ook Lada's. 045-411572.
Met bovaggarantie ANWB
gekeurde auto's bij de Opel
specialist: Opel Astra sta-
tioncar diesel '93 ’27.500,-;
Opel Corsa '91 ’ 13.950,-;
Opel Corsa 4-drs '90

’ 12.950,-; Opel Kadett Van
stationcar diesel '86
’7.500,-; Opel Kadett 1800
'88 ’12.950,-; Opel Astra
combi GLS '92 ’25.750,-;
Veetra 16i 5-drs. '90
’20.950,-; Opel Astra 1600
'92 ’23.750,-; Opel Omega
2.0 '87 ’10.750,-; Opel Ka-
dett Sedan 1600 '90
’16.950,-; Kadett GSi 16V
'90 ’23.950,-; Ford Siërra
2.0 '84 ’4.250,-; BMW 320-
-6 aut., '83 ’4.000,-; Fiat
Uno 45 '89 ’6.900,-; Mazda
323 '86 ’5.900,-; Opel Ka-
dett 1300 '87 ’7.750,-; Ka-
dett 1300 t. '86 ’5.500,-;
Ford Escort 1300 GL '85
’4.750,-; Opel Kadett 1200
'79 ’700,-; Opel Ascona
1600 '85 ’3.250,-. WEBER,
Autobedr., Baanstr. 38
Schaesberg 045-314175.
CITROEN AX 1.1 Cabrio,
wit, 38.000 km, als nieuw,
'89. Tel. 045-750531.

*|f||Ss* (Proficiat!
PROFICIAT

Seeke 40
Wil, Kai en Jord.

Eindelijk!!!

in de V.U.T.

LUCAR Automobielen Kerk-
rade. Duizenden guldens
goedkoper, keuze uit plm.
100 auto's. Meeste auto's 1e
eigenaar. Mercedes 190E
5x 84/'B9 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
'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 v.a.
’4.750,-; VW Golf GTi
zwart '88 alle extra's
’10.750,-; VW Golf GTi 3 x
'87/'9O; VW Golf diesel '89/
'91 v.a. ’11.750,-; Escort
XR3I 4x '85/'9O v.a.
’3.950,-; Honda CRX '92
zwart; CRX '89 zilver; Peu-
geot 205 GTi 2x '88/'9O v.a.

’ 10.750,-; Nissan Sunny 4x
W92 v.a. ’4.750,-; Nissan
Micra 3x v.a. ’2.950,-; Opel
Veetra v.a. ’13.750,-; Por-
sche 4x 924/944/911 '84 v.a.
’7.750,-; Volvo 740 combi
diesel '90; Volvo combi '87;
Cabrio 5 x o.a. VW Escort,
BMW, Porsche, bestel en
combi bus + 9-pers. v.a.
’2.750,-; div. motoren aan
dumpprijzen plm. 10 inruil-
auto's o.a. Suzuki Alto '88,
Daihatsu, Nissan Micra,
Opel Corsa, enz. Inkoop a
contant, volle garantie + alle
keuringen, aile reparaties.
Lucar, Holzstr. 67, Kerkrade.
Tel. 045-456963.
Mitsubishi Lancer '86; Ford
Escort 1.1 '83; Toyota Celica
'84 en '82; Opel Corsa diesel
'89; Nissan Cherry '82; Seat
Fura GL '85; Suzuki Alto '88;
Ford Escort 1.4 CL '93; VW
Golf 1600 '86; Opel Kadett
1.3 '83 en '86; Austin Mini
'84. SUPERCARS, Akerstr.
Noord 20a, Hoensbroek. Tel.
045-222455.
Te k. gevraagd alle type
LADA'S voor export van
1984 t/m 1991. Correcte af-
handeling. Tel. 077-515511.
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De Bosschebolle"

Math. KOENEN &fJ'koop aan: 100 tot W*
v.a. ’5OO,- tot f\
Inruil en financ. mogSj v
les APK. Tel. 0449*
Handelsweg 1, SustgrgÜ^ -■

Wegens omstandig!l^ h
koop BMW 318i, hIaU.T t>
m. '88, APK, accessoi"a'J>
g.st., vr.pr. ’12.500.' U
04950-41342. S K

l! K
MAZDA 626 HB 2° °GLX, grijsmetallic, " \
Tel. 045-750531. \
MAZDA 323 HB 1:3
blauwmetallic, sunroo'- jj
Tel. 045-750531. _^S r.,
Mitsubishi COLT 12* »
rood, '85. Tel. 045-75gji> v
Opel OMEGA 1800 S. ?
metallic, sunroof, b"l' ;
Tel. 045-750531.
RENAULT 25 TX, t|
tallic, schuifdak, '°u t
045-750531. v
Seat MARBELLA GL: J
mooie auto, '89. Tel' I
750531.
Suzuki ALTO GL, i k, wit, 60.000 km, bwj- !
045-750531. A \

o i'Te koop CHRYSLEP \
ger, blauwmetal., &*'■. j
93.000 km, „1E1 ’18.750,- excl. BTW y

[ 046-513377. (

' Te k. VW JETTA D "** l
bl.metal. nwe. APK> «(I
’6.500,-. Telef. l■ 3046/045-311521.^iI ~7 k<li Bestelwagentje grip rt,

I ken SEAT Terra Van
t bwj. 18-6-92, 1e eig->7_fl; 26.000, i.stv.nw., /'
f Telef. 045-223090- '| Met een PICCOLOJV

Limburgs Dagblad ]*$
uw oude spulletjes 'kwijt. Piccolo's doen^- wonderen... Probeer> Tel. 045-719966._^^

Voor Piccolo's t
zie verder pagina i

d

é 8e1045-719966 Piccolo's voor méérfesultaat 8e1045-719966%wm . — ' " " ' ""Tto^ **Nieuwe Raae uit Amerika VOLRIJPE vrouwen zoeken Direkt Hoe 2 tennismeisjes na het Als die knul naakt ligt gaat In de keuken doet ze alles POrkV'S Pretpark len II "leuw 'on 9 melS) -_tl^
P^KonuKiub, ; 'gggggy s6xSr?rrmer- telefoonsex AVXJMBffSS. ""tok"_£"'° »045-228481; 04499-5500.

«ft «fTS-aKt €"b* 06-9656. JKSKffgRSL " Lesb. cari°Xh* °e-~-^ TSfecrAS^KHAS%s,ar -r^i^T^r18-30 jr. 045-416143. bcodS dln Pl .vn hatp , n ,
0i0.,w, 06-320.340.88 - 1 gpm. badlStlSChe SeX MELANIE EN WEER TERUG DANIELLA. BOYS VOO. "' 'MEISJES gevr. voor bar, w^LeX^er^den. DlSCreet Enkel een bontjas. Een ver- met jonge vrouwen Homokontakten Tel. 045-71,376^1

middag- of avonduren. S Vrouwen bellen gratis! 1 gpm. meiden, bel 75 cpm. sexkontakt met rijpe meiden! vallen huis en dan 2 man, 06-340 340 90 Zoek jen hete jongen? VIIIA 1^ IR I Mflnilpla ES^, ,
04492-2650 06"97 92 06-95 95 06-320.330.42 (75 cpm) volmaakt (1 pm) 06-320.330.18 (75 cpm) l_ I L-MAA \J 111L.O

/| Alfl#H 'Scf^pnveciub Tef"«e- zoek je rijpe vrouwen voor homokontakten SM-Kontakt "?Z% S
i QD m SM voor 2 Anonieme Reclame maken we HIER!!! Tevens mejsjesj2?^f

745814 sexkontakt? (Niet commer- Zoek je n lekkere voor strenge afspraken! ob-Jso.^bo.o^ - 1 gpm
knn\3ktpn ii sexadresies van vrouwen Groenstr. 64, Geleen, 046-749662 -_T,| fl

06-Hjnen deel) bel: 1 gpm hete jongen? 06-320.325.80 (100 cpm). Waar wacht je op? Gewillige 06^3» W (recplri) " Bel nu 06! 9737 (75?c"m" Jij leuk meisje; kom ns langs dan kunnen we praten. Boy + G"1 | \
looswycüvsex 06-350.266 53. Gaydating Privé SEX-aTspSak ' Kontakten/tciubs ~~ pr jvé llona Jasmin Privé j

ne qoqi Rijpe vrouwen willen 06-95.18 (75 cpm). tel.nummers van hete vrou- nc-as-i ï n* "m\ 045-427325, ma-vr. 14-22u. : : Tir-I IV» tUO-yöai sexkontakt 1 gpm. Mag zij ook meedoen? wen thuis! (75 cpm) 06-9605. Üb-aai/i/a cpm) VITA Telef. 045-708903. Ook escort| anc creditcards. PRIVÉ NICU
ü( '.^r^1""- aan haaien. Ze " ThuJskonta|<t KOSteIOOS! He*na«nd jSeS£.ï.«token als mv*** ’ 50,- all-in "f* »*fB&sbS <Live airect apan nummertie is he,e vrouwen in 'ouw re9° Hete vrouwtjes wüien zo af Rüksweoiso'Roermond Gra,jf'Üm en 'f^L-o g 04532"9 —rr;

ook voor adressen en tel.nrs! Rijpe vrouwen zoeken ""' ,!nJof Bel nu 06-9811 (75 cpm). en toen Amateur Prosti zijn tT04750 30746 geop. v. 9-23 u. 045-423608. —— CupiÖO JJ06-340.350 80 (50 cphm). jongensvoor een slippertje. 06-340.340.21 —— ; en zoeken duskosteloze Tel. 04750 30746. __ CUbLa Be e w ïlonDa^
n~ c„;„~ 06-9760 1 *%"« 2<°n9en

h
sin'' Homo-kontakt sex! Sacha's Escort Bij Angelique Leuke verwachtenu "*£*s%s%'.Ue tfl QG 7=,", aktifiii

kleedhokje he ze haar direkt apart met een hete OOA OOrt Qfl 045-463386 val700 uur of bezoek CLUB EDEN zijn de prijzen nog steeds Met Yvon Moni Karin, Biggi, vvoTn^n vriidag en"X .?" 75 cpm. AKTIE!!! badpak zakken knul uitLimburg!! Bel nu 320.320.00 Hoizsum KeS magnifiek. Wegens drukte Meggi, Regina, Anita. Elke dfa^2^^<€<i]P Code 11tl 2n in 'n W,P? ** de 9ewilli- "el nS hf Strak:, ben' 06-9614(nu50cpm). 06/1 Q
_

m
Holzstr. 03, meisje gevr. 045-311135. dag

9
g9eop. 9

an _2.00-05.00. en?L Puts r 85A, S',I v^vjui^iiji i ge dames direkt 75 cpm. wie wil er eerst? —— —r-_ : «„c.,<9P Paren en alleenstaanden Club - —— " Alle rrWarrk nparr eïl < LcTW2sy ■van woriwiand riiP nnn
__ _.__, . _ __ Hete vrouwen uit de regio 125 telefoonnummers ..... ... An ta Pr \/P >^iie creoitcaras geacc. Band info O^M^S^van Nederland die nog -.c go 77 06-340 340 20 "" i- —' Vl a Llberta /Mllia rllve Graverstr.l3 Kerkrade-W. 7^ 'nc^t,o SE" 4o^;Ir°"S, °"7""^> Gezocht" «-SSïaSarSSftï&« SM Marilyn Escort

06-95.46 oélbSSp SS Anonieme
CX, " „- A , ,D , _~.mT Beleef ie droom 0»«633i.Maw«,i4. Parencente'

Adressen Gratis telefoon- s^~, Gra,is sex Buro Venus Ï2S2S&ADames geven hun adres en SeX VOOr Bel nu 06-9511 (75 com) rikr"- riirekt aoan mrt
O^U.O^fU. I I voor koppels, Maastrichterstr. 156, Brunssum. de beste privé-adressen 19 okt: llvesho,hlieK(<telefoonnummer. Bei nuubasii (/ocpm). discreet, direkt apart met ,- Ifl irh Telefoon 045-275199 niet commerciële .; h 7 . jn on<; Francase en pubiie*

06-Qfiftß VrOUWen Vrouwen van 35 jaar en hete vrouwen uitümburg!! 06/1 gpm (Boven 18 jr!) Telefoon. 045 275 99. sexadressen en nummers Z^Swlm^ alleenstaanden" DojVÜb-yb.öts ne a Oll . ouder willen 06-320.322.11 (75 cpm). O^wwJo.^ ROSemarie van vrouwen. totoDoeK. .awoj.
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De eigenaar heeft nu toestem-
ming gevraagd voor de verhui-
zing naar vierhonderd meter
verderop, naar de Stationstraat
10. Dat is vlakbij de hoek met de
Oranje Nassaustraat.

De politie ziet echter geen for-
mele redenen aanwezig om de
vergunning te weigeren. Burge-
meester Jef Pleumeekers wil in
december een definitief besluit
nemen, nadat hij zich ook gebo-
gen heeft over de bezwaren.

De ondernemers hebben hun on-
genoegen hierover geuit in een
bezwaarschrift. „De gemeente
heeft onze straat net ingrijpend
opgeknapt en nu dit," zegt voor-
zitter F. Macrander van de on-

Heerlen start procedure
nieuw industrieterrein

Terrein Beitel-Zuid is vijftig hectare groot

Kapel bijna voltooid

alle bedrijfscategorieën toeganke-
lijk," aldus het Simpelvelds colle-
ge. „Voor grote en middelgrote
bedrijven zijn er voldoendemoge-
lijkheden, maar voor kleine (loka-
le) bedrijven is het aanbod be-
perkt. In de zuid-oosthoek ont-
breekt zelfs zon aanbod. Op het
terrein is bovendien een optie
voor een regionaal milieupark op-
genomen."
Ten aanzien van het grensover-
schrijdend bedrijventerrein-Lang-
veld stelt het college dat het plan
kritisch wordt gevolgd. Het doel
van de Actiegroep Langveld om
dit bedrijventerrein in zn geheel
tegen te houden, vindt het college
te ver gaan. „In de onderhandelin-
gen hierover zullen wij minimaal
het huidige leef- en woongenot
van onze burgers als norm hand-
haven."

SIMPELVELD - Het ontwikke-
len van een bedrijventerrein nabij
Wahlwiller vindt het college van
Simpelveld verdedigbaar.
„Bij de keuze van de locatie dient
een afweging te worden gemaakt
tussen het economisch belang en
de landschappelijke en ecologi-
sche waarde. De afweging maakt
de gemeente Wittem," luidt het
antwoord van het college aan de
fractie Franssen-Frijns. " Kom je terug van de tand-

arts, waar jenet een ingrijpen-
de behandeling met maar liefst
vier verdovingen hebt onder-
gaan, heb je ook nog eens extra
pijnstillers moeten slikken om
de pijn te onderdrukken, en
dan bots jevervolgens tegen een
lantaarnpaal op de Unolaan.
Maar de 36-jarige Heerlenaar
die als gevolg hiervan in het
ziekenhuis belandde, vond nog
meer pech op zijn weg. In het
bericht dat wij van de politie
ontvingen stond namelijk dat
de man onder invloed van alco-
hol, verdovende middelen en
pillen verkeerde. Hetgeen op 12
oktober ook zo in de krant is
verschenen.

„Er zijn in Heerlen en Kerkrade
inderdaad reserve-terreinen aan-
wezig, maar deze zijn niet voor

De coalitiepartij had namelijk in
haar algemene beschouwingen
vraagtekens gezet bij de ontwik-
keling van het bedrijventerrein
Wahlwiller. De fractie voorziet
een negatieve uitstraling van dit
terrein, gelet op de landschappe-
lijke en ecologische waarde. Men
ziet de aanwezige reserve-indus-
trieterreinen in Heerlen en Kerk-
rade als een goed alternatief.

Ook de vestiging van een Akense
compostfabriek op ongeveer vijf-
honderd meter ten noordwesten
van Vetschau wordt door de ge-
meente nauwlettend in de gaten
gehouden.

kkRLEN - De sexshopaan de"onmgmannstraat in Heerlenu verhuizen naar de Station-
D aat- De gemeente geeft inv incipe toestemming voor een'oscoopzaal voor maximaal 15personen. Maar de ondernemers-jrenigmg van de Oranje Nas-

is daar fel tegen.

dernemersvereniging
Die noemt in haar bezwaar geen
concrete vormen van te ver-
wachten overlast, maar ima-
goverlies. „In onze directe omge-
ving zijn al twee sexshops (Wil-
lemstraat en Dautzenbergstraat).
Bovendien wonen hier 86 men-
sen, zodat volgens ons wel dege-
lijk sprake is van een woon-
buurt."

Ondernemers tegen
verhuizing sexshop

Oranje Nassaustraat vreest imagoverlies

r~—__yj_nonze verslaggever

Heen EN ~ De gemeente
W wil dat het vijftig hec-
iti i q|r00te terrein Beitel-ZuidWkt industriegrond ge-
\Vordt lcan worden. Daarom
Ken nu met de voorbereidin-n gestart.

" Anneke enKaspar Stijns, Piet Mijnes en Al Huppertz bij de nieuwe kapel aan de Brandstraat in Simpelveld.
Foto: FRANS RADE

Van onze verslaggever

Pech 2
"Helaas, de Heerlenaar was
weliswaar verdoofd door ver-
dovende middelen, maar zeker
niet door alcohol. Of bij de
bloedproef in het ziekenhuis is
iets misgegaan of de politie
heeft te snel de conclusie getrok-
ken dat iemand die onder in-
vloed tegen een lantaarnpaal
rijdt meteen alcohol heeft ge-
dronken. Wij wensen de Heerle-
naar hoe dan ook snel beter-
schap.

Kwartier

’Heilige Familie’ in
Simpelveld compleet

gestort en nam aannemer Frijns de
ruwbouw voor zijn rekening. Om de
kosten zo laag mogelijk te houden,
worden de overige werkzaamheden
door de leden van de werkgroep
zelf uitgevoerd.

DOOR LEON JEURISSEN

'*ïfct 1_«n lc8
e
er^ ied ügt tussen Simpelveld

ade, met aan weerszijden
Van dlten- In !992 was er sprake
tovvori jtomst van net pretpark Le-
aste !ïaar Beitel-Zuid, maar de
y<>or ererders kozen uiteindelijk
H6erl;;neeland.
tiogeij 11, hleld ook toen ook al de
*ein 'l^heid van een bedrijventer-vaart . _er de hand. Daar wordt nuU achter gezet.
öe«n i^^nte redeneert dat Heerlen

e samen jaarlyks 13,3
J>eti g gr°nd uitgeven op de terrei-

en Dentgenbach. Voor
r'^sint 11331 georiënteerde, ar-
W^p^sieve bedrijven is nog 24

eft kl escmkbaar, maar dat be-
te1 lr?iTme' onaantrekkelijk gele-
denri-tles- Wel komt daar vanafaar net nieuwe terrein Bei-
ectare biJ> goed voor nog eens 28

~i^Ver v: aenkt dat al deze grond
\ u^rüer aar is uitverkocht. Het
r^gtrjr^ maken van Beitel-Zuid
j^ee d

le Jaar. „Ik houder rekening
JS^edf tegenstanders bezwaren--1 erJnc^es starten," zegt wethou-s

I^Orirj "}°S sprake was van Lego-
|§Hg gP^testeerde de natuurbewe-

" gerneente erkent dat
u 1 geïeUid met zi Jn boomgaarden
i erde "gg'ng een voor

tstfaaHe Degrippen unieke rust
N'ns ï Maar b« de belangenaf-

efkp^i est de gemeente voor degele genheid
let tSn?^1* terrein Beitel-Zuid kent
£rs & verschillende grondbezit-
t ic*el t^ gemeente zal flink in de
T venToeten tasten om de grondNttelperven. Bovendien derven

°et e* straks winst en ook dat
K secornpenseerd worden.

Vergaderruimte
Tot onze grote verbazing horen we
de heer Silvertand van GBBL in
een commissievergadering aan het
college extra vergaderruimte voor
alle fracties vragen. Dat terwijl de
hele. week in de begrotingen werd
gesproken over bezuinigingen. Nu
wil GBBL de burger van Landgraaf
weer opzadelen met extra kosten
zoals een bode die moet overwer-
ken; gas, water en licht; koffie en
fris die hij moet aandragen. Een
schande dat ze dat überhaupt dur-
ven voor te stellen, waar Landgraaf
al zo slecht in de financiën zit en
waar de kinderen van ons dorp al zo
vaak gepakt zijn. Pak bijvoorbeeld
het gehandicaptenbeleidwat harder
aan, zet daar eens wat extra mensen
aan en niet maar een halve kracht,
die dan alle achterstand moet weg-
werken. Want door alle bezuinigin-
gen zijn het weer de gehandicapten
die de dupe zijn van de slome af-
werkingvan de nieuwewet. Ofhelp
de bijstandsgezinnen en ouderen in
onze gemeenschap in plaats van dat
u iets extra's vraagt alleen maar
voor uw eigen belang. Willen jullie
vergaderen, doe dat dan met eigen
middelen.

De politie kreeg even voor twee uur
's nachts de melding dat drie man-
nen zich verdacht ophielden bij een
auto die aan deKarolingenstraat ge-
parkeerd stond. Toen depolitie aan-
kwam kon ze een auto (een witte
VW Golf) met een verdachte aan-
houden. Tegelijkertijd ging een
tweede auto er vandoor. Deze wa-
gen, een rode VW Golf, werd op de
Hemelsley klemgereden waarna de
twee inzittenden zich uit de voeten
maakten. Door de omgeving af te
zetten en een diensthond in te zet-
ten kon een tweede verdachte wor-
den opgespoord. De derde verdach-
te is nog voortvluchtig. De auto
waarin de twee verdachten vlucht-
ten bleek gestolen in Landgraaf.

Verdachten
gepakt na

achtervolging
SITTARD - Na een achtervolging
waaraan ook een speurhond te pas
kwam wist de Sittardse politie gis-
terenochtend twee verdachten van
autodiefstal aan te houden.

SIMPELVELD - Aan de Brand-
straat in Simpelveld wordt de laat-
ste hand gelegd aan de bouw van
een nieuwe kapel, de St.-Jozefka-
pel. Bovendien wordt in de kapel
een oud Sint Jozefbeeld in ere her-
steld. Met de H.-Hartkapel in Bos-
schenhuizen, de Mariakapel aan de
Rode Put en nu deSt.-Jozefkapel, is
de 'Heilige Familie' in Simpelveld
compleet.

Totdat twee jaar geledentijdens een
bijeenkomst van de bejaardensocië-
teit St.-Jozef Simpelveld bij een
kopje koffie Anneke en Kaspar
Stijns, Al Huppertz en Piet Mijnes
het plan weer aansneden. Het bete-
kende een nieuwestart om de kapel
alsnog te realiseren.

de zolder van het schoolgebouw.
Directeur Wiel Weijers van deKlim-
boom zorgde ervoor dat het beeld
uiteindelijk in handen kwam van de
werkgroep die de St.-Jozefkapel
zou gaan bouwen. „Vroeger werd er
in de school voor het St.-Jozefbeeld
gebeden. Daarom zegt mij dat beeld
meer dan een nieuw beeld," aldus
Huppertz.„We zaten in de betonfabriek Daut-

zenberg bijeen en hadden het ge-
voel dat we iets misten op het in-
dustrieterrein Bocholtzerweg," legt
Huppertz uit.

Ruim tien jaar geleden werd het
idee geopperd in Simpelveld een
kapel te bouwen. Een van de initia-
tiefnemers was Al Huppertz.

De kapel is vier bij drie meter groot.
Behalve het St.-Jozefbeeld komen
er een altaar, enkele bidstoelen,
kaarsenstaanders en een offerblok.
De kapel krijgt een leien dak en zal
tot 's avonds tien uur open zijn. Het
wordt een echte veldkapel, waar
wandelaars of bezoekers even kun-
nen rusten en bidden.

De totale kosten worden geschat op
25.000 gulden. Een verzoek aan de
gemeente om in aanmerking te ko-
men voor subsidie is afgewezen.
Naast de werkgroep werd ook een
Comité van Aanbeveling in het le-
ven geroepen. De bejaardensocië-
tiet St.-Jozef Simpelveld zal in de
toekomst de kapel beheren en toe-
zicht houden.

" Ken Belg loopt op straat en
ziet twintig meter verderop een
bananeschil op de grond lig-
gen. „Oh, jeetje,"roept de Belg.
„Daar ga ik weer..."

Belg

Tentjeest
# Bij veel Nuther verenigingen
zal de interesse om een tentfeest
te organiseren ongetwijfeld
sterk afnemen nu het college
voorstelt de leges te verhogen
van zes naar driehonderdvijf-
tien gulden. Weliswaar traps-
gewijs van 6 naar 80, van 80
naar 150, van 150 naar 230 en
in het vierde jaarvan 230 naar
een tarief van 315 gulden. Dat
bedrag is kostendekkend, want
daar wil men in Nuth naar toe.
Wat het de gemeente kost, moet
het de burger (in dit geval de
vereniging) ook kosten. Gezon-
de gedachte. Hoe die '315' tot
stand komen? De brandweer
vraagt al 150 gulden advieskos-
ten. Voeg daarbij 102 gulden
voor twee uur arbeidsloon van
bouw- en woningtoezicht en je
zit al op de goede weg. Of Nuth
echter op de goede weg is met
zon enorme stijging voor het
verkrijgen van het 'tentfeest-
briefje', is nog maar de vraag.
In Nuth zijn de laatste jaren al
zoveel leuke evenementen van
de activiteitenkalender ver-
dwenen: het Marktfestival, de
Wielerronde, de Zeskamp

" De 'Dag tegen de extreme
armoede' begon in Maastricht
een kwartier te laat. Oorzaak
van dit 'Mestreechs kerteerke'
was de speech van wethouder
Theo Bovens. De wethouder
bleek de verkeerde toespraak
bij zich te hebben. In het week-
einde had hij wat interessante
gedachten op papier gezet over
de nood achter de materiële ar-
moede en dat soort dingen.
Maar de speech die hij bij zich
had, gingover speerpuntenvan
het gemeentelijk economisch be-
leid. Na een telefoontje naar het
stadskantoor kwam even later
de baas van economische za-
ken, Theo Thuis, de juiste toe-
spraak aanreiken. Erg vreemd
was de verwisseling ook weer
niet, want vooral met economie
kun je armoede bestrijden,
dachten we zo.

De plaatselijke fabrieken zouden
voor de kosten van de kapel op-
draaien. Maar nadat het econo-
misch wat minder ging en enkele
bedrijven verdwenen, waaronder
een van de hoofdsponsors Roda
Confectie, bleef het lange tijd stil
rond de bouw van een kapel.

De officiële opening is gepland op
het St-Jozeffeest van 19 maart vol-
gend jaar. Pastoor Wiel Vreuls ze-
gent de kapel al in op 3 december,
waarna het gebouwtje alvast wordt
opengesteld.

De keuze viel tenslotte op een plek
bij het bosje aan de Brandstraat.
Begin dit jaar werd door Al Hup-
pertz en Piet Mij nes de fundering

Zolder
„De voormalige meisjesschool St.-
Jozef beschikte destijds over een
groot St.-Jozefbeeld," herinnert Al
Huppertz zich. „Bij binnenkomst
van de school stond het beeld in de
gang. Na verloop van tijd 'sneuvel-
de' de aanduiding Sint en werd het
de Jozefschool. Inmiddels staat de
school bekend onder de naam
Klimboom."
Het St.-Jozefbeeld verdween naar

Het beeld is ruim honderdjaar oud
en de kleur is crème. De eerste plek
waar dekapel zou komen, was in de
omgeving van de bejaardenwonin-
gen aan de Leijenstraat. Maar de
grond was niet van de gemeente en
het feest ging niet door.

Studenten RL Kouden
belasting-spreekuurBRUNSSUM - Inwoners van

Brunssum kunnen vanaf vandaag
hun groenafval door de gemeente
laten ophalen.
Het ophalen gebeurt op woensda-
gen met een aparte inzamelwagen.
Brunssummers die zo veel snoeiaf-

Iwoensdag komt ophalen. Het groen
moet in bundels van maximaal
twintigkilo en 1,5 meter lengte wor-
den aangeleverd.
Het opgehaalde groen wordt bij een
Brunssums bedrijf verwerkt tot
compost. Tussen het afval mogen
geen andere stoffen zitten.

val hebben dat dit niet meer in de
minicontainer past, kunnen maan-
dag en dinsdag naar de gemeente
bellen (®278680) die het afval

Brunssum haalt
groenafval op

MAASTRICHT - Studenten belas-
tingrecht aan de Rijksuniversiteit
Limburg gaan samen met het Buro
voor .Rechtshulp een belasting-
spreekuur houden.

Het eerste spreekuur duurt een half
uur en is geheel gratis. Uit ervarin-
gen elders in het land blijkt dat
ruim tweederde van alle zaken op
dit spreekuur wordt afgehandeld.Jo Delnoij commandant

brandweer Maastricht
KERKRADE - Commandant Jo Delnoij (55) van de brandweerKerkrade is met ingang van 1 januari benoemd tot directeur-com-
mandant van de Maastrichtse brandweer.
Sinds april van dit jaar is Delnoij al drie dagen per week werkzaam
in deze functie in Maastricht, waar binnen het brandweerkorps de
afgelopen jareneen intensieve reorganisatie heeft plaatsgevonden.
De gemeenteraad van Maastricht wordt gevraagd in te stemmen metde benoeming, gezien het feit dat de kandidaat voldoet aan de vereis-
ten van de profielschets.
Delnoij wilde nog niet reageren op de benoeming, omdat de gemeen-
teraad die nog moet goedkeuren. Wel zegt hij te verwachten dat
Kerkrade een eigen brandweercommandant zal gehouden.
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Man urineert

te
gen winkel

?6rkrSADE ~ Een 40-jarige
r enaar is maandagnacht

o' Uur door de politie tot de
fNlv pen toen hij tegen de
b irian een winkel urineerde.
o^de h

dle dronken was, rea-
i r bijzonder agressiefN tL 2eer beledigende taal te
*1. jj- gen de politieambtena-ar h'J werd aangehouden en

htacht r pontiebureau overge-
>lde' r>. een wachtkamer ver-

sla■ net daarin staande
lr- Pc man is ingesloten.

Rookschade inzes woningen na
brandinkast
fel» SBROEK - Zes wonin-Nat een flat aan de Markt-
end;, 111 Hoensbroek hebben
Ü6l°Pen aVOnd rookschade op-
KfanrJ il als gevolg van een
k* br^fen kelderbox.N^cl w er opdekte dat de
ist in ontstaan in een kleer-!UlJr w een van de kelders. Het

u t snel geblust, vde oor-
%0r: l°t nu toe onbekend. Zes
f'Hg v r̂s van de benedenverdie-

rcl .an de flat werden geadvi-
rbben » Wor"ng te verlaten. Zij
C het e uur doorgebracht
Her Ho genoverliggende Breu-
n 2es °ok hebben twee van
DgeW w°ningen waterschade

Achterlichten
zwart geverfd
NanH RAAF - De politie heeftgom 1725 u"r °P de

rSuaat in Landgraaf een
?eri dit h Heerlenaar aangehou-

°'ksu achterlichten van zijn
N zw agen Kever had bespoten, chtdn ai?e lak- Daardoor was de
£r- r, orlatendheid van de ach-re genu remhchten vrijwel nihil.
°PSerna wman is Pr°ces-verbaal

inkomstenbelasting; bezwaar en be-
roep tegen belastingaanslagen; de
motorrijtuigenbelasting; uitstel van
betaling; kwijtschelding van belas-
tingschuld en He problematiek van
grensarbeiders zijn behandeld.

Het eerste spreekuur wordt op 26
oktober gehouden. Afspraken daar-,
voor kunnen nu al gemaakt worden
bij het Buro voor Rechtshulp, Sta-
tionsstraat 36, in Maastricht. Het
telefoonnummer is &043-250749.

Om deskundig hulp te kunnen bie-
den hebben de studenten nog een
cursus doorlopen waarin loon- en

Als er meer werk aan de winkel is,
worden aan een zaak nog twee uur
besteed tegen een tarief van dertig
gulden per uur. Als het Buro voor
Rechtshulp langdurige rechtsbij-
stand nodig vindt, dan wordt een
toevoeging van een advocaat aange-
vraagd. De bijdrage die daarvoor
betaald moet worden is afhankelijk
van de hoogte van het inkomen.

Tijdens dat spreekuur kunnen men-
sen met een laag en middeninko-
men gratis (rechts)hulp krijgen bij
het invullen van hun belastingpa-
pieren.

Aanleg busbaan
in Looierstraat

HEERLEN - In Heerlen wordt ko-
mende maandag gestart met de aan-
leg van een busbaan langs de
Looierstraat. Ook worden de ver-
keersheuvels aan de Schakelweg en
de busbaan aan de Spoorsingel ver-
nieuwd. Dit zal gedurende negen
weken leiden tot wegversmallingen
en oponthoud. Met de nieuwe bus-
baan wil de gemeente lijnbussen
voorrang geven bij verkeerslichten.
Hierdoor moeten bussen aanzien-
lijk sneller van het station naar de
schouwburg en omgekeerd rijden.

In het centrum werden 150 zakken
potgrond en negentig zakken
boomschors opengesneden. Enkele
zakken boomschors werden ge-
leegd in de vijver. Verder werd de
radio en een spiegel van een tractor
stuk gemaakt.

Vernielingen
bij tuincentrum

MAASTRICHT - Bij een tuincen-
trum aan de Hermesweg in Maas-
tricht zijn in de nacht van maandag
op dinsdag vernielingen aangericht.
De eigenaar is voor enige duizenden
guldens gedupeerd.

LANDGRAAF JeannieBerg,
fractievoorzitter SP

Afsluiting deel
Kerkraderweg

HEERLEN - De Kerkraderweg in
Heerlen is vanaf 7 november tot
eind februari gedeeltelijk afgesloten
voor alle verkeer. Het hoofdriool
tussen de Joostvan Vondelstraat en
de Staringstraat wordt vervangen.
Het doorgaand verkeer wordt om-
geleid, maar woningen, winkels en
bedrijven aan de Kerkraderweg
blijven zo veel mogelijk bereikbaar.

Pech
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Von onzeverslaggever Aanleg bedrijventerrein
Wahlwiller verdedigbaar

Von onze verslaggever

aast de huidige sexshop is een
aantal panden gesloopt. De

kam nte Heerlen wil dat daarretoren en woningen komen,
u Sexshop vormt een van de
««ttste fysieke hinderpalen.

limburgs dagblad

region aal

in gesprek
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Auto's
DAIHATSU Applause Xi
1600 GTi, groenmetallic,
17.000 km, 10-92, nieuw-
staat. Tel. 045-750531.
Ford SIËRRA 1800 CL com-
bi, wit, type '88, mooi. Tel.
045-750531.
Fiat PANDA 100 lE, wit,
20.000 km, bwj. '92, nieuw-
staat. Tel. 045-750531.
Te koop Ford SIËRRA 1800,
bwj. '85, i.z.g.st., pr.

’ 3.750,-. Tel. 045-255092.
Te koop SUZUKI Jeep SJ
410, nov. 84, 3-drs, APK tot
nov. '95, geel kenteken, i.z.g.
st., ’5.750,-. Dorpsstr. 19,
Bingelrade.

(Bromfietsen
Te koop brommer HONDA
Cammo, vr.pr. ’750,-. Telef. .
045-422265.
Te koop VESPA Ciao met 'sterwielen, zwartwit, .
’425,-; Damessportfiets 'Peugeot 5-versn. ’200,-. I
Telef. 045-319969.

Sloopauto's
Wij geven U de HOOGSTE
prijs voor Uw auto, sloop- en
schade-auto. 045-225774.
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. KÖR-
FER, 045-227377, Indus-
triestr. 7, Hoensbroek.
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, en verkoop
gebr. auto-onderdelen. Joep
Wolters. Telef. 045-411480.

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

Motoren
Te k. HONDA VT 750 Cus-
tom, bwj. '84, 100% in orde,

’ 10.500,-. 045-422265.
Voor liefhebber motor HON-
DA 500 Four, bwj. '74,

’ 6.000,-. Tel. 045-422265.

Auto onderdelenen accessoires

Carrosseriedelen
origineel - imitatie - overzet.

Alle Europese- en Japanse automobielen

Geevers Nuth
Tel. 045-244242.

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

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

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

<Huis)dieren
De grootste KENNEL van
Limburg. Alle jonge ras-
hondjes. Meer dan 60 ras-
sen plus gar. en tatoeage. Kl.
Amenca, Th.Watsonln 34
Achel(B). 09-3211644489
Zond, open maand, gesl.
Te koop zeer mooi geteken-
de BERNER-SENNEN pups
ingeënt en ontwormd, ou-
ders HD vrij, g 08866-2483
VERMIST in de buurt van
Voerendaal;Heerlen, zwart/
witte Boerenfox met stoffen
halsband, naam: Nicki, ken-
merk: hoog op de poten. Te-
gen beloning terug bezorgen.
S 045-714039.
Te koop volière met VO-
GELS en alle toebeh. Tele-
foon: 045-741708.
Te koop KAKATOE met kooi,
handtam, 1 jaar oud. Tel.
045-320751.
Gratis af te halen POESJES
7 weken oud, zindelijk. Tel.
045-270555

Kapper Cosm.
NAGELSTYLISTE kan nog
klanten aannemen, komt
ook bij u thuis! Tel. 046-
-750540

Computers
CPU STUNT!! Uw computer
upgraden naar 4860X2 66.
U ruilt uw "oude" werkende
486 processor in en U be-
taald dan slechts ’325,-
-voor een splinternieuwe
486DX2/66 processor.
CompTEC, Akerstr Nrd.
188 (t.o. Garpma), Hoens-
broek. 045-231897.

Bel de Vakman
I NEW LOOK BV Landgraaf- Gevelreiniging, uitkappen,

" voegen, steigerverhuur. Tel.. 045-312154. Fax 323452.

' SCHILDERS kunnen nog
diverse buiten schilderwerk. aannemen. Tel 045-210020.

' Voor uw renovatie of ver-

' bouwing bel Correct Karwei
en Klusdienst "CORRECT".. Voor info en prijsopgave 045-

-i 311258 of 318092 na 18 uur.
INSTALLATEUR biedt zich
aan voor alle voorkomende
werkzaamheden betreffen-
de gas, water, sanitair evt.
loodgieterswerkzaamheden.
Telef. 046-743252.
STUCADOOR kan nog
werkzaamheden aannemen.
g 045-460805.

Huish. artikelen
Te kööp INBOUWKOEL-
KAST nieuw Philips, ’695,-.
Telef. 046-745230.. IJSK. gasf. ’95,-; wasaut.
’175,-; diepvr. ’175,-;

i wasdr. ’ 175,-. 045-725595

Kachels/Verwarming
Reker KACHELSPECIAAL-
ZAAK. Ook uw adres voor
dubbelwandige RVS-rook-
kanalen. Kluis 28, Geleen,
telefoon 046-740785.
GASKACHELS houtkachels.
Goedkoop! Gratis geplaatst.
De Kachelsmid, Walem 21
Klimmen. Tel. 04459-1638.
Te k. OPENHAARDHOUT
’BO,- per m3., gratis be-
zorgd. Tev. bomen rooien en
snoeien, g 04459-1675.

Muziek

Korg i4S Keyboard
Pas op de markt, nu al een topper! Fantastische begelei-
ding styles en een niet te evenaren geluid, overtuig u van
het beste op keyboard gebied en kom eens luisteren.

Adviesverkoop ’ 5.235,-.
Koop bij de man die het ook bedienen kan.

Hoofdstr. 32, Hoensbroek S 045-214253. Pond, koopavond.
ZUPAN accordeons en Wie-
ner accordeonsshow. In sa-
menwerking met Peter
Lanzinger Benelux van 20
t/m 22 oktober. Muziekhuis
Busch, Haverterpoort 9
Nieuwstadt. 04498-53988.

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

In/om de tuin

' TUINHUISJES, 25 types,
’435,- show! Schuurtjes,
hondehokken enz. Vele afm.
reeds vanaf ’195,-. Hout-
bouw Übachs, 50 jaar af fa-
briek aan gebruiker. Kerkra-
de-Vink. Tel. 045-460252.
Vandaag nog modder en.
zand, morgen groen.
GRASZODEN, coniferen,
heesters, heide enz. Jawell
Tuincentrum, g 045-256423.
KARCHER hogedrukreini-
gers. Voor verkoop en servi-
ce van het gehele program-
ma vraag uw Karcherdealer

■ Collé Sittard, Machinehan-
del b.v., Nusterweg 90. Tel.

1046-519980.! PROFITEER nu van onze
j speciale najaarsprijzen voor
i gazonmaaiers, zitmaaiers,

bosmaaiers, tuinfrezen etc.
Informeer bij Collé Sittard
Machinehandel B.V. Tel.
046-519980.

Wonen Totaal
In- en verkoop 2e HANDS
meubelen en antiek. Tel.
045-724943, Rotterdamstr.
80a, Heerlen.
In- en verkoop 2e hands
MEUBELEN en antiek, le-
dere dag geopend tot 18.00
uur. Voskuilenweg 91, Heer-
len. Tel. 045-741708.
Te koop mass. eik. KAST 3-
delig gezandstraald z.g.a.
nw.. Nw.pr. ’9.500,-. Vr.pr.
’3.900,-; eik. bankstel 3-1-
1-, strepen stof, vr.pr.
’1.450,-; salontafel mass.
eik. ’ 500,-; mass. eik. eeth.
met 4 stoel. ’650,-. 045-
-422265 tus. 11.00 en 12.00u.
Te koop licht beschadigde
massieve eiken SLAAPKA-
MER met spiraal en matras
’1.000,-. Telef. 045-
-211668 tijdens kantooruren.
Te koop gevr. gebruikte -MEUBELS en antiek. Rot-
terdamstr. 98, Heerlen. 045-
-729748.
Te k. twee 2-zits BANKEN
(kleur zwart) + salontafel
’250,-. g 045-225114.
Te koop geruwd licht eiken
BROODKAST, prijs ’ 900,-.
Telef. 045-230099. Elandstr.
35, Heerlen/Heksenberg.
Te koop KAST, Tabberna-
ckelschrank, 22 laden, mas-
sief notenhout, g 046-511878

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

TV/Vldeo
KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’65,-. RadioATV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.
Kleuren TV's 12-16 kan. v.a.
’6O,- met afst.bed. v.a.
’125,-, met bet v.a. ’250,-
-o.a. Philips/Blaupunkt. Ra-
dio/TV FRANK BV, Bokstr.
33 H'heide. 8 045-213432.

Diversen
Is VEILIGHEID te koop? Ja-
zeker! Uw winkel/woning
compl. beveiligd mcl. meld-
kamer Uneto nu ’ 1.395,-.
Wij drukken elke offerte.
Landel. 24 uur service. 06-
-53172874.
Wie kan mij van HYPER-
VENTILATIE af helpen, of-

ikan mij een tip geven wie dit
i kan. Tipgever wordt beloond.;Br.o.nr. B-06087, Limburgs
Dagblad, Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.
Te koop 4-pits GASKOOK-
PLAAT ’ 35,-; vouwbed
(zonder matras) ’lO,-;
spaakwielén + diverse on-
derdelen van Vespa Ciao
’20,-. g 045-225114.

Reageren op
advertenties onder

BRIEFNUMMER

Stuur uw brief (voldoende
gefrankeerd) naar het
Limburgs Dagblad,

postbus 2610, 6401 DC
Heerlen en vergeet niet links
onder op de enveloppe het
nummer uit de advertentie

te vermelden.

Lancia Dedra SW. Stijl en vormgeving krijgen de ruimte.

. KP^^VoJPmT^ B^^^^^^^^Tmmm^^^^m! Bb/

Geen concessies. Niet wat veiligheid, noch
wat ruimte, prestaties en vormgeving betreft.
Deze auto geeft een werkelijk nieuwe visie op
autorijden. Maar overtuig uzelf. De Lancia é^^k
Dedra SW staat bij ons klaar voor een proefrit. Lancia fBfP H GrantUrisiïlO.

Lancia Dedra SW: 1.6 ie., 1.8 ie., 2.0 16v, 2.0 16v integrale, 1.9 turbo ds. Lancia Dedra SW v.a. fl. 41.450,- inclusiefHTW/HPM
exclusiefkosten rijklaar maken. leaseprijs v.a. fl. 1.095,- per maand exclusiefBTW, 48 mnd. / 20.000 km. per jaarvia Lancia lease.

Automobielbedrijf Ckeusen b.v., Automobielbedrijf Kompier Maastricht 8.V., Autobedrijf Te Poel h.v..
Parallel» u; 34, Gauoenweo45, Hendriklaan 2-4,

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

El Provincie Bureaußibliotr
,
e,go Limburg S££62>

tel. 043-897382
mededeling Gedeputeerde Staten van Limburg ma^ im 320/42-94 bekend, dat zij bij besluit van 27 septern^

1994, no. BK 4847 aan het ZuKreringscWy <Limburg Postbus 314 6040 AH, te Roef^jv 'onder een aantal voorschriften vergunning .ben verteend op grond van de Wet mn^^ttvoor het voortzetten van een inrichting vojjji ,
ontwateren van zuiveringsslib, gelegen3y :Europaweg ongenummerdte Landgraaf;, (
straal bekend gemeenteÜbach over W<"
sectie A, no. 3169.

Tervisielegging *J ,
,Het besluit en alle ter zake zijnde stukkei' $
van 20 oktober 1994 tot 1 december 1
inzage en wel: - in het Provinciehuis te M'jj,
tricht (bureau Bibliotheek) tijdens deW®gj
uren; - in het gemeentehuis van Landgij^j:
09.00 tot 12.00 uur en bovendien donder
van 16.30tot 19.00uur.

Beroep rfTot 1 december 1994 kan beroep woro«* i
steld bij de Afdeling bestuursrechtspraak
Raad van State door: a. de aanvrager; o-^betrokken adviseurs; c. degenen,die°„fot.
komstig artikel 20, 21 of 22, tweede lid &y$
eerste lid, onder c. van deWet algemene
lingen milieuhygiëne bezwaren hebben^^bracht; d. enige andere belanghebbende. j
aantoont, dat hij redelijkerwijs niet in staa
geweest(overeenkomstig voornoemde *bezwaren in te brengen. Het besluit woro jj
kracht met ingang van de dag, volgendo^beroepstermijn van 6 weken. Indien tege'^besluit bij deAfdeling bestuursrechtspi^r/
de Raad van State beroep is ingesteld, k*^
verzoek tot het treffen van een voorlopig*
ziening als bedoeld in artikel 8:81, v^°Zrjs. 'Algemene wet bestuursrecht aan de v?° ft
van voornoemde Afdeling worden 9e"aZnir,
beroepschrift moet worden gericht en w^/t
aan de Voorzitter van de Afdeling Bestu"
spraak, Kneuterdijk 22, 2514 EN 's-Gra^,
Het verzoek tot het treffen van een vo°*r&o
voorziening moet eveneens worden 9el_J.jItde1t-de Voorzitter van deAfdeling bestuursrt*-^spraak van deRaad van State. De bescr
wordt niet van kracht voordat op een zou
verzoek is beslist. -^J"

Voor accessoires ter waarde van f 1.93Ó,- betaalt u slechts f 500,-.
U metallic lak in diepzwart of lichtblauw iiiiiißïB^B»»S»vlÉßiHlPTW^WMß_^_.,,
D speciale bumpers, bovenkant gespoten in carrosseriekleur —-—""""

D stootlijsten aan zijkanten D sportieve wieldoppen . ~ r—^.
D stuurwiel van Swift GTi D toerenteller [ ] luxueuze stoelbekleding V. \ M^B^^^^
D Prijs: f 22.495,-* (5-bak) yS Mg 'y^ f/ V N.
De Swift 1.0 GLS is in zwart metallic ook leverbaar als yS A^bTb^bVbßJ Wr ü... \\ \ * N.
automaat f 24.795,-* yT VéLJIÊ \\ \

____^.i ''' __ -*~-<-£_2_ï_iï_i \l W^Wt-v-""-1 ;"■■';■■ '■■■'-■,1.11 ■—-■ ■ ■ ■ .■'■! i . imuV. i.I.A-,»i"m^,^i,,„,,.,.„,.. ~,,,..;,;. '; """ ~,,_ ,—i«—~"~

"""""'" " *yV *^ 1
i^lj_^_^_^_^ ■

f "il - ■ ■" ""'
_^_L _m \ 'W ï _V - _^B__ _w

*33 Iv vi HL £ .b^v _^r - £B^T b^bW $ ,J^_^B llfc^Ë^B^B^B^B^ia^wTrtWi^^^^ ■ r-rn-m^B b^T
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Met zon body is 't heerlijk sporten.
Dit is zon body waar je met plezier je ogen langs heid te kort, als je alleen op het uiterlijk afzou gaan. Bovendien kun je rekenen op absolute trouw,
laat glijden. Rank en elegant, maar tegelijkertijd fel ' Dus kijken we even binnen. Meteen valt het Drie jaar totale garantie en zes jaar tegen door-
en ongrijpbaar. Dr zit dan ook alles op en aan. sportieve stuur op, dat ook in deveel prijziger Swift roesten van binnenuit, zijn dan ook standaard-
Speciale, meegespoten bumpers. Stootlijsten aan de GTi zit. En natuurlijk de toerenteller. Maar vooral Dus wie zou niet graag 'ns met deze beauty ul I
zijkanten. En een schitterende set wieldoppen. Toch zeer aangenaam, is de geraffineerde stoelbe- sporten gaan? Een ding is zeker: bij de tennisclub
doe je deze diepzwart- of blauwmetallic schoon- kleding: fraai en onverwoestbaar. zien ze je in dat geval wèl aankomen.

FFFL FRFF FFFL 171 IK'I'Prijzen mcl BTW, excl afleveringskosten ledere Suzukikrijgt drie jaartotale garantie, zes jaartegen doorroesten vanbinnenuit. I ■■*■ f flUw^ ■ bUbiV Vt#VVMfav#lml

— —~~"\ I
BRUNSSUM: Auto Heral/Alcars, Haefland 15, 045 - 25 97 97 / 25 22 44. HEERLEN: Autobedrijf Bos Heerlen B.V*

Grasbroekerweg 9, 045 - 72 45 45. SITTARD: Suzuki KLM. 8.V., Rijksweg Zuid 212, 046 - 52 12 15.
ST. JOOST-ECHT: Autobedrijf Vossebeld, Hingerderstraat 28, 04754 - 8 19 17 / 8 27 54.



Van onze correspondent
THEO KEYDENER

e„.K Solna-Parma
Itur»s op 1 november

HEERLEN - In de eerste wedstrijd van de tweede
ronde van het toernooi om de UEFA-beker deed de
grootste verrassing zich voor in Oostenrijk. FC Tirol
versloeg de Spaanse topclub Deportivo la Coruna. De
treffers kwamen van Sane en Söger, 2-0.

afgekeurd.Lazio, de ploeg van Aron
Winter, was één keer gevaarlijk
door Signori.

Ook Odense SK deed het aardig. De
Deense semi-profs bleven op de
been bij Kaiserslautern. Odense
kwam zelfs opvoorsprong, door een
treffer van Hemmingsen. Sforza
maakte gelijk voor de Duitsers.

Trelleborgs, dat in de eerste ronde
Blackburn uitschakelde, deed het
opnieuw aardig. Tegen Lazio, de
club van Nederlands international
Winter, werd gelijkgespeeld, 0-0. De
Italianen hebben nog wel een thuis-
wedstrijd voor de boeg.

De andere vertegenwoordige uit de
Premier League, Aston Villa, ver-
ging het wat slechter. De formatie,
die in de eerste ronde het Inter van
Jonk en Bergkamp aan de kant zet-
te, verloor met 1-0 bij Trabzon. Met
een fraaie kopbal werd Orhan Kay-
nak matchwinner voor de Turken.

karakteristieken

O-J j0.,, Honved - Bayer Leverkusen
Scheid'" Münch 0-1. 80. Sergio 0-2.
*ers 7nn er: Pedersen . Toeschou-
<Kispest) Gele kaart: Forral- Matyus
"'"Van »«iiinrJ ■> , rat'slava - Borussia Dort-

* twt\ (°-D. 18. Tomacek 0-1 (e.d),
'echter a,k M' 60 Rusnak 2-1. Scheids-Grs ■; , lcchi ■Toeschouwers: 20.000.
nSjek 1 „ ice " Bordeaux 1-0 (0-0). 87.
i°esrv, Scheidsrechter: Damgaard .Wïn Wers: 6000.orhan K

Spor " Aston Villa 1-0(0-0). 76.
ï?Ux traynak 1-0. Scheidsrechter: Pi-Oynam'^chouwers: 27.500.M). 2, Moskou - Real Madrid 2-2
J-l, 69 ~ Sandro 0-1, 65. SimoetenkovScheid. Jer,sJev 2'l. 73- Zamorano 2-2.
S£hter: Philippi . ToeSChOU-
Ad,^. UUO.
Gage'rra, hacker - Cannes 1-1 (1-0). 37.

1 Seh (strafschop), 67. Bedrossian
ï^ouu, ldsi"echter: Porumboiu . Toc-
h 4.000.
L'-O). \n l ' öeportivo Ia Coruna 2-0
1 heidsr ?ane l-°- 56- Stöger 2-0
ilooo. Cesari . Toeschouwers:

_0,
V
s'gta - Napoli 1-1 (1-0). 26. Sanchez*eber J-ar°one 1-1. Scheidsrechter:

* T,.,,1. 7.000.
Heid*'leOorgs - Lazio Roma <M».
ï^s 7 hter:Przesmycki. Toeschou-
'*CaIJ-oj. 9 J,le United - Athletic Bilbao 3-2!°x 1-0, 34. Beardsley 2-0 (straf-

Sr,cès ,Cole 3-0, 71. Ziganda 3-1, 79.
i°eschr, 2- Scheidsrechter: Krug .*C K °uwers: 32.140.'Hl. 72 - BK Odense 1-1

"emmingsen0-1, 75. Sforza 1-1.>rs i^chter: Vagner . Toeschou-
K,charni r'n00'Rode kaart (2x geel): 76.Nies ÏK Odense).

(strlS*n>«siine 2-0 (1-0). 32. Quedecu^idsp LCh°P|' 61- Quedec 2-0.
SE* 20 Cm : Agius <Mal)- Toescho"-

-js'icky Marseille 2-0(2-0). 25._.oroadn','*2-Kunz 2-0. Scheidsrechter:
r)- Toeschouwers: 15.000.

&!l'' 0-1 è Juvent"s0-1 (0-0)- 79 Rava-
w' Scheidsrechter: Harrei . Toe-Wers: 21.250.

Wisselend succes was er voor de
overige Duitse deelnemers. Lever-
kusen, dat in de eerste ronde PSV
versloeg, won bij Kispest Honved,
2-0. De Hongaren waren eerder in
het toernooi te sterk voor FC Twen-
te. Voor de Duitsers scoorden
Münch en Sergio.

Ronduit spectaculair was de ont-
moeting in Engeland tussen New-
castle en Atletic Bilbao. Met goed
spel liep de formatie van Keegan uit
naar 3-0, dankzij Fox, Beardsley en
Cole. Ziganda en Suances gaven het
duel in de slotfase een verrassende
wending, 3-2. De revival van de
Spanjaarden was opvallend. Bilbao
miste in het St. James Park maar
liefst zeven vaste krachten.

Weber wuifde alle protesten weg
Juventus was eveneens op bezoek
in Portugal, bij Maritimo in Func-
hal. Het werd 0-1 voor de Italianen.
Tien minuten voor het einde kopte
de 25-jarige Ravanelli Juventus uit
een pass van Roberto Baggio naar
de overwinning. Een kwartier eer-
der raakte Vado voor Maritimo de
lat.

Napoli liep een op een. Hetkreeg in
Portugal tegen Boavista één kans
en scoorde door Benito de gelijkma-
ker (1-1). Daarvoor had de Portuge-
se club in de 19e minuut de leiding
genomen door de Boliviaanse inter-
national Sanchez. Drie minuten
voor het einde claimde Boavista een
strafschop wegens hands van Ta-
rantino, maar de Duitse arbiter

" Dolle vreugde in het kamp van FC Tirol na de zege tegen Deportivo La Coruna. Coach Hans
Krankl neemt Michael Streiter, voor de ogen van Oliver Prudlo, op de schouders. Foto: REUTER

Wim van Hanegem
speelt op nul-nul

terwege. Evenals zondag liet hij
weten niet met opzet op een vertrek
van Libregts te hebben aange-
stuurd. „Dit was niet de wens van
Feyenoord."

ROTTERDAM - De verwachting is
dat het fraai verbouwde stadion van
Feyenoord morgen voor de Europe-
se wedstrijd tegen Werder Bremen
ongeveer volloopt. Of de toeschou-
wers een zinderend spektakel te
zien krijgen, moet worden afge-
wacht. De Rotterdamse coach Van
Hanegem zei in een vooruitblik wel
te voelen voor 0-0.

De optie Olympiakos Piraeus kwam
tijdens het gesprek van de Feye-
noord-top niet aan de orde. Gelijk-
tijdig met de ontmoeting in Rotter-
dam werd in Griekenland bekend
gemaakt dat Libregts terugkeert bij
de club waar hij jaren geleden ook
al eens werkte. De officiële bevesti-
ging wordt op korte termijn ver-
wacht.

Bij voorbaat vroeg hij om begrip bij
de aanhang. „Laatst nog, stonden
we in een thuiswedstrijd even met
tien man. De enkel van De Wolf
moest worden geniet, daarom speel-
den we de bal rond. Onmiddellijk
kwamen fluitconcerten. De mensen
pikken dat niet. Ik hoop dat het
donderdag anders is. We mogen te-
gen die Duitsers absoluut niet in
het mes lopen."

Nul-nul dus. „Tegen dit soort ploe-
gen kan dat best een aardig resul-
taat zijn", vervolgde Van Hanegem.
„Een achterstand is vaak funest, ge-
zien hun verdedigende kracht en
snelle uitbraak. Aan de andere kant
haalt Werder uit vaak betere resul-
taten dan thuis. Vandaar. In Bre-
men zijn er daarom wellicht meer
mogelijkheden voor ons."

WENEN - Clarence Seedorf is vrij-
wel zeker de vervanger van de ge-
blesseerde Edgar Davids in de
wedstrijd van Ajax tegen Austria
Salzburg, vandaag in Wenen. Het
duel geldt voor de Champions Lea-
gue, waarin Ajax de leiding heeft in
groep D.
De 18-jarige Seedorf speelt links op
het middenveld. Drie weken gele-
den was hij de vervanger van de
gekwetste Rijkaard in het centrum
van de verdediging. Eerder was al
bekend dat Peter van Vossen de
plaats inneemt van de geschorste
Finidi George. Van Vossen zal de
linkerflank bespelen, Overmars ver-
huist naar rechts.

Seedorf vervangt
Edgar Davids

In Nantes nam de club van die
naam afstand van Kamisjini uit
Rusland door twee treffers van in-
ternational Quedec (2-0). Olympi-
que Marseille verloor met dezelfde
cijfers in en van het Zwitserse Sion.
Lazio Roma ontsnapte bij de ama-
teurs van Trelleborgs aan verlies,
0-0. De Zweed Sandell kwam in de
eerste helft dichtbij 1-0 maar zijn
lob landde op de lat. Achttien minu-
ten na derust scoorde hij wel, maar
de treffer werd wegens buitenspel

# Pavel Kuku (links) van Kaiserslautern moet zijn meerdere
erkennen in Michael Schoenberg van Odense SK. De wedstrijdeindigde in een gelijkspel. Foto: REUTER

ROTTERDAM - ThijsLibregts was
gisterochtend nog even in het sta-
dion van Feyenoord. De vertrokken
directeur kwam zijn spullen pak-
ken. „Het is allemaal snel gegaan",
zei voorzitter Van den Herik. „Hij
was hierop niet voorbereid."

Thijs Libregts
pakt spullen

In grote lijnen maakte Van den He-
rik duidelijk wat zich de dag er voor
had afgespeeld. Details liet hij ach-

Ajax: Van der Sar; Reiziger, Blind,
Rijkaard en Frank de Boer; Ronald
de Boer, Litmanen en Seedorf;
Overmars, Kluivert en Van Vossen.
Salzburg: Konrad; Winklhofer, Lai-
ner, Hiden en Furstaller; Feiersin-
ger, Artner, Mladenovic en Kocijan;
Pfeifenberger en Jurcevic.

Vermoedelijke opstellingen

Baric vat vol emoties
WENEN - Otto Baric is klein van
stuk, maar gaat door het leven met
een bombastische bijnaam. Otto
Maximal, als ware hij een oude
Habsburgse vorst. Maximal is sinds
jaar en dag hét stopwoord van de
trainer van Austria Salzburg.

Baric is een vat vol emoties. Hij
houdt, een lijst met Ajax-spelers
omhoog: „Ha, Oostenrijkse kranten
hebben geschreven dat negen spe-
lers jonger waren dan 21 jaar. Wat
een onzin! Ik tel er maar twee."

Trappers verkleint
kansen Hatulek

wordt gezien

de verbeelding, waardoor het pu-
bliek weinig interesse had om de
wedstrijden te bezoeken.
De nationale competitie is de vol-
gende klus van de Limburgse ijs-
hockeyploeg, die naast Tilburg als
de grote favoriet voor de landstitel

In de tweede 'act' benutte de thuis-
club eindelijk de numerieke meer-
derheid. Eimers opende de score,
1-0. Heaters beukte vervolgens mi-
nuten lang op het doel van de Trap-
pers, maar sluitpost Hendriks gafgeenkrimp. Tilburg, dat zich in die
periode alleen via counters kon be-
vrijden uit de greep van de Heaters,
strandde op de Geleense doelman
Nijland. Hij voorkwam enkele ke-
ren de gelijkmaker, maar moest uit-
eindelijk in de elfde minuut zwich-
ten voor de Brabantse overmacht.
Terwijl Heatersaanvaller Speel op
de strafbank zat, maakte Livingsto-
ne gelijk: 1-1.

Omdat Bram Bouckaert Eimers en-
kele meppen gaf, diende hij vier
minuten te pauzeren op de straf-
bank. Heaters verzuimde hiervan
gebruik te maken. Trappers kwam
in de vijftiende minuut via Noble
op een 2-1 voorsprong.

In de laatste periode probeerde Ha-
tulek Heaters nog het tij te keren.
Dankzij Raymond kwam het team
uit Geleen op gelijke hoogte, 2-2.
Enkele ogenblikken later viel ech-
ter het doek voor de thuisclub, toen
Van de Heuvel Tilburg Trappers
naar de 3-2 overwinning schoot.

GELEEN - De 2-3 (0-0; 1-2; 1-1) ne-
derlaag tegen nationaal kampioen
Couwenberg Trappers betekent zo
goed als het einde voor Hatulek
Heaters in het Atlantic-cup avon-
tuur. Alleen bij winst, volgende
week opnieuw tegen de Trappers,
kunnen de Limburgers alsnog de
halve finale bereiken. Die kans is
sinds gisteravond echter heel ge-
ring.

Ajax noemt hij één van de beste
ploegen van Europa, maar toch niet
zo goed als Barcelona of AC Milan.
„Ik denk niet dat het voetbal van
Ajax de toekomst heeft, omdat er te
weinig positiewisselingen zijn.
Overmars en Finidi bij voorbeeld
wisselen nooitvan plaats. Litmanen
loopt veel, maar de anderen niet zo.

De internationale klus zit er voor de
Geleners zo goed als op. De Hea-
ters-penningmeester kan de schade
alvast gaan opmaken. De Atlantic-
cup, bedoeld als smaakmaker voor
het nationale ijshockey, werd een
miskleun. De duels spraken niet tot

te slordig was. Maar de inzet van
beide teams vergoedde veel. Na een
gelijkspel zonder doelpunten in de
eerste periode, waarin de Heater Al
Raymond een forse snee boven zijn
oog opliep, liep de aanval van beide
teams hoofdzakelijk stuk op de goa-
lies.

Het duel om de Atlantic-cup was
gistereavond een voorproefje. De
wedstrijd eindigde in het voordeel
van de Brabanders. Een schoon-
heidspijs kreeg het wedstrijd niet,
aangezien het spel aan beide kanten Sjeng Schalken heeft de tweede

ronde van het Challenger toer-
nooi in Guyaquil in Ecuador be-
reikt. Tegen de Xavier Daufre-
sne toonde Schalken dat hij nog
steeds in een opgaande lijnzit en
versloeg de Belg met 6-2, 6-2.
Vandaag tennist de Limburger
tegen de Italiaan Daniele Musa.

LYON - Torn Nijssen en Cyril
Suk zijn in de Grand Prix van
Lyon tot de kwartfinale van het
herendubbelspel doorgedron-
gen. In de openingspartij ver-
sloegen Nijssen en Suk het
Amerikaans/Nederlandse dubbel
Brian Shelton en Fernon Wibier
met 7-6 (8-6), 6-7 (5-7), 6-1.

Nijssen en Suk
dringen door

MILWAUKEE - Basketballer
Glenn Robinson heeft een ne-
genjarig contract getekend bij de
Amerikaanse profclub Milwau-
kee Bucks. Zijn handtekening
was 60 miljoen dollar waard, 108
miljoen gulden. Robinson had
om een 13-jarig contract ge-
vraagd tegen 100 miljoen dollar.
Hij was eind juni de eerste keus
in de zogenaamde „draft", de
bijeenkomst waarop profclubs
hun keuze mogen maken uit col-
lege-spelers.

Droomcontract
basketballer

Tony Rominger
test vandaag

LINCOLNSHIRE - De Cana-
dees Paul Tracy en de Ameri-
kaan Michael Andretti worden in
het Indycar-team van Paul New-
man en Carl Haas de opvolgers
van de Brit NigelMansell en Ma-
rio Andretti. Financiële gege-
vens werden niet bekend ge-
maakt. Michael Andretti heeft
een mislukte loopbaan in de for-
mule 1 achter de rug, Tracy heeft
voor het Benetton-team van Mi-
chael Schuamcher en Jos Ver-
stappen enkele testritten achter
de rug. De 25-jarige Canadees
won de afgelopen twee seizoe-
nen, in dienst van Penske, acht
Indycar-races. Volgens een Brits
autosportblad zou Tracy een
aanbod hebben gekregen om de
komende drie seizoenen voor
een bedrag van zestien miljoen
gulden voor Benetton te gaan rij-
den. „In eerste instantie kreeg ik
van Benetton een contract aan-
geboden, maar daar was ik niet
in geïnteresseerd. Ik wil eerst
het Indy-kampioenschap verove-
ren. Voor 1995 heb ik mijn
woord aan Carl Haas gegeven",
ontzenuwde Tracy het gerucht
dat hij de plaats van Verstappen
zou gaan innemen.

Andretti en Tracy
in team Newman

In Cairo verloren de Nederland-
se heren de oefenwedstrijd tegen
Egypte met 30-22 (15-10).

BORDEAUX - Tony Rominger
traint al dagen op de wielerpiste
van Bordeaux voor een eventue-
le aanval op het werelduurre-
cord. De Zwitserse prof heeft
nog niet besloten of hij zijn po-
ging om de afstand van Miguel
Indurain (53,040 km) te verbete-
ren, doorzet. Hij liet wel door-
schemeren dat hij bij een positie-
ve beslissing niet voor Bordeaux
als handelingsplaats kiest. Ro-
minger, in Bordeaux vergezeld
door zijn vrouw Brigit, zijn twee
kinderen en professor Michele
Ferrari, zou een voorkeur heb-
ben voor Mexico-Stad en Quito
(Ecuador). De aanval zou aan het
einde van november moeten
plaatsvinden. Rominger legt
vandaag een eerste serieuze test
af. Rominger weigert in Bor-
deaux met de media te praten.
Zijn begeleider Juan Fernandez
doet dat wel. „Als Tony het we-
relduurrecord gaat aanvallen, zal
dat niet in Bordeaux zijn", aldus
Fernandez. In de Franse wijns-
tad waren de afgelopen twee sei-
zoenen onder meer de Brit
Boardman en Indurain succes-
vol in derace tegen het uur.

Frankrijk versloeg Algerije met
19-13.

De vrouwenploeg opende fris en
gedurfd. Door de agressieve
3-2-1 verdediging kwam de ploeg
van coach Bouwer bij een onder-
talsituatie van Italië scherp uit
de hoek. Door de stuwende in-
breng van routiniers Laura Rob-
ben en Jolanda de Kok, die met
een speciale neusbeschermer
speelde, werd het Italiaanse
team op achterstand gezet. Na de
rust verdubbelde de ploeg in
tien minuten de voorsprong,
20-14. In die fase kwam de rol
van Petra van der Knaap sterk
tot uitdrukking. MetDe Kok was
zy de trefzekerste speelster in de
sterk verjongde ploeg van Bou-
wer. In de eerste wedstrijd van
de avond won Frankrijk met
19-13 (8-7) van Algerije.

SCHIEDAM - De nationale
vrouwenhandbalploeg heeft het
Holland-toernooi in Schiedam
geopend met een overwining.
Het werd gisteravond tegen Ita-
lië 32-21. Bij derust leidde Oran-
je met drie treffers, 13-10. Jolan-
da de Kok en Petra van der
Knaap werden topscorer met elk
vijf doelpunten.

Geslaagde start
handbalsters

De 61-jarige Kroaat is al 17 jaar
werkzaam in Oostenrijk. De bij-
naam was dus spoedig verzonnen.
Zo rekende Baric uit dat Austria de
afgelopen drie seizoenen 152 pun-
ten behaalde. Drie meer dan de
concurrent uit Wenen. Veertien
keer mocht hij in die jaren Europa
in.

Vandaag, wanneer in Wenen in de
Champions League koploper Ajax
de tegenstander is, verwacht hij
maximale vechtlust en concentra-
tie. Geen slapte zoals hij de laatste
tijd tot zijn spijt heeft moeten con-
stateren in wedstrijden tegen ploe-
gen met minder naam.

Ja ja, ik snap ook wel dat bij Ajax
vooral de bal loopt. Ik denk dat
Ajax verliest van Borussia Dort-
mund of Bayern München in top-
vorm. Die clubs hebben meer dyna-
miek, meer afwisseling. Het is niet
zozeer kritiek op Ajax, maar ik
denk dat het nog beter kan."
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'^s£?iPORT -De Gr°te priJs\%, wi nno °P het circuit van
'vleer_ r Ayrton Senna dit jaar
lv kWordt mogelijk geschrapt
flopte mule-I-kalender. In de
% 's 30 opzet ontbreekt derace.LN h" *P"1 vrijgehouden, in het"X c Urote Prijs alsnog door-

Borussia Dortmund, gehandicapt
door het ontbreken van onder meer
Sammer en Chapuisat, hield in Bra-
tislava een helft stand tegen Slovan.
Na de rust boog de thuisclub de 1-0
achterstand om in een 2-1 voor-
sprong. Al de treffers werden door
een Slowaak gemaakt. Tomaschek
schoot in het eigen doel, Rusnak
twee keer in het goede.

Met de 2-2 bij Dinamo Moskou leg-
de Real Madrid een goede basis
voor kwalificatie voor de volgende
ronde. 'De Koninklijke', zonder
Buyo, Sanchis en Laudrup, leidde
bij rust door een treffer van de
19-jarige Sandro. Door Simoeten-
kov en Tsjeriskevkwam Dinamo na
rust goed terug. De Chileen Zamo-
rano maakte de verdiende gelijkma-
ker voor Real.

sport



sportop tv
VANDAAG
05.45-06.00 Dld 1 Morgenmagazine
Sport.
17.00-17.10 Dld 2Heute Sport.
18.39-18.47 Ned 2 Sportjournaal.
18.45-19.10RTL + Sport.
19.00-19.15 RTL + Anpfiff Extra: voet-
balmagazine rond de Champions Lea-
gue.
19.15-21.00 RTL + Champions League:
Spartak Moskou-Bayern München,
rechtstreeks.
20.00-22.25 Ned 3 Studio Sport: recht-
streeks verslag van Austria Salzburg-
Ajax in de Champions League.

20.30-22.15 BRT 2 Sport Extra: r*JJstreeksverslag van Hajduk Split-Anfl|
lecht in de Champions League. '21.00-23.15 RTL + Highlights: voe"
magazine met hoogtepunten van -vandaag gespeelde wedstrijden i"«
Champions League.

22.16-22.34 Ned 3 Sportjournaal. -22.43-23.33 Ned 3 Studio Sport: m«' 4
menvattingen van de vanavond gei?
de wedstrijden in de Champions J*""
que.
22.45-00.00 BRT 2 samenvatting
de vanavond gespeelde wedstrijd*!
de Champions League.
22.16-22.34 Ned 3 Sportjournaal.

DOOR HANS STRAUS

" Sittardia-trainer Ton
Velraeds, verbaasd over
Spaanse tegenstander.

Foto: ERMINDO ARMINO

op de vuist wilden. Daarbij zouden de Rotterdammers
uit Groningen steun krijgen en de Enschedeërs ter zijde
worden gestaan door de harde kern van bundesligaclub *Schalke 04. Pogingen van de Enschede clubleiding in
contact te treden met de relschoppers waren gisteren
nog niet geslaagd.

De KNVB houdt vooralsnog vast aan zondag 23 oktober
als speeldatum. De bond gaat de komende dagen probe-

Voorzitter Jos Staatsen van het sectiebestuur betaald
voetbal hekelde het gebrek aan communicatie bij deEn-
schedese burgervader. „Het besluit is eenzijdig en zon-
der overleg genomen. Goed overleg vooraf had tot ande-
re inzichten en oplossingenvoor de door Mans gevreesde
problemen kunnen leiden. Daar hebben de clubs en de
KNVB geen kans voor gehad. Andere risico-wedstrijden
in het verleden, ook in Enschede, hebben bewezen dat
een goede veiligheidsorganisatie vooraf in de meeste ge-
vallen afdoende heeft gewerkt", liet Staatsen weten.

Sittardia Spaans benauwd
V&L loot Barcelona Metz meevaller voor Swift

Loting

Nederlaag
Fortuna 2
zijde slecht gespeelde we*'
tegen FC Den Haag 2 leden<> l

tardenaren een verdiende Jlaag, 0-3. Vooral aan de ms"
van een aantal spelers was 'ten, dat er geen eer was te-b* 'voor de ploeg uit Sittard. ïv
Haag kwam reeds in de 7e n*
op 0-1 dankzij Boereboom, &
verwege het duel ook een «
schop benutte, 0-2. Hierna & n
strijd lange tijd gelijk op, n I
de gasten fysiek sterker wa^ 'de 75e minuut ging Dassen 'fout en deponeerde de bal w
doel: 0-3. J
Overige uitslagen: Willem I' ;
Utrecht 2

2-1, SC Heerenveen 2-Vit*
1-2, Sparta 2-r'

1-1, FC Twente 2-Feyen" [
3-0, NEC-VW

LAUSANNE - Onder dm* i
het lOC hebben de beide V
bonden, de World Union *Organisation (WUKO) en de fi
national Traditional Karate
ration (ITKF) besloten om sj
een bond, de World KarateJ
ration (WKF) te vormen. WiW
karate de Olympische erke'
krijgen, dan was deze fusie'
zaak. Het lOC beslist na eêi>
of de karatebond een olymP
erkenning krijgt. Hoe de v* *integratie moet verlopen, * '
niet vastgelegd, mede door W '
dat de beide bonden hun 1
disciplines zullen behouden- ij

Karatebonden
moeten fuseren

De Nederlandse deelnemers heb-
ben als volgt geloot: EC I: heren;
Teka/Santander-Horn/Sittardia, da-
mes; Swift-ASPTT Metz/Marly. EC
II: heren; FC Barcelona-Hir-
schmann/V&L, dames; Spartak
Kiev-TKS/Saturnus. City-cup: he-
ren; Varazdin-Aalsmeer. Eerste ont-
moetingen op 12/13 november,
returns op 19/20 november.

Trainer Jan Kecskemethy van het
Roermondse Swift zal zich in We-
nen in de handen hebben gewreven.
Na de zware dobber Skopje, nu het
relatief makkelijke Metz. De weg
naar de champions league Inkt kor-
ter dan ooit. Swift versloeg Metz in
de voorbereiding immers nog met
20-14 tijdens een toernooi in Béthu-
ne. Irma Pusic, Kroatische in Roer-
mondse dienst, maant echter tot
voorzichtigheid: „Ik ben natuurlijk
blij met Metz, maar we moeten wel
met beide benen op de grond blij-
ven. In de Europacup is alles moge-
lijk, dat hebben we tegen Skopje
wel laten zien. Dat we eerst thuis
spelen zint me sowieso niet."

In het zonnetje

Pat Cash
naar Aken

Geen titel
voor Tobben

Franke Sloothaak stelt
Jumping Amsterdam teleur

LINNE - Het napluizen vl
NK-reglementen door de se
ris van de sectieKarting hej
resultaat opgeleverd, dat nie'
co Tobben uit Linne Nede'
kampioen in de klasse 100
ternationaal is geworden,
Axel Janssen uit Zevenaar.
rijders eindigden met een
aantal punten. Het NK-regl*
bepaalt dat in dat geval de
cheresultaten tellen. Zowel
ben als Janssen behaalde'
twee eerste en twee tweede
sen. Axel Janssen had verv"
drie derde plaatsen op zijn
staan, tegenover Tobben sl
een, waardoor de Nederland
tel aan Janssen toegewezen

AMSTERDAM - Franke Sloothaak
is de meest opvallende afwezige op
het internationale concours hippi-
que Jumping Amsterdam. De Duit-
se wereldkampioen geeft van 3 tot
en met 6 november devoorkeur aan
een wedstrijd in Wenen. Tot onstel-
tenis van de organisatie in Amster-

Hoofdsponsor
NHV stopt

HEERLEN/BUNNIK - De
hoofdsponsor van het Neder-
lands Handbalverbond (NHV),
het telecommunicatiebedrijf
Hirschmann uit Weesp, stopt op
1 januari 1995 als hoofdgeld-
schieter van het NHV. Hirsch-
mann, dat ook het Geleense
V&L sponsort, heeft er dan een
verbintenis van drieëneenhalf
jaar bij het Handbalverbond op

dam, die de ex-Fries graag in deRai
had willen zien.
Voorzitter Kees de Ruiter was niet
te spreken over de daadkracht van
de internationale paardesportfede-
ratie FEI, die twee grote concour-
sen op dezelfde data heeft vastge-
steld. „De organisatie in Wenen

Volgens hoofd sector communi-
catie van het NHV, Kees Sijbes-
ma, is de bondvoor deopvolging
van Hirschmann vooral op zoek
naar meer dan een bedrijf. „Het
is gebleken dat wy als NHV door
de brede claim die één hoofd-
sponsor op een bond als de onze
kan leggen, beperkt waren in on-
ze mogelijkheden om ook andere
geldschieters in te schakelen.
Dat willen we in de toekomst
voorkomen," aldus Sijbesma.

zitten. Hirschmann zal wel nog
incidenteel evenementenvan het
NHV sponsoren.

Nederland levert dertien deelne-
mers: Lansink, Tops, Ehrens, Eras,
Geerink, Harmsen, Hendrix, Van de
Pol, Raymakers, Romp, Van der
Schans, Van der Vleuten en Voorn.
Het hoogtepunt bij het springen is
de wedstrijd om de wereldbeker die
zondag plaatsheeft, 's Ochtends
werken de dressuurruiters hun we-
reldbekerwedstrijd af. Na twee
wedstrijden in die cyclus staat An-
ky van Grunsven bovenaan met
Olympic Cocktail. Dat paard zet ze
echter niet in in Amsterdam. „Cock-
tail heeft al twee wedstrijden gelo-
pen, ik spaar hem voor de finale
later in het seizoen in Hollywood. In
Amsterdam loop ik met Olympic
Bonfire."
Met de hengst werd ze deze zomer
in Den Haag wereldkampioen. „Ik
durf hetrisico niet te lopenCocktail
stuk te rijden. Ik wil in ieder geval
met één fit paard in Hollywood
kunnen staan. Daar heb ik altijd al
heen gewild."

Trekpleisters bij het springen zijn
de Duitse broers Ludger en Markus
Beerbaum, hun landgenoot Hafe-
meister, de Fransen Navet, Bost en
Robert, debroertjes Fuchs uit Zwit-
serland, de Braziliaan Rodrigo Pes-
soa en de Britse veteraan Michael
Whitaker.

heeft Sloothaak een financieel aan-
trekkelijker bod gedaan, daar kun-
nen we niet tegenop", aldus De
Ruiter. „Maar er blijven genoeg top-
pers over."

bruik in de sportwereld

BOEKAREST - JuanAnto^maranch heeft zich als voö
van het Internationaal Olyl^
Comité uitgesproken tegen p
venslange uitsluiting van dj
zondaars. De Spanjaard v*f
de dat het lOC meer ziet K
straf van twee jaar. ,Me\d
meest effectieve straf om
ter gedrag bij sporters te b |
stelligen", zei Samaranch lP
karest. Momenteel hantere
sportbonden verschillende ~maten. Het lOC wil daar st*y
af. Volgens Samaranch j
levenslange schorsingen >J *het verdwijnen van het d

Gele kaart
Boudewijn Zend
DOETINCHEM - Het NedeJjeugdelftal onder 18 jaar, "*Limburgers Van Bommel e%
den, heeft gisteren het EK-K ,
catieduel tegen lerland t*L ,
(2-1) gewonnen. Voor y
scoorden Bruggink, Melj
Wooter en Van de Leegte- * \
tekende de enige treffer voj,
land aan. De wedstrijd wer** (
4000 toeschouwers bijge* I
Maastrichtenaar BoudewiJ?i l
den kreeg een gele kaart. V. \
de overkwam de ler Q_! iStand: Nederland 2-4, Zwed*
lerland 3-0. Programma:
Zweden - Nederland.

Samaranch tegen
eeuwige schorsin

Regilio Tuur
onderscheiden

" Regilio Tuur en zijn toekomstige
echtgenote Melinda genieten van het
schitterende najaarsweer in de haven
van Rotterdam. Enkele passerende bo-
ten trakteren de gevierde bokser op
een nat 'eresaluut'. Foto: ANP

zijn voormalige woonplaats Hoogvliet mag
noemen, staat vrijdag in Rotterdam opnieuw
in het middelpunt van de belangstelling. Hij
treedt dan in het huwelijk met zyn vriendin
Melinda. In decemberverwacht het echtpaar
de eerste baby.

ROTTERDAM - Bokser Regilio Tuur heeft
er een onderscheiding bij. De 27-jarige
zwaarvedergewicht, die op 24 september in
Sportpaleis Ahoy' wereldkampioen werd
(WBO-versie), nam gistermiddag in de bur-
gerzaal van het Rotterdamse stadhuis de
Erasmus-speld in ontvangst. Met het klei-
nood huldigt het gemeentebestuur Rotter-
dammers die een speciale betekenis hebben
(gehad) voor de Maasstad.

de geboren Surinamer een sportambassa-
deur van Rotterdam en een voorbeeld voor
de jeugd. Eerder werden onder anderen ko-
miekAndré van Duin en atlete NelliCooman
met de Erasmus-speld onderscheiden.

Wethouder Hans den Oudendammer reikte
het speldje uit, nadat hij in een geïmprovi-
seerde boksring een schijngevecht met Tuur
was aangegaan. In zijn toespraak noemde hij Tuur, die zich al enkele jarenereburger van

PEKING - De successen
Chinese zwemsters zijn &J
danken aan het nuttigen v. jji
pesoep. Volgens een artikelPeking Evening News *■ V
vrouw van bondscoach _{* J
mm het beste recept. I*o, Ij
met een snufje kruiden. «Z-tff,
trainen natuurlijk," zei
Lv Yunmin ontkent ten 5' J
het gebruik van andere sji^A
tia, zoals geopperd door
zers bij zowel wereldka'gpW
schappen als Aziatische M
Hij gaf de Chinese jouf^fl
een kijkje in de keukelJj/
bleek niets van verboden
len.

Sterk door
kippesoep

Van de drie Limburgse tennissers
die aan de kwalificatie van het Rhn-
kom Herfsttoernooi in Renkum
meedoen, is er slechts een in ge-
slaagd de derde en beslissende ron-
de te bereiken. Camiel van de Hoek
versloeg Frank Magnani met 6-1,
6-3. Hij moet vandaag met Benno
Oldenhof strijden om een plaats in
het hoofdtoernooi. Anke Sambeth
en Joyce Hanssen verloren in in de
tweede ronde.

Frauke Joosten verloor in de eerste
ronde van de kwalificatie van de
Duitse Wohr met 2- 6, 6-2, 6-2.

Rogier Wassen is het derde toernooi
van het Engelse Satellite circuit in
Sheffield met een overwinning ge-
start tegen de Duitser Axel Pretzsch
6-4, 6-1. Vandaag moet hij tegen de
Engelsman Michael Wyeth aantre-
den.

AKEN/SHEFFIELD - Pat Cash,
Wimbledonkampioen 1987, neemt
aan het Kuppers Kolsch Challen-
ger-toernooi, dat van 29 oktober tot
en met 6 november in Aken plaats-
vindt, deel.
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„Lukt dat niet, dan zal de KNVB niet schromen terug te
grijpen op de reglementaire mogelijkheden", aldus
woordvoerder Ger Stolk.

ren burgemeester Mans op andere gedachten te brengenJan Mans verbiedt
FC Twente-Feyenoord

mlli'fl*^^ frg«X« E* f »IFl*■
sport

ENSCHEDE - Burgemeester Jan Mans van Enschede
heeft de competitiewedstrijdtussen FC Twente en Feye-
noord verboden. Het eredivisieduel stond voor zondag
op het programma. De Limburgse burgemeester ver-
klaarde dat hy niet kan instaan voor de openbare orde en
veiligheid. Afgelopen zondag braken er na de wedstrijd
FC Twente - FC Groningen flinkerellen uit tussen rivali-
serende supportersgroepen. Volgens de oud-burgemees-
ter van Meerssen en Kerkrade was er voor dat minder
risicovolle duel al een maximale politiemacht opgeroe-
pen.

Het risico van een nieuweescalatie wil Mans niet nemen.
In Enschede gingen geruchten dat de harde supporters-
kernen van Twente en Feyenoord zondag ook met elkaar

SITTARD/HEERLEN - De loting voor de achtste finales vande Europacup I zaalhandbal bij de mannen heeft Horn/Sittar-dia - eerst thuis - gekoppeld aan de Spaanse landskampioen
Teka/Santander. Bij de Sittardse titelhouder is verbijsterd ge-
reageerd op deze loting, want het is nu al de vierde keer oprijdat Sittardia in de openingsronden gekoppeld wordt aan deSpaanse kampioen. Europacup I-houder Santander was bo-
vendien afgelopen seizoen nog verantwoordelijk voor de uit-schakeling van de Sittardse handballers (tweemaal verlies;
15-32 en 27-20).

Bekerhouder Hirschmann/V&Ltreft ook een Spaanse club, te weten
het gerenommeerde FC Barcelona.
Alleen de dames van het Roer-
mondse Swift hebben met Metz-
Marly gunstig geloot.

Trainer Ton Velraeds van Horn/Sit-
tardia reageerde aanvankelijk vol
ongeloof op de koppeling van zijn
team aan Santander. „Als je er de
kansberekening op loslaat om te be-
rekenen hoe waarschijnlijk het is
dat je vier keer achter elkaar een
Spaanse club loot en twee jaar ach-
tereen ook nog hetzelfde team, zul
je zien dat die kans uiterst miniem
is. Dit kan natuurlijk niet, het ligter
wel erg dik bovenop dat Santander
gespaard moet worden. In de eerste
ronde loten ze het relatief zwakke
Turkse Ankara, en nu ons. Het is
een fantastische tegenstander, maar
we hadden nu wel eens kans willen
maken op deelname aan de cham-
pions league. Je zou onderhand
gaan denken dat de loting 'geleid'
is."

Ook manager Franc Michielsen van
Sittardia was niet te spreken over
de loting. „Alleen Swift heeft gun-
stig geloot, zij waren dan ook in de
persoon van trainer Jan Kecske-
methy aanwezig bij de loting in
Wenen. Dat is blijkbaar toch van
belang. Wij zullen ons bij NHV-
waarnemer Platekamp en Kecske-
methy informeren over de gang van
zaken in Wenen," aldus Michielsen.
Sittardia koestert overigens weinig
hoop dat er aan de loting voor de
achtste finales nog iets veranderd
kan worden.

V&L
Ook voor V&L lijkt het Europese
avontuur voorbij. De Geleense be-
kerhouder, afgelopen weekeinde
nog sterker dan het Litouwse Shau-
liai, treft FC Barcelona. Het 'kleine
broertje' van de voetbalgrootmacht
schakelde vier jaar geleden Sittar-
dia nog uit en won in Sittard met de
veelzeggende cijfers 43-18. V&L-
trainer Wiel Mayntz vindt het vooral
jammer dat zijn team eerst naar
Barcelona moet. „Gezien de kracht
van de tegenstander zal het dan
voor het eigen publiek minder inte-
ressant zijnom te komen kijken. We
hadden natuurlijk liever een tegen-
stander geloot waartegen we een
kans op doorkomen hadden gehad,
maar nu het een sterke tegenstan-
der is, mag het ook wel de sterkste
zijn. Qua niveau is Barcelona na-
tuurlijk het beste wat er is. Dat
spreekt aan bij het publiek," aldus
Mayntz.

sport in cijfers
TENNIS
Wenen. Mannen, 600.000 gulden. Eerste
ronde: Siemerink - Dosedel 7-6 6-2, Enqvist- El Aynaoui 4-6 7-6 6-4, Göllner - Vasek 7-6
6-3, Kucera - Karbacher 6-4 6-2, Braasch -Apell 6-3 6-2, Thoms - Masur 7-6 7-6, Stich -
Volkov 6-2 6-4, Muster - Mansdorf 6-2 6-2,
Rikl - Gilbert 7-6 4-6 6-3, Woodforde - Ar-
riens 4-6 6-3 7-6.
Pekin_. Mannen, 600.000 gulden. Eerste
ronde: Wheaton - Bryan 6-3 6-2, Nydahl -OBrien 7-5 3-6 6-3, Grabb - Woodbridge 3-6
6-2 6-3, Matsuoka - Ho 3-6 6-3 7-6, Steven -
Poljakov 6-3 6-4, David Adams - Morgan 7-6
6-4, Michael Chang - Ruah 6-4 4-6 6-3, Albert
Chang - Jiaping 6-2 6-1, Mronz - Pan Bing
7-6 2-6 6-4, Leach - Borwick 6-4 6-2, Jarryd -
Weiss 6-0 6-1, Pereira - Tebbutt 2-6 7-6 7-6,
Olhovskiy - Sinner 6-4 6-4, Petchey - Matus-
zewski 6-3 6-0.

Lyon. Mannen, 1 miljoen gulden. Eerste
ronde: Rosset - Santoro 7-6 6-1, Vacek -Damm 7-6 7-6, Dreekmann - Javier Sanchez
6-2 6-3, Washington - Bates 6-7 6-2 6-4, Ka-
felnikov - Fromberg 6-4 6-4, Pioline - Si-
mian 6-1 7-6.
Brighton. Vrouwen, 720.000 gulden. Eerste
ronde: Fendick - Mary-Joe Fernandez 4-6
ï-3 6-2, Ritter - Frankl 6-3 6-1, Whitünger-
Jones Rubin 6-1 6-4, Halard - Wood 6-3 6-2,
Basuki - Radford 6-3 6-1, Martinez - Probst
7-6 6-0, Neiland - Appelmans 6-0 7-6, Tauziat
Carlsson 7-6 7-5, GigiFernandez - Smash-
nova 6-4 6-2, Babel - Schett 6-3 6-2, Sukova
Dopfer 6-2 6-1.

VOETBAL
\rnhem,Susteren Voorronden Nederlands
Kampioenschap. Arnhem-Limburg (onder
13 jaar) 1-4;Arnhem-Limburg (onder 14jaar
1-1; Limburg-Gelderland (onder 13 jaar) 0-1;
-Jmburg-Gelderland (onder 14 jaar) 1-2.

prijsvraag
HEERLEN - Toto 41. Eerste prijs: 6 win-
naars, elk bruto fl 2.784,00; tweede prijs: 81
winnaars, elk fl 137,40; derde prijs: 737 win-
naars, elk fl 37,70.
Lucky Ten: 1 -2 - 8 11 -13-23-31 - 41 - 43. 44 . 45. 46- 51 - 55 - 58 - 63 - 68 - 70 - 75 - 79.
(onder voorbehoud). ___,
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