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300 wapens
onderschept'ri Van onze verslaggever

o]
cïEERLEN - De 'Vliegende Bri-lde' van de Koninklijke Mare-
>»aussee in Zuid-Limburg heeft
fnds de oprichting van de orga-nisatie in mei ruim 300 wapens
«J beslag genomen bij mensen;P« ons land wilden inkomen.

1iÜen uitzonderhjk hoge score,"Hdus adjudant Jean van Erp, dea^der van het Mobiel Toezicht
(""eemdelingen Limburg-Zuid
jlTB),zoals de vliegende briga-

fe officieel heet. De wapens zijn

vooral afkomstig van acties aan
de Duits-Nederlandse grens.
Onder de in beslag genomen wa-
pens bevinden zich 47 vuurwa-
pens, 109 gasalarmpistolen, 22
wapenstokken, 14 stroomstoot-
stokken, 12 stiletto's en een aan-
zienlijk aantal traangaspistolen
en -spuitbussen. „We zijn be-
hoorlijk geschrokken van het

aantal wapens dat naar Limburg
werd geëxporteeerd," aldus Van
Erp. De bezitters van de wapens
hebben een proces-verbaal ge-
kregen. Volgens Van Erp gaat
het in de meeste gevallen om
Duitsers van buitenlandse af-
komst die in Nederland het uit-
gaansleven bezoeken. „Ze ver-
klaren steeds dat ze zich onveilig
voelen en daarom een wapen
dragen," aldus Van Erp.
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Lubbers wilde
in maart dit

jaaraftreden
’

!i£HAAG - Ex-premier Ruud
af. j

wüde in maart dit jaar
«reden. Dat schrijft oud-minis-
-4n "? Binnenlandse Zaken Ed> _■_?■■ nin het vandaag te ver-enen dagboek Retour Den
jaag, over zijn kortstondig mi-

tW SchaP in het kabinet-Lub-
JkihK ." Van Thiin hoorde van
Ibr t rs' voornemen in een Se~
tVi T-met de huidige premier
J**1 Kok die toen nog vice-pre-
[Ler en minister van Financiën

P 23 maart 1994 voerden Lub-
£rs en de ministers Kok en Van
te,I'ln ir» Lubbers' werkkamer in
fea orentJe overleg over de
jöe Van het kabinet °P hetXp net verschenen rapport-
ij,!.I'6l^ naar aanleidingvan de
£vaffaire; Na afloop vertelde
f°* aan Van Thijn dat Lubbers
Lue*st wilde aftreden.
j*n Tnijn geeft in zijn dagboekPn duidelijke reden die Lub-
l>ot r?* dat voornemen bracht.
J£* Kok zei die dag tegen Van
lew

11 niet te weten wat Lubberswoog. Een dag eerder in zijn
£jK, op 22 maart, verhaalt Van
!j van een ander gesprek_ l Lubbers waarin deze zichr somber gestemd toont over

klimaat. „De ver-dingen verslechteren met de
.?■ Het kabinet breekt onderm handen af," aldus Lubbers

het weer

Ïf 2L,KENVELDEN
iiik!?Pen nacht is er plaatse-
!lech mist ontstaan die
bet

ts langzaam wegtrekt. Na
Ken Op,ossen van die mist krij-
ooi We behalve wolkenvelden
iile 2onnige perioden. Later,
'■WoU? de avond> wordt de be-
kom g Seleidelijk dikker en
i_la^en de nacht kan wat neer-
'*atu Va^en- De middagtempe-
% *?°Pt °P naar 15 graden.
kuiiT38^ een matige wind uit

'«oostelijke richting. Ko-
Jj ende nacht koelt het af tot5v0

graden.
hnd Verdere informatie betref-
j(ü e het weer in Limburg
LT 11 « bellen 06-9775.
W.NDAAG=«op; 07 48 onder. 16 55

' «dnop: 13.10 onder: 23.16JJOftGEN:
07.50 onder: 16.53

pj^op: 13,37 onder: 23.16

Onduidelijk
Verder is zeker dat de Meerssense
wegenbouwer BLM en de directeur
van het bedrijf willen betalen. Wie
van de andere verdachten in dat rij-
tje thuishoort, is nog niet duidelijk.
Kort geleden stond de zaak tegen
oud-voorzitter Bert Lieben van
MW en de directeur van BLM nog
op de zittingsrol voor behandeling
voor de rechtbank. Dat bleek tij-
dens de rechtszaak tegen de voor
verduistering veroordeelde oud-
administrateur K. van MW.

De administrateur bracht de hele
zaak aan het rollen nadat MW bij
de politie tegen K. aangifte had ge-
daan. Hij beschuldigde MW van
het werken met zwart geld.

Tevens beweerde hij dat MWin het
seizoen 1990-1991 FC Utrecht had
omgekocht om dreigende degrada-
tie te ontlopen.
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Verdachten betalen in totaal meer dan een miljoen gulden

MVV-affaire geschikt
DOOR THEO SNIEKERS
EN MAURICE UBAGS

MAASTRICHT - De meeste
bekende verdachten in de
MW-affaire hebben met
een schikking hun straf-
zaak afgekocht. Zij betalen
in totaal ruim één mijoen
gulden om een openbare
behandeling van hun zaak
te voorkomen. In dat be-
drag zit ook de door de be-
lastingdienst aan MVV
opgelegde boete.
Persofficier van justitiemr. J. Nab-
benwil pas morgen, na de wedstrijd
PSV-MW, op de afhandeling van
de affaire ingaan.

Het grootscheepse en gedegen on-
derzoek van politie en Fiscale in-
lichtingen- en opsporingsdienst
(Fiod) richtte zich op de omkoping
van FC Utrecht in 1991 en het wer
ken met zwart geld bii de Maas
trichtse profclub. De meeste be-
trokkenen hebben volgens betrouw-
bare bronnen de feiten bekend
waarvan ze werden verdacht. Aan-
vankelijk werd met grote scepsis en
ontkenningen op de verdenkingen
van justitie gereageerd.

De vier bestuursleden van MW,
onder wie voorzitter Karl Dittrich,
betalen elk ongeveer acht tot tien-
duizend gulden. Directeur Ron
Weijzen van de Maastrichtse club
zou om en nabij de 25 mille op tafel
moeten leggen. Alle vijf werden zij
gedurende het onderzoek enige tijd
ingesloten.

Duitsland wil verdachte uitleveren
Van onze redactie buitenland

DEN HAAG - Duitsland is bereid
de Bosnische Serviër Dusan Tadic
uit te leveren aan de Verenigde Na-
ties (VN) voor berechting door het
oorlogstribunaal in Den Haag. Ver-
tegenwoordigers van het Duitse
Openbaar Ministerie, die gisteren
aanwezig waren op de eerste zit-
tingsdag van het tribunaal, hebben
dat verklaard. Ook Tadic zou vol-
gens zijn advocaat bereid zijn zich
door het tribunaal te laten berech-
ten. De rechters van het tribunaal
besloten gisterenDuitsland formeel
te vragen Tadicover te dragen.

Dusan Tadic was kampbewaarder
in Omarska in Bosnië. Hij zou zich
schuldig hebben gemaakt aan tal
van oorlogsmisdaden, zoals betrok-
kenheid bij volkerenmoord, slacht-
partijen en verkrachting. Bij de
slachtpartijen vonden 32 mensen de
dood. Tadic werd in februari dit
jaar in München gearresteerd. In
Duitsland is hij inmiddels in staat
van beschuldiging gesteld. Niette-
min zijn deDuitsers bereid hem aan
'Den Haag' over te dragen.
De drie rechters van het tribunaal
bogen zich gisteren over het ver-
zoek van de openbare aanklager, de
Zuidafrikaan Goldstone, om Duits-

land om de uitlevering van de Bos-
nische Serviër te vragen. Goldstone
zei de rechters dat de onderzoekers
van het tribunaal voldoende bewijs
haddenverzameld om Tadic te dag-
vaarden.

De onderzoekers beschikken overzon twintig getuigenverklaringen,
waaruit blijkt dat Tadic zich schul-
dig heeft gemaakt aan moord, mar-
teling, etnische zuivering en ver-

t krachting.

Zie ookpagina 4

" Commentaar

Rechtspraak met hindernissen
DOOR ROB PETERS

MAASTRICHT - Verdwaalde
verdachten in de catacomben,
blokkerende sloten, falende
elektronische pasjes, defecte te-
lefoons, koffie-apparaten zonder
water én zonder koffie en een
chronisch gebrek aan stoelen en
kasten.

De eerste dag in het nieuwe
rechtbankcomplex Annadal in

Maastricht is gisteren verlopen
als een slapstickfilm.
Ondanks alle ongemakken bleef
de sfeer bijna vrolijk en werd
met kunst- en vliegwerk toch
nog een aantal strafzaken door
de meervoudige strafkamer en
politierechter mr. J. Nolet afge-
werkt.

Zie verder pagina 13

" 'President, wekrijgen
verdachten niet boven'

Tros en RTL
praten over

samenwerking
HILVERSUM - De Tros praat me
RTL over deopzet van een commer
ciële zender. De afgelopen maandei
zijn hierover al verkennende ge
sprekken gevoerd. Nu beginnen d<
concrete onderhandelingen, aldui
deRTL-woordvoerder.
Hij verwacht over een of enkele we-
ken duidelijkheid.
Volgens de woordvoerder van RTI
staat nog niet vast of de gesprekker
zichrichten op een nieuw station o:
dat gesproken wordt over het be-
staandeRTL 5. De Tros staat onda
tijdsdruk, omdat zij voor 15 janvar
moet besluiten of zij binnen het pu-
blieke omroepbestel blijft.

VN willen
deel Dutchbat

naar Bihac
DEN HAAG - Het VN-hoofdkwar-
tier in Zagreb heeft Nederland ge-
vraagd om versterking voor de
moslim-enclave Bihac, waar blauw-
helmen uit Bangladesh zwaar onder
vuur liggen. Het kabinet overweegt
180 militairen van de luchtmobiele
brigade Dutchbat van Sapna naar
Bihac over te plaatsen. Een defini-
tief besluit is volgens het ministerie
van Defensie 'binnen enkele dagen'
te verwachten.
De gevechtenrond Bihac braken uit
nadat het door moslims overheerste
Bosnische regeringsleger met steun
van Kroaten een offensief had ge-
opend. De Servische troepen, die de
stad al maanden in een wurggreep
houden, reageerden met zware ar-
tilleriebeschietingen.
De VN-militairen uit Bangladesh
beschikken niet over de apparatuur
om de lokaties van deze artillerie-
posten aan Fl6-straaljagers bekend
te maken. Dutchbat heeft wel die
techniek in huis.
Volgens een woordvoerder van de
landmacht in Den Haag moeten nog
veel zaken bekeken worden voordat
de 180 man uit Sapna kunnen afrei-
zen. Zo is niet duidelijk of de een-
heid afdoende tegen veiligheidsrisi-
co's beschermd kan worden.

(ADVERTENTIE)

Het extraatje
van Verkade.

Van Sultana geniet je op elk mo- /mWömißam,,,», _ _

kanties. (Zie deverpakking) Deze '' "fitfPiilllllliP^
week is Sultana bij Albert Heijn Verkade Sultana,
ook nog extra voordelig En. er naturel, volkoren, appel*j r^r\zitten 5 gratis wintersport-an- of cassis o®®® A9g- o.yy
sichtkaarten bij. Iseen voorraadje Gratis 5 schitterende
misschien een goed idee? wintersport-ansichtkaarten. s

Aanbiedingen gelden t/mzaterdag 12novemberas. s

Deze week alleen bij Albert Heijn. Oh
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Suggestief
Frontaal aan de ingang van de ex-
positieruimte geeft een groot schil-
derij van Chicago een indrukvan de
bereisdheid van de Italiaanse Lim-
burger, van zijn virtuoze teken-
kunst en van zijn evocatief vermo-
gen. Verder geen beelden meer van
zijn Amerikaanse reizen.
Integendeel: veel van zijn meer of
minder dicht bij de fotografische
werkelijkheid staande verbeeldin-
gen zijn gemakkelijk herkenbaar
voor een Maastrichtenaar. Op wel
tien gouaches neigen de torens van
de Sint Jan, Sint Servaas en het
Dinghuis, aan de overkant van een
met een brede veeg blauw aange-
duide rivier, waarover een brug
spant met zeven bogen, ter aarde

naar links of rechts, al naargelang
Ook de andere verbeeldingen in zijn
snelle en feilloze handschrift blij-
ven dicht bij huis, met uitzondering
van de perfekte weergave van de
Rijksmunt in Utrecht. De Rijks-
bouwmeester had ze niet zo sugges-
tief kunnen verbeelden in zijn
ruimtelijk perspectief, met de op-
haalbrug op de voorgrond en al zijn
licht- en schaduwpartijen op ramen
en dakkapellen.
De streekgenoten hebben de bij-
schriften 'Valkenburg' en 'de kerk
van Meerssen' niet nodig, zeker de
stadgenoten niet die de Rosa-kapel
herkennen met haar armexen op een
juweel van een tekening - een van
de kleinste en de meest complete
van de collectie. Veel stadsgezich-
ten ontstaan naar aanleiding van
een opdracht, voor de uitvoering
waarvan de schilder zijn handgrote
camera nauwelijks nodig heeft: wat
van Eek heeft gezien heeft hij ge-
zien. Menig bezitter van een afge-
beeld gebouw ziet in de getekende
weergave details die hem zijn leven
lang waren ontgaan.

Landschappen
Topografische vermeldingen, die
voor de picturale betekenis overi-
gens van geen wezenlijke betekenis
zijn, zoekt de beschouwer intussen
vergeefs bij een reeks in grote be-
vlogenheid geschilderde landschap-
pen. Er zou uit zijn gebleken dat zij
zowel in Limburg als in de Arden-
nen zijn ontstaan; de laatste in het
geheugen geprent op de reizen van
en naar een Italiaans domicilie in
Gazzo: de route door Frankrijk
heeft de voorkeur boven de Duitse
autobanen - reistijd blijft even ver-
bluffend kort. De landschappen in
de Ardennen onderscheiden zich

door donkere kleuren en bewogen
luchten; Italiaanse zon, binnen-
plaatsen en belcanto zijn nog veraf.
De zon zal - o teleurstelling - in de
hele collectie ook niet overvloedig
schijnen. Er zijn twee schilderijen
uit Gazzo, een nog uit de reeks rond
het nieuwe huis. Zij zijn, zoals alles
in de grote zaal boven, geschilderd
in olieverf. Hier ontbreekt - evenals
in de Ardeense landschappen trou-
wens - de virtuoze tekenstift.
Misschien is het zijn dubbele talent
van schilder en tekenaar, zowel be-
lust op op kleurvelden en vormen,
spontane verf-opbrengst en huid,
als op anecdotische stofferingen,
overgenomen uit het schetsboek,
dat zijn schildertrant vaak in de
buurt brengt van het idioom van
zijn vroegere leermeester Defesche,
eveneens een liefhebber van de me-
diterrane wereld.
Het kunstenaarschap van Van Eek

is ook in andere opzichten niet een-
duidig: de liefde voor een realisti-
sche weergave in tekening van de
waargenomen werkelijkheid, 'vu a
travers dun temperament' zal hem
nooit verlaten, maar in zijn vrije
werk toont hij stille behoefte aan
een picturaal experiment waarbij
de figuratie ondergeschikt wordt
aan de verf. De Ardeense land-
schappen behoren tot dat genre.
Een tussenvorm levert een fraai
Limburgs landschap waarin een ge-
tekend dorp genesteld is tussen
verfvlakken van een verregaand
abstract expressionisme.

Niet veel zon en Italiaans dus, maar
niettemin een aangenaam en weinig
bedrukkend geheel. Wat intussen in
de Italiaanse ateliers los van op-
drachten - de gemeente Maastricht
zorgde voor de laatste met het oog
op een publicatie - nog tot stand

komt, dat komt in een volgend jaar
alweer in de openbaarheid, ander-
maal bij Michel Knops.
De galerie is blijkbaar aangegrepen
door de rage van de dubbel-ten-
toonstellingen: een grote collectie
bronzen van de talentvolle Cajus
Spronken, zoon van Arthur, meest
kleine formaten is gelijktijdig te
zien op sokkels en in vitrines. Veel
is voorzien van de polychromie die
een beetje zijn handelsmerk is.
Naast, overigens zijn vermogen het
oppervlak van zijn bij Pie Seijen
uitgevoerd gietwerk te voorzien van
een fraaie huid. Zij oogt soms nau-
welijks anders dan de gepolijste
was van het beeld in oorsprong. Op
een hoek van het 0.L.V.-plein in
Maastricht staat er, sinds kort, een
verfijnd en sierlijk voorbeeld van.
Sittard, Galerie Michel Knops,
Guus van Eek, Cajus Spronken, tot
5 december.

exposities A
Mullenders
en Paumen in
Stevensweert
STEVENSWEERT - Schilde-
rijen en grafiek van Berdt Mul-
lenders en sieraden en schalen
van Hanneke Paumen zijn van
12 november tot en met 18 de-
cember te bewonderen in galerie
Stevensweert, Jan van Steffens-
wertplein 8 in Stevensweert. De
galerie is geopend van donder-
dag tot en met zondag van 14 tot
17 uur.

Berdt Mullenders, sinds 1980
verbonden aan de academie van
Maastricht, reisde een jaar of zes
de wereld rond. In zijn kunst
maakt hij gebruik van de vor-
mentaal van vele vaak oude cul-
turen. Alledaagse vormen en
dingen krijgen in zijn werk een
bijzonderebetekenis en gaan een
eigen leven leiden, vervreemden,

verrassen. Alles bestaat bij de
gratie van tegenstellingen. Daar-
bij maakt hij gebruik van gevoe-
lige kleurkeuzes.

Het werk van Hanneke Paumen
bestaat uit elementen die telkens
een ander ritmisch geheel vor-
men. De matrialen variëren van
duurzaam (zilver en goud) tot
vergankelijk (papier en karton).

Lustrumexpo in
Hofvan Oensel
SCHIMMERT - Galerie Hof van
Oensel, Haagstraat 5 in Oensel,
viert feest. In het kader van het
vijftienjarig bestaan van de Hof
heeft galeriehoudsterBea Zonjee
een expositie ingericht met
schilderijenvan Frans Dicker en
sculpturen van Pierre Everhartz.
De tentoonstelling, die loopt van
12 november tot en met 18 de-
cember, is te bezichtigen van
donderdag tot en met zondag
van 14 tot 17 uur.

Pierre Everhartz vergelijkt de
tegenstellingen in zijn explosief,
onstuimig en tegelijk zachtaar-
dig karakter met de tegenstellin-
gen in het harde, ruwe en tege-
lijk kwetsbare marmer en gra-
niet uit Carrara en Estremoz. Al
deze tegenstellingen blijven
zichtbaar in zijn sculpturen:
ruw-gepolijst, recht-rond, licht-
donker.

Frans Dicker probeert in zijn
schilderijen alternatieven te vin-
den voor versleten ideologieën
en massale vooruitgangswaan.
Hij zoekt deze in de uitbeelding
van pure schoonheid die hij
vindt in een spiritueel evenwicht
tussen natuur en individu.

Ter gelegenheid van de viering
van het derde lustrum is ook de
stock-collectie uitgebreid met
schilderijen, grafiek en beelden.

Toussaint Essers
in galerie Wolfs

worden van 13 november tot en
met 11 december geëxposeerd in
galerie Wolfs, Hoogbrugstraat
69 in Maastricht. Ze zijn te be-
zichtigen op woensdag en vrij-
dag van 14 tot 18 uur, op don-

derdag van 18 tot 20 uur, op
zaterdag van 10 tot 17 uur en op
zondag van 13 tot 17 uur.

Schrijvers blijven Toussaint Es-
sers (Maastricht, 1959) inspire-
ren. Het werk van Théodoor
Weustenraad 'De Percessie vaan
Sjerpenheuvel' bijvoorbeeld, een
in het Maastrichts geschreven
gedicht uit 1830, waarin de
schrijver een loopje neemt met
de Maastrichtse notabelen. Op
kleurrijke wijze maakt hij dui-
delijk hoe hij denkt over het ze-
delijk leven van de cleres. Essers
op zijn beurt brengt het woord,
eveneens op humoristische wijze,
in beeld.

Op de expositie bij Wolfs is een
vijftigtal werken te zien die be-
trekking hebben op De Perces-
sie. Het zijn monotypes met een
fluwelige lijnvoering. In beeld
geschreven passages, met het
boek in de ene hand en het te-
kenvel in de andere. De werken
zijn tot stand gekomen op Ja-
pans rijstpapier en daarna
kleurrijk gewassen, wat ze een
documentachtigkarakter geeft.

# 'Een heerlijke zonsopgang'
van Frans Dicker.
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kunst
Nieuw werk van Guus van Eek in galerieKnops

Herkenbare kunst met
een vleugje ’belcanto’

DOOR PIETER DEFESCHE

SITTARD - Dikke boeken vol barre kou en grimmigheid, ve-
rontrustende werelden in brons en olieverf, onthutsende por-
tretten, ascetische kunst vol ernstige waarschuwingen, dorps-
tentoonstellingen die Europa moeten aaneensmeden, meestal
alles ook nog dubbel, daarbij nog regen en druilerigheid - voor
een recensent die sowieso al geen aanspraak kan maken op een
ticket dat verder reikt dan het verspreidingsgebied van een re-
gionale krant, laat staan tot de Caraïbische eilanden, lijkt zel-
den iets vrolijks weggelegd.

Laat dus iedereen die bespeurt dat
nauwelijks een jaarna de Italiaanse
tentoonstelling van Guus van Eek
die 'Variaties op een huis' heette al-
weer de naam van deze Sittardse
kunstenaar valt, daar het zwijgen
toe doen, en de illusie redden dat
aan dezojuist weer uit Italië gearri-
veerde nieuwe schilderijen iets zon-
nigs te beleven valt, dat ze een her-
innering zullen opwekken aan
natuurtalent, Povlakte, palmbo-
men, binnenplaatsen en belcanto.
Na een kleurige inleiding in de win-
kelruimte in galerie Michel Knops,
waarin ook schilderijen van Jurjen
de Haan, Grassère, Corneille en
Truijen eendrachtig meespelen, be-
gint de presentatie van Guus van
Eek met een grote gouache van een
bos Hollandse tulpen, die na aan

i langereis over de Alpen het hoofd: enigszins laten hangen. Dit voor
van Eek zeldzame genre-stuk zal. verderop nog eenmaal worden her-
haald.

# Olieverf op doek van Guus van Eek

recept
Gemarineerde kerriekip
Dit gerecht is snel en gemakkelijkvoor te bereiden
zodat u op het laatste moment de stukjes kip maar
enkele minuten hoeft te bakken. Geef er rijst of een
pilav bij.

2,5-3 theelepels kerrie
1/2 theelepel gemalen koriander
mespunt gemberpoeder
mespunt kaneel
mespunt peper
1 volle eetlepel gehakte peterselie

sap van 1 citroen
4 kipfilets
bosje lenteuitjes
olie om in te bakken.

Meng kerrie, koriander, gemberpoeder, kaneel, pe-
per, en peterselie met het citroensap. Snijd de kip-
filets in gelijke blokjes. Meng de blokjes kip met
het citroen-specerijenmengsel en laat dit ongeveer
2-3 uur intrekken. Snijd de lenteuitjes klein. Ver-
hit olie in eem wok. Roerbak in 2 of 3 porties de
blokjes kipgaar en zacht. Voeg de stukjes lenteui
toe, schep alles nogmaals dooreen en proef of nog
extra gekruid moet worden.

Id-cc

DOORJOSFRUSCH

Zarzuelas, The passion of Spain;
José Carreras, tenor, en Isabel
Rey, sopraan; English Chamber
Orchestra 0.1.v. Enrique Ricci;
ERATO 4509-95789-2.

De zarzuela wordt vaak de
Spaanse operette genoemd. Wie
de nieuwste cd van José Carre-
ras beluistert zal tot de ontdek-
king komen dat met deze kwali-
ficatie het genre te kort wordt
gedaan. De zarzuela is veel meer
dan mooie melodieën, zwierige
ritmen, zonovergoten sfeer en
delicate bevalligheid. Zarzuela
is ook hartstocht, levensvreugde,
weemoed, nostalgie, drama.
Kortom, zarzuela is alles wat
kan worden gerangschikt onder
de noemer totaal muziektheater.

Zarzuela moet je voelen. Als
geen Spaans bloed door je ade-
ren stroomt, dan zal je niet die
diepgang kunnen bereiken die
José Carreras etaleert op deze
cd. Want het is niet alleen zijn
lyrische stem, zijn sensibiliteit,
maar ook en vooral zijn Spaans
temperament, dat er voor zorgt
dat deze zarzuela-fragmenten
overtuigen van de eerste tot de
laatste noot. Het isfeest op deze
cd. Een feest van emoties, soms
uitbundig, soms ingehouden -

de onderhuidse spanning. I p
feest ook van schoonheid ■charme, en niet te vergeten i"
sfeerschildering en karakteri,
ring. Het zal zeker niet toevai ■zijn dat de selectie van twot
fragmenten ook een beeld g® tvan de verscheidenheid van ',-
diverse Spaanse regio's. &
verscheidenheid in volksaard, ,
levenswijze, in karakter, met i,
zon als bindmiddel.

Niet onbelangrijk is de inbrO
van de werkelijk stralend zi

_
gende sopraan Isabel Rey. il
geeft de inbreng van Carret Jhet reliëf dat nodig is om $
als niet-Spanjaard te voelen &
hier meer aan de hand is fJf~
belcanto alleen. 1

puzzel van de dag

MAASTRICHT - Monotypes en
tekeningen van Toussaint Essers

PSP A 1521

HORIZONTAAL: 1 verlangen; 4 vrg. koning; 7 nakroost; 8 kerel; 10
boom; 12 titel; 13 plant; 15buis; 17 roerbakpan; 18 schrijfgerei; 20
kloosterlinge; 22 oude maat; 23gezond; 24 vruchtenat; 26vader; 27
tijdsruimte; 28 afgelegen; 29 vlug; 31 losse naad; 35 evenwicht; 37
trap; 38 eten geven; 39 Gr. letter; 41 pi. in Gelder!.; 43 pers.vnw.; 45
oeverkant; 46 puist; 47 getij; 49 doortochtgeld;51 bekeuring; 52 ten
bedrage van; 53wiel; 55 vogel; 58drank; 59 raamscherm; 61 onbe-
houwen; 62 stap; 63 gril; 65 vr. munt; 66 gezet; 67 droom; 68 leger.

VERTIKAAL: 1 veegdoek; 2 daan 3 blaam; 4 kleurling; 5 uitgeteld;
6 berg; 7 walvis; 9 enkel; 11 bez. vnw.; 12 dwaas; 13 insekt; 14 go-
din; 16 speelgoed; 17windrichting; 18 bout; 19 insekt; 21 roep; 23
snoepgoed;25 baas; 27 muze; 30 toespraak; 32 uitroep; 33 gelofte;
34 woud; 36 riv. in Zwitser!.; 39 roofdier; 40 uitgeslapen; 42 slot; 44
kous; 46kledingstuk; 48 uitroep; 50werkplaats; 51 vrucht; 52 indien;
54 vr. titel; 56 salaris; 57 handvatten; 58 vaartuig; 60 ruig; 62 kern;
64 vogel; 66 dominee.

oplossing gisteren

HORIZONTAAL 1 zoetekauw; 8
kroes; 12 gitaar; 13 prop; 14 eb; 16
lans; 17 pool; 18 LO; 19 eer; 21 NT;
22 zone; 23koe; 24 traag; 26 mos; 27
groep; 29kam; 30 kader 32 gong; 34
poon; 36 al; 38 Leo; 39 EK; 41 room;
42 adel; 44 Ne; 45 KLM; 47 KO; 49
ijver; 51 keur; 53 prins; 56 dak; 58
epiek; 60 oer, 61 baars; 63 rel; 64
rest; 66 da; 67 mal; 68 BL; 69 vore;
70 bord; 72 pa; 73 slee; 74 lokaas; 76
knaap; 77 smaakstof.

VERTIKAAL: 1 zweet; 2 eg; 3 til;*
etang; 5 kant; 6 aas; 7 Ur; 8 kroegja
rol; 10op; 11 snoepgoed; 13pon; \
berk; 17pose; 18boenen; 20raap; *zode; 23 kool; 25 Amor; 26 ma; %
RG; 30knoop; 31 radijs; 33lekkerü^35 ook; 37 lev; 40 klepel; 43 Leda; *j
muil; 48 biet; 50raam; 52 re; 54 ros}<
55 nr.; 57krap; 59kroep; 61 barak;k
slaaf; 65 ere; 66 doka; 69 vla; 70b<k
71 das; 73 sa; 74 lm; 75 st. fii
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Kamer denkt dat tolsysteem al technisch haalbaar is

Snellere invoering van
rekeningrijden bepleit

____]_onze parlementaire redactie
E^; HAAG - Binnen de#eede Kamer wordt de

om een snellere invoe-n§ van het rekeningrijdeneeds luider. Vrijwel alle
Acties vroegen gisteren tij—
-üs de behandeling van de
;§roting van Verkeer en
Verstaat minister Jorrits-a wat meer haast te makenet invoering.
j.^inister zelf heeft altijd gezegd

*Jet systeem pas aan het eind
ueze eeuw technisch haalbaaren groot aantal fracties plaatster gisteren vraagtekens bij.

„,enLinks-woordvoerder Rosen-
'hk meende aanwijzingen te
I Den dat niet de techniek, maar
' P°ütieke wil de invoering blok-

Jgens D66 liggen de plannen op. "Ministerie allang klaar. Andere
willenweleen snelle invoe-8> maar menen dat eerst bekeken

, et worden of dit in Europees ver-n° kan. Met rekeningrijden
;n automatisch geld afgeschre-
' °P het moment dat een auto eenPaald punt passeert.

Wens het debat werd verder uit-
J^g ingegaan op de bezuinigin-

j( °P de infrastructuur van jaar-zon 250 miljoen gulden.
ji Reitsma bc-
' uidigde met name de WD ervan
e f^ee kiezersbedrog te hebben
)oDeegd- De WD zou in de aan"

e_-ri naar °^e verkiezingen juist ge-■eft hebben meer geld te willen
et_rf^en aan wegen en rails. Bo-

«ien komen de bezuinigingen
le
°r meer dan de helft terecht bij

iq stadsgewestelijk openbaar ver-
h r. Waarmee verbetering daarvan

§evaarkomt.

lita j kwam uiteindelijk, daartoe
o gedaagd door het CDA, met de
ia .egging de bezuinigingen voor
Oen noS eens nader onder de

P te willen nemen. Die belopen
hil etl met 1999 alles bij elkaar een

'?or §ulden, voornamelijk ver-
ljjla2aakt, aldus WD-woordvoerderliir_aUw' door een slechte boekhou-
T g van het vorige kabinet.
3)an7afïler slootzich in meerderheid
fit, kij de plannen die minister Jor-

oruangs bekendmaakte voor
£>l_e drinSing van net füe-pro-
)£te m- Een suggestie van D66-ver-
jaas?sPecialist Van 't Riet om be-
iw goorden en andere overheids-
-s^^ .gingen te korten op hun

fer-v e a^s er Seen g°ed openbaar
a ,°er voor handen is, werd ont-*lcl op veel kritiek.

Afgewezen
öem
lfl l neeste woordvoerderszien niets
*ut et forten op subsidies om zo het
ftj "gebruik terug te dringen. Van 't
"}{s eist echter van minister Jor-
.^W3' antwoord op de vraag of
iet *

e gebruikt kan worden „voor
'orrft van de automobiliteit."

antwoordt vandaag.

Hulp na noodweer
veel te chaotisch
Van onzeredactie buitenland

ROME - De Italiaanse rege-
ring heeft gisteren erkend
dat er niet op tijd maatrege-
len zijn getroffen om de
bevolking in het noordwes-
ten te helpen bij de ergste
wateroverlast sinds tiental-
len jaren. Inmiddels groeit
de angst voor nieuwe over-
stromingen.
De Italiaanse minister van Bin-
nenlandse Zaken Roberto Maro-
ni gaf „lacunes" toe bij de be-
scherming van de bevolking. Hij
sprak over „te veel verantwoor-
delijkenvoor dezelfde sector" en
constateerde veel „verwarring".

De vrees voor meer waterover-
last groeit ondertussen. Meteoro-
logen kondigden nieuwe regen-
val aan. Ook de rivier de Po kan
nog voor een ramp zorgen. Deze
belangrijkste stroom van Italië
moet de meeste watermassa's uit
de getroffen gebieden afvoeren.
De omvang van de Po neemt snel
toe. Op sommige plaatsen steeg
het peil in acht uur zes meter.
Een massa van elfduizendkubie-
ke meter water per seconde komt
met een snelheid van vier kilo-
meter per uur stroomafwaarts.

Mensen die langs de brede
stroom wonen, zijn zelf vertrok-
ken of moeten worden geëva-
cueerd. De autoriteiten houden
rekening met dijkdoorbraken.

In de streken Piemonte en Ligu-
ria, die de afgelopen dagen het
zwaarst getroffen zijn, geldt
sinds gisteravond de noodtoe-
stand. Tot dat tijdstip waren 56
lijken geborgen, 28 personen zijn
nog steeds vermist. Het aantal
daklozen is tot achtduizend ge-
stegen. De Italiaanse pers schat
de schade op zes tot elf miljard
gulden.

Honderden dorpen zijn nog ver-
stoken van stroom, gas en tele-
foonverbindingen. Duizenden
dode runderen en andere dieren
drijven op het water en vormen,
samen met afval uit de industrie,
een gevaar voor de volksgezond-
heid.
In Alba staat de bekende Fer-
rero-chocoladefabriek twee me-
ter onder water. Bij de Fiat-
fabriek in Mirafiori bij Turijn
zijn tweeduizend werknemers
tijdelijk werkloos omdat er geen
aanvoer van materialen mogelijk
is. Rond vijfhonderdduizend
hectare agrarisch gebied is ver-
nield.

DOOR CEES VAN DER LAAN Seks, drank en gebrek aan
discipline op marineschool

DEN HELDER - De orde en
tucht op de marine-opleidings-
school in Den Helder zijn volko-
men zoekgeraakt. Leerlingen
gaan zich volgens de Sociale
Coördinatiecommissie (SCC) van
de marineschool geregeld te bui-
ten aan seks en drank. Onderof-
ficieren slagen er niet in de dis-
cipline te handhaven. De mari-
neleiding heeft inmiddels harde
maatregelen aangekondigd. Er is
een sergeant-majoor van het
Korps Mariniers aangesteld om
de discipline te herstellen.

9P de marine-opleidingsschoolin de Helderse kazerne Willems-
oord zitten zon 1.250 leerlingen,
in de leeftijd van 17 tot 23 jaar.
Zij volgen onderwijs aan de
School voor Eerste Maritiem Mi-

litaireVorming en de opleidings-
school voor operationele dienst-
vakken, 'Opschoon' geheten. De
situatie in de kazerne, waar de
leerlingen intern verblijven, is
volgens de Sociale Coördinatie-
commissie de laatste tijd uit de
hand gelopen. Seks, drank, van-
dalisme en gebrek aan discipline
zijn er scheringen inslag.

„Via de bedrijfsarts hoor ik dat
er sprake is van losbandigheid
op seksueel gebied, eetproble-
men bij met name jongevrouwe-
lijke militairen en alcoholpro-

blemen. Voor mijn gevoel is er
bij een aantal mensen sprake
van een grote psychische ontred-
dering," zegt personeelsofficier
mevrouw Reiff-Kranenburg in
het vakbondsorgaan van de Ver-
eniging Belangenbehartiging
Militairen VBM/LKV. Haar con-
clusie wordt bevestigd door
overste Oudendijk van de ma-
rine-opleiding. „Als Koninklijke
Marine willen we geen uitwas-
sen. Maar er ontstaat een grote
druk op jonge mensen die op el-
kaar worden geduwd," zo zegt
hij in hetzelfde blad.

Het middenkader op de school,
Ivooral bestaande uit onderoffi-
cieren, heeft de situatie niet in
jde hand. „De leerlingen zijn niet
meer aan te pakken," hebben ze

ipersoneelsofficier Reiff-Kranen-
burg latenweten.'
De gezagsverhoudingen op de
opleidingsschool zijn zoekge-
raakt, stelt zij vast. „Het mid-
denkader is moe. Ze konden
daar nergens terecht als er pro-
blemen waren op het gebied van
de gezagsverhoudingen." Ook
vindt zij datbinnen de marine de

visie op leiderschap „onvoldoen-
de wordt uitgedragen."

De marineleiding heeft harde
maatregelen aangekondigd en
deels al uitgevoerd. Zo mogen de
jongens en meisjes vanaf zes uur
's avonds niet meer bij elkaar op
:de kamer. Een sergeant-majoor
van het Korps Mariniers is in de
Ifunctie van onderofficiervan po-
ilitie aangesteld om orde en tucht
|te herstellen.

Ook komt er weer een dagelijks
|appèl en zal er vaker bewaking
|door de gebouwen patrouilleren.'Verder worden er 's avonds meer
activiteiten georganiseerd, voor-
al sport. Ook wordt eraan ge-
werkt vier mensen op een kamer
te huisvesten in plaats van zes en
ten slotte wordt gedacht aan het
inrichten van huiskamers met tv.

binnen/buitenland

Weer Franse minister
verdacht van corruptie

Ql Vanonzeredactie buitenland
i, pARIJS - De regering
t» Van premier Balladur
1 verliest mogelijk binnen-
kort een derde minister
ji lri verband met een cor-
g( ruptieschandaal. Het sa-i tirische weekblad Le
tj Canard Enchainé meldt
i vandaag, dat minister
iMichel Roussin (Ontwik-
kelingssamenwerking)
°P korte termijn in staat~ van beschuldiging zal

i Worden gesteld vanwege
l ZlJn aandeel in een
it grootschalige zwendel
I Wiet valse rekeningen enf, declaraties.

Roussin en enkele ande-
ren zouden in het begin
van de jaren negentig via
een door hen opgericht
adviesbureau voor 38
miljoen frank (bijna 13
miljoen gulden) aan val-
se rekeningen hebben
ingediend bij de woning-
bouwvereniging van de
stad Parijs. Een deel van
dat geld zou via diverse
omwegen in de partijkas

van de RPR, de partij
van burgemeester Jac-
ques Chirac, zijn ge-
vloeid.
In verband met die zaak
zijn de afgelopen maan-
den al diverse arrestaties
verricht. De naam van
minister Roussin zou
herhaalde malen voorko-
men in documenten die
de Franse Justitie bij
huiszoekingen in beslag

heeft genomen. Als Mi-
chel Roussin inderdaad
in staat van beschuldi-
ging wordt gesteld,
wordt hij na Alain Ca-
rignon (Communicatie)
en Gérard Longuet (In-
dustrie) de derde Franse
minister die in verband
met een corruptiezaak
moet opstappen.
Alain Carignon trad af-
gelopen zomer af na in

opspraak te zijn geraakt.
Hij verblijft sinds enkele
weken in een gevangenis
in Lyon. Hij wordt er van
verdacht zichzelf voor
vele miljoenen guldens
verrijkt te hebben bij de
privatiseringvan het wa-
terleidingbedrijf van
Grenoble, de stad waar-
van Carignon burge-
meester is.
Gérard Longuet moest
enkele weken geledenaf-
treden in verband met de
dubieuze financiering
van zijn vakantiewoning
in Saint Tropez. Longuet
zou slechts de helft van
de bouwkosten zelf heb-
ben betaald.

Nuis verwijt media verkeerde uitleg woorden:

’Bezuinigingen hoger
onderwijs haalbaar’

Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG- Staatssecretaris Nuis
van Onderwijs verwijt de media dat
zij uitlatingen van hem over de on-
haalbaarheid van de bezuinigingen
in het hoger onderwijs fout hebben
weergegeven. Volgens de bewinds-
man bedoelde hij dat de afgespro-
ken 500 miljoen aan besparingen
„zeker niet" door de stelselherzie-
ning zal worden gehaald, maar door
nog nader te bepalen maatregelen.
Het televisiejournaal heeft die
boodschap misvormd, aldus de
D66-bewindsman gisteren in de
TweedeKamer.
Vorige week zei Nuis op een pers-
conferentie, waar de plannen over
het hoger onderwijs werden bespro-
ken, dat de 500 miljoen aan bezui-
nigingen „lastig, zo niet onmoge-
lijk" waren. Hij zei ook „zeker te
weten" dat debesparingen op hoge-
scholen en universiteiten niet ge-
haald zouden worden. Volgens de
aanwezige media doelde Nuis hier-
mee ook op de maatregelen die een
ambtelijke werkgroep momenteel
onderzoekt en die vooruitlopend op
de stelselherziening de noodzakelij-
ke miljoenen moet opbrengen. Des-

gevraagd legde Nuis echter vrijdag
aan premier Kok uit dat hij onver-
kort zal vasthouden aan de 500 mil-
joen gulden en dat alles op een
misverstand berustte.

De GPV'er Schutte vroeg de staats-
secretaris gisteren wie er nu gelijk
had: de media of de bewindsman.
Hoewel Nuis volgens eigen zeggen
„in de onfeilbaarheid van de pers
gelooft," weet hij de commotie over
zijn uitspraak aan de media. Het te-
levisiejournaal heeft zijn uitspraak
„zo uitgesneden" dat het leek alsof
hij de totale bezuinigingen niet zou
kunnen halen. „Ik neem dat nie-
mand kwalijk, zelfs mezelf niet,"
aldus Nuis. De staatssecretaris ver-
wacht wel degelijk dat hij de 500
miljoen aan besparingen zal halen.
„Maar daar zijn we nog niet uit."

Van tafel
Vertegenwoordigers van de univer-
siteiten hebben gisteravond na een
gesprek met Nuis en minister Rit-
zen over de bezuinigingen voor het
hoger onderwijs laten weten datdie
van tafel moeten. De universiteiten
kunnen geen 240 miljoen gulden
(van de 500 miljoen) voor hun reke-
ning nemen zonder de kwaliteit van
het onderwijs aan te tasten, aldus
voorzitter Van Lieshout van de
VSNU (de gezamenlijkeuniversitei-
ten). Volgens eigen berekeningen
zullen ruim 13.000 onderzoekers en
docenten hun baan verliezen, als de
bezuinigingen doorgaan.

Brandweerman
weerhoudt vrouw
van fatale sprong
MEPPEL - Een 21-jarige vrouw
uit Meppel heeft gisteren de
wijk Haveltermade in haar
woonplaats in rep en roer ge-
bracht. De vrouw was rond
twaalf uur totaal overstuur op
het dak van een twee etages ho-
ge flat geklommen en gooide
met dakpannen. Pas na ander-
half uur kwam er een einde aan
het hachelijke avontuur. Onge-
deerd, maar erg in de war, werd
zé via de ladderwagen van de
brandweer naar beneden ge-
haald.
Dat gebeurde nadat ondermeer
de brandweercommandant, bij-
gestaan door hulpverleners uit
de geestelijke gezondheidszorg,
met succes op haar had inge-
praat.

Bescheiden resultaat overlegRabin/Arafat
Afsluiting Gaza en
Westoever verlicht

Van onze redactie buitenland

TEL AVIV - Israël zal de afsluiting
van de Gazastrook en de Westelijke
Jordaanoever verder verlichten en
meer bestuurstaken overdragen aan
de Palestijnen. Over twee weken
zullen de onderhandelingen over
Palestijnse verkiezingen en een her-
groepering van het Israëlische leger
worden hervat. Dat was het be-
scheiden resultaat van een gesprek
tussen de Israëlische premier, Jit-
schak Rabin, en PLO-voorzitter
Jasser Arafat, gistermiddag bij de
noordelijke toegang tot de Gaza-
strook.

De afsluiting van de Westoever en
de Gazastrook werd vorige maand
van kracht, na een bomaanslag in
Tel Aviv waarbij 22 mensen het le-

ven verloren. Op verzoek van Ara-
fat heeft Rabin vorige week een
beperkt aantal Palestijnen toege-
staan naar Israël te reizen. Gisteren
is afgesprokendat nog eens tiendui-
zend Palestijnen hun werk in Israël
mogen hervatten. Verder zullen Pa-
lestijnse chauffeurs met een specia-
levergunning weer goederen mogen
vervoeren tussen de Gazastrook en
deWestoever.

Overdracht
Over de overdracht van een aantal
'bestuurstaken op de Westelijke Jor-
daanoever is al in augustus een af-
spraak gemaakt, maar de uitvoe-
ring liep vertraging op doordat
donorlanden beloofde fondsen niet
op tijd overmaakten. Rabin zei gis-
teren dat hij nu de toezegging heeft
dat het geld de Palestijnse Nationa-
le Autoriteit voor het eind van de
maand zal bereiken. Op 15 novem-
ber zal het Israëlische militaire ge-
zag de posten toerisme en sociale
zaken overdragen, vijftien dagen
later volgen volksgezondheid en be-
lastingen.

Rabin en Arafat bevestigden na af-
loop van hun gesprek dat ze beiden
onverminderd zullen vasthouden
aan de in Oslo en Caïro bereikte ak-
koorden. „We zijn niet van plan
veranderingen aan te brengen in
onze verplichtingen," zei Rabin.

punt uit
Minder

Het aantal bankovervallenis in
de eerste negen maanden van
dit jaar spectaculair gedaald.
In deze periode werden 247
banken overvallen, een daling
van 37 procent ten opzichte
van de eerste negen maanden
van 1993 toen 395 banken het
slachtoffer werden. Dit is voor-
al te danken aan een betere
beveiliging van banken en de
komst van roofcoördinatie-
teams in bepaalde politiere-
gio's.

Houseparty’s
Burgemeester Opstelten van
Utrecht stelt geen totaalverbod
in op houseparty's, wat hij eer-
der nog overwoog. Hij wil van
geval tot geval bekijken of hij
een vergunning afgeeft. Opstel-
ten constateert wel dat grote
housefeesten zoals die in de
Central Studio's, 'kennelijk'
niet meer beheersbaar zijn. Om
die reden heeft de organisator
al laten weten ze niet meer te
houden.

Ikea
Ingvar Kamprad, de oprichter
en directeur van de Zweedse
meubelgigant Ikea, heeft in de
Tweede Wereldoorlog contac-
ten gehad met een pro-nazi-
groep in Zweden. Deze bleven
bestaan tot in het begin van de
jaren vijftig. In een vraagge-
sprek met een Zweedse krant
bevestigde de 68-jarige Kamp-
rad dat hij tussen 1945 en 1948
heeft deelgenomen aan verga-
deringenvan debeweging Nys-
venska (Nieuw' Zweden). Hij
wijst erop dat hij nooit 'lid' is
geweest van Nysvenska.

Koeweit
Irak zal Koeweit vermoedelijk
snel erkennen. Dat heeft het
Russische ministerie van Bui-
tenlandse Zaken gisteren be-
kendgemaakt. Het Iraakse par-
lement en de regerende Baath-
partij moeten de beslissing van
president Saddam Hoessein
nog wel ratificeren, meldt Mos-
kou.

Opslaan
De uitstoot van het broeikasgas
kooldioxyde (CO2) door elek-
triciteitscentrales kan belang-
rijk omlaag. Het is namelijk
zeer goed mogelijk om grote
hoeveelheden CO2 op te slaan
in lege aardgasvelden. De ge-
volgen voor het plaatselijk mi-
lieu daarvan zijn gering. Dat
stelt de scheikundige C. Hen-
driks in een proefschrift waar-
op hij binnenkort promoveert.

Paspoort
De Nederlandse Staat betaalt
een schadevergoeding van ze-
ven miljoen gulden aan de ban-
ken die in de jaren tachtig
waren betrokken bij het mis-
lukte paspoortproject. Nadat
een parlementaire enquête in
1988had aangetoond dat dere-
gering de produktie van een
nieuw Nederlands paspoort
had verknoeid door het werk
uit te besteden aan een particu-
liere drukkerij, claimden ban-
ken financiële genoegdoening.

Veroordeling
Een rechtbank in Athene heeft
de vroegere persmagnaat en
bankier George Koskotas giste-
ren tot twintig jaar gevange-
nisstraf veroordeeld. Koskotas
(39) is ervan beschuldigd in
1988 als eigenaar van de Bank
van Kreta zon 400 miljoen gul-
den te hebben verduisterd.

Opgepakt
De Franse politie heeft gisteren
in een grootscheepse klopjacht.
95 vermeende moslim-extre-"
misten gearresteerd. Zij wor-:
den verdacht van steun aan de
Gewapende Islamitische Groep-
(GlA). De GIA wordt verant-
woordelijk gehouden voor tal-'
loze aanslagen in Algerije. !
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" Een man in de Noorditaliaanse stad Alba zit teneergeslagen voor de resten van wat
tot voor kort zijn huis was. Pas nu wordt echt duidelijk wat voor een enorme schade
het noodweer heeft aangericht. Foto: reuter



Verlichting keuring volgens FNV nu onmogelijk
’Wetswijziging nodig

voor onrecht in wao’

Van onze redactie economie

DEN HAAG *- Volgens de
federatie FNV is het on-
mogelijk de uitvoering
van de 'onrechtvaardige'
wao te verzachten. „Op-
rekken van de regels lukt
absoluut niet. De keuring
is zo dichtgetimmerd, dat

] ook de keuringsarts er
1nauwelijks meer invloed
,op heeft," aldus FNV-
jbestuurslid M. Clerx., ~De onrechtvaardigheid
ikan alleen uit de wao
| worden gehaald door een
1 wetswijziging."

Nadat de Raad van State in juli
oordeelde dat de manier waarop
het recht op een wao/aaw-uitke-
ring wordt bepaald onrechtvaar-
dig is, hebben de FNV en de
Gemeenschappelijke Medische
Dienst (GMD) intensief gezocht
naar mogelijkheden die verlich-
ting zouden kunnen geven. Ze zijn
daarin niet geslaagd. Dat komt
volgens Clerx doordat de formu-
lieren en computerprogramma's
die worden gebezigd nauwelijks
ruimte laten voor menselijke in-
terpretatie. Ook de poging om de
wao-wijziging aan te vechten bij

i het Europese Hof voor Justitie is
op een dood spoor beland.

Handicap
Sinds een jaar is iemands recht op
een wao/aaw-uitkering niet meer

' afgeleid van wat iemand ondanks
i zijn handicap redelijkerwijs nog
! zou kunnen verdienen, maar wat. hij maximaal zou kunnen verdie-

nen met welk baantje dan ook. Zo
! kan iemand die drie maanden. moet wachten op een open-harto-

peratie gedurende die tijd geen
aanspraak maken op wao, termi-

I nale kankerpatiënten meestal ook
] niet. Het gebruikte computersys-
j teem (Fis) met 8.000 beroepen
' (geen vacatures) laat volgens
Clerx evenmin ruimte voor sou-
plesse.

De FNV blijft bij haar eis dat het
kabinet de herkeuringen van
wao'ers stopzet tot een oplossing
voor de door de Raad van State
gesignaleerde onrechtvaardighe-
den is gevonden. Het door de FNV
uitgegeven FNV Magazine plaatst
deze week een artikel onder de
kop 'De wao bestaat niet meer.
Daarin wordt vastgesteld dat de
wao als werknemersverzekering
tegen arbeidsongeschiktheid feite-
lijk niet meer bestaat en dat de
wao-gat-verzekering waarvoor
miljoenen extra premie betaald
moet worden, 'flauwekul' is.

Soelaas
Opmerkelijk daarbij is dat de vak-
bonden de verzekeringen in de
cao's hebben opgenomen onder de
aanprijzing dat die het 'wao-gat'
zouden dichten. De FNV zoekt nu
soelaas in hetverlagen van de pre-
mies van die verzekeringen die
echter in handen zijn van particu-
liere verzekeraars, dan wel de
pensioenfondsen (60 procent).

Volgens Clerx kan er alleen spra-
ke zijn van een rechtvaardige
wao-keuring als meegenomen
wordt of de arbeidsongeschikte
werkelijk weer aan de slag kan.
„De koppeling met de arbeids-
markt moet worden hersteld."

Verbijsterd
De Tweede Kamer is volgens
Clerx even verbijsterd als de bui-
tenwereld over de onverwacht
harde manier waarop de wao is
uitgepakt. Toch is niet te ver-
wachten dat Kamerleden voor de
arbeidsongeschikten zullen opko-
men, zegt Clerx, „aangezien er
voorlopig geen verkiezingen zijn."

Val van de Muur
was ’het einde’

Van onze redactie buitenland

DEN HAAG - Leden van de ver-
eniging Nederland-DDR zaten
op 9 november 1989 treurend
voor de televisie. Nu de Berlijnse
Muur was gevallen, vreesden de
idealisten een spoedige onder-
gang van het 'betere' Duitsland.

„Als de Muur niet was openge-
gaan, had Oost-Duitsland kun-
nen blijven bestaan," meent
Frans Uijen, die vijftien jaar
vice-voorzitter was van de in-
middels opgeheven vereniging
Nederland-DDR. „Op den duur
waren de gesloten grenzen wel-
licht overbodig geworden. Maar
om dat te bereiken, hadden
vooral deWestduitse politici hun
houding jegens Oost-Duitsland
moeten wijzigen. Bonn erkende
bijvoorbeeld het DDR-staats-
burgerschap niet, een onmogelij-
ke situatie!"
Uijen praat vijf jaar na dato nog
vrij afwijzend over de opening
van de Oostduitse grenzen. Het

voormalig Eerste-Kamerlid van
de PvdA toont begrip voor de
bouw van deMuur: „Het was een
kwestie van zelfbehoud. Met de
afsluiting van de grens in 1961
voorkwam het Oostduitse regime
een verdere leegloop van de
DDR. Goedopgeleide jongeren
ontvluchtten massaal het land.
Als de machthebbers niet had-
den ingegrepen, was het land
leeggelopen."
Vier jaar na de onvermijdelijke
opheffing van de vereniging Ne-
derland-DDR, probeert Uijen
met terugwerkende kracht zijn
lidmaatschap een nieuwe inhoud
te geven. Hij spreekt niet meer
over de "verworvenheden" van
de communistische maatschap-
pij, oVer de voorbeeldfunctie van

het "andere" Duitsland. Op zoek
naar een rechtvaardiging voor
zijn bemoeienissen met de DDR,
grijpt hij terug op de wijdver-
breide angst voor een nieuwe
Duitse poging om Europa te
overheersen. Geen nazi's meer,
geen Derde Wereldoorlog, is het
motto.

„Ik ben lid geworden om het be-
staansrecht van de socialistische
republiek te onderstrepen en op
die manier twee kleinere Duits-
landen te behouden. De vereni-
ging wilde met haar Oostduitse
contacten begrip kweken voor
het andere Duitsland, zodat Ne-
derland het niet meer als vijand
zou beschouwen," zegt Uijen.
„Dat de bevolking van de voor-

malige DDR het nu slecht heeft,
is jammer. Maar veel erger is het
dat er weer een groot Duitsland
is. Ik zal het niet meer meema-
ken, maar de kans is aanzienlijk
dat het land zich losweekt uit de
Westeuropese samenwerking en
zijn eigen gang gaat."
De 67-jarige Uijen wil nauwe-
lijks iets loslaten over zijn herin-
neringen aan de dag dat de Muur
viel. Hij vernam van de histori-
sche gebeurtenis op de televisie.
„Dit is het einde," wist hij. De
behoefte om met de Oostduitsers
feest te vieren, had hij niet.
Oud-ambassadeur in de DDR
Egbert Jacobs kijkt daarentegen
met veel plezier terug op de 9de
november 1989. De hele nacht
trok hij met een deinende, uitge-
laten menigte door Berlijn. „De
negende november 1989 was het
einde van een periode, dat was
duidelijk. Ik hield al enigszins
rekening met het einde van mijn
ambassadeurschap in de DDR.
Maar dat de ontwikkelingen zo
snel zouden gaan, verrastte
iedereen."

Verdronken visser al eerder overvaren maar gered
Urk verslagen door
ramp op Noordzee

DOOR WOUTER J. DE JONG
URK - „Het is Gods wil en niet an-
ders." De gepensioneerde visser
Willem Hoekstra, staandbij het vis-
serijmonument van Urk, weet het
zeker. En hij weet ook al hoe de
ramp met de FD 141 Larissa is ont-
staan: „Die Maltezer bulkcarrier
heeft gewoon geen voorrang ver-
leend toen de kotter de vaargeul
overstak."

De 80-jarige Albert van Veen, even-
eens ex-visser, nuanceert de mening
van Hoekstra: „Het is Gods wil ge-
weest, akkoord, maar elke visser
heeft wel zn eigen verantwoorde-
lijkheid! En in dit geval heeft de
schipper wellicht te veel op zn ra-
dar vertrouwd. Want het was daar
gisteravond toch behoorlijk mis-
tig."
Voor de verdronken Urker Maarten
Kramer (44), een neef van de even-

eens verdronken vader Lubbert (44)
en zoon Sjoerd Kramer (25), was
het overigens niet de eerste keer dat
het schip waarop hij voer, werd
aangevaren. Enkele jaren geleden
gebeurde hetzelfde met de kotter
UK 271, net buiten de haven van IJ-
muiden. Toenkon de gehele beman-
ning, Maarten Kramer incluis,
worden gered door in de buurt va-
rende collega-vissers. Eergisteren
hadden de Kramers, schipper
Johannes Gerssen, Sjaak Bootsma
uit Lemmer en J. van der Kruk uit
Urnuiden niet dat geluk.

binnen/buitenland

Mokerslag
De gebeurtenis heeft het voormalige
eiland als een mokerslag geraakt.
Het was alweer twintig jaar geleden
dat het vissersdorp een dergelijke
droeve tijding te verwerken kreeg.
Toen verging de UK 63 met man en
muis. Een vader met twee zoons

plus twee bemanningsleden lieten
toen het leven. De toedracht van
dat voorval is nooit bekend gewor-
den. Ditmaal verdronken vier va-
ders. Gisteren waren vijf van de zes
bemanningsleden gevonden.
De Larissa was op weg van Delfzijl
naar de visgronden voor de Deense
kust om daar op schol te gaan vis-
sen. De kapitein had de koers naar
die richting verlegd omdat bij de
Doggersbank, de normale visstek
van de kotter, de vangst de laatste
tijd beduidend geringer was ge-
weest. Kort na vertrek uit de Delf-
zijler haven maakte de kotter de
fatale oversteek over de druk beva-
ren west-oost-scheepsroute net ten
noorden van de Waddeneilanden.
Vrijwel zeker werd de kotter ter
hoogte van de machinekamer ge-
raakt. Dat menen tenminste de vis-
serslui op de Urker wal: Albert van
Veen: „Als je in de machinekamer
wordt geraakt, dan kun je ook de
pompen niet meer gebruiken. Dan
is er geen houden meer aan. Het-
zelfde gebeurde drie jaar geleden
nog met de Den Helder 29. Die werd
in dezelfde scheepvaartroute over-
varen en zonk vrijwel onmiddel-
lijk."
De stelligheid waarmee ex-visser
Hoekstra meent te weten hoe het
ongeluk maandag kon gebeuren,
wordt door Albert van Veen bestre-
den. Hoekstra meent dat het
vrachtschip Hero, die onder Malte-
zer vlag vaart, geen voorrang zou
hebben verleend aan de kotter, ter-
wijl dat zou moeten omdat de laat-
ste 'van rechts' kwam. Van Veen, op
de kade in gesprek met visser Jacob
Korf, meent met de laatstgenoemde
dat de schipper van de Larissa een
risico heeft genomen om in dichte
mist de drukke scheepvaartroute
over te steken. „Hijheeft wellicht te
veel op zn radarbeeld vertrouwd.
Het mag dan wel Gods beschikking
zijn, maar een ieder draagt toch zn
eigen verantwoordelijkheid. De
juiste toedracht zullen we wel nooit
achterhalen. Vier Urker vaders zijn
dood. Aan hen kunnen we het niet
meer vragen."

’Nieuwe opzetarbeidsbureaus’
DEN HAAG - Werklozen heb-
ben baat bij een geheel nieuwe
opzet van de arbeidsbureaus.
Aan het voortdurende geruzie
tussen overheid, werkgevers en
vakbeweging die nu de bureaus
besturen, moet een eind komen.
De coalitie stuurt aan op ar-
beidsbemiddeling door alleen
de sociale partners of door com-
merciële bureaus. Dit vanwege
de 'verziekte sfeer' die is ont-
staan rond de arbeidsbureaus.

Tribunaal
Het is te gemakkelijk om op
voorhand te beweren dat heli
internationale VN-Joegoslal
viëTribunaal weinig con-
creets zal opleveren. In iedef
geval is het goed dat de
rechters ter plaatse weel
eens duidelijk maken wal-
de normen en waarden zijn,;
waarmee in deze tijd van
moderne oorlogvoering -

met zeer primitieve uitwassen - rekening dient te worden gehou-
den. Het hoeft geen betoog dat de afgrijselijke moorden, seriever
krachtingen, etnische zuiveringen en de aanwezigheid van concert
tratiekampen in het voormalige Joegoslavië ten sterkste veroordeeld
moeten worden. Kennelijk maakt ook de Conventie van Genève.
op veel volkeren geen enkele indruk meer. Alleen daarom al is_
het goed dat het eerste internationale oorlogsmisdadentribunaal,
sinds de processen van Neurenberg, wordt gehouden.
Om het Tribunaal daarnaast bestaanszin te geven, is het van.
belang dat er ook daadwerkelijk oorlogsmisdadigers in Den Haag[(
terechtstaan. Inmiddels lijkt in die lacune voorzien doordat de
vermeende Servische oorlogsmisdadiger Dusan Tadic geen be-
zwaar heeft tegen een overname van zijn berechting door het-
Tribunaal. Tadic is in februari in Duitsland opgepakt en maandag.
in staat van beschuldiging gesteld. De voormalige kampbewaari
der Tadic is ondermeer aangeklaagd voor betrokkenheid, in vijftien»
gevallen, bij volkerenmoord, bij verkrachtingen en tien slachtpar-
tijen waarbij 32 mensen de dood vonden.
Eveneens maandag vaardigde het VN-hof in Den Haag arrestatiebe-!
velen uit tegen een andere verdachte, Dragan Nikolic, een ServH
sche commandant van een gevangenenkamp in Bosnië. Nikolic;
is de eerste die door het Joegoslavië-Tribunaal formeel is aange-'
klaagd. De kans dat hij ook werkelijk veroordeeld zal worden is
klein, omdat de Bosnisch-Servische autoriteiten hem niet zullen uitle-
veren. De VN-Veiligheidsraad heeft hen weliswaar verplicht de
verdachten over te dragen, maar de Bosnische Serviërs erkennen
het VN-hof niet. Het VN-Tribunaal kan geen verdachte bij verstek
berechten, maar wel een internationaal arrestatiebevel uitvaardi-
gen. Lidstaten van de VN, op wier grond de verdachten zich
ophouden zijn verplicht hen uit te leveren. Weigering kan dan
weer leiden tot sancties van de Veiligheidsraad.
Het tribunaal is een poging van de internationale gemeenschap
om internationaal humanitair recht dwingend op te leggen. Verant-
woordelijken voor gruweldaden ontkomen in eigen land te vaak
aan berechting. Oorlogsmisdadigers en hun regeringen hebben
zich boven elke wet geplaatst. Aan die gang van zaken dient
een eind te komen. Als het Tribunaal daar een bijdrage aan kan
leveren, is hef in wezen al geslaagd.

P.S.

Oorlogsmisdadigers mogelijk voor tribune

VN-baas wil politie
in Rwandese kampe

GENÈVE - De Verenigde Naties
zullen mogelijk een snelle interven-
tiemacht of een politiecontingent
sturen om voor veiligheid in de
Rwandese vluchtelingenkampen te
zorgen. Dat zei secretaris-generaal
Boutros Ghali gisteren na spoed-
overleg over de situatie rond de
Middenafrikaanse republiek.

„Ik zal een aantal opties aan de Vei-
ligheidsraad voorleggen, en die zal
dan een beslissing nemen," aldus
Boutros Ghali.
De grootste veiligheidsproblemen
zijn ontstaan in de kampen in Oost-
Zaïre, waar honderdduizenden
Rwandese vluchtelingen zitten.
Hutu-milities, die mede verant-
woordelijk zijn voor de massaslach-
tingen in Rwanda dit voorjaar, krij-
gen daar steeds meer greep op de
distributievan voedselhulp en ter-

roriseren de naar schatting 800-1:
vluchtelingen, voornamelijk 1*
van de Hutu-meerderheid.
Zaïre heeft al met VN-ingrijpeflt:
zijn grondgebied ingestemd. St*
ryar Khan, de speciale VN-ge4
voor Rwanda, zei na de vergadert
dat mogelijk 4.800 blauwhel»
naar de kampen worden gestut
Dat zal naar verwachting meer 't
een miljoen gulden per maand H
ten. Khan houdt er rekening
dat de operatie zes a twaalf ma.
den zal moeten duren.

_
Hij voegde eraan toe dat de Veil
heidsraad mogelijk snel een int)
nationaal tribunaal gaat instelt
om de daders te berechten vani
volkerenmoord in Rwanda. In i
maanden april tot juli zijn rtf
schatting 500.000 a 1.000.000 bj
gers vermoord, voornamelijk lefl
van de Tutsi-minderheid.
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# Leden van de Oostduitse grenspolitie ontmantelen symbolisch een stukje van de Berlijnse Muur. Foto: REUTER
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ategie
gaat verder dane« de FNV als beleid heeft ge-

'" De vakcentrale gaat ervan
*. een deel van de prijscom-
"e kan worden ingezet voor
"Ken over werkgelegenheid,.or de. loonsverhoging dus

oe 2,25 procent kan uitko-
Niettemin stelt De Waal dat
Komst van de discussie in de
r en houtbond „niet drama-. afwijkt van de bedoelingene vakcentrale, hoewel de bond
JJ1 >.veel krasser" opstelt.
NV'er erkent dat de bouwsec-
;de Weg bunnen openen naarPor»golf, zij het van relatief be-
■*e omvang (maximaal 3,5 pro-
J. e onderhandelingen overPeuwe cao voor debouwnijver-«o.ooo werknemers) begin-

snel. Als de door de bouw-
Sekozen strategie resulteert in

een „poencontract", dan is het ze-
ker niet denkbeeldig dat werkne-
mers in andere sectoren dezelfde
weg willen inslaan. „De loonnavol-
ging in Nederland is behoorlijk
groot," aldus De Waal.
„Maar wij hebben ons best gedaan
in onze arbeidsvoorwaardennota,"
vervolgt de FNV-bestuurder. „De
werkgevers zijn nu aan het woord.
We wiebelen op de rand van de af-
grond. En als de werkgevers ook
maar één verkeerde beweging ma-
ken, dan lazeren we in de afgrond,
dan hebben we een loongolf. Hoe
groot dat risico is, bepalen de werk-
gevers."

Prioriteit
Werkgelegenheid moet de hoogste
prioriteit houden op de onderhan-
delingsagenda, zo laat de vakcen-
trale CNV weten in reactie op de
looneis van de hout- en bouwbond
FNV. CNV-bestuurder C. van der
Knaap zegt begrip te hebben voor
vakbondsleden die de loonmatiging
onderhand zat zijn en tegelijk zien
dat het goed gaat met de economie.
Looneisen zwengelen echter een
verkeerde discussie aan. Volgens
Van der Knaap gaat het niet goed
met de ontwikkeling van de werk-
gelegenheid. Daarom moet de fi-
nanciële ruimte worden gebruikt
voor afspraken daarover.

Aanpassing
Het is nu de bedoeling dat de
Commissie op korte termijn
voorstellen doet voor aanpassing
van de hoeveelheden staal die
Tsjechië en Slowakije tegen een
bepaald tarief mogen exporte-
ren, in verband met de toetre-
ding van nieuwe lidstaten, waar-

onder Oostenrijk, tot de Europe-
se Unie op 1 januari volgend
jaar.

Met krachtige steun van vooral
Nederland, Denemarken en
Groot-Brittannië zegde Van
Miert toe dat de Commissie er
scherp op zal letten of de met
overheidssteun gefinancierde
plannen tot capaciteitsreductie
wel naar behoren worden uitge-
voerd. Minister Wijers zei dat er
„reden tot zorg" is over het tem-
po en de mate waarmee deze ca-
paciteitsvermindering plaats-
vindt. Om de drie maanden
rapporteert de Commissie daar-

over, met name over gevallen
waar het niet goed gaat. Wijers
noemde het Italiaanse Uva, CSI
in Spanje en de Portugese staa-
londerneming Siderurgia Nacio-
nal.
Het saneringsplan dateert van
ruim twee jaargeleden. De Com-
missie kwam daarmee op de
proppen op verzoek van de indu-
strie, die kampte met een instor-
ting van de markt. Brussel con-
stateerde een overcapaciteit van
19 tot 30 miljoen ton in een sec-
tor, die goed was voor een pro-
ductiecapaciteit van 170 miljoen
per jaar. Er stonden 50.000 tot
70.000 banen op de tocht.

De voorgenomen capaciteitsre-
ductie van 19 miljoen ton, die
Wijers gisteren al een „heel be-
scheiden" doelstelling noemde,
is met het aantrekken van de
economie anno 1994 mislukt. Tot
nu toe is zon 16,2 miljoen ton
gehaald. Daar zit dan 5 miljoen
ton bij van een groep Italiaanse
particuliere bedrijven, de zoge-
noemde Bresciani. Volgens di-
plomaten zal de Commissie in
het laatste geval bekijken of er
toch niet staatssteun aan te pas
is gekomen.

Hoogovens-topman Van Veen
gaf vorige week de schuld voor
het mislukken van het sane-
ringsplan aan de royale staatss-
teun voor slecht draaiende be-
drijven. Hij reageerde daarmee
op Van Mierts felle uitval naar
de particuliere bedrijven, die de
saneringsafspraken niet zouden
hebben gerespecteerd.
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EU-ministers schrappen
saneringsplan staal-sector

Van onze redactie economie

- Ook de Europese
o'nisters van Industriezakenleen geen j_eQ meer in plannen

f? staalindustrie te saneren.
'&] hebben gisteren op voorstel>Wn de Europese Commissie be-
ften het al jaren slepende dos-
eier> dat voorzag in miljoenen-llU|P aan de sector, definitief op
ij bergen
J gens minister Wijers van
r^n°mische Zaken betekent dit
aiil steunfonds, waarin 240
yjoen ecu (ruim f 510 miljoen)
jl] v°or het opvangenvan de ge-

-1 pn van de sanering, na 1995
-'orri meer wordt verlengd. Ook
js v| een emde aan het systema-,
0
ch volgen van de staalmarktJ °r de Commissie.

;(^rentegen blijven de import-
P^kende maatregelen voor

staal uit Tsjechië en

Slowakije van kracht. Europees
commissaris Van Miert (Concur-
rentiezaken) wilde daar eigenlijk
vanaf. Volgens diplomaten in
Brussel verzette met name Oos-
tenrijk zich daar sterk tegen.
Nederland was tegen verlenging
van de maatregelen.

economie
Bond eist harde afspraken over banen

FNV: loongolf is
hiet onmogelijk

Van onze redactie economie
V 6
j5HAAG - De werkgevers zijn aan zet. Als zij niet bereid

a|;n de collectieve arbeidsovereenkomsten afspraken te ma-
ver werkgelegenheid, dan is een loongolf niet onmogelijk.
:ei de arbeidsvoorwaardencoórdinator van de FNV, L. de

30 > gisteren in reactie op de uitkomsten van de bondsraad
gle bouw- en houtbond FNV.
e-

parlement' van de bouw- en
9 ond FNV legde maandag in
ireen 'bodem' in de looneisen
■0,25 procent (de prijscompen-
ir- Indien tijdens de onderhan-

| en blijkt dat werkgevers niet
* zijn keiharde werkgelegen-

?«spraken te maken, dan kan
n oplopen tot 3,5 procent, de
c Pnv veronderstelde onder-.- Hlr>gsruimte.

Batterij gaat vier keer langer mee
IJMUIDEN - Oplaadbare batterijen kunnen binnenkort vier keer zo
lang mee als nu het geval is. Bij het staalbedrijf Hoogovens heeft de
afdeling Elektronica en Instrumentatie daarvooreen nieuw type ac-
culader ontwikkeld. Inmiddels is een contract getekend met Eclair
Electronics die de opladers gaat fabriceren en verkopen.
Eigenlijk kwam Hoogovens bij toeval op de nieuwe oplader uit. Het
staalbedrijf gebruikt namelijk zelf veel batterijen, ondermeer in af-
standsbedieningenvan kranen, locomotieven en bepaalde machines.
Veel accu's haalden de door de fabrikant beloofde oplaadbeurten
(1.000) niet eens. Een behoorlijkekostenpost dus en niet erg milieu-
vriendelijk. De serviceploeg van Hoogovens ontwikkelde een eigen
lader, die batterijen wel 4.000 keer kan opladen. Omdat ook buiten
het bedrijf hiervoor belangstelling bestaat, vooral vanuit de foto-, vi-
deo- en filmwereld, is het contract met Eclair getekend.

Rockwool koopt Slowaakse
steenwolfabriek Izomat
Van onze redactie economie

ROERMOND - De Rockwool Inter-
national Groep heeft samen met het
Deense investeringsfonds voor Cen-
traal- en Oost-Europa de Slowaak-
se steenwolfabriek Izomat overge-
nomen. Dat past precies in de stra-
tegie van het bedrijf om uit te
breiden in Oosteuropese richting.
Rockwool Izomat, zoals het bedrijf
gaat heten, is gevestigd in Nova Ba-
na, ongeveer 150 kilometer ten oos-
ten van Bratislava. Er werken onge-
veer zeshonderd mensen. Rockwool
en het Deense investeringsfonds in-
vesteren in de komende jaren 14,5
miljoen gulden in de modernisering
van het produktieproces van de fa-
briek. Met de know-how van Rock-

wool van steenwoltechnologie,
verwacht de groep de kwaliteit van
de produkten te kunnen verbeteren
en het produktieproces milieuvrien-
delijker te kunnen maken.

Rockwool is de grootste steenwol-
producent ter wereld. De laatste ja-
ren werden al meer steenwolfabrie-
ken overgenomen en gemoderni-
seerd. In 1991 werd de grootste
minerale wolproducent van Oost-
Duitsland ingelijfd en in 1993 de
grootste steenwolfabriek van Polen.'
Rockwool International bezit vijf-
tien fabrieken: drie in Noorwegen,
drie in Denemarken, vier in Duits-
land en één in Canada, Groot-Brit-
tanië, Frankrijk en Polen. De groot-
ste fabriek staat in Roermond.

Hollaar naar Océ van der Grinten
Van onze redactie economie

VENLO -De directeur-hoofdredac-
teur van de Geassocieerde Pers
Diensten (GPD), Paul Hollaar, ver-
trekt naar Océ-van der Grinten. Hij
wordt daar op 1 februari 1995 Ma-
nager Corporate Communications,
een nieuwe functie bij het concern.

in 1993 een omzet van 2,6 miljard
gulden. Er werken 13.000 mensen,
van wie zon 3.000 in Nederland.Tn
het concern worden copiers, plot-
ters en zeer geavanceerde appara-
tuur voor gecompliceerde construc-
tietekenkamers gemaakt. Océ heeft
verhoudingsgewijs één van de
grootste afdelingen op het gebied
van onderzoek en ontwikkeling in
het land, met zon 700 wetenschap-
pers.

Hollaar (51) is sinds zes jaar direc-
teur-hoofdredacteur van de GPD,
een redactioneel samenwerkings-
verband van 21 regionale dagbla-
den in Nederland, waaronder het
Limburgs Dagblad, en België (Ga-
zet van Antwerpen). Bij elkaar heb-
ben deze kranten een oplage van 1,6
miljoen exemplaren per dag.

Alle communicatie-activiteiten die
tot dusverre onder verantwoorde-
lijkheid van enkele leden van de
Raad van Bestuur en van Business
Units van Oce-van der Grinten
plaats hadden, komen onder de cen-
trale verantwoordelijkheid van de
nieuwe functionaris.
Océ-van der Grinten is een Neder-
landse multinational met zijn
hoofdkwartier in Venlo. Het maakte

Akkoord over vervoer bij Campina
ZALTBOMMEL - Zuivelcoöperatie Campina Melkunie heeft gisteren een
akkoord bereikt met de vakorganisaties en de ondernemingsraad over het
vervoer. Voor het zuiveltransport wordt een aparte bv opgericht. De 580
betrokken werknemers gaan van de zuivel-cao naar de minder aantrekke-
lijke cao beroepsgoederenvervoer.
Eerder dit jaarontstond een conflict tussen de coöperatie en de chauffeurs
over het plan van het bedrijf om het vervoer te verzelfstandigen. Doel was
de kosten van het transport omlaag te brengen.
Gisteren is besloten de plannen toch door te zetten. Het inkomensverschil
dat ontstaat door de overgang naar een andere cao wordt de komende 2,5
jaargecompenseerd. Gedwongen ontslagen blijven uit.
De vakorganisaties leggen het onderhandelingsresultaat met een neutraal
advies aan de leden voor. Op 28 november blijkt of de leden instemmen
met het akkoord.

Nieuwe vrachtloods

(ADVERTENTIE) 'h .ky, ilgjg^ NEPAL-STUNT
~Etfii(^ De gehele voorraadradikaal afgeprijsd

1200x150 VAN 990,- NU 475,-
-240x170 VAN 1350,- NU 650,-
-250x200 VAN 1650,- NU 790,-
-300 x 200 VAN 1980,- NU 950,-
-350 x 250 VAN 2990,- NU 1550,-

Reserveren en betaling in termijnen mogelijk
TEHERAN TAPIJTEN B.V.

I PROMENADE 145-147 HEERLEN

" Het afhandelingsbedrijf Ogden heeft gis-
teren een nieuwe vrachtloods ter waarde
van 35 miljoen gulden op de luchthaven
Schiphol in gebruik genomen. Het Ameri-
kaanse bedrijf streeft ernaar zijn huidige
marktaandeel van 2 procent in de vracht-
markt op Schiphol te verdrievoudigen.

Ogden heeft in de anderhalf jaar dat het
op Schiphol werkzaam is al een marktaan-
deel van 10 procent verworven bij het afhan-
delen van passagiersvliegtuigen. Dat is ten
koste gegaan van KLM, die ongeveer 75
procent van de markt in handen heeft, en
van Airogroundservice (AG). Foto: ANP
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<É»piccolo's
In deCramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postbank:lo3sloo
Bank: ABN-AMRO 57.75.35.935
Fax: 045-739204 of 739364

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

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

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

Telefonisch opgeven

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

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

HetLimburgs Dagblad wordt dagelijksgelezen door
bijna 250.000personen van 13 jaaren ouder.
(Bron Cebuco SummoScanner) 0930

i

Personeel aanbod
*—* HVANTI "*"****"

Voor alle voorkomende
werkzaamheden in, om en
aan uw huis. Hvanti Klus-
senbedrijfg 046-518105

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

Personeel gevraagd
Het dagblad "De Telegraaf" is op korte termijn op zoek naar

een serieuze kandidaat

Bezorg(st)er
voor bezorgwerkzaamheden in

Gulpen
pim. 25 abonnementen, verdiensten ’ 200,- per 4 weken.
Meer informatie kunt U krijgen onder tel.nr. 045-460683.

Tijdenskantooruren. I
Gevr. voor div. nieuwbouw metselwerken in Zuid-ümburg: |

Opperlieden j
en vakbekwame metselaars \

Bouwbedrijf v.d. Kleut BV, Minckelersstr. 22, Landgraaf.

_
Telefoon 045-311625 tijdens kantooruren. >
Uitzendbureau Henass i

Vraagt ervaren (
* RUNDER UITBENERSEN KANTERS

* VARKENSVLEES UITBENERS EN UITSNIJDERS
Deze banen zijn voor een langere tijd, in de regio Limburg.

Henass heeft voor de juiste mensen een goed salaris.
BEL SNEL: 040-423698 ook na kantoortijden.— , ,—_„
Kamers

Te huur voor werkend per-
soon NIEUW gestoffeerde
en gemeubileerde kamer
’4BO,- per mnd. all-in. Telef.
045-427711 b.g.g. 219666.
Te h. leuke studio voor jonge
mensen in SIMPELVELD.
Telef. 045-445051.
Te h. in HEERLEN Centrum,
kamer in studentenh. Telnr.
Maastricht 043-251634.

Te huur gevraagd
Te h. gevr. HUIS, pand of iboerderijtje om in te richten ,
en uit te baten als Thais/ :
Aziatisch privé-massage-
club. Br.o.nr. B-06170, Lim- 'burgs Dagblad, Postbus !
2610,6401 PC Heerlen.

Landbouw
ONDERDELENBANK. Tel (
04493-2715. \

Personeel gevraagd
Dactylo Uitzendburo heeft werk!

Een leuke baan voor

Monteur m/v
Wij zoeken voor een bedrijf in de omgeving van Heerlen

een kandidaat met de opleiding LTS of MTS en kennis van
de Engelse en Duitse taal. De juistekandidaat kan zelf-
standig volgens tekening boegschroefinstallaties monte-

ren/demonteren en elektrisch lassen. U beschiktover enige
kennis van hydraulische componenten en schema's. Heeft

u ervaring op dit gebied?Reageer dan direct!
Constructiebankwerkers/

CO2-lassers/pijpfitters m/v
Voor een bedrijf in Heerlen zoeken wij kandidaten met

enige ervaring. De werkzaamheden zijn in eerste instantie
voor 4 weken.

draaibankmedewerkers m/v
Voor een bedrijf in de directe omgeving van Heerlen

zoeken wij kandidaten met een LBO-opleiding, aangevuld
met een SVBO- of MTS-opleiding. Kunt u tekeningen

lezen en heeft u kennis van kleindraaien? Reageer dan
direct!

Produktiekrachten m/v
Wij zoeken voor een bedrijf in Hoensbroek kandidaten in

de leeftijd tot 29 jaar,die op afroepbasis willen werken voor
langere tijd. De juistekandidaten zijn rechtshandig en

hebben enige ervaring in de produktie.
Produktiemedewerkers m/v

Voor een bedrijf in Landgraaf zoeken wij kandidaten voor
werkzaamheden in 2-ploegendienstvoor langere tijd.

Leeftijd tussen de 18 en 20 jaar.

Bel meteen voor meer informatie of kom langs bijDactylo
Uitzendburo in Heerlen, Tempsplein 33,045-712336.

MODEL worden? Laat u nie
misleiden!! Bel de model
lenlijn: 06-91122360 (1 gpm
voor objectieve informatie.
MODEL worden? Laat i
kosteloos en professionee
fotograferen, g 03440-30022.
Gevr. part-time VERKOOP
STER voor slagerij omgev
Geleen. Inl. 046-334317.
Uitstekende verdienste me
verkoop nat. cosmetica
Geen mv. Interne opl. Be
YACANA, 040-547511.
Gevr. spontane SERVEER-
STER, plusm. 18 jr. vooi
plusm. 20 è 30 uur p.wk,
Lunchroom Petit Rest. 'I
Euveke. Tel. 045-271718.
FRITUURHULP gevr. vanal
17 jaar tot pim. 20 jaar, mei
ervaring, pim. 20 uur pei
week. Tel. 046-748101.
Gevr. ZATERDAGHULP (vr).
Bakkerij Packbier, telefoon
045-241202.
FRITURE-HULP gevraagd
met ervaring. Telef. 045-
-214425/326675.
In Brunssum niet-roke:
BABY-OPPAS van middelu
leeftijd voor in huis betr. 5
werkdagen in 2 weken. Br.o.
nr. B-06176, Limburgs Dag-
blad, Postbus 2610, 6401
PC Heerlen.
Met spoed gevraagd vol-
waardige STOFFEERDER
die zelfstandig kan werken, g
045-711379.
SERVEERSTER/Kelner
gevr. voor weekends. Res-
taurant Kleuters Merkelbeek.
04492-1448 na 18.00uur.

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. on-
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.

■ Onroerend Goed
)Te koop gevr. ouder. WOONHUIS met tuin (op-
j knappen geen bezwaar). Tel.
il 046-753367.. Gezien de enorme vraag,- dringend woonh. te koop. gevr. (Alle prijsklassen). N.

M.W. QUADEN & Zn., Ma-; kelaardij onr. goed. Lid NVM,
M'geleen, 046-519644.

i Woonhuis met SPOED te
koop gevraagd, opknappen; geenbezwaar, g040-114752.

r WOONHUIS met spoed te. koop gevraagd, staat van
t onderhoud niet belangrijk.

045-724056.
f Let op! Let op! Nu of nooit!
t Drieschstr. 56, Heerlen.r Zeer centraal gelegen royaal

3-kamer APPARTEMENT
met eigen cv., lift en par-

jkeerplaats en berging in
souterrain. Stuntprijs■ ’119.500,- k.k. Denis Vast-

I goed, telef. 040-129524.
Bedrijfsruimte

Te huur in BEEK, Wethou-
der Sangerstr. 47, nabij

1knooppunt Kerensheide en
Makado: kantoor 200 m2,
loods 300 m2, loods 420 m2
en loods 360 m2. Grote luxe
woning. Tel. 045-222468.
Te huur centrum Valkenburg
A-lokatie WINKELRUIMTE
ca. 65 m2. Telef. 04406-
-13658/043-251047.

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

i TV/Video
1KLEUREN TV grote sorte-

" ring vanaf ’65,-. Radio/TV
1 van Voorst, Ganzeweide 48
i Heerlerheide. 045-213879.

Goede KLEUREN-TVS met

" garantie, grote soit. v.a.
1’95,-. TV-occasioncentrum
Geel. Grasbroekerweg 25,

■ Heerlen. Tel. 045-724760.
Kleuren TV's 12-16 kan. v.a.
’6O,- met afst.bed. v.a.
’125,-, met txt v.a. ’250,-
-o.a. Philips / Blaupunkt.
Radio/TV FRANK BV, Bok-
str. 33 H'heide.g 045-213432.

_
Drie Autodealers

Half miljo
aan kor

Autoparc Occasionshow va
zondag 13 november. (;

Meer dan 250 occasions oi
veel korting tot ’ 3

Autoparc Maastricr
BMW Keram

Molensngl. Randwijck, wijk 2
Te k. gevr. loop-, sloop-en
Schadeauto's

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

Te koop ALFA Romeo Spi-
der 2.0 L, kl. rood, nw. linnen
dak, i.z.g.st., lage km.st. met
alle onderh. boekjes,

’ 21.000,-. Tel. 04405-1569.
Te k. AUDI 80, bwj '90, nat.
autopas, ANWB-keuring
toegest., 76.000 km., vr.pr.
’17.250,-. Tel. 045-421306
b.g.g. 045-721532.
Te koop BMW 318 iCoupé,
calypso rood, bwj. 25-1-94,
5000 km, alarm, leren bekl.,
verw. voorstoelen, zelfblok-
kerend differentieel, af-
neembare trekhaak, boord-
computer, airco, mistlampen,
radio-CD, schuifdak. Tel.
045-224298, woensdag na
19.00 uur.
Johan SCHMIDT autohan-
del heeft diverse auto's in
voorraad van ’750,- tot. ’6.000,-. Alles met APK.

| Tel. 04492-2888. Hommert
| 24, Vaesrade.
r Te k. Honda Civic '83; Opel- Kadett '86 + '83; Toyota Ce-. lica '84; Corsa diesel '89;

Mitsubishi Lancer '86; Ford

" Fiësta '81; Renault R 5'83;; BMW 316 '81; Citroen BK
'84. SUPERCARS, Akerstr.

' N. 20a, Hoensbroek, g 045-
-| 222455.

Ford SIËRRA 2.3 GL-V6,; APK 8-95, i.g.st. bwj. '84,
J mr. mog. Tel. 045-754373.
.Te k. MAZDA 323 GT, 5-
i gang, 1.m.-vlgn., bwj. '83,
i APK 11-95, vr.pr. ’2.750,-.. 045-216900/06-52611347.

■ Voor eeen goede AUTO v.a.
! ’750,- tot ’lO.OOO,- met

APK gaat u naar Math.
I Koenen, Handelsweg 1,

Susteren. Tel. 04499-5204.
'Te k. gevr. AUTO'S iedere

prijskl. Schade of defekt,
[ geenbezw. 045-729710.

TOPPRIJZEN! Met spoed
voor export gevraagd bestel,
combi, personenauto's, ook
schade. Lucar Kerkrade.
Telef. 045-456963.
Subaru Jusry 3x: automaat
'88; Subaru Mini Jumbo '90;
Subaru Legacy Combi '89.
Tev. onderdelen nieuw en
gebr. Gar. COENEN, Prin-
senbaan 65 Koningsbosch.
Tel. 04743-1574 b.g.g. 1854.
Te k. ALFA Romeo 33 1.3
bwj. '86, auto verkeerd in
goede staat, vr.pr. ’4.750,-.
Tel. 046-580198.
MERCEDES 300 E, bwj. '86,
automaat, electr. ramen,
spiegels, schuif/kanteldak,
alarm afst.bed., centr. vergr.,
Becker stereo, afn. trekhaak.
Tel. 04493-1103.
MAZDA 626 1.6 LX sedan,
'87, wit, 106.000km., trekh.,
APK, i.z.g.st. van onderh., vr.
pr. ’ 7.250,-. 043-644775.
Te koop Opel OMEGA '87;
Daihatsu Cuore '88; Siërra
'88; Fiësta '85; Corsa '84;
Galant '86; Escort '84; Ci-
troen AX '88; Kadett '83;
Honda '82. Autohandel De
Kroon Anjelierstr. 123 A
Heerlen. Telef. 045-213021.
Te k. Ford SCORPIO Ghia
2.9, bwj. 1987, in zéér goede
staat. 04406-13558.

to's
;geven samen een
»en gulden
ting weg.
)n woensdag 9 november t/m
zondag van 10tot 17 uur)
nder een dak en nu met heel
i.500,- per occasion.
it, Ford Jos Bogman,
i, Toyota Petit.
9 langs autow. A2afslag AZM.

" Veetra 2.0 i GL AUTOMAAI
'89; Corsa 1.4 i Swing '94
Veetra 1.6 i GL '93; Kadetl
'86 t/m '89 div. types; Escorl
1.3 '87; Ascona 1.6SHB '86.
Met Bovaggarantie. Denne-
man Automobielbedrijf,
Raadhuisstr. 107, Hulsberg.
Te k. Opel KADETT 1.6, bwj.
'83, APK, vr.pr. ’1.000,-. S
045-459331/045-354166.
Te koop Opel KADETT 12 S
bwj. '79, met achterschade,
techn. 100%, APK 6-95, t.e.
a.b. 045-270010.
Opel REKORD 2.0 S, bwj.
'84, APK 6-95, vr.pr.
’1.500,-. Tel. 045-216900/
06-52611347.
PEUGEOT 205 GRD diesel,
bwj. '91, 5-drs., kl. zwart, i.z.
g.st., pim. 75.000 km., vr.pr.
’14.950,-. Na 18.00 uur
045-253155. Wilhelmina-
plein 6, Schinveld.
RENAULT Clio 12i RN, 3-
drs., bwj. '91, i.nw.st., scha-
devrij, met onderh.boekje,
’12.950,-. Géén zo mooi.
Tel. 043-254462.
SIËRRA 2.0 CL Sedan '88,
86.000 km, NAP, als nw., vr.
pr. ’ 8.500,-. 045-218834.
Toyota COROLLA 30 Hard-
top coupé, '79, voor onder-
delen, ’ 200,-. g 046-521735.
KEVER Cal.look, '84, vr.pr.
’8.750,- Evt. ruil Engelse
sportauto. 045-218459.
Te k. VOLVO 340 GL 5-drs,
type '86, metallic, APK, i.z.g.
st., ’ 2.650,-. 045-317675.
Wij kopen alle LADA'S en
ook andere auto's. Telefoon:
045-423973.
Te k. gevr. alle merken au-
to's. Bet. HOOGSTE pr. Tev.
tourcaravans. 045-416239.
Auto Kaldenborn bet. de
HOOGSTE prijs voor uw au-
toü Ook Lada's 045-411572.
Te k. gevr. LOOP-, sloop-,
schadeauto's. Betalen de
hoogste prijs. 045-423199.
Met bovaggarantie ANWB
gekeurde auto's bij de Opel
specialist: Kadett 1600 GL
autom. met stuurbekr. '90
’17.500,-; Astra stationcar
diesel '93 ’27.500,-; Corsa
'91 ’13.950,-; Corsa 4-drs
'90 ’12.950,-; Kadett Van
stationcar diesel '91
’8.250,-; Kadett 1800 '88
’12.950,-; Veetra 16i 5-drs.
'90 ’20.950,-; Astra 1600
'92 ’23.750,-; Omega 2.0
'87 ’10.750,-; Kadett Se-
dan 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,-; Kadett 1300
'87 ’8.000,-; Kadett 1300 t.
'86 ’5.500,-; Ford Escort
1300 GL '85 ’4.750,-: Ka-
dett stationcar diesel '86

’ 6.900,-; Veetra automaat
5-drs. '89 ’19.950,-; Kadett
5-drs. '88 ’10.950,-; Suzu-
ki Samurai '89 cabrio

’ 14.950,-. WEBER, Auto-
bedrijf, Baanstr. 38 Schaes-
berg. Tel. 045-314175.
Te k. Jeep RENEGADE,
1981, veel extra's, i.z.g.st.,
mr. mog. g04492-1108
Te koop Nissan MICRA, bwj.
'85, kl. wit, APK mei '95, vr.
pr. ’ 2.500,-. g 045-274255

1Te k. zr. mooie MERCEDES
f 190 D aut., '85, rookzilver,

motor def. mr. diesel mog.
Tel. 046-510439.

Transacties
FINANCIERDER gez. (pim.
1,75 ton) voor het inrichten
en op starten van Parenclub,
nabij Aken. Min. verwachte
omzet p.jr. DM 750.000 en
meer. Br.o.nr. B-06169,-Limburgs Dagblad, Postbusr 2610,6401 PC Heerlen.

i HORECA! Nog enkele oc-
casions. Gebruikt: Koelvitri-
ne 200 cm. ’ 950,-; espr.

' mach. m. molen ’1.250,-;
kassa 5-gr. m. lade ’495,-;

' 60 st. rest. stoel p. st. ’20,-;- 10 st. rest. tafels t.e.a.b.; vac.

" mach. z.g.a.n. ’1.250,-; 3-

' pans frituur-oven i.st.v.nw.
compl. m. afz.spec. prijs (fi-
jnanc. mog.) Nieuw: div.
vaatwassers en r.v.s. spoel-
en werktafels met hoge kor-
ting! Inruil mogelijk. Efka

"Kaalheidersteenweg 142,
■ Kerkrade. Tel. 045-426330.

Winkel&Kantoor,KassaKassaKassaKassa.
Ook: kassa aan PC of PC i.p.
v. kassa. Kassa's klein of

" groot. Nieuw of occ. Keuze. uit 500 stuks v.a. ’250,-
-excl. BTW/ml. Koop, huur,
leasing. Roltex, ALLES voor
winkel & kantoor. Daelder-
weg 25, bedr.terrein Horsel
Nuth. Tel. 045-242880. Fax:
045-241690. Open ma.-vr.,
8.30-17.30 u. Do. tot 21.00 u.
Te k. uit faillissement: diver-
se KANTOORMEUBILAIR o.
a. bureaus, stoelen, tafels
en kasten, telefooncentrale
en 4 toestellen, als nieuw.
Tel. 04493-1331.

Reparaties
KOELKASTREPARATIE.
Geen voorrijkosten en gar.
Vroko 045-441566/461658.
TEBBEN koeltechniek koel-
kast/diepvriesreparaties met
garantie. Voor part. geen
voorrijkosten. g045-460471.
DIEPVRIES- en koelkastre-
paraties, zonder voorrijkos-
ten. g 046-745230. Service
binnen 24 uur met garantie.

(Brom)fietsen
Kom de collectie fietsen
waaronder verschillende
modellen 1995 bekijken. In
onze grote, vernieuwde
showroom. Hybride, ATB,
Sport- tour- en kinderfietsen.
Div. aanbiedingen. Huub
ARETS, Rdr. Hoenstr. 118,
Hoensbroek. g 045-211893.

Bel de Vakman
NEW LOOK BV Landgraaf.
Gevelreiniging, uitkappen,
voegen, steigerverhuur. Tel.
045-312154. Fax 323452.
SCHILDERS kunnen nog
diverse buiten schilderwerk
aannemen. Tel. 045-210020.
Ervaren vakman biedt zich
aan voor straatwerk o.a. op-
ritten, sierbestrating. Ook
voor uw gehele tuinaanleg,
zeer SCHERPE prijzen.
Gratis offerte: 045-323178.
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.
Voor alle voorkomende
DAKWERKZAAMHEDEN.
Dakcentrale Limburg. Gratis
offerte. Telef. 045-465285.
Voor al uw SCHILDER-
WERKEN binnen en buiten.
Telefoon 045-275434.

' i

Auto onderdelen en accessoires

Carrosseriedelen
origineel - imitatie - overzet.

Alle Europese- en Japanse automobielen

Geevers Nuth
Tel. 045-244242.

In- en verkoop schade-auto's
Autodemontage Deumens

Verkoop gebruikteen nieuwe onderdelen van
allerecente 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.
Te koop ALU-VELGEN voor Piccolo's in het Limburgs
nieuwe BMW 3-serie. g 045- Dagblad zijn groot in RE-
-454532 SULTAAT! Bel: 045-719966.

Opleidingen
Laat jeniet wijs maken dat jegeschikt bent als M O D E L

als dat nietzo is.
Aan de modellenopleidingvan

modelagency
Fashion&Style

gaat een eerlijke selectie vooraf. Heb je interesse, kom dan
geheel vrijblijvend naar onze CASTING en INFO-avond op

woensdag 16 november aanstaande in
Grand Café Puccini, Markt 54, Kerkrade. Aanvang 20.00 u.

Modelagency Fashion Style info 045-422424.
BIJLES verzorgd door erv. qq fe huurdocenten in vrijwel alle vak- i
ken. Ook nog enkele studie- Te huur 1 pers. APP. ’575,-,
begeleidingsplaatsen vrij. Inl. all in, huursub. mogelijk.
045-741102 b.g.g. 210541. Telef. 045-725595.

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 opkeyboard gebied en kom eens luisteren.

Adviesverkoop ’ 5.235,-.
Koop bij de man die het ook bedienen kan.

Hoofdstr. 32, Hoensbroek g045-214253. Dond. koopavond.

Braderieën/Markten
Snuffelmarkt Gronsveld

Op 12en 13 november in veilinghal van 10tot 17uur.
225 staanplaatsen. Supp. ver. Kon. Harmonie Gronsveld.

Zondag 13 nov. ROMMEL-
MARKT t.b.v. Ponyclub de
Hoeve, in zaal Tirolerhof Ur-
mond, nog pim. 6 tafels vrij.

’ 10,-pertafel. 046-335210.

Wonen Totaal
In- en verkoop 2e hands
MEUBELEN en antiek, le-
dere dag geopend tot 18.00
uur. Voskuilenweg 91, Heer-
len. Tel. 045-741708.
Te k. INRUILMEUBELEN
zoals kasten, bankstellen,
eethoeken, slaapkamers
enz. Bel 045-252670 voor
een bezoek aan ons maga-
zijn. Woninginrichting Ste-
vens, Brunssumerstr. 23,
Schinveld. .
OPGELET wij kopen al uw
nog bruikbare meubilair op.
Telef. 045-719136.
Te koop gevraagd gebruikte
MEUBELS en antiek. Rot-
terdamstraat 98, Heerlen, g
045-729748.
Te k. BANKSTEL Queen
Arme, 3-1-1, ’300,-. g 045-
-256529 na 18.00 uur.
In- en verk. MEUBELS en
antiek. Kouvenderstr. 208,
H'Broek. Tel. 045-725595.

Carnaval
Te koop 2 APENPAKKEN
(compl.) voor man en vrouw,
(niet brandbaar), nw.pr.
’7OO,- voor ’250,-. Telef.
045-752713 na 19.00uur.

BouwmaUmachines
Het topmerk van Nederland
(Lamet). LAMINAAT parket.
Normaal ’lOO,- per m2, nu
’25,- t/m ’4O,- per m2.
Licht beschadigde nieuwe
deuren vanaf ’40,-; rollen
dakleer v.a. ’2O,- t/m ’65,-
-per rol 10 m2, 2 t/m 4 mm
dik; daktrim ’12,50 per 2,5
mtr. I.; Underlayment + O.S.
B. platen nu ’47,50; keu-
kenkastdeurtjes; Pakistaan-
se + echte Perzische tapijten
voor spotprijzen enz. enz.
Rennemigerveldweg 70A,
Heerlen. Tel. 045-729710.

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.
Nieuwe en gebruikte GAS-
HAARDEN, gevelkachels,
gasfornuizen, kookplaten,
geisers, aardgas / butagas.
E. Meesters, Brusselsestr.
1298, M'tricht 043-210540.

Centrale VERWARMING
mcl. montage en snelle lev.
Vrijbl. prijsopg. 045-352044.
Diverse soorten OPEN-
HAARDHOUT te k. op maat.

’ 40,- p.m3. 04493-1331.

Lambert
van de"Heihof" wurt hui
Al veult en gedreug hél
wie ennevan 25, toch I

hè huuj deA.O.W
Gijs 4 jaar!

> x i* I

Tante Annie
Jan, Trees, Mare, Luc, P

Toos, Léon, Claudil
Ans, Kim Mai, Jack, f*

(Huisdieren,
De grootste KENNEL
Limburg, i Alle jonge
hondjes. Meer dan 6",
sen plus gar. en tatoea?
America, Th.Watsonln
Achel(B). 09-321164 'Zond, open maand, gesf^
Dierenkliniek Nuth. St«. tic POES, ’70,-, ,

’ 225,-. Telef. 045-2442^.

" Te k. Duitse HERDER,
met stamb. geënt, $
eerd en ontw. g 045-751J.
ERKENDE Duitse Hjj■ kennel biedt aan: 2 \Herders, 1 teefje 3 ma^
reu 15 maanden. Tel.
321988 0f425634. 1

Huish. artikel^
OPGELET!! Wij halen Juw oude diepvries, fwasmachine, gasfornui^
alle electr. huish. app-
thuis op. Tel. 045-71913gJ
Te koop wegens sten!
was- DROOGCOMBF
1/2 jaar oud, merk BWe
1200 toeren, nieu*
’1.699,- vaste pr. ’ 750.'
045-414427.
IJSK. gasf. ’95,-;
’175,-; diepvr. /
wasdr. ’ 175,-.045-725^

Woningruil^
Te ruil FLAT, Ach^Klooster Landgraaf, 'eengezins woning o$
L'graaf. Tel. 045-319969^

ZonnebankZ-heffl.
Spectaculair lage prijzef
de grootste zonne- va*
cialist in de regio "|
GEN zonnehemels. „
met 3 jr. voll. garantie. 1weg-N. 97, Sittard,
583002 (t.o. ziekenhuis)^
Te koop 2 prof. l°i
BANKEN met hemel *zonnecanon, weinig ge"
g045-741708 y

Voor Piccolo's
zie verder paginaJ3

j~r ~ ,___, \en snel^—» — A

® Bel 045-719966 Piccolo's voor meetresultaat Bel 045-719966 j_ .— ; >
Pers.Kont./Klubs

Dringend gevraagd MEIS-
JES voor de avonduren.

Telef. 045-708903.
Goedlopende NIGHTCLUB
(grensgeb.) vrgt. nette da-
mes, vervoer vrij. Garantie-
loon, apart woonged. mogel.
Tel. 00-49.241-542515. b.g.
g. 00-49.2405-73539.
MEISJES gevr. voor bar,
middag- of avonduren, g
04492-2650.
Privéhuis Aulit zoekt MEIS-
JES, intern mogelijk. Tel.
045-354066.
i,i
, ■

06-Mjnen
100% WildLive Sex
06-9891

Geen wachttijd! 1 gpm.
Zoek jeRIJPE vrouwen voor
sexkontakt? (Niet commer-

cieel) bel: 1 gpm
06-350.266.53.

Club 06-
Special Sex

Draai eerst 06-320.320
en danvoor

SM 25
Onderdanig, ze doet wat je

wilt
Hetero 26

onze meisjes zijn overal
voorin

Lesbisch 45
mm... meisjes onder elkaar
Meesteres 46

schiet op! Ze zit te wachten
Lolita 47

Jongen ondeugend
Heerlijk live 48

sexen live opgenomen
Meegenieten 60

de spannendste sex.
100 cpm

NIEUW! Sexdoorschakellijn:
Vrouwen willen DIREKT

SEX. Bel nu 75 cpm
06-9.750

VOLRIJPE vrouwen zoeken
SEX, maar niet-commer-

cieel. 75 cpm.
06-9656.

BLIND DATE via de telefoon.
Afspraakjes met leuke
meiden, bel 75 cpm.
06-95.95.

HOMOKONTAKTEN
Zoek je'n lekkere

hete jongen?

Gaydating
06-95.18 (75 cpm).

1 gpm. Met 2 jongens in 't
kleedhokje liet ze haar

badpakzakken.
"Voel 'ns hoe strak ik ben,

wie wil er eerst?
06-340.340.20
Erv. vrouwen

40 jaar,zoeken sexkontakt.
06-350.290.37 (75 cpm).
Eenzame hete vrouwen

zoeken anoniem
sexkontakt

Bel nu 06-9511 (75 cpm).
Vrouwen van 35 jaaren

ouder willen
Direkt sex

Be! ze zelf thuis op via
06-9604 (75 cpm).

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

Discreet
sexkontakt met rijpe meiden!

06-320.330.42 (75 cpm)

SM-Kontakt
voor strenge afspraken!

06-320.325.80 (100 cpm).

Rijpe vrouwen
zoeken onervaren jongens.

06-9504 75 cpm.
Anonieme

sexdating
Sexkontakt met eenzame

vrouwen. 06-9706 (100 cpm)

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

SM voor 2
snelle SM-kontaktenü, 06-320.329.99 (75 cpm).

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

Anonieme
sexadresjes vanvrouwen
Bel nu 06-9737 (75 cpm).

Thuisbelsex
Kies nu zelf de heetste

vrouw en wij verbinden je
direkt met haar door. Bel 06-

-9755 (100 cpm).

Homo-jongens
Hoor ze heet tekeer gaan.
06-320.330.88 (75 cpm).

Homo-kontakt
direkt apart met een hete
knul uitLimburg!! Bel nu
06-9614 (nu 50 cpm).

Rijpe vrouwen willen
sexkontakt

(niet commercieel) 75 cpm.
06-9890

Rijpe vrouwen zoeken
jongensvoor een slippertje.

06-9760
75cpm.AKTIE!l!

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

06-98.77.

Gay Café
Limburg

06-320.327.55
’l,-p.m.

Homosex voor 2
(’l,-p.m.)

JackOff 06-9735
Telefoonsex 06-9835

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

Bi-sex 323.36
Travestie 325.09
Breinsex 327.56
Darkroom 324.16

Jongenssex325.19
Gay Super 329.16

Transsexueel 321.36

BOERDERIJ-GEHEIMEN
Brazil. Maria vertelt. 1 gpm

06-320-329-19
THUISPRIVÉLIJN

Vrouwen en meisjes hebben
hun privé tel.nr. in onze

computer zitten waardoor wij
jedirectkunnen doorver-

binden. Ze hebben allemaal
hun visitekaartje ingespro-

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

végesprek! 1 g.p.m.
06-95.60

Dames geven hun adres
en telefoonnummer
06-96.85

24u/p.d. 100 cpm.

Privé
doorschakellijn. Naar dames

THUIS door het hele land
06-96.88

24 uur p/d. IQOc.p.m.

Direct.contact
met DAMES uit heel

Nederland. GEHEEL PRIVÉ
thuis doorgeschakeld.

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

Waar wacht jeop? Gewillige
meid zoekt hete

SEX-afspraak
06-9517 (75 cpm)- Live direct apart

Ook SM! Adress. en tel.nrs!
06-340.350.80 (50 cphm)

Doma SM
kontaktlijn voor een per-

soonl., discrete en snelle af-
spr. 06-350.202.60 /1 gpm

Direkt
telefoonsex

hete vrouwen wachten op
jou. 06-320.330.91 (75 cpm).

sexy nymf linda
Geniet van 2 kanten. 1 g.p.m.
06-320.320.14

live beesten
(voor de taboe liefhebber)

1 gpm. 06-320.328.18

Kosteloos!
Hete vrouwtjes willen zo af

en toe 'n Amateur Prosti zijn
en zoeken duskosteloze

Sex!

320.320.90
06/1 gpm.

125telefoonnummers

Sexen vla
De P'Code?

Toets jepostcode in en
hoor of er in jouwbuurt
nog iets te sexen valt!

06-95.46
1 gpm. Dagelijkse Update!

Ze wordt schaatskampioene
en krijgt van de man

zn grote...LIVE 1 gpm.
06-320.323.86.

Gratis telefoon-
sex voor
vrouwen

06-4311 of
4611

Mannen bellen v. ’ 1,-p.m.
Telefoonsex 06-9596
Sex direct 06-9519

Top contact 06-9845
Hete meiden 06-9785

Privé
tel.nummers van hete vrou-

wen thuis! (75 cpm) 06-9605.

Thuiskontakt
hete vrouwen in jouwregio.
Bel nu 06-9811 (75 cpm).
Hete vrouwen uit de regio

Limburg
06-350.23.047 (100 cpm).

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

Heerlijk
discreet, direktapart met

hete vrouwen uitLimburg!!
06-320.322.11 (75 cpm).

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

06-9664 (100 cpm).
Privé telefoonnrs van hete
vrouwen thuis! (75 cpm)

06-9502
Doorschakelsex
Luister naar hete oproepen

van vrouwen. Maak jekeuze
en de computer schakelt je
direkt doornaar haar huis.

Discreet! 06-9668 (75 cpm).

Gratis
sexgesprekvoor vrouwen.
Dames bel 06-4300. Heren

bel: 06-9667 (100 cpm).

1 gpm. Sla die STOUTE
meid van mij maar 'ns flink

op dr achterste, zei ze tegen
de buurman.

06-340.340.55

Sadistische sex
met jongevrouwen

06-340.340.90
0,-p.m.)

Kontajkten/Klubs

Club Merci
De een is smal, de ander wat vol. Doch alle heren gaan hier

uit hun bol!!
Rijksweg zuid 241, Geleen. Tel. 046-745814.

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

Holzstr. 103, Kerkrade.

Bij ons ECHT PRIVÉ relaxen.
HUIZE DIANA. Tel. 045-233096.

Dringend leuke dames gevr.

LYDIA'S
't FIJNE weten? Moetje KOMEN..

046-749662. Groenstr. 64 Geleen. Meisje gevr.
Paren en alleenstaanden Club

Villa Liberta
Woensdag, vrijdag en zaterdag v.a. 21.00 uur. Sauna,

bubbelbad, shows, warm/koud buffet.
Woe. en vrijd. tolerante paren voor 21.30 u. gratis entree.
2de en laatste zaterdag v.d. maand NUDISTENPARTIJ

Maaseikerweg 24, Susteren. Bandinfo 04499-4928.

Dolce Vlta
Hedenavondheerlijk gezellig uit in Dolce Vita. De lingerie

schittert u in de ogen en 't klinkt als muziek in de oren.
Dolce Vita staat voor alles open. Tot ziens uw gastvrouw

Karin, Rijksweg 15, Roermond. Tel. 04750-30746.
Fax 04750-11876.

Porky's Pretpark I en II
g04499-5500 en g045-228481.

Love Escort
045-320905.

LadyS
Duitse meesteres in discrete
SM studio. Tel. 043-620015.

Privé llona
Spel zonder grenzen, dat
spelen wij graag met U...
DDD-aanw. 045-708903.

Diana Escort
045-320323.

Escort all in
g 045-326191

Buro Venus
nieuw telefoonnummer:

04954-18 64! De beste pri-
véadressen van Limburg!

Maastricht
privé

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

Kennismaken zonder ver-
plichtingen. Jodenstraat 2.

Telefoon: 043-254183.

Buro Mieke
Discr. Bern. 046-748768.
Nieuw jongmeisje, totale

Ontsp.Massage
045-353489

Erotica Privé
Vraag niet hoe hetkan!!!

Profiteer ervan 045-423608

’ 50,- all-in
Anita privé

en escort!! 045-352543.

Mannen
gezocht!!

vrouwen zoeken niet
commerciële sex
g046-752333.

Gratis sex
niet commerciële

sexadressenen nummers
van vrouwen.
g046-752333.

Privé en escort
Tel. 045-427631.

Manuela Escort
©045-418886.
Tevens meisjes gevraagd.

BijAngeliquJ- wordt u heerlijk verwent^»een massage en privé. <H
311135. Nog meisje0.
Peggy Privé

Escort v.a. ’ 125,-^
Ma-vrij 11.00-22.30 uur-;

tot 19uur. 046-3743%
DD-cup. Grieks moger

Nieuw: Sonja.^^y

Club Olifant^Nieuwe meisjes: Jacquel'
Steffanie, S'uzy, Simcre

Cynthia, Sandra. Ook =T
Rijksweg Zuid 105, GelH

" Telef. 046-75633 M
Aladdin

Woensdag trio-dag
maandag t/m zaterdag ",
13.00-23.00 uur. TeveK

ass. gevr. g 045-227^
Desi's escort

sexy damekomt naar je',
Ook voor paren, meisje9

g 045-727054^- Twilight Esco^
Ook boys 045-2756jj^- Gastvrouw Josrf5

rfen de meisjes ontv. u gra,,
in Privé 68, van 11-22^

Te1.045-416126._y

Privé 10-22 üü
Jacqueline 045-7147p>

Boys voor het6
privé en escort. 045-716y

Boys 2 Men Escort
Horseman Jol1'
en andere boys aanwe^U zoekt een gezelligÜ"A

Bel 046-58405)
Club Yum YüfJ
ma.-zat. 045-232806. ï"' k

escort en meisjes geV^

Limburgs Dagblad



consument
Vierkante kerstzegelsvanaf 28 november zijn ze er

Weer: de decemberzegels. Even-
als vorig jaar kosten ze 55 cent
en ze mogen worden geplakt op
taarten en open enveloppen. De
pegels zijn tot 31 december te
koop.

Grafisch vormgever Max Kis-
man tekende voor het ontwerp
van de twee vierkante zegels: een
met kaars en ster, de ander met

kerstboom en een sneeuwvlok
PTT Post verkoopt jaarlijks tus-
sen de 170 en 180 miljoen exem-
plaren van de goedkope postze-
gels voor de kerst- en nieuw-
jaarspost. De eerste uitgave
kwam acht jaar geleden op de
markt en was direct een door-

slaand succes.
Voor Kisman is het niet deeerste
keer dat hij een postzegel ont-
wierp. Hij deed dat tweemaal
eerder, waaruit in 1987 de op-
dracht van PTT Post rolde om
Rode-Kruiszegels te maken.
Grafisch ontwerpen gebeurt te-

genwoordig op de computer.
„Maar dan gaat het alleen om de
praktische uitwerking," zegt
Kisman. „Het grootste deel van
een ontwerp speelt zich toch in
jehoofd af."
Het ontwerpen van postzegels is
iets aparts, vindt hij. „Het is het
kleinste drukwerkje dat wij ken-
nen en er moet bovendien veel
informatie op. Zoiets maken, is
absoluut een uitdaging."

Wasmiddelen
er jaar worden in Nederland

?°'n 130 miljoen kilo wasmidde-
en (voor textiel) gebruikt, iets
ginder dan een halve kilo perhuishouden per week. Er zijn

speciale wasmiddelen voor de
witte, de bonte en de fijne was,
als poeder, vloeibaar en tegen-
woordig zelfs in bolletjes. Daar-
naast zijn er zeepwasmiddelen,
middelen voor de handwas,
voorwas of inweek, waskracht-
versterkers en kalkbeschermers
voor gebruik bij middelhard en
hard water.

Wasmiddelen bestaan uit wasac-
tieve stoffen, waterontharders,
eventueel bleekmiddel en hulp-
stoffen zoals enzymen, optische
witmiddelen, parfum en kleur-
stoffen. De fabrikanten geven
doorgaans op het etiket geen in-
formatie over de gebruikte was-
actieve stoffen, zodat hierin geen
vergelijking mogelijk is.

Milieu
De slecht afbreekbare fosfonaten
in de waterontharders staan
meestal wel aangegeven. Het
bleekmiddel percarbonaat is
minder belastend voor het milieu
dan perboraat (boorzuur), dat
nog in veel totaalwasmiddelen
wordt gebruikt. Optische wit-
middelen moeten ook worden
vermeden. De was wordt er niet
echt witter van. Ze worden voor
een groot deel weggespoeld met
het waswater zonder zich te
hechten aan het textiel, ze kun-
nen de was vergelen omdat ze
onder invloed van zonlicht uit-
eenvallen en pasteltinten kun-
nen verkleuren. In kunstlicht of
achter glas werkt het optisch
witmiddel niet.

Waskrachtversterkers, die voor
een extra blekende werking zor-
gen, zijn doorgaans overbodig.
Voor verwijdering van vlekken
zijn er meer traditionele en mili-
euvriendelijke methoden (osse-

galzeep, groene zeep, rode wijn-
vlekken bestrooien met zout of
behandelen met witte wijn of
mineraalwater).
Wasmiddelen kunnen beter niet
in grote hoeveelheden worden
gekocht, omdat de werking van
de enzymen in de loop van de
tijd afneemt, waardoor de was-
kracht minder wordt.
Een wasverzachter is niet nodig
wanneer het wasgoed wordt ge-
droogd in de wind of in een
droogtrommel en kan bij baby-
kleertjes zelfs aanleiding geven
tot huidirritaties bij de baby.
Een alternatief is een scheut
azijn bij het laatste spoelwater.
Wasverzachtende doekjes zijn
zonder meer een verspilling,
want die moeten worden ge-
bruikt in een droogtrommel,
waar ze overbodig zijn.

Mensen die hun vaatwerk met de
hand afwassen in een teiltje sop
dienen het milieu het best, voor-
al wanneer niet wordt afge-
spoeld onder stromend water,
maar in een spoelbak. De. afwas-
middelen zijn milieuvriendelij-
ker en veiliger bij gebruik dan de
produkten voor de vaatmachine,
omdat zelf kan worden geboend
en controle daarbij mogelijk is.

Zeep
Allesreinigers voor harde opper-
vlakten, zoals ramen, spiegels,
vloeren en tegelwanden kunnen
worden vervangen door vloeiba-
re of groene zeep in gebieden
met zacht water, tot 10 graden
DH. Bij hard water kan beter
een geconcentreerde allesreini-
ger worden gebruikt, omdat an-

ders extra veel zeep nodig is.

Ook chloorbleekmiddelen kun-
nen beter worden vermeden,
zowel bij schuurmiddelen als
toilet- en badkamerreinigers.
Kalkvlekken in WC of badkamer
kunnen het beste wekelijks wor-
den verwijderd met schoon-
maakazijn.
Speciale reinigers voor grill,
oven of meubels kunnen door-
gaans worden vervangen door
andere middelen die minder be-
lastend zijn voor het milieu. Het
is zinloos een keukenkast vol
verschillende reinigingsmidde-
len te hebben. Voor het grootste
deel van de schoonmaak kan
worden volstaan met een be-
perkt aantal, dat voor meerdere
doeleinden kan worden ge-
bruikt.

Bij Le Gourmet houdt de
patron van lekker eten
DOOR SANTE BRUN

i.?'n typische geyel uit de Ooste-
lïke Mijnstreek, géén gevel ei-
genlijk. En binnen ineens eenan dere wereld. Het huis heet Bi-
stro Le Gourmet, maar de in-
enting zou ook die van een
j^asse-restaurant kunnen zijn.
~'j een bistro verwacht je
_7..vin', maar hier is grijs en

de kleurencombinatie;
j®Verwacht naaimachine-onder-
tellen, oud boerengereedschap,
:e' gebodene geserveerd op in-gesleten planken, keukenmessen
,ls bestek. Maar niets van dat al-es aan de Hoogstraat in Land-
g^aafs Nieuwenhagen. Naar
j?ijn smaak is er een beetje veel■lcht, maar Le Gourmet straalt
,ets uit; dat kwam misschien ook
?°°rdat het er op zaterdagavond
Unk druk was, en dat is altijd
eil pluspunt voor een restau-

/. le op en top thuishoort in een. lstro, dat is depatron zelf, Eug-
fte Aerts. Aan zijn gestalte te
'en is hij niet alleen zelf gour-
?e*. maar heeft hij ook herhaal-elijk lekker gegeten.

/*et gebodene in Le Gourmet is

"an goede kwaliteit. Het is, zoals
Je. mag verwachten, niet buite-
!ssig van samenstelling; het-

<jeen niet wil zeggen dat er geen
Passingen bij zijn.

f*e* gaat hierbij om een familie-
bedrijf; echtgenote Cathy zwaaite Pollepels in de keuken, geas-

steerd door haar moeder Jose-Pnine; dochter Geneviève ser-
eert met zwier en bereidt zich
j Uderend voor op een carrière in

6 horeca. Overigens wordt ook
e aangrenzende friture 'Het

Hapje' door de familie Aerts uit-
gebaat.

De tonijnsalade die ik als voor-
gerecht nam, vond ik niet bij-
zonder opvallend. De basilicum-
saus die erbij kwam, was echter
een van die kleine verrassingen
die ik noemde. Mijn tafelgenote

kreeg een salade du chef, die
door haar omschreven werd als
'heerlijk': vleeswaren en groente
in een niet al te grote hoeveel-
heid. De derde aan tafel had
tomatensoep waarover ik geen
klachten vernam.

Mijn tafelgenote had de grill-

schotel als hoofdgerecht. Die
was voor het grootste deel tevre-
denstellend, het lamsvlees werd
sterk geprezen. Verrassend was
ook de dressing op de bijgelever-
de salade: ik ontwaarde daarin
peterselie en basilicum. Mijn
hoofdgerecht was rib eye: het
malse middenstuk uit T-bone-

steak, zou je kunnen zeggen. Die
T-bone is trouwens ook verkrijg-
baar. Het was precies goed gaar:
iets minder dan medium. Dit
hoofdgerecht werd gecomple-
teerd met ouderwetse rode kool,
gegratineerde aardapppelpuree
en doperwten met gebakken
stukjesKatenspeck.
De vierde eter aan tafel was heel
tevreden met zijn frietjes, maar
hij at ook flink van de aardap-
pelpuree, een echt compliment
aan de keuken. Naast mij werd
een Wiener Schnitzel zonder
klachten naar binnen gewerkt.

De dame Manche kreeg welis-
waar een voldoende, maar de
heren deelden mee warme cho-
coladesaus te prefereren. Mijn
dessert, cassata met aardbeien-
saus, hoort ook tot de leuke ver-
rassingen van Le Gourmet.

Jekunt hier, en dat is natuurlijk
een detail dat je bepaald niet
over het hoofd moet zien, voor
een heel redelijk bedrag eten met
zijn vieren. We hielden het qua
drank aan de matige kant en
kwamen zo net onder de hon-
derdzestig gulden uit. En tot
slot: een woerd van lof over de
zeer attente en buitengewoon
vriendelijke bediening is op zijn
plaats.

Bistro Le Gourmet, Hoogstraat
99, 6373 HP Landgraaf, telefoon
045-312257, keuken open van 17
tot 21.30. Maandag en dinsdag
gesloten, behalve voor besloten
party's, in het weekeinde liever
reserveren.

" Eugène Aerts, dochter Geneviève en echtgenote Cathy (van links naar rechts) run-
nen hetfamiliebedrijf. Foto: CHRISTA halbesma

Fabrikanten zijn in reclamestrijd vaak onduidelijk

Alle sopjes op een rijtje
DOOR HANS TABBERS

Wasmiddelen staan in de belangstelling en de fabri-
kanten werken er hard aan. Dagelijks voeren zij het
publiek met reclame over hun vernieuwde produk-
ten, die nog beter, veiliger en goedkoper reinigen dan
voorheen. Vergelijkingen met de concurrent worden
evenmin geschuwd.

gerespecteerde instellingen als
Consumentenbond en TNO
(Technisch Natuurwetenschap-
pelijk Onderzoek) worden erbijbetrokken om bepaalde merken
aan te prijzen of te kraken. Het
gevecht om de consument wordt
Zelfs tot in de rechtszaal ge-
werd, want het gaat om flinke
°nizetten en aanzienlijke ver-
diensten. De Nederlandse huis-
houdens gebruiken per jaar zon
*10 miljoen kilo was- en reini-
gingsmiddelen.

"oor deklant wordt het allemaal
ölet duidelijker. In de winkel
staan uitgestrekte rekken met

De gegevens over
jje chemische samenstelling lij-
*en voor de leek op magische
formules. Menraakt er vaak ver-
der van in verwarring en neigt
Vervolgens tot onverschilligheid.

.ussen wasmand en afdruiprek
ls een uitgave van de Chemie-
winkel van de Universiteit van
Amsterdam. De brochure be-
steedt aandacht aan allerleisOorten zeep en schoonmaak-
middelen.brochure geeft wel aan welk
kasmiddel het best kan worden
gebruikt voor welke activiteit,
Waarop moet worden gelet bij de
?°sering en het gebruiken welke
lngrediënten het best kunnen
borden vermeden. Steeds wordt
aangeraden een geconcentreerd
Produkt te kiezen, want daar-v°°r is de minste verpakking
yereist.

" Per jaar worden in Nederland zon 130 miljoen kilo wasmiddelen (voor textiel)
gebruikt, iets minder dan een halve kilo per huishouden per week.

Archieffoto: DRIES LINSSEN

eetlust
In Eetlust bericht het
Limburgs Dagblad

wekelijks uit de wereld van
eten en drinken. Culinaire

nieuwtjes, opvallende
trends en bijzondere

eetadressenkomen aan
bod. Deredactie zal

geregeld aanschuiven in
Limburgse etablissementen

en verslag doenvan haar
bevindingen. Coördinatie

Mariëtte Stuijts.

monsters

DOORMARIETTESTUUTS

Saus
Een goede saus maken is een
kunst op zich. Aanbranden,
schiften, klonteren; er kan van
alles misgaan. Er een verfijnde
smaak aan geven luistert zo mo-
gelijk nog nauwer. Maar sinds
kort hoeven keukenprinsen en
-prinsessen zich geen zorgen
meer te maken. Met behulp van
Honig kunnen zij hun etentje en
hun gezicht redden. De fabri-
kant brengt namelijk drie 'varia-
tiesauzen' - een rode, witte en
bruine - die de basis kunnen
vormen voor wel duizend ver-
schillendesauzen. Van de bruine
saus maak je volgens de verpak-
king bijvoorbeeld in een handomdraai pepersaus, jachtsaus, vlees-
saus en zelfs satésaus. De basissaus (adviesprijs 2,49 gulden) wordt
geleverd in poedervorm en moet worden aangemaakt met water.
Jemoet het natuurlijkwel durven; de Paul Bocuse uithangen met een
saus uit een pakje. Wie écht saus wil leren maken, kan in de leer gaan
bij Kookcentrum Kookook in Eindhoven, telefoon: 040-443273.

" Drie basissauzen

Varkensvlees
De slagers in ons landpresen-
teren een nieuwe brochure,
waarin informatie en recep-
ten staan over twintig veel
gevraagde varkensvleessoor-
ten, over de voedingswaarde
ervan en over vetarme berei-
dingswijzen. Volgens de sla-
gers leven er veel misverstan-
den, vooroordelen en fabels
over varkensvlees. In de bro-
chure worden ze deskundig
uit de wereld geholpen. Heus,
er bestaat heel wat mager
varkensvlees, en er zit nog
flink wat onverzadigd, cho-
lesterolverlagend vet in ook.
De folder is ook aan te vragen
bij het Voorlichtingsbureau
Vlees, 070-3991155.

# Informatie en recepten

Beaujolais
primeur
Door de uitzonderlijk
mooie zomer die achter
ons ligt, kon in de Franse
wijnstreek Beaujolais dit
jaar de oogst reeds 15 da-
gen voor de normale da-
tum beginnen. De traditio-
nele Beaujolais Primeur
zal daarom dit jaar al op
donderdag 17 november
om precies 00.00 uur in
première gaan, en onge-
twijfeld in de middag van
die dag ook in ons land te
proeven en aan te schaffen
zijn. Er zijn tegenwoordig
meer wijnlanden en wijn-
streken die in de novem-
bermaand primeurwijnen
brengen, maar de Primeur
uit Beaujolais is de origi-
nele.

# Binnenkort weer in
het land.

Kruiden Een jubilieumbij de biologische kruidenhandel
Piramide. Ter gelegenheidvan het 15-jarige be-
staan heeft Piramide, gevestigd in Veenendaal,

een receptenboekje uitgegeven met als thema kruiden enrecepten uit
de hele wereld. Uit vijftien landen heeft het bedrijf de kruidigste re-
cepten in dit boekje verzameld. Samensteller Hans Donderwinkel,
bekend van zijn boekjes voor de Kleine Aarde over inmaken, bewa-
ren, koken en bakken, heeft eenvoudige smakelijkerecepten beschre-
ven. Kip Curry, Nasi Goreng maar ook Russische Borstsj en Ameri-
kaanse Jambalaya. 'Wereldkruiden' verschijnt begin deze maand en
is verkrijgbaar bij speciaalzaken voor natuurvoeding en reform en
kost 4,95 gulden. Voor informatie over verkooppunten kunt u bellen
met Piramide 08385-19139.

# Het mysterie van rijst

Rijst Rijst, daar maak jenasi mee, of paëlla. En zo heel af
en toe gooi je het naar een bruid en bruidegom. Bij
wijze van ritueel. In de landen van oorsprong, in

Zuidoost-Azië, is rijst met heel wat meer rituelen omgeven. Rijst
wordt beschouwd als een geschenk van de goden dat met eerbied en
met ontzag behandeld moet worden. Om voor een rijke oogst te zor-
gen worden de goden geëerd met offers en dans.
Wie meer wil weten over de mysteriën rondom rijst, kan een bezoek
brengen aan het Tropenmuseum in Amsterdam. Op de nieuwe afde-
ling over Zuidoost-Azië zijn onder meer voorwerpen te zien die een
rol spelen bij rijst-riten, zoals magische boeken met aanwijzingen
voor het zaaien en planten, maskers om derijst te beschermen en go-
denbeeldjes om de rijstziel te behagen. Het Tropenmuseum, Lin-
naeusstraat 2 in Amsterdam, is op werkdagen geopend van 10 tot 17
uur, op andere dagen van 12 tot 17 uur.
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Nederland 2
EO/Veronica/Tros
07.00, 07.30, 08.00 en 08.30 Jour-

naal.
07.06 Lingo. Herh.
07.33 en 08.07 Ontbijt TV. Rubriek.
08.33 Topscore met Ted de Braak.
09.00 Journaal.
09.07 Uitz. politieke partijen: GPV.
09.10 Kook tv. Culinair programma.
09.28 Via Ria. Discussieprogramma.
10.18 Bijna 30. Serie portretten. Herh.
10.43 Forbidden matiné. Herh.
10.55 20 punt 40. Afl.: Zorgvaders.
11.10 O ja, de NCRV in beeld. Herh.
12.00 Cum laude. Spelprogramma.
12.32 TROS Telearchief. Documen-

taire. Afl.: Gewoon Hollanders (2).
13.00 Journaal.
13.07 Lopende zaken. Actualiteiten.
13.32 The wonder years. Serie.
13.57 Villa Achterwerk. Herh.
16.00 (TT) Journaal.
16.09 The yearling. Tekenfilmserie.
16.33 Kingdom adventures. Serie.
17.02 Deepwater haven. Jeugdserie.
17.29 De windjammers. Documentai-
reserie. Afl.: Atlantisch avontuur.

17.58 (TT) 2 vandaag. Met om:
18.00 (TT) Journaal.
18.15 (TT) Actualiteiten.
18.39 (TT) Sportjournaal. Beelden

van EEC-tennistoern. in Antwerpen.
18.47 (TT) Hoofdpunten uit het

nieuws gevolgd door het weer.
18.55 (TT) Onderweg naar morgen.
19.26 Ik weet het beter. Spel.
19.54 (TT) Bruine hyena's in Nami-

bië. Natuurdocumentaire. Herh.
20.45 Nederland zingt. Koorzang.
21.15 (TT) Vrouw-zijn. Magazine.
21.37 Uitz. politieke partijen: AOV.
21.41 Brandschoon. Documentair

over de gevolgen van een brand
naar aanleiding van de Nationale
Brandbeveiligingsweek.

22.11 Antenne. Afl.: Ostalgie.
22.57 De wereld vandaag.
23.06 Reality 3.1. Afl. 3: De mens

als wezen dat op zoek is naar steeds
grotere kracht en vervulling.

23.37 Klantgericht ondernemen.
Afl.: De inrichting van winkel.

00.07 Journaal.
00.12-00.17 Nieuws voor doven.

Duitsland 1
05.05 landerjournal.
05.45 Morgenmagazin Sport.
06.00 Morgenmagazin. Óntbijttv.
09.00 heute.
09.03 The flying doctors. Australi-

sche doktersserie. Afl.: Aufbruch.
09.45 Tele-Gym. Heilgymnastiek.
10.00 heute.
10.03 Reisefieber. Reportage. Herh.
10.45 ZDF-info Arbeit und Beruf.
11.00 heute.
11.04 Zwei Schlitzohren rechnen ab

(Draw!). Canadese speelfilm.
12.35 Urnschau.
12.55 Presseschau.
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. Heute.
13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau.
14.03 Schimpf - 19717. Talkshow.
14.30 Achtung: Streng Geheim! Afl.:

Die Spur führt nach Polen (1).
15.00 Tagesschau.
15.03 Metro - das schnelle Magazin.
15.30 Hey Dad! Austr. comedyserie.
15.55 Neu im Ersten: Frankenberg.
16.00 Tagesschau.
16.03 Fliege. Vandaag: 9. November

1989: Ich warbeim Mauerfall dabei.
17.00 (TT) Tagesschau.
17.10 Brisant. Boulevardmagazine.
17.40 Regionale informatie.
17.50 Tagesschau-Telegramm.
17.55 Nicht von schlechten Eltern.
18.50 Tagesschau-Telegramm.
18.55 "" Blankenese, serie.
20.00 (TT) Tagesschau.
20.15 lm Sog der Einheit. Reportage

over het politieke proces na de val
van de muur in 1989.

21 .44 Tagesthemen-Telegramm.
21.45 Grenze '94 - Ein deutsches

Tagebuch. Wat is er na 5 jaar over-
gebleven van de dromen en ver-
wachtingen die de mensen koester-
den ten tijde van de val van de muur?

22.30 Tagesthemen.
23.00 Nachschlag. Satire.
23.05 Me and Veronica. Amerikaanse

speelfilm uit 1992.
00.40 Chronik der Wende. Documen-

taireserie. Afl.: 10. November '89.
00.55 Tagesschau.
01.05 ■ Five steps to danger. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1956.
02.25-02.30 Z.E.N.. Novembertage in

Schottland. Afl.: lm Hafen von Fra-
serburgh.

Duitsland 2
05.05 Gezamenlijk programma

Duitsland 1 en 2. Zie Duitsland 1.
13.45 Wie gut, dass es Maria gibt.

Duitse serie.
14.30 Muppet-Babies. Poppenserie.
14.55 Achterbahn. 13-delige kinder-

serie. Afl.: Die Schlafwandlerin. 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.: Der alte Farmer.

16.55 WISO-Tip. Herh.
17.00 heute en sport.
17.15 landerjournal. Vandaag vanuit

Berlijn t.g.v. de val van de Muur 5
jaar geleden. Aansl.: heute-Schlag-
zeilen.

17.50 Briefgeheimnis. Duitse serie.
Afl.: Ein Fall für Charly.

18.45 Lotto-trekking A en B.
19.00 heute.
19.20 Weerbericht.
19.25 Tödliche Schlagzeilen (Scan-

dal sheet). Amer. speelfilm uit 1985.
Met Burt Lancaster, Lauren Hutton.

21.00 Wie wurden Sic entscheiden?
Serie gedramatiseerde rechtszaken
met aansluiten een studio-discussie.
Helmut Mühlbauer werkt al jaren bij
de Duitse Spoorwegen. Hij heeft
echter last van zijn rug waardoor
hij nogal eens moet verzuimen, het-
geen zijn collega's hem niet in dank
afnemen. Als na een keuring blijkt
dat de rugklachten niet zullen afne-
men, wordt Helmut ontslagen. Te-
recht of niet? Afl.: Wegen Krankheit
gefeuert.

21.45 heute-journal.
22.15 Kennzeichen D Spezial. Maga-

zine. Speciale uitzending t.g.v. de
val van de muur, precies vijf jaar
geleden.

23.00 Derrick. Duitse misdaadserie.
Afl.: Eine Reihe von schonen Ta-
gen. Herh.

00.00 heute nacht. Actualiteiten.
00.15 Amakané - Leben und Tod

der Moni. Documentaire.
00.55-02.25 Es waren einmal sieben

Simeons (Schili-byki sem Simeone).
Letse documentaire-film uit 1985.

TV FILMS VIDEO
België/TV 2
20.00 uur - Birdy - (1984-USA).
Indringend drama van Alan Par-
ker over de gevolgen van de
Viëtnam-oorlog.
In een psychiatrische kliniek ont-
moet Al zijn vriend Birdy die een
oorlogstrauma heeft.
Met: Matthew Modine.

Nederland 1
20.30 uur - Indomptable Angéli-
que - (1967-F/D/l).
Romantisch kostuumdrama van
Bernard Borderie over de zoek-
tocht van Angélique (Michelle
Mereier) naar haar man. Ze
wordt door piraten verkocht op
de slavenmarkt.

Duitsland 3 West
21.15 uur - Kansas Raiders -
(1951-USA) Audie Murphy sluit
zich aan bij het chaotische Zuide-
lijke rebellenleger.
Fraai gefilmde western van Ray
Enright met verder o.a. Brian
Donlevy en Marguerite Chap-
man.

Duitsland 1
23.05 uur - Me and Veronica -
(1992-USA).
Elizabeth McGovern krijgt de
schok van haar leven als haar
vrijgevochten zus Patricia Wettig
plots opduikt om de kinderen bij
haar te brengen.
Drama van Don Scardino.
Duitsland 2
00.55 uur - Schili-byli sem Si-
meone - (1985-SU).
Docudrama van Herz Frank over
het Russische jazz-gezelschap
'De Zeven Simions'.
Toen ze drie jaar later niet in
Japan mochten optreden kaap-
ten ze een vliegtuig, waarbij
doden vielen.

BBC 2
01.00 uur - Djavulens Öga -
(1960-S). Komedie van Ingmar
Bergman.
De kuise domineesdochter Bibi
Anderson is de duivel een doorn
in het oog, dus stuurt hij haar
Don Juan Jarl Kulle.

Duitsland 1
01.05 uur - Five Steps to Dan-
ger - (1956-USA).
Matige misdaadfilm, gebaseerd
op een krantebericht.
Sterling Hayden denkt een onbe-
zorgde vakantie tegemoet te
gaan. Hij pikt een lifster op,
Ftuth Roman, die wat voor hem
in petto heeft.

" In de indringende Amerikaanse psychologische speel-
film 'Birdy' is Matthew Modine een Viëtnam-veteraan
die als kind bezeten was van het idee te kunnen vliegen
als een vogel. (België/TV 2- 20.00 uur).

Nederland 3
Varamos
08.53-09.00 en 12.00-12.07 Nieuws

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

Kindersportprogramma.
17.40 The Bob Morrison show. Aus-

tralische comedyserie.
Ben krijgt een hengel van zijn va-
der, waar hij erg trots op is, totdat
hij kapot gaat. Ben weet niet hoe
hij dat aan zijn vader moet vertel-
len. Afl.: Vissen.

18.10 De Fabeltjeskrant. Poppense-
rie. Afl.: Het huwelijksaanzoek.

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

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

kinderprogramma. Afl.: Postcode.
19.00 (TT) Lingo. Woordspel.
19.27 Kassa! Consumenten-

magazine.
20.00 Mad about you. Amerikaanse

comedyserie.
Jamie voelt zich niet gewaardeerd
op haar werk. Aangespoord door
Paul besluit ze haar baas eens flink
de waarheid te zeggen. Maar ze
verliest haar zelfbeheersing en daar-
mee waarschijnlijk ook haar werk.
Afl.: Getrouwd met je werk.

20.25 Socutera. Jantje Beton laat 't
er niet bij zitten, film van de Stich-
ting Nationaal Jeugdfonds.

20.35 (TT) Studio Sport. Aandacht
voor betaald voetbal. Verder beelden
van het EEC-tennistoernooi in Ant-
werpen en aandacht voor WK
dammen in Den Haag.

21.54 Trekking dagelijkse lotto.
22.00 (TT) Journaal.
22.16 Sportjournaal. Compleet over-

zicht van de gespeelde wedstrijden
in de PTT-Telecompetitie.

22.34 (TT) Nova. Actualiteiten-
programma. Aansl.: (TT) Den Haag
Vandaag. Parlementaire rubriek.

23.20 Zappelin. Mediaprogramma
met binnen- en buitenlandse gasten
en reportages over onderwerpen die
iedereen wil zien op tv.

00.03-01.03 Tennis: ECC Antwer-
pen. Beelden van het ECC-tennis-
toernooi in Antwerpen.

RTL 4
06.30 Hei elei kuck elei.
07.00, 07.30 en 08.00 Nieuws &

krantenoverzicht.
07.07 Ontbijtkids: Foofur.
07.37 Ontbijtkids: de Smurfen.
08.08 The bold & the beautiful.

Amerikaanse soapserie. Herh.
08.30 Nieuws.
08.35 Santa Barbara. Deel 1. Herh.
09.00 Nieuws & krantenoverzicht.
09.10 Santa Barbara. Deel 2. Herh.
09.30 Goede tijden slechte tijden.

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

11.00 Showtime shop.
11.05 As the world turns. Soap.
11.50 Lunchkids. Met om 11.50 Tjilp.

11.55 Foofur (herh. van 7.07 uur).
12.20 Transformers second genera-
tion. 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. Amerikaanse

soap.
16.10 The Oprah Winfrey show.

Amerikaanse talkshow.
17.00 5 uur show. Gevarieerd mid-

dagmagazine met gasten.
18.00 Zes uur nieuws.
18.15 Ooggetuige. Reportages.
14.30 Rad van fortuin. Spelprogram.
19.00 The bold & the beautiful.

Amer. soap rond twee families. '19.30 Half acht nieuws.
19.50 Weer. Door: John Bernard.
20.00 Goede tijden slechte tijden.

Nederlandse soap.
20.30 Waargebeurde verhalen:

Fighting for Gemma. Engelse
speelfilm uit 1993.

22.25 Speelfilmoverzicht. Welke
films zijn er komende week te zien?

22.45 Liefde op het eerste gezicht.
Spelprogramma.

23.30 Nieuws, sport en weer.
00.00 Streets of San Francisco.

Detectiveserie. Afl.: Bitter wine. Herh.
00.55 The Oprah Winfrey show.

Amerikaanse talkshow. Herh.
01.40 Nachtprogramma.

Duitsland 3 West
08.15 Tele-Gym. Yoga. 08.30 Cursus
Engels. 09.00Das Nachste bitte. 09.15
Gespannt auf. 10.00 Schooltv. 12.00
Vale Tudo - Urn jeden Preis. 12.30
Lander-Menschen-Abenteuer. Docu-
mentaireserie. Afl.: Der Heilige und
die Schlangen. 13.15 Reporter. 13.45
Vermisst. 14.00 WDR aktuell. 14.05
Hit-Clip. 14.30 Zwischen den Schlag-
zeilen. 14.45 6. Consett. 15.00 WDR
aktuell. 15.05 FensterPlatz. 15.45
Chronik der Wende. Afl.: 9. November
1989. 16.00 Das Phantom der Pleite.
Reportage. 16.30 Cursus Engels.
17.00 Schlupp vom grünen Stern.
Afl. 3: Der Werbefilm. 17.30 Es war
einmal der Weltraum. Afl. 5. 18.00
NRW. 18.05 KvK. 18.30 Tele-Praxis.
Thema: Warnung vor Impflücken.
18.45 Aktuelle Stunde. 19.25 Fenster-
programme der Landesstudios. 19.45
mittwochs live. Thema: Tod auf der
Warteliste? 21.00 WDR aktuell. 21.15
Kansas Raiders. Amer. speelfilm uit
1950. 22.32 Filmtip: Amateur. 22.40
lyrics: Delirium - Ein Dichterspektakel.
Toneelstuk. 00.10 Experimente: Agnés
Varda: Elsa la Rosé. Korte film. 00.30
Nachrichten. 00.35-08.15 Nachtpro-
grammering.

RTL Television
05.30 Guten Morgen Deutschland.
Ontbijttv. 09.05 Kojak. 10.00 The bold
and the beautiful. 10.30 Days of our
lives. 11.00 Der Preis ist heiss. 11.30
Familien Duell. 12.00 Punkt 12. Mid-
dagmagazine. 12.30 Springfield Story.
13.15 California Clan. 14.10 Murder,
she wrote. 15.00 llona Christen. Van-
daag: Chronische pijnen. 16.00 Hans
Meiser. Vandaag: Huisvrouwen die
naar de fles grijpen. 17.00 Jeopardy!
Spelprogr. 17.30 Married with children.
18.00 The bold and the beautiful.
18.30 Explosiv - Telegramm. 18.45
RTL aktuell. Nieuws en sport. 19.10
Explosiv - Das Magazin. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Das
Baby der schwangeren Toten. Duitse
tv-film uit 1994. 22.15 stern TV. Maga-
zine. 23.15 Gottschalk. Late-night-
show. 00.00 RTL-Nachtjournal. 00.30
Married with children. 01.00 Kojak.
02.00 Murder, she wrote. 03.00 llona
Christen. Herh. 04.00 Hans Meiser.
Herh. 05.00 Explosiv - Das Magazin.
Herh.

SAT 1
05.30 Deutschland heute morgen.
Ontbijttv. 09.30 Falcon Crest. Herh.
10.30 Neighbours. 11.00 The young
and the restless. 11.55 Riskier" was!
12.30 Knots Landing. 13.25 Falcon
Crest. 14.25 Tarzan. 14.55 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. 19.15taglich ran. 19.30 Glücksrad.
20.15 Tödliche Wahrheit. Duitse tv-film
uit 1994. 22.10 Made in Sat.l: Kom-
missar Rex. Afl. 2. Aansl.: TopNEWS.
22.20 Dark justice. Amer. misdaadse-
rie. Afl.: Das Milliarden-Dollar-Ding 1.
23.20 Der wilde Haufen von Navarone
Force 10 from Navarone. Engelse
oorlogsfilm uit 1978 van Guy Hamil-
ton. 01.25 Raumschiff Enterprise Star
Trek. Amer. sf-serie. Herh. 02.15
MacGyver. Amer. actieserie. Herh.
03.05 Tödliche Wahrheit. Duitse tv-film
uit 1994 van Rainer Wolffhardt. Met.
Herh. Aansl.: programma-overzicht.
04.40 Der König. Duitse misdaadserie.
Herh.

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gym. Aerobic. 08.30 Cur-
sus Engels. 09.00 Schooltv. 10.35
Non-Stop-Fernsehen. 12.35 Hit Clip.
13.00 Non-Stop-Fernsehen. 13.30
Landesschau Kultur. 14.00 Schooltv.
15.00 Hallo, wie geht's? - aktuell.
15.15 Infomarkt - Marktinfo. 16.00
Sport-Oldies. 16.15 Blickpunkt Europa.
17.00 Cursus Engels. 17.30 Sesam-
strasse. 17.58 Wuff! Afl. 5. 18.23
Zoo-Olympics. Kinderserie. 18.25 Un-
ser Sandmann. 18.30 Südwest ak-
tuell. 18.35 Hallo, wie geht's? 18.50
Was die Grossmutter noch wusste.
19.20 Landesschau. 19.48 Landes-
schau aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Lander - Menschen - Aben-
teuer. 21.00 Nachrichten. 21.15
Schlaglicht. 21.45 Na und? 22.45
Kulturzeit. 23.30 Lander - Menschen- Abenteuer. Herh. 00.15 Schlussnach-
richten. 00.30 Non-Stop-Fernsehen.

televisie en radio woensdag

Nederland 1
Avro/KRO/Ncrv
07.00 Tekst-tv.
09.00-09.20 Ik mik LORELAND.

Afl. 8.
09.30-09.45 Koekeloere. Afl. 49.
10.00-10.25 (TT) De steentijd. Afl. 2.
10.30 Van nu en straks. Afl. 4 t/m 6.
11.45 Tekst-tv.
16.27 Nieuws voor doven.
16.34 Studio op stelten. Kinderpro-

gramma. Aansl.: Paulus de boska-
bouter. Poppenserie. Aansl.: Wat
gebeurt er later. Serie dierenverha-
len. Afl. 10: Als je het koud had zou
je het dan zeggen? Aansl.: Medisch
Centrum Muis. Poppenserie. Aansl.:
Doug. Animatieserie. Afl. 10. Herh.

17.28 Robbedoes. Animatieserie rond
de Belgische stripheld Robbedoes.
Afl. 10: De Golf-eter.

17.59 Flipper. Amerikaanse serie.
Vader Riggs heeft pech met zijn
vliegtuig: er zit een gat in één van
de drijvers. Afl.: Flippervergist zich.

18.28 Topscore met Ted de Braak.
Woordspel.

18.58 Ik dacht bij mezelf. 4-delige
serie waarin kinderen filosoferen
over 'grote' vragen.
Afl. 2: Kreng of knuffel.

19.30 Ik heb al een boek. Literair
magazine. Afl. 2.

19.51 Uitz. politiek partijen: VVD.
20.00 (TT) Journaal.
20.24 NOS-Weeroverzicht.
20.31 Ontembare Angélique. Frans-

Duits-ltaliaanse speelfilm uit 1967.
Tijdens een zoektocht naar haar
enige echte liefde, Joffrey de Pe-
vrac, wordt Angélique meegenomen
door zeerovers. De kapitein ziet wel
wat in haar, maar Angélique gaat
niet op zijn avances in. En dan
belandt ze op de slavenmarkt.

21.57 Frasier. Amerikaanse comedy-
serie. Afl.: Oops.

22.24 Close-up: Met blijdschap ge-
ven wij. Programma over de Fond-
sen-op-naam van het Prins Bernhard
Fonds.

23.18 Een schreeuw om hulp.
Docudrama als eindexamenproject
van deToneelacademie Maastricht.

00.02-00.07 Journaal.

RTL5
16.25 Tv boetiek. Homeshopping.
16.55 Goede tijden slechte tijden.

Nederlandse soapserie. Herh.
17.20 Happy days. Amer. comedy.
17.45 Knight rider. Amer. actieserie.
18.35 Beverly Hills 90210.

Amerikaanse serie.
19.30 Nieuwsflits. Kort nieuws.
19.35 Fresh prince of Bel Air.

Amerikaanse comedyserie.
20.00 Hermans head. Amerikaanse

comedyserie.
20.25 Out of darkness. Amerikaanse

speelfilm uit 1985 van Jud Taylor.
Ed Zigo, een toegewijd politie-agent
en een echte familieman, wordt ge-
vraagd om mee te helpen bij het
onderzoek van de moorden van Son
of Sam. Alhoewel Zigo weet dat er
dan waarschijnlijk promotie voor hem
in zit, slaat hij het aanbod af, omdat
hij dicht in de buurt van zijn zieke
vrouw Arm wil blijven. Na een harto-
peratie sterft Arm echter en Ed stort
in. Hij denkt er zelfs aan om met
het politiewerk te stoppen, maar dan
komt hij oog in oog te staan met
Son of Sam.

22.10 Nieuwsflits. Kort nieuws.
22.15 Lijn 5. Live-programma waarin

met bijzondere gasten actuele the-
ma's worden behandeld. De kijkers
kunnen tijdens de uitzending een
telefonische bijdrage leveren aan de
uitzending op 06-300555.

22.45 Future quest. Engelse weten-
schappelijk serie.
Waarom is de mens zo gefascineerd
door de toekomst? Als het reizen
door de tijd een reéle mogelijkheid
wordt, kunnen we dan beter de toe-
komst voorspellen als we vandaag
de dag doen? Een aantal deskundi-
gen gaat in op deze en meer vra-
gen, onder leiding van presentator
JeffGoldblum. Afl. 1: Into the future.

23.15 Nieuwsflits. Kort nieuws.
23.20 Ricki Lake. Amerikaanse talk-

show. Afl.: Ik ben er klaar voor om
de confrontatie met de minnares van
mijn man aan te gaan.

00.05 As the world turns. Herh.
00.50 Hei elei, kuck elei aktuell.
01.20 Nachtprogramma.

België/TV 1
17.15 Het Capitool. Afl. 800.
17.35 Paradise Beach. Afl. 48.
18.00 Journaal.
18.10 Mooi en meedogenloos (The

bold and the beautiful). Amerikaanse
serie. Afl. 1068.

18.35 Blokken. Spelprogramma.
19.05 Buren (Neighbours). Australi-

sche serie. Afl. 1492.
19.25 Joker- en lottotrekking.
19.30 Journaal en sport.
20.00 2.4 children. 13-delige Engelse

comedyserie. Afl. 10: One night in
Bangkok.

20.30 Derrick. Duitse politieserie. Afl.
9: Diebachs vrouw.

21.35 Boulevard: Het verscheurde
eiland. 2-delige documentaire over
Cyprus, dat al 20 jaar een Grieks
en een Turks gebied kent. Afl. 1.

22.05 Er komen andere tijden. Ge-
sprek met Boudewijn de Groot over
zijn carrière n.a.v. zijn 50e verjaar-
dag.

22.45 Ziggurat. Kunstmagazine.
23.25 Viaje al espanol. Afl. 4.
23.40-23.42 Weerbericht.

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

gramma's met om:.
17.00 Samson. Kindermagazine.
18.00 Tik tak. Afl. 313.
18.05 Bouli. Korte animatiefilm.
18.10 Interflix. 13-delige Vlaamse

comedyserie. Afl. 6: Zweedse rapso-
die.

18.35 Skippy (The adventures of
Skippy). 39-delige Australische serie.
Afl. 24: Vandals.

19.00 Thunderbirds. Engelse sf-pop-
penserie. Afl. 22: Op de rand van
de ramp (2).

19.30 Journaal en sport.
20.00 Birdy. Amerikaanse psychologi-

sche speelfilm uit 1984.
22.00 Ter Zake. Infomagazine met

nieuws en sport.
22.45 Gek op jou (Mad about you).

22-deligeAmerikaanse comedyserie.
Afl. 6: Paul in the family.

23.10-23.12 Coda. Lut de Block leest
voor uit eigen werk. Vandaag: De
takken ijlen.

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
muziekland. 17.04 Fileradio. 18.04
Alle mensen. 19.04 Country trail.
20.04 Nederland zingt: Samen zin-
gen in 20.30 Nederland zingt: Licht
op jongerenkoren. 21.04 Gospel-
podium. 22.04 Praise op woens-
dag. 23.04-24.00 Take it easy.

Radio 3
Elk heel uur nieuws.
6.04 Breakfast-club. 9.04 Arbeids-
vitaminen. 12.04 Denk aan Henk.
14.04 Carola. 15.04 The magie
friends. 17.04 Rinkeldekinkel.
18.04 De Avondspits. 19.04 Spoor
7. 20.04 Paperclip magazine. 21.04
Villa 65. 0.04 Tros Nachtwacht.
2.02 Vacuüm. 4.02-6.00 Pyjama
FM.

Radio 4
Om 7.00, 8.00, 13.00, 18.00 en
20.00 nieuws.
7.02 Preludium. 8.04 Musica sa-
cra. 900 Muziek voor miljoenen.
11.00 Ochtëndconcert. 13.04
Stemmen. Muz. voor sopraan.

,14.00 Het middagconcert. A. Boro-
din Kwartet met piano en cello;
B. 15.35 Recent verschenen CD's.
16.00 De Nederlanden. 17.00 Jac-
co's keus. 18.04 Sinfonietta. 19.00
Kleine zaal: De Tsjechen (1). 20.02
Avondconcert. Koninklijk Concert-
gebouwork. met bariton. 22.00
Opera magazine. 23.00 Jazzspec-
trum. 0.00-1.00 Vier na midder-
nacht.

Radio 5
Elk heel uur t/m 18.00 en 23.00
nieuws.
6.45-6.50 Mededelingenrubriek
met uitgebreid weerbericht en
scheepvaartberichten. 7.05 NOS
Sportief. 7.30 Vroeg op 5. 8.55
Waterstanden. 9.02 Het gesprek.
10.02 Dingen die gebeuren (M/V).
13.10Glas in lood. 14.02 Montaig-
ne. 16.02 De schatkamer. 17.10
Radio UIT. 17.50 AOV. 18.12 Op
verhaal komen. 19.00Waar waren
we ook alweer? 19.15 Nieuws en
actualiteiten in het Turks. 19.50
Nieuws en actualiteiten in het
Marokkaans en Berbers. 20.00
Kerkdienst. 20.43 Wilde ganzen.
20.45 Nieuws en actualiteiten in
het Chinees. 21.00 Omgaan met
stress. 21.30 Soms eet ik hagel-
slag. 22.00 TeleScoop.

23.07-24.00 Met het oog op mor-
gen.

RTBF/La Une
14.05 Vacaturebank. 14.20 Doublé 7.
Herh. 15.35 James Bond jr. Afl. 29.
16.00 Luna park. 16.35 Neighbours.
Afl. 43. 17.00 The Waltons. Afl. 29.
17.55 Carlos et les autres. Jongeren-
magazine. 18.30 Info première. 18.50
Cartes sur table. Discussieprogr..
19.10 Quotidien des _sports. 19.30
Nieuws. 20.05 Le fantöme de la ra-
dio. Documentaire over de radio in
de jaren twintig en dertig. 21.15 Be-
trayed. Amer. thriller uit 1988. 23.20
Coup de film. 23.50 Laatste nieuws.
23.55-24.00 24 H sur les marchés.

SPORTS 21
15.00 Tennis. Rechtstreeks: het ECC
tennistoern. Antwerpen. 18.02 en
19.21 lei Bla-bla. 18.58 Neighbours.
19.26 Paardenkoersen. 19.30 Jour-
naal. 20.03 Diableries. Maandelijks
voetbalmagazine over de Rode Dui-
vels. 20.36 Tennis. Rechtstreeks: ECC
tennistoern. 22.01 Laatste nieuws.
22.24 Paardenkoersen. 22.28 Voet-
bal. Wedstrijden uit 2e klasse.
23.18-23.22 24 H sur les marchés.

TV 5
06.00 Ochtendprogramma. 12.00
Nieuwsflits. 12.05 La chance aux
chansons. 12.45 Zwitsers nieuws.
13.05 La maison Deschênes. 13.30
Envoyé spécial. 15.00 Qui vive. 15.30
Scully rencontre. 16.00 Nieuws. 16.10
La cuisine des mousquetaires. 16.25
Bibi et ses amis. 17.10 Les carnets
du Bourlingeur. 17.40 Aids spotje.
17.45 Question pour vn champion.
18.15 Visions d'Amérique. 18.30
Nieuws. 18.55 Revue de presse afri-
caine. 19.00 Paris lumiéres. 19.25 La
météo des cinq continents. 19.30
Belgisch nieuws. 20.00 Téléscope.
20.55 La météo des cinq continents.
21.00 Nieuws. 21.40 La cavaliere.
Franse tv-film. Afl. 1: La salicorne.
23.10 Bouillon de culture. Gast: Prof.
Luc Montagnier, ontdekker van het
HIV-virus. 00.20 Nieuws. 00.40 Claire
Lamarche. 01.25 La chance aux chan-
sons. Herh. 02.00 Paris lumiére. Herh.
02.30 Magazines européens. 03.00
Histoire des sciences en Europe.
Herh. 04.00 Université de nuit.

BBC 2
08.00 Teddy Trucks. 08.05 PhilM
the Frog. 08.10 Teenage mutant m
turtles. 08.35 l'll never work. 09]
Breakfast news. 09.15 Pride of dre9
Serie. 09.25 Jerusalem: Of heav
and earth. Serie. 09.50 ■ A week'
remember. 10.00Schooltv. 11.00PW
days. 11.25 Schooltv. 15.00 Rugß
Rechtstreeks: Schotland A-Zuid-Afn*
16.50 Nieuws. 17.00 Today's the d«
17.30 Ready, steady, cook. 18J
Esther. 18.30 Catchword. 19.00 SI
Trek: The next generation. 19.45
series from heil. 20.00 Lifeswa.
Serie. 20.30 Bard on the box: Sha»
speare - The animated tales. 2V
Feast of Floyd. (slot) 21.30 UniverS
challenge. 22.00 Grace under W
22.25 Aftershock - The untold sW
of the Birmingham Pub bombin.
Documentaire. 23.20 Tales from Bj
lm: Kristallnacht. 23.30 Newsnig
00.15 The late show. 01.00 ■ f
devil's eye. Zweedse speelfilm
1960 van Ingmar Bergman. 03.
Night school. 05.00-05.15 BBC Sela*

RAI UNO
06.00 Ochtendprogr. 13.30 Nieuws.
14.00 Primissima. 14.20 Prove e provi-
ni a Scommettiamo che. Amusement.
14.50 How the west was won. Serie.
15.45 Uno per tutti. Gev. kinderprogr.
17.55 Parlementaire rubriek. 18.00
Nieuws en filmrubriek. 18.20 Ai confi-
ni dell'aldila. Serie. 19.05 Mi ritorni in
mente. 20.00 Nieuws en sport. 20.25
Voetbal. Verslag van de wedstrijd
Parma-Bosnië. 22.25 Nieuws. 22.40
Mercoledi sport. 00.20 Nieuws en
parlementaire rubriek. 00.35 Speelfilm.
02.00 Nachtprogramma's.

BBC 1
07.00 Business breakfast. 08.00 BBC
breakfast news. 10.05 Kilroy. 11.00
Nieuws. 11.05 Good morning with
Arme and Nick. 13.00 Nieuws. 13.05
Pebble mill. 13.55 Reg. nieuws. 14.00
Nieuws. 14.30 Neighbours. 14.50 The
great British quiz. 15.15 The Rockford
files. Misdaadserie. 16.05 Movie ma-
gie. Serie. 16.30 Secret life of toys.
16.45 Noddy. 16.55 Mortimer and
Arabel. 17.10 Dinobabies. 17.35
Smart. (slot). 18.00 Newsround. 18.10
Grange Hill. 18.35 Neighbours. 19.00
Nieuws. 19.30 Regionaal nieuws.
20.00 This is your life. 20.30 Here
and now. Magazine. 21.00 How do
they do that? Magazine. 21.45 Points
of view. 22.00 Nieuws. 22.30 Between
the lines. Politieserie. 23.20 Sport-
snight. Met o.a. boksen: Eur. en Brits

kampioenschap weltergewicht en va
bal: Newcastle United-NottingN
Forest. 00.40 Catch-22. Amer. spe
film uit 1970. 03.00-04.00 BBC Sele
05.00-05.45 BBC Select.

Eurosport
08.30 Step aerobics. 09.00 Ritmis»
gymnastiek. Intern, toernooi. 10'
Kunstrijden op de schaats. 12'
Snooker. European League. 14'
Wereldbeker voor springruiters var*
Amsterdam. 15.00 Tennis. ATP-W
nooi van Antwerpen. 18.30 Gfa'
Prix magazine. 19.30 Eurosp"
nieuws. 20.00 Tennis. ATP-toern. "j
Antwerpen. 23.00 Motoren. 00.'
Wereldbeker voor springruit*
01.00-01.30 Eurosportnieuws.

NBC
05.30 NBC News. 06.00 Business ms
ders. 06.30 NBC News. 07.00 '08.00ITN World news. 07.15 US M»
ket wrap. 07.30 Business inside;
08.15 US market wrap. 08.30 0'
Inside edition. 08.58 ITN World Ne»
09.00 Super shop. 10.00 Rolorw
11.00 Rivera live. 12.00 Today's B^
ness. 12.30 FT Business today. 13-
Today. 15.00 The money wheel. W
beursberichten. 17.30 FT Busin^
tonight. 18.00 Today. Actualiteitenij
briek. 19.00 ITN World news. 19-'
Sport on NBC . Met golf: Volvo P<>
European Tour, Heineken World CJ*20.30 (TT) NBS News magazine S0
cial. 21.30 Inside edition. 22.00 "^World news. 22.30 (TT) The ton®
show. 23.30 (TT) Real personal. T»
show. 00.00 FT Business toni?
00.20 US Market wrap. 00.30 NW
news. 01.00 Equal time. 01.30
tonight show. 02.30 Videofashi^03.00 Rivera live. 04.00 Rolon<"
Talkshow. 05.00 (TT) Inside edition-

MTV
06.00 Awake on the wildside. 07*
The grind. 08.00 Awake on the wW
de. 09.00 Ingo. 12.00 The soul 'MTV. 13.00 Greatest hits. 14.00 TJafternoon mix. 16.30 The report. 16JCineMatic. 17.00 News at night. 17-j
3 from 1. 17.30 Dial MTV. 18£Music non-stop. 19.30 The Zig & Z*
Show. 20.00 Greatest hits. Met: TJ100 ever! 21.00 Most wanted. 22 j

Beavis & Butt-head. 23.00 The <°
port. 23.15 CineMatic. 23.30 Ne*
at night. 23.45 3 from 1. 00.00 "\
end? 02.00 The soul of MTV. 03."
The grind. 03.30-06.00 Night videos-

CNN
24 uur per dag nieuws, met of;
07.30 Moneyline. Herh. 08.30 VJOK
report. 09.45 CNN Newsroom. 11-J
World report. 12.15 World sport. 12^Business morning. 13.30 Busine^Jday. 14.30 Business Asia. 15.00 Lm
King live. 16.45 World sport. 17.*
Business Asia. 20.00 World busine^
today. 21.00 Intern, hour. 22.45 Wo""
sport. 23.00 World business todj*!
update. 23.30 Showbiz today. 00.<JThe world today. 01.00 Moneyl^
01.30 Crossfire. 02.00 Prime neW,
03.00 Larry King live. 05.30 ShoWÖ"
today. Herh.

radio
Radio 1
Elk heel uur en om 7.30, 8.30,
12.30, 13.30, 16.30, 17.30, 18.30
nieuws.
7 07 VaraRadio I woensdageditie.
10.05 NL Buitenland reportage.
11.05 Michelangelo. 12.07 Avro
Radiojournaal. 17.05 NCRV's Hier
en nu. 19.04 NCRV's Hier en nu/
Praatradio. 20.04 Langs de lijn,
sport en muziek. 23.07 Met het
oog op morgen. 0.04 Voor wie
niet slapen kan. 1.02 Zingen in
de nacht. 2.02 Mag ik even? 3.02
van Nederlandse bodem. 4.02
EO's Country-uur. 5.02-7.00 Wak-
ker op weg.

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. 13.00RadioNieuwsCentra-
le, binnen/buitenlandrubriek. 13.30
Regionaal nieuws. 13.35Provincia-
le Zaken. 14.00 Licht Limburgs
muziek. 15.00 Liefde, voor en door
tieners. 16.00 Cultuurmagazine
Festival. 17.00-18.00 Limburg Ak-
tueel.

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. 10.03 Het schurend
scharniertje. 10.08Reporter 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 cabaretfragmenten. 14.00 Villa
Musica, met de elpee van de
week, een spelletje en een cursief-
je. 17.00 Radio 2 regionaal. 18.00
Nieuws. 18.10 Radiovisier. Televi-
sienieuwtjes op de radio. 20.00
Cinema Paradiso: rondom film en
video. 22.00 Nieuws. 22.05 Ever-
green met onsterfelijke melodieën

en crooners. 23.30-06.00 Nachtra'
dio.

België/BRF
Elk heel uur nieuws. ,
6.05 Radiofrühstück + Sp"
Glückstreffer (6.15 Wort in &"
Tag; 6.30 nieuws; 6.45 verzoekplaj
ten; 7.15 agenda; 7.30 regionaal
nieuws; 8.30 persoverzicht; 9°'
uit de regio). 9.10 Gut Aufgeleg 1'
Tips und Themen am Vormittafl;
12.05 Musik è la carte (12.30 BW
Aktuell). 13.00Presseschau. 13.0'
Musikbox. 16.05 Popcorn. 18.0"
Nieuws uit de regio. 18.05 BPfAktuell: Aktuelles vom Tage. 18.*"
Klassik. 20.00-20.05 Nachrichten

Happy RTL Radio
7.00 Jan van de Putte. 10.00 W
de Hoop. 12.00 Ron Bisschop
16.00 Luc van Rooij. 20.00 Lat 6

Rock. 00.00-07.00 Night Rock.

WDR 4
Nieuws: tot en met 09.00 elk hee
uur; vanaf 10.00 elke twee uur-
-4.05 Radiowecker. 6.05 Morge£
melodie (8.05 Zum Tage: 8.5'
Andacht). 9.05 Musikpavillof
(10.05 tot 11.00 verzoekplaten)'
12.05 Zur Sache. 12.07 Gut aufgf'
legt (13.00 Mitmenschen, 14.0'
Stichwort Wirtschaft). 15.00 Caf«'
Konzert. 16.05 Heimatmelodi*
volksmuziek. 17.00 Der Tag ijjï
fünf. 17.07 Musik-Express (19.0"
Auf ein Wort; 19.30 OhrenbaO:
20.05 Zwischen Broadway 0<*>Kudamm. 21.00 Musik zum tr*"'
men. 22.30-04.00 ARD Nachte*'
press (elk uur nieuws).
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Complexiteit
s?igens Marijke de Jong van de
Reling aankoop van de KROj?at het om series waarin goed
l kwaad niet bot tegenover el-

ar gezet zijn. „Dat soort series
Uien wij niet. De wereld zit

K.^plex in elkaar en die com-
de machtsstructurene bestaan, willenwe laten zien.

j^tzijn namelijk de achtergron-
Wp Voor e moorcien die ge-
*; e§d worden in de maatschap-
f)- Het klinkt misschien alle-

aal wat zwaar, maar naast
w*e voorwaarden moeten de se-s natuurlijk ook een amuse-

entswaarde hebben."

l KRO richt zich in haar aan-
°pbeleid op Engelse en in toe-

s ende mate op Scandinavi-
i>?e series. Marijke de Jong:
i at komt omdat in Engelse en
jj.^ndinavische series de werke-
enheid vaak herkenbaarder is

*^ in Amerikaanse series. In
v j*?erikaanse produkten zich je
s^er die botte tegenstelling tus-
fj' 1 goed en kwaad. Het zijn se-
-0

s die vaak puur gemaakt zijn
£p er veel geld mee te verdienen.
0 zijn veel commerciëler van

5} n voorbeeld van een goede
uatldinavische serie is volgens
;, ariJke de Jong Snoken. Vanafudag 12 maart zendt de KRO
£ * afleveringen uit over de
g eedse privé-detective Anders

lP- Samen met zijn hond trekt
tJ door Stockholm, op zoek
*aku verdwenen echtgenotes,
1{ i^enrollers, plegers van win-

'diefstallen en chanteurs.

rxeuW bij de KRO zijn ook
rijdier & Co (29 januari) vanBBC en Cadfael (zomer 1995).

Chandler & Co draait rond Dcc
een huisvrouw die met haar net
gescheiden ex-schoonzusje een
detectivebureautje begint. Cad-
fael is gebaseerd op de populaire
detectiveboekenvan Ellis Peters,
pseudoniem van de inmiddels
80-jarige Edith Pargeter. Cad-
fael speelt zich af in de Middel-
eeuwen. Broeder Cadfael (een rol
van Derek Jacobi) was voordat
hij zich tot de kerk wendde, rid-

der en kruisvader. In het kloos-
ter ontwikkelt hij zich tot een
gewaardeerd geneesheer en lost
en passant misdaden rond zijn
klooster op.

Thriller
Verder zendt deKRO vanaf 8 ja-
nuari de psychologische thriller
A dark adapted eye van Ruth

Rendell in drie delen uit. A dark
adapted eye speelt zich af in de
jaren 50 en vertelt het leven van
Vera Hillyard, één van de laatste
vrouwen die in Engeland tot de
dood door de strop is veroor-
deeld wegens moord op haar
zuster. Naast deze thriller zendt
de KRO verschillende verfilmin-
gen uit van de boeken van Ruth
Rendell met inspector Wexford
in de hoofdrol.

’Werkelijkheid moet goed herkenbaar zijn’KRO pakt uit met veel
nieuwe detectiveseries

Van onze rtv-redactie

JÜLVERSUM - De karak-ers moeten driedimensio-
naal zijn, er moeten goede
Verhaallijnen inzitten en de
J^rkelijkheid moet goednerkenbaar zijn. Detective-

politieseries die aan mi-
deze drie voorwaar-

eii voldoen maken een
j>°edekans bij de KRO op
et scherm te komen. Vol-§ens Marijke de Jong van

Jje afdeling aankoop hecht
*je KRO meer waarde aan
j*e inhoud dan aan puur een

uiterlijk van een tv-
serie.

e KRO is er in geslaagd om
?°r dit winterseizoen een reeks
j?eUWe detective- en politiese-
es in te kopen die moeiteloos*an de criteria voldoen. De KRO

mrengt zowel oude bekenden,aar vooral een hoop nieuwejPeurneuzen op het scherm. Po-. «ecommissaris Jane Tennison
J^nrol van Helen Mirren) keert

zondag weer terug
ij de KRO in een derde reeks
j everingen van Prime Suspect.
.ale Tennison is overgeplaatstafi Southampton Row naar de
Jjdenpolitie van Soho en moet
Penwerken met haar oude ri-
aal Bill Otey. Prime Suspect,

«fêschreven door Lynda la Plan-
o' heeft inmiddels veel interna-
jotlale prijzen gewonnen. De
tw^e ree^s is evenals de eerste
j*eeseries bijna geheel opgeno-en op locatie in Manchester.

anaf woensdag 28 december
]ti dertien afleveringen van de

j rie Between the lines te zien.
£ deze BBC-serie draait het al-

om het thema corruptie
.^Hen de politie. De serie geeft
jo

11 duidelijk inzicht in de com-
r?Xiteit en het gevaar dat

hüiit in onderzoek naar eigen
,j atl gedrag. Neil Pearson speelt
g, r ol van hoofdinspecteur Tony

# Helen Mirren en Liza Sadovy in Prime Suspect, de serie die de KRO vanaf zondag
op het scherm brengt. Foto: kippa

show
Speculaasconcerten

weer in aantocht
Maastricht - Het heerlijk
1 Vondje is weer in aantocht. De
t» j^ntmaakt zich op voor zijn reis
ie j^ar Nederland en het Maas-

'< d hts Salon orkest is druk
Ji °ende met de voorbereidingen
* Juor de traditionele Speculaas-
( Concerten. Gezellige muziek,
1 , gecompliceerd vermaak, met

taior en charme gepresenteerd«oor Stehgeiger André Rieu, die
j met zijn Second
;|; a^tz goed is voor een notering; $ de Nationale Hitparade.
0 cri Speculaasconcertenworden

vanaf 24 november in de Lim-
burgse schouwburgen ten beste
gegeven. De ouverture vindt op
die dag om 19.00 uur plaats in
het Wijngrachttheater van Kerk-
rade. Daarna volgen Weert
(Munttheater, 25 november),
Venlo (Maaspoort, 27 november),
Maastricht (Theater aan het
Vrijthof, 29 november), Heerlen
(Stadsschouwburg, 1 december),
Sittard (Stadsschouwburg, 2 de-
cember) en Roermond (Oranje-
rie, 4 december om 12.00 en
16.00 uur). " Alvast in Sinterklaasstemming: Het Maastrichts Salon

Orkest. Foto: SPUISERS

Documentaire
bij NCRV over
prinses Diana

HILVERSUM - De NCRV
heeft beslag weten te leggen
op de documentaire Diana,
her new life. In Engeland
wordt de film zaterdag 19 no-
vember door ITN uitgezon-
den, waarna het tv-verhaal
van de Engelse prinses over
de hele wereld gaat. Diana,
her new life is gebaseerd op
het gelijknamige boek van
Andrew Morton dat één dezer
dagen verschijnt. De NCRV
zendt de film maandag 21 no-
vember uit.

Volgens Cees Labeur, eindre-
dacteur van NCRV's Hier en
Nu, is het een opzienbarende
documentaire en is het een
soort antwoord op de recente
onthullingen van Prins Char-
les over onder meer zijn 'lief-
desleven' met Diana. „De
prinses werkt zelf niet mee
aan de documentaire, maar er
komen wel mensen aan het
woord uit haar zeer directe
omgeving, mensen uit de hof-
houding. Zo vertelt onder
andere een lijfwachtvan Dia-
na zijn verhaal". De docu-
mentaire belicht het leven
van de prinses na haar schei-
ding van tafel en bed van
prins Charles.

Aan de documentaire wordt
op het moment nog gewerkt
door produktiemaatschappij
Granada tv. Veronica en
TROS hadden volgens Labeur
ook belangstelling voor de
uitzendrechten van de docu-
mentaire, maar de NCRV had
de eerste optie op het pro-
gramma. De film duurt 52
minuten en is inmiddels aan
zon 30 landen, waaronder
Amerika, verkocht en moet
door de NCRV integraal wor-
den uitgezonden. De produk-
tiemaatschappij heeft hele
strikte regels verbonden aan
het uitzendenvan de film. Zo
krijgen de omroepen de uit-
zendbanden pas in handen
nadat het programma zater-
dag 19 november in Engeland
op tv geweest is. In hoeverre
het verhaal in de documentai-
re op waarheid berust, is niet
bekend. Volgens Labeur is
het verhaal gebaseerd op het
boek van Andrew Morton.

Herdenking
val Berlijnse
muur op tv

HEERLEN - Vandaag is het
vijf jaargeleden dat inBerlijn
de gehate Muur viel. Dit 'lu-
strum' is aanleiding voor een
aantal themaprogramma's op
de Duitse televisie. Vooral de
regionale NDR 3 pakt fors
uit, met een acht uur durende
thema-avond onder de titel
'Wahnsinn' (20.15-4.15 uur).

Op Duitsland 1 een aantal
programma's over de 'Wende'
('Fliege', 16.03 uur; 'lm Sog
der Freiheit', 20.15 uur;
'Grenze '94 .- ein deutsches
Tagebuch', 21.45 uur; 'Chro-
nik der Wende', 00.40 uur).
Op Duitsland 2 een speciale
aflevering van de Duits-Duit-
se rubriek 'Kennzeichen D'
(22.15 uur). Duitsland 3 West
besteedt geen speciale aan-
dacht aan de 'verjaardag.

Van de Nederlandstalige tele-
visiekanalen, inclusief BRT
en RTL, maakt alleen de EO
enig werk van de herdenking,
door middel van een speciale
editievan de rubriek 'Anten-
ne. Daarin een documentaire
onder de naam 'Ostalgie',
over de gevolgenvan vijf jaar
'westerse vrijheid' in de voor-
malige DDR.

Minoesch
Jorissen toont
verantwoord
beheer aarde

Geen opgeheven vinger
in NCRV’s Millennium

Van onze rtv-redactie

HILVERSUM - Hoe gaan mensen
met de aarde om? Wat doen instan-
ties om de wereld leefbaar te hou-
den? Het klinkt misschien allemaal
wat zwaar voor een televisiepro-
gramma, geeft Minoesch Jorissen
toe. „We worden al jaren doodge-
gooid met kreten als vechten voor
een beter milieu, maar wat worden
er nou daadwerkelijk voor oplos-
singen bedacht?" En daar is volgens
de NCRV-presentatrice wel degelijk
een heel verrassend en spannend tv-
programma over te maken

Millennium is de naam
van de nieuwe 8-delige
programmaserie die
Minoesch Jorissen (30)
op dit moment op-
neemt. Vanaf maandag
(Nederland 1, 19.00
uur) gaat ze in Millen-
nium op zoek naar op-
lossingen voor een ver-
antwoord beheer van
onze aarde. Die oplos-
singen variëren van
moeflons op de Veluwe
tot nieuwe waterzuive-
ringstechnieken. Het
programma krijgt een
magazinevorm met vijf
verschillende onder-
werpen per uitzending.
Minoesch speelt een he-
le actieverol in het pro-
gramma. Zij neemt de
kijker als het ware aan
de hand mee.

De aanpak van het programma
is volgens de presentatrice en
programmamaker Peter Gersen
serieus en toch luchtig met af en
toe zelfs drama-elementen. Ger-
sen: „Op papier lijkt het mis-
schien een onderwerp dat alleen
geschikt is voor een klein pu-
bliek na elven 's avonds. Dat is
flauwekul. Als je het onderwerp
bevattelijk maakt, is het leuk
voor het hele gezin. Het is abso-
luut niet de bedoeling om er een
educatief programma van te ma-
ken. We gaan ook geen zwarte-
pieten uitdelen."

Minoesch Jorissen is niet van
plan om met een opgeheven vin-
ger de kijker toe te spreken. „Ik
laat bijvoorbeeld in één van de
uitzendingen zien waarom
groente-, tuin- en fruitafval ge-
scheiden wordt ingezameld.
Voor veel mensen is scheiden
van afval iets heel abstract. Ze
doen het keurig, maar wat er
verder mee gebeurt weten ze
niet. Wij geven ze die blik achter
de schermen wel en daar zit ver-
der geen enkele boodschap bij."

Voor Minoesch Jorissen betekent

Millennium tevens het afscheid
van de kinderprogramma's die
ze een aantal seizoenen voor de
NCRV maakte. Na Ereprijs 17 en
de live kindertalkshow KKfoon,
richt ze zich nu enkel nog op een
volwassen publiek. Volgend sei-
zoen is Minoesch tevens weer
vast panellid in nieuwe afleve-

ringen van Zo vader zo zoon.

„Ik wilde graag naar de volwas-
senenboek. De tijd was er nu rijp
voor. Over een paar jaar is het
misschien te laat en heb ik te
lang in de kinderprogramma's
gezeten om de overstap nog te
kunnen maken." De overgang
van een kindertalkshow naar het
nieuwe Millennium, waarvoor de
opnames een paar maanden ge-
leden zijn begonnen, is voor Mi-
noesch behoorlijk groot. „Ik
kwam uit de interviewsfeer, ter-
wijl ik voor Millennium ineens
van alles moet uitleggen voor de
camera. Dat is een hele andere
vorm van presenteren. Ik moet
handelingen verrichten en tege-
lijkertijd dingen vertellen. Ik
heb af en toe hele gevechten met

om het voor elkaar te
"krijgen."

" Minoesch Jorissen:
„Het is absoluut niet de
bedoeling om er een edu-
catief programma van te
maken." Foto: GPD

’Bokkerijders’ slecht bekeken
HETsTTEEW^^ëTtïjKcTpërs"TÊm"7!ë"Tö7srTïïTTï^^
opgenomen tv-serie De Legende van de Bokkerijders vallen tegen.
Bij de KRO volgen gemiddeld 600.000 kijkers wekelijkse de afleve-
ringen op zaterdag in de vooravond.

De katholieke omroep wijt detegenvallende cijfers aan het ongunsti-
ge tijdstip waarop de serie wordt uitgezonden. Tot nu toe zijn drie
van de in totaal dertien afleveringen van De Legende van deBokke-
rijders door deze omroep uitgezonden. Ook in Duitsland heeft de se-
rie weinig succes. Deze jeugdreeksbij het ZDF wordt door nog niet
één procent van alle Duitse kijkers bekeken.

’Klepperen’bijVanDuin

DOOR HARRIE CREMERS

HEERLEN ... Gewoon 'Bij Van
Duin' heet het nieuwe program-
ma, dat André van Duin vanaf
vrijdag 18 november presenteert
bij RTL4. Niets is te gek, niets is
te dol. Vindingrijke ideeën, niet-
alledaagse gebeurtenissen, ex-
clusieve verzamelingen. Wie een
origineel en vóóral te waanzin-
nig verhaal heeft, kan zich mel-
den bij de komiek in de Aals-
meerse TV-Studio van Joop van
den Ende.

In de eerste uitzending van vol-
gendeweek vrijdag (20.30 uur) is
het meteen lachen geblazen.

Daarvoor zorgt Jos Huybreghs
(49), Opgenbraak 41, Heerlen/
Heerlerbaan. Samen met zijn
vrouw Marlies (48) zit hij bij Van
Duin op de bank voor een muzi-
kale 'klepperdemonstratie. Op
het repertoire, dat Huybreghs al
klepperende met stukken hout
tussen zijn vingers voor tv-kij-
kend Nederland ten beste geeft,
staan de Radetzky mars, Alte
Kameraden en ook nog een stuk-
je van de Edelweiss-wals. Jos
Huybreghs, oorspronkelijk af-
komstig uit de Heerlense wijk
Molenberg, was na afloop van de
tv-opnamen zeer opgetogen over
de hartelijke ontvangst door
André van Duin. „Te gek voor
woorden," aldus Huybreghs.

Te gek wordt ook derest van het
programma 'Bij Van Duin. Be-
halve Jos Huybreghs komt ook
nog een verzamelaarvan vinger-
nagels bij Van Duin langs, door
veel winden te laten krijgt een
Engelsman het voor elkaar bran-
dende kaarsen uit te blazen en
komt een verzamelaar van tegels
en foto's met afbeeldingen van
het koninlijk huis in beeld.

Andere onderwerpen zijn de op-
blaasbare zwembroek van
Willem van Hanegem, defietsen-
de postbode en een interview
met een vliegen- en wespenvan-
ger. Voor de muzikale omlijsting
zorgt een vals zingend koor van
huisvrouwen.

" Jos Huybreghs (met kleppers) en zijn echtgenote Marlies uit Heerlerbaan zijn volgen-
de week vrijdag een van de eerste gasten in de nieuwe lachshow van André van Duin.

Foto: CHRISTA HALBESMA
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OPEL^
Opel Bergsteyn
APK-keuringsstation, Rijksweg 61,
Berg en Terblijt.Tel. 04406-41700.

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

Lucar autobedrijf
Voor APK zonderproblemen, CO- en
koplampafstelling gratis. Holzstraat 67,
Kerkrade, tel. 045-456963.

SAS Autoshop „De Specialist"
Voor auto-accessoires, car-hifi, alarm,
inbouwcenter. Scherpe prijzen. Nobelstraat
61, Heerlen, tel. 045-712113

\s®,Y/a_sr/
BREMEH

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

3LTWROUWETTE
sm
Allemerken banden leverbaar.
Balanceren + uitlijnen. Putweg 49, Klimmen,
tel 04405-1286.

Autoschadecenter Limburg
Schadereparaties aan alle merken.
Topkwaliteit met 2 jaar garantie.Klooster-
raderstraat 100,Kerkrade, tel. 045-453837

Verantwoord slaapcomfort
Heerlen, Bongerd 29.

Tel. 045-717324
Geleen, Raadhuisstraat 8.

Tel. 046-743030.

Groenevelt-Greven-OffSet
Uw partner voor al uw druk- en kopieerwerk,
familie- en handelsdrukwerk, zwart/wit- en
kleurkopiën. Buizerdweg 6,6374 BS
Landgraaf. Tel. 045-312600.Fax 045-326772.

Studio Kerdel zeefdruk/offset
Voor al uw drukwerk... van klein tot groot, in
iedere oplage.
Mauritslaan 114, Geleen. Tel. 046-742964.

| ■BBDSHB

NILFISK
MET 'N NILFISKZITJENERGENS MEE.

OnderdelendepotRoosen
Brunssum, Rumpenerstraat 157.
Tel. 045-251015 (geen koopavond).

Ciirero
Erkend

Elektrotechnisch
Waarborginsfallaleur

Electro Bemelmans
Aanleg - onderhoud - keuring
electro-installaties. Snelservice bij storingen.
Unolaan 33, Heerlerheide. 045-212330.

G.V.L. Restauratie, 045-226000
Spec. gevelreiniging, renov.
kelderafdichting, voegw., vochtwering 10 jr.
schrift, garantie. Stralen van meubels,
autoplaatwerk, velgen, chassis etc.

j§l^servjc&
I \~t^- OLAS HERSTELLENL-^ ,' GRATIS BELLEN

/ t-^. 06-0226688

r
Door direkten persoonlijk contact met onze
meldkamer, een snelle en correcte
afhandeling van alle glasschades, ook
's nachts, in de weekeinden en op feestda-
gen.

Houtindustrie Pelzer BV
Emball.-, pallet-, verpakkings- en stophout;
eike-, beuke- en esse-, plaathout; goedkoop
stookhout.Rijksweg 36, Wahlwiller.

Spiral BV
Fabdekstraat 7 ,
5961 PK Horst I
Telefoon: 04709-84222
Telefax: 04709-84333

STIRAL 'MCIAMfVtfMtMUMAU

Organisatie voor gecontroleerde I
huis-aan-huisverspreidingvan
drukwerken etc. voor geheelZuid-
Nederland.

Ploumen-Peters inlijsterij
Specialisten in al uw inlijstwerk. Van
borduurwerk tot grote schilderijen. Valken-
burgerweg 79, Voerendaal. Tel.: 045-
-753480.

Kellerhuis keukens Geleen
Ringovenstr. 1,046-747905.Aanbouw-
keukens + apparatuur, event. met compl.
verbouwingen. Toonaangevend in keukens.

ÜYJkSD\Jy Keukens
Van ontwerp op maat tot komplete installa-
tie. Tevens renovatie. Design-studio.
Glaspaleis, Kerkplein 45, en eiken stijl-
keukens: Eikenderweg 77, Heerlen.
Tel.: 045-717555.

CEMA
Geleen, Burg. Lemmensstr. 216,
046-747575, keukens - badmeubelen -
sanitair - cv.

Kunststof Brunssum
Kunststof ramen en deuren, schuifpuien en
balkonsystemen. Trichterweg 7, Brunssum.
Tel. 045-231045.

scheppers kunststof M&
Zuidlimburgskwaliteitsfabriek
in kunststof ramen, deuren en rolluiken

" af fabriek, duszeer lage prijs

" eigen maatwerk is kwaliteit

" isolatieglas, is geluid- en warmtewerend
Smedestraat 6, Kerkrade, 045-465228.

Naaimachinehandel

VELDMAN B.V.
Heerlen, Nobelstr. 6, tel.: 045-716100.
Geleen, Raadhuisslr. 14, tel.: 046-746480.
Roermond, Neerstraat 62, tel.: 04750-31012.
Rep. alle merken, geen voorrijkosten.

Gaswacht Limburg. 045-227676
Specialisten voor alle soorten gastoestellen.
Ontwerp, onderhoud, installatie en verkoop.
Litscherveldweg 5, Heerlen.

Dé specialist
in massief geborsteld eiken plankenvloeren- tropische houtsoorten - lamelparket -
laminaatparketvloeren.
Info tel. 04754-82985 Echt. Fax. 04754-85064.

Wand- en plafondstudio
Plafond bouw Kerkrade b.v.
Hoofdstr. 10c, 6461 CP Kerkrade. Tel. 045-
-462606. Fax. 045-463480. Verk. part. Ma.
13.00-18.00 uur, di. t/m vr. 9.00-12.30 uur,
13.30-18.00 uur; za. 10.00-17.00 uur.
Donderdag koopavond tot 21.00 uur

C. de Wit B.V.
Postzegelhandel, Nobelstraat 41,6411 EK
Heerlen, tel. 045-710571.

IfIUMEN
SIMPELVELD

ROLLUIKEN ZONWERING

Beitel 110a, 6422 PB Heerlen, postbus
21099,6369 ZHSimpelveld.
Tel.: 045-423848/442129.
Jago-Kerkrade
Rolluiken en zonweringen. Óók voor
onderdelen enreparaties. Showroom
Schaesbergerstr. 104,Kerkrade,
045-414270.
MICA Zonwering
Rolluiken * jaloezieën* zonneschermen.
Vraag vrijbl. prijsopgave.
Showroom: Sittarderweg 116, Heerlen.
Tel.: 045-721658.
Mithra-Heroal b.v.
Het vertrouwde adres voor al uwrolluiken of
onderdelen, kunststof schroten, service of
reparaties. Beitel 4,6466 GZ Kerkrade.
Tel.:045-413049.i

i

Schilderw. Bijsmans Heerlen
* Onderhouds- en utiliteitswerken
' kunststoftoepassingen' betonrep.
' gevelreiniging' graffitybestrijding.
Heerlerbaan 134, tel. o^s-425550.

V.S.M. Driessens-Niessen
Schildersbedrijf b.v. Ankerkade 127,6222
NL Maastricht. 043-630353. Voor alle
voorkomende, schilderwerken.

momm
shattktéü

Schoonmaakbedrijven B.V.
Hoofdkantoor:De Boelelaan 7, Amsterdam.
Voor meer info, bel 06-0228400. Telex
10526, fax: 020-443454.

m\
'- '-"
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Math. Linssen VOF Tel. 045-241
Bergerw. 20, Nuth. Onderh. cv. Ontkaj
waterleid., geiser,boiler, gas-waterinsl
Erk. schoorsteenveger.

■ Boy Hoen, tel. 045-226309
Voltalaan 21, Hoensbroek, erkend do"
en brandweer. Ook uw adres voor: gis
gevel- en tapijtreiniging.

Daemen Kunststoffen
Verandadakplaten, plexiglas ofLexan*
moclear. Hofdwarsweg 7, Geleen.
Tel. 046-753865.

[ «

«HERKENDE
VERHUIZERS

I datpakt altijd goeduit
Stikkelbroek Verhuizingen {
Laanderstraat 109-111, Heerlen
045-715045.

I

Vicaf's "Eroland Videothekj
i Gespecialiseerd in verhuur, verkoop VI
I erotischevideofilms. Sittard: Stationss|

Maasticht: Via Regia 105, Brusselse PJi
Heerlen: winkelcentr. Heerlerheide (ac^1
Aldi) 221986.

Stofferen?
Een kwestie van vertrouwen! Keuze ui
grote intern, kollektie stoffen. Vraag of"
vrijblijvende offerte. Kerkstr. 25, Vaals,
04454-61044.

Ha-to. - Spotgoedkoop
Heroal rolluiken in alu. en pvc, zonnes^Jmen, vertikale jalouzieën.Tel. 045-45$
Maria Gorettistraat 139, Kerkrade. J

I — L — S J.

Wilt u adverteren op deze pagina,
dan belt u
i t

Limburgs Dagblad "
045-739382

' ■■ ■ , ,
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niet had gezien op het zeebrapad
vlak bij de kerk. Dit ondanks het
vaststaand gegeven dat hij niet har-
der dan 32 kilometer per uur kan
hebben gereden.

. Van onze verslaggever

VAALS - De Vaalser
coalitiepartijen CDA enPerspectief 85 blijken fa-"kant tegen het herin-
richtingsplan voor hetdrielandenpunt te zijn.
**et plan is niet door-dacht, te snel gemaakt, teduur en niet onderbouwd
door de begroting 1995,
v.indt het CDA. De frac-tie voorziet problemen en
£eeft daarom - met in het
Kielzog coalitiepartijPerspectief .85 - tegen ge-
hemd. Daarmee komt de
j}ele vitalisering van het
drielandenpunt op losse
schroeven te staan. Wet-

De provincie Limburg
vindt dat het Drielan-
denpunt als toeristische
attractie waar jaarlijks
zon 800.000 mensen naar
komen kijken, wat meer

houder Marjolijn Mein-
dersma, die tekent voor
het plan, wappert nu met
haar portefeuille.

accent mag krijgen. De
provincie wees Vaals op
de mogelijkheid (Europe-
se) subsidieaan te vragen
voor een eventuele herin-
richting. Wethouder
Marjolijn Meindersma
(VVD) toog aan het werk
om in record-tempo een
plan op te stellen. In de

eerste fase moet het plein
rond de zuiltjes ver-
nieuwd worden (850.000
gulden). In de (nabije)
toekomst moeten er nieu-
we wegen komen. Wan-
delwegen, fietspaden,
een parkeerplaats, een
professioneel informatie-
punt, aanvullende at-

Het feit dat de gemeen-
traad maandagavond het
herinrichtingsplan van
tafel veegde, bracht bur-
gemeester John van Dijk
tot de vertwijfelde uit-
roep dathij te maken had
met een 'kleuterklas.

Voortgang schoonmaak afhankelijk van ministerie Vrom

Bakkende pastoor

Provincie wil continue
sanering mijnterreinen

MAASTRICHT/SIMPELVELD
De 75-jarige mevrouw A. M. Frans-
sen uit Simpleveld bezweek op 14
december verleden jaaraan de ver-
wondingen die zij een dag eerder
opliep bij een aanrijding in de
Dorpsstraat in haar woonplaats.
Een ongeluk, dat iedere automobi-
list in de naderende wintertijd, zo
bleek gisteren tijdens de zitting van
de Maastrichtse rechtbank, kan
overkomen. Toch vindt officier van
justitiemr. P. de Beer dat de chauf-
feur Stefano L. (30) uit Gulpen
moet boeten met twee maanden
voorwaardelijk, 1500 gulden en ne-
genmaanden ontzegging van de rij-
bevoegdheid. „De hevige sneeuwval
en de gladheid die avond hadden
hem nog voorzichtiger doen zijn. In
plaats van deze lage snelheid had
hij wellicht stapvoets of helemaal
niet moeten rijden," beargumen-
teerde De Beer gisteren zijn visie
dat L. onvoorzichtig had gereden.

L. gaf toe dat hij de vrouw helemaal

Mr. Beaujean vond dat nu duidelijk
was datL. alles had gedaan om een
ongeval te voorkomen, hem geen
enkele schuld trof. Hij vroeg vrij-
spraak danwei ontslag van rechts-
vervolging. "Rechtbankvoorzitter mr. P. Hoek-
stra gaf de verdachte - zeer onge-
bruikelijk - tot slot in overweging
alsnog het gesprek met de weduw-
naar van het slachtoffer, die overi-
gens de zitting bijwoonde, aan te
gaan.
Uitspraak over veertien dagen.

De Beer schilderde de tragische
achtergronden van dit ongeluk. De
echtgenoot van het slachtoffer had
die avond zijn vrouw begeleid naar
de kerk en was daarop zelf in de
bus naar Bocholtz gestapt. In de
bus had hij gemerkt dat er een on-
geluk had plaatsgevonden. „Toen
hij later thuiskwam bleek het zijn
vrouw te zijn," aldus De Beer, die
het L. kwalijk nam dat hij nooit
contact had gezocht met de man
van het slachtoffer, die daar direct
na het ongeval juist grote behoefte
aan had.

DEN HAAG/MAASTRICHT - De
TweedeKamerfractie van D66 wil
datverkeerminister Jorritsma het
experiment met commercieel
openbaar vervoer in Limburg
voorlopig stopzet. Onlangs heb-
ben belangenverenigingen uit het
openbaar vervoer zoals Konink-
lijk Nederland Vervoer (KNV) en
de vervoersbonden daarvoor al
gepleit.

Ook D66 tegen
experiment

met openbaar
vervoer

Momenteel kunnen vervoersbe-
drijven bij het ministerievan Ver-
keer en Waterstaat een offerte
uitbrengen op het verzorgen van
een buslijndienst tussen Gulpen
en Maastricht. D66-Kamerlid Van
'tRiet vindt dat de TweedeKamer
eerst een oordeel moet kunnen
vellen over het experiment. Daar-
om zou de verdere procedure voor
de aanbesteding van de lijndienst
voorlopig stilgelegd moeten wor-
den. Dat verklaarde het D66-Ka-
merlid gistermiddag tijdens de
Kamerbehandeling van de begro-
ting van het ministerie van Ver-
keer en Waterstaat.

'löelr u*delijk is °f de minister in de
iW mst noS dezelfde sanerings-
l_tJnen zal hanteren. Gedeputeerde
4- ten willen dekomende maanden
«e nei-ingsvoorstellen voor Eiks-
W r^maniale en Zeswegen opstel-
Hteii a^s net mimsterie die goed-
ig en e^ beschikbaar is, kun-
kje definitieve saneringsplannen
ue den opgesteld.
tgj Schoonmaak van het Laura-ter-
'Utnu S e eerste en grootste in eenC 1Urgse woonwijk. Vanaf fe-
lje ?ri worden daar in het westelij-
len * jachtig woningen) alle tui-
Vy ,en perken afgegravenen aange-
lje,a öiet schone grond. Later volgt
het °ostelijk deel (125 woningen) en
Tot braakliggende middenterrein.
Cjj. n°g toe hebben in Nederland
W_ _ vijf van deze saneringenaatsgehad.

[itJpj} volgend jaarwordt begonnen
fein ■e sanering van net Laura-ter-j-J1 m Eygelshoven. Meteen na af-
l^tiri Van circa twee jaar du-
iflon °Peratie wil de provincie
l °rgaan met het Domaniale Mijn-
Ij^cin in Kerkrade, 't Eikske inuJ^graaf en Zeswegen in Heerlen.
Wk Sebieden zrJn vervuild met
lj0 s> polycyclische aromatischeL {Waterstoffen, die vermoedelijk. zijn.

Hoogleraren ruziën
over gemeentefonds

Vele miljoenen verschil in berekeningen

Ook het CDA pleit voor een nader
overleg met de minister over het
experiment. CDA-woordvoerder
Reitsema verwees tijdens het Ka-
merdebat naar de kritiek van de
vakbonden op het experiment.
Die vrezen dat de arbeidsvoor-
waarden van buschauffeurs door
het inhuren van particuliere ver-
voerbedrijven achteruit gaan. De
Socialistische Partij stelde enkele
dagen geleden om die reden Ka-
mervragen.dan Van der Dussen wil doen

geloven. Van der Dussen is
voorzitter van deRaad voor de
Gemeentefinanciën. Die heeft
het voorstel voor de herverde-
ling voor het kabinet opge-
steld.

# Pastoor Louis Cordewener van Voerehdaal (mid-
den) hees zich gisteren in een bakkersbroek. Hij hielp
even mee met het bakken van 'Weggemenkes' bij
bakkerij Hagedoren in Hoensbroek. De bakker bleek
bereid de onlangs door diefstal gedupeerde pastoor
een hart onder de riem te steken. In de pastorie
werd namelijk anderhalve week geleden ingebroken.
Het feest van St.-Maarten op vrijdag leek de bakker
een aardige gelegenheid om de pastoor te verblijden.
Enkele medewerkers van de bakkerij offerden hun
vrije middag op voor het bakken van vierhonderd
'menkes' met pijp. De pastoor zal de broodjes ko-
mend weekeinde uitdelen aan zijn parochianen.

Foto: CHRISTA HALBESMA

ttia^ervuiling in de bodem van Do-
.Qlp *e' 't Eikske en Zeswegen is
*Wa ns °~e Provincie niet minder
itja ar dan op het Lauraterrein,
tw r beperkt zich tot een veel klei-
itj , gebied. De saneringsoperaties
iHjs?ze drie wijken zullen daarom
H 6ï

er ingrijpend zijn. De bewo-
-2k Van de betreffende gebieden
bj.. jaar al op de hoogte ge-
ke jjC{it van de vervuiling en noodza-

J«e sanering.

HEERLEN/MAASTRICHT -Tussen enkele betrokken hoog-
leraren is een felle woorden-
strijd ontbrand over de gevol-
gen voor de gemeente Heerlen
en Maastricht van deherverde-
ling van uitkeringen uit het
gemeentefonds. Volgens pro-
fessor dr. J. van der Dussen
deugt er werkelijk niets van de
alarmerende berekeningen die
professor dr. J. Maks over de
herverdeling heeft gemaakt.

Blijkens het rapport van Maks
zou Maastricht vanaf 1998
jaarlijks 26 miljoen minder van
het rijk krijgen, Heerlen zes-
tien miljoen minder. Volgens
de ander zou het gaan om be-
dragen van respectievelijk
twaalf en zes miljoen.

Maks zegt de Initiatiefgroep
Protest Herverdeling Gemeen-
tefonds zijn bevindingen on-
derschrijft. Volgens Maks heeft
Van der Dussen zijn rapport
niet goed begrepen.

Onderschrijft
Volgens Van der Dussen geeft
Maks een veel te negatieve
voorstelling van zaken omdat
hij extra inkomsten van ge-
meenten niet meeneemt in zijn
berekeningen

Tweede Kamer wil dat het kabinet
nog voor het eind van het jaar
met een regeling komt voor sei-
zoensarbeid in de land- en tuin-
bouw. De Kamer heeft gisteren een
motie van het CDA en de kleine
christelijke partijen hierover aan-
vaard. Vooral in de Noordlimburgse
aspergeteelt ontstaan jaarlijks grote
problemen, omdat de seizoensar-
beid slecht geregeld is. Tijdens het
debat over de landbouwbegroting
vorige week stelde het CDA dat
het hoog tijd wordt dat de agrari-
sche sector duidelijkheidkrijgt over
het inschakelen van seizoensarbei-
ders.

ROERMOND/DEN HAAG - De

’Snelregeling

seizoensarbeid’

AKEN - In de aula van het Lud-
wig Forum aan de Jülicherstraße
in Aken houdt het literatuurbureau
morgen in de Euregio Maas-Rijn
een performance-project bestaan-
de uit een mix van literatuur,
muziek en dans onder het motto
'Aus druck'. Aan het programma
werken twaalf kunstenaressen mee
onder wie ook de dichteres Emma
Crebolder uit Maastricht. De avond
begint om 20 uur en geldt als af-
sluiting van het jaarprogrammavan
de werkgroep kunst en cultuur in
de regio Aken.

Performance in
Ludwig Forum

URMOND - Uit een woning aan
de Heirstraat in Urmond is gister-
ochtend een brandkast gestolen
met daarin 'enkele duizenden gul-
dens. De inhoud bestond verder
uit waardevolle munten, juwelen
en andere sieraden. Twee mannen
drongen het pand rond twaalf uur
binhen in een onbewaakt moment.
De bewoners zijn amper vijf minu-
ten weg geweest. Het duo vluchtte
richting Stem.

Geld en juwelen
buit bij overval

MAASTRICHT - Bij de beroving
van twee Maastrichtse vrouwen,
een van 80 en een van 24 jaar,
hebben telkens twee daders ge-
bruik gemaakt van traangas. Het
gas werd de vrouwen in het ge-
zicht gespoten. De oudste van de
twee vrouwen werd maandagavond
omstreeks tien over zes overvallen
op een slecht verlicht voetpad in
de buurt Belfort. Een jongen en
een meisje spoten haar het traan-
gas in het gezicht en duwden haar
op de grond. De buit bestond uit
een boodschappentas waarin ook
een beurs met honderd gulden
zat. Bij de andere overval, dezelfde
avond ongeveer vijf minuten later
op de Spoorweglaan in de buurt
van de tunnel, waren twee jongens
betrokken. De 24-jarige Maastricht-
se werd van achteren in een
wurggreep gepakt en met traangas
in het gezicht gespoten. Uit de
achterbroekzak werd een beurs
met vijftig gepakt.

Tasjesroof
met traangas

ROERDALEN/HERKENBOSCH -Van de negentien kavels die de
Domeinen vandaag in Herken-
bosch (gemeente Roerdalen) ter
verkoop wilde aanbieden, kunnen
er dertien niet worden verkocht.
Het gaat om exclusieve personen-
auto's waarvan de eigenaar zich
heeft gemeld. De man heeft onmid-
dellijk beslag op zijn bezit laten
leggen. Een woordvoerder van het
ministerie van Financiën wist daar
alleen aan toe te voegen dat het
om inbeslaggenomen auto's gaat.
De regel is dat de Domeinen dit
soort auto's drie jaar vasthoudt,
voordat ze in de verkoop gaan.
De Domeinen Roerende Zaken
Apeldoorn hield op 31 oktober en
1 november kijkdagen.

LANDGRAAF - Enkele bewoners
van de Beethovensingel-Hereweg
hebben dinsdagnacht enige tijd
zonder stroom gezeten door een
aanrijding. Een automobilist die
teveel gedronken had, reed een
stroomverdeelkast in de buurt om-
ver. De wagen werd bestuurd door
een 40-jarige inwoner uit het Duit-
se Horbach. Hij reed via het trottoir
tegen de verdeelkast op. De wagen
kwam tot stilstand in het plantsoen.

Beperkte verkoop
kavels Domeinen

Stroom uitgevallen
door aanrijding

KERKRADE - Een 28-jarige auto-
mobiliste werd maandagmorgen
zodanig afgeleid door haar autora-
dio dat zij uit de bocht vloog. De
vrouw liep bij .de aanrijding een
zweepslag op. Ter hoogte van de
Kaffebergsweg reed zij door een
heg. Zij moest zich onder dokters-
behandeling stellen.

Afgeleid door
autoradio

In de periode van 17 septem-
ber tot 24 oktober wekte de
politie dertig verslaafden. Ter
voorkoming yan overlast ver-
wijderden agenten 105 junks.
Op grond van het openbaar
ordebevel, dat tijdelijk geldt
ter beteugeling van de drugs-
overlast rond het station,
deelde de politie 575 bekeu-
ringen uit. De meeste ver-
dachten (241) kwamen uit
Heerlen en omgeving, 155
hadden geen vaste woon- of
verblijfplaats en 89 kwamen
uit Duitsland. De politie
hield 46 mensen uit 'overig
Nederland' aan en twee Bel-
gen.

HEERLEN - De Heerlense
politie wekt elke ochtend ver-
slaafden die in winkelportie-
ken slapen. Deze maatregel
maakt onderdeel uit van de
aanpak van de drugsoverlast
in het stadscentrum. De aan-
wezigheid van verslaafden
zou het winkelend publiek
afschrikken.

Politie wekt
verslaafden
in portieken

De reactie van de Maastrichtse
hoogleraar Maks zal zaterdag
verschijnen in de nieuwe uit-
gave van het verenigingsblad
Ng van de Nederlandse Ge-
meenten.

Minder
Door de herverdeling van uit-
keringen uit het gemeente-
fonds ontvangen de gemeenten
Maastricht de komende jaren
beduidend minder. Alleen lo-
pen de meningen van de pro-
fessoren uiteen over de exacte
gevolgen. Volgens professor
Mak§ in Maastricht zijn de ge-
volgen voor de twee gemeenten
de komende jaren veel erger

Maks veegt in een reactie op
een artikel van hoogleraar Van
der Dussen in het tijdschrift
van de Vereniging van Neder-
landse Gemeenten op zijn
beurt weer de vloer aan met
zijn collega.

School Roermond gebruikt
nazi-rapport in lessen

->- Van onze verslaggever
I^RMOND - De Stedelijke Scho-
H6e^emeenschap in Roermond
W"^ geen verdere stappen tegen
*fteo-nazistische rapport van de
_is ï^ipse uitgeverij Vrij Histo-
Wi Oüderzoek, dat de school on-s^gs kreeg toegestuurd. Wel zal het

h de voor- en k
( tegenstanders </

hanteren hetzelfde 1}
{ argument: hoe ruimer )l
\ de winkeltijden des te S.
>" goedkoper het leven
\ punaise V

geschrift in de lessen worden ge-
bruikt om leerlingen te laten zien
hoe gevaarlijk dergelijke rapporten
zijn.
Twee weken geleden viel een 123
pagina's tellend rapport in de bus
van de Roermondse school, waarin
op scheikundige gronden de holo-
caust ontkend wordt. Docenten en
leerlingen reageerden verbijsterd
op de inhoud van het rapport. „Er
ging een golf van afschuw door de
hele school," aldus rector T. Cox.

De afschuw en verbijstering ten
spijt onderneemt de school geen
verdere actie tegen de verzenders
van het oorspronkelijk door de
Duitse scheikundige GermarRudolf
geschreven rapport. „Gerechtelijke
stappen laten we over aan organisa-
ties als de Arme Frankstichting,"
verklaart Cox. „Hoewel het rapport
eigenlijkregelrecht de prullebak in

moet, gaan we het toch in de les ge-
bruiken. Niet zozeer om het te
weerleggen, maar wel om te laten
zien hoe gevaarlijk het is om een
vak als scheikunde te misbruiken
voor dergelijke verwerpelijke op-
vattingen."

De Arme Frankstichting beraadt
zich momenteel op juridischestap-
pen tegen de Antwerpse uitgever.
Twee jaar geleden won de stichting
een kort geding tegen woordvoerder
Siegfried Verbeke, die racistische
pamfletten had uitgegeven. Behalve
in Roermond hebben scholen in on-
der meer Maastricht, Rotterdam,
Den Bosch, Zoetermeer en Breda
het bewuste rapport toegezonden
gekregen. De Arme Frankstichting
hoopt dat zoveel mogelijk scholen
aangifte zullen doen bij de politie,
zodat het Openbaar Ministerie de
uitgever kan vervolgen.

Postbus 3100, 6401 DP Heerlenuitgeversmaatschappij Limburgs Dagblad B.V. Telefoon 045-739911 HoofdredacteurRon Browr
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yGELSHOVEN - De pro-
Limburg wil vanaf vol-

? jaar alle vervuilde mijn-
l^einen in Oostelijk Zuid-
liin in een contmu sane-

schoonmaken. De|.°0rtgang van de schoon-
| aakoperaties hangt echter*rk af van het geld dat het
jj«Üsterie van Vrom voor bo-
luJ^sanering ter beschikking

Van onze verslaggever

Bejaarde vrouw op
zebra doodgereden

Boete en ontzegging tegen chauffeur geëist

Politieke heisa over
plan Drielandenpunt

Wethouder Vaals beraadt zich oppositie tractie en het 'punt' moet
beter gepromoot worden.
Alles bij elkaar gaat dat
ongeveer 3,5 miljoen kos-
ten. De provincie wil
voor het opknappen van
het plein minimaal veer-
tig procent bijdragen.
Mits voor het einde van
het jaar de subsidie be-
taald kan worden, anders
bestaat het potje name-
lijk niet meer.

Limburgs Dagblad Regionaal
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Na een leven van toewijding en zorg voor allen
die haar lief waren, is heden, in de leeftijd van
92 jaar, voorzien van de h. sacramenten, van
ons heengegaan onze dierbare zuster, schoon-
zuster en tante

Marie Elisabeth (Lies)
Janssen

echtgenote van wijlen uit eerste huwelijk

Frans Dols
echtgenotevan wijlenuit tweede huwelijk

Jacques Crombag
Nuth: F. Houben-Janssen

F. Houben
Beek: J.M. Janssen

C. Janssen-Nelissen
Beek: S. Janssen t

T. Janssen-Wouters
Familie Janssen

Geleen, 8 november 1994.
Corr.-adres: Carmelstraat 2, 6191 VS Beek.
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
zaterdag 12 november om 10.30 uur in de St.-
Martinuskerk te Beek, gevolgd door de begrafe-
nis op de begraafplaats aan de Stegen.
Er is geen condoleren.
Donderdag om 19.00 uur wordt de avondmis ge-
houden in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer
van Uitvaartcentrum Daemen, Prins Mau-
ritslaan 5 te Beek. Bezoek dagelijks van 18.30
tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen gelieven deze annonce als zodanig te
beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Heden is in de vrede van Christus, gesterkt door
het h. sacrament der zieken, van ons heenge-
gaan, mijn dierbare moeder, onze schoonmoe-
der, oma, overgrootmoeder, schoonzuster, tante
en nicht

Bertha Houben
weduwe van

Hubert Hansen
Zij overleed in Huize St. Maarten te Bom in de
gezegendeleeftijd van 94 jaar.

Uit aller naam:
Familie Houben
Familie Hansen

6127 CP Grevenbicht, 8 november 1994
Corr.-adres: Kuppelkovenderstraat 13
De plechtige uitvaartdienstzal plaatshebben op
zaterdag 12 november a.s. om 10.30 uur in de
parochiekerk van de H. Catharina te Papenho-
ven-Grevenbicht, waarna de begrafenis zal zijn
op het r.k. kerkhof tePapenhoven.
Wij gedenken oma bijzonder in de avonddienst
van vrijdag 11 november om 19.00 uur in voor-
noemde kerk.
Zij is opgebaard in het Maaslandmortuarium,
Heinseweg te Sittard. Bezoek dagelijks van
17.30 tot 18.15 uur.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.

t
In dankbaarheidvoor wat hij voor ons beteken-
de is na een kortstondige ziekte, omringd met
veel liefde en zorg van ons allen van ons heen-
gegaan, voorzien van de h. sacramenten, in de
leeftijd van 77 jaarmijn lieve man, onze dierba-
re vader, schoonvader en opa

Hub Lemmens
echtgenoot van

Marietta Franken
Gulpen: M.E. Lemmens-Franken

Eys: Wim Lemmens
Tiny Lemmens-Alleleijn
Victor

Tilburg: Marlies Horbach-Lemmens
Boudewijn Horbach
Rembrandt
Jasmijn
Maureen
Fernand

Noorbeek: Ineke Hodiamont-Lemmens
Peter Hodiamont
Didier
Aimée
Thierry

Gulpen: Frans-Jozef Lemmens
Maria Lemmens-Schoonbroodt
Cindy
Richard

6271 BW Gulpen, 7 november 1994
Wesselderstraat 17.
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
zaterdag 12 november om 10.30 uur in de paro-

" chiekerk van de H. Petrus te Gulpen gevolgd
i door de begrafenis op de algemene begraaf-

plaats aldaar.
Rozenkransgebed, aansluitend avondmis vrij-
dag 11 november om 18.30 uur in voornoemde
kerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condo-
leren.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwka-
pel van Sjalom, Hilleshagerweg 11 te Mechelen,
heden woensdag, donderdag en vrijdag van
17.00 tot 18.30 uur.
Wilt u indien wij vergeten zijn u een kennisge-
ving te zenden deze annonce als zodanig be-
schouwen.

Dankbetuiging
t

Uw belangstellend medeleven bij het overlijden
en de uitvaart van mijn lieve vrouw, onze moe-
der, schoonmoeder en oma

Mientje
van Maanen-Masset

hebben wij zeer gewaardeerd.
Hiervoor onze oprechte dank.

André van Maanen
kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den op zaterdag 12 november om 19.00 uur in
de St.-Callistuskerk te Neerbeek.

Enige en algemene kennisgeving

t-
Tot onze grote droefheid, maar dankbaar voor
het vele dat hij voor ons betekend heeft delen
wij u mede dat heden, na een moedig en waar-
dig gedragen lijden, van ons is heengegaan, op
de leeftijd van 17 jaaronze zoon, kleinzoon en
neef

Richard Vloedmans
In dankbare herinnering:
Ed en Greet
Vloedmans-vanBrakel
Familie Vloedmans
Familievan Brakel

8 november 1994.
Laagstraat 18,
6432 NA Hoensbroek.
De crematieplechtigheid zal plaatshebben op
vrijdag 11 november a.s. om 10.30 uur in crema-
torium Imstenrade te Heerlen.
Bijeenkomst in het crematorium, alwaar gele-
genheid is tot schriftelijk condoleren.
U kunt afscheid nemen in een der rouwkamers
van De Universele, Hoofdstraat 100 Hoens-
broek. Bezoekgelegenheid dagelijks van 17.30 -19.00 uur.

Ons bereikte het droeve bericht van het vroeg-
tijdig overlijden van onze leerling

Richard Vloedmans
Vanwege zijn vriendelijkheid, hulpvaardigheid
en opgewektheid was hij bij iedereen zeer ge-
liefd.
We wensen ouders en familie veel sterkte toe
met dit grote verlies.

Directie, team, leerlingen
en oudervereniging van
V.S.O. De Linde

Pater Beatusstraat 1/5, 6411 TR Heerlen
8 november 1994

t
Zijn jeugd was vol beloften, vol plannen ook.
En waarom de dood zo wreed moest ingrijpen,
blijft de onbeantwoorde vraag bij het sterven
van

Michel Scheepers
Hij overleed in de leeftijd van 24 jaar, voorzien
van het h. oliesel.

Gulpen: Melanie Lennarts
Wijlre: Huub en Lucy

Scheepers-Eggen
Esther en Patrick
Familie Scheepers
Familie Eggen
FamilieLennarts

6321 BT Wijlre, 6 november 1994,
Pastoor Pyrensisstraat 9.
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op vrijdag 11 november om 11.00 uur in de
parochiekerk van St.-Gertrudis teWijlre, waar-
na aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden
op der.-k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Rozenkransgebed tot intentie van Michel don-
derdag 10 november om 18.45 uur aansluitend
avondmis in voornoemde parochiekerk.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Met grote verslagenheid hebben wij kennis ge-
nomen van het plotseling overlijden van ons
zeer gewaardeerd lid

Michel Scheepers
Wij verliezen in hem een talentvol muzikant en
een zeer geliefd lid van onze vereniging.
Voor zijn inzet van ruim 17 jaar zijn wij hem
ten zeerste dankbaar en de herinnering aan hem
zal nog lang blijven voortleven.
Wij wensen zijn ouders, zus, verloofde en fami-
lie veel sterkte toe met dit zware verlies.

Bestuur, erebestuur, dirigent en leden
Harmonie St.-Gertrudis Wijlre

6 november 1994

Michel
Je was een goede vriend, we zullen jemissen.
We wensen Melanie, de ouders, Esther en Pa-
trick veel sterkte toe.

Marjon, Guy, Anita, Hans, Diane,
Kasper, Melianthe, Judith, Anita,
Aggie, Ralph, Yvette, Nicole, Joyce,
Ron, Ralph, Luc, Thijs, Ralph, Jerome,
Roger, Luc

Wij vervullen hiermee de droeve plicht u mede
te delen dat

May Maar
tot voor kort actief zanger van het L.M.K. Sint
Joseph, sinds enige maanden steunend lid, plot-
seling uit ons midden is heengegaan.
Zijn vrienden van het Landgraafs Mannenkoor
zullen hem met hun zang uitgeleide doentijdens
de uitvaartmis op donderdag 10 november om
11.00 uur in H. Hartkerk te Nieuwenhagerhei-
de.

Bestuur, dirigent, leden
en damescomité
van het Landgraafs Mannenkoor

De grote belangstelling, de vele troostrijke brie-
ven, bloemen en h. missen bij het heengaan van
onze onvergetelijke moeder, schoonmoeder,
groot- en overgrootmoeder, mevrouw

M.H. Frings-Beckers
hebbenons getroffen. Al deze blijkenvan mede-
leven en de wetenschap dat zij door zovelen
werd geacht, hebben ons gesterkt dit verlies te
dragen.

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Kerkrade, november 1994
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden
op zaterdag 12 november a.s. om 19.00uur in de
parochiekerk van de H. Jozef te Kaalheide,
Kerkrade.

Enige en algemene kennisgeving

t
„Dat ik moge opgaan
in de eeuwigheids God."

Heden schonk God, niet onvoorbereid, de eeuwige rust aan mijn
dierbare man, onze onvergetelijke broer, schoonbroeren oom

Hien Haske
echtgenoot van

Kitty Voucak
op de leeftijd van 84 jaar.

In dankbare herinnering:
Mw.K. Haske-Voucak
Familie Haske
Familie Voucak

8 november 1994
Marktstraat 181
6431 LP Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienstzal plaatshebben op vrijdag 11 november
a.s. om 10.30 uur in de grote St.-Jan te Hoensbroek, gevolgd door de
crematie in crematorium Imstenrade te Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk. Overtuigdvan uw medeleven is er geen con-
doleren.
Donderdag a.s. om 19.00 uur avondwake in de kleine St.-Jan aan de
Markt.
U kunt afscheid nemen in een der rouwkamers van De Universele
Hoofdstraat 100 Hoensbroek. Bezoekgelegenheid dagelijksvan 17.30
tot 19.00 uur.

tSiil en eenvoudig
ben je weggegaan.
Stil en eenvoudig
zul je in onze harten
blijven voortleven.

Na een welbesteed en liefdevol leven, geken-
merkt door eenvoud, goedheid, zorgzaamheid
en diepe gelovigheid, is thuis, voorzien van de
h. sacramenten der zieken, toch nog vrij plotse-
ling van ons heengegaan, in de ouderdom van
84 jaar, onze lieve vader, schoonvader, opa,
broer, zwager, oom en neef

Winandus Joannes
Hubertus

Pluijmaekers
weduwnaarvan

Josepha Antoinetta Maes
Maasbracht: Jeanny Heijnen-Pluijmaekers

Hubert Heijnen
Iwan, Joice,Roel

Einighausen: Marlies Bergmans-Pluijmaekers
Martin Bergmans
Pasealle, Danny

Maaseik (B.): JosPluijmaekers en Bertine
Mandy, Soraya
Familie Pluijmaekers
Familie Maes

7 november 1994
Fischerpad 9, 6142 BT Einighausen
De plechtige eucharistievieringvindt plaats op
vrijdag 11 november 1994 om 10.30 uur in de
parochiekerk van de H. Martinus te Bom, waar-
na aansluitend de begrafenis zal plaatshebben
op het r.k. kerkhof aldaar.
Samenkomst in de kerk, waar vanaf 10.00 uur
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.
Donderdag om 18.40 uur rozenkransgebed met
aansluitend om 19.00 uur avondwake in voor-
noemdekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het Maas-
landmortuarium Wauben te Sittard, dagelijks
van 17.30tot 18.15 uur.
Mochten wij iemand vergeten zijn, gelieve dan
deze annonce als kennisgeving aan te nemen.

Na een intens en welbesteed leven van liefde en
goedheid is heden op 76-jarige leeftijd van ons
heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame va-
der en opa

Mechthildus
Lambertus de Vaan

echtgenoot van

Theodora Hendrika
Casteleijns

Brunssum: T.H. de Vaan-Casteleijns
Heerlen: Bert de Vaan

Nootdorp: Math deVaan
NellyBakker
Mathijs, Eva

8 november 1994,
Heufkestraat 75, 6444 GN Brunssum.
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijks
van 18.00 tot 19.00 uur in Uitvaartcentrum
Brunssum van H. Peters Begrafenisonderne-
ming Heugerstraat 4a te Brunssum.
Avondwakevrijdag om 19.00 uur in de hierna te
noemen kerk.
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den in de Fatimakerk te Brunssum hoek Linde-
straat-Essenstraat op zaterdag 12 november a.s.
om 11.00 uur.
De crematieplechtigheid vindt aansluitend
plaats in het crematorium Nedermaas Vouers-
hof 1 te Geleen.
Samenkomst in de kerk alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

AUe JL _v-

-1 hebben de pijn in ons hart

in onze gedachten blijven

jAW^^E mk Het is alweer een jaar geleden
Am I dat wij afscheid hebben geno-

uAW I men van onze lieve zoon en

Ivo Huisman
Ter intentie zal de plechtige jaardienstworden
gehouden op zaterdag 12 november a.s. om
18.00 uur in de parochiekerk van deH. Geest te
Brunssum.

Henk en Kitty Huisman
Danny en Patrick

f

r __J|L_J

tPierre Haesen, 89
jaar, corr.adres:

Becanusstraat 43,
Maastricht. De uit-
vaartdienst vindt
plaats op donderdag
10 november om 11.00
uur in de parochie-
kerk van de H. Jozef
te Belfort-Maastricht.

tLouis Pilet, 68 jaar,
echtgenoot van

Truus Aardening, Mi-
castraat 38, Maas-
tricht. De uitvaart-
dienst vindt plaats op
donderdag 10 novem-
ber om 10.30uur in de
parochiekerk van
Christus Hemelvaart
te Pottenberg-Maa-
stricht.

Dankbetuiging
Langs deze weg willen wij u allen hartelijk danken voor uw persoon-
lijke en schriftelijke blijken van medeleven bij het overlijden vait-
moeder

Lenchen
Hupperetz-Offermann

Voor ons was dit een grote steun. FamiHe Huppereta
Heerlen, november 1994

*1
Het is een jaar geleden dat wij plotseling afscheid moesten neme4van mijn lieve man, vader en opa

Frans Mofers I
De plechtige jaardienstzal worden gehouden op zondag 13 novembelj
om 10.30 uur in de parochiekerk H. Drievuldigheid te Schaesberger-
veld.

Heerlen: Mevr. M.Mofers-Bressers
Kinderen en kleinkinderen .

Dankbetuiging l
Voor uw vele blijken van medeleven en warme belangstelling bij he|
overlijden en de begrafenis van mijn dierbare echtgenoot, onze va-
der, schoonvader en opa
r

Sjeng Straaten J_
willenwij u allen hartelijk danken. [

Mevrouw E. Straaten-Lucassen p
kinderen en kleinkinderen i

Schin op Geul, november 1994. L
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op zaterdag l|
november a.s. om 19.00 uur in de parochiekerk van de H. Mauritius!
te Schin op Geul. |

I t"
Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een
geduldig gedragen lijden, toch nog onverwacht,
voorzien van het h. sacrament der zieken, in de
leeftijd van 86 jaar onze goede en zorgzame
moeder en schoonmoeder, lieve groot- en over-
grootmoeder

Theresia Malinski
weduwevan

Thomas Stempniak
De bedroefde familie:

Kerkrade: E. Holleman-Stempniak
G. Holleman

Kerkrade: M. Willems-Stempniak
J.L. Willems
en al haarklein- en
achterkleinkinderen.

Heerlen, Hamboskliniek, 4 november 1994.
Corr.adres: 6467 GV Kerkrade, Op deKnip 84.
De crematieplechtigheid heeft op dinsdag 8 no-
vember jl. in familiekring plaatsgevonden.

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

Sjir Jansen
hebben ons getroffen. Al dezeblijken van mede-
leven en de wetenschap dat hij door zovelen
werd geacht, hebben ons gesterkt dit verlies te
dragen.

Mevrouw F.R. Jansen-Moonen
Kinderen enkleinkinderen

Heerlen, november 1994
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden
op zaterdag 12 november a.s. om 18.30 uur in de
dekenale kerk van de H. Pancratius te Heerlen-
centrum.

pWWf^p-—IP-^——_■__-f-__-_-p_>-i

tJo Tatgenhorst, 64 jaar, corr.adres: Ericastr.
48, 6134 VX Sittard. De plechtige eucharistie-

viering zal plaatshebben vrijdag 11 november a.s.
om 11.00 uur in de Verrijzeniskerk Potterstr. te
Geleen-Zuid, gevolgd door de crematie in het cre-
matorium Nedermaas te Geleen.

tWillem Jacob (Jaques) Houben, 76 jaar, weduw-
naar van Jenny Lens. Corr.adres: Henri Jonas-

laan 120, 6217 NS Maastricht. De crematieplech-
tigheid zal worden gehouden op vrijdag 11 novem-
ber om 11.00 uur in de auto van crematorium
Nedermaas, Vouershof 1. Geleen. Bijeenkomst in
de ontvangkamer van voornoemd crematorium.

tSjef Jennekens, 74 jaar, weduwnaar van Clara
Hamers. Corr.adres: v.d. Marckstraat 23, 6171

PN Stem. De plechtige uitvaartdienst wordt van-
daag 9 november om 11.45 uur gehouden in de
parochiekerk van de H. Martinus te Beek, waarna
aansluitend de crematie plechtigheid plaats zal
vinden in crematorium Nedermaaste Geleen.

tLucia Moersheim, 62 jaar, echtgenote van Sjaak
Molling, Mariastraat 37, 6191 TE Beek. De

plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op don-
derdag 10 november a.s. om 10.30 uur in de St.
Martinuskerk te Beek, gevolgd door de begrafenis
op de begraafplaats de Nieuwe Hof. Er is geen
condoleren. Gelieve de auto achter de kerk te par-
keren.

I V
tNa een geduldig gedragen ziekte isfo73-jarige leeftijd in vast geloofs^

trouwen van ons heengegaan pi

Tonny Waltmans h
Kinderen en 't]
kleinkinderen

ieLandgraaf, 7 november 1994. Eu
Achter den Winkel 332. ft,Corr.adres: Achter den Winkel 292, j
6372 RP Landgraaf.
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvindend
donderdag 10 november om 13.00 uur in dejig
Michaëlkerk te Landgraaf-t Eikske, waalj
aansluitend de crematie in het crematorium 1!^Heerlen, Imstenraderweg 10.
Avondwake heden woensdag om 19.00 uur^,
voornoemde kerk. kE
Zij die geen persoonlijke kennisgeving mochlta
ontvangen, gelieven dezeannonce als zodani.W
beschouwen. _,I f

3]

Langs deze weg wil ik u hartelijk danken v"r
de vele blijken van medeleven in devorm van!
missen, schriftelijke en persoonlijke condoléa?
ces en voor alle bloemen die ik mocht ontv^p
gen bij het overlijden en de begrafenis van ml*
lieve man ".

Sjef Vanderheijden f
Een bijzonder woord van dank aan Manrtf
koor Lauwerkrans voor de sfeervolleverzorg'1
van de uitvaartdienst.

Mevrouw B. Vanderhcijden-Schnacket'
en familie

Mechelen, november 1994. r
De plechtige zeswekendienst zal worden geh" I
den op zondag 13 november a.s. om 10.30 uu*\l.
de parochiekerk van de H. Johannes de Dop)
te Mechelen.

* 4, 1
tNel Bidlot, weduwe van Jan Greven, 79 jafi

Wessem. Corr.adres Parallelweg 6, 6019 %,
Wessem. De plechtige eucharistieviering ï
plaatsvinden op donderdag 10 november om 10-ï
uur in de parochiekerk van de H. Medardus "Wessem.

_
tMia Bijnen, weduwe van Hein Geilen, en VI

Sape Kloostra, 72 jaar, Heerweg 17, 6101 |\
Echt. De plechtige eucharistieviering wordt Wj
houden op donderdag 10 november om 14.00 <i|
in de parochiekerk van de H. Pius XteEcht. f

tMaria Hendrika Heitbaum, 82 jaar, wedUT/
van Stefanus Beckmann, Vuursteenstraat ,;JRijckholt. De uitvaartdienst vindt plaats op vr¥

dag 11 november, om 11.00 uur in de parochiek«|
van O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Rije'S
holt. !

tMaria Hubertina Gertrudis (Trui) Hendrik
85 jaar, Ambyerstraat Noord 2, Amby-Maj 1stricht. De uitvaartdienst vindt plaats op donderdag 10 november om 10.30 uur in deparochiekeI]'

van de H. Walburga te Amby-Maastricht.

tAlice van Kan, 85 jaar, weduwe van Fra'
Verhey, Bejaardencentrum Malberg, Maa*

tricht. De uitvaartdienst vindt plaats op dond^j
dag 10 november om 11.00 uur in de parochieke'
van O.L. Vrouw van Goede Raad te Malpertui*
Maastricht.J

[O" MfiSSfiLE VERKOP^
"Tekentafels «Bureaus

"TetentnTastelT * Bureaustoelen B
'KantoorTas^n^ "Kart^els+S^
" Brandkasten

(helft normale prijs) ____^___ÉÉH''?_fc' GRATIS
Nu volop keuze en... de J^n^TVjE^thuisbezorgd1LfifiGSTE^j^PßljS
ril Kantoormeubelen
VCJ Van Dooren bv M6'523!T Clll JL/Wl Vil R_r T Do. koopavond lot 20.QQ u. Za, 10.°°-16.°°^
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Hogere
straffen voor

geweldplegers
pp-ASTRICHT _ De rechtbank
? Maastricht heeft twee ge-
/feldplegers zwaarder gestraft
.sri door het Openbaar Minis-
erie gevraagd was. De twee
jTannen waren betrokken bij

ij?et brutaal binnendringenvan'
sV6*l Woning in Geleen. Een van
.Jjfin. pleegde in Landgraaf ook

met een meisjevan nog
|^en zestien jaar. Deze Stefan
V- (27) uit Landgraaf werd

tot twee jaar.Wel-
jb^aar was een gelijke straf
jr^ist, maar dan wel voor
j?eerdere ontuchtige handelin-
s*n met een 13-jarige. Mat G.JR) uit Geleen die met twee
,rt?evallige kroegvrienden H. en
fl^ erman D. (31) een woning
h
atl een schuldenaar was bin-
engedrongen, kreeg 24 maan-

,vetl> waarvan zes maanden~ °°rwaardelijk na een eis van
rechts' achttien maandenaarvan zes maanden voor-
pardelijk.
(o " die slechts een bijrol speel-
|e> kreeg drie maanden opge-
ld. Tenslotte werd R., die, lets met de geweldpleging te

i'^aken had maar wel met het
edrijven van de liefde met het

ginderjarige meisje uit Land-
®"aaf tot 240 uur dienstverle-

veroordeeld.

HEERLEN/BRUSSEL - De gezins-
leden van veel grensarbeiders zijn
niet verzekerd voor ziektekosten.
De oorzaak daarvan is een hiaat in
de Europese wetgeving, waarvan de
betrokkenen niet op de hoogte zijn.
De ministers van Sociale Zaken van
de lidstaten komen vandaag en
morgen in Charleroi bijeen om on-
der meer voor dit probleem een op-
lossing te vinden.

net als de grensarbeiders zelf kun-
nen kiezen voor medische zorg in
werk- of woonland. Ze vindt nu dat
dezelfde regels moeten gelden voor
het geval een pendelaar stopt met
werken. „Want de problemen met
dependelaars worden steeds groter.
Dat komt omdat de fiscale wetge-
ving niet in de Europese verorde-
ning is opgenomen. Helaas moet ik
bekennen dat vooral Nederland de
remmende factor is als het gaat om,
het treffen van maatregelen," aldus-
de Limburgse Europarlementariër.
In ieder geval heeft de Europese
Commissie nu toegezegd deze kwes-
tie met de lidstaten te bespreken.
De Europees Commissaris Padraig*
Flynn zal het onderwerp ter sprake,
brengen tijdens het ministersover-
leg.

De wet regelt dat zowel de grensar-
beider als zijn familie in het werk-
land verzekerd is voor ziektekosten.
De grensarbeider mag zich dan in
werk- en woonland melden voor
medische hulp. De familie mag dat
alleen in het woonland en dus niet
het land waarin men is verzekerd. Advocaat gaat

toch vrijuit
Politie onderzoekt
transporten afval

tfts aan de hand' is niet juist ge-
*en. BLM en de directeur van. bedrijf zijn immers voor de eer-. valse rekening op een transac-

Vv Oorstel ingegaan. Van den Big-par geldt in dezezaak echterniet
f&r als verdachte.h.
M heeft overigens in een brief
,|j haar zakenrelaties alsnog ont-

iets misdaan te hebben. De
/ening aan MWvoor de parkeer-, a ts zou wel degelijk gegrond zijn
'*eest. De schikking van het
jelbaar ministerie zou uit com-rc iële overwegingen zijn aan-iard. Het bedrijf wil zich weer op
.Zakelijke activiteiten concentre-fi.

I &NVB heeft overigens nadat de
|aire een jaargeleden in depubli-
'eit kwam, gezegd pas na afron-

§ van het onderzoek een besluit
i billen nemen over mogelijke

tegen MW.

Injuist

De politie vindt het vastleggen
van de gegevens die gisteren zijn
verzameld van belang voor de
handhaving van milieuwetten
die met transport te maken heb-
ben. Voor dit doel wordt mo-
menteel een landelijk registra-
tiesysteem ontwikkeld. Met de
controle van gisteren beoogde de
politie ook ervaring op te doen
met samenwerking tussen ver-
schillende instanties voor opspo-
ring en onderzoek.

verse bijzondere politiediensten.
Gekozen was voor controle op de
autosnelwegen Heerlen-Kerens-
heide (A76) en Kerensheide-
Maastricht (A2) en de provincia-
le wegen Heerlen-Hoensbroek en
Geleen-Susteren.

De controles werden van drie
uur 's middags tot tien uur 's
avonds uitgevoerd op diverse
doorgaande wegen en het Julia-
nakanaal tussen Maastricht en
Bom. Hiervoor werden behalve
politiewagens en -motoren ook

langs welke routes afvalstoffen
(ook gevaarlijke) getranspor-
teerd worden. Voertuigen op de weg werden

voor een controle naar een ter-
rein van Rijkswaterstaat in Els-
loo gedirigeerd. Aan de actie
namen veertig politiemensen
deel van de districtenSittard en
Kerkrade en het korps landelijke
politiediensten en leden van di-

een helicopter en een boot inge-
zet.

Op grond van de milieuwetge-
ving werden twee processen-ver-
baal en een waarschuwing uitge-
deeld. Dit omdat de benodigde
papieren niet in orde bleken.
Daarnaast werden onder meer
vier bekeuringen uitgeschreven
voor overbelading en drie voor
overtreding van de rijtijdenwet.
Doel van de operatie was echter
niet het opleggen van boetes,
maar inzicht krijgen hoe en

GELEEN _ Bij een groot-
scheepse controle van afvalstof-
fentransporten heeft de politie
gisteren in de Oostelijke en de
Westelijke Mijnstreek 66 vracht-
wagens en zes schepen gecontro-
leerd.

Als de arbeidsrelatie is beëindigd,
bijvoorbeeld door pensioen, ar-
beidsongeschiktheid of werkloos-
heid, dan blijft de pendelaar verze-
kerd in het werkland. Zijn gezinsle-
den zijn dan evenwel helemaal niet
meer verzekerd. Omdat veel mensen
niet weten dat ze zelf voor een nar-
ticuliere ziektekostenverzekering
moeten zorgen, kan het voorkomen
dat ze jaren onverzekerd blijven.
De Limburgse Europarlementariër
Ria Oomen-Ruijten (CDA) heeft
reeds vorig jaar een amendement
ingediend, waarin de Europese
Commissie wordt gevraagd om te
zorgen dat afhankelijke gezinsleden

DEN HAAG/MAASTRICHT - Het
Hof van Discipline van de Neder-
landse Orde van Advocaten heeft'
een aan de Rotterdamse advocaat
mr. A. Roestenberg opgelegde
waarschuwing om formele redenen
vernietigd. De Raad van Discipline
strafte Roestenberg daarmee na een
klacht van het Openbaar Ministerie
in Maastricht over een uitlating van.
Roestenberg in het Limburgs Dag-
blad over officier van justitie mr. J.,
van Atteveld.

’President,wekrijgen

verdachten niet boven’
Bezoekers kunnen noggeen glas water krijgen

De Rotterdamse jurist had hoger
beroep aangetekend tegen de uit-!
spraak van de Raad van Discipline.
Het Hof oordeelt nu dat niet de
Maastrichtse hoofdofficier van jus-
titie mr. J. Fransen de klacht had
moeten indienen, maar officier van
justitiemr. J. van Atteveld zelf. D^
gewraakte uitlating werd namelijk
niet in een strafproces gedaan.

MAASTRICHT - „Meneer de presi-
dent, we krijgen de verdachten niet
naar boven. De sleutels en elektro-
nische pasjes functioneren even
niet." Zo meldt kort na half tien
dinsdagmorgen een lid van de par-
ketpolitie aan rechtbankvoorzitter
mr. J. Huinen, die dan al enige tijd
met zijn mederechters P. Hoekstra
en F. Van Maanen-Winters gereed
zit om in het openbaar het eerste
vonnis van Annadal uit te spreken.

Elders in Annadal is dan al uren
een soort stoelendans aan de gang.
De bestelling van toch noodzakelijk
meubilair is niet vlekkeloos verlo-
pen, zo wordt gezegd. Gevolg: vele
lege zittingszalen en kamers, en met
stoelen rondzeulende medewerkers.
De advocatenkamer vertoont alleen
nog een tafel en enkele zitmeubels.
Kasten voor toga's en dossiers zijn
in geen velden of wegen te beken-
nen. Onwennig rondrennende advo-
caten zoeken troost bij de koffie-
automaten, maar zelfs die geven
niet thuis vandaag. Hoofdofficier Fransen diende hier-

over met succes een klacht in bij de
Raad van Discipline van de Orde
van Advocaten. Maar volgens het
Hof had Van Atteveld zelf en an-
ders de deken van de orde van ad-
vocaten de klacht moeten indienen.
Tot een inhoudelijke bespreking
gaat het Hof niet over.

Van Atteveld was begin 1993 belast
met de coördinatie van het onder-
zoek in de affaire rond wegenbouw
werBaars. Volgens Roestenberg zou
hij niet rusten voordat Van Atteveld
uit zijn functie ontheven was omdat
hij niet bekwaam zou zijn.
„Al moet hij in beton worden gego-
ten, hij gaat eraan," zei Roesten-
berg februari 1993 tegenover deze
krant.

Op de balie in de grote hal bezwe-
ren gerechtsbodes na enkele uren de
dreigende chaos. Bezoekers zoeken
hun heil in lunchroom Annadal, aan
de overkant van de weg. Een eta-
blissement met een gouden toe-
komst.

Wat een plechtig moment had moe-
ten worden, sterft nu in schoonheid
en bulderend gelach. De heren
rechters en officier van justitie De
Beer hebben dan al onwennig ge-
probeerd positie te zoeken in een
van de kleine zittingszalen. Pogin-
gen om per telefoon de verdachten
voor het hekje te krijgen mislukken
jammerlijk omdat de telefoon de-
fect is en het verkeerde nummer is
verstrekt.

MVV
Justitie in Maastricht heeft het
onderzoek naar misstanden
bij voetbalclub MW met suc-
ces afgesloten. De meeste
verdachten hebben namelijk
schuld bekend, nu ze zijn
ingegaan op door justitie
voorgestelde schikkingsbe-
dragen. Wel betalen maór
schuld ontkennen, zoals bij
nogal wat schikkingen ge-

beurt, is doorgaans een loopje nemen met de feiten. De verdach-
te die overtuigd is van zijn onschuld, laat zich graag vrijspreken
door de strafrechter, liefst ten overstaan van de verzamelde pers.
Wie de opstelling van justitie in schikkingen volgt weet ook dat
justitie geen zaken doet met ontkennende verdachten in kwesties
die met zoveel publiciteit zijn omgeven. Juist om te voorkomen
dat verdachten gaan roepen dat ze onschuldig zijn. Maar met
de getroffen betalingsregelingen mag de zaak nog niet helemaal
uit de wereld zijn. Dat ook schikkingen zijn getroffen voor een
valse rekening in het omkoopschandaal, betekent dat de KNVB
niet langer lijdzaam vanaf de zijlijn kan toekijken. Ook MW-voor-
zitter Karl Dittrich moet consequenties trekken nu hij zijn strafzaak
afkoopt.
Nadeel van schikken is dat het rechtsgevoel van de burger niet
echt wordt bevredigd. Dat is jammer. Een van de motieven om
het complete bestuur tijdens het onderzoek voor enige tijd vast te
zetten was namelijk 'gelijke monniken, gelijke kappen.'

M.U.

/ASTRICHT - MW verze-
gde zich op de slotdag van

competitie middels een 1-1
.jijkspel inderdaad van lijfs-

[.^oud in de eredivisie.

tlet onderzoekvan politie en fiod
J- de gesignaleerde omkoping
Mdc een bedrag van exact 19.500
Wen een hoofdrol.

W toen voor een kwart eigen-
F^van Lieben, bracht dat bedrag
IMW in rekening voor een feite-
* door supporters aangelegdefkeerpiaats. BLM betaalde weer
ill Som geld aan moederbedrijf

II den Biggelaar voor verrichte
Isten. Deze Gelderse aannemer

isl°tte kocht voor 19.500 gulden
!*\business-seats bij FC Utrecht,
T*jjl er feitelijk maar twee be-
j^kbaarwerden gesteld.

v\vankelijk werd de omkoping
sMnekkig ontkend. FC Utrecht
iy Zelfs een intern onderzoek ver-een door oud-KNVB-voorzitter
J Vilé. Diens conclusie luidde:
ts aan de hand.

# De entree van de nieuwe rechtbank in voormalig ziekenhuis Annadal.
Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Ook de deurwaarder die volgens
voorschrift de zaken moet uitroepen
in de hal loopt als een kip zonder
kop in het rond en is niet terplaatse
als de rechtbank hem nodig heeft.
De man wordt tenslotte zo nerveus
dat hij alles door elkaar haalt en
roept: „De zaak Janssen is niet ver-
schenen." Weer duiken rechters
brullend van de lach onder de dos-
siers.

Ruim 2500 mensen aan
grens teruggestuurd

Wanneer na twintig minuten het
wat al te goed functionerende be-
veiligingssysteem is bedwongen,
kan de eerste verdachte (een 31-ja-
rige man uit Geleen) 'bevrijd' wor-
den en zijn vonnis aanhoren. De
rust keert dan enigszins terug, al
schrikken deprocesdeelnemers toch
weer herhaaldelijk van een soort
onzichtbare intercom-installatie die
onverwacht niet te ontcijferen
boodschappen uitbraakt.

Intercom

(ADVERTENTIE)

Harlekijn^ Dabyland
/Maar liefst meer dan 1000 vierkante meter . i - //#J,\f boordevol met: functionele baby- en meegroeikamers, A/)Yl/\Cf 'i aparte kinderwagens, boxen, kinderstoelen e.d. i hr\o(Uj' \]\ Allerliefste babykleding t/m maat 86. ISJW __> /)t>]/\
Ruime keuze in '" xA/fltoW" I. cadeau-artikeltjes en _____dfc yV^l. .^,O ’■noem maar oo lL*a___l______ï kPIa/' '

Kouvenderstraat 141. Hoensbroek | |^^jfi|j^[ Tel 045-221263.
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LEN - De 'Vliegende Briga-

j ls een onderdeel van Koninklij-
v Marechaussee, dat achter de

ijj.^s mensen controleert op ver-
t Zij heeft geen vaste
| maar controleert sinds

re °P ongeregelde tijden bij 42
, langs de Belgische en

Use grens. In de afgelopen perio-
d,aberden 3256 zaken behandeld.
i .s^ij werden 2031 mensen terug-
fre j üUrd naar Duitsland, 482 naar

§ië en in 26 gevallen werd asiel

aangevraagd. In 19 gevallen werden
verdovende middelen aangetroffen
en 35 keer werd een auto in beslag
genomen omdat die niet verzekerd
was. De marechaussee trof ook liB
asielzoekers aan die Nederland wil-
den binnenkomen, terwijl ze het
land, in afwachting van de behan-
deling van hun zaak, niet hadden
mogen verlaten. Het afgelopen half
jaar werden 180 mensen ingerekend
omdat ze nog een gevangenisstraf
moeten uitzitten. Aan openstaande
boetes werd ruim 61.000 gulden
geïnd.
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Tjeu Kusters
leidt D66Schikking voor valse rekening parkeerplaats

Wegenbouwer BLM
betaalt maar ontkent

HEERLEN - De leden van D66
Limburg hebben gisteravond Tjeu
Kusters gekozen als kandidaat lijst-
trekker voor de Provinciale Staten-
verkiezingen. Kusters is de huidige
fractievoorzitter in de Staten. Tij-
dens een algemene regiovergade-
ring op 19 november vindt een defi-
nitieve verkiezing plaats. Tweede
op de kandidatenlijst is Erik van
Keulen. Na hem volgen Marie-
Thérèse Velraad, Clemens Degenaar
en Rob van der Heijden. Allen zijn
zittende Statenleden.

Vervolg van pagina 1

Controle

Van onze verslaggever

EU bespreekt probleem grensarbeiders

Familie pendelaars
vaak onverzekerd

" In totaal werden 66 vrachtwagens en zes schepen gecontroleerd. Foto: ermindoarmino

(ADVERTENTIE)

%m^^Xmmmm\mm\Zmmm\m\lmi l/f f* vl
Wam fr/Jf/Jlrj'jlLjm feo<ax»...-- >Jg

Vlpec* alléén - <L*ïc v4^▼ ICCSi dIICCII __C"___S"">wa^ "■

kwaliteit ." ,J|;%éÏ BKI

Verse _^__K_^VV^_____k
braadworst Ir^ I |
met eigen kruiden, j^^Jr
hele kilo nu voor

Alléén geldig op woensdag 9 november 1994 bij

janlinde»
'tAllerbeste voor 'n vriendelijke prijs.

Van onze verslaggever
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juist een jood de Führer een zo-
genaamd excuus verschaft om de
massavernietiging in te leiden.

17-jarige Poolse vluchteling
Herschel Grynszpan in Parijs
enkele schoten af op Ernst von
Rath, secretaris van de Duitse
ambassade. De aanslag is een

wanhopige reactie op de depor-
tatie van meer dan 15.000 in
Duitsland wonende Poolse jo-
den, onder wie de ouders en twee
zussen van Grynszpan.

SITTARD - In Garges-les-
Gonesse, een voorstad van Pa-
rijs, hielden vandalen afgelopen,
weekeinde op een verschrikkelij-
ke manier huis in een synagoge
en bijbehorend joods gemeen-
schapscentrum. Zij bekladden de
muren met antisemitische leu-
zen, sloegen meubilair tot puin
en beschadigden de ark waarin
de wetsrollen zijn opgeborgen.

" De ochtend na deKristallnacht vegen joodsewinkeliers de scherven bijeen. Archieffoto: anp

De pogroms moesten spontane
demonstraties van Duitse volks-
woede lijken, want in die jaren
wilden Hitler en zijn paladijnen
de buitenlandse politieke opinie
over hun regime nog gunstig
stemmen. Maar in werkelijkheid
waren de razzia's van bovenaf
strak geregisseerd door propa-
ganda-minister Joseph Goeb-
bels. De nazi-leiders vonden het
tijd voor de 'eindoplossing van
het jodenvraagstuk'. Door ter-
reur, ideologisch-racistische in-
doctrinatie en vooral door de
Neurenbergse wetten uit 1935
was de sociale en economische
uitschakeling van de joodsebur-
gers bereikt en waren de moge-
lijkheden tot discriminatie vrij-
wel uitgeput.

De Kristallnacht was de afschu-
welijke ontlading van jarenlange
antisemitische propaganda, en
de voorbode van de Holocaust
tijdens de Tweede Wereldoorlog
die vele miljoenen joden het le-
ven heeft gekost.

Ontlading

winkels werden vernield of in
brand gestoken.

Het centrum en de synagoge in
het Parijse stadje zijn in het ver-
leden al vaker doelwit geweest
van aanslagen, en de joodse ge-
meenschap zal ook nu weer gela-
ten de aangerichte schade her-
stellen. Toch zal de ontreddering
onder de joden in Garges-les-
Gonesse groter zijn geweest dan
na de eerdere incidenten. Want
de gewelduitbarsting vond
plaats een paar dagen voor de
herdenking van de Reichskris-
tallnacht, de nacht van 9 op 10
november 1938 waarin overal in
Duitsland en Oostenrijk joden
werden vermoord, mishandeld,
gearresteerd en gedeporteerd, en
waarin duizenden joodse be-
graafplaatsen, synagogen en De ironie van het lot wil, dat Op 7 november 1938 vuurt de

Op de avond van 9 novemb
sterft Von Rath, en geeft Hitl
binnenskamers het bevel: 'E
SA soll sich mal austoben (uitl
ven)'. Goebbels maakt daarop
een van jodenhaat doordrenk
rede het overlijden van de al
bassade-medewerker publiek
lijk bekend. De bruine hord
van de Führer slaan op hol
tienduizenden burgers rak
buiten zinnen. In de joodse W
ken zaaien zij dood en verd*
tijdens een nacht die vanwe
het vele glasgerinkel de geschj
denis ingaat als de Reichskri
tallnacht. De nazi-leiders sla'
de pogroms handenwrijvend ê
de, laten de daders onbestraft'
eisen zelfs van de jodeneen v«
goeding van één miljard mal
voor de aangerichte schade-.

Versneld
Na de Kristallnacht werd ''Endlösung' in versneld temll
uitgevoerd. In deOndergang, el
monumentaal epos over de liq^
datie van het Nederlandse je
dendom tijdens de Tweede W
reldoorlog, schrijft de historie'
Jacques Presser over de gebeid
tenissen in 1938: 'Het leek to«
al niet erger tekunnen, maar V
kon nog erger, het werd nog &
ger en véél erger'.

De ambassade-secretaris sterft
pas twee dagen later, maar on-
middellijk na het incident begint
de propaganda-machine van
Goebbels op volle toeren te

liseert je tevoren helemaal ni
hoe lang een jaar is."

ik wel een beetje heimwe*
geeft hij toe. Vooral zijn vrie
den mist hij nogal eens. „Je r«

Eén probleem heeft de nationa'
teit van Martin wel opgelevef1
De school ging op survivalwe*
in Zuid-Frankrijk. Bij het Fra'
consulaat leverde de aanvra*
voor het visum de nodige probl'
men op. Uiteindelijk schreef e«
dag voor vertrek burgemeest'
Van Goethem van Beek een vö
klaring, voor het geval dat bijcdouane toch problemen zoud<j
ontstaan. Daardoor kon Marf
toch op excursie.

DOOR MARIEKE VERHAAR

Nu heeft Martin het prima naar
zijn zin in Groot Genhout, maar
in het begin moest hij flink wen-
nen. „In Uruguay zijn mensen
veel spontaner. Nederlanders
zijn veel koeler. In het begin
dacht ik dat ik in een heel for-
meel gezin terecht was gekomen.
Nu valt dat heel erg mee," ver-
telt Martin. Hij koos na gesprek-
ken met voormalige uitwisse-
lingsstudenten voor Nederland.
De praktijk is echter toch anders
dan hij zich had voorsteld.

GSV team B zit, heeft het team
niet meerverloren. De betrokke-
ne zelf glimlacht bescheiden.

Koel

Martin nam al een kijkje in Ma-
durodam, Scheveningen, de Ef-
teling en Amsterdam.

# Roger en Rob Bijen met hun Uruguayaanse 'pleegbroer' Martin, die een jaar lang
in Groot Genhout blijft. Foto: ERMINDO ARMINO

Engels
„Het is de bedoeling dat we N'
derlands met elkaar praten, tej
wijl de jongens graag Eng*
willen praten," vertelt Hanfl>
Bijen. „Mijn man heeft nu e«
potje op de tafel staan. ledere*
die een Engels woord zegt, mö'
een kwartje betalen. Hij hoU<>
de score per maaltijd bij. A#
het eind van het jaar zullen $
iets leuks voor dat bedrag doen
In ieder geval redt Martin zie
ook prima met gebroken Nede'
lands. „Wanneer we uitgaan Z>'
ten er altijd meiden om he(
heen," vertelt Roger met een $
je afgunst. Zijn moeder: „Laat*
had hij een blessure opgelop*1
tijdens de gymles. Ik belde ong£
rust naar school, of ik hem °moest komen halen. 'Nou ïfle
vrouw, maakt u zich geen zo*!
gen', zeiden ze daar. 'Hij zit ral
één been op een stoel, met
zeven meisjes om hem heen!' A^
soluut Zuidamerikaanse chaf
mes dus."

burgerd. Hij draait mee in het
schema voor de afwasbeurten en
hetvoeren van de kippen. Regel-
matig schrijft hij met vriendin-
nen in Uruguay ('Jongens schrij-
ven normaal niet zo veel bij ons')
en die zorgen ervoor dat de post-
bus van de familie Bijen goed
gevuld blijft. Zijn ouders telefo-
neren vaak met hem. „Soms heb

Een jaarlang is Martin ingeroos-
terd op de scholengemeenschap
St.-Michiel in Geleen. Samen
met Rob fietst hij iedere dag vijf
kilometer naar Geleen. „Zwaar,
vooral als het regent," aldus de
Uruguayaan. Ook vindt hij dat
de Nederlandse school erg streng
is. Martin leert wel snel Neder-
lands te praten, maar de lessen
zijn toch nog moeilijk te volgen.
Speciaal voor hem heeft St.-
Michiel een rooster gemaakt met
26 lesuren, opgevuld met teke-
nen, Engels, geschiedenis, wis-
kunde en gymnastiek. Martin
heeft een druk programma, want
er wordt ook veel georganiseerd
voor de uitwisselingsstudenten
vanuit de YFU. Bovendien gaat
de familie Bijen vaak op stap.

School

warme maaltijden zijn. Eten hier
is net een ritueel; iedereen samen
aan tafel. En het Nederlandse
eten is veel gezonder. Niet zo
veel vlees, veel meer groenten en
rauwkost." Martin heeft reeds
kennis gemaakt met de 'Hol-
landse keuken': spinazie en boe-
renkool met worst. Dat bevalt
hem prima. „Vooral de worst
was lekker."

„Er zijn hier veel dingen heel an-
ders. De straten zijn zo netjes
opgeruimd. En de mensen heb-
ben veel kleurige kleding aan.
Bij ons dragen we vaak schoolu-
niformen. Hier is lang niet zo-
veel hoogbouw als in Montevi-
deo, ook niet in de grote steden.
De mensen leven hier veel meer
binnenshuis, bij ons leeft ieder-
een meer op straat. Dat zal wel
door het weer komen. En ook het
eten is anders. Wij eten vier keer
per dag, waarvan lunch en diner

Deze organisatie is opgericht na
de Tweede Wereldoorlog om bij
jongeren meer begrip te kweken
voor andere culturen. Eerder
reisde Roger Bijen (18) naar de
Verenigde Staten om daar een
jaar lang van de Amerikaanse
cultuur te 'proeven. Nu is het de
beurt van de familie Bijen om
zelf als pleeggezin te fungeren.
Dat bevalt zowel Martin als de
broers Roger, Bart (16) en Rob
Bijen (14) prima. „Hij is een echt
voetbaltalent," vertelt Bart.
Sinds Martin in het elftal van

GROOT GENHOUT - „Als het
regent in Uruguay, blijven we
gewoon thuis. We mogen twintig
uur per vak verzaken. Holland is
erg anders. Ik ben al drie keer
ziek geweest, kou gevat door het
weer. En dan moet het zelfs nog
winter worden." Aan het woord
is Martin Lascano (17) uit Mon-
tevideo, Uruguay. Al drie maan-
den verblijft hij bij de familie
Bijen in Groot Genhout. Een
jaar lang zal hij in Limburg blij-
ven, in het kader van een uitwis-
selingsprogrammavan Youth for
Understanding.

„We proberen hem zoveel moge-
lijk van de Nederlandse cultuur
mee te geven," vertelt mevrouw
Bijen. „Ook Sinterklaas en
Kerstmis willen we traditioneel
vieren. Straks gaat hij ook mee

op wintersport, hij heeft nog
nooit sneeuw gezien! We moeten
dan nog wel een dik jack voor
hem kopen. Wat hij nu bij zich
heeft, is een dikke zomerjas. Hij
heeft telkens ook geen idee wat
hij aan moet. Elke ochtend
vraagt hij hoe koud het is en wat
hij dan aan moet trekken."
Martin is verder al geheel inge-

DOOR JOOSPHILIPPENS Het Roda-stadion en
de geest van Bauhaus

HEERLEN/KERKRADE - De
geest van de Duitse doe-het-zelf-
keten Bauhaus zweeft dezer da-
gen boven Kerkrade en Heerlen.
Bauhaus zou met een grote win-
kelvestiging letterlijk het finan-
ciële fundament moeten vormen
voor een nieuw Rodastadion.
Met die extra inkomsten wil ere-
divisieclub Roda JC aan de top
van de vaderlandse voetbalwe-
reld komen danwei blijven.

veert Kerkrade vijf hectare
grond voor Roda JC.

aan het betreden van een moe
ras.
Het aan de winkels gekoppeld*s
voetbalstadion komt in dezj
overwegingen opvallend genoef
nauwelijks voor. Dat stadio'1
mag er wat Heerlen betreft A
komen. Het terrein naast Iken
lijkt er uitermate geschikt voofj
mede omdat de supportersoverj
last er goed valt te beteugeld1

En met een eredivisieclub bill'
nen de grenzen treedt Heerlefl
dan tenminste via Studio Spon
toe tot het rijtje grote steden.

port opstellen naar de behoefte
aan en de haalbaarheid van een
of meer GDV's. De beide ge-
meenten willen aan de hand
daarvan binnenkort hun verdere
strategie bepalen.

af. Sedertdien hebbenzich vaker
'vertegenwoordigers' van Bau-
haus gemeld. Daarbij ook zeer
respectabele bedrijven. Maar tot
nu toe kon niemand zwart-op-
wit aantonen in opdracht van
Bauhaus te werken of door Bau-
haus gemachtigd te zijn. Moeras

Maar gesteld dat die conclusies

Kerkrade is formeel aan zet en
voert ook gesprekken over het
nieuwe stadion. Maar Heerlen is
wel degelijk meer dan een toe-
schouwer. De centrumgemeente
van Oostelijk Zuid-Limburg kan
het Kerkraadse plan namelijk

„Als Kerkrade en Roda er nie'j
uit komen, moet Heerlen er alle5
aan doen om Roda voor de regi"
te behouden," verklaarde de
Heerlense burgemeester PleU'j
meekers dan ook. Maar zelfs d>'
genuanceerde uitspraakwekte a'
de (oprechte?) verontwaardiging
van zijn Kerkraadse college
Wöltgens. En dat terwijl de bei';
de burgemeesters voortduren
benadrukken dat de voormalig!
regio Oostelijke Mijnstreek zic^als één stedelijk gebied moe'!
presenteren. En zo houdt allee11!
al de geest van een groot Dvit5
concern de gemoederen van dê
twee steden bezig.

Maar heeft Bauhaus wel interes-
se? Het bedrijf zelf ontkent in
alle toonaarden bij de plannen-
makerij betrokken te zijn. En
dat kan best kloppen. Vier jaar
geleden reserveerde de gemeente
Heerlen vierduizend vierkante
meter ruimte op de Woonboule-
vard voor de Duitse keten. De
gemeente onderhandelde met
een projectontwikkelaar die zei
namens Bauhaus te spreken.
Maar uiteindelijk ketste de zaak

Het gaat daarbij om maar liefst
20.000 vierkante meter winkel-
ruimte. Ter vergelijking: dat
komt overeen met een extra
Woonboulevard of een derde van
alle winkels in Heerlen-centrum.;
Het effect van zon nieuwe vesti-
ging op de bestaande bedrijven
in de regio valt moeilijk in te
schatten.

De projectontwikkelaars zijn
erop uit van de gemeente een
bouwvergunning los te krijgen,
waarna ze een kant-en-klaar
plan aanbieden aan Bauhaus.
Dat bedrijf zou dan de immens
grote winkel bij het stadion voor
tien of vijftien jaar moeten hu-
ren. In hoeverre Bauhaus daar
werkelijk op staat te wachten,
blijft vooralsnog in het schemer-
duister. Vast staat alleen dat
Bauhaus vlak over de grens, in
Kohlscheid, een vijf voetbalvel-
den grote vestiging heeft. Dat is
exact vier luttelekilometers ver-
wijderd van De Beitel-Locht. En
op dat bedrijventerrein reser-

blokkeren. De regering heeft be-
paald dat een dergelijke grote
hoeveelheid winkels aan de rand
van de stad is voorbehouden aan
stedelijke knooppunten. Maas-
tricht en Heerlen vormen samenzon knooppunt en claimen het
Zuidlimburgse alleenrecht op
een zogeheten Grootschalige De-
tailhandels Vestiging (GDV).
Sterker nog: ze laten al een rap-

Het zou wel zeer ironisch zijn al
straks blijkt dat het hier eeJ
Duitse fata morgana betreft.

positief uitvallen, is Heerlen dan
voor Bauhaus een interessante
vestigingsplek? Kohlscheid ligt
ook dicht bij Heerlen en boven-
dien heeft Oostelijk Zuid-Lim-
burg al de grootste dichtheidaan
bouwmarkten van heel Neder-
land (bron: IMK-onderzoek voor
Woonboulevard uit 1990). Een
stap in deze verzadigde markt
kan voor Bauhaus gelijk staan

Uruguayaanse jongen
jaar lang in Limburg

Uitwisseling om begrip te kweken voor andere culturen
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draaien. De moordaanslag wol
aan het Duitse volk verkocht i
'een actievan het joodsewerel
complot tegen het nationai
socialistische Duitsland.
nazi-partijkrant Völkischer Bi
bachter slaat eveneens gewie
politieke munt uit de schietpai
en oppert de afrekening van 1
Rijk met de 'joodse misdadige)

’Hetwerdnogveelerger’
Kristallnacht als begin Holocaust herdacht in SittardDe Kristallnacht van 1938, waarin bloedige pogroms in

Duitsland en Oostenrijk de vernietigingscampagne tegen de
jodeninluidden, wordt vanavond in Sittard - en in elf andere

Nederlandse steden - herdacht met onder andere een
fakkeloptocht vanaf het Bevrijdingsmonument op de Markt
naar het joods gedenkteken in de Stadstuin. Het is een stil
protest tegen de groeiende antisemitische en fascistische

tendensen in Europa. Gelijktijdig zullen in meer dan twintig
West- en Oosteuropese landen en in deVerenigde Staten

anti-fascisten, pacifisten en anderen die bezorgd zijn over de
opmars van de neo-nazi's eenzelfde symbolische daad stellen.

In een jaarwaarin op grote schaal de bevrijding van de
nazi-terreur wordt gevierd. Als herinnering aan de miljoenen
joden die niet meerkunnen getuigen van de verschrikkingen

van nazi-Duitsland en werden vermoord enkel en alleen
omdat ze joodwaren. Die getuigenis is nog altijd nodig.
Vorige weekkregen enkele Limburgse scholen van een
Antwerpse uitgeverij een boek toegestuurd, waarin de

Holocaust glashard wordt ontkend.

limburg

DOOR RENÉ VLEMS

achtergrondJ



Tussen alle berichten die dezer dagen over het
ministerie van Defensie naarbuiten komen, zit

nauwelijks iets waar deruim tweehonderd
medewerkersbij de Directie Dienstplichtzaken in "Kerkrade verheugd op kunnenreageren. ledere

werknemer is dan ook reeds lang aan het solliciteren
om weg te komen bij Defensie. De komende weken
staan echter weer in het teken van acties, want de
Tweede Kamer behandelt eind van demaand de
Defensiebegroting. „De meesten hebben nog een

sprankje hoop. Misschienkomt er nog iets."

in Kerkrade zal moeten voor-
houden: mee naar het noorden of
op straat.

DOOR BENTI BANACH

exposities

’BurgersvoorDefensie

tweederangs personeel ’
Kerkrade misnoegd door vage werkgaranties van staatssecretaris

De veertig banen waar het Ame-
rikaanse leger in Kerkrade mo-
gelijk voor zorgt, hebben ook een
keerzijde. „Het ene moment
krijg je er misschien veertig bij,
de andereweek hoor je datbij de
Navo-depots in Eygelshoven en
Brunssum misschien tweehon-
derd banen verloren gaan."
Vluggen vindt het kwalijk dat
Gmelich daaraan voorbij gaat in
zijn rekensom.

KERKRADE - „60 + 40 + 25 =125. Dat hebben jullie goed ge-
daan," krijgen ze bij Defensie in
kerkrade de laatste weken dik-
wijls te horen. En zelfs staatsse-
cretaris van Defensie J. GmelichMeijling hanteert het rekensom-
metje. Tot grote ergernis vanAad Koster en Sjir Vluggen.
«Gewoon stemmingmakerij,"v°lgens de voorzitter en vice-
v oorzitter van de dienstcommis-
sie in Kerkrade.

j*et ministerie van Defensie
beeft eind september een con-
tract gesloten met verzekerings-
maatschappij Univé. De verze-keraar neemt van Defensie de

van
120.000 militairen over. Univé
?fgt minimaal zestig banen voorKerkrade te garanderen, iets wat
*n Kerkrade sterk wordt betwij-feld.

de afdeling Financieelbeheer Geneeskundige Verzor-
ging in Kerkrade dat werk nu al
*J°et, ligt het voor de hand dat
aat werk in Kerkrade blijft. Dat
jet ook adjunct-directeur van
y^ivé A. Quaedvlieg weten na-jjat het contract was getekend,

verzekeraar en Gmelich zeg-
Sen nu echter dat het twijfelach-
tig is of deze administratie voor
Qe militairen in Kerkrade blijft.

HEERLEN
Stadsgalerij, Raadhuisplein 19. Joseph
Beuys. T/m 13/11. Open di t/m vr 11 tot
17 uur. Za en zo 14-17 uur. Galerie 't
Wevertje, De Weverziekenhuis. Werk
van Paul Beckers. T/m 7/12. Galerie
Sart, Sintermeertencollege, Valkenbur-
gerweg 219. Werk van Mare van Hove.
T/m 11/11. CBS, Kloosterweg 1. Expo-
sitie van Gerti de Jongen Tiny Julicher.
T/m 18/11, open ma t/m vr 9-16.30 uur.
Thermenmuseum, Coriovallumstraat 9.
Terra Sigillata. Van 13/11 t/m 5/3, open
di t/m vr 10-17 uur, za en zo 14-17 uur.

KERKRADE
Gemeentehuis. Archeologische exposi-
tie over 'tastbaar verleden. T/m 2/12,
open werkdagen 10-17 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.

NUTH
Atelier Jac Vinken, Stationsstraat 282.
Werk van Hans van Draanen en Johan
van Hoof. T/m 26/11. Open di t/m vr
van 9 tot 18 uur, za van 9 tot 17 uur.

VAESRADE
Galerie Tsant, Rozenstraat 49. Werk
van Gré Tabbers en Han van Soest. T/m
4/12, open do t/m zo 14-17 uur. t

LANDGRAAF
Ipomal, Kerkberg 2. Drie Facetten van
Ben Hoezen. T/m 20/11, open vr 17-20,
za en zo van 14-17 uur. 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. Raadhuis, Raadhuisplein
1. Foto-expositie Abedia 1994. Van
11/11 t/m 1/12, open 12 en 13/11 van
14-17 uur, 19 en 20/11 14-19 uur.

BRUNSSUM
Gregorius-ziekenhuis. Aquarellen van
Trieneke Barendrecht. T/m 20/12.
Brikke-oave, Lindeplein sa. Schilde-
rijen van Elly Kruijssen. T/m 25/11,
open ma t/m vr 10-12, 14-17 en 19-21
uur, zo 15-17 uur.

SCHIMMERT
Galerie Hof van Oensel, Haagstraat 5,
Oensel. Werk van Frans Dicker en
Pierre Everhartz. Van 21/11 t/m 18/12,
open do t/m zo 14-17uur.

Gemeentehuis. Dubbel-expositie Beek-
Zutendaal. T/m 18/11, open tijdens
kantooruren.

Artique, Prins Mauritslaan 105. Textiel
panelen van Ina Roymans-van Aanholt.
T/m 31/12. Open za en zo van 11 tot 17
uur.

BEEK

En de 25 laatste banen die de
staatssecretaris Kerkrade voor-
houdt zijn gebouwgebonden
functies: technische dienst, kan-
tine, beveiliging. Geeft Defensie
het gebouw op, dan is het de
vraag of een nieuwe eigenaar
van het gebouw die mensen wil
overnemen. Gmelichs rekenwerk
noemen Vluggen en Koster dan
ook goochelen. „Straks komen
we nog mensen te kort," klinkt
het cynisch.

" Fons Pauwels, Lei Quaedflieg, Sjir Vluggen en Aad Koster (van links naar rechts) bereiden zich voor op nieuwe acties.
Foto: FRANS RADE

SITTARD
Galerie Michel Knops, Steenweg 44.
Werk van Guus van Eek en Gaius
Spronken. T/m 4/12. Open di t/m vr
11-18uur. Za 11-17 uur. Zo 14-17 uur.

Kunstcentrum, Leyenbroekerweg 113a.
Werk van Jacques Dicteren en Huub
Bruis. T/m 4/12, open wo t/m zo 14-17
uur. Maaslandziekenhuis. Werk van
Paula Martens. Het Domein, Kapittel-
straat 6. Expositie laureaten Werner
Mantz Prijs. T/m 31/12, open di t/m vr
10-17 uur, za en zo 14-17 uur.

bij de brandweer maarviel in de
laatste ronde af. Ook Vluggen en
Koster hebben al een brief of
tien geschreven, zonder resul-
taat. „Er is niemand die hier nog
niet heeft gesolliciteerd." Voor
23 collega's is een oplossing ge-
vonden via een outplacementbu-
reau, de meesten kwamen te-
recht bij Defensie in Heerlen.

bij het depot in Eygelshoven.
„Er waren toen twijfels over het
opdoeken van die pompsite. Ik
heb deknoop doorgehakt en ben
naar Dienstplichtzaken in Kerk-
rade overgegaan. Daar heb je
meer toekomst, want ik dacht
dat de dienstplicht toch nooit
zou worden afgeschaft." Quaed-
flieg heeft een vrouw en twee
kinderen, is bezig een huis te
bouwen en zegt echt niet te zul-
len verhuizen. Zoals Quaedflieg
en Pauwels zijn er tientallen op
het Defensiekantoor.

GELEEN
Galerie Hanenhof, Groenstraat 44.
Schilderijen van Miriam Duda. T/m
20/11, open do en vr 18-20 uur, za en zo
14-17 uur. Maaslandziekenhuis. Tex-
tielerijen van Thea le Grand.

Wat Kerkrade wil is helder: de
administratieve taken van de
werving en selectie van het te
vormen beroepsleger uitvoeren
in Kerkrade. Precies wat de
werknemers nu doen voor de
dienstplichtigen. Maar willen ze
dat werk daadwerkelijk uitvoe-
ren, dan moet 'Kerkrade' inha-
ken bij de centrale organisatie
van personeelszaken. „Dan moe-
ten we verhuizen naar Utrecht of
Amsterdam." Uitgesloten, meent
Fons Pauwels. Deze veertiger uit
Den Haag kwam in 1982 naar
Kerkrade, bouwde een huis in
Zuid-Limburg en wil nu niet
meer weg. „Mijn kinderen waren
jong, verhuizen was toen geen
probleem. Maar ze zijn nu ouder,
die zeggen 'pa bekijk het maar,
wij blijven hier. En mijn vrouw
zou haar baan moeten opgeven."

Openen
Univé wil met name een vesti-
jpng voor de ziektekostenverze-^gering van particulieren in'Kerkrade openen. „Wil Univé
hier slagen te midden van Liass,
"GZ en Interpolis, .dan moeten
*e ook verkopers mee naar Lim-burg sturen. Ze krijgen het moei-lijk hier. Maar blijft Univé ook
lft Kerkrade, als het wat slechter
§aat?" Koster vreest dat het be-
drijf na twee jaar het personeel

Maar Vluggen en Koster hebben
nauwelijks meer vertrouwen in
hun werkgever. Hun hoop is ge-
vestigd op de politiek en in het
bijzonder de motie Koffeman.
Deze door de vier grote partijen
aangenomen motie stelt dat
Kerkrade vervangende werkge-
legenheid moet krijgen. „De mo-
tie is nog niet uitgevoerd. Als het
niet kan, oké, maar de wil is er
gewoon niet," meent Vluggen.
Volgens de dienstcommissie zijn
de krijgsmachtdelen te machtig.
„Er is geen militair die gedwon-
gen ontslag krijgt. Dus gaat het
ten koste van de burgers. Ja,
burgers zijn voor Defensie twee-
derangs personeel."Lei Quaedflieg (32), werkte eerst

Brieven
Quaedflieg heeft gesolliciteerd

Ongeveer zestig mensen volgen
een opleiding zonder werkga-
rantie, zodat nog altijd 157 men-
sen op de loonlijst van Dienst-
plichtzaken staan. Reden voor
het personeel om de komende
weken over te gaan tot minder
brave acties, voordat de Tweede

Kamer zich op 22 en 23 novem-
ber buigt over de Defensiebegro-
ting. Tot nu toe zijn ze te fat-
soenlijk geweest in hun lobby.
De actiebereidheid in Kerkrade
is ook niet erg groot. Voor een
belangrijk deel ligt aan het mi-
nisterie, dat de werknemers zo
veel mogelijk koest probeert te
houden. Vluggen: „'Onthoud
goed, zeggen ze, tot de laatste
maand wordt je salaris betaald.
Doe je werk dan ookbehoorlijk.
De meesten denken nog steeds
dat het niet waar is dat Defensie
hier verdwijnt, ze hebben nog
een sprankje hoop. Er komt mis-
schien nog iets, denken ze. En
daarom werken ze door." LIMBRICHT

Kasteel Limbricht. Werk van Ine Liede-
kerken, Trieneke Barendregt, Grietje
Nieuwhof. Open zo 14-17.30 uur.

’Politiek verliest

milieu uit oog’
BITTARD - De politiek heeft
steeds minder aandacht voor het
Milieu. Terwijl het bedrijfsleven
yMdt dat de rem op het milieu-
beleid moet worden gezet, kan

overheid de doelstellingenan dit beleid niet of slechts ten
!Jele waarmaken. Dat stelt de
Milieufederatie Limburg in de
Mtnodiging voor een symposium
°P 12 november.

M een poging het tij tekeren, wil
milieuclub de discussie aan-

wakkeren. De milieufederatie
heeft daarom gekozen voor een
Mtdagend motto voor het sym-
ï)°sium: 'het milieu verliest.

SUSTEREN
Galerie Artanne, Pissummerweg 1.
Kunst voor Kerst. Werk van negen Lim-
burgse kunstenaars. T/m 23/12." In het Koffiehuusk'e in Ben-

zenrade wordt zondag om 20 uur
een groot kwajongconcours ge-
houden. Opgave via © 410096.

HEERLEN

" Op de Draf- en Renbaan
wordt zondag van 10 tot 17 uur
rommelmarkt gehouden.

" Vijftig studenten uit Sasbach
zijn komend weekeinde te gast
op het Eijkhagencollege. Zater-
dag om 19.30 uur geven zij sa-
men met hun gastheren een con-
cert in de aula van de school.
Entree gratis.P Harmonie St.-Gerardus Hek-

senberg geeft zondag om 20 uur
in het Gemeenschapshuis een
concert met als thema 'filmmu-
ziek. De bijpassende filmfrag-
menten worden tijdens de uit-
voering op grootbeeld vertoond.
Kaarten zijn in voorverkoop bij
Wim's Winkel in winkelcentrum
Heksenberg verkrijgbaar.

" Het Natuurhistorisch Genoot-
schap houdt maandag om 20 uur
een bijeenkomst in de zaal van
de Botanische Tuin in Terwinse-
len. Thema is 'Natuurlijk Lim-
burg.

# Tot en met 30 november expo-
seren Utte Stefféns, Ruth Muller
en Josef Lemmens hun schilde-
rijen in het Bestuurscentrum.
Openingstij- den op werkdagen
van 9 tot 12.30 en van 13.30 tot
17 uur.

BRUNSSUM

KERKRADE

" Computerclub SCCL houdt
zondag van 11 tot 16 uur open
dag in café Kloth, Chevremont-
straat 68.

VOERENDAAL

" In herberg De Pintelier, Val-
kenburgerweg 33 in Kunrade,
vindt zondag om 11 uur een ont-
moeting plaats met de Heerlense
kunstenaar en leraar Henk Fon-
ville." De elfde van de elfde nadert, met andere woorden: het carnavalsseizoen staat weer

voor de deur. Op vele plaatsen in Oostelijk Zuid-Limburg staan de komende dagen
diverseprinsenproclamaties, sjlagerverkiezingen enfrühschoppen op hetprogrammma.

Archieffoto/DRIESLINSSEN

" 'De diabetische voet' is het
thema van de bijeenkomst van
de DVN, die maandag om 20 uur
gehouden wordt in de vergader-
zaal van het De Weverzieken-
huis. Bezoekers moeten er reke-
ning mee houden, dat parkeren
bij het ziekenhuis nu fl 1,50
kost. Parkeerpenningen zijn ver-
krijgbaar in de automaat bij de
portiersloge. " De Kavo houdt donderdag om

20 uur in 't Kloeëster een voor-
lichtingsavond over 'gezond bin-
nenmilieu. De avond is voor
iedereen vrij toegankelijk.

SCHINVELD

carnaval

met trekking van de grote loterij

LANDGRAAF
# CV De Spinnenköpkes opent
vrijdag om 21.11 uur het seizoen
in café Belvauer met een arties-
tenavond.

tijdens het symposium zullen
Achtereenvolgens dr. J. vanNaaten (milieu-onderzoeker en
Wetenschappelijk onderzoeker
:!*] de Katholieke Universiteit
?rabant in Tilburg), A. van den
?iggelaar (directeur stichting
patuur en Milieu) en gedepu-teerde drs. J. Tindemans het

voeren. Daarna volgt een
ïprumdiscussie onder leiding van
*T' van der Hijden, voorzitter van
f*e milieufederatie.
t\a het symposium (van 10.30 tot*2.30 uur in de 'glazen zaal' vanre stadsschouwburg in Sittard),s er 's middagseen open dag, om
£et publiek te laten kennis ma-
*en met de nieuwe stek van de
Milieufederatie. Die verhuisde
Medio augustus van Bemelen
£aar de Wilhelminastraat 36 inSittard.

LANDGRAAF

" Het Limburgs Jeugdtoneel
geeft zaterdag om 14.30 uur in
'de Harmoniezaal op het Sun-
plein de voorstelling Repelsteel-
tje. Kaarten zijn vanaf 13 uur
verkrijgbaar.

MAASTRICHT
Studio Maastricht, Brusselsestraat 59.
Porselein van Hein Severijns. T/m
26/11, open do t/m zo 13-18 uur. Gale-
rie Dis, Tafelstraat 28. Aquarellen van
Ger van Dijck. T/m 23/11. Open wo t/m
zo van 13 tot 17 uur. Galerie Henn, St,
Nicolaasstraat 26c. Installatie van An-
'dora. T/m 3/12. Open di t/m za van 19
tot 19 uur. Gallery Callas, Markt 10b.
SjaKO, schilderijen. Open do en vrvan
14tot 17 uur, za 14tot 16 uur, zo van 13
tot 16 uur. Galerie Dorine Eijkman,
Rechtstraat 96.Mary Collis, schilderijerl
en Yvonne Rutten, keramiek. T/m
19/11. Open do t/m zo van 13.30 tot 17
uur. Galerie Amarna, Rechtstraat
82/84. Werk van Monique Hiltermann
en Ella Koopman. T/m 12/11. Dromer}
in glas, Antoon van Wijk. Van 26/11 t/m
5/1. Open di t/m za vanaf 12 uur. Gale-
rie Tracé, Alexander Battalaan 31.
Werk van Pim Trooster, Winnie Te-
schmacher en Frans Willebrands. T/m
12/U, open dè 14-18 uur, vr en za 12-17
uur. Galerie Artisart, Grote Gracht 43.
Werk van Gerry van der Linden-Van
Diesen en Armelies van Harteveld. T/m
19/11, open di t/m za 13.30-17.30 uur.
Kamer van Koophandel, Maasboule-
vard 5. Foto's van Gustaaf Begas. T/m
30/12, open ma t/m vr 8.30-16 uur. Ga-
lerie Schuwirth & Van Noorden, Recht-
straat 64. Sculpturen en reliëfs van
Marco Juriën. T/m 27/11, open do t/m
za 14-18 uur. Galerie Ardi Poels, Lage
Barakken 31a. Werk van Michel Fran-
cois, Ludwig Vandevelde en Ingeborg
Meulendijks. T/m 19/11,open wo t/m za
13-17 uur. Akademie Beeldende Kun-
sten. Collectie ruimtelijke manuscrip-
ten van Stichting Vedute. T/m 11/11.
Galerie Lot Duijnstee, Hoogbrugstraat
18. Vrije keramiek van Pauline Wiertz.
T/m 26/11, open wo t/m vr 13.30-17
uur, za 11-17 uur. Academie Beeldende
Kunsten. Ruimtelijke manuscripten.
T/m 11/11, open op werkdagen 9-17
uur. Galerie Rob van Rijn, Bredestraat
4. Maastricht anno vandaag, schilde-
rijen van Rutger Jan Bredewold. Vanaf
8/11, open di t/m za 12-18 uur. Voor-
lichtingscentrum Maastricht, Stadhuis-
straat 5. Foto-expositie Paul Rutten.
Van 14/11 t/m 14/12, open ma t/m wo
8.30-16 uur, do. 8.30-19 uur, vr. 8.30-14
uur.

HEERLEN
# De Bokkeriejesj van Heerier-
heide openen vrijdaghet seizoen.
Om 19 uür luistert het Thir-
dwingkoor de mis op in de Cor-
neliuskerk. Daarna worden de
kamers afgeschoten bij het
standbeeldje op de hpek Ganze-
weide/Rennemigstraat. In het
Corneliushuis vindt de feeste-
lijke zitting plaats met huldiging
van de jubilarissen en de be-
kendmaking van de drager van
de 'Bok mid de gouwe Heure'.

SIMPELVELD

" In hotel Oud Simpelveld hou-
den de Woeësj-joepe zaterdag
vanaf 20.11 uur de Sjlagerziet-
song. In de loop van de avond
vindt ook de huldiging plaats
van ere-president J.Jorissen, 33
jaar lid, en van A.Weerts, 11 jaar
bestuurslid.

" De JongeBock openen zondag
om 11.11 uur met een frühschop-
pen in De Varenbeuk.

" Het Landgraafs Mannenkoor
St.-Joseph sluit zondag het jubi-
leumjaar af met .een culinaire
wandeltocht van tien kilometer.
Kaarten zijn voor fl 12,50 ver-
krijgbaar bij de VW, Ger Jans-
sen en gemeenschapshuis 't
Stroatje. Wie wil wandelen zon-
der te smikkelen, kan zondag
tussen 11 en 13.30 uur nog voor
fl 2,50 inschrijven in het paro-
chiehuis aan deKloosterstraat." CV De Lotbroekers houdt

zondag om 11.11 uur het ope-
ningsfrühschoppen in MFC Ge-
brook.

HOENSBROEK

" Dr Schaesbergse Vasteloa-
vends Verein houdt vrijdag om
21 uur een bonte avond in Het
Streeperkruis. Op deze avond
worden de jubilarisen gehuldigd
en wordt afscheid genomen van
JoDriessen en Ruud Westerman.

" De Sjweegelsöppers houden
zaterdag om 21 uur de zitting
met prinseproclamatie in De
Brandpoort.

CADIER EN KEER
De Keerder Kunstkamer, Kerkstraat
10. Ruud Krijnen, schilderijen, en Heila
de Jonge, beelden. T/m 27/11, open do
t/rn zo 13-17.30 uur.

MEERSSEN
Kasteel Vliek. Werk van dertienkunste-
naars uit Meerssen. T/m 27/11, open do
t/m zo 14-18uur.In scholengemeenschap Bran-

denberg wordt vrijdag het zilve-
ren jubileum, gevierd van de
docenten Knebel, Mullers en Op
den Kamp, adjunct-directeur
Sprokkel, administrateur Fi-
scher en conciërge Kuypers.

Jubilea

perpersoon

Geslaagd
Peter Rongen uit Heerlen is aan
de Technische Universiteit in
Eindhoven gepromoveerd tot
doctor" ingenieur (dr.ir.). De af-
gelopen jaren was hij weten-
schappelijk onderzoeker bij het
natuurkundig laboratorium van
Philips in Eindhoven.

" Het Rode Kruis houdt vrijdag
van 19 tot 21 uur bloeddonor-
avond in de aula van het Eijkha-
gencollege. Gezonde mensen
tussen 18 en 70 jaarkunnen zich
als donor melden.

MERKELBEEK

" In de Henkhof wordt zondag
een bonte, gecostumeerde kin-
dermiddag gehouden, die in het
teken staat van 1001 Nacht.

Inleveren kleren
en spuiten
KERKRADE - Bij Gemeente-
werken in Kerkrade kunnen ou-

kleren en gebruikte spuiten
gorden ingeleverd. Het moet
{geding zijn die nog gebruikt
*an worden. De oude spuiten
Moeten worden aangeleverd ineen speciale plastic bus, zodat
Medewerkers niet in aanraking
Met de spuit kunnen komen. De
bUs is verkrijgbaar bij Gemeen-
tewerken. De openingstijden zijn

8 tot 12 uur en van 12.30 tot
6-30 uur op werkdagen.

KERKRADE

" Dr Kirchröatsjer Vasteloa-
vends Verain begint vrijdag om
14 uur het seizoen met de ver-
jaardagsbezoeken door Prins Jos
111 en hofhouding. Om 19 uur is
de mis in de kapel van de Witte
Zusters en om 20.33 uur wordt
het nieuwe seizoen ingeschoten
op de Markt. Aansluitend vindt
in zaal Goebbels de verenigings-
avond plaats met huldiging van
de jubilarissen.

SCHINVELD

" Ouderencarnavalsvereniging
De Uule begint vrijdag haar 22e
bestaansjaar met een receptie,
die vanaf 19.30 uur gehouden
wordt in 't Kloeëster. Tevens
wordt mevrouw Dohmen-Seve-
rens gehuldigd omdat zij 22 jaar
lid is van deRaad van Elf. Na af-
loop is er een gezellig samenzijn
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de gelovige zelf. Hij alleen kan
bepalen of zijn burgerlijke staat
inhoudt dat hij zondig is. „Als
iemand ter communie gaat,
wordt die ook gegeven."

ROME - In Nederland probeert
circa 10 procent van dekatholie-
ke echtparen die jaarlijks schei-
den zijn huwelijk kerkelijk on-
geldig te laten verklaren. Onge-
veer driekwart van deze aanvra-
gen wordt gehonoreerd. De kerk
kan uitspreken dat het huwelijk
nooit heeft plaatsgevonden als
uit gesprekken blijkt dat de
partners „voor elkaar geen wel-
zijn betekenen."

Tijdens de demonstratie gistermid-
dag werd in enkele momenten met
de nog Engelse Windowsversie een
Nederlandse standaardbrief op het
scherm gezet in WordPerfect. De
demonstratrice had nauwelijks een
week met het systeem gewerkt,
maar de computer herkende haar
stem uitstekend. In plaats van com-
mando's in te toetsen, gaf zij deze
via de microfoon. Alleen klonk het
wat apart, omdat alle woorden echt
los van elkaar moeten worden uit-
gesproken. Heel complexe woorden,
lange standaardzinnen of vaste
brieven werden met slechts een
woord of geluid, als vervanger van
een toetsenbordmacro, ingevoerd.

versie op de markt komen. De aan-
schafprijs zal wel in de duizenden
guldens lopen.

Over de mogelijkheden om het
huwelijk ongeldig te laten ver-
klaren bestaan veel misverstan-
den. Daarom verdwijnen veel
gelovigen liever uit de kerk dan
datze hun scheiding ongeldig la-
ten verklaren. „Katholieken zijn
ervan overtuigd dat het niet mo-
gelijk is om een oplossing te vin-
den voor een slecht huwelijk in
de kerk," zegt drs. H. Degen,
hoofd van het officialaat van het
bisdom Den Bosch. „Sommige
mensen denken dat je je echtge-
noot de schuld moet geven of he-
lemaal gek of onvermogend moet
zijn."

Dat zegt mr.dr. A. Meijers, hoofd
van de kerkelijke rechtbank (of-
ficialaat) van het aartsbisdom
Utrecht. De Nederlandse kerke-
lijke rechtbanken ontvingen het
afgelopen jaarongeveer 500 aan-
vragen. „Als een van de echtge-
noten psychisch gestoord is, is
het evident dat het huwelijk on-
geldig verklaard wordt, maar de
meeste officialaten in Nederland
accepteren een bredere interpre-
tatie van het kerkelijk wetboek."

Een ander misverstand is dat het
kerkelijke proces duur is en lan-
ge tijd in beslag neemt. In Ne-
derland is de procedure gratis.

Misverstand

zemoes was. Die demonstrateurs
zitten gewoon rustig achter hun pc
en laten het publiek zien hoe een-
voudig het is om met DragonDicta-
te te werken. Die aparte hokjes op
kantoren of het compleet verdwij-
nen van kantoortuinen, daar vrees
ik niet voor. De mensen zullen er
wel aan moeten wennen een micro-
foon voor hun mond te moeten hou-
den. Dat is het enige. Daarnaast
kunnen ze hun computer gewoon op
de gewone manier kunnen blijven
bedienen. Maar met spraakherken-
ning wordt het er alleen makkelij-
ker op."

Daarmee lijkt dan ook een einde te
komen aan de stille kantoortuinen,
waar hoogstens het geruis van de
airco of het zachte tikken van de
toetsenborden is te horen. Net als
een batterij telefonische acquisi-
teurs of een serie telefonisten zullen
ze weer terug moeten naar aparte
kamertjes of worden afgescheiden
door ongezellige schotjes. Want al
die pratende mensen achter hun
computer, die uit hun hoofd stukjes
dicteren of kladjes voorlezen van
hun baas. Dat moet wel een enorme
kakofonie van geluiden veroorza-
ken.

Witjas legde gisteren uit, dat er
slechts een beperkt aantal bedrijven
in de wereld werkt aan een goed
functionerend spraakherkennings-
systeem. Naast Dragon Systems
noemde hij onder meer Philips. Dit
Eindhovense bedrijf zou volgens
Witjas al heel ver zijn met spraak-
gestuurde afstandbediening. De
traditionele apparaatjes met druk-
knopjes en infraroodsignalen kun-
nen vanaf medio volgend jaar de
kast in. Zappen doe je dan met een
luide kreet.
Volgens Witjas wil Philips ook een
systeem op de markt brengen spe-
ciaal voor de grote kantooromge-
ving, ziekenhuizen of laboratoria.
De ingesproken tekst wordt in de
hoofdcomputer van een netwerk
omgezet in leesbare taal en terugge-
stuurd naar de pc van de gebruiker.
Die moet dan alsnog de tekst be-
werken. Een dergelijk systeem zou
rond de 40.000 gulden gaan kosten
en aanvankelijk alleen verkrijgbaar
zijn in een Duitse en later een En-
gelse versie.
DragonDictate werkt op iedere
snelle pc en reageert direct op inge-
sproken tekst. Een Engelse versie
met vijfduizend woorden kost nog
geen tweeduizend gulden. Voor dui-
zend gulden extra krijg je er nog
eens 25.000 woorden bij. Het Ne-
derlandse programma zal waar-
schijnlijk alleen in de uitgebreidere

HOOFDDORP - Toetsenborden en muizen aan compu-
ters kunnen wel worden weggehaald. In de nabije toe-
komst worden ze niet meer bediend als een typemachine
of met een moeilijk rollend en klikkend apparaatje. Via
de menselijke stem en allerlei geluiden wordt het appa-
raat in de toekomst bediend. Apricot Systems uit Heem-
stede presenteerde gisteren in Hoofddorp het programma
DragonDictate for Windows van Dragon Systems uit het
Amerikaanse Boston. Een spraakherkenningsprogramma
dat in staat is om zowel gesproken teksten als comman-
do's te herkennen alsmede kan omzetten in getypte tekst.
MS-Dos, WordPerfect, dßase of Lotus 1-2-3: 'kijk eens
mama, zonder handen.

drijf ook in een Nederlandstalige
versie op de markt gebracht. Witjas
wil deze medio volgend jaar op de
markt hebben. Een Engelse versie
en een Duitse versie zijn al te koop.

Als de uitspraak positief is,
vraagt de kerk een vrijwillige
bijdrage van 300 gulden.De ker-
kelijke rechtbank doet uitspraak
binnen een jaar. Bijna alle zaken
worden in eigen land afgehan-
deld.

ven van drieDuitse bisschoppejl
die ervoor hadden gepleit in ui' I
zonderingsgevallen hertrouwd^
welter communie te laten gaai

Zij speelden in op een groot pre
bleem in Duitsland. Ongevef
eenderde van de Duitse katholi*.
ken is voor de tweede keer g^
trouwd, maar de meesten va!&
hen willen hun huwelijk ni'. 2
kerkelijk ongeldig laten verkilt ]
ren. te
Volgens bisschop Karl Lehmanr
voorzitter van de Duitse bis'1
schoppenconferentie en een valQ
de auteurs van het herderlijk
schrijven, betekent dit proc«:
een te grote inbreuk op de „int]
miteit" van het huwelijk
Woordvoerders van de ItaliaansW
kerkelijkerechtbank beamen dabt
een burgerlijke scheiding eetr
stuk minder zwaar is dan eejsi
kerkelijke. Een op de acht kajd
tholieke gescheiden Italiaansestellen probeert zijn huwelijk
kerkelijk ongeldig te laten vefö<
klaren. ! <d
Paus Johannes Paulus II heef'
medewerkers van kerkelijk'
rechtbanken er regelmatig vooï)
gewaarschuwd uit medelijden ""naastenliefde een echtverbinteïg
nis te snel ongeldig te verklaren
Meijers ontkent desgevraagd tl:
lichtvaardig beslissingen te ne*'
men. „Wij gaan zorgvuldig ge*
noeg met de aanvragen om,a
aldus de kerkelijk rechter. '

Het Vaticaan reageerde met haar
verbod op een herderlijk schrij-

Pas als een scheiding kerkelijk
ongeldig is verklaard, hebben de
gelovigen weer toegang tot de
sacramenten. Vorige maand ver-
klaarde de Vaticaanse congrega-
tie voor de geloofsleer dat ge-
scheidenen en hertrouwden
uitgesloten blijven van de eucha-
ristie. Net als bisschop Möller
van Groningen legt Meijers de
verantwoordelijkheid om de eu-
charistie te blijven ontvangen bij

Witjas vreest niet dat het systeem
secretaressen werkloos zal maken.
De kwaliteit van het werk zal zeker
verbeteren. En van afzet van zijn
Nederlandse versie lijkt hij al ver-
zekerd. De Orde van Advocaten is
heel geïnteresseerd. Advocaten ge-
bruiken vaak complexe zinnen met
lange moeilijke woorden in steeds
dezelfde formulering. Het inspre-
ken van een aan de computer ge-
leerde afkorting is dan genoeg. En
dan kun je altijd nog 'oops' roepen.
Want dat verstaat hij ook en zet een
automatische correctie aan het
werk. En dan natuurlijk: 'klaar.
Het artikel wordt op de schijf be-
waard en een communicatiepro-
gramma stuurt het automatisch
naar elders, naar de redactie van de
krant bijvoorbeeld.

Kreet
DragonDictate wordt onder aan-
drang van de Nederlandse tak van
Apricot door het Amerikaanse be-

Bob Witjas, directeur van Apricot
System denkt dat het allemaal wel
mee zal vallen: „Ik heb in Amerika
demonstraties gezien op computer-
beurzen waar het een enorm geroe-
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Spraakherkenning betekent
einde geruisloze computer

Menselijke stem vervangt toetsenborden en muizen Gescheiden katholieken
laten huwelijk zelden

ongeldig verklaren
DOOR FONS SIMONS

I^^H r^m mW ________^

rH
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Tempo-Team Uitzendbureau organiseert tijdelijke banen in de sector Techniek
op zaterdag 1 2 november van 10.00 tot van LBO- t/m universitair niveau.

1 4.00 uur een Technische Banen- Met name voor LBO'ers zijn erveel
markt Op deze dagkunnen werk- vacatures aangemeld.
zoekenden en bedrijven elkaar op een Dus: tot zaterdag 12 november op één
ongedwongen manier in een plezierige van onderstaande vestigingen.
sfeer ontmoeten. U kunt zich oriënteren Wie weet kunt ude maandag erop al aan
op de bedrijven in de regio en op de vele de slag!

tempo-teamuitzendbureau
Geleen, Rijksweg Zuid I a, 046 - 75 29 70
Heerlen, Op de Nobel 1, 045 -7 1 83 66

Maastricht Hoenderstraat3, 043 - 21 70 17
Sittard,Rosmolenstraat 4, 046 -5 1 73 60

Vanwege het opdrachtenvolume in de aanleg en
het onderhoud van internationale golfprojecten
zoeken wij met onmiddellijke ingang:

★ HEADGREENKEEPER
★ GREENKEEPERS
★ MEDEWERKERS
Wij vragen ervaren medewerkers, die ook bereid
moeten zijn om in het buitenland ingezet te worden.

Uw schriftelijke sollicitatie aan onderstaand adres.
Voor inlichtingen kunt u bellen met
de hr. Van den Brand van ons kantoor Roermond:
04750-17555.

Heidemij Realisatie
Postbus 83
6040 AB Roermond
04750-17555

*1 '14 Ir *v *4 Sterven betekent nietaltijd rustig inslapen. Ukunt dement worden,in

I^k coma raken, ongeneeslijk ziek worden. Het stukje vlak voor de dood
is vaak onzeker. Wat gebeurt er met uï Wat wilt u; Wellicht zijn het.
vragen die u, ofmensen in uw omgeving bezighouden. Daarom is er

nu een boekje met de titel 'Tussen leven en dood; over wilsverkla-
ringen en euthanasie. Vraag het aan en sta eens stil bij straks. Stuur
een briefkaart naarPostbus 978,1000AZ in Amsterdam. 11 m

Q Q 1 1^" /"H O fY^ f^ fl f" W/f^ftfl Plakfl.-extraaanpostzegelsalsbijdrageindeportokosten. S_|_|_

————— I I —^——_____—1 1

r- 't;
Lancia Delta. Perfectie in zn mooiste vorm.

__^
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Een nieuwe synthese van opvallende prestaties, ö
grensverleggend design en doordachte veiligheid: a
desgewenst airbag met gordelspanners en ABS.
De prestaties op de weg sluiten feilloos aan op het
sublieme comfort. Ontdek het zelf. De Lancia Delta i^SSSI
staat, hij ons klaar voor een onthullende proefrit. Lancia \WKiï II GrantUristTLO

Lancia S: 1.6 ie., 1.8 ie., 2.0 16v, 2.0 HF turbo, 1.9 turbo ds. Lancia Sv.a.fl. 33.950,- mcl. BTW/BPM excl. kosten rijklaar maken.
Leaseprijs v.a. jl. 954,- per mnd. excl. BTW, 48 mnd./20.000 km. per jaar via Lancia Lease. \

Automobielbedrijf Ckeusen b.v., automobielbedrijf Kompier Maastricht 8.v., Autobedrijf Te Poel 8.v.,
Parallelweg 34, Gauoenwec 45, Henühiklaan 2-4,

HEERLEN, 045-742121. Maastricht, 043-6.12547. Roermond, 04750-18170.

=3

Het mooiste kado voor alle èm^B8mW
voetballiefhebbers MT^^m______________________ <m "■_# >« WÊm ?m "<>',*.,*'/^T~^\ kost nu maar f 25,- '^jÉtX Cor van der Hart... X J r F v^¥m^

m V I MM I ::''-:'^:S:-:/ ■ Tjhfa. ... ..JP $9£3S^ T^y

# Frans de MlinCK... % Een uniek boek over 40 jaarbetaald voetbal in deWestelijke Mijnstreek. Uniek omdat het "„ ,;; " '' *
Jantje Notermans... Ide eerste keer is dat er zon kompleet overzicht uitgegeven is. Lees alles over hetroemruchtj^ljlPV _Éll_g_»w_ ■■o^%.

V Frans Körtfer m F°rtuna 54, het trotse Sittardia en de fusieclub Fortuna Sittard. Wie maakten degoals JÈÈ?? Mm __ÉÉ&*v»>:
\ Ü/illu D II m m 1^56, wie waren opgenomen in de selectievan het seizoen 1959-1960, wie won de w " AM __|_^_fe3K_ 'T derby Fortuna '54- RapidJC in 1961? U vindt het allemaal in dit boek, overzichtelijk per f jM Wp*'■ k jÊ—W^m mÈh_^^^^^_f^^ seizoen. Samen met veel, nooiteerder gepubliceerde, foto's en interessante interviews. _«Bjgjgjjj^Ww^r J$ '_■ irJ 144 Pagina's met allebelangrijke informatie over de jaren 1954 toten met 1993, "'V:^ B̂H| jË__^Êi^_| Hf

V_
| J__^ 144 pagina's vol lees- en kijkplezier voor de echte voetballiefhebber. / Srf'_ra Br

B J\ \>*^=^ \-— <^ r~~~7\ ~^ \ g^-rg^ /~%l\ kunt dit unieke boek nu, als lezervan het

Zfr^^^m\m4Ê C ' T =<^ V/P' Limburgs Dagblad, met een fikse korting van bijna tien UNIEKE UITGAVE OVER FORTUNA'S4, jIT _Sr^ (/ gulden kopen bij onderstaande VVV-kantoren,het SITTARDIA EN FORTUNA SITTARD.
>__r—«^ v \ >v^<^'^ V_^., J f /j^\ hoofdkantoor en bij allebijkantoren van het 111/TV \V—V5*C^ V I^ / Jr J t u r^ u, j c u. L , NOG MAAR ENKELE HONDERDENL|| :^\ >—_X-—V /^^ Ltmburgs Dagblad. Een goede raad: wacht met te lang EXEMPLAREN VERKRIJGBAAR.

"^Ê \ \ V^ r"'"' l^ want OP=OP. En bijbestellen is helaas niet mogelijk. |

MM m
mmï2*A^m\ïw7^m W

SflrvÉMLrl ■'

■ifrJ'IIJ fiil'l'fl^4___a_lßJ ■'

__r % *I B'
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■B__hHSSm^ShHbliib3mßl \
Ooit waren eieren bedoeld voor de voortplanting va"'
vogels. Nuzijn ze alleennog bestemd voor desupermark1!
en kwijnen 30 miljoen kippen weg in legbatterijen. D*'i
Dierenbescherming roept op tot een verbod van de lef)'.
batterij. Steun ons in de strijd voor een diervriendelijke'
samenleving en word lid, liefst vandaag nog!

Wat moeten dieren zonder uw hulp-
Steun de Dierenbescherming, r
Ja. noleetmij als lid van deDierenbescherming voor 136,- per jaar. \____r_V
Ik onlvang dan 6maal per jaargralis het fraaie bladDier. *""t""""ni".
Naam: dhr/mevr „_ ]
Slraal: J
PC +Plaats: ~
Geboortedatum _,
Ik belaal per kalenderjaar enwacht op deacceptgiro.
Stuur de bon in 'n envelop naar deNederlandse Vereniging totBescherming vanDiers"
Antwoordnummer 2105,2508VD Den Haag. Een postzegel hoelt niet, maar mag wel j
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Duobak door extra kosten definitiefvan de baan

Brunssum kiest voor
tweede minicontainer

Mishandeling Nieuw bureau
voor politie
Simpelveld

Van onze verslaggever

SIMPELVELD - Het college van
Simpelveld is samen met de Regio-
politie Zuid op zoek naar een plek
voor de bouw van een nieuw poli-
tiebureau in deze gemeente.
Het huidig onderkomen van dé
Simpelveldse politie aan de Markt
is teklein en niet efficiënt.

In opdracht van het politie is medio
mei gestart met een onderzoek naar
een geschikte plaats in Simpelveld.
In eerste instantie kwamen twaalf
plekken voor nieuwbouw in aan-
merking. Inmiddels is dat aantal
teruggebracht tot vier.
Omdat particuliere eigenaren van
panden en gronden nog niet op de
hoogte zijn van de laatste plannen
van de gemeente, wil deze de vier
overgebleven lokaties nog niet be-
kend maken.

Tijdens de algemene beschouwin-
gen in Simpelveld stelden enkele
raadsleden voor het bestaande ge-
bouw toch een politiefunctie te ge-
ven, maar dan in een afgeslankte
vorm. De Regiopolitie Zuid gaat er
van uit dat het gebouw naast het
postkantoor wordt afgestoten en
via een makelaar wordt verkocht.

Vernielingen
begraafplaats
HEERLEN - Op de begraafplaats
aan deWeltertuijnstraat in Heerlen
zijn diverse vazen, bloembakken,
lampen en bloemstukken vernield.
De politie ontdekte de vernielingen
maandagmiddag en vermoedt dat
de vernielingen afgelopen weekein-
de zijn gepleegd. Er is nog geen
aangifte gedaan door nabestaan-
den.

Lesmotoren uit
garage gestolen

LANDGRAAF - Uit een garage aan
de Reeweg in Landgraaf zijn gister-
nacht twee lesmotoren van een rij-
school gestolen. De dieven kwamen
de garage binnen door twee twee
deuren achter in de garage op te
breken. De motoren zijn Yamaha's
van het type KT 500.

" De 21-jarige Kerkradenaar wordt met een ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis.
Foto: PETER TROMPETTER

Tarief

stankoverlast dreigt. Als voordeel
van de duobak wordt met name ge-
noemd dat die minder plaats in-
neemt.

Aansluiten
Brunssum sluit zich nu aan bij de
meeste andere gemeenten in de re-
gio. Dat was een belangrijke reden
voor het college om voor invoering
van twee minicontainers te zijn: een
voor huishoudelijk afval en een ex-
tra minicontainer voor groente-
fruit- en tuinafval (gft).

Brunssummers moeten volgens wet-
houder Krocké kunnen kiezen tus-
sen twee grote containers (240 liter
elk), twee kleine (140 liter per stuk)
of een grote en een kleine.

J "Meerderheid van de commissie
ïsw evenals het college dat aan het.
w eren van een duobak meer na-
'e n dan voordelen zitten. Zo is
'6^f van die duobak twee maal
'T*^ dan het kopen van eenï^de minicontainer. Een extra

van 140 liter kost degeënte in totaal 34 gulden. Voor

' duobak is de gemeente zeker 85
»fOnn kwiit- Brunssum heeft

minicontainersnodig.

osten
e«ens B en W zijn de ophaalkos-
* v°°r minicontainers bovendien
")h aëer an in et êeval van
v'aKken. Bovendien zouden er, nieuwe ophaalwagens aange-
'l ü rtloe'-en worden bij invoeringduobakken. Die wagens kostenI alf miljoen per stuk. Ook zou-
i de reeds aanwezige minicontai-

°verbodig worden. Het college
f*t in dat verband van kapi-JVemieting.

ndien bleken er praktische be-
-0 e^ te kleven aan ophalen van
)pK n' Vooral daar waarSdc-uw aanwezig is. Ook zou er
1 u°bakken eerder afval achter

cri bij het ophalen, waardoor

Over het afvalstoffentarief voor het
komend jaar is nog geen besluit ge-
nomen. Dat komt nog aan de orde.
De raad gaf het college in juni de
opdracht om de haalbaarheid van
duobakken te onderzoeken. Eerder
is in Brunssum ook even gedacht
aan invoering van dure vuilniszak-
ken. Daarvoor bleek geen meerder-
heid te bestaan.

?PNSSUM - De huishoudens in Brunssum krijgen er een
minicontainer bij. Daarmee is eventuele invoering van

''"zogenaamde duobak definitief van de baan.
Wam gisteravond naar voren tijdens de commssie ruimte

techniek. Alleen de fracties van D66 en PvdA bleken fel ge-
ur* tegen invoering van een extra minicontainer. Beide frac-
is 1 menen dat de burger daardoor veel te weinig wordt aange-
fei om de afvalberg in te dammen. Progressief Akkoord
"jöiield zich van stemming.

Kerkradenaar met
hamer mishandeld

De 43-jarige dader
werd aangehouden in
zijn woning. Hij beken-
de de jongere plaatsge-
noot met een hamer te
hebben bewerkt. Hij is
voor nader onderzoek
opgesloten. De juiste
toedracht van de mis-
handeling was de poli-
tie gisteren nog niet
bekend.

Van onze verslaggever
KERKRADE - Een
21-jarige Kerkradenaar
is gistermiddag door
een 43-jarige plaatsge-
noot mishandeld met
een hamer. Dat gebeur-
de in een woningaan de
Ailbertuslaan in de
Kerkraadse wijk Rol-
duckerveld. Na de toe-Ondernemers Koumen

huren topjurist in

opgevangen. Van daar
is hij overgebracht naar
het ziekenhuis. Hij liep
een aantal hoofdwon-
den op.

takeling rende het
slachtoffer hevig bloe-
dend de straat op. In de
buurt van de Zonstraat
werd hij door passanten

Van onze verslaggever ondernemers zich niet baseren op
jurisprudentie. Er is blijkbaar nog
geen soortgelijke situatie aan een
rechter voorgelegd.- De ondernemers

lridustrieterrein De Koumen in
ftsbroek schakelen de Amster-
Se jurist prof. dr. Koeman in bij

H
verzet tegen de instelling van

& gedoogzone. De ondernemers
tok aar e^ 250 gulden extra

"ij. Dat levert 30.000 gulden
L oldoende voor negen maanden'aische bijstand.

De ondernemers spraken gisteren af
dat ze een massale lobby beginnen
richting de Heerlense politieke par-
tijen. Volgende week woensdag
heeft een ondernemersdelegatieeen
gesprek met burgemeester Pleu-
meekers. „Pas na lang aandringen
waren we daar welkom," bena-
drukte Harreman.

Van onze verslaggever

VOERENDAAL - De gemeenteraad
van Voerendaal heeft gisteravond
een voorstel om subsidie te geven
aan de Stichting Slachtofferhulp
Zuid-Limburg, afgewezen. Het
voorstel van het college om een be-
drag van 3.286 gulden beschikbaar
te stellen, een kwartje per inwoner,
werd met zeven tegen vijf wegge-
stemd.
In het verleden heeft Voerendaal
een subsidieverzoek van de stich-
ting steeds afgewezen. De raad

Slachtofferhulp
krijgt geen geld
van Voerendaal
voiiü dat het bureau alleen maar
materiële hulpverlening verzorgt.
Omdat het geen gemeentelijke
kerntaak is, kwam het verzoek niet
voor subsidiëring in aanmerking.

Nu uit recente gegevens blijkt dat
in de periode januari-mei van dit
jaar 26 inwoners van Voerendaal
door het bureau Slachtofferhulp

zijn benaderd, vond het college een
subsidie verantwoord.
Raadslid Ruud Kusters "(Democra-
ten Voerendaal) was deze mening
niet toegedaan. Kusters kon uit de
stukken niet opmaken waar de kos-
ten van het bureau worden ge-
maakt. Hij stelde voor het voorstel
terug te nemen.

Opvallend bij de stemming was dat
de raadsleden van het CDA en de
Democraten Voerendaal nee zeiden
tegen het subsidieverzoek, maar dat
hun beide wethouders Verhoevenen
Leunissen wel het collegevoorstel
steunden.

Vrouwen taboe
op het toneel

iee u gistermiddag tijdens een
ftkomst van de Industriële

LJ\ Heerlen-Noord in KasteelRsbroek.
g. kernen geen Limburgse advco-
£ " °n_dat diemogelijk te vriende-
l ■,a* zijn voor de gemeente Heer-

' 2egt voorzitter A. Harreman.

Het was tijdens het zomerfeest in 1934, op 1 september, dat
deRK Toneelvereniging St.-Laurentius in Voerendaal in

kasteel Cortenbach werd opgericht. Ondanks de
Tweede-Wereldoorlogbracht de club in 1944 al de 125ste

uitvoering op deplanken. St.-Laurentius viert zaterdag het
zestigjarig bestaan. Jubilaris en mede-oprichter Sjang

Sendenwordt dan, samen metvijf toneeelvrienden, in de
bloemetjes gezet.

Vrouwen
#De toneeljubilarissen Sjang Senden (links) en Harry Hermans. Foto: CHRISTA HALBESMA.

gemeente Heerlen zal in januari
tj °edoogzone voor heroïneprosti-

aanwijzen. Van de zes mogelij-
atsen en er rie °.P De

.^Rien. D e ondernemers zijn fel
2o'n gedoogzone.

edoogzone

ft i{}: van Koeman, spe-
fe e °P het gebied van ruimtelijke
Ih n^' is PePei"duur. „Bezoekt
[(verten twee uurtjes danzijn weL gulden kwijt, voor het opstel-
L. atl een brief telt hij zevenhon-h gulden."

DOORLEONJEURISSEN de schuld en lang noemde men
ons 'dr sjietclub'. Later bleek
dat het hoofd van de school de
boosdoener was geweest. Maar
dat is in de doofpot gestopt."

, vrezen dat een ge-wone voor hun bedrijfspand
.^egatieve uitstralingheeft. „We
oi.611 met een duur beveiligings-
J et het vandalisme gehalveerd.
ij^ Wanneer de gedoogzone er
.jj., de bezetting van de pa-
W verdubbeld worden. Dat
iSj etrt voor ons nog veel hogere

VOERENDAAL - „Pastoor
Vaessen was erop tegen dat
vrouwen op het toneel stonden.
Vandaar dat wij de eerste vijf ja-
ren van ons bestaan alleen man-
nelijke leden telden. Maar in
1939, bij de komst van een ande-
re pastoor, deed het gemengde
toneel zijn intrede. In het stuk
'De dochter van Roland' was de
eerste vrouwelijke gastrol gere-
serveerd voor Nelly Gorissen."

„Ik móést te paard de bühne op-
komen. Maar het was een vol-
bloed en het dier had tempera-
ment. Vlak voor mijn optreden
maakte ik op het paard enkele
rondjes in het weiland om de
viervoeter enigszins te ver-
moeien."

Een ridderrol in het stuk 'Rein-
hard van Voerendaal' in 1949 bij
kasteel Cortenbach staat de dia-
manten jubilaris nog vers in het
geheugen.

Volgens Sjang Senden, mede-
oprichter van de R.K. Toneelver-
eniging St.-Laurentius Voeren-
daal, verliep die verandering
verder probleemloos.

|ïs eman merkte ook op dat bij di-
%e ook 's avonds wordt
e( j rlct en veelal door vrouwelijke

l^^erkers. „En die moeten zich
!lii* ,etnidden van prostituees naar, geils jurist Koeman kunnen de

Door het enthousiasme van en-
kele mensen van het eerste uur,
waaronder Sjang Senden en
Harry Hermans werd in 1976 de
draad weer opgepakt.

behoorlijk terugliep. Ook St.-
Laurentius bleef daar niet van
verschoond.

Maar de toneelspelende mannen
en vrouwen hadden het bijzon-
der druk. „We speelden enorm
veel, van eenacters tot avondvul-
lende producties. De eerste to-
neeluitvoering was 'Napoleons
horloge' in Huize Laurentius." Het publiek raakte in die tijd

meer geïnteresseerdin dialectto-
neel en eigentijdse stukken. „De
mensen wilden weer een avondje
gezellig uitgaan en lachen; de
zorgen van alledag even verge-
ten. De televisiebeelden zorgden
al voor genoeg ellende," vertelt
secretaris Siem van Dinther.

Zorgen kent St.-Laurentius op
dit moment niet echt. De vereni-
ging telt veertig leden. Het vin-
den van nieuwe bestuursleden is
wel moeilijk. „Ik hoop dat de
huidige generatie tot inkeer
komt en zelf aan de weg gaat

maar al zeventig jaar het toneel
trouw door eerst lid te zijn ge-
weest van Ardalion uit het
Hoensbroekse Lotbroek, speelde
in 1981 zijn laatste rol. Als hij de
toneelcarrière derevue laat pas-
seren, dan moet hij nog steeds
lachen over het omgevallen de-
cor in Houthem, dat de spelers
debühne op de Huls niet konden
verlaten of de optredens in be-
jaardenhuizen waar de bejaar-
den zich vaak met het stuk
bemoeiden.

timmeren," lucht Van Dinther
zijn hart. „Feestvieren willen ze
wel, maar dat is ook alles. Ze be-
seffen niet dat op deze manier
veel cultuur verloren gaat."
Het diamanten feest wordt za-
terdagmiddag om vier uur inge-
zet met een mis in de St.-Lau-
rentiuskerk. In het Laurentius-
huis is 's avonds van half acht
tot negen uur receptie met huldi-
ging van de jubilarissen Sjang
Senden en Harry Hermans, als-
mede de robijnen jubilarissen
Cor Meurders en Ger Leclair, en
de zilveren feestelingen Kitty
Windmüller-Ramakers en Siem
van Dinther. In de weekeinden
van 19, 20 en 26, 27 november
wordt de jubileumproduktie "t
Sjwart sjoap' opgevoerd.

De invloed van de televisie zorg-
de ervoor dat de belangstelling
voor het toneel in de jarenzestig

Televisie

Senden schudt ondanks zijn ho-
ge leeftijd de teksten en voor-
drachten nog steeds vloeiend uit
zijn mouw. Als chauffeur op de
bierwagen van Amstel is hij in
Voerendaal geen onbekende.
Omdat zijn gehoor hem enigszins
in de steek heeft gelaten, moest
hij vorig jaareen rol in 'Dr Soe-
kernonk' tot zijn grote spijt te-
ruggeven. Zijn laatste rol was in
1991 in 'Ene nette keel. Maar als
Sinterklaas en kerstman is hij
nogregelmatig te bewonderen.

Ns - Dieven hebben ver-
e i geprobeerd de brandkast van
'ee_]p aan de Beersdalweg in
"Ma te kraken- Ze doorzochten
Ide nacnt verschillende ruimten
tn, e°ouwen die bij de kerk ho-
c'hts ar ginSen er uiteindelijk

tti „g met een wandklok en een in
*>o_ aSe gestalde snorfiets van-

Diefstal uit
kerkmislukt

De 83-jarige Harry Hermans, 57
jaar lid van St.-Laurentius,

Het repetitielokaal moest St.-
Laurentius in de beginjaren de-
len met harmonie St.-Jozef en de
Burgerwacht. Overdag werd er
in het lokaal les gegeven. „Op
een dag mochten wij het lokaal
niet meer binnen," lacht de
77-jarige Senden. „Een onver-
laat had in de ruimte een grote
drol geproduceerd. Wij kregen

Per helikopter naar ziekenhuis
KERKRADE - Een Nederlandse vrouw, die gistermiddag on-
wel was geworden in Duitsland, is per helikopter overge-
bracht naar Kerkrade. Het toestel landde op een terrein aan
de Stationsstraat waar een ambulance klaar stond.

Deze vervoerde haar vervolgens naar het St.-Jozefziekenhuis.
Volgens de politie betrof het een routinetransport: de medi-
sche instanties in Duitsland hebben de regel iemand per heli-
kopter naar een geschikt ziekenhuis te vervoeren als daar de
noodzaak toe bestaat.

Tr"j""^"P"TT"T*""| regionaal
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Appels
" „Je kunt beter twee kleine
appels eten dan één grote," zei
hij met grote overtuigings-
kracht. Op de vragende blik
van de aangesprokene vervolg-
de hij dat een grote appel zo
onhandig is. Voor een grote
appel heb je al gauw een schil-
of fruitmesje nodig en eenmaal
eraan begonnen moet je hem
ook helemaal opeten. Aan een
kleine kun je beginnen wan-
neer je wilt. In de trein of in
de auto, tijdens een wandeling
of tussendoor op het werk. Na
verloop van tijd krijg je zin in
nog een appel en neem je dus
de andere kleine. Handig, niet-
waar!

Appels 2
" In deze tijd dat de appels
in voervloed te koop zijn dient
de vraag zich aan welke ap-
pels het lekkerst zijn. Het
antwoord heeft volgens onze
zegsman niets met soort of
kruising te maken. De appels
van de buurman zijn altijd het
lekkerst, lekkerder dan die uit
de eigen boomgaard. Over de
prikkeldraad klimmen of je
door de 'doornen' heg wringen
en bij de buurman een appel
weghalen maakt het allemaal
veel spannender. Zou de boer,
al of niet gewapend met een
gaffel, de wei in komen en de
kwajongens de stuipen op het
lijf jagen? Die spanning maakt
een appel veel lekkerder. Zoiet
als 'honger maakt rauwe bonen
zoet' maar dan anders.

Glas
# Bij het verlaten van de win-
kel laat iemand een glas met
pruimen of abrikozen uit zijn
handen vallen. Daar ligt het
gevaarlijke en glibberige goedje
op de stoep. Hij staat er beteu-
terd bij te kijken. Eigenlijk zou
hij de troep wel willen oprui-
men, maar hoe? Je kun het
moeilijk met je handen bij el-
kaar vegen en in een zak doen.
Gevaarlijk met al dat kapotte
glas en hoe krijg je je handen
schoon. Daarmee is een pro-
bleem ontstaan. Straatvegers
zijn er tegenwoordig nog nau-
welijks. En dus blijft de smur-
rie maar liggen. Tot ergernis
van anderen.

Glas 2
# lets soortgelijks is het geval
bij een botsing tussen twee
auto's of van een auto tegen
een of ander obstakel. Kapot
glas en metaal blijft op straat
liggen. Totdat ... Ja, wie ruimt
wanneer, wat op?

Ijs
" We weten het ook niet meer,
in vakantielanden regent het
al dagen achter elkaar, maar
bij ons is het in november veer-
tien graden en bij vlagen zelfs
zulk zacht weer dat je gerust
in hemdsmouwen buiten kunt
lopen. Persoonlijk zijn we toch
wel erg blij dat we onze vakan-
tiedagen grotendeels in juli
hebben opgenomen, want een
hittegolf - alhoewel ook niet
altijd even prettig - is toch
altijd te verkiezen boven een
zondvloed. Och, alles gaat
voorbij moeten we maar den-
ken. Bij een winkel zagen we
gisteren krabbertjes liggen om
de ruiten van auto ijsvrij te
maken. En die leggen ze daar
niet neer omdat ze de komende
maanden zomerse temperatu-
ren verwachten, denken wij.
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3 % " . ft. UP _-~. n~l "__!_" 'M /■" >j " 1 Dit zijn deonderwerpen:

M1I1I1M! Twintig eeuwen Maastricht „„4—- ihl

' * ' " ü eeuwen Maastricht, de Maastrichtenaren
deMaSrichteaaren en hunbestuurders Elke maand een aflevering
i Ach Lieve Tijd is een uniekverzameltijdschriftover deboeiende historie van Maastricht "" ï"" njke****#■ ~" i"" ***"4 Elke maand verschijnt een nieuwe aflevering gewijd aan een onderwerp uit hetfascinerende verleden , -en hun straten en hu.zen -en hun onderw.js

Ik van Maastricht. - en hun bestuur -en hun ziel en zaligheid

"l| Verzamel alle afleveringen en u heeft een schitterend geschiedenisboek met honderden historische „„„.n
"en bun handel "en -vnöm«eWS

\ \ I afbeeldingen. -en hun goedrecht -en hun dagelijks levenV \ ~' ÊÈÊÊt"^' jM Alle afleveringen blijven tot het einde van de serie in maart 19% volop verkrijgbaar bij uw boekhandel, Wk -en de vroegste bewoners -en hunkunstenaars
\ \ '^^^'''N'Ts'V^lilT.i^'^l tijdschriftenwinkelenMediaExpres.se. §■ -en hun soldaten -en hun armen en zieken

É§ljfff|f.'-' ;r|'«'' '",£*] KBBrHrffi^nTnl -enhunvertier -en hun nijverheid
_SM. Een prachtige kleurenreproduktie cadeau! MJ'liHltlitf||m'|a||l - en hun kerken en - en hun theater

" fö^W\ il J^kiiiê^émmtÈÊÊ^ Wilt u alle 19afleveringen mooi bij elkaar houden'? kloosters - gezien door anderen,
i,ê^^^^o^m^^mmm^^^\ KooP dan de fraa'e bijbehorendeverzamelband en bundel de delen tot een compleet boekwerk. <] _______. r_H

L' ,^.w^~A_£_____!L_l-il—^—-—^ De verzamelband kost slechtsf 17,50. ~ '' '"' '"""" '"'' V| '" '^W^-~*—— Bij aankoop van deze band ontvangt u bovendien- zolang devoorraad strekt - een prachtige, Bundel alle 19afleveringen
tweezijdig bedruktekleurenreproduktie cadeau. Op deene zijde Het Vrijthof te Maastricht van 24pagina's in de

I fl VeftftZ . e"<>P anderC kam P,a"egrond Van Maastricht uit 158()- W***^^ verzamelband en u bezit
f Ü>j" i±o kOÖp* een compleet geschiedenisboek

nVCtOl over Maastricht. Totaal 460
KIM 0 Uitgegeven in samenwerking met het gemeentearchief Maastricht. bladzijden metruim 1.100 afbeeldingen.

3 ,
In/om detuin_ ——__________________________

n Vandaag nog modder en
, zand, morgen groen.

GRASZODEN, coniferen,

' heesters, heide enz. Jawell
Tuincentrum. S 045-256423._ SCHUURTJES, tuinhuisjes,
hondenhokken v.a. ’ 195,-

-] bij Übachs, Eygelshover-
J gracht 39, Kerkrade, telef.
3 045-460252.

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

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

Kunst en Antiek
Te k. zeer mooie .antiekeKAST, vraagprijs ’ 1.250,-.
Telefoon 043-431025.

Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO de volgende dag al in
het Limburgs Dagblad. Tel.045-71996ê.

De notarissen mr. E.M. Huyben
en

mr. A.H.G. Wagemans
te Geleen

delen hierbij mede dat de openbare verkoop van het
woonhuis gelegen te Elsloo, gemeente Stem, Kemp-
ken 16, welke openbare verkoop plaats zou vinden
op donderdag 10 november 1994 om 15.00 uur in
het Maaslandcentrum, te Elsloo, gemeente Stem,
Burg. Maenenstraat 45,

géén doorgang vindt.

Gemeente Onderbanken
Voorbereidingsbesluit

De burgemeester van de gemeente Onderbanken
maakt ingevolge het bepaalde in artikel 22, lid 2
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend
dat de gemeenteraad bij besluit van 27 oktober
1994 heeft verklaard dat een bestemmingsplan
wordt voorbereid voor de gebieden, die in het
vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied 1994
de bestemming natuurgebied hebben verkregen,
een bestemmingsplan wordt voorbereid en bij dit
voorbereidingsbesluit gelijke voorschriften te geven
als bedoeld in artikel 9, sub VI van het vastgestel-
de bestemmingsplan Buitengebied 1994 met uitzon-
dering van de bepaling onder B, lid f van dit artikel
om te voorkomen, dat dit gebied minder geschikt
wordt voor de verwerkelijking van de gegeven
bestemming;

Dit voorbereidingsbesluit treedt in werking met in-
gang van 10 november 1994 en ligt vanaf deze
datum voor een ieder ter inzage.

De burgemeestervan de gemeente Onderbanken,
H.J. Meijers.

©GEMEENTE GELEEN
Gedeputeerde Staten van
Limburg hebben bij besluit
van 20 september 1994,
94/35127M, goedkeuring ver-
leend aan net raadsbesluit
van 2 juni 1994, nr. 60,
strekkende tot vaststelling
van de vierde wijziging van
het bestemmingsplan "Alge-
mene herziening middenge-
beid (B)".
- de wijziging heeft

betrekking op een terrein
plaatselijk bekend
Norbertijnenstraat 79b.

Het besluit van Gedeputeerde
Staten alsmede de wijziging
van het bestemmingsplan lig-
gen met ingang van 10
november 1994 gedurende
zes weken ter gemeentese-
cretarie, kamer 230, ter inza-
ge.

Tegen de vastgestelde wijzi-
ging zijn bij Gedeputeerde
Staten geen bedenkingen
ingebracht. Vorengaande
houdt derhalve in dat enkel
een belanghebbende, die
aantoont dat hij rederiijkerwijs
niet in staat is geweest zich
overeenkomstig artikel 27,
eerste of tweede lid van de
Wet op de Ruimtelijke Orde-
ning tot Gedeputeerde Staten
te wenden, binnen zes
weken na heden tegen het
goedkeuringsbesluit van
Gedeputeerde Staten beroep
kan instellen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de
Raad van State.

Het besluit van Gedeputeerde
Staten treedt in werking
daags na afloop van de
beroepstermijn.

Geleen, 9 november 1994.

Burgemeester en wethouders
van Geieen, namens dezen,

het hoofd van de afd.
Stadsontwikkeling,
J.H.M.G. Beckers

■ *30r, parket f£? *3S>: stallesf "?'an9m. I

jAantal n__.e„ ■f a' Personen;.

L

y^ZVv De stoere
(j€-0 Dr. Livingstones,
\~y voor echt
vAirv^ avontuur.

j^Sr/J Mcl de bekende geweldige. Ë -— pasvorm, in meerdere
/v C§r? KTËsS' »,^k. wijdtematen

schoenenb.v.
Nuth, Stationsstraat 224. Tel. 045-241286

Donderdag koopavond tot 8 uurI 's maandags tot 1 uur gesloten |

Bedrag Terug te Mnd. bedrag Effectieve rente Mnd. bedrag Effectieverente
in handen betalen in volgens min. opjaarbasis vlg. wet. max. op jaarbasis
15.000,- 72 mnd. 279,04 10.6% 287,11 11.8%
25.000,- 84 mnd. 413,58 10.3% 420,11 10.9%
30.000,- 96 mnd. 453,45 10.3% 454,20 10.4%
50.000,- 96 mnd. 747,22 10.0% 757,01 10.4%

limiet 50.001." U betaalt Rente vlg. min. tar. permnd Theor. Effectieve rente opTheor.
inhanden per mnd effectieve renle op jaarbasis looptijd jaarbasismax. tar. looptijd
15.000,- 225,- 0.824% 10.3% 97 mnd. 13.0% 112
25.000,- 375,- 0.824% 10.3% 97 mnd. 12.6% 109
40.000,- 600,- 0.824% 10.3% 97 mnd. 12.2% 10760.000,- 900,- 0.824% 10.3% 97 mnd. 12.2% 107

OOK VOOR HYPOTHEKEN:
INFORMEER NAAR DE NETTO VASTE LASTENHYPOTHEEK;

DEZELFDE MAANDLAST GEDURENDE DEGEHELE LOOPTIJD.

't Meest unieke onderdeel
van onze nieuwe videorecorders

De nieuwe videorecorders van Akai kun je gerust zoals u die van ons gewend bent. Dus zonder
technische hoogstandjes noemen. Als importeur voorwaarden of beperkingen en zonder discussie

8 zijn wij daar best een beetje trots op. achteraf. Alle nieuwe videorecorders van Akai
Maar wat belangrijker is: we zijn zijn standaard uitgerust met een aantal verrassen-
ook zeker van onze zaak. Om dat te de nieuwtjes. Zoals het Mid-mount systeem, het
onderstrepen krijgt u bij aankoop Quick Servo Drive mechanisme, en Low Power
voor 1 januari 1995 maar liefst 3 Consumption. Uw Akai-
jaar garantie op elk nieuw model handelaar kan ver nog °f ' ' mpwi^r*
videorecorder van Akai* Garantie veel meer over vertellen. "**_/ Ti* ■▼;" I

________ip':: i : " - : ■ :;■:::':;: ;':

*Dit aanbod geldt voor alle nieuwe modellen, t.w.: VS-G 205, VS-G 211, VS-G 215, VS-G 216, VSG 311,
VSG 315, VS-G 316, VS-G 411, VS-G 415, VS-G 705, VS-G 715, VS-G 816, VS-G 2160. Prijzen vanaf ’ 599,-

Vraag de nieuwe catalogus aan bij:
FODOR RADIO 8.V,, afdeling AKAI, Postbus 5, 3000 AA Rotterdam. Telefoon: 010 -42 46 555.

Autoverzekering
Waarom
betaalt
u nog

te veel
Wij zijn er zeker van u een
autoverzekering aan te kun-
nen bieden met zeer gunstige
voorwaarden, voor een premie
die meestal lager ligt dan u nu
betaalt. Neem vrijblijvend de
proef op de som en bel van-
daag nog.
GEURTS ASSURANTIËN

I Nieuwstraat 22-24
tel. 045-211668/221090

HOENSBROEK |
Wir lösen Haarprobleme
K«*__fc_^_| Ei9Bne

Herstellung
l_.^.*J^^H Reparatufen

aller Art

's.' y
Oiskrel und zuverlassig. Niemand siehl
es, doch Sic sehen jüngeraus. Schïafen-saunen - schwimmen - Sport treiben.
Unlosbar mit demReslhaarverwebt.
Toupet» - nur eine Glatze ist preiswerter
Spitienqualitathaarscharfhaikuhert. Malïanlerti-gungen, Lagerioupets und Perücken.
Damen - Herren-Kinder
Angebot:
60Klebepunkte 12,90
Toupetband5 m 9,90

Haarpraxis Stuppi
52070 Aacfien Adalbertsteinweg 45

Tel. 0241 /502971 (gegenüberParkhaus)

n ■ : . >r
HK"""^ . TANGA'S>I/i'o/95'!' BIKINI $-1 ’10,95 ' RIO S-XL ’ 11,95 HEUP M-XI. ’ 11,95^'

■ Jp ■>:::i:;:-.:::^H Ik^■■' 4 3^________K HIP iw ' ' '■ '■".'' '■' ■' ■ ,„'V' ::::?Wffl ____£'" ..:.-l : jBK-- »fc- :: '■;''"'' *F"

%lf#^ Markt 10 b

VAMIAJ^33M Kerkrade |
Lnailt7Qnham Kerkplein 26 - 28, Voerendaal. uduizeiiDerg 045 - 750021 L
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De CVB Bank geeft op /^\_ f I°oo.-. de maximum inl«|

haar Top Spaarrekening (y~\ T \_J bedraagt ’500 000,-. Deze a3%
Üaarrente) 7,5% rente voor 5 \JL V[3 biedingen gelden van 24 <$>
jaar vast. Voor 1 jaar vast is tober t/m 13 november 19$
dat 5,5% en voor 2 jaar vast TD o -*~* ~\s- (rentewijzigingen voorbehon
6%. De minimum inleg is -L-JCU. LJN. den). _

CVB BAIUK. UW IDEE VAM EEN BANK. J
ie voor onze adressen de Gouden Gids of informeer via tel«sfoonnummer: 046-745808, Districtskantoor CVB Bank Geleed1— —A



ACMilan wil Nederlanderruilen voor Alessandro Melli Bayern München trekt
weer aan Bergkamp

MüNCHEN -
Bayern München
heeft de hoop Den-
nis Bergkamp van
Inter te kunnen
overnemen kenne-
lijk nog niet opge-
geven.
Volgens Italiaanse
kranten ontmoet de
komende dagen een

delegatie van de
Duitse club verte-
genwoordigers van
Inter.

Bayern München
zou zich inmiddels
bereid verklaard
hebben het trans-
ferbedrag voor de
25-jarige Neder-

landse spits te ver-
hogen tot de door
de Italianen ge-
vraagde ruim vijf-
tien miljoengulden.

Vorige week ver-
klaarden manager
Uli Hoeness en toe-
komstig voorzitter
Franz Beckerbauer
dat zij de hoop op
het vastleggen van
de oud-Ajacied
hadden opgegeven.

Ruud Gullit mogelijk
erug naar Sampdoria

Heaters uit
Atlantic Cup
TILBURG - Hatulek Heaters
heeft de halve finales van het ijs-
hockeytoernooi om de Atlantic
Cup niet gehaald. De Geleense
ploegverloor dewedstrijd in Til-
burg tegen Couwenberg Trap-
pers met 11-3 (5-0, 3-1, 3-2).
Hatulek Heaters dat een groot
aantal spelers miste, was volsla-
gen kansloos. De Brabanders
drongen dankzij hun zege door
tot de halveeindstrijd van deAt-
lantic Cup.

Van onze verslaggever

JUA - Ruud Gullit keert
Milan zeer waarschijnlijkr de tweede keer de rug
Pc voormalig aanvoerderhet Nederlands elftal ver-
* na een half jaar weerp Sampdoria, de club waar
let afgelopen seizoen grote
jl^en vierde. Milan wil
'rt graag ruilen voor Ales-fr° Melli, eveneens aan-er- De ruil met gesloten

moet voor vanavond
iri uur zijn afgerond. Tot
tijdstip hebben de Itali-

Se clubs de mogelijkheid
selecties voor dit seizoen

*e veranderen.

a Gullit scoorde in de vorigePetitie vijftien keer voor Samp-
? er> liet zon sterke indruk ach-
Ja. AC Milan hem in de zomer

«j de armen sloot. Hij werd
als de verlosser,

| °P zijn doelpunt in de Super
t^edstrijd tegen Sampdoria na,
j1 de hoge verwachtingen niet

■^dien botste hij regelmatig met
,** Capello, die door de slechte
_aten onder zware druk is ko-te staan.

zeker
■"^sterdammer maakte in de af-ws*n weken een onzekere in-
X" '.Ik kan mijn ei niet kwijt. De

8 moet aanvallender spelen om,ot mijn recht te laten komen,", *j zich na de Champions Lea-
J^edstrijd bij AEK Athene ont-
j?■ De woorden werden hem
'n dank afgenomen op Milanel-

Ruud Gullit duelleert metAjacied Ronald de Boer tijdens het duel voor de Champions League. REUTER

Pdoria-trainer Eriksson zag de
,Wer wegkwijnen tijdens het.tussen beide topclubs van twee
w? geleden. „Ik kan Ruud wel
j^lPen.Bij ons had hij veel meer
~eid en was de waardering gro-

Mansdorf houdt
nog even stand

ANTWERPEN - De 29-jarige Amos
Mansdorf neemt tijdens het toer-
nooi van Antwerpen afscheid van
het internationale tennispubliek.
De Israëliër, die sinds 1983 deeluit-
maakte van het professionele cir-
cuit, gaat in zijn vaderland op zoek
naar een baan in de zakenwereld.
Mansdorf rekte de aanwezigheid in
zijn afscheidstoernooi gisteren met
tenminste twee dagen.

België zonder
Enzo Scifo
ANTWERPEN - Het Belgisch
elftal zal het in dekwalificatie-
race voor het Europees voetbal-
kampioenschap in 1996 de ko-
mende twee duels zonder mid-
denvelder Enzo Scifo moeten
dóen. De speler van AS Monaco
is in Antwerpen aan een voet ge-
opereerd. Het herstel neemt zes
weken in beslag. Scifo mist
daardoor de kwalificatie-inter-
lands tegen Macedonië (16 no-
vember) en Spanje (17 decem-
ber).

Hij won zijn eerste ronde-partij met
7-6 6-3 van de Oostenrijker Horst
Skoff. Stich is waarschijnlijk de
volgende tegenstander voor de 'af-
zwaaier'. Mansdorf won in zijn
twaalfjarige professionele loopbaan
zes van de 234 toernooien waaraan
hij deelnam. De mooiste overwin-
ning noteerde hij in 1987, in zijn
geboorteplaats Tel Aviv. Vorige
maand verhinderde de Zuidafri-
kaan Wayne Ferreira een afscheid
in stijl.

Positief gesprek
tussen clubs

Minor en COV

LONDEN - Formule 1-coureur
Damon Hill heeft bij zijn werk-
gever Williams voor volgend sei-
zoen een verdubbeling van zijn
salaris geëist. De Brit, die met
Michael Schumacher in een
spannende strijd om de wereldti-
tel gewikkeld is, verlangt een
gage van ruim drie miljoen gul-
den. „Ik verdien nu nog net zo-
veel als toen ik testrijder bij het
team was," aldus Hill. „Dat
moet veranderen. Ik heb tenslot-
te al negen overwinningen ach-
ter mijn naam staan." Hill kan
zondag in de laatste GP van het
seizoen wereldkampioen wor-
den. Hij moet dan in Adelaide
een achterstandvan één punt op
Schumacher goedmaken.

Hill wil boter
bij de vis

NUTH - Op initiatief van Minor-
voorzitter Leon Pantsers zijn gister-
avond delegaties van de voetbalver-
enigingen Minor en COV voor een
gesprek bijeen geweest naar aanlei-
ding van de affaire afgelopen zater-
dag tussen Hans Gerrits, speler van
COV 2, en scheidsrechter Jo Crom-
bachs. Tijdens de wedstrijd tegen
Minor 6 zou de speler de arbiter met
de dood hebben bedreigd, maar de
voetballer heeft dit inmiddels in al-
le toonaarden ontkend.

Bij het gesprek gisteravond waren
ook vertegenwoordigers van de spe-
lers van beide teams aanwezig.
Leon Pantsers verklaarde na afloop
dat gebleken is dat 'de banden tus-
sen de beide verenigingen goed zijn
en ook goed zullen blijven. Over de
kwestie zelf werden geen uitspra-
ken gedaan. De affaire wordt ver-
der aan de tuchtcommissie overge-
laten.

.1

ju atgelopen veertien dagen is
j*r de schermen gewerkt aan
werugkeer van Gullit in de ha-
>r j*d- Spelers als Lombardo,
«ht Wod' Mancini en ZenSater» met smart op de rentree

Qe de Nederlander.

Beschermende vader gestraft
DUNEDIN - Een al te beschermende vader is voor een rechtbank
in Nieuw-Zeeland schuldig bevonden aan het moedwillig laten
struikelen van een jonge rugbyspeler. De rechter in Dunedin
achtte bewezen dat de 42-jarige man, wiens naam niet bekend
werd gemaakt, een tegenstander van zijn dertienjarige zoon had
beentje gelicht.

Op een video-opname, gemaakt door een van de bij de wedstrijd
aanwezige toeschouwers, was te zien hoe de vader een been uit-
stak en de jongespeler deed struikelen toen hij zijn zoon aanviel
die op het punt stond een try te scoren.
De man werd veroordeeld tot het betalenvan deproceskosten die
ruim vijfhonderd gulden bedroegen.

DEN HAAG - Het verzekerings-
concern Europolis, tot voor kort
sponsor van Nederlands sterkste
amateurploeg, wil graag een
wielerfusie met de Belgische
profformatie Collstrop. Direc-
teur Wim de Witte van het Nij-
meegse bedrijf heeft oud-PDM-
manager Manfred Krikke ge-
vraagd de mogelijkheid van een
samensmelting te onderzoeken.
Bij Collstrop staan onder andere
Gert-Jan Theunisse en Adrie van
der Poel onder contract. Door
een 'huwelijk' met Collstrop
hoopt Europolis volgend seizoen
toch vertegenwoordigd te zijn in
het profpeloton. Krikke is al en-
kele maanden bezig met het for-
meren van een professionele
ploeg met een budget van rond
de anderhalf miljoen gulden,
maar de speurtocht naar het nog
ontbrekende half miljoen van
een cosponsor was tot nu toe nog
niet succesvol.

Wielerfusie
in de maak

Tevens is er een onderhoud geweest
met scheidsrechter Jo Crombachs,
die verklaarde dat er 'wat hem be-
treft geen sprake was van rancune
ten opzichte van de betrokken ver-
enigingen. Hij verkoos de zaak ver-
der over te laten aan de bevoegde
instanties. Scheidsrechter Crom-
bachs werd bij het gesprek terzijde
gestaan door de heer Martens uit
Heerlen, lid van de scheidsreche-
terscommissie regio 4.

VfB Stuttgart
struikelt

over amateurs
MÜNCHEN -Doelman Immel stop-
te twee strafschoppen. Het was voor
de profs van Vfß Stuttgart niet vol-
doende om dekwartfinales van het
Duitse bekertoernooi te halen. De
amateurs van Bayern München ble-
ken na negentig minuten (2-2), de

doelpuntloze verlenging en veertien
strafschoppen de betere ploeg.
De amateurs van Bayern jagen in
het bekertoernooi de profs de stui-
pen op het lijf. Na de uitschakeling
van bekerhouder Werder en Chem-
nitz volgde nu Stuttgart.
In de strafschoppenserie leek Stutt-
gart snel aan de winnende hand
dankzij Immel. Zijn ploeggenoten
Poschner en Kienle misten echter
het doel. De zevende strafschop
werd Stuttgart fataal. Dubajic faal-
de. Oud-prof Hans Pflügler bezorg-
de Bayern daarna een plaats bij de
laatste acht.

iefde
H n

e muur langs de weg naar het
L/'Jgskamp staat sinds zijn ver-
[j Suud, wij dachten dat het
\^ °P het eerste gezicht was.' De
\ ,?ge Gullit zal er zeker met
I B.imlach naar kijken, wanneer

to terugkeer in Bogliasco viert.
dat een renner vier etappes won
in de Pacific Power," aldus Van
Heeswijk. „Minstens zo mooi
vond ik het, dat ik de zwaarste
rit op mijn naam kon schrijven.
Den Braber en De Jongh zijn
ieder één keer etappewinnaar
geweest."
In negen dagen kreeg het peloton
vijftien etappes voor de wielen.
Meestal eerst een rit in lijn en
enkele uren later in de aan-
komstplaats nog een criterium.

Max van Heeswijk:
trip met stip

’Op Hawaï bestond publiek alleen uit officials’

tirj Sampdoria is de transfer een
Ito Voordelige affaire. Alessan-
l^elli werd deze zomer voor zes
tj. eri gulden van Parma overge-
ar■ a" De verhuizing van Gullit
lm Milan bracht 'slechts' twee
-Ui °P- AC Milan hoopt met
ft v e opvolger te hebben gevon-
,t
vOor Van Basten, die nog steeds

_j.2fin enkel sukkelt en vreest
2ljn voetbalcarrière.

DOOR WIEL VERHEESEN

„De wedstrijd was perfect geor-
ganiseerd. Alleen het ontbijt was
voor ons, Europese renners, even
wennen. Geen spaghetti en dat
soort zaken. Voor het overige
hadden wij niet te klagen. Inte-
ressant was het uiteraard ook als
je tijdens de koers opeens kan-
goeroes zag."

Kangoeroes

maakt met het gilde van be-
roepsrenners. Na het WK op
Sicilië (hij werd dertiende en
bestgeklasseerde Nederlander)
kon hij immers als stagiair aan
de slag bij Motorola, de Ameri-
kaanse formatie waarbij Hennie
Kuiper tot de ploegleiding be-
hoort.

BAEXEM - Zijn optreden in de
Pacific Power, een etappekoers
in Australië waar hij vier keer
ritwinnaar was, betekende voor
Max van Heeswijk de voorlaat-
ste wedstrijd als amateur. Zijn
laatste-koers als zodanig reed hij
op Hawaï. „Het was een drie-
daagse," aldus de 21-jarige ren-
ner uit Baexem. „Wat mij opviel?
Er waren geen toeschouwers.
Het publiek bestond bijna alleen
uit officials. Waarom de organi-
satoren dranghekken in de buurt
van de finish hadden geplaatst,
was een raadsel. Wij werden in
de laatste meters door geen mens
gehinderd."

Van Heeswijk nam onder andere
deel aan deRonde van Catalonië
('ln een van de etappes werd ik
vierde') en enkele eendagswed-
strijden. Hij deed het zó goed,
dat hij een tweejarig contract bij
de Amerikanen heeft kunnen te-
kenen. Tot zijn circa twintig
teamgenoten behoren in 1995
Lance Armstrong, Steve Bauer,
Michel Dernies, George Hinca-
pie, Wiebren Veenstra en Axel
Merckx.

Hiddink: ’PSV
heeftverkeerd

ingekocht’
ftietliEDE " Guus Hiddink voelt
I {4yVeel voor om eventueel weer
!d v aan de slag te gaan. De
gneenmeester, d*e zoJuist is te~

Keerd van een oriëntatiereis
|pc Japan, zei dat tijdens en
tó eurt °P de Hogeschool En-
it e- Volgens hem mist de ploeg
Vg°°dzakelijke fundament. „Er

lg *keerd ingekocht. Ikzelf zou
ijh Ile verdedigers aantrekken. In
!ns °gen bezit dit PSV niet de wa-
iftt torn met Ajax en Feyenoorde kunnen concurreren."

Omdat hij in Nederland gekozen
was tot renner van de toekomst
en men hem graag persoonlijk de
daarbij behorende beker in Den
Bosch wilde overhandigen, reed
hij de driedaagse niet uit. Golf

Max van Heeswijk, die dit jaar
vooral in de Ronde van Oosten-
rijk en zijn vier etappezeges in
de hooggenoteerde Rheindland-
Phalz Rundfahrt de aandacht op
zich vestigde, moet zich over
drie weken alweer melden in
Texas. Daar komt de Motorola-
ploeg gedurende veertien dagen
bijeen.

„Het is bedoeld is om de nieuwe-
lingen kennis te laten maken met
de renners, die reeds langer voor
het team uitkomen. Van Hennie
Kuiper heb ik begrepen, dat er
zowel golf als surfen op net pro-
gramma staat. Best leuk om eens
iets anders te doen dan op de
fiets te zitten."

" Max van Heeswijk, prettige herinneringen aan Australië en Hawaï. Vanaf volgend
jaaris de renner uit Baexem prof bij Motorola. Foto: JEROENKUIT

viertal criteriums in de buurt
van Sydney. „Met vrijwel het-
zelfde deelnemersveld als in de
rittenkoers," zegt hij.

devies geweest. Vier overwinnin-
gen alsmede de leiderstrui in het
punten- en combinatieklasse-
ment hebben de trip in alle op-
zichten toch lonend gemaakt."

Na twee etappes stapte hij in het
vliegtuig, dat hem vanuit Hono-
loeloe via Los Angeles, New
Vork en Parijs terugbracht naar
Schiphol.

Bob Rasenberg fungeerde als
ploegleider van ons."
Naast Nederland en een achttal
Australische teams waren vijf-
tallen present uitDuitsland (met
eindwinnaar Jan Voigt en ex-
wereldkampioen Jan Ullrich),
Polen, Nieuw-Zeeland, Nieuw-
Caledonië,Engeland en Zwitser-
land.
„Het was nooit eerder gebeurd,

De ploegen bestonden uit vijf
man. John den Braber, Niels van
der Steen, Steven de Jongh en
Bob Rasenberg waren zijn team-
genoten. „Wij hadden Websdale
Print als sponsor. De vader van

Prettig
De minironde van Hawaï mag
hem als wedstrijd weliswaar niet
geïmponeerd hebben, het verblijf
aldaar is een prettige herinne-
ring. Allicht, jekunt het slechter
treffen. „Trouwens, ook Austra-
lië heb ik als een vakantietrip
beschouwd. Het algemeen klas-
sement heeft mij geen moment
geïnteresseerd. 'Alleen toeslaan
a ls dekans zich voordoet' is mijn

De Pacific Power Common-
wealth Bank Cycle Classic, zoals
de negendaagseetappekoers met
start en finish in Canberra voluit
heet, was voorafgegaan door een

i?t
le*i daarvan staat Hiddink

&M echt te popelen om op de
rn„?an g aan de gang te gaan. Een
>sta] er van mij stoelt te veel op
>oi t §ie'- Hij concludeert dat 'nog
>9r en trainer bij een terugkeer
'fiste^ n,oude cluD beter heeft ge-
>ojt rd'. Een trainer moet ook
j. c,lar»ger dan drie, vier jaar bij
JU t 'ub zitten, 'want dan is men

cjes en praatjes wel zat.

Hoewel hij het seizoen afsloot
als amateur, heeft Max van
Heeswijk overigens al kennisge-
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Roda JC zet zich schrap
Reker met Willem II op Kaalheide MVVontspannen naar PSV

ROME - De clubs in het Itali-
aanse voetbal staan er over het
algemeen financieel zeer slecht
voor. Veel beter vergaat him
voorzitters. Uit cijfers van de
Italiaanse belastingdienst over
1993 blijkt dat Silvo Berlusconi,
de Italiaanse premier en voorzit-
ter van AC Milan, een privé-ver-
mogen van bijna 25 miljoen gul-
den heeft opgegeven. Daarnaast
heeft hij aandelen in twintig
naamloze vennootschappen, be-
zit hij acht huizen in Milaan en
vier motorjachten.

Schatrijke
voorzitters

KERKRADE - Roda JC
staat vanavond (20.00 uur)
op Kaalheide voor de taak
de tweede plaats op de
ranglijst in de eredivisie te
verdedigen. Tegenstander
in Kerkrade is Willem 11, de
club van oud-Roda JC-trai-
ner Jan Reker. MW heeft
de uitwedstrijd tegen PSV
voor de boeg.

Gianni Agnelli, voorzitter van
Juventus, had vorig jaar een
privé-vermogen van 8,5 miljoen
gulden. Verder bezit hij drie
jachten, een zeilschip, drie hui-
zen, grote stukken land en der-
tien auto's. Verder is Agnelli
aandeelhouder van negen grote
bedrijven.

Roda-trainer Huub Stevens moet
het stellen zonder Marco van Hoog-
dalem en René Trost, die beiden
geschorst zijn. Verder ontbreekt te-
gen Willem II uiteraard de langdu-
rig gebleseerdeTijjaniBabangida.

Het vermogen van Vittorio Cecc-
hi, voorzitter van Fiorentina,
was wat bescheidener. Hij gaf
een privé-vermogen van acht ton
op. Cecchi is eigenaar van een
aantal huizen in Rome en Flo-
rence en aandeelhouder van elf
bedrijven.

De Nigeriaan is inmiddels welzover
hersteld, dat hij wellicht in de loop
van volgende week de groepstrai-
ning kan hervatten. Kleine vraagte-
kens staan achter het meespelen
van Max Huiberts en Raymond At-
teveld, die beiden met een lichte
enkelblessurekampen.

Huub Stevens rekent ook vanavond
weer op de steun van het publiek.
„Roda JC leeft weer bij de mensen.
Het publiek heeft dit jaarveel leuke
wedstrijden kunnen zien op Kaal-
heide. Ik hoop dat de fans ons ook
vanavond niet in de steek zullen la->
ten."

GELEEN - De Geleense poolbil-
jartvereniging Spoorzicht heeft
schriftelijk het vertrouwen in
het bestuur van de Nederlandse
Poolbiljartbond opgezegd. De
club is het niet eens met de gang
van zaken rond onder andere de I
toekenning van een rankingtoer-
nooi. Ook vindt Spoorzicht dat
het bondsbestuur te veel macht I
naar zich toetrekt. Inmiddels
heeft het bondsbestuur een eva-
luerend gesprek gehad met een
aantal clubs. Zondag is er in
Brunssum een boeteplichtige
vergadering tijdens welke de pe-
rikelen opnieuw worden bespro-
ken. Spoorzicht beraadt zich nog
of het dan de vertrouwenskwes-
tie formeel aan de orde zal stel-
len.

Perikelen in
poolbiljart

Omkoping in
Frans voetbal
PARIJS - Het Franse voetbal
staat opnieuw onthullingen over
omkoopschandalen te wachten.
Jean-Pierre Bernes, de voormali-
ge rechterhand van Bernard Ta-
pie bij Olympique Marseille,
heeft aangekondigd . nieuwe
voorbeelden van corruptie naar
buiten te brengen. Bernes die als
een van de hoofdschuldigen
werd aangewezen in het om-
koopschandaal rond de wed-
strijd Valenciennes-Olympique,
zegt in een interview met France
Football over bewijzen te be-
schikken van andere omkoop-
schandalen.

Waar Vergoossen en zijn selectie de
fysieke problemen proberen het
hoofd te bieden, werkt 'interim'
Kees Rijvers op De Herdgang voor-
namelijk aan mentale kwesties.

# Max Huiberts volgt de beweging van Ajacied Finidi George. Over het meespelen van de Roda JC'er vanavond in de
thuiswedstrijd tegen Willem II bestaat nog onzekerheid. Foto: DRIES linssen

Vanavond zal blijken waar de
schoen het meest wringt.
„Druk maken doen we ons niet. Dat
ligt al jaren achter ons. Toen," en
Vergoossen spreekt dan over de be-
ginjaren van zijn activiteiten bij
MVV, „waren we af en toe in staat
om een verrassing tegen een top-
ploeg te bewerkstelligen. Nu heeft
elke topploeg het altijd moeilijk

met ons."
Dat PSV nog steeds een topploeg is,
daarvan is niet alleen de MW-
coach overtuigd. Desondanks heeft
MW altijd goed gepresteerd aan de
Frederiklaan. De laatste versie van
PSV-MW ging weliswaar met 4-2
verloren, maar de miljoenformatie
moest eerst de absolute uitblinkers
Scheepers en Hofman uit de wed-

strijd beuken en een 0-2 achter-
stand wegwerken, om tot die score
te kunnen komen.

Kracht
„Hofman is nog steeds niet op zijn
oude niveau na die zware enkel-
blessure," weet Vergoossen. „Twan
.Scheepers daarentegenfunctioneert
bijzonder goed in de aanvalslijn.'

Hij stelt zijn medespelers en vooral
Richard Roelofsen in staat te sco-
ren. Net zoals hij dat in het verle-
den bij PSV Romario liet doen en
bij MVV Erik Meijer liet profiteren.
Dat is de kracht van Twan. Sleuren
|en sjouwen. Als hij daarnaast nog
af en toe scoort zoals afgelopen
weekeinde, is dat mooi meegeno-
men."

Blessures
„Het begint bij te trekken," consta-
teert Sef Vergoossen aan de voor-
avond van de ontmoeting tegen
PSV. Onderwerp van gesprek voor
de belangrijke uitwedstrijd is het
blessurelijstje in De Geusselt. Thai,
Maes, Haeldermans, Hofman ge-
blesseerd en Vvo Joordens ge-
schorst. „En achter de naam van
Raymond Libregts zet ik een groot
vraagteken," aldus deMW-trainer.

Wesselink
bedwingt
Tsjizjov

Baan in Tunis te
traag voor Wassen

TUNIS - Rogier Wassen houdt het
Tunesisch satellitecircuit verder
voor gezien. Net als tijdens zijn eer-
ste optreden verloor de Limburgse
tennisser ook de openingspartij van
het tweede toernooi in Tunis. Deze
keer was de Oostenrijker Markus
Hipfl met tweemaal 6-3 de meerde-

re op de trage Mateko-baan. Was-
sen: „Na dit resultaat heeft het voor
mij geen zin om nog langer in Tunis
te blijven. Ik stond goed te spelen,
maar op deze baan leverde dat geen
effect op."

Wassen keert terug naar Nederland

om een nieuw programma samen te
stellen. Eerder won hij het circuit in
Engeland, maar in Tunis bleef hij'teleurstellend puntloos.

Sjeng Schalken vertrekt vandaag
weer naar het buitenland. Deze
keer niet alleen, maar in gezelschap
van Jan-Willem van Hulst die
voortaan als zijn coach zal funge-
ren. Schalken is direct toegelaten
tot het hoofdtoernooi van Glendale.
Voor de volgende challengertoer-
nooien, in het Mexicaanse Guadala-
jara en het Amerikaanse Naples, is
dat nog niet zeker.

F ' erJï
; Vandaag 19.30 uur~ Ajax-FC Groningen J

NAC- GA Eagles
PSV-MW :; RKC-Volendam
Roda JC-Willem II (20.00 uur) E"
Vitesse-FC Utrecht fl
Morgen 19.30 uur
Feyenoord-NEC

Ajax 9 8 10 1:
RodaJC 11 6 5 0|:
Feyenoord 10 6 3 1§;
FC Twente 9 5 4 0 §
PSV 11 6 2 3 §
MW 10 S 2 31
FC Utrecht 9 4 2 3 §
Willem II 10 4 2 4 1
Vitesse 10 2 5 3 |
Sparta 11 3 3 5 1
Heerenveen 11 4 1 6 I
NEC 9 3 2 4 |
NAC 10 2 4
Groningen 11 2 4 5 1
Volendam 11 1 5 5 f
GA Eagles 11 1 5 5
RKC 10 1 3 6
Dordrecht'9o 11 0 5 6 :

y / buïten\
BELGIË
Vandaag 20.00 uur
.Lommel-Standard Luik
Lierse-Charleroi

' Aalst-Sint Truiden
Anderlecht-Mechelen
Beveren-Antwerp
Seraing-Club Brugge
Cercle Brugge-Oostende
Ekeren-RWDM

I Club Luik-AA Gent

y / roda- willt\
Vandaag 20.00 uur
Scheidsrechter Van der Ende \
Roda JC (opstelling): Hesp, {
De Koek, Atteveld (?), Luijpers.J
Luer, Doomernik, Van Galen!
Graef, Huiberts (?).
Willem II (opstelling): Van j
Meijs, Hofstede, Smits, Boge]
Gastel, Feskens, Van Hintum, 1. Sylla, Van Arum.
i

/ PSV\
Vandaag 19.30 uur
Scheidsrechter Wegereef

PSV (opstelling): Menzo, ProW
Dirkx, Valckx, Fuchs, Linskens,
Numan, Nilis,Ronaldo, Zenden.
MW (selectie): Van Duijnhov*
Grinsven, Sanders, Van Wissen,
Benneker, Delahaye, Van As, J>
Lanckohr, Libregts of Salamat

I Scheepers, Roelofsen, Balarab'
mat.I
Fors verlie
Limburgs

reservetea
AMSTERDAM - Het tweedN.
van Fortuna Sittard was in'
ste helft van het competitie^
gen de Ajax-reserves gelijkV'
aan de tegenstander, maar fl
de rust door de knieën en '. 'met 7-0. De Sittardenaren
Amsterdam aanvankelijk óe
kansen kregen, werden na ?
uur op achterstand gezet do"
ser.
Na derust kampte een aant'
tunezen met krampverschij'
Ajax profiteerde daar mete^j
Binnen vijf minuten tilde l
voorsprong via Wijnhard, V
Brom en Kanu naar 4-0. In <f*
fase deden Wooter, Van d*l
(strafschop) en Van de Broi*'
nog drie treffers bovenop. "'De wedstrijd MW 2 - Ft
Bosch 2 eindigde in een ontlC
de 6-0 nederlaag voor de.
trichtenaren. De combinatiC
ten bij MW van geen kaïC
Janssen miste bij de stand 4'^een strafschop. Voor Den^scoorden Matadi (2x), Ben^Mulders (2x) en Kurvers.

f / res. eredi^
FC Twente 2 -Heerenveen 2 »
Ajax 2 -Fortuna S. 2 '.1
Sparta 2 7 5 1 1 IJ
PSV 2 6 3 3 0 ï
Ajax 2 6 3 2 1 fVitesse.Ar. 2 6 4 0 2 1
Heerenveen 2 8 3 2 3 1
Feyenoord2 7 4 0 3 1
FC Twente 2 8 3 14 1
FC Utrecht 2 7 2 2 3 1
RodaJC2 7 2 2 3 1
Willem II 2 8 3 0 5 1
Fortuna S. 2 8 2 1 5 \Den Haag 2 6 10 5^
Programma donderdag 19.30 uur: f
FC Utrecht 2-Den Haag 2
Vitesse 2-PSV 2
Roda JC 2-Sparta 2
Feyenoord 2-Willem II 2

Programma dinsdag 15 nov. 19.30
FC Utrecht 2-Sparta 2
DenHaag.2-Vitesse2
PSV 2-Ajax 2
Fortuna 2-Feyenoord 2 'Willem II 2- FC Twente 2
Heereveen 2-Roda JC 2

f I sportj

" VOETBAL - Klaus Toppj
volgt Jürgen Gelsdorff als f
van Bundesligaclub VfL B<\
op. Gelsdorff nam ontslag bij\
gradatiekandidaat. De 43 :̂
Toppmöller werd in april bü
tracht Frankfurt ontslagen.

" VOETBAL - In de hoofdkl'
worden zondag twee wedst
ingehaald: Geldrop/AEK-C
en Halsteren-Roermond.

Braasch 7-6 7-5, Mronz-Tsjesnokov 6-4
6-7 7-5, Kafelnikov-Rehmann 3-6 6-2
6-1, Eltingh-Renzenbrink 5-7 7-6 6-3.sport incijfers

TENNISBADMINTON

VANDAAG
17.00-17.15Dld 2: Sport Heute.
18.39-18.47Ned 2: Sportjournaal.
18.45-19.10RTL Television: Sport.
20.35-21.54 Ned 3: Studio Sport.
22.16-22.34 Ned 2: Sportjournaal.
23.30-00.00 RTL 4: Sport.
00.03-01.03 Ned 3: tennis, ECC-toer-
nooi van Antwerpen.

DEN HAAG - Titelverdediger Ale-
xei Tsjizjov wacht tijdens het WK
dammen in Den Haag na drie ron-
den nog steeds op zijn eerste over-
winning. Ook Wieger Wesselink
bezweek niet onder de druk en
stuurde dapper aan op een remise,
waardoor Tsjizjov inmiddels drie
punten achterstand heeft op Guntis
Valneris diemet de maximale score
van zes punten leidt. De Let nam
alleen de leiding doordat medekop-
loper Merins uit Duitsland een ne-
derlaag leed tegen de Senegalees
Ba.

Golfer Muntz
naar slotronde
MONTPELLIER - Met de derde
ronde in 73 slagen heeft de Bra-
bantse golferRolf Muntz zich in
Montpellier geplaatst voor de
slotronde van het kwalificatie-
toernooi voor de Europese Tour.
Hij zakte in het tussenklasse-
ment wel van de 15e naar de 25e
plaats in de algemenerangschik-
king. De beste 75 van de 175 spe-
lers plaatsen zich voor de vierde
en laatste ronde. Slechts veertig
spelers van hen krijgen vandaag
voor een jaar startrecht in de
Europese Tour waar in 37 evene-
menten 73 miljoen gulden te ver-
dienen is.

wereldkampioen Tsjizjov bood wei-
nig nieuws. „De opening was wel
bekend," aldus Wesselink, „maar in
het vervolg werd ik toch vaak ver-
rast door de voortzettingen van
Tsjizjov."
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" Wereldkampioen Alexei Tsjizjov, nog zonder overwinning.

Wesselink stond in de tijdnoodfase men. Hij maakte echter geen fouten
onder druk en moest op de 49e en en sleepte een verdienstelijkeremi-
50e zet moeilijke beslissingen ne- se van het bord.

De ouverture van het duel tussen
Wesselink, de Nederlandse kam-
pioen van vorig jaar, en zesvoudig

Wouters somber
over toekomst

" Oud-international Jan Wouters houdt rekening met een
voortijdig einde van zijn loopbaan. Foto: drieslinssen

sportprijsvragen

Everton stuurt
manager weg
LONDEN - Everton heeft ma-
nager Mike Walker ontslagen.
Hij was pas tien maanden in
dienst van de Engelse club. Wal-
ker, die in januari overkwam
van Norwich City, heeft op Goo-
dison Park tot nu toe weinig suc-
ces gekend. In de 34 competitie-
en bekerwedstrijden onder zijn
leiding won Everton slechts zes
maal. Walker is de tweede ma-
nager binnen acht dagen die is
ontslagen in deEngelse competi-!
tic. Vorige week moest de Argen-
tijn Ossie Ardiles het veld rui-
men bij Tottenham Hotspur.

VOETBAL
Toto 44. Eerste prijs: 5 winnaars, ieder
bruto ’ 2.895,60. Tweede prijs: 103
winnaars, ’ 93,70. Derde prijs, 931
winnaars,’ 25,90.

Lucky 10 van gisteren: 2-4-6-8-12- 19 - 20 - 23 - 27 - 44 - 49 - 51 - 52 - 63- 67 - 68 - 73 - 76 - 77 -80.

Buenois Aires. Mannen, 500.000 gulden.
Eerste ronde: Carlos Costa-El Aynaoui
3-6 6-2 6-4, Corretja-Filippini 7-5 6-0,
Berasategui-Jonsson 6-1 6-3, Squilari-
Davin 2-6 6-4 7-6.

Jansen, Merins, Schwarzman en Wiers-,
ma 4, 8. Burleson, Clerc, Durdyev,.
Gantwarg, Koeperman, Milsjin en
Tsjizjov 3, 15. Aman, N'Diaye en Wesse-
link 2, 18. Cissé en Galasjov 1, 20.Alias
0.

Duitsland, achtste finales DFB-beker.
FC Kaiserslautern-Fortuna Köln 7-3,
Bayern München (ama) - Vfß Stuttgart
2-2 nv, Bayern wint na strafschoppen.

sport op tv

Philadelphia. Vrouwen, 1,2 miljoen
gulden. Eerste ronde: Pierce-Ignatieva
6-0 6-1, Raymond-Cacic 2-6 7-6 7-5,
Zvereva-McGrath 6-4 6-3, Rubin-Fra-
zier 6-1 6-1, Fendick-Werdel 6-2 6-4,
De Lone-Paz 6-3 6-2.

Hong Kong. Mannen, 200.000 gulden.
Eerste ronde: Van Dijk-Cham Ka Man
15-4 15-6.

DAMMEN

EINDHOVEN - PSV moet het de
komende drie maanden zonder Jan
Wouters stellen. De middenvelder
van de zwalkende Eindhovense ere-1
divisieclub is in Geldrop geopereerd
aan de rechterknie. Er zijn stukjes
kraakbeen uit het gewricht ge-
haald. Over zes weken kan Wouters
(34) volgens clubarts Van den Hoo-
geband voorzichtig de training her-
vatten. „Maar ik kan niks garande-
ren." Ook Wouters zelf is niet echt
optimistisch gestemd. De oud-
international houdt zelfs rekening
met een voortijdig einde van zijn
indrukwekkende loopbaan.

Wouters na de operatie: „Je moet
reëel zijn. Op mijn leeftijd kan dit
het begin van het einde betekenen.
Na deze operatie kan niemand mij
verzekeren dat alles goed komt."

Wouters werd gisteren voor de der-
de keer aan de rechterknie geope-
reerd. „De voorgaande twee keer
was het de meniscus. Toen is alles
goed hersteld. Nu moet je maar af-
wachten. Kraakbeenslijtage is toch
iets anders."

Ongelegen
De blessure komt niet alleen PSV,
maar ook Wouters zelf uiterst onge-
legen. „Ik was juistzo blij, na over-
leg met trainer Rijvers, mijn plaats
centraal op het middenveld terug te
hebben. Maar we moeten er ook
weer niet te dramatisch over doen.

Er is heus wel iemand voorhanden
die mijn plaats wil overnemen. De
ploeg kan de problemen ook zonder
mij wel oplossen."

Soerabaja. Vrouwen, 170.000 gulden.
Eerste ronde: Wagner-Feber 6-4 6-2,
Varmizova-Goodridge 6-3 6-4, Bob-
kova-Guse 7-6 6-4, Jaggard-Nagatsuka
7-5 6-4, Tejakusuma-Kijimuta 7-6 6-4,
Studenikova-Hoeller 6-4 6-3, Paulus-
Schett 7-5 opgave, Zivec-Sutrisno 6-1
6-3, Susan-Miyauchi 6-0 6-3, Martinek-
Chernovita 6-0 6-0, Richterova-Berge-
row 6-3 4-6 6-3, Park-Grande 7-6 6-2,
Wang-Panova 6-1 6-4.

Antwerpen. Mannen, 1,8 miljoen gul-
den. Eerste ronde: Fromberg-Boetsch
7-6 6-7 6-4, Yzaga-Thoms 6-2 7-6, Re-'
neberg-Wheaton 7-6 6-7 6-1, Palmer-
Forget 7-6 6-3, Pioline-Woodforde 7-6
6-3. Dubbelspel, eerste ronde: Davids/
Lareau -Zeide/Flegl 6-2 6-3, Oosting/
Jarryd-Krajicek/Rafter 3-6 6-3 7-6,
Kulti/Larsson-Black/Stark 6-7 6-3 6-4,
Delaitre/Grabb-Luke Jensen/Reneberg
6-4 6-2.
Moskou. Mannen, 1,8 miljoen gulden.
Eerste ronde: Volkov-Damm 4-6 6-3
7-6, Ferreira-Gilbert 6-4 6-4, Steeb-

Den Haag. WK mannen, derde ronde:
Tsjizjov-Wesselink 1-1, Durdyev-
Schwarzman 1-1, Koeperman-Clerc
1-1, Galasjov-Burleson 1-1, Wiersma-
Jansen 1-1, N'Diaye-Baljakin 1-1,
Cissé-Aman 1-1, Alias-Valneris 0-2,
Ba-Merins 2-0, Gantwarg-Milsjin 1-1.
Stand: 1. Valneris 6, 2.Ba 5, 3. Baljakin,
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