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Maffia dreigt
kerncentrale
in Litouwen
op te blazen

"PLNIUS/HEERLEN - De maf-Ip dreigt een kerncentrale in de
Fltische staat Litouwen op te[jazen als een van haar leiders
Pet wordt vrijgelaten. Buiten-todse inlichtingendienstenPpden de Litouwse regering al
n*§e weken eerder gewaar-
Phuwd dat een mogelijke aan-
pS op de kerncentrale werd
Faamd.
re maffialeider stond gisteren
pcht in de hoofdstad Vilnius.
R Wordt onder meer verdacht
P nmoord op een journalist die
f^ aantal maffiapraktijken
H ontrafeld.
°or afpersing, corruptie en ge-
'eld heeft de maffia een enor-

macht verkregen in de Balti-
staat. Het is echter voor het

nSt dat de misdaadorganisatiea Politieke chantage haar wil
TObeert op te leggen aan de Li-|UWse autoriteiten.Pc Kerncentrale met twee reac-
reii is van het type TsjernobylP vormt een makkelijk doelwit.P üds het uiteenvallen van de
f°vjet Unie laat de beveiliging
r°r ordetroepen te wensen

P, kerncentrale loopt echter
r* van binnenuit gevaar. Ge-
rande de jaren heeft de een-
Rle een twijfelachtige reputa-
C opgebouwd door bedrijfssto-

t'x?6en waarbij een aantaltoa-rampen ontstonden. Om-
ra* Litouwen voor energie sterk
j.Ullt op deze centrale, is slui-
fje nooit ter sprake gekomen,f ede op aandrang van het over-rese buurland Zweden is het
patste halve jaar gewerkt aan
f betering van de kerncentra-

OLKENVELDEN
jiilf'11 bracht afnemende wes-
Vv stroming zorgt voor deoer van heldere licht on-

Ï'ele lucht. Hierin komen
Wolkenvelden ook zonni-

(iih '°^en 'voor en er ***** een
,xje. kans op een bui. De
Sch westelijk en neemt in
1M af van matig in de och-
L. tot zwak/matig in de
(J^dag. Het kwik loopt
1vl(ldags op tot 13 graden
k V^nacht koelt het af tot 7
r-*n.
L . verdere informatie betref-L.e het weer in LimburgH 1 bellen 06-9775.

Inval in Urmond
na zwendel met

vrachtauto's

URMOND - De politie
van Stem heeft gister-
ochtend een inval ge-
daan in een woning aan
de Bergerstraat in Ur-
mond. De bewoners
worden er van verdacht
betrokken te zijn bij
een internationale
zwendel met gestolen
vrachtauto's.Er werden
in Urmond enkele do-
cumenten in beslag ge-
nomen. Niemand is
gearresteerd.
Behalve in Urmond

deed de politie ook in-
vallen in Uden, Best,
Veldhoven, Valkens-
waard, Hamont (Bel-
gië), Nice en Avignon
(Frankrijk). In Best
werden een aantal
vrachtwagens aange-
troffen die vermoede-

lijk gestolen zijn.
De politie, die al zeven
maanden geleden begon
met het onderzoek,
heeft acht verdachten
op het oog. Zij worden
er van verdacht in
Frankrijk gestolen
auto's in Nederland te

hebben verhandeld.
Alleen al in Nederland
zijn zestig politiemen-
sen bij de actie ingezet,
onder leiding van vijf
rechters-commissaris-
sen en twee officieren
van justitie. Hoewel de
politie nu nog geen
aanhoudingen in Ne-
derlandverrichtte, gaat
men ervan uit dat dit in
een later stadium wel
gebeurt. De politie in
Frankrijk heeft inmid-
dels wel al enkele ver-
dachten opgepakt.

vandaag

Borst wil vergoeding
voor familiehulp
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anesthesist AZM
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ideale station
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Werkgelegenheid
Terugkijkend naar de laatste jaren
concludeert Etil dat er bij - met na-
me de grotere - bedrijven in Zuid-
Limburg ongeveer achtduizend ar-
beidsplaatsen verdwenen zijn.
Daarentegen blijft de werkgelegen-
heidsontwikkeling bij de kleinere
bedrijven positief. Ondanks de ver-
wachte produktiegroei zal de werk-
gelegenheid zich de komende tijd
nauwelijks herstellen.
Het toerisme wordt gezien als een
groeisector, maar lijkt in Limburg
structureel iets achter te blijven bij
de landelijke ontwikkeling.
In de bouw heeft zich dit jaar een
forse opleving voorgedaan. Volgend
jaar zal naar verwachting sprake
zijn van een breed herstel.

Overigens blijkt uit het onderzoek
dat de Limburgse bevolking in 1993
met 5.200 personen, een half pro-
cent, is toegenomen. Het groeitem-
po van de Limburgse bevolking
wordt aanvankelijk geleidelijk min-
der, vertraagt na 2000 snel en gaat
kort na 2005 over in een daling.
Landelijk volgt die daling trouwens
pas vijftien tot twintig jaar later.

Stormbaan tegen regering

Studenten blokkeren toegang RL
MAASTRICHT - Een met zandzak-
ken en autobanden opgeworpen
stormbaan bemoeilijkte gisteren de
toegang tot de faculteit geneeskun-
devan de Rijksuniversiteit Limburg
in Maastricht. Het ging om een pro-
testactie van studenten tegen de
regeringsplannen om een miljard te
bezuinigen op de studiefinanciering
en 500 miljoen op de kosten van het
hoger onderwijs.
De actie Max (Maastrichts Actie

Comité) hoopte op deze wijze dui-
delijk te maken dat in de toekomst
de toegang tot het onderwijs in ons
land voor veel jongeren onmogelijk
wordt.

Omdat alle andere toegangen tot
het faculteitsgebouw waren afge-
sloten, moesten studenten, docenten
en personeel over de stormbaan.
Het faculteitsgebouw werd niet be-
zet, zoals aanvankelijk de bedoeling

was. De colleges vonden gewoon
doorgang.

Tegen vier uur in de middag arri-
veerde rector magnificus Hans Phi-
lipsen om de actie te ondersteunen.

Hij noemde de plannen van de mi-
nister onaanvaardbaar en onuit-
voerbaar. Vandaag behandelt de
Tweede Kamer de voorstellen van
het kabinet.

# Studenten en docenten nemen de hindernissen van de stormbaan om de medische facul-
teit van de RL te bereiken. Ze kozen bewust niet voor een andere ingang om hun steun aan
de actie te betuigen.

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Provinciale industrieënprofiteren van oplevende buitenlandse vraag

Sterke groei Limburgse economie
Van onze redactie economie

HEERLEN - Limburg kan re-
kening houden met een econo-
mische groei van 3,9 procent
in 1995. Dat is boven het lan-
delijk gemiddelde. Die voor-
spelling doet het Economisch
Technologisch Instituut Lim-
burg (Etil) in haar jaarlijkse
verkenning van de regionale
economie. De verwachte eco-
nomische groei ligt 0,4 procent
hoger dan het landelijk ge-
middelde. Dit jaar ligt de
groei nog daaronder. En vorig
jaar was regionaal zelfs voor
het eerst sinds jaren sprake
van een daling van het bruto
regionaal produkt.
De positieve vooruitzichten voor
1995 zijn volgens de onderzoekers
te danken aan de oplevende buiten-
landse vraag, waarvan met name de
Limburgse grote industriële bedrij-
ven in een vroegtijdig stadium pro-
fiteren. Behalve in meer produktie,
vertaalt zich dit ook in betere
winstmarges. Met name bij basisin-
dustrieën zoals de metaalnijverheid
en papier- en chemische industrie.
Bijdrage aan de economische groei
wordt volgens Etil verder verwacht
van commerciële dienstverlenende
bedrijven zoals vervoersbedrijven,
in tegenstelling tot de niet-commer-
ciële diensten en de overheid. Ook
van de landbouw wordt volgens
Etil, gezien de problematiek in deze
sector, geen stimulans voor de tota-
le groei verwacht, uitgezonderd de
tuinbouw waar wel 'groeipotentie'
wordt voorzien.

sport

Ronald de Boer
plotseling fit
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Dick Advocaat
twijfelt nog
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Wereldkampioenen
present in JIM
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Rechtbank gelast
behandeling van
13-jarige scholier

MAASTRICHT - De dood van de
5-jarigeRamon Theuniszen uit Echt
was een ongeluk. De 13-jarige jon-
gen, die het kind tijdens het zwem-
men in het natuurbad van camping
Hommelheide in Susteren zo vaak
en zo lang onder water hield, dat
het op 22 juli aan de gevolgen daar-
van overleed, heeft nooit de bedoe-
ling gehad de kleuter te doden.
De jongenkan daarom niet veroor-
deeld worden wegens doodslag
zoals de officier van justitie mr. C.
van Hilten- Van Heeswijk vindt.
Tot die uitspraak kwam gisteren de
rechtbank in Maastricht.
De 13-jarige werd zoals ook zijn
raadsman mr. G. Linders al had
aangegeven, alleen schuldig bevon-
den aan mishandeling met de dood
als gevolg. De rechtbank kwam gis-
teren wel tot dezelfde conclusie als
de officier van justitieen raadsman
ten aanzien van de toekomst van de
duidelijk verminderd toerekenings-
vatbare jongen en legde dan ook
plaatsing in een inrichting voor
buitengewone behandeling op.
De 13-jarige, die in de gesloten af-
deling van het Keerpunt in Cadier
en Keer verblijft, was niet bij de
uitspraak. Zijn raadsman wil dat de
jongenzo snel mogelijk uit de voor-
lopige hechtenis naar een behande-
lingsinrichting wordt overgebracht
'nu hem geen straf maar een maat-
regel is opgelegd.
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3' herfstbeurs voor interieur
en wooncomfort
VANAF VANDAAG
T/M ZONDAG
20 NOVEMBER
woensdag t/m vrijdag
van 13.00 tot 22.00 uur
zaterdag en zondag
van 11.00tot 18.00uur

mfeccMaastricht
(ADVERTENTIE)-

Het extraatje
van Uncle Berïs.

[f-Ma|ADanV Unc,e Bens zoetzure saus of
Ull-Llt?DCI a Uncle Ben's zoetzure saus met

extra ananas, O QQOm ute verwennen krijgt u van Uncle pot 490 gram ®®© _C.._f_7
Ben's deze week niet alleen de rijst inclusief 35% extra inhoud,
extra voordelig, maar krijgt u boven- . B

,
kerriesaus ~dien 35 procent extra saus voor uw u"c77c „" Kerriesaus- OQQ

geld. En om de verwennerij compleet JXffifiï,„J"»
te maken gevenwij de kipfilet een ex-
tra aantrekkelijkprijsje. CttKipfilet,
Uncle Ben's rijst zilvervlies, 1650

.__. 17^
pak 375 gA692.29 of QIQ 10°êram ®®®®^5 ±./ü
Wit pak 375 g ®®®®^__7 /-. ±_J Aanbiedingen gelden t/m zaterdag 19 november as.

Deze week alleen bij Albert Heijn Om 1

-A DILIGENCE

_m_______r___[,W__i_-Tr

"--er? begrip in Limburg

Vanavond:

ROYAL
|^n echte band

PIETERS DORTU
HEREN- EN JONGENSKLEDING
HEERLEN - MAASTRICHT - SITTARD

LEKKER
VOORDELIG

KUIKENBORST -ffl9BFILET kilo I Ui
SOEPVLEES Q9BZONDER BEEN kilo öi
HAMLAPPEN kilo Q?8
HAMSCHIJF c9B
METKLEIN BEENTJE KILO Wl

BRUNSSUM JULIANASTRAAT 11" HEERLEN
HEERLERBAAN 108 " SITTARD VEESTRAAT 42

" MAASTRICHT (AMBY) LINDEPLEIN 1



Autonoom
Het komt misschien meer omdat
Marco Juriën niet het soort beeld-
houwer is dat meestal met dienaam

wordt aangeduid; er is voor zijn
soort veelzijdige beroepsmatige be-
zigheid nog geen naam uitgevon-
den. Hij schildert, maakt assembla-
ges, installaties, tekent en bedrijft
een soort drie-dimensionale poëzie
die los staat van de omgeving, die
zich afspeelt binnen het intiemere
waarnemingsgebied van de toe-
schouwer. Misschien mag dat wel
autonome beeldhouwkunst heten.

Het beeld dat ontstaat is geen beeld
in de traditionele zin; in de zin van
iets dat voor tijd en eeuwigheid
vastlegt wat vergankelijk is. Het is
een beeld dat flexibel is, dat ver-
gaat en vervangen wordt door een
ander: een beeld dat de ontvanke-
lijkheid verhevigt voor het nu en
voor wat komen gaat.

Het wordt ook vaak gemaakt van
materiaal dat aan de ontwikkelin-
genkan worden aangepast. Het kan
worden ge-recycled en opnieuw
gearrangeerd. Juriëns beelden zijn
geen Platonische beelden, die het

vluchtige leven arresteren in herin-
nering. Het zijn beelden die door
het leven en de tijd worden meege-
dragenals schuim op een golftop:ze
zijn er nooit voorgoed.

Veel van zijn werk heeft dan ook
het karakter van installaties of van
assemblages, die geen zichtbare
werkelijkheid nabootsen, maar een
nieuwe maken, die langs associatie-

ve weg betekenis krijgt. De nieuwe
werkelijkheden hebben geen groot
maatschappelijk draagvlak; ze zijn
niet belangrijk, spectaculair of he-
roisch. Ze zijn subjectief, vluchtig
en bizar.

'Cool Flames', staal en marmer van Marco Juriën. Foto: marconaseman

Vaasvormen en
dekselpotten
MAASTRICHT - Vaasvormen en
dekselpotten in porselein van
Hein Severijns worden tot en
met 26 november geëxposeerd in
galerie Studio Maastricht, Brus-
selsestraat 59. De galerie is ge-
opend van donderdag tot en met
zondagvan 13 tot 17.30 uur.
Keramist Hein Severijns maakte
voor deze expositie een reeks
grote vaasvormen: slanke,
vloeiende handgedraaide vor-
men in porselein in combinatie
met zijdernatten kristalglazuren.
Hij schept een wondere kleuren-
wereld, die zich als een huid over
zijn werkstukken legt en die ont-
staat door het uitkristalliseren
van zinksilikaten in verbinding
met kobalt, koper, nikkel, ijzer
en titiaan. Zijn werk kenmerkt
zich door fraaie glazuren, sierlij-
ke vormen en een perfecte af-
werking." Beeld van Kander

Spronken.
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kunst
Marco Juriën exposeert bij Schuwirth en Van Noorden

Beelden meegedragen
door leven en tijd

DOOR PIETER DEFESCHE

MAASTRICHT - De mooie
Maastrichtse Rechtstraat is
een belevenswaardige straat.
Door de veelsoortigheid van
de nering in haar meestal
smalle historische panden en
door het andere beeld dat zij
bij ieder bezoek weer biedt.
De galerie van Schuwirth en
Van Noorden is daarin nu al
sinds jaren een constante. Zij
blijft bij een zekere voorliefde
voor beeldhouwkunst achter
haar spiegelruit ter grootte
van een tafelblad, zonder zich
om een tekort aan vloerruimte
te bekommeren. Wonderlijk
dat - vooral op haar etage,
waarop het licht mooi binnen-
valt - haar ruimtelijke presen-
taties vaak heel opvallend tot
hun recht komen. Monumen-
taliteit is trouwens aan afme-
tingen niet gebonden. De affi-
niteit van Schuwirth zal bij de
voorliefde wel een rol spelen:
hij is beeldhouwer van zijn
vak.
Dat het werk van Marco Juriën een
boeiend beeld oplevert komt zeker
niet omdat deze beeldhouwer, ge-
boren in Maastricht in 1958, Stads-
academie en Jan van Eijck-acade-
mie, zich bijzonder bezig houdt met
kleine formaten. Of middelgrote,
zoals de draadglazen 'circles' dieop
dezelfde plaats een paar jaar gele-
den te zien waren. Bezoekers van
het postkantoor naast het MECC en
van het MECC zelf - en dat zijn er
toch nog al wat - moeten de grote
hardstenen sculptuur daar wel ge-
zien hebben, waar de Rijksgebou-
wendienst hem opdracht voor gaf:
een kolossale constructie van drie
schuinstaande granieten zuilen, die
door een bronzen ring bijeen wor-
den gehouden, in relatie tot drie
granieten platen, zo groot als een
muur. Een geheel dat het van de
confrontatie met de enorme ruimte
er om heen niet benauwd krijgt.

Conceptueel
De kunst van Juriën staat bol van
aandacht voor materiaal en voor

vermaterialisering. Hij heeft zijn le-
ven en streven als kunstenaar een
keer samengevat in een 'statement
van zesenveertig woorden. Naast
de woorden vrouw, phoenix, reizen,
begrijpen, doen, boeken en liefheb-
ben waren er meer dan een dozijn
gewijd aan bewerkingen en mate-
rialen, met inbegrip van vallende
stenen, water en ijs.

Niettemin is de kunst van Juriën
een ideeën-kunst: conceptueel.
Zelfs een landschap is geen be-
staanbaar landschap - het is een
idee van een landschap, opgewekt
door drie of vier blikken platen en
een veeg verf.

Wintersprijs voor Abraas
MAASTRICHT - J. Abraas uit Maastricht heeft de Alphons Winters-
prijs 1994 gewonnen. Het is dit jaarvoor de vijfde keer dat deze prijs
voor niet-professionele schilderkunst wordt uitgereikt.
Mevrouw Th. Gommans uit Tegelen won de tweede prijs, de derde
prijs ging naar mevrouw Y. Gijbels uit Son. De prijzen werden gister-
avond in het Gouvernement uitgereikt. Eervolle vermeldingen gingen
er naar J. Bovens (Bunde), F. Fleuren (Brunssum), F. van Rooy (Berg
aan de Maas), T. Vranken (Elsloo), mevrouw W. Willems (Heerlen) en
G. van der Wijst (Maastricht).
De expositie met 26 geselecteerde werken is tot en met 9 december te
zien in het Gouvernement.

exposities
Sigillata in
Thermenmuseum
HEERLEN -.Romeinse soldaten
brachten rond het begin van de
jaartelling een nieuwe onbeken-
de cultuur mee naar onze stre-
ken. Zij introduceerden ook het
glanzendrode terra sigillata-aar-
dewerk. De tentoonstelling Terra'
Sigillata, die tot en met 5 maart
in het Thermenmuseum in Heer-
len te zien is, toont waar en hoe
deze 'gestempelde aarde' werd
gemaakt, hoe ze getransporteerd
en verhandeld werd, hoe ze ge-
waardeerd en gebruikt werd en
hoe ze toen en nu geïmiteerd
wordt. De Limburgse ceramist
Jan Winkels heeft de oude terra
sigillata-techniek herontdekt.

Het aardewerk was en is goed

herkenbaar aan zijn rood-oranje
kleur en het glanzend oppervlak.
Grote kommen werden vaak ver-
sierd met verschillende reeksen
figuurstempels, zodat op kom-
men hele jachtscènes, circustafe-
relen, sexscènes, de godenwereld
of de plantenwereld werden af-
gebeeld.
Jan Winkels, een ceramist uit
Maaseik, heeft de techniek van
de Romeinse terra sigillata op-
nieuw ontdekt en er een eigen,
twintigste-eeuwse dimensie aan
gegeven.
De tentoonstelling omvat naast
het werk van de ceramist Jan
Winkels, terra sigillata uit de
collectie van het Thermenmu-
seum, het Provinciaal Museum
Kan, de Commanderie van St.
Jan in Nijmegen en het Rijks
Museum van Oudheden in Lei-
den. Ze is te bezichtigen van

dinsdag tot en met vrijdag van
10-17 uur, zaterdag, zondag en
feestdagen 14-17 uur.

Vlam
Het meest exemplisch hier voor zijn
creativiteit is de vermaterialisering
van het bizarre idee dat een gaso-
ven een uitslaande blauwe vlam
voortbrengt en dat die vlam ijskoud
is: 'cool flames'. Een doorgezaagde
bakoven hangt aan de muur; er
steekt een stuk blauwe marmeren
plaat is. Maar de tekst wordt er niet
met poltlood bijgeschreven: drie-
maal ligt de titel op de grond, uitge-
zaagd en verduurzaamd in gesmol-
ten en afgekoeld staal. Vanuit hun
horizontale positie onderhouden zij. hun relatie met de artefacten aan de
muur: een ruimtelijk geheel.

Wat het oproept bij de beschouwer
hoeft, zoals gezegd, niet wereld-
schokkend te zijn, dramatisch, of
betrokken op leven en dood..Hierbij
niet en evenmin bij de installatie
die bestaat uit een roze marmeren
plaat, de schematische tekening van
een essentieel lichaamsdeel op een
schuin opgeprikt papier en een stuk
boomstam met een door de natuur
gevormde opening. Zomin ook als
bij de ruimtelijke collage die 'Les
fruits des nuits' heet een de op een
ondergrond van zachtboard een
fraaie plaat van rijpe peren toont -
men moet er Freud op naslaan om
de betekenis te duiden - geflan-
keerd door een aantal in de lengte
doorgezaagde lege tubes voor zwar-
te acrylaat-kit.

Het blijft allemaal verrassen. En
het kan zo bizar niet zijn, of het le-
vert een esthetisch effekt op: esthe-
tiek beheerst in eerste instantie - en
tot 27 november - het beeld van de
entree, bij Galerie Schuwirth en
Van Noorden.

Objecten van
Spronken
MAASTRICHT _ Beeldhouwer
Kander Spronken exposeert tot
en met 18 november in galerie
Anny van den Besselaar, Tafel-
straat 6a in Maastricht. De gale-
rie is geopend van vrijdag tot en
met maandag van 13 tot 17.30
uur.
Kijken naar het werk van Kan-
der Spronken is een confrontatie
met pure vakbekwaamheid. Met
het vakmanschap van de smid
geeft hij met groot beeldend ver-
mogen gestalte aan objecten in
ijzer en staal. Zo slaagt hij er in
met smeedijzer op speelse en fra-
giele wijze wind te verbeelden,
die met de bladzijden van een
boek speelt.

recept
Kalfsbiefstukjes met
warme béarnaisesaus
4 kalfsbiefstukjes, peper en zout, boter om te bak-
ken, 3 el. witte wijn, 3 el. dragonazijn, 3 peperkor-
rels, 1 gepeld sjalotje, 3 eierdooiers, 200 gram boter
in klontjes, peper en zout, 2 volle el. fijngehakte
kruiden (dragon, kervel peterselie)

Wrijf de kalfsbiefstukjes in met peper en zout en
bak ze in hete boter bruin en gaar in ongeveer 8
minuten. Kook ondertussen de wijn met de azijn

h
peperkorrels, het hele sjalotje in tot er nog slechts p
1 eetlepel stroperig vocht over is. Zeef het vocht. ';
Plaats een kom boven op een pan met heet water l
(bain marie) en klop hierin de eierdooiers met de |
lepel ingekookte vloeistof los. Blijf met een garde fc
roeren terwijl u telkens enkele klontjes boter toe- f
voegt. Houd pas op met roeren wanneer de saus I
mooi glad en enigszins lobbig is. Breng op smaak j
met peper, zout en devers gehakte kruiden.
Serveer deze saus bij de gebakkenkalfsbiefstukjes. *Tip: Mocht de saus onverhoopt schiften klop er dan c
snel een eetlepel koud water door.

ld-expo
Werken op papier van Klaas Gubbels zijn van 19 november to'
met 24 december te zien in galerie Wansink, Neerstraat 76 in B|l
mond. De tentoonstelling wordt zaterdag om 17 uur geopend en»,
bezichtigen van dinsdagtot en met zaterdag van 11 tot 17 uur. (
Tafel, koffiekan, peer, pijp, schaakbord, krant, vrouw zijn motie'
die steeds terugkeren in het werk van de in Rotterdam geborenr
stenaar Klaas Gubbels (60). Zijn markant type stilleven toont[
zeer persoonlijke signatuur. Zelden voegt hij nieuwe onderwef
aan de genoemde toe: uitgaande van hun beperktheid combineert
ze in wisselende formaties, kleuren en afmetingen.
De tekeningen van Klaas Gubbels getuigen van een grote beheers
waarbij vrijwel niets aan het toeval is overgelaten. Een half uil
veegde potloodlijn, een gedeeltelijk overgeschilderd contour ofj
vroegere, later verworpen vorm die door de verflaag heen schei"'
zijn vaak de beslissende factoren die een werk compleet maken,
het zijn mate van individualiteitgeven.

" Karakteristieke tekening van Klaas Gubbels.

puzzel van de dag

P&PA2II9 »

I
HORIZONTAAL: 1 standplaats; 4 plens; 7 kleur; 10 geslepesn; 11 t
Germ. oppergod; 12 koraaleiland; 14 Gr. eiland; 17 bolvormig; 19 n
woonboot; 20 manl. dier; 21 schooltype; 23 gebak; 24 bevel; 25 val; E
28 voegw.; 29vis; 31 lof; 32 melkklier; 35 lijst; 37 kiezel; 40 nage- ~recht; 41 selderij; 42 boom; 43 loot; 44 vruchten; 47 opschrift; 49 i
kledingstuk; 50 grondsoort; 52 nobel; 54 uitroep; 55 krijgsoefening; t
58 voorz.; 60 vogeleigenschap; 62 paragraaf; 63 zeelt; 64open bos- :"
plek; 65 ven/oermiddel; 67van heden af; 69woning; 70 pul; 71 ont- l
sloten; 72 Europeaan; 73 gebak; 74 pit. 'VERTIKAAL: 1 bezoeking; 2 teug; 3 ogenblik; 4 sierdek; 5 bejaard; l
6 snack; 7 nakroost; 8 bloembeginsel; 9 argument; 13 schop; 15of- 'ferplaats; 16 het keren; 18 orgaan; 20 vleessoort; 22 klein sieraad; "25 slang; 26 daar; 27 drank; 30 hoefdier; 33 nobele; 34 groet; 36 pi. *o.d. Veluwe;38koor; 39kunstwerk; 45 waterin Utr.; 46 windrichting; *47 bedrijfsvorm; 48 pi. in Gelder!.; 49 spleet; 51 water in Friesland;
53 halfaap; 54 eeuwig; 56 voorz.; 57 zeemacht; 59 feest; 61 talent; ■64 herkenningsmelodie; 66 kerel; 68 op dewijze van; 69 afsluiting. {

oplossinggisteren
HORIZONTAAL: 1 molotovcocktail; 13
om; 14nare; 15raad; 16 ma; 17 ben;
18 aks; 19 RM; 21 den; 23 esp; 25
LP; 26 bacil; 28sol; 30 alver; 32 Eros;
33 eerst; 35 alge; 36 ik; 37 chic; 39
Deen; 41 ei; 42 buik; 43 pets; 44km.;
46 stek; 48 lens; 49 p.p.; 51 aars; 53
lamel; 55 odol; 57 pleit; 59 mos; 60
mensa; 61 s.s.; 62 ere; 64 Han; 65
en; 66ANP; 68 eer; 69 e.d.; 71 lade;
72 luis; 74 bè; 75 röntgenapparaat.

VERTIKAAL: 1 moerbei; 2 0.m.; 3I
4 tabel; 5 oren; 6 ven; 7 ora; 8 <?
9 kassa; 10 t.d.; 11 i.m.; 12 laW
20 mark; 21 discussie; 22 po<[
plantsoen; 25 lege; 27Co.; 28 s^LSD; 31 vL; 33 eikel; 34 tepel; 3*
40 een; 44 kapster; 45 mals; 47 *48 les; 49 pose; 50 planket; 52 0*
mol; 56 dn; 58 traag; 60 Mariaj
ende; 64 heup; 67 pen; 68 elp; 7"
71 It; 73 sr; 74 Ba.
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Hulpbehoevende krijgt eigen budget voor thuiszorg

Borst: snel vergoeding
familie- en burenhulp
K^Uwze parlementaire redactie

HAAG - Minister Borst
Volksgezondheid maaktst met een regeling waar-
hulpbehoevenden aan-ak kunnen maken op een

j* n budget voor zor_ aan
vii, &e^ WOl*den ge-
JJlkt om hulp van familiele-
ti' kennissen of particulie-
ter verg°eden- Het is een
u natief voor de gewones~ en gezinszorginstellin-

We teft de Ziekenfondsraad de-
a e* gevraagd zo snel mogelijk
flat bsidieregeling te ontwerpen,
H l l} zogenaamde 'cliëntgebon-
*fcöet' al °P x ianuari 1995

XJ*K kan worden ingevoerd.

de P,fP sorSanisatie van werkers
rg(l thuiszorg Sting is hier be-
■tis? °Ver* De verschuiving van
het°rg naar gesubsidieerde hulp
U t ltlformele circuit dreigt te lei-
de /relies van arbeidsplaatsen
t g officiële hulpverlening. „Als
'iih §rote schaal gebeurt, ver-
nWen 35.000 van de 110.000
Jllwlme arbeidsplaatsen," waar-
In , beleidsmedewerker Hom.-. w an Stins*
H in de thuiszorg zijn
h ,° somber. Directeur Clevers
njj Landelijke Vereniging voor
cri 2org staat zelfs achter de in-
"dgpt^ Van cliëntgebonden
lijk "Wij zullen onzelf aantrek-
j moeten maken. Instellingen
Iten de armen over elkaar gaan
lar ' uHen het wel merken." Hij
t-^ Uwt wel voor de kosten van
llj oeeuwe systeem. „Er doen twee
üis

n Mensen een beroep op de
ietj rg' yijf keer zoveel mensen
tor f

ZI . verzorgen of verplegen
ti e e«mi^e °*** kennissen. Als men-
cr . maal weten dat ze daar geld
hK„ Unnen krijgen, zullen ze erueroep 0p doen."

tidl^er Borst heeft de Zieken-
ct inaad opdracht gegeven dit ef-
Bg v

e dammen door de toewij-
Bei s t

n 'zorggeld' aan strakke
fg n binden. De hele operatie
ist etlai2e^ik nauwelijks iets meer
f den is voor 1995 zes milioenextra gereserveerd.

Wet Van et cliëntgebonden
fcces tIS de afgelopen jaren met
V , toegepast in Eindhoven en
en e van Drenthe. Toch kwa-
fc t etl aantal knelpunten aan het
W « Zoals fraudegevoeligheid,
H i !f c°ntroleert of de cliënt het

I inderdaad besteedt aan hulp
i(je] .-?,familielid? Ook is het an-
ti „^k boe het zit met belastin-
ft s^. Premies. Volgens Homman

fet gelilB-mag bet niet zo zijn dat
W'i m ,in het zwarte circuit ver-
felei, " anders heeft de professio-

lIUIP zeker het nakijken.

Tweede Kamer
eisthandhaving

drie tv-netten
kievit ~De drie Nederlandse
,taanbleiietten moeten blijven be-
tojf jj 2?, ŝ indien naast Veronica
jpep *-*ros een commerciële om-Je Tw °jdtl meerderheid van
is ufe*7e Kamer en staatssecreta-
fct P

(Mediazaken) zijn het hier-
firnte . Alleen de VVD wil meer
f* öatSKi^Pen voor commerciële
"Ve-ripJ bleek gisteren tijdens eenKca °Ver het uittreden van Ve"
£ee c]fl '_it **et omroepbestel, waar-C, amer akkoord ging.
K<j nog geen concreet plan
i°rden x**3 is om commercieel teKsa Z^ n er wel onderhandelin-krnde met onder meer de Lu-
hl in h

gS<e omroeP RTL. De Kamer
l'iekê x geval de Tros uit het Pu"Nr d„ estel stapt, de zendtijd on-
Ks kt overbliJvers verdelen. Vol-
foedkn ls ls dat ook de beste enK ep°PSte °Plossing. Het afstoten

publieke zender kost 135
ten guldenaan reclame-inkom-

Radio-actief

Wijers bereid Borssele in 2004 te sluiten
Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - Minister Wijers
(Economische Zaken) is bereid nog
eens met de elektriciteitsbedrijven,
verenigd in de SEP, te gaan praten
over de mogelijkheid de kerncen-
trale in Borssele toch al in 2004 te
sluiten. Hij deed die toezegging gis-
teren op verzoek van zijn eigen par-
tij D66 tijdens het debat over de
toekomst van de centrale.
De minister wil de SEP vragen of
het mogelijk is de kerncentrale
minder ingrijpend te moderniseren
dan in de deze zomer afgegeven
vergunning is afgesproken. Zon
minder vergaande aanpassing zou
dan goedkoper zijn, waardoor het
niet nodig is de centrale drie jaar

langer open te laten dan de oor-
spronkelijke economische levens-
duur. De SEP heeft steeds gezegd
dat aanpassing aan de nieuwe vei-
ligheidseisen zo duur is, dat de
kerncentrale tot 2007 open moet
blijven in plaats van tot 2004.

Volgens Wijers is het 'niet geheel
uitgesloten' dat de 470 miljoen die
de modernisering van Borssele vol-
gens de elektriciteitsbedrijven moet
kosten, wat aan de ruime kant is.
Hij wil graag van de SEP weten of
dat bedrag helemaal aan extra vei-
ligheidsvoorzieningen wordt be-
steed, of dat er nog andere, 'luxev-
ernieuwingen aan de orde zijn.
Naar zijn inschattingzou sluiting in
2004 mogelijk zijn, als de moderni-
sering niet meer hoeft te kosten dan

400 miljoen.

■ Ondanks deze toezegging van de
l minister diende D66 een motie in,■ waarin ze expliciet om zon gesprek
i met de SEP vraagt. Overigens bleek: uit het debat dat de regering als het

er om spant kan rekenen op een
nipte kamermeerderheid voor haar

L wensBorssele tot 2007 open te hou-: den. Van de regeringspartijen zijn

PvdA en D66 tegen dat voorstel,
maar de VVD is voor. De liberalen
krijgen steun van de fracties vain
CDA, SGP, CD, GPV, RPF en één
van de leden van het AOV. Het
standpunt van het uitgetreden
AOV-lid Hendriks werd gisteren
niet geheel duidelijk, terwijl de
Unie 55+ niet aan het debat deel-
nam.

" Een Greenpeace-demonstrant toont bij de ingang van de Tweede Kamer de gevolgen van radio-actieve straling. Eerder op\
de dag blokkeerden leden van Greenpeace een half uur de kerncentrale in Borssele. Na de kortstondige blokkade vertrokken
de actievoerders naar Den Haag, waar de TweedeKamer over Borssele vergaderde. Foto: ANP

Geen WWbij 'verwijtbare werkloosheid'

Linschoten komt met
scherpere WW-regels

Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - Staatssecretaris Lin-
schoten van Sociale Zaken over-
weegt mensen die verwijtbaar
werkloos zijn geworden of passende
arbeid hebben geweigerd uit te slui-
ten van een ww-uitkering. Op
klemmend advies van de Raad van
State heeft hij het plan uit het wets-
voorstel over aanscherping van de
ww-eisen gehaald, maar het is nog
niet van tafel.

De Raad van State vindt het door
Linschoten beoogde sanctiebeleid
veel te algemeen en te streng. Ge-
ring verwijtbare werkloosheid zou
op dezelfde manier worden bestraft
als ernstig laakbaar gedrag. Boven-
dien zouden mensen met een lang-
durig arbeidsverleden relatief
zwaarder worden getroffen, omdat
zij recht hebben op een langere ww-
periode.

Linschoten wil alleen nog een ww-
uitkering van 70 procent van het
laatstverdiende loon toestaan als
iemand zowel 26 van de laatste 39

weken als vier van de laatste vijf
jaarheeft gewerkt. Voldoet iemand
alleen aan de eerstgenoemde 'weke-
neis', dan ontvangt hij slechts een
uitkering van 70 procent van het
minimumloon.
Momenteel geldt al een recht op 70
procent van het laatstverdiende
loon als iemand 26 van de laatste 52
weken heeft gewerkt. Voor een ver-
volguitkering komt iemand nu nog
in aanmerking als hij drie van de
laatste vijf jaar heeft gewerkt. Het
wetsvoorstel moet leiden tot een be-
zuiniging van 245 miljoen in 1995,
oplopend tot 520 miljoen na 1999.

Dit jaar ontvangen circa 368.500
personen een ww-uitkering. Lin-
schoten raamt dat door de aan-
scherping dat aantal met zon
75.000 daalt en het beroep op een
verlengde ww-uitkering met 22.500
afneemt.
Het nieuwe ww-voorstel regelt ver-:
der dat academici voortaan direct
werk op hbo-niveau moeten accep-
teren. Nu kunnen ze dat nog een
half jaarweigeren. Voor schoolver-
laters wordt alle arbeid passend
geacht.

binnen/buitenland

Gynaecoloog Elkerliek blijkt onschuldig
■«N HAAG - Gynaecoloog dr.■ Uttendorfsky van het Elker-
** ziekenhuis in Helmond is:i-n onrechte geschorst wegens
i6ll incident waarbij zeker tween vermoedelijk vier babies om
r*t leven zijn gekomen. De gy-
faecoloog zit sinds 30 maart van
11 jaar thuis, maar zal nu weer

$ dienst treden van het zieken-
,uis. De Elkerliek-directie had;et contract met de vrouwenarts
iPt mogen opzeggen en moet
ifm een schadevergoedingbeta-

"jat heeft hetScheidsgerecht van
" Nederlands Ziekenhuiswe-

zen gisteren bepaald. Deze orga-
nisatie beslecht alle geschillen
tussen specialisten en ziekenhui-
zen. „Er is ten onrechte de schijn
gewekt dat de gynaecoloog niet
zou functioneren en dat hij in
enig opzicht betrokken zou zijn
geweest bij de dood van ten min-
ste twee babies," staat in de uit-
spraak. Advocaat prof. mr. J.H.
Hubben: „De rechter heeft bo-
vendien bepaald dat op het tota-
le werk van Uttendorfsky als
vrouwenarts niets aan te merken
is."
Het Scheidsgerecht verplicht de
Elkerliek-directie de reputatie
van de gynaecoloogin ere te her-

stellen bij het ministerie van
VWS, de inspectie voor de volks-
gezondheid, de vereniging voor
verloskundigen en de specialis-
ten in de instelling.

Elkerliek raakte in maart van dit
jaar in opspraak toen bekend
werd dat door langdurige one-
nigheid tussen vijf vrouwenart-
sen in dit ziekenhuis ten minste
twee babies om het leven zijn ge-
komen. Twee gynaecologen wer-
den tijdelijk uit het ziekenhuis
gezet, maar zijn later weer te-
ruggekomen. Uttendorfsky werd
op 30 maart geschorst en meldde
zich meteen ziek. Kort daarna is

ook het contract met deze spe-
cialist opgezegd. Het Medisch
Tuchtcollege moet nog oordelen
over de handelwijze van twee
andere gynaecologen.

Voordat de dood van de twee ba-
bies aan het licht kwam, was de
maatschap al eerder door twee
commissies beoordeeld. Beide
kwamen met een vernietigend
rapport. De directie van het El-
kerliek-ziekenhuis heeft daarna
tot twee keer toe afspraken ge-
maakt met de vrouwenartsen,
maar enkele van deze gynaecolo-
gen hebben zich daar niets van
aangetrokken.

Melkert: minimumloon
blijft volledig intact

Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - Minister Melkert
(Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid) bestrijdt met klem dat hij uit
zou zijn op een algemene verlaging
van het minimumloon, zoals de
PvdA-fractie vreest. Zijn voorstel
om bedrijven toe te staan langdurig
werklozen onder het minimumloon
in dienst te nemen, is uitsluitend
bedoeld om mensen met zeer weinig
kans op de arbeidsmarkt 'een
steuntje in de rug te geven. „De
ontheffing is afhankelijk van de
overeenstemming van de sociale
partners. Het minimumloon blijft
volledig intact."

De minister zegt dat in een reactie
op het uitermate kritische onthaal
van zijn voorstellen om de arbeids-
markt te flexibiliseren. Werkgevers
en werknemers zijn woedend over
die plannen.

Ook de PvdA-fractie toont zich be-
zorgd. Zij liet gisteren bij monde
van kamerlid Van Zijl weten dat ze
Melkert voor een 'indringend ge-
sprek' zal uitnodigen als ze tot de
conclusie komt dat de minister het

regeerakkoord inzake het mini-
mumloon te ruim heeft geïnterpre-
teerd.

De minister - zelf ook PvdA-lid -
onderstreept dat er geen enkele
koppeling mag worden gelegd tus-
sen het voornemen onder bepaalde
omstandigheden dispensatie voor
het minimumloon te verlenen en het
plan terughoudender te zijn met het
opleggen van caoaan een hele be-
drijfstak.
De minister wil dat laatste alleen
nog doen als een cao voldoende mo-
gelijkheden biedt voor werknemer;*;
met weinig opleiding. Cao's hoeven
echter geen banen onder het mini-
mumloon te bevatten om algemeen
verbindend verklaard te kunnen
worden.
De minister vindt dat het de 'eigen
verantwoordelijkheid' is van de so-
ciale partners om afspraken te ma-
ken over laagbetaalde functies. „Ik
kan niemand dwingen.Als de socia-
le partners hun maatschappelijke
verantwoordelijkheid zelf nemen,
komt de overheid niet aan bod."
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Kohl nipt herkozen
als bondskanselier

BONN - De Duitse christen-demo-
cratische leider Helmut Kohl (64) is
gisteren bij de eerste stemming in
de Bundestag herkozen voor een
vijfde termijn als bondskanselier.
Kohl kreeg de steun van 338 van de
672 leden van de bondsdag, één
stem meer dan de vereiste absolute
meerderheid; 333 bondsdagleden
stemden tegen.
De uitslag betekent dat drie leden
van de eigen coalitie tegen Kohl
hebjpen gestemd. De drie partijen
beschikken samen over 341 van de
672 zetels. De drie coalitiepartners
hadden wegens deze geringe meer-
derheid weinig aan het toeval over-
gelaten en daarom de stemming
verplaatst van Berlijn naar Bonn,
waar de gangen van de parlementa-
riërs beter in het oog gehouden
kunnen worden.

Scherpe kritiek
op asielbeleid
'veilige landen'

DEN HAAG - CDA en VVD in de
Tweede Kamer hebben scherpekri-
tiek op de ommezwaai van staatsse-
cretaris Schmitz (Justitie) in het
asielbeleid voor mensen uit zoge-
naamde veilige derde landen.
Schmitz kwam hiermee maandag
tegemoet aan kritiek van PvdA en
D66, maar CDA en VVD vinden dat
het oorspronkelijke strengere voor-
stel gehandhaafd moet worden.
Bij het nu aangepaste voorstel mo-
gen asielzoekers uit veilige derde
landen wel een asielverzoek doen,
maar worden in principe binnen 24
uur niet ontvankelijk verklaard.
Hiertegen is wel beroep bij de rech-
ter mogelijk.
Volgens CDA en VVD heeft Schmitz
echter het hart uit het voorstel ge-
haald door de gang naar de rechter
open te houden. Het was immers de
bedoeling een zelfde procedure in te
voeren als in Duitsland. Het nieuwe
voorstel biedt asielzoekers echter
meer procedurele mogelijkheden
danDuitsland.

punt uit
Bezetting

De bijna dertig asielzoekers die
gisteren het asielzoekerscen-
trum in Burgurn bezet hielden,
hebben hun actie 's avonds te-
gen zeven uur beëindigd. De
actievoerende Zaïrezen hebben
een gesprek gehad met verte-
genwoordigersvan het ministe-
rie van Justitie en de Centrale
Opvang Asielzoekers (COA). Ze
hebben kritiek op de asielpro-
cedures van het ministerie, die
naar hun oordeel te lang duren.

Krakers
Bij de ontruiming van een
kraakpand in Amsterdam zijn
gistermorgen vijf krakers aan-
gehouden. Voor de ontruiming
van het pand op de hoek van de
Herengracht en de Raadhuis-
straat was een enorme politie-
macht uitgerukt. Twee pelo-
tons ME, een hondenbrigade,
politie te paard, een kraanwa-
gen, een shovel en een waterka-
non werden achter de hand
gehouden. Ingrijpen bleek
overbodig. Zonder enig verzet
gaven dé krakers zich over. De
ontruiming veroorzaakte wel
een flinke verkeerschaos in de
binnenstad.

Noorwegen
De voorsprong van de tegen-
standers van toetreding van
Noorwegen tot de Europese
Unie is na het 'ja' in Zweden
van zondag duidelijk kleiner
geworden. Een maandag door ,
de televisie in Oslo bekendge-
maakte peiling laat zien dat 45
procent overweegt tegen te
stemmen, en 37 procent voor.
18 procent heeft nog geen keu-

ze gemaakt.

Gordon
Na meer dan 200 slachtoffers te
hebben geëist in het Caribische
gebied en grote ravage in Flori-
da te hebben aangericht, is de
tropische storm Gordon giste-
ren afgebogen naar de Golf van
Mexico. De Haitiaanse regering
zag zich maandag na de aftocht
van Gordon genoodzaakt de
noodtoestand uit te roepen. Na
een kabinetszitting legde pre-
mier Smarck Michel er de na-
druk op dat de noodtoestand
'bestuurlijk en niet politiek'
van aard is. De regering heeft
fondsen vrijgemaakt om de
slachtoffers te helpen. Gordon
heeft de meeste schade aange-
richt in de hoofdstad Port-au-
Prince en in Jacmel, een grote
stad in het zuidoosten van Haï-
ti op 83 km van de hoofdstad.

Embargo
De NAVO heeft formeel beslo-
ten het wapenembargo tegen
Bosnië te handhaven. De
NAVO-ambassadeurs in Brus-
sel besloten hiertoe nadat Was-
hington vorige week onver-
wacht had besloten zijn mari-
neschepen terug te trekken uit
de controle op het embargo. De
ambassadeurs van de NAVO
accepteerden de aanbevelingen
van het militair comité van de
organisatie, volgens welke het
Amerikaanse besluit niet lan-
ger mee te werken weinig effect
zal hebben op de controle van
het embargo.

(ADVERTENTIE) t

I Als unu de bon invult helpen wij u \j zonder kleerscheuren de loongrens oven j
I Reken daar maar op. %?<. I

Op een dag is het zover: u over- maken. Neem een ziektekosten- zon verzekering bovendien
schrijdt de loongrens. Uw zieken- verzekering van CZ. Een royale nog voordeligook. Zodat u echt

m fondsverzekering vervalt en u verzekering waar u op kunt van uw loonsverhoging kunt _
moet zich opeens particulier rekenen. Ook als u een beroep profiteren. Zorg ervoor dat u

* verzekeren. Wie dat goed aan- wilt doen op wat minder alle- met de juiste papieren de ■
pakt, hoeft zich geen zorgen te daagse specialismen. Bij CZ is loongrens overschrijdt. ■

Stuur de grensbon in en ontvang onze informatie binnen enkele dagen thuis. Doe het vandaag nog, dan is
I het snel geregeld. Als datgeen stap vooruit is?! I

Naam: Voorletters: _^___ m/v
Adres:- Postcode: Plaats: \ .
Tel, privé: Tel, zaak:
Leeftijd man*: Vrouw*:
Leeftijd kindferen); t l / _

■ □ loondienst □ zelfstandig □ onderwijs □ student □ overige 'Nu verzekerd bij: m
Ik wens wel/geen bezoek aan huis. I M I

m *Door leeftijdstoeslagen bij overstap is ons aanbod waarschijnlijk minder interessantvoor personen ouder dan 45 jaar. » GROEP _
I Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. zorgvepzekeringen I

' Stuur de bon in een envelop (zonder postzegel) naar CZ groep Zorgverzekeringen, Antwoordnummer 4045, Ir ■
1 6400 VC Heerlen. Hebt u nog vragen? Bel dan ons informatienummer: 045 -711989. REKEN DAAR MAAR OP. 2 I
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Soeverein
Griekenland heeft de afgelopen
maand zijn buurland meermaals
verzekerd dat het zijn territoriale
wateren niet uit zal breiden. De
woordvoerder van de regering ver-
klaarde echter nog gisteren dat 'dit
ons soevereinerecht is, waar we ge-
bruik van zullen maken als we dat
willen. Dat is schoppen tegen het
zere been. Want, zegt Turkije, in het
derde artikel van de overeenkomst
is vastgelegd dat dit alleen kan op
voorwaarde dat een ander land
geen nadeel berokkend wordt. Dus
is er geen sprake van wat voor recht
dan ook.

Daarbij speelt mee dat de wateren
ook de 'territoriale zeebodem' (het
continentaal plat) bepalen, die in
dit geval grondstoffen als aardgas
en olie bevat. Die liggen tot nu toe
in internationaal gebied, maar Tur-
kije is bang dat Griekenland hier
aanspraken op zal maken. Toen in
1987 een Grieks schip in de interna-
tionale wateren naar olie begon te
zoeken, onder bescherming van de
marine, was dit aanleiding voor de
Turkse vloot om uit te rukken.
Slechts een paar uur voor de twee
vloten elkaar zouden ontmoeten,
kon de crisis gesust worden. Ook
het luchtruim en zodoende de corri-
dors voor civiele en militaire vlieg-
tuigen zijn aan de territoriale wate-
ren gerelateerd.

Verwijten
In plaats van om de tafel te gaan
zitten om de problemen te bespre-
ken, verwijten beide landen elkaar
dat de ander dit niet wil. Turkije is
kwaad dat Griekenland~de eilanden
langs de Turkse kust bewapent, on-
danks gemaakte afspraken in het
Verdragvan Lausanne (1924). Grie-
kenland zegt dat het dit doet om
zich te verdedigen tegen een onver-
wachte aanval van het Turkse leger,
dat in de stad Izmir tegenover deze
eilanden gestationeerd is. Van de
vlootoefening zeggen beiden dat de
ander moedwillig de aanvankelijk
geplande datum verschoven heeft
naar dit tijdstip, om de spanning op
te drijven.

De twee vloten oefenen relatief ver
uit elkaar. Alleen op 20 november
komen ze bij elkaar in de buurt. Het
risico dat het uit de hand loopt, ligt
in het feit dat beide vloten eikaars
oefening zullen observeren. Heet-
hoofdige bemanningsleden zouden
'per ongeluk' een schot kunnen los-
sen. Ook doen vliegtuigen mee. Gis-
teren verklaarde de Griekse pre-
mier Papandreou dat hij niet ge-
looft dat een 'ongeluk' mogelijk is.
„Maar als de Turkse zijde een fout
maakt, zullen wij die beantwoor-
den."

Opheldering
Het rapport gaat naar minister Jor-
ritsma van verkeer en waterstaat.
Zij moet beslissen of het duidelijk
genoeg is. Toch zal de Raad naar al-
le waarschijnlijkheid de minister
adviseren opheldering te vragen bij
de Portugezen.
De Raad voor de Luchtvaart meent
dat de twee vliegers correct en vol-
gens het instructieboekje hebben
gehandeld. Het vliegtuig kwam vol-
gens de Nederlanders in de laatste
fase van de vlucht terecht in winds-
hear (zeer krachtige en snel wisse-
lende op- en neerwaartse winden,
red.). Daardoor verloor het vlieg-

tuig te snel hoogte en kwam het te
hard op de baan terecht waarna het
landingsgestel afbrak.

Ondanks regelmatige aanslagen zelfmoordcommando 's

PLO vreest Harnas meer
dan Islamitische Jihad

DOOR AD BLOEMENDAAL

TEL AVIV - Het principe-akkoord
tussen Israël en dePLO over zelfbe-
stuur in Gaza en Jericho is een
krakkemikkige overeenkomst, die
alleen is gesloten omdat er geen
overeenstemming kon worden be-
reikt over een beter alternatief.
PLO-leider Jasser Arafat stemde in
met de handhaving van de Israëli-
sche nederzettingen en de daaraan
gekoppelde militaire bewaking. En
premier Jitschak Rabin wist dat hij
een overeenkomst tekende met
iemand wiens gezag slechts door
een deel van de Palestijnse bevol-
king wordt erkend. Die twee facto-
ren - het voortbestaan van neder-
zettingen en het wankele karakter
van het Palestijnse gezag - spelen
extremistische islamitische groepen
in de kaart.

De Palestijnse veiligheidstroepen in
de Gazastrook hebben na de aan-

slag van afgelopen vrijdag 140 aan-
hangers van de Islamitische Jihad
aangehouden. Maar premier Rabin
zei dat hij pas een oordeel wil geven
over het Palestijnse optreden als
duidelijkwordt wat er met de gede-
tineerden gaat gebeuren. Zullen ze
worden berecht en veroordeeld? Of
gaan ze na een paar weken massaal
vrijuit, zoals eerder het geval was
met activisten van de Harnas?

Freij Abu Medin, minister van Jus-
titie in de Palestijnse autonomie,
begrijpt het Israëlische wantrou-
wen. Maar volgens hem zijn er dit-
maal wel degelijk maatregelen te
verwachten omdat de Islamitische
Jihad tweemaal de rode lijn heeft
overschreden. De eerste keer was
twee weken geleden, toen Jihad
aanhangers JasserArafat wegjouw-
den van de begrafenis van een van
hun leiders, Hani Abed, die om het
leven kwam toen een bom onder
zijn auto explodeerde.
De tweede keer was de zelfmoord-

actie bij de nederzetting Netzarim,
die aan drie Israëlische officieren
het leven kostte. Maar voor de PLO
gold zwaarder dat ook zes Palestij-
nen gewondraakten.

Bom
Optreden tegen de Islamitische Ji-
had brengt voor Arafat minder pro-
blemen met zich mee dan het aan-
pakken van Harnas, de grootste
islamitische verzetsbeweging. De
Jihad is veel kleiner en geniet min-
der sympathie onder de bevolking
dan Harnas, al zijn er geen grote
ideologische verschillen. Beide or-
ganisaties menen dat de vernieti-
ging van Israël, 'het kankergezwel
in het Midden-Oosten', een eerste
stap vormt op de weg naar een door
de islam beheerste wereld.
'Islamitische Jihad' is niet de aan-
duiding van één enkele organisatie.
Er zijn veel groepen van die naam,
die opereren in verschillende isla-
mitische landen en weinig of niets

met elkaar te maken hebben
Twee weken geleden werd Hani
Abed, de belangrijkste plaatselijke
leider van de Islamitische Jihad in
de Gazastrook, slachtoffer van een
autobom. Het lag voor de hand dat
de Jihad Israël beschuldigde van
het uitvoeren van die actie. Het
kwam evenmin als een verrassing
dat de organisatie terug sloeg, maar
niemand had verwacht dat de
wraak zo snel zou komen.

Kritiek Portugezen op
rol bemanning Faro-ramp

Van onzeredactie binnenland

DEN HAAG - De Portugese lucht-
vaartautoriteiten zijn aanzienlijk
kritischer over de rol van de cock-
pitbemanning bij de ramp met de
DC-10 van Martinair op Faro dan
de Nederlandse Raad voor de
Luchtvaart. Dat bleek gisteren tij-
dens de presentatie van het Portu-
gese onderzoeksrapport in Den
Haag. De Portugezen verwijten de
gezagvoerder een te passieve hou-
ding tijdens de landing. De hoge
daalsnelheid van het vliegtuig was
volgens het onderzoeksrapport me-
de een gevolg van het handelen van
de co-piloot en daarna van het te
laat ingrijpen van de gezagvoerder.

Hoewel ook de Portugezen als
hoofdoorzaak van de ramp de ex-
treem slechteweersomstandigheden
noemen, voegen zij daar nog een
handvol bijkomende oorzaken aan
toe: de instabiele nadering van de
landingsbaan, het voortijdig terug-
nemen van motorvermogen waar-
schijnlijk als gevolg van een ingreep
door de bemanning, de verkeerde
windinformatie die de verkeersto-
ren van Faro doorgaf, het ontbre-
ken van landingslichten op de baan
en een verkeerde inschatting van de

toestand op de door regen over-
spoelde landingsbaan.
De Raad voor de Luchtvaart daar-
entegen legt volledig de nadruk op
het slechte weer. De hoge daalsnel-
heid van het vliegtuig - vlak voor de
landing - is volgens de Raad uitslui-
tend hieraan te wijten. De Portuge-
zen menen echter dat debemanning
wellicht eerder had kunnen ingrij-
pen. Letterlijk stellen zij dat de ge-
zagvoerder 'te passief reageerde en
te laat extra motorvermogen gaf.
Die laatste opmerking was een gro-
te verrassing voor de Raad. In een
eerder concept-rapport had deze
zinsnede niet gestaan.

Doorstart
Volgens de Portugezen kan wel de-
gelijk de vraag worden gesteld of de
bemanning onder de gegeven om-
standigheden de landing niet had
moeten afbreken. De Portugezen
spreken van een 'instabiele situatie'
tijdens de laatste fase van de
vlucht. In dat geval had de beman-
ning een doorstart moeten maken.
De Nederlanders menen dat het
vliegtuig absoluut niet instabiel
was, hoewel men toegeeft dat er
sprake was van zware turbulentie.
Wel onderschrijven de Nederlan-
ders de niet bewezen theorie van de
Portugezen dat de co-piloot de au-
tomatische gashendels (autothrott-
le) naar achteren gedrukt hield. Dat
deed hij nadat het vliegtuig door
een hevige staartwind was geraakt.
Op dat moment nam de autothrottle
gas terug. De vraag is of de co-
piloot niet onmiddellijk daarna,
toen de windrichting opnieuw ver-
anderde, extra vermogen had moe-
ten geven in plaats van de auto-
throttle op stationair te houden. De
gezagvoerder greep iets later wel in,
maar toen was het te laat.

binnen/buitenland
Spanningen Griekenland/Turkije over Egeïsche zee lopen snel op

Marines al gevechtsklaar
Van onze redactie buitenland

[STANBOEL - Zowel de
_Griekse als de Turkse mari-
ne oefent deze week in de
"Egeïsche Zee - met echte
Jnunitie. En dit terwijl de
Ibetrekkingen tussen de
dwee landen uiterst gespan-
tien zijn. De Turkse presi-
dent Demirei waarschuwde
faan ook voor 'provocatie'
jdie een oorlog zou kunnen
-pntketenen.
«Al eerder maande de Amerikaanse
■president Bill Clinton in een brief
aan beide landen tot voorzichtig-
heid. Dit weekeinde stuurde het
"ï-entagon bovendien een oorlogs-
schip naar het gebied om ongeluk-
eken te voorkomen. Ook de secreta-
■fis-generaal van de Navo, Willy
Claes, gebood de twee landen om
\iun vloten bij elkaar uit de buurt te
pouden.

t)e Turkse minister van Buitenland-se Zaken, Mumtaz Soysal, heeft de
faatste weken herhaalde malen ge-
dreigd met oorlog als Griekenland
kijn territoriale wateren uit zou
Weiden van 6 tot 12 mijl. Gisteren
werd na jarenlange onderhandelin-
gen de Internationale Overeen-
komst voor Maritieme Rechten van
kracht, die de uitbreiding mogelijk
4naakt.

pezien de vele Griekse eilanden die
verspreid liggen over de hele Egeï-
sche Zee, soms tot dicht onder de
Turkse kust, zou deze maatregel de
zee in de praktijk tot een Griekse
binnenlandse zee maken. Hierdoor
zou Griekenland de controle krij-
gen over de toegang tot de Turkse
westkust, of de Zwarte Zee.

Daar zou de internationale koop-
vaardij onder te lijden hebben en
bijvoorbeeld vlootoefeningen als de
huidigeniet meer mogelijk zijn zon-
der Griekse toestemming. „Hiervan
kan Turkije onmogelijkvoorstander
zijn. Dat zeggen we al 25 jaar," be-
nadrukte president Demirei dit
weekeinde nogmaals. Zijn land
heeft de overeenkomst nooit willen
ondertekenen, 160 andere landen
echter wel.

Toelachen
De dood lijkt aanhangers van de
Islamitische Jihad alleen maar toe
te lachen. Een van de leiders sjeik
Tamimi heeft bepaald dat zelf-
moordacties moeten worden aange-
moedigd als het gaat om aanvallen
op Israëlische soldaten. En sjeik
Shekaki vertelde gisteren op de Is-
raëlische televisie vanuit Damascus
dat hij niet bang is door de Israë-
liërs te worden vermoord, want
„wij houden van de dood zoals zij
(de Israëliërs) van het leven hou-
den." .

Minimumloon
Het hoeft op zich geen slech-
te zaak te zijn dat bedrijven
die een langdurig werkloze
in dienst nemen tijdelijk niel-
meer dan 70 procent van
het minimumloon behoeven
te betalen. Het aannemen
van langdurig werklozen
heeft nu bij het bedrijfsleven
geen enkele prioriteit, omdal.
deze aanvankelijk minde'

produktief blijken en daardoor niet erg aantrekkelijk zijn voor een!
werkgever.
Voor veel langdurig werklozen is dit de allerlaatste kans om in
aanmerking te komen voor een betaalde baan. Dat geldt bijvoor*
beeld voor mensen, die bij een sollicitatie altijd nul op het rekes^krijgen, doordat ze bijvoorbeeld faalangst hebben. Die mensen-
biedt deze maatregel de mogelijkheid om te wennen aan het rit'P
me van de arbeider en aan het leggen van sociale contacten1'
binnen het bedrijf, waar hij aan de slag kan. '(
1
Bij dit leerproces wil het kabinet uitgaan van een termijn van
twee jaar waarbij minder dan het minimumloon wordt betaald-
Die termijn is te lang. Al na enkele maanden zal duidelijk zijn o*
een (voormalig) langdurig werkloze in een baan voldoet of niet-
Na drie maanden zou die werkloze dan een vaste aanstelling1
moeten krijgen, hetgeen na een jaar met een volledig salaris, op(
basis van minstens het minimumloon, dient te worden beloond, s
Er zit daarnaast nog een groot risico aan de maatregel, die ' „
januari 1996 moet ingaan. Het in dienst nemen van een langdu*
rig werkloze wordt zo goedkoper dan het aannemen van een
'normale' werkzoekende. Zonder enige toetsing kunnen werkj
gevers straks twee jaar lang minder dan het minimumloon betalen-
Dat komt in wezen neer op afschaffing van het minimumloon ■voor iedere beginnende werknemer die langdurig werkloos is*[
Dat kan toch niet de bedoeling van minister Melkert van Sociale^
Zaken zijn. Of juist wel? p.s.;

Mandela begon zelfgesprek met DeKlet
'Een leider moet som
vóór de massa uitgaal

DOOR RUNA HELLINGA
KAAPSTAD - Nelson Mandela
heeft in 1985 als gevangene in de
Kaapstadse Pollsmoregevangenis
eigenmachtig het besluit genomen
tot onderhandelingen met het
apartheidsregime. Hij besloot het
ANC-bestuur er buiten te houden
en zweeg ook tegenover ANC-colle-
ga's in de gevangenis op Robbenei-
land, omdat hij wist dat ze ertegen
zouden zijn. Dat blijkt uit voorpu-
blicaties van zijn autobiografie
'Long Walk to Freedom', die eind
deze maand zal verschijnen.
In juni 1985 had het ANC op een
congres in de Zambiaanse hoofd-
stad Lusaka nog verklaard dat de
organisatie niet bereid was tot on-
derhandelingenmet het apartheids-
regime. De gewapende strijd en de
volledige nederlaag van het blanke
bewind stonden voorop.
„Ik wist dat mijn collega's in de ge-
vangenis mijn voorstel zouden ver-
oordelen en mijn initiatief zouden
laten mislukken, nog voordat het
geboren was. Er zijn tijden waarin
een leider vóór de massa moet uit-
gaan, een nieuwe weg moet inslaan
in het vertrouwen dat de mensen
uiteindelijk ook in de juisterichting
geleid worden. Mijn isolatie (in
Pollsmore, red.) gaf het ANC bo-
vendien een excuus, mocht het mis-
lopen: die oude man.was alleen en
helemaal afgesneden van de rest.
Hij is als individu opgetreden en
niet als vertegenwoordiger van het
ANC."

In de memoires heeft Mandelaji
kritiek op de vroegere Zuijl
kaanse president en mede-Np
prijswinnaar De Klerk. „Hij Jtgeen van zijn hervormingen dA
voerd met het doel zichzelf ma%
ontnemen. Hij deed het om p-tti
de tegenovergestelde reden: f(
voor de Afrikaners macht te '*'lh
keren in een nieuwe situatie."
Mandela zegt dat hem vaak 'J,
vraagd hoe hij samen met De *.
de Nobelprijs heeft kunnen j
vaarden. Maar de leider van d£'
tionale Partij heeft volgens
ondanks alles een zeer belang
bijdrage geleverd. |l
„Hoewel ik mijn kritiek niet i%
kan ik zeggen dat hij een ech'^onvervangbare bijdrage tot he'ij
desproces heeft geleverd. r

fi
De omslag in de verhouding tl*
het regime en het ANC kwam. i
Mandela in 1985 in het zieketf
lag en bezoek kreeg van mi,
van Justitie Kobie Coetsee. jt
was alsof hij een oude vriend k
opzoeken die voor een paar o-j
ziek was. Hij was heel charma-'i
hoffelijk en we hebben hoofdzj-
lijk oppervlakkig gepraat. H°j
ik deed alsof het de norm 3'!
zaak van de wereld was, was ifc«
rast. De regering is op haar la%
me en voorzichtige wijze to'j
conclusie gekomen dat zij tot»
overeenstemming met het -]
moest komen. Coetsee's bezoek;
de olijftak." -IvO — : {T

UNOX GELDERSE ROOKWORSTQ QQVacuüm verpakt 250 gram ZA9r _C_.o*J

De Miro toppers
van dezeweek:

MAGERE
SPEKBLOKJES | IQVerpakt 100 gram ___*& 1.1-Z7
UNOX ERWTEN- OF
BRUINE BONENSOEP O COBlik 0.8 liter 259 4L.0-2?
UNOX SAUZEN
Diverse smaken, O QA
blik 420 gram 2J_r _£____l_t
BEAUJOLAIS PRIMEUR A AC
Fles 0.75 liter HwO
(verkrijgbaar vanaf donderdag 17 november)

Aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 19 november a.s..

ÈL^ II II k$h—E
Lage prijzen en winkelgeMkonder één dalc

0 Na vier maanden geen salaris meer te hebben gekre-
gen, zijn mijnwerkers in Veniov in de buurt van het
Russische Tula in staking gegaan. Zolang zij geen loon

krijgen, zo zeggen de mijnwerkers, zullen zij de mijn
bezet houden. De autoriteiten vrezen dat de staking over-
slaat naar andere mijnen inRusland. Foto: epa

Ondergrondse actie
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bitieus
öe ambitieuze plannen zijn uit-
erd, ontstaat over ruim 25 jaarpr°otste vrijhandelszone ter we-
"De APEC-landen zijn goed
/*0 procent van de wereldhan-

'*fet is geenszins te bedoeling
gesloten handelsblok te vor-

[x »Wij willen openstaan voor
j'anden van de wereld", aldus
x^°nesische president Soeharto

van de beraadslagingen.,Verzoek van de Europese Unie
If* overleg in Bogor als waarne-

' blj te wonen, werd overigens«"«en.
inspraken betreffen niet alleen
L?Pheffen van allerlei handels-L leres» maar gelden ook voor in-
eringen. De APEC wil de richt-Lrn van de GATT (Algemene

r eenkomst inzake Tarieven en
Fq 6 en *^e °Pv°lger daarvan, de
L (Wereldhandelsorganisatie)nteren

uimerend
werd in 1989 opgericht

! Vordering van de onderlinge

handel van de aangesloten landen.
Het overlegorgaan leidde een vrij
sluimerend bestaan tot het topover-
leg in Seattle van afgelopen jaar.
De VS maakten toen duidelijk zich
meer op de regio te gaan richten
omdat die economisch gezien sterk
in opkomst is.

Bij de voorbereidende ministersbe-
sprekingen van eind vorige week
konden de deelnemers het niet eens
worden over het tijdschema voor
invoering van vrijhandel. De minis-
ters lieten het toen aan hun leiders
over om knopen door te hakken.
Vooral Maleisië wilde zich niet
vastlegggen.

Dat land heeft nu kennelijk zijn be-
zwaren, vooral gericht tegen de in-
stitutionalisering van de APEC,
laten varen. China werd tegemoet-
gekomen in zijn wens om niet voor
alle landen eenzelfde jaar voor de
invoering van vrijhandel te laten
gelden.

De staatshoofden en regeringslei-
ders hebben in Bogor ongeveer zes
uur met elkaar gesproken. Het
overleg had een informeel karakter,
hetgeen nog eens duidelijkwerd uit
de kleding van de deelnemers aan
de besprekingen. De heren droegen
een gebatikt overhemd.
Chili werd in Bogor officieel het
achttiende APEC-land. De overige
landen zijn de VS, Canada, Japan,
Australië, Nieuw-Zeeland, Mexico,
China, Hongkong, Indonesië, Malei-
sië, Thailand, Zuid-Korea, de Fili-
pijnen, Singapore, Taiwan, Brunei
en Papoea-Nieuw-Guinea.

beurs
Philips
"STERDAM - De effectenbeurs
igip was gisteren de ge-
bo^dag in goede doen.De AEX, de
iipri angevende beursindex, ein-
>fue 3-29 punten hoger op 412,21.
"13 n gste stand van de dag luidde

t ,ü8, hetgeen staat voor een winst
4,16 punten. Wall Street was

tj p?.ens vriendelijk en de Londen-
L. "ectenbeurs toonde zich zelfs
CeM..tllet een winst van meer dan
h /'g punten. De dollar eindigde
|w een fractie hoger dan
Cndag*
L-**PS was gevraagd. Er gingen 2,3
ijlt 'flippen' om en dat is tame-
FitiVeel" De koers ging met f 1,3°

tJroeent) omhoog tot f
ij;' u* Daarmee is het aandeel weer
(rj^ a terug op het niveau van vlak
iej,, de bekendmaking van de
lethl^kwartaalresultaten op 3 no-
litn°er (f 54,70). „De verkopen van
UhÜi zlJn gestopt." aldus een
ïet elaar*jtj is op de rentebeslis-
ti \ van de monetaire autoriteiten
lejj e. Verenigde Staten. Er wordt
tiar îng mee gehoudendat de geld-
en;"*trente een half procentpunt
Uti r u^tkomt, om daarmee de in-
har^ te temperen. De financiële
"ch nindevs en Europa lijken
l eu al mét een rentemaatregel ten Verzoend- Ook de obligatie-
't'tih *n msterdam liet zich niet
iïjpXPedigen en eindigde twee tot
k dubbeltjes hoger.
Üb,° . obel ging naar huis met een
ï>Sy "st van f 2,20 op f 201,20 en
! i£ Verliet de vloer f 2,30 hoger op
toe '30. Opmerkelijk was ook de

van Stork (f 0,90 ofwel
O. 2 Procent tot f 43,70).
Kv a f I'lo1'10 hoger °P f 91 '20' Het
kirj eyv°edingsconcern gaat een fa-
Lt in Nieuw-Zeeland bouwen.
Pen Nutricia een aantal mil-
W Pulden. De omzet van het con-

ln het Verre Oosten groeit snel.

Hoofdfondsen - **" sk
ABNAmroHold. 61,70 61,40
Aegon 107,40 109,10
Ahold 51,10 51,90
Akzo Nobel 199,00 201,20
BolsWes.c. 33,00 33,40
CSM eert. 68,30 68,60
DordtschePetr. 198,50 198,80
DSM 137,00 139,30
Elsevier 17,10 17,30
Fokker eert. 15,00 14,80
Fortis Amev eert. 74,50 74,00
Gist-Broc. eert. 44,20 44,20
Heineken 246,20 247,00
Hoogovens nrc 80,50 80,40
HunterDouglas 76,70 77,50
INGc. 79,00 79,80
KLM 46,80 46,60
Kon. KNP BT 50,30 51,00
Kon. Olie 189,50 190,10
KPN 55,30 55,80
Nedlloyd 55,00 56,10
Océ-v.d.Gr. 76,00 76,50
Pakhoed eert. 45,50 46,10
Philips 53,20 54,50
Polygram 76,40 76,50 'Stork 42,80 43,70
Unilevercert. 198,70 d 198,80
Van Ommeren nrc 46,00 46,90
Ver.Bezit VNU 178,00 180,00
Wolters-Kluwer 120,80 121,80
Avondkoersen Amsterdam
Ahold 51,90 (51,90)
FortisAmev 74,20 (74,00)
Kon. KNP BT 51,00 (51,00)
Kon. Olie 189,50-190,80(190,10)
Philips 54,50-54,80(54,50)
Unilever 199,30-200,00 (198,80)
Wolters Kluw. 121,80(121,80)
Binnenl. aandelen
Aalbertslnd 82,10 82,50
ABN Amro pref. 59,00 59,00
ABNAmroHld.prf.c. 6,22 6,24
ACF-Holding 36,30 36,40
Ahrend Groepc. 155,80 155,00aAlanheri 37,40 37,40
Ant. Verff. 435,00 435,00
ARTU Biologicals 3,70 3,70
AsdOptionsTr. 21,00 21,20
Asd. Rubber 2,45 2,50 f
AtagHold.cert. 111,50 112,50 f
Athlon Groep 69,60 69,60
Athlon Groep nrc 66,90 66,80
Aut.lnd.R'dam 119,00 119,00
Ballast Nedamc. 71,00 71,20 f
BAM Groep 107,00 106,50
Batenburg 150,00 150,00
Beers 187,50 186,50
Begemann Groep 31,50 30,80
Belindo 278,70 279,00
BesouwHold. 33,80 33,80'
Blydenst.-Will. 29,20 30,00
BoerDeWinkelb. 71,00 f 71,00
Borsumy Wehry 26,70 26,30
Boskalis eert. 35,80 36,00
Braat Beheer 24,70 24,50
Breevast 8,70 8,70

Burgman-Heybroek 1380,00 1380,00
Calvé-Delft eert. 1375,00 1375,00
Calvé-Delft pref 885,00 885,00
CapVolmac 24,40 24,30
CetecoHold. 42,10 42,10
Cindulntern. 100,00 100,00
Clairaindo 279,00 279,50
Content Beheer 28,60 28,60
Credit LBN 41,40 41,20
Crownv.G.cert. 146,10 147,80
CSM 68,30 68,60
DeDrieElectr. 15,10 15,00
Delft Instium. 23,20 23,40 e
DICO Intern. 69,50 69,70
Dorp-Groep 35,00 35,00
Draka Holding 40,00 40,00
Econosto 21,10 21,50
EHCO KLMKleding 36,20 36,50
EMBA 197,00 198,00
Enks Holding 120,00 120,00
Flexovit Int. 87,00 87,40
Frans Maas eert. 53,001 53,00f
FreeRecord Shop 29,00 28,70 e
Fugrocert. 34,40 34,60
Gamma Holding 93,50 93,20
Gamma prei. 6,00 6,00
Garzarelli $ 10,00
GeldersePap. 86,30 85,50
Getronics 54,00 54,70
Geveke 34,50 34,70
Giessen-deN. 62,80 61,50
Gouda Vuurvast '0,20 70,20
Goudsmit 29,00 29,50
Groenendijk 29,20 29,20
Grolschcert. 54,70 54,00
Grontmij 63,30 63,20
GTI-Holding 156,00 158,00
Hagemeyer 142,60 141,70
HALTrustß 16,10 e 16,20
HAL TrustUnit 16,10 16,20
HBG 273,00 274,50
Heijmans 60,00 61,10
HeinekenHold.A 221,00 222,80
Heivoet Holding 28,00 28,30
HesBeheer c. 19,40 19,40
Hoek'sMach. 78,00 77,70
Holl. Colours 86,80 87,20
Holl.lnd.Mij 63,50 63,50
Holl.SeaS. 0,37 0,37
HoopEff.bank 7,40 e 7,20
HunterD.pref. 1,95 1,95
IHCCaland 42,80 42,80
ING 7,07 e 7,07
Inter/View Eur. 6,60 6,60
Internat.Muell. 94,50 96,40
Kühne+Heitz 35,80 35,80
Kas-Associatie 63,40 63,60
KBB 104,50 f 103,90
Kempen &Co 14,30 14,60
Kiene Holding 133,70 133,50
Kon. Sphinx Gust. 56,20 57,10
Kon.KNPßTc.pref. 7,57 7,57
KondorWessels 45,00 45,60
Koppelpoort 417,00 417,00
Krasnapolsky H 4,00 144,00
Landré&Gl. 47,00 47,00
LClComput.Gr. 4,00 4,00
M.Enim 08-cert. 85,00 85,00
Macintosh 40,60 40,00

ManagementShare 1,35 1,30
MaxwellPetr. 202,00 202,50
MoearaEnim 1633,00 1621,00
Moolen Holding 41,60 42,20
MulderBoskoop 35,00 35,00
Multihouse 2,20 e 2,20 e
Naeff 485,00 487,00
NAGRON 89,10 89,10
Nat. Inv. Bank 130,50 131,00
NBM-Amstelland 18,70 18,80
Ned.Part.Mij 50,90 50,90
Ned.Springst. 6552,00 6552,00
NEDAP 60,30 60,30
Nedcon Groep 38,80 38,90
Nedschroef Hold. 74,70 74,50
NewaysElectr. 12,10 12,00
Nijv.-TenCate 82,90 82,60
NKFHolding 215,00 214,80
Nont 18,80 18,90
NutnciaVßcert 90,10 91,20
OPGcert. 43,70 43,80
Orcoßankcert. 61,90 62,00
Ordina Beheer 20,70 20,70
OTRA 285,50 289,00 b
P&C Groep 91,50 91,50
Philips Electr.d'9s 0,10
PieMedical 8,00 7,90
PirelhTyre 11,60 11,50
Polynorm 177,00 177,00
Porc. Fles 24,00 24,00
Randstad 89,00 89,00
Reesink 119,00 119,00
RoodTesthouse 3,90 3,80
Rothmanslnt. 4,30 4,30 ,
RotoSmeetsßoer 40,80 40,80
Samas Groep 59,00 60,00
Sarakreek 6,00 6,70
Schuitema 1895,00 1885,00
Schuttersveld 42,70 42,70
Simac Techniek 18,70 19,00
SligroBeheer 86,80 86,80
Smit Intern. 42,00 42,00
SmitTrafo c. 45,20 45,60
St.Bankiersc. 17,20 17,20
StadRotterdam c. 38,00 37,90 d
Telegraaf De 192,50 192,70 f
Textielgr.Twente 72,00 72,00
Tulip Computers 16,50 16,70
Tw.Kabel Holding 215,00 218,00
Übbink 59,00 58,50 e
Union 26,00 26,10
VereenigdeGlas 556,00 556,00
Vilenzo 43,30 43,20
VolkerStevnn 86,80 86,60
Vredestein 13,70 13,90
Wegener 120,00 124,00bWelna 48,30 48,40
Westlnv.F.wb 61,00 a 61,00 a
WestlnvestF. 11,50 11,50
Weweler 32,30 32,30
Wolff, Handelmij 59,50 59,40
WoltersKluwer 485,00 485,00
Wyers 24,00 24,00

Beleggingsinstellingen
A'damEOElnd.F. 447,00 450,50
ABF 112,50 112,50
ABNAmroA.inF 83,10 83,10
ABN Amro Aand.F. 96,60 97,10

ABNAmroAmer.F. 71,30 71,80
ABNAmroEur.F, 86,20 86,70
ABNAmroFarE.F. 76,20 76,20
ABNAmroL.Gr.F. 182,80 182,80
ABNAmroNeth.F. 116,20 116,80
ABN Amro Obl.Grf. 199,80 200,00
ABNAmrorent.div 155,30 155,60
Aegon Aandelenf. 45,00 45,70
Aegon Spaarplus 5,00 5,00
Aldollar BF $ 30,70 30,70
Alg.Fondsenbez. 250,10 252,10
AllianceFund 7,60 e
Alrenta 230,50 230,70
Amvabel 89,10 89,40
AsianCap.F.s 61,50 61,50
AsianSelect. F. 104,50 104,80
AsianTigersF. 111,30 112,80
ASNAandelenf. 52,20 52,40
Austna Global 1223,00 1223,00
Austro Hung. F. 7,40 7,50
AXAAand.lnt. 76,10 76,20
AXAE&L Belegg. 1 94,30 94,60
AXAE&LBelegg.2 93,60 93,80
AXAE&LBelegg.3 117,80 117,80
AXAE&LBelegg.4 87,40 87,60
AXAE&LKap.Rente 118,70 118,70
AXAObl.Ned. 76,60 76,70
BemcoßentSel. 62,20 62,20
Bever Holding 4,70 4,70
BiogrondBelegg. 10,70 10,70
Capa CityRealty 1,39f 1,33
CL Aandelenfonds 95,50 95,90
CLLiq.Groeifonds 102,40 102,50
CL OblDividendf. 103,60 104,00
CL Obl.Waardef. 122,00 122,10
Comm.Argeus F. 87,30 87,30
Comm.BenacusF. 89,90 89,80
Comm.CeaF. 91,80 91,70
CuMPreferent F. 106,00 106.00
Delta Ll.Dollarf. 52,80 52,40
DeltaLloyd ECU 54,10 54,20
DeltaLloyd Inv. 38.40 39,10
Delta Lloyd Mix 72,80 72,80
Delta Lloyd Rent 60,00 60,00
Donau Fonds 28,40 28,10
DP America Gr.F. 35,30 35,80
EGFlnvestm. 155,00 155,00
EMFRentefonds 83,10 83,10
EMS Growth Fund 103,40 103,50
EMS Income Fund 91,80 9190
EMS Offsh. Fund 100,80 101 00
Eng-Holl.Bel.Tl 10,60 10,60
Eng-Holl.Bel.Tr. 20,00 20,00
Envü-.GrowthF. 41,50 41,50
Esmeralda part. 37,70 37,90
Eur.Ass. Trust 8,30 8,30
Euro Growth Fund 59,50 60,00
Euro SpainFund 8,20
FarEastSel.F. 56,90 77,80
GAFAm.LiqF.ecu 1,54 1,54
GAFAm.Obi.Fecu 1,79 1,79
GAFBfr.Liq.F.bfr 1057,30 1057,40
GAFDMLiq.F.ecu 1,61 1,61
GAFDMObI.F.ecu 1,58 1,58
GAFEng.Aandf.ecu 2,10 2,11
GAFEng.Liqf.ecu 1,25 1,25
GAFEng.Oblf.ecu 1,33 1,33
GAFEur.Aandf.ecu 2,26 2,26
GAFEur.Oblf.ecu 2,21 2,21

GAFGl.Managf.ecu 2,52 2,53
GAFJap.Aandf.ecu 1,12 1,13
GAFJap.Liqf.ecu 1,64 1,64
GAFJap.Oblf.ecu 1,75 1,75
GAFN-Am. 2.26 .2.27
GAF 3,25 3.29
German CityEst. 32,30 33,00
Gim Global 55,70 56,00
Groeigarant 1,37 1,37
Holl.Eur. Fund 59,50 59,50
Holl. Obl.Fonds 130,50 131,00
Holl.Pac. Fund 136,00 e 135,50
Holl. Sel.Fonds 98,90 98,90
HollandFund 90,20 90,20
HoogeHuysHypf. 124,50 124,80
INBBnkVerre Oost. 45,80 46.10
INGBnk Dutch F. 61,60 62,10
INGBnk Geldm.F. 61,19 61,20
INGBnkGIob.F. 52,70 52,70
INGBnk Oblig.F. 33,00 33,10
INGBnkßentegr.F 129,10 129,30
INGBnkSpaard.F. 103,88 103,90
Interbonds 486,00 487,00
Intereffekt 500 27,40 27,50
Intereffekt wt 24,90 25,80
Intereffekt Yen Value 81,50 81,50
Investapart. 82,50 d 80,50
ISHimal.Funds 17,50e 17,60
JadeFonds 209,00 209,90
Jap.Convertible.F. 50,00 50,00
Jap.lnd.AlphaF. 7550,00
JapanFund 19,10 19,10
Korea Pac.Tr. % 13,70 b 13,90
Latin Am.Eg.F. 104,00 103,00
LeveragedCap 60,00 60,00
Liquirent 54,60 54,60
Mal.Capital F.s 15,90 16,00
MeesObl.Div.F. 115,30 115,30
Mexico IncomeF. 19,20 18,50
Mondibel 76,90 76,90
Nat.Res.Fund 75,70 75,50
New AsiaFund 10,70 10,60
NomuraWarr.F. 0,20 0,20
OAMF Rentefonds 11,30 11,40
Obam,Belegg. 312,60 315,50
OhraAand.F. 64,20 64,60
Ohra Liq.Grf. 54,20 54,20
Ohra Obl.Df. 54,70 54,80
Ohra Obl.Grf 55,20 55,20
Ohra Onr.G.F. 58,60 58,70
Ohra Totaal F. 58,10 58,40
OrangeFund 27,90 27,90
Pac.Dimensions 31,00 31,00
Pac.Prop.Sec.F. 45,30 45,30fPierson Rente 128,40 128,60
Pitcher 45,70 45,40
Postb.Aandelenf. 57,10 57,20
Postb.Beleggf. 57,60 57,60
Postb.Obl.r 47,90 47,90
Postb.Verm.gr.f. 60,00 60,10
Rentalent Bel. 169,10 169,20
Rentotaal NV 38,50 38,60
RG Aand.Mixfund 59,70 59,90
RG America F. 136,80 137,00
RG Dwirent F. 53,50 53,40
RGEuropeF. 127,20 127,40
RGFlorenteF. 129,60 129,50
RG Hollands Bezit 97,70 97,80
RG NettorenteF. 105,40 105,40

RG Obl.Mixfund 61,30 61,20
RGPacificF. 140,00 141,30
RG Rente Mixfund 63,60 63,50
Robeco 112,80 113,10
Rodamco 50,90 f 50,70
Rodamcoßet.Ned. 100,00 100,00
RodinProp.s 68,00 68,00 aRolinco 115,40 116,00
Rolincocum.p 89,20 89,20
Rorento 82,30 82,40
Schrod.lnt.Pr.F 28,30 28,30
Sci/Techs 15,00 14,50
Suez Gr.Fund 50,50 50,50
SuezLiq.Grf. 201,00 201,00
TechnologyFund 16,30 16,30
TokyoPac.Hold. 238,00 237,00
Tolsteeg, Beleggmij 350,00 350,00
Trans Eur.Fund 90,30 91,00
Transpac.F. 357,50 355,00
Uni-Invest 18,90 19,20
Unicolnv.Fund 68,50 64,00 d
UnifondsDM 31,80 32,00 d
Vaste Waard.Ned 52,50 53,00
VastNed 104,50 104,50
VHS Om*. Mij 4,80 f 4,70 eVIBNV 44,30 44,50
VSBAand.F. 99,70 99,50
VSBLiq.Groeif. - 100,00
VSBMixFund 61,30 60,90
VSB Obl.Groeif. 108,40 108,40
VSB Rente Fonds 100,50 100,70
WBO Intern. 68,30 68,70
WereldhaveNV 94,90 95,10
World Prop.F. 69,50 69,70
ZOM Flonda F. $ 32,80 32,80
Zonnespectrum 9,20 9,20
Parallelmarkt
IPNA3nrc 337,00 a
Melle.vannrc 104,00 105,00
Pan Pac. Winkel 3,90 3,90
Wall Streot
allied signal 33 ï^ 34Vt
amer.brands 33Vt 34 Vt
amer.tel.tel 54 53
amococorp 60 3/< 61'/e
asarcoinc. 27 1/. 28 3/i
boeingco 43 _ 43 3/(
can.pacific 15 Vt 15 Vt
chevron 41 Vt 42 Vt
chiquita 13Vt 13Vt
chrysler 48 Vt 50
citicorp 45 Vt 45 Vt
cons.edison 24 Vt 24 'A
digit.equipm. 32 Vt 33 Vt
dupont nemours 54 3A 55
eastmankodak 47 'A 47 Vt
exxon corp 59 Vt 59'/»
ford motor 29 28:/<
gen.electric 48 'A 48 Vt
gen.motors 38 'A 38 Vi
goodyear 35 Vt 35 _
hewlett-pack. 98 Vt 98 '/i
int.bus.mach. 72 Vt 73 >/t
int.tel.tel. 85 '/< 85Vt
klmairlines 26 H IVA
mcdonnell 139Vi 139 M
merckco. 37 Vt 36 V-

mobiloil 8214 _Vi
omega financ. 25 24 'A
philips 31 31 '/.
royaldutch 109 Vt 108V
sears roebuck 50 Vi 50 'A
sfe-south.pac. 16 14 16M
texacoinc. 60'/. 61'/<
travelers 33 '/< 33 V
united techn. 59 58 Vi
westinghouse 13 Vi 13 M
whitmancorp 1614 15 3/i
woolworth 15'/< 15

Advieskoersen
amerik.dollar 1,660 1,780
austr.dollar 1,23 1,35
belg.frank (100) 5,28 5,58
canad.dollar 1,210 1,330
deensekroon (100) 27,10 29,60
duitsemark (100) 109,50 113,50'
engelse pond 2,60 2,85
finsemark (100) 35,50 38.00
franse frank(100) 31,05 33,80
griekse dr. (100) 0,63 0,80
hongkongdlr.(lOO) 19,25 23,25
iersepond 2,55 2,80
itallire(10.000) 9,90 11,60
jap.yen (10.000) 172,00 178,00
noorse kroon (100) 24,20 26,70
oost.schill. (100) 15,62 16,12
portescudo (100) 0,98 1,16
spaanse pes.(100) 1,25 1,41
turkse lira (100) 0,0032 0,0059
zuid.afr.rand 0,40 0,55
zweedse kr. (100) 22,20 24,70
zwits.fr. (100) 130,75 135,25

Wisselmarkt
amerik.dollar 1,72825-1,73075
anti'l.gulden 0,9575-0,9875
austr.dollar 1,2960-1,3060
belg.frank (100) 5,4465-5,4515
eanad.dollar 1,26775-1,27025
deensekroon (100) 28,665-28,715
duitsemark (100) 112,0650-112,1150
engelsepond 2,7445-2,7495
franse frank(100) 32,595-32,645
griekse dr. (100) 0,6780-0,7780
hongk.dollar(100) 22,2750-22,5250
iersepond 2,6900-2,7000
itallire(10.000) 10,905-10,955
jap.yen(10.000) 175,950-176,050
nwzeel.dollar 1,0680-1,0780
noorsekroon (100) 25,585-25,635
oostenr.sch. (100) 15,9190-15,9290
port. escudos(100) 1,0780-1,1180
spaanse pes.(100) 1,3430-1,3530
zweedse kr. (100) 23,635-23,685
zwits.frank(loo) 133,545-133,595
e.e.u. 2,1320-2,1370

Indexen
CBS-koersindex 274,20 275,80

EOE-index 408,92 412,21

DowJones-index 3826,36 -3,37

Optiebeurs
serie omzet v.k. s.k.

KPN c jan 50,00 346 5,50 6,00
KPN c apr 55,00 315 2,60 2,80
abn amro c jan 62,50 212 1,80 1,70*
abnamrocapr 62,50 210 3,30 3,20
abnamrocapr 65,00 294 2,10 2,10
abn amro p jan 55,00 325 0,30 0,30
ah c jan 50,00 962 2,50 2,80
ah cjan 52,50 295 1,00 1,20
ah c apr 50,00 409 3,50 3,90
ah c apr 55,00 273 1,30 1,40
ah c jul 55,00 246 1,70 2,10
ah pjan 50,00 340 0,90 0,80
ah papr 50,00 492 1,80 1,10
d/fl c dcc 170,00 321 3,90 4,00
d/fl pmrt 175,00 253 5,50 5,80
els c apr 18,00 965 0,80 0,80
els c jul 18,00 273 1,00 1.10
els pjan 17,00 220 0,70 a 0,50
els papr 17,00 300 0,90 a 0,70
coc e nov 400,00 343 10,30 12,50
coc c nov 410,00 847 2,30 3,80
coc c nov 415,00 1778 0,80 1.40
coc c nov 420,00 1006 0,20 0,30
coc c dcc 400,00 282 14,00 16,00
coc c dcc 410,00 234 7,60 9,20 acoc c dcc 415,00 418 5,30 a 6,50
coc c jan 420,00 636 7,30 8,20
coc c apr 440,00 605 7,50 a 8,00
coc pnov 405,00 859 1,00 0,50
coc pnov 410,00 1747 2,70 1,40b
coc pdec 410,00 777 6,50 5,40
coc pn9s 310,00 510 1,50 a 1,10
hoog pjan 75,00 389 1,60 1,70
hoog pjan 80,00 233 3,50 3,50
kpbt pjan 50,00 250 1,80 1,40
nll pnov 97,00 515 2,00 1,85
nut c nov 85,00 426 5,00 7,00
nut c feb 90,00 279 7,70 8,20
nut c feb 95,00 668 5,30 6,00
olie cnov 190,00 230 1,10 1,40
olie c apr 210,00 254 2,50 2,50
phil c nov 55,00 607 0,30 a 0,40
phil c jan 55,00 518 2,00 2,30
phil c jan 60,00 363 0,70 a 0,70
phil c apr 55,00 605 3,60 4,00
phil papr 52,50 375 2,60 2,40
phil papr 55,00 523 4,00 3,30 btops c nov 750,00 369 4,00 5,30
tops c nov 760,00 396 1,50 2,10
umi c nov 200,00 250 1,10 1,00

Goud en zilver
Goud onbewerkt 21,220-21,820,vorige
21,110-21,710,bewerkt 23,420 laten, vonge
23,310 laten.

Zilver onbewerkt 250-320,vorige 250-320,
bewerkt 360 laten, vorige360 laten.
a=laten g=bieden+ex.div.
b=bieden h=laten+ex.div.
c=ex-claim k=gedaan+h
d=ex-dividend l=gedaan+g
e=gedaan+biedefl vk=slotkoers vorige dag
f=gedaan+laten sk=slotkoers gisteren

Veel geld in verkeerde projecten gestopt

Rekenkamer: EU
verspilt miljoenen

(r SSEL -De Europese Rekenka-
i 's bezorgd over het slechte be-
H van de gelden in de Europese
tle' Waardoor miljoenen verloren
Begaan. In het jaarverslag over
'f. kritiseren de controleurs van,
[, in de gemeenschap het
reken van goede controle enlogement.

.J-Uropese Commissie krijgt de
i van voren. „Ondanks herhaal-
je'often om maatregelen te tref-> heeft zij ten aanzien van de
nciële controle niet de resulta-.JVeten te bereiken die de begro-

efSi-?utoriteiten hadden gewenst."
ju krijgt de commissie het ver-

" te weinig greep te hebben op
Jt
eenschapsuitgaven. Goede eva-

,'e§egevens over projecten
~ aan kredieten zijn verstrekt,|b*ken.
Programma's voor Midden- en

Oost-Europa en de voormalige Sov-
jetunie, die vaak zijn toevertrouwd
aan adviesbureaus, houdt Brussel
„onvoldoende greep". Daardoor
ontstaan doublures en gaan sommi-
ge'projecten voorbij aan de econo-
mische omstandigheden en de prio-
riteiten in de betrokken landen.
De comités die toezicht moeten
houden op de structuurfondsen,
waarvan de achtergebleven gebie-

den in de gemeenschap profiteren,
beschikken over onvoldoende infor-
matie om goed werk te kunnen le-
veren. Lidstaten kunnen in hun
declaraties allerlei uitgaven opne-
men, zelfs de btw. De steun van het
Sociaal Fonds wordt gebruikt voor
nationale uitgaven die al zijn ge-
daan.
Er werd steun gegeven aan de op-
leiding voor werklozen, die niet

werkloos waren. Werknemers van
grote banken en internationale ac-
countantskantoren kregen op kos-
ten van de gemeenschap bijscho-
ling. Subsidies gingen naar werkge-
legenheidsprojecten waarvan
sommige het effect hadden, dat ba-
nen verloren gingen en bedrijven
failliet. Zo werd 3,4 miljoen gulden
aan bijdragen uit het Sociaal Fonds
verspild.
De Rekenkamer hekelt ook het be-
leid ten aanzien van het indammen
van dewijnplas. Terwijl de gemeen-
schap sinds 1989 al meer dan 2,5
miljard gulden heeft uitgegeven
voor het rooien van wijngaarden, is
in diezelfde periode de produktie
van tafelwijn met 21 procent toege-
nomen. Grote producenten in som-
mige lidstaten hebben de gelden
gebruikt om de produktie van drui-
ven voor tafelwijn te financieren.

Kabelexperiment

KPN bundelt
multimedia

DEN HAAG - KPN gaat de acti-
viteiten'op het terrein van multi-
media samenvoegen in een nieu-
we onderneming: PTT Multime-
dia. Dit is gisteren op het tiende
kabelcongres in Den Haag be-
kendgemaakt. Directeur van
PTT Multimedia wordt dr ir H.
Kivits, oprichter van het vorig
jaar doorKPN overgenomen ad-
viesbureau Intercai. Volgens Ki-
vits gaat KPN een miljard gul-
den investeren in multimedia.

Het nieuwe bedrijf gaat vanaf 1
januari volgend jaar officieel
van start.
In eerste instantie richt Multi-
media zich op de Nederlandse
markt, maar het is de intentie
om de ontwikkelde diensten ook

Europees te gaan aanbieden. Bij
de ontwikkeling van nieuwe
diensten in (vaak) nieuwe mark-
ten is in toenemende mate spra-
ke van integratie van verschil-
lende media: beeld, spraak, data,
enzovoort. De volgende bestaan-
de of in oprichting zijnde bedrij-'
ven gaan deel uitmaken van
Multimedia: Teleworld, Videotex
Nederland, TeleSelect, Telekado,
CallFactory, Planet Internet en
MM7.

" Intercai-oprichter Henk Kivits gaat nu PTT Multimedia leiden.
Archieffoto: PETERROOZEN

economie

Maleisië doet op slotdag water bij de wijn

APEC-landen werken
n fases aan vrijhandel

Van onze redactie economie

ijGOR _ Vanaf 1995 gaan alle landen van de APEC (Asia-
Pfic Economie Coopration) werken aan vrijhandel. De mate

'arm elk land zijn handel vrijmaakt is afhankelijk van de
'^omische ontwikkeling van dat land. In 2010 kunnen de rij-
e landen hun handel hebben geliberaliseerd, terwijl voor de
as* ontwikkelde landen het jaar 2020 geldt.
staatshoofden en regeringslei-

°.van de APEC sloten gisteren
topconferentie in In-

«sië af. De leiders van de acht-
manden in Azië en rond de Stille
j/jzee werden het eens over de. J^an de slotverklaring, waarin
-ch vastleggen op de liberalise-ren de handel.

Veel meer winst Volvo
GOTHENBURG - Volvo draait zeer goed. In de eerste negen maanden van
dit jaar steeg dewinst voor belastingen bij het Zweedse concern, dat voor
een derde eigenaar is van Nedcar, van 1,6 miljard tot 12,7 miljard kroon
(f 3 miljard). De omzet groeidevan 73 miljard tot 112 miljard kroon. Al
eerder dit jaarwerd duidelijk dat Volvo een forse winstsprong maakt. Dat
kwam onder meer door de verkoop van deelnemingen, maar ook door een
flinke groei van de verkoop van personen- en vrachtwagens. Deze groei
heeft geleid tot langewachttijden bij de aflevering.De omzet bij de perso-
nenwagens groeide met 30 procent tot f 12,6 miljard. Bij de vrachtwagens
werd f 8,9 miljard omgezet, 34 procent meer dan in deeerste negen maan-
den van 1993. De rest van de omzet kwam tot stand bij Volvo Penta, Volvo
Aero en Fortos Group. De laatstgenoemde divisie begon op 1 juli dit jaar
te draaien en omvat de belangen van Volvo buiten de autosector.

Groot verloop
bouwvakkers

Van onze redactie economie

DEN HAAG - Jaarlijks verlaat
twaalf procent van de bouw-
vakkers de bouw. Ontslag, ar-
beidsongeschiktheid en een
andere baan zijn de belangrijk-
ste oorzaken. Dit is gebleken uit
een onderzoek van het Econo-
misch Instituut voor de Bouw-
nijverheid (EIB).
Het EIB waarschuwt tegen het gro-
te verloop omdat gevreesd wordt
dat in de toekomst te weinig nieuwe
mensen de bouw instromen.
De enquête is uitgevoerd onder
bouwvakkers in 1991. In dat jaar
verdween dertig procent van de uit-
tredende bouwwerkers in de wao.
Ook dertig procent vond een baan
buiten de bouw. Ontslag was voor
twintig procent de reden van ver-
trek. Van de ontslagenen gaf een
groot deel aan graag weer in de
bouw te willen werken. In het voor-
jaar van 1994 had 15 procent op-
nieuw een baan in de bouw gevon-
den.

In de toekomst zal er minder in-
stroom van nieuwe werknemers
zijn. De bouwbedrijven moeten het
personeel daarom vooral recruteren
onder de voormalige ontslagenen.
Van de mensen die een baan buiten
de bouw vinden wil 80 procent na-
melijk niet meer terug naar de
bouw.
De arbeidsongeschiktheid (grootste
oorzaak van de leegloop) wordt in-
middels ook aangepakt. Herkeurin-
gen kunnen in de toekomst ook van
invloed zijn op het aantal bouwvak-
kers dat de bouw verlaat, meent het
EIB.

munt uit
Matsushita

Het Japanse Matsushita, één
van de grootste producenten
van consumentenelektronica
ter wereld, heeft zijn winst
voor belasting in de periode
maart tot en met september, de
eerste helft van het boekjaar
1994/95, met 46 procent zien
stijgen tot 84,57 miljard yen (f
1,49 miljard). De omzet nam 5
procent toe tot 3,37 biljoen yen
(f 59,3 miljard). Matsushita
profiteerde sterk van de geste-
gen verkoop van telecommuni-
catie- en multimedia-appara-
tuur, zoals faxen, draagbare
telefoons en cd-drives voor
multimediacomputers.

ACF
ACF Holding (produkten en
dienstverlening op het gebied
van de gezondheidszorg) en de
Stichting Thuiszorgwinkels
Nederland (STWN) zien af van
samenwerking op het gebied
van de exploitatie van medi-
sche warenhuizen voor parti-
culieren. Partijen zien op dit
moment te weinig mogelijkhe-
den om tot een interessante
samenwerking te komen. Vol-
gens een woordvoerder van
ACF is na diepgaand onder-
zoek gebleken dat de formules
van de twee ketens teveel ver-
schilden.

Shell
De Koninklijke/Shell Groep is
volledig eigenaar geworden
van de Italiaanse oliemaat-
schappij MonteShell. Het
Brits-Nederlandse concern be-
zat al 50 procent van MonteS-
hell en heeft nu mede-aandeel-
houder Edison, dochter van
Montedison, uitgekocht voor
238 biljoen lire (f 263 miljoen).
Montedison heeft 7,6 procent
in handen van de Italiaanse
markt voor raffinage, trans-
port, opslag en distributie van
olieprodukten.

Japan
Japan heeft de afgelopen
maand in zijn handel met het
buitenland een overschot ge-
boekt van 9,28 miljard dollar.

(ADVERTENTIE)
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Ijorissen financieringen
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lElk bedrag tot 200.000,-en " Geen informatie bij
andere looptijd mogelijk. werkgever;
Overlijdensrisico meestal gedekt, toetsing bijBKR-Tiel.
Indien gewenstvrijstelling " Geen bijkomendekosten
van aflossing bij ziekte, " Gevolmachtigd
ongeval, invaliditeit intermediair; lid Ned. Ver.
(mits dit verzekerd wordt). Financieringsadviseurs.

LTEL. 045-721781 -727957

Autoverzekering
Waarom
betaalt
u nog

te veel
Wij zijn er zeker van u een
autoverzekering aan te kun-
nen bieden met zeer gunstige
voorwaarden, voor een premie
die meestal lager ligt dan u nu
betaalt. Neem vrijblijvend de
proef op de som en bel van-
daag nog.
GEURTS ASSURANTIËN

Nieuwstraat 22-24
tel. 045-211668/221090

HOENSBROEK

Ik lees de
krant
indeklas
StichtingKrant In deKlas

Tel. (020) 6647536

fWïj hebben uitstekend nieuws voor u! ]
Op 17 november is het zover, dan geeft defranse overheid toestemming om

J_^_WL A f\ f*| i i „
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Persoonlijk-0o , klassiek gemeubileerde, kamer is de ontvangstruim-
atvan dit traditionele bedrijf,
a„ 1922 door Colaris werd
E-picht. Gezelligheid, kwali-
:hri^ een Persoonlijke sfeer
i~J deze wijnimporteur hoog
'an S Vaandel. De formule van
arm is zekerheid. Voor het
en °Urs koos het bedrijfje wij-
r ant

le al hadden gescoord in
■>ccc iik ' SPanJe en Italië. Dits koppelen aan een goede

presentatie is volgens Jacques
van Pol een garantie voor triomf.
Een lekkere wijn zorgt volgens
de directeur voor sfeer, warmte
en een prettige stemming, het
goede leven. „Misschien is dat
bourgondische aspect een van de
redenen voor de hoge score van
Limburg." Voorlopig hebben ze
in Weert hun handen vol aan de
promotie van de winnende wij-
nen en de verkoop ervan aan
nieuwsgierige genieters.

Erik Sauter uit Maastricht valt
graag in de prijzen, maar wil
daar ook niet teveel waarde aan
hechten. „Sauter Wijnen wordt
elk jaar gevraagd voor het con-
cours en het is onsportief om niet
mee te doen," meent directeur
Sauter. De Muscadin, Muscat
Sec Vin de Pays de I'Hérault
1993 heeft voor deze groothandel
de titel 'Witte wijn van het jaar'
in de prijsklasse tot ’ 12,50 be-
haald. Dit is geen toeval, want
deze wijn is al een keer eerder in
de prijzen gevallen.

De selectie van de drank ging
volgens Sauter puur willekeurig.
Veel keus in die prijsklasse was
er niet. „Een goede wijn voor

maar ’ 12,50 is zeldzaam, want
je kunt geen Rolls krijgen voor
de prijs van een Volkswagen.
Bovendien zijn in het najaar veel
wijnen uitverkocht." Voor de di-
recteur zijn de uitkomsten van
de wedstrijd niet zaligmakend,
omdat veel hoogstaande wijnen
geen schijn van kans hebben
door weersomstandigheden en
de massaliteitvan het proeven.

" Jacques van Pol uit Weert (links), Erik Sauters uit Maastricht (midden) en Ron Cohen uit Heerlen hebben met
hun neus voor goede wijn het merendeel van deprijzen in de wacht gesleept tijdens het wijnconcours in Amsterdam.

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

DOOR MARIËTTE STUIJTS Feestelijk uit eten bij haven van Maasbracht

Vrouwelijke meesterkok aan
het roer in 'scheepskombuis'lUbri krijgen we voor deze

'ekk tips van fervente lekker-
lje en* Collega's en bekenden
tti l 6 en graag uit eten gaan
iatl

n goede ervaringen graag
ien anderen willen doorgeven.

(,'ü vi a.am van restaurant Da Vin-
tiaj °P die manier meerdere
iteVp ' Reden voor ons om de

richting Maasbracht te
kl fn* En te ontdekken dat
-4revetlPgevers niet hadden over-

I 'Cht *| tem* lets voor een feestelijk

'Pecii6', Een uitJe waarvoor je
Mjrj aa].naar Maasbracht moet
"allie halve als Je daar toe-Se v.? woont) en dat enigszins in

:;je jeiP/*fren kan lopen. Zeker als
■^«"k» laat gaan met wijn en
>eft " !eerd- Maar wat ons be"

dat beslist waard, of,
toe Dt,C:at beet in horecatermen:
■ik[^^"kwaliteitverhouding is

?e^o°ktdt hii Da Vinci dan ook
ke m **door de enige vrouwelij-
ri Jk ?eesterkok die Nederland
Narent Pc inmiddels 28-jarige
ie p|° Reuten roerde eerder in
""arn-T van de sterrenrestau-#*i,W? ■ Cas ijkers (De

lne Hermsen en Jan
'iq jaa

emans (Der Bloasbalg). Vo-
W h

sePtember begon Margot
1311 Petr° K°olS

'■*Ht m een eigen restau-

let tv
(en JVeetal slaagt er in om vankorJ;,entJe in zijn zaak een bij-
voorh av°ndje-uit te maken,
■fe verf

6 vriendelijke bediening,
'M\_ I]nde gerechten, de sfeer-
ten,^ lnrichting. Wij waren er
fri VernSte meteen °P °ns gemak
'San ?aaPten ons onder het eten
4v°or H b**-izondere inrichting
Monti efhebbers: stoelen van
Pn s 1' 6en bar in de vorm van
Pies , \p) en leuke hebbedinge-IT~ " «>als op elke tafel een ande-

re, aparte pepermolen. Op die
van ons stond bijvoorbeeld een
stoere Amerikaanse, waarover
Petro, die onze interesse be-
merkte, enthousiast vertelt.

Het pand aan de haven in Maas-
bracht, dat in 1990 werd opgele-
verd, leent zich voor een bijzon-
dere inrichting. Het is niet toe-

vallig in de vorm van een schip
gebouwd, want boven het res-
taurant ligt een scheepvaartmu-
seum.

Terug naar de tafel. Daarop
kwam aan mijn kant het menu
Da Vinci (drie gangen, waarbij je
telkens uit twee gerechten kunt
kiezen, voor 55 gulden), de over-
zijde ging a la carte. Ik begon

met salade met ham, goed van
smaak. Maar die verbleekte bij
de verrukkelijke 'salade van de
dag' met warme stukjes griet en
een heerlijke dressing (27,50 gul-
den) van mijn tafelgenoot.

De kaart verandert overigens re-
gelmatig en het driegangenmenu
dat ik nuttigde, ziet er inmiddels
weer heel anders uit. De kaart

bevat verder het Menu Margot
(vijf gangen voor 87,50 gulden)
en een beperkt aantal a la carte
gerechten.

Als hoofdgerecht koos ik kabel-
jauw met tomaten en basilicum.
De vis werd geserveerd met een
mooi garnituurvan plakjes cour-
gette en tomaat, in een soort
bouillon met vage basilicum-
smaak. Erg lekker. Net zoals de
gebakken zeetong met bieslook
(49,50 gulden) van mijn tafelge-
noot. We vonden de gerechten
wel veel op elkaar lijken (een-
zelfde soort saus en garnituur)
maar waren beiden tevreden;
dus wat maakt het uit.

Bij mijn menu hoort nog een des-
sert. Ik nam het kaasplateau, dat
we van onze gastheer gerust met
zijn tweeën mochten delen - hij
vindt dat zelfs heel verstandig,
zei-ie -, en leverde er twee bord-
jesbij.

Rest nog te vermelden dat ze er
voortreffelijke grappa hebben en
dat het Tlly Espresso Servies'
(Espresso met kleine zoetigheid-
jes) er uit ziet als een feestje op
zich.

Restaurant Da Vinci ligt aan de
Havenstraat 27; reserveren is
vooral in het weekeinde aan te
raden:o4746-5979.

" Plezierig tafelen in restaurant Da Vinci. Foto: JAN PAUL kuit

Kleden
Sauter: „Wat die weersomstan-
digheden betreft, we drinken en
eten zoals we ons kleden. In de
winter dragen we dikke kleren
en drinken we warmere en volle-
re wijnen. De luchtige kledij in
de zomer staat voor een lichte
frisse wijn. De herfst heeft dus
duidelijk invloed op de voorkeur
van de proevers tijdens een wed-
strijd."

„En wat die massaliteit aangaat:
fijne elementen zijn voor een
liefhebber fascinerend, maar tij-
denszon grootschalige proeverij
moet je net je wijn onderschei-
den dooreen sterke kleur, en een
krachtig profiel. Soms is dat van
alles net iets te veel."

Het Maastrichtse familiebedrijf-
je uit 1902 is in de loop van de
tijd een 'familiefabriek' gewor-
den. De wijnkelders zijn vervan-
gen door een groot magazijn met
een capaciteit van meer dan een
miljoen flessen. Geen folklore,
geen poespas, maar een zakelijk
imago. „We leveren geen sfeer,
maar wijn. De sfeer krijgen onze
klanten thuis alk ze de fles open-
trekken. Je moet met de tijd
meegaan. Voor ouderwetse
kneuterigheid bestaat geen
markt meer."

consument

Concours selecteert kwaliteit tegen lage prijs

Limburgse wijnneuzen
zorgen voor triomf

DOOR KATJA KREUKELS

rie wijnhandelaren uit
*ert, Maastricht en Heer-i1ziJn tijdens de zesde edi-l* van een gigantisch wijn-

"V^cours als besten uit dejoeverij gekomen. Vijfen-
'-"ighonderd wijnen wer--n door importeurs uit de

ingezonden. Hon-'rcj gingen er door naar de
ie op 6 november in

"»wuerdam* Deskundige,
JJfhankelijke fijnproevers
JPben in het Amstelhotel
■ blinddoek omgeknoopt
[ uiteindelijk de Limbur-Ls Wet zes van de negen'Pciële oorkondes be-
land. De organisator van
p concours, de stichting
["■i-N. (Wijn Instituut Ne-.^iand), houdt niet van
■"eters en bellen. De ach-
IJ^ggende gedachte van de
Cïfri^d is om de wiJn«ter bij de consument tet^ngen en betaalbare kwa-""eit aan te prijzen.

'a ' d°nker, complex én fris,
iTI p en fruitig noemt Jacques
k-ris tt ■'■directeur van Léon Co-
L WiJnen in Weert, zijn tweeL aePaardjes. De Alsace Chas-
itas- Vieilles Vignos 1993 is de; e wijn van het jaar 1994 in

tot ’ 17,50.
Roe de Cambes Cótes de'

j81991 werd de Bordeaux
2 5

mt jaar in de prijsklasse totL ' Colaris Wijnen werd ook
|j ezen voor het grootste aan-
L n°minaties. Genoeg reden
fctit6? 11 groot feest in het monu-
f nal-e familiepand in Weert.

L ZlJn natuurlijk erg trots.
■Hbir Cen bevestiging van de,
a tle die je zelf nastreeft,
jjjjr't01 feest past niet bij onze
t4j' B°vendien is het daar nu.
in v druk voor met de feestda-
au pv de deur," zegt directeur Hoodprijs

Beginnersgeluk of een goede
neus voor een uitmuntend glas
wijn? Ron. Cohen uit Heerlen
heeft net een half jaar zijn han-
del op poten of hij sleept meteen
de hoofdprijs in de wacht tijdens
het wijnconcours. Cohen vindt
het grappig datLimburg op deze
manier uit de bus komt.
Zijn Bourgogne Pinot Noir Mai-
son Camille Giroud 1991 werd
bekroond met de titel 'Wijn van
het Jaar 1994', Met de Cötes du
Ventoux Chateau Pesquié, Cuvée
Quintessence 1990 behaalde Co-
hen de prijs 'Rode wijn van het

jaar in de prijsklasse van

’ 17,50.
„Ik ben er nog steeds een beetje
confuus van, maar geheel onver-
wacht is deze overwinning niet.
Ik wil geen massaprodukten of-
tewel wijnen waarmee is gema-
nipuleerd. Lage rendementen en
oude stokken is mijn geheime
formule en een krachtige rode
wijn met veel kleur is mijn han-
delsmerk. In onbekende gebie-
den vind je vaak alcoholische
hoogstandjes," vindt Cohen die
apetrots is op zijn twee oorkon-
des.

Tot zijn grote vreugde is zijn
klantenkring door de uitslag van
het concours verdubbeld. De
winkel begint te lopen. Toch zou
Cohen op langere termijn zijn
beroep willen veranderen in dat
van een wijnboer, zodat hij in
Frankrijk zijn eigen 'chateau'
kan gaan betrekken. Ondanks
zijn liefde voor deze drank, blijft
hij met beide benen op de grond.
Wijn is voor Cohen geen verza-
melobject. „Je hebt veel gekken
en filosofen, maar wijn blijft een
gebruiksvoorwerp. Ik hanteer
zelf maar één criterium: het is
lekker of het is niet lekker."

eetlust
In Eetlust berichthet
Limburgs Dagblad

wekelijks uit dewereld van
eten en drinken. Culinaire

nieuwtjes, opvallende
trends en bijzondere

eetadressen komen aan bod.
De redactie zal geregeld

aanschuiven in Limburgse
etablissementenen verslag
doenvan haar bevindingen.

Coördinatie Mariëtte
Stuijts.

Eetcafés
Hans Horsten is kennelijk een zeer gezellig cafébezoeker, hij heeft in
ieder geval tientallen eetcafés in Nederland bezocht en daar de naar
zijn oordeel lekkerste recepten genoteerd. De opsomming achterin
van door hem aanbevolen eetcafés zou op zich al een zeer bourgondi-
sche reis van een week of vier kunnen opleveren; zijn keus kan, voor
zover mij bekend, mijn goedkeuring wegdragen. Met name Café
Hammingh in Garnwerd en Huiskamercafé en Logement Oortjeshek-
ken in de Ooypolder bij Nijmegen. In Limburg tellen Gennep, Arcen,
Venlo, Roermond, Sittard, Valkenburgen Maastricht tenten die Hans
Horsten wel aanspreken. Helaas ontbreken Heerlen en Kerkrade vol-
ledig, en ook daar zijn toch wel een paar te pruimen eetcafés? Ik ga
in ieder geval een keer de bouillabaisse in I'Union in Roermond pro-
beren (hoewel het boekje natuurlijk bedoeld is om het gerecht zelf te
maken) en de Salade Nicoise Trajecturn ad Mosam, uiteraard in
Maastricht. En dan heb ik nog niet gewezen op het definitief Mexi-
caanse - Texmex- - accent van de veel eetcafés - daar heb je de faji-
ta's weer. Het moet trouwens een hele kunst zijn fajita's te maken
zonder die dikke gietijzeren pan. Een lekker boekje voor de trendy
eter. En of dat allemaal strookt met de 'eerlijke' keuken? Ach. ’24.90.

Vis
| Nederlanders vissen wel, maar
| het eten van vis laten ze aan an-
| deren over. Toch komen er wel
|boeken uit met visrecepten, want
|als er een ingrediënt is, waarbij
| je enige deskundigheid niet moet
| versmaden, dan is het wel vis.
|Met de verkeerde bereidingswij-
| ze is all heel wat kostelijke vis
| grondig verknoeid, ik kan er
{over meepraten. Het boek Vis,
jverrassend lekker van Sabine
jSalzer is er een van het type
f 'zeer fraai gefotografeerd, zeer
jduidelijk uitgelegd. Alle berei-
| dingswijzen zijn in punten ver-
\ deeld. Er staat echt van alles in

en ik kan me niet aan de indruk onttrekken, dat veel recepten zeer
verfijnd zijn. In het bijzonder wil ik wijzen op het hoofdstuk 'Hits
voor kinderen', want kinderen hebben vaak iets tegen vis, meer nog
dan de gemiddelde volwassen Nederlander. Het gaat daarbij vooral
om visgerechten waarin de vis niet meer als 'dier' te herkennen is en
vandaar dat deze recepten ook veel volwassenen wel zullen aanspre-
ken. ’39.90.

Vlaaienboek
Hoewel veruit de meeste vlaaien
worden vervaardigd door de
bakker, zijn er ook nog mensen
genoeg dieze zelf willen bakken.
Dat schept de behoefte aan een
kookboek en sinds het verschij-
nen van de eerste druk in 1978 is
daarbij de onbetwiste topper*,
het Limburgs Vlaaienboek van
Wil en Netty Engels-Geurts in
Schinnen. Daarvan verscheen nu
dé tiende druk, de tweede van de
herziene versie uit 1989. Bij de
bakker zul je vergeefs vragen
naar oeftenvlaai ... het is de
vraag of je zelfs nog wel ergens
de benodigde gedroogde peren

kunt krijgen. En ook de moorevlaai lijkt me een experiment: moore
zijn peentjes, zoals men wel weet, en ik ken een grapje over een ko-
nijn dat een bakker met veel zeuren zover krijgt dat hij worteltjes-
taart maakt, en dan tegen de bakker zegt: 'Vies hè?' In ieder geval
staat het echtpaar Engels erom bekend, zijn recepten degelijk uit te
proberen. Het boekje kwam uit bij uitgeverij M&P in Weert, en kost
’16.90.

Ouderwets lekker
Ik grijp nog geregeld naar Wan-
nee's Kookboek van de Amster-
damse Huishoudschool, want
hoe kom je anders achter het re-
cept voor griesmeelpudding met
aalbessesap? Ina Drukker be-
werkte dat boek een poosje gele-
den, en heeft nu een handzaam
'uittreksel' gemaakt onder de ti-
tel Ouderwets lekker. Volgens
mij zag de 's zondagse tafel er
vroeger niet zo uit als het plaatje
op de omslag, maar je moet toch
wat, in de strijd met de Bengaal-
se, de Koreaanse en Tahitiaanse
keuken. Hoe dan ook: nu hoeft
niemand meer de smoes op te
hangen maar fajita's te hebben gemaakt, omdat hij nergens het re-
cept voor een gehaktballetje kon vinden. Gebakken bloedworst met
aardappelen, stamppot met rauwe groenten, postelein, rabarber met
vanillevla, het hoeft ineens geen geheimen meer te hebben voor de
trendy keukenprins(es). Het boek kost ’24.90.

De eerlijke keuken
Marlies Batelaan schrijft in het
voorwoord van De Eerlijke Keu-
ken eigenlijk niet wat zij ver-
staat onder de 'oneerlijke' keu-
ken, maar ik denk dat ze bedoelt:
de vanzelfsprekendheid waar-
mee we gebruik maken van ge-
droogde kruiden, van exotische
ingrediënten, van kant en klare
sauzen. Haar credo is, dat je pas
eerlijk kookt als je niet te veel
sauzen gebruikt en als je groen-
ten en fruit gebruikt in het sei-
zoen waarin ze beschikbaar zijn.
En ze is, helaas voor de ouder-
wetse keuken, tot de conclusie
gekomen dat langs de Middel-

landse Zee nog eerlijker wordt gekookt dan in onze contreien, zodat
veel van haar recepten mediterraan aandoen. (Pas werd bekend dat
Grieken tegenwoordig een langere levensverwachting hebben dan
Nederlanders en Denen - ik bedoel maar).
Ik kan het boekje van harte aanbevelen, alleen al omdat het allereer-
ste recept mijn favoriete 'saus' behelst: pesto, plus een variant die mij
nog niet bekend was. Daarin wordt basilicum vervangen door rucola,
een plant die verwant is aan koolsoorten, ’32.90.

monsters

DOOR SANTE BRUN

De komende weken gaat het 'lekker eten' nog centraler staan in ons
leven van alledag dan toch al. De produktie van kookboeken houdt
daar natuurlijk gelijke tred mee; ook al omdat kookboeken vaak ook
een fraai geschenk vormen. Daarom vandaag eens een 'Monsters'-
rubrigk vol kookboeken, allemaal uitgekomen bij Kosmos-Z&K, be-
halve als er iets anders bij staat.

(ADVERTENTIE)
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Duitsland 1
08.10 Die grosse Kaseverschwö-

rung. Tekenfilm.
09.00 Flugfieber. Sf-film.
10.00 Wenn Reichtum Armut ist.

Evangelische kerkdienst i.v.m de
boete- en gebedsdag vanuit deStifts-
kirche St. Arnual in Saarbrücken.

11.00 Kunst, Kommerz und Klun-
gel. Reportage over de 28ste Kunst-
markt in Keulen.

11.35 Die Kunst des Belcanto - Al-
fredo Kraus. Portret van de opera-
zanger Alfredo Kraus.

13.00 Braune Bar und weisse Barin.
Tekenfilm.

13.45 ARD-Sport extra. Met: Voet-
bal: EK-kwalificatiewedstrijd Albanië- Duitsland vanuit Tirana (Albanië).

16.00 Geschichte aus der Heimat.
17.00 (TT) Tagesschau.
17.03 Wiener Lust. Documentaire

over de achtergronden van de Ween-
se cultuur.

18.30 Frankenberg. Duitse serie.
Afl.: Die Bedrohung.

20.00 (TT) Tagesschau.
20.15 (TT) Expeditionen ms Tier-

reich. Serie natuurfilms.
Opnames van de sjabrakhyena, die
leeft aan de kust van Namibië en
ook wel strandwolf genoemd wordt,
omdat hij zich voedt met aangespoel-
de vissen, kreeften en soms zelfs
een rob.
Afl.: Schabrackenhyanen an Nami-
bias Kuste.

20.59 Tagesthemen-Telegramm.
21.00 (TT) Ausgespielt. Duitse tv-film

van Rolf Silber.
22.30 Tagesthemen.
23.00 Nachschlag. Satire met Ri-

chard Rogier.
23.05 American Independents:

Gas Food Lodging - Verlorene
Herzen (Gas Food Lodging). Ameri-
kaanse speelfilm uit 1991.

00.45 Chronik der Wende.
Documentaireserie over de ontwikke-
lingen in de voormalige DDR in de
tijd rond de val van de Muur.
Afl.: 17. November '89.

01.00 Tagesschau.
01.10 ■ Der Tote lebt (Johnny Ea-

ger). Amerikaanse speelfilm uit 1941.
02.55-03.00 Zuschauen - Entspan-

nen - Nachdenken. Novembertage
in Schottland. Afl.: Stalker Castle.

Duitsland 2
07.35 Immer dieser Michel: Michel

in der Suppenschüssel. Zweedse
jeugdfilm uit 1972 van Olie Hellbom.

09.05 Astrid Lindgren erzahlt: Peter
und Petra. Zweedse jeugdfilm uit
1990 van Agneta Elers-Jarleman.

09.55 Der scheckige Hund. Russi-
sche speelfilm uit 1989.

11.15 Andrew Lloyd Webber. Portret
van de Engelse musicalcomponist
Andrew Lloyd Webber.
Met interviews en fragmenten uit
zijn beroemdste werken zoals Cats,
Jesus Christ Superstar en Evita.
Herh.

12.15 heute.
12.20 Ansichten: Parada Paradisa.

Reisreportage over het drielanden-
punt bij Zittau, waar Duitsland, Polen
en Tsjechië elkaar raken.

12.50 Achterbahn. 13-delige kinder-
serie. Afl.: Der Junge aus dem
Kühlschrank. Herh.

13.20 Astrid Lindgren: Rasmus und
der Vagabund. Zweedse jeugdfilm
uit 1981 van Olie Hellbom.

15.00 Die letzten Riesen. Documen-
taire over de regenwouden aan de
Canadese westkust, die bedreigd
worden door de toenemende behoef-
te aan hout voor de papierindustrie.

15.45 ■ Ehekrieg (Adams rib). Ameri-
kaanse speelfilm uit 1949.

17.20 heute.
17.25 Geheim - oder was?! 27-delige

Duitse kinderserie. Afl.: Olli in der
Unterwelt.

18.00 Vervolg Geheim - oder was?!
18.35 Lotto-trekking A en B.
18.45 Mehr als Gewalt tragt die Lie-

be. Overdenking t.g.v. Boetedag.
18.58 Guten Abend.
19.00 heute. Met het weerbericht.
19.15 Achtung! - Klassik. Klassieke

muziek met fragmenten uit werken
van Offenbach, Rachmaninov en
Mozart.

20.15 (TT) Rama dama. Duitse speel-
film uit 1990van Joseph Vilsmaier.

22.00 heute-journal.
22.15 Kennzeichen D. Magazine.
23.00 Derrick. Duitse misdaadserie.

Afl.: Kein Risiko. Herh.
00.00 heute.
00.05-01.45 Mit Volldampf nach Chi-

cago (End of the line). Amerikaanse
speelfilm uit 1987 van Jay Russell.

TV FILMS VIDEO
Duitsland 2
09.55 uur - Der scheckige Hund- (1989-SU) Dramatische jeugdfilm
van Karin Geworkjan over jongen
die voor het eerst mee op jacht
mag. Dan gaat er van alles mis
en moet hij zichzelf zien te redden.
Met Bojarto Dambaev.

RTL Television
10.00 uur - The Magie Sword -
(1961-GB) Sprookjesfilm van
Bert I. Gordon over jongen die
bekoorlijke prinses uit de klauwen
van zwarte ridder moet bevrijden.
Basil Rathbone acteert vol overtui-
ging. Ook met Estelle Winwood.

Duitsland 2
13.20 uur - Rasmus paa luffen -
(1981-S) Verfilming van boek
Astrid Lindgren door Olie Hellbom.
Rasmus, een jonge wees trekt
rond met volwassen zwerver, die
een dubbelleven blijkt te leiden.
Met Erik Lindgren en Allan Edwall.

Duitsland 2
15.45 uur - Adam's Rib -
(1949-USA) Komedie met Kathari-

Ne Hepburn en Spencer Tracy.
Advokatenechtpaar ontmoet elkaar
in de rechtszaal, als tegenstan-
ders. Leuke film van ervaren regis-
seur George Cukor.

" In het Amerikaanse melodrama 'Johnny Eager' speelt
gangster Johnny Eager (Robert Taylor) een vals spelletje,
met Lisbeth Bard (Lana Turner), (Duitsland 2 - 01.10 uur).

Duitsland 2
20.15 uur - Rama dama - (1990-D)
Duitse vrouw blijft in 1944 alleen
achter als man naar front vertrekt.
Als die na de oorlog terugkomt is

ze niet meer alleen. Mooi drama
van Joseph Vilsmaier met Dana
Vavrova.

Nederland 2
EO/Tros
07.00, 07.30, 08.00 en 08.30 Jour-

naal.
07.06 Lingo. Woordspel. Herh.
07.33 en 08.07 Ontbijt TV. Rubriek.
08.33 Topscore met Ted de Braak.
09.00 Journaal.
09.07 Uitz. politieke partijen: SP.
09.10 Kook tv. Culinair programma.
09.28 Via Ria. Discussieprogramma.
10.18 Bijna dertig. Serie portretten.
10.43 A van autisme. Herh.
10.54 20 punt 40. Herh.
11.08 O ja! De NCRV in beeld.
11.56 Cum Laude. Spelprogr. Herh.
12.32 Dat zeg ik niet. Spel. Herh.
13.00 Journaal.
13.07 Lopende zaken. Actualiteiten.
13.32 The wonder years. Serie.
13.57 Villa Achterwerk. Herh.
16.00 (TT) Journaal.
16.09 Jody en het hertejong (The

yearling). Tekenfilmserie. Herh.
16.33 Avonturen in Lumia (Kingdom

adventure). Canadese poppenserie.
17.02 Deepwater haven. Jeugdserie.
17.29 De windjammers. Duitse docu-

mentaireserie. Afl. 3: Kaap Hoorn.
17.58 (TT) 2 vandaag.
18.00 (TT) Journaal:
18.15 (TT) Actualiteiten.
18.39 (TT) Sportjournaal.
18.47 (TT) Hoofdpunten uit het

nieuws gevolgd door het weer.
18.55 (TT) Onderweg naar morgen.
19.24 Ik weet het beter. Spel.
19.52 (TT) Inunga de dingo. Engel-

se natuurdocumentaire.
20.44 Praise. Samenzang.
21.14 (TT) Vrouw-zijn. Magazine.
21.34 Uitz. politieke partijen: CD.
21.38 Wat is er aan de hand?

Kunst.
22.04 Antenne: Kozakken. Docu-

mentaire over het volk van de Kozak-
ken, dat na 1917 in grote getale
gedeporteerd werd.

22.50 De wereld vandaag.
22.59 Reality 3.1. Drieluik.
23.30 Klantgericht ondernemen.
Afl.: Een klantgericht assortiment.

00.00 Etiquette. Informatie.
00.05 Journaal.
00.10-00.15 Nieuws voor doven.

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

slechthorenden.
12.00-12.07 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.10 Villa achtwerk: Potje sport.

Kindersportprogramma.
17.40 The Bob Morrison Show.

Australische comedyserie.
Steve heeft grote financiële proble-
men, maar is te trots om om hulp
te vragen. Bob is bang in deze
zware tijden als eerste eruit te lig-
gen. Afl.: Platzak.

18.10 De Fabeltjeskrant. Poppense-
rie. Afl.: Zoef als goochelaar.

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

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

kinderprogramma. Afl.: Magnetisme.
19.00 (TT) Lingo. Woordspel.
19.23 Kassa! Consumentenmagazi-

ne.
19.54 Mad about you. Amerikaanse

comedyserie.
Werkloze Jamie reageert haar teveel
aan energie af op de kapsels van
de mensen uit haar omgeving. Dit
tot grote frustatie van Paul.
Afl.: Mijn vrouw (ver)knipt.

20.20 Decoration day. Amerikaans
tv-film uit 1991 van Robert Markiwitz.
Met James Garner, Bill Cobbs e.a.
Gepensioneerde rechter Albert Sid-
ney Finch heeft na de dood van
zijn vrouw weinig om voor te leven.
Daar komt verandering in als pete-
kind Billy zijn hulp inroept bij een
zaak.

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

gramma. Presentatie: Paul Witte-
man.
Aansl.: (TT) Den Haag Vandaag.
Parlementair nieuws.

23.19 Midlotto.
23.27 Zappelin. Mediaprogramma.

Presentatie: Pieter Jan Hagens.
00.07-00.12 Socutera. Een stap in

de goederichting, film van het Diabe-
tes Fonds Nederland.

België/TV 2
20.25 uur - Uranus - (1990-F)
Philip Noiret en Gérard Depardieu
in een psychologisch drama van
Claude Berri naar een boek van
Marcel Ayme.

Bewoners van klein Frans dorp
moeten het kort na WO II met
elkaar zien te rooien.

RTL4
06.30 Hei elei kuck elei.
07.00, 07.30, 08.00 en 08.30 Nieuws

& krantenoverzicht.
07.07 Ontbijtkids: Delfy.
07.37 Ontbijtkids: De Smurfen.
08.08 The bold & the beautiful.
08.35 Santa Barbara. Deel 1. Herh.
09.00 Nieuws & krantenoverzicht.
09.10 Santa Barbara. Deel 2. Herh.
09.30 Goede tijden slechte tijden.
10.00 Koffietijd. Magazine dat zich

richt op de moderne huisvrouw.
11.00 Showtime shop.
11.05 As the world turns. Soap.
11.50 Lunchkids.
13.15 Gezond & wel. Herh.
13.45 Koken met sterren. Herh.
14.15 Rad van fortuin. Spel. Herh.
14.45 Spijkerhoek. Dramaserie.
15.15 Showtime shop.
15.20 Santa Barbara. Amer. soap.
16.10 The Oprah Winfrey show.
17.00 5 uur show. Middagmagazine.
18.00 Zes uur nieuws.
18.15 Ooggetuige. Reportages.
18.30 Rad van fortuin. Spelprogram.
19.00 The bold & the beautiful.
19.30 Half acht nieuws.
19.50 Weer. Door John Bernard.
20.00 Goede tijden slechte tijden.

Nederlandse soap.
20.30 Waargebeurde verhalen: The

Doors. Amerikaanse speelfilm uit
1990 van Oliver Stone.
Jim Morrison schrijft gedichten en
studeert aan de filmacademie. De
muzikale Ray Manzarek, een mede-
student van Jim, raakt onder de
indruk van Jims, door William Blake
en LSD geïnspireerde, teksten en
samen besluiten zij de band The
Doors op te richten. De drummer
John Densmore en de gitarist Bobby
Krieger maken de band compleet.
The Doors krijgen al snel succes,
vooral dankzij het charisma van Jim.

23.00 Roadhouse blues. Compilatie
van oude Doors-successen met origi-
neel beeldmateriaal.

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

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

Duitsland 3 West
09.00 Gute Mine zum bösem Spiel.
Documentaire over het grote aantal
landmijnen dat in de hele wereld dage-
lijks vele slachtoffers eist. 09.30 Millio-
nendorf München. Reportage. 10.15
Portret van professor Eduard Macku.
11.00 Ich, Louis Hector Berlioz. Por-
tret. 12.30 Documentaire over het
oerwoudziekenhuis van dr. Albert
Schweizer. 13.00 Ausgegrenzt. Dis-
cussie. 13.45 Urn Himmels willen.
14.15 Chronik der Wende. Afl.: 16.
November 1989. 14.30 Die Schützes.
Reportage. 15.45 Vermisst. 16.00
Portret van de clown Pierino. 16.45
Herzog Ernst. Aansl.: Wang Fo. 17.45
Ein Wald voll Eisen. Documentaire.
18.45 Aktuelle Stunde. 19.15 Brand-
heiss. Serie actuele tv-spelen. 20.15
Wiedersehen. Talkshow. 21.30 WDR
aktuéll. 21.40 Reportage over kinder-
verkrachters in Flachslanden. 22.10
On golden pond. Amerikaanse speel-
film uit 1981. 23.55 Viadrina. Reporta-
ge. 00.25-08.15 Nachtprogrammering.
Met: Nachrichten.

Duitsland 3 SWF
07.45 Tele-Gym. Aerobic. 08.00 Cur-
sus Engels. 08.30 Mythos aus einem
Guss. Herh. 09.00 Das unendliche
Leben. Reportage. 09.45 ■ Toto e
Marcellino. Italiaanse speelfilm uit
1957. 11.15Liebesschwüre und Gebe-
te. Klassieke muziek. 12.45 Sansibar.
Portret. 13.05 Sansibar. Opera van
Eckehard Mayer. 14.45 Play Bach.*
15.30 Weltreisen. Reisreportages.
16.00 Bücher-Dschungel. 16.30
Schauplatz der Geschichte. Afl.: Alba-
nien. 17.30 Komm und sieh: Endloser
Abschied. Tv-film. 18.45 Urn Himmels
willen! 19.15 Gefühle, Liederund
Landschaften. 20.00 Tagesschau.
20.15 Einer zuviel (The heat of the
day). Engelse tv-film uit 1989. 22.00
Nachrichten. 22.05 Highlights. Amuse-
mentsprogramma. Afl. 3. 22.35 Sansi-
bar. Tv-film uit 1961 van Rainer
Wolffhardt. Met Robert Graf, Beatrice
Schweizer, Paul Dahlke e.a. 00.10
Schlussnachrichten. 00.25 Non-Stop-
Fernsehen.

Sat 1
06.50 Tekenfilmseries. 09.50 Kirche
kontrovers. 10.20 Liselotte von der
Pfalz. Duitse speelfilm uit 1966. 12.05
Nobody runs forever. Engels-Amer.
speelfilm uit 1968. 13.50 live ran.
Rechtstreeks: het ATP-finale vanuit
Frankfurt am Mam. 17.10 Battle
beyond the stars. Amer. sf-film uit
1980. 19.00 Sat.l Newsmagazin.
19.15 taglich ran - Sat.l-Fussball.
Voetbalmagazine. 19.30 Glücksrad.
Spelshow. 20.15 Scarlett. Amer. tv-film
uit 1994. Afl. 2. Aansl.: TopNEWS.
22.15 Dark justice. Amerikaanse mis-
daadserie. Afl.: Das Milliarden-Dollar-
Ding 2. 23.25 Castle keep. Ameri-
kaans-Joegoslavische oorlogsfilm uit
1969 van Sydney Pollack. Met Burt
Lancaster e.a. 01.15 Scarlett. Ameri-
kaanse tv-film uit 1994 van John
Ermann. Afl. 2. Herh. 02.45 Das
Schloss in den Ardennen Castle keep.
Amerikaans-Joegoslavische oorlogs-
film uit 1969 van Sydney Pollack.
Herh. Aansl.: progr.-overzicht. 04.35
DerKönig. Duitse misdaadserie. Herh.

Duitsland 3 West
21.10 uur - On Golden Pond -
(1981-USA) Sentimenteel familie-
drama van Mark Rydell waarin
vader Henry en dochter Jane Fon-
da hun generatie-conflict uitspelen.
Pa kreeg er een Oscar voor, arme
Jane alleen een nominatie...

Duitsland 1
23.05 uur - Gas, Food, Lodging -
(1991-USA) Allison Anders regis-
seerde dit drama over drie vrou-
wen in New-Mexico, die zich onder
barre omstandigheden weten te
handhaven. Met Brooke Adams,
lone Skye en Fairuza Balk.

Duitsland 2
00.05 uur - End of the Line -
(1987-USA) Komedie van Jay
Russell met Wilford Brimley en
Kevin Beacon. Treinbeambten tre-
den op tegen plan van grote
opdrachtgever om produkten per
vliegtuig te gaan transporteren.

Duitsland 1
01.10 uur - Johnny Eager -
(1941-USA) Dochter van openbare
aanklager wordt verliefd op harde
crimineel. Daar is vader niet blij
mee. Robert Taylor en Lana Tur-
ner overtuigen in een regie van
Mervyn Leroy. Melodrama.

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

Nederlandse soap. Herh.
17.20 Happy days. Amer. comedy.
17.45 Knight rider. Amer. actieserie.
18.00 Vervolg Knight Rider.
18.35 Beverly Hills 90210. Ameri-

kaanse serie. Herh.
19.30 Nieuwsflits. Kort nieuws.
19.35 Sport: Voorbeschouwing Ne-

derland-Tsjechië.
20.00 Sport: Nederland-Tsjechië.

Live verslag van de EK-kwalificatie-
wedstrijd tussen Nederland en Tsje-
chië.

22.05 Sport: Nabeschouwing Neder-
land-Tsjechië.

22.20 Nieuwsflits.
22.25 Lijn 5. Live-programma.
22.55 Future quest. Engelse weten-

schappelijke serie.
23.25 Nieuwsflits. Kort nieuws.
23.30 Ricki Lake. Amer. talkshow.
00.15 As the world turns. Ameri-

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

Luxemburgs programma. '-01.30 Nachtprogramma.

# In de Amerikaanse speel-
film 'The Doors' is Val
Kilmer (foto) de dubbelgan-
ger van Jim Morrison.

RTL Television
05.30 Tekenfilmseries. 07.15 Hanna
Barbera Party. Kinderprogr. 07.40 Li-
La-Launebar. 08.10 The black stallion
returns. Amer. avonturenfilm uit 1981.
10.00The magie sword. Engelse avon-
turenfilm uit 1961. 11.35 Rivalen
Across the tracks. Amer. speelfilm uit
1989. 13.30 Reportage over de tot-
standkoming van de nieuwste Disney-
tekenfilm The lion king. 14.05 Safari
Express. Ital. speelfilm uit 1978. 15.50
Gorp. Amer. komedie uit 1980. 17.20
L'isola degli uomini pesce. Ital. avontu-
renfilm uit 1978. 18.00 Vervolg Die
Insel der neven Monster. 18.45 RTL
aktuell. 19.10Kinderfür Kinder. Liedje-
sprogr. 20.15 To save the children.
Amer. speelfilm uit 1994. 21.05 TV
Tip: Tapfere Frauen bei RTL. 21.10
To save the children. Amer. speelfilm
uit 1994. Met Vervolg van 20.15. 22.15
stern TV. 23.15 Navy S.E.A.L.S. Amer.
actiefilm uit 1990. 01.15 Kojak. 02.15
Murder, she wrote. 03.10 llona Chris-
ten. Herh. 04.10 Hans Meiser. Herh.
05.00 Explosiv - Das Magazin. Herh.

België/TV 1
17.10 Het Capitool. Afl. 805.
17.35 Paradise Beach. Afl. 53.
18.00 Journaal.
18.10 Mooi en meedogenloos (The

bold and the beautiful). Afl. 1073.
18.30 Blokken. Spelprogramma.
19.00 Buren (Neighbours). Afl. 1497.
19.30 Journaal en sport.
20.00 2.4 children. 13-deligeEngelse

comedyserie. Afl. 11.
20.30 Derrick. Politieserie. Afl. 10.
21.35 Boulevard: Het verscheurde

eiland. 2-delige documentaire over
Cyprus, dat al 20 jaar een Grieks
en een Turks deel kent. Afl. 2.

22.05 In vuur en vlam (Hearts afire).
38-delige Amerikaanse comedyserie.
Afl. 10: Smithersgate.

22.30 Ziggurat. Kunstmagazine.
Vandaag 0.a.: Tournee générale,
reportage over de rondreis van Hugo
Claus door Vlaanderen n.a.v. zijn
laatste boek Bella Donna.

23.10 Viaje al Espanol. Afl. 5.
23.25-23.27 Weerbericht.

België/TV 2
17.00 Van-a-1 , van-a-2. Met: Samson.

Kindermagazine met Looney Car-
toons, Delfy en Torn and Jerry.

18.00 Tik tak. Afl. 320.
18.05 Bouli. Korte animatiefilm.
18.10 Interflix. 13-delige Vlaamse

comedyserie. Afl. 7: Bananen.
18.35 Skippy (The adventures of

Skippy). 39-delige Australische fami-
lieserie. Afl. 29: Mystery marsipual.

19.00 Thunderbirds. 26-delige
Engelse sf-serie. Afl. 27: Het einde
van de weg (1).

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

van de wedstrijden van de vorige
speeldag in de Champions League.

20.25 Uranus. Frans psychologisch
drama uit 1990 van Claude Berri.

22.00 Ter Zake. Infomagazine met
nieuws en sport.

22.45 Sport extra: Basketbal.
Verslag van het EK '95: België -
Slowakije.

23.30-23.32 Coda. Lut de Block leest
voor uit eigen werk. Vandaag: Er
was met jou.

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.

televisie en radio woensdag

Nederland 1
Ncrv/KRO/lkon/Ncrv
07.00 Tekst-tv.
09.00-09.20 Ik mik Loreland. Afl. 9.
09.30-09.45 Koekeloere. Afl. 50.
10.00 (TT) De steentijd. Afl. 3.
10.25 Tekst-tv.
16.26 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
16.33 Studio op stelten. Kinderpro-

gramma.
Aansl.: Paulus de boskabouter, pop-
penserie. Afl.: De heksenval-machine
van Prof. Punt. Aansl.: Wat gebeurt
er later, serie dierenverhalen. Afl.
11: De leeuw die piepte. Aansl.:
Medisch Centrum Muis, poppenserie.
Afl.: Hooikoorts. Aansl.: Doug, ani-
matieserie. Afl. 11. Herh.

17.29 Robbedoes. Animatieserie rond
de Belgische stripheld Robbedoes.
Afl. 11: Avontuur in Australië.

17.59 Flipper. Amerikaanse serie.
Afl.: Walvis ahoy. (slot)

18.00 Vervolg Flipper.
18.29 Topscore met Ted de Braak.

Woordspel.
18.58 Ik dacht bij mezelf.

4-delige serie waarin kinderen filoso-
feren over 'grote' vragen.
Afl. 3: Blind vertrouwen.

19.31 (TT) Ik heb al een boek.
Literair magazine.
Presentatie: Aad van den Heuvel
en Martin Ros.

19.51 Uitzending politieke partijen:
Groen Links.

20.00 (TT) Journaal.
20.24 NOS-Weeroverzicht.
20.31 Angelique en de sultan. Frans-

Duits-ltaliaans speelfilm uit 1968 van
Bernard Borderie.
Met Michéle Mereier, Robert Hos-
sein, Jean-Claude Pascal e.a.

22.09 Frasier. Amerikaanse
comedyserie.
Afl.: Death becomes him.

22.36 Close up. Culturele
documentaires.
De filmgeschiedenis van deze figuur
uit het boek van Bram Stoker, dat
100 jaar geleden geschreven werd.
Afl.: Dracula. Presentatie: Tineke de
Groot.

23.33-23.38 Journaal.

Radio 4
Om 7.00, 8.00, 13.00, 18.00 en
20.00 nieuws.
7.02 Preludium. 8.04 Musica sa-
cra. 9.00 Muziek voor miljoenen.
11.00 Ochtendconcert. 13.04
Stemmen. Muz. voor sopraan.
14.00 Het middagconcert. A. Boro-
din Kwartet met piano en cello;
B. 15.35Recent 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 (MA/).
13.10 Glas in lood. 14.02 Montaig-
ne. 16.02 De schatkamer. 17.10
Radio UIT. 17.50 AOV. 18.12 Op
verhaal komen. 19.00 Waar 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.
15.40 James Bond jr. Afl. 30. 16.00
Luna park. 16.35 Neighbours. Afl. 48.
17.00 The Waltons. Afl. 30. 17.55
Carlos et les autres. 18.30 Info premiè-
re. 18.50 Cartes sur table. 19.10
Quotidien des sports. 19.30 Nieuws.
20.05 Au nom de la loi. Juridisch
magazine. 21.15 Masquerade. Amer.
misdaadfilm uit 1988. 22.50 Coup de
film. 23.20 Laatste nieuws.
23.25-23.30 24 H sur les marchés.

SPORTS 21
14.00 Tennis. Rechtstreeks: vanuit
Frankfurt de ATP-finale. 18.02 en
19.21 lei Bla-bla. 18.58 Neighbours.
19.26 Paardenkoersen. 19.30 Zie La
Une. 20.00 Voetbal. Rechtstreeks: de
EK kwalificatiewedstrijd België - Mace-
donië. 22.00 Laatste nieuws. 22.22
Paardenkoersen. Herh. 22.25-22.29
24 H sur les marchés + Dow Jones.

BBC 2
il

08.00 Crystal Tipps and Alistat*
Teddy Trucks. 08.10 Thi4i
08.35 l'll never work. 09.00 &&
news. 09.15 Pride of dressjj
Jerusalem: Of heaven and es<K
A week to remember. 10.00 \
11.00 Playdays. 11.25 School*
Penny Crayon. 15.10 Songs o',
15.35 Next. 16.00 Nieuws.
Westminster live. 16.50 NieuWt
Today's the day. 17.30 Readf
dy, cook. 18.00 Esther. 18.3"***
word. 19.00 Star Trek: Tl>
generation. 19.45 The seri*"
heil. 20.00 Lifeswaps. 20.30 «
the box: Shakespeare - The <f
tales. 21.00 Wildlife showcase
University challenge. 22.00
under fire. 22.25 Great journey*
Newsnight. 00.15 The late
01.00-02.05 The midnigW
03.00-04.30 Night school. 05.<>
BBC Select.

TV 5
06.00 Ochtendprogr. 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 rencon-
tre. 16.00 Nieuws. 16.10 La cuisine
des mousquetaires. 16.25 Bibi et ses
amis. 17.10 Les carnets du Bourlin-
gueur. 17.40 Aids spotje. 17.45 Ques-
tion pour vn champion. 18.15 Visions
d'Amérique. 18.30 Nieuws. 18.55 Re-
vue de presse africaine. 19.00 Paris
lumiéres. 19.25 La météo des cinq
continents. 19.30 Belgisch nieuws.
20.00 Temps présent. 20.55 La météo
des cinq continents. 21.00 Nieuws.
21.40 La cavaliére. Tv-film. Afl. 2.
23.10 Bouillon de culture. 00.20
Nieuws. 00.40 Claire Lamarche. 01.25
La chance aux chansons. Herh. 02.00
Paris lumiéres. 02.30 Magazine euro-
peen. 03.00 Histoire des sciences en
Europe. Herh. 04.00 Université de nuit.

RAI UNO
06.00 Ochtendprogr. 13.30 Nieuws.
14.00 Primissima. 14.20 Prove e provi-
ni a Scommettiamo che? 15.00 How
the west was won. Serie. 15.45 Solleti-
co. 17.55 Parlementaire rubriek. 18.00
Nieuws. Aansl.: Filmrubriek. 18.20 Mio
zio Buck. Serie. 18.50 II vigile urbano.
Ital. serie. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Nieuws. 20.25 Voetbal. Rechtstreeks
verslag van de Europese kwalificatie-
wedstrijd Italië - Kroatië. 22.25 Nieuws.
22.40 Concert: Pink Floyd. 00.05 TGI
notte. 00.10 Che tempo fa. 00.15
Oggi al Parlamento. 00.25 Notte Rock.
01.40 DSE sapere. Informatief magazi-
ne. Aansl.: Nachtprogrammering.

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. 11.40 The state ope-
ning of Parliament. Rechtstreeks.
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. Mis-
daadserie. 16.05 Lifeline. 16.15 Droo-
py. 16.30 Secret life of toys. 16.40
Noddy. 16.55 Mortimer and Arabel.
17.10 Dinobabies. 17.30 Growing up
wild. 17.55 Newsround. 18.05 Grange
Hill. 18.35 Neighbours. 19.00 Nieuws.
19.30 Reg. nieuws. 20.00 This is your
life. 20.30 Here and now. Magazine.
21.00 How do they do that? 21.45
Points of view. 22.00 Nieuws. 22.30
Between the lines. 23.20 Sportsnight.
Met vriendschappelijke interland Enge-
land - Nigeria en samenvattingen van
de EK-kwalificatiewedstrijden van
Wales, Noord-lerland en Schotland.

Verder Boksen: wk-zwaarge*
chael Moorer-George Forema'
Las Vegas. 01.00 SummerfieW
film uit 1977. 05.00-05.45 BBC*

Eurosport
08.30 Step aerobics. 09.00 f
10.00Kunstrijden op de schaaf
Snooker. Eur. League. 13.00^
er. Tricks. 14.00 Eurotennis. 01.O1.
ATP- en WTA-toernooien. IS*
len. Wereldbeker studenten11
Badminton. Tivoli Masters vart
16.30 Wereldbeker voor sprinj
17.30 Voorbeschouwing op dj
Rally. 18.30 Grand Prix m
19.30 Eurosportnieuws. 20.0JJtime boksen speciaal. 22.00 IJ23.00 Voetbal. Kwalificatiewefl
EK'96. 01.00-01.30 Eurospörtnij

NBC
05.30 en 06.30N8C Newsj
Business insiders. 07.00 ITNJ
news. 07.15 en 08.15US Marl*
07.30 Business insiders. 08]
World news. 08.30 (TT) Inside
08.58 ITN World News. 09.00
shop. 10.00 Rolonda. 11.00
live. 12.00 Today's business*
FT Business today. 13.00I
15.00 The money wheel. Ii
Business tonight. 18.00 Todafi
ITN World news. 19.30 Sport «l
20.30 The best of Dateline-
Inside edition. 22.00 ITN WorlJ22.30 The tonight show. 23^Real personal. 00.00 FT 0-j
tonight. 00.20 US Market wraP
Nightly news. 01.00 Equal tim&
The tonight show. 02.30 (TT) Vj
hion! 03.00 Rivera live. 04.00f
05.00 (TT) Inside edition.

MTV
06.00 Awake on the wildside*
The grind. 08.00 The 1994 M 1
Music Awards spotlight. 08.30 j
on the wildside. 09.00 Ingo. I*l
1994 MTV Eur. Music Awar*
light. 12.00 The soul of MTV
Greatest hits. 14.00 The af
mix. 16.00 The 1994 MTV Bo<
Awards. spotlight. 16.30 The,
16.45 CineMatic. 17.00 News »
17.15 3 from 1. 17.30 Dial MTV
Music non-stop. 19.30 The zifl,
show. 20.00 Greatest hits. 20'
1994 MTV Eur. Music Awar*
light. 21.00 Most wanted. 22.30
& Butt-head. 23.00 The report
CineMatic. 23.30 News at nigtl
3 from 1. 00.00 The end? 02'
soul of MTV. 03.00 The
03.30-06.00 Night videos.

CNN
24 uur per dag nieuws. 07.30 h
line. 08.30 World report. 00-^t
Newsroom. 11.30 World repodj]
World sport. 12.30 Business w{
13.30 Business day. 14.30 W
Asia. 15.00 Larry King live- ]
World sport. 17.30 Business;
20.00 World business today*f
Intern, hour. 22.45 World sport j
World business today updatej
Showbiz today. 00.00 The W<l
day. 01.00 Moneyline. 01.30 ~A
02.00 Prime news. 03.00 La^live. 05.30 Showbiz today. Vm

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. 13.35 Provincia-
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 f"!
dio.

WDR 4
Nieuws: tot en met 09.00 «^uur; vanat 10.00 elke twee
4.05 Radiowecker. 6.05 M"!
melodie (8.05 Zum Tag3;.
Andacht). 9.05 Musikpj'
(10.05 tot 11.00 verzoekp'"
12.05Zur Sache. 12.07Gut t
legt (13.00 Mitmenschen,
Stichwort Wirtschatt). 15.00.
Konzert. 16.05 Heimatm*
volksmuziek. 17.00 Der TW
fünf. 17.07 Musik-Express 'Auf ein Wort; 19.30 OW*
20.05 Zwischen Broadway
Kudamm. 21.00 Musik zur",
men. 22.30-04.00 ARD
press (elk uur nieuws).

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 Vara Radio 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.

België/BRF
Elk heel uur nieuws.
6.05 Radiofrühstück +
Glückstreffer (6.15 Wort *Tag; 6.30 nieuws; 6.45 verZ<**
ten; 7.15 agenda; 7.30 refl'
nieuws; 8.30 persoverzicht'
uit de regio). 9.10 Gut AUW
Tips und Themen am Vc>rJ12.05 Musik a lacarte (12-3U,
Aktuell). 13.00Presseschar--,
Musikbox. 16.05 Popcorn-
Nieuws uit de regio. 18.0*|
Aktuell: Aktuelles vom Tage*.
Klassik. 20.00-20.05 NacW1-*]

Happy RTL Radio
7.00 Jan van de Putte. \o_
de Hoop. 12.00 Ron BiSjl
16.00 Luc van Rooij. 20.0",
Rock. 00.00-07.00 Night fIP
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show

Veronica heeft sterkste uitstraling
Van onze rtv-redactie

i-t 1* - Veronica heeft de sterkste uit-.Waling (bekendheid) van alle omroepen,
-ï mmer twee op de lijst staat RTL4en op de
«"de plaatskomt de NOS. Dit blijkt uit een
tr lpo"onderzoek dat is uitgevoerd in op-
facht van het reclameweekblad NieuwsTri-luie.

<" Nipo heeft voor het onderzoek, waarvan
t gegevens in het jongste nummer van

jr euwsTribune worden gepubliceerd, een1nel van 1.434 mensen ondervraagd. Naast

de acht publieke omroepen (Avro, EO, KRO,
NCRV, TROS, Vara, Veronica en de VPRO)
zijn ook de NOS en de twee commerciële sta-
tions RTL4en 5 in de beoordeling meegeno-
men, aldus NieuwsTribune.

Volgens het onderzoekspanel hebben de
nummers 1 en 2 - Veronica en RTL4dus - de
leukste programma's, de leukste promoties-
potjes en zijn de beide omroepen het meest
vernieuwend. De NOS bezet de derde plaats.
Volgens het Nipo-panel biedt de NOS de
meeste kwaliteit en is het meest sympathiek
en vertrouwd. De KRO, NCRV en Vara heb-
ben - na de NOS - de programma's met de

meeste kwaliteit. Althans, zo ervaart het pa-
nel het.

De EO en de VPRO komen er, samen met
RTL 5, op vrijwel alle terreinen het slechtst
van af. Deze drie omroepen worden als wei-
nig sympathiek beoordeeld. De VPRO onder-
scheidt zich alleen in positieve zin doordat
ze als vernieuwend wordt ervaren, terwijl de
EO positief wordt beoordeeld op het brengen
van een boodschap. Naast de EO is het de
NCRV die het hoogste scoort in het brengen
van een boodschap. KRO en NOS volgen,
terwijl de Vara en de VPRO gemiddeld sco-
ren.

Natien avonden Ahoy' volgendjaarook 'Kuipconcert'

René Froger absolute
amusementstopper '94

Van onzertv-redactie

°Hd ERDAM " René Fr°ger Seeft zaterdag 24 juni 1995
ivuiier de noemer 'A Midsummernight's Dream' een avond-
de a^ concert in de Kuip. Met dit stuntoptreden scoort
s^ msterdamse zanger, die momenteel tien uitverkochte!34^S- *n Ahoy' presenteert, een dubbele primeur: de
Ja ~larige volksheld uit de Jordaan zal de eerste Neder-
ig e artiest zijn die een complete show in de Kuip ver-
iron H'6n wordt °°k de eerste muzikale act die er 'in the
i nd (rond de middenstip) zal plaats vinden.

'i:orIcer?rVerkooP van het KuiP"tWj* ' een co-produktie van
%Ht , f l6 en MoJ° Concerts, be-
«ij a]-r-«erdag 10 december. Wie

gh:fmaal aan 'A Midsummer'staat s Dream' zal meewerken
a„g met vast, aldus Frogers

Sla er,J°hnvan Katwijk. „Pas
iq 0 °^ gaan we daar eens rus-
s>ar er nadenken." Later in het
er*u„. al R ené Froger ook weer

"^Po-rtnfen in het Rotterdamse
üls eerf ls' zi J het kortstondig:liet U jïVan de topattracties van
}er gpi

gebreide feestprogrammagenheid van het 25-jarig
t; dan van Ahoy'.

|ccUPr°ger ze« wekt in het ge-
lfeHte ?t de indruk dat hij mo-
rpion mA^°y' hezig is aan een

'^- P^tot de belangrijkste se-

rie optredens uit zijn carrière. In
plaats van stress regeren rust en
vriendelijkheid in de kale en kil-
le loods. Dat terwijl er door al-
lerlei omstandigheden toch nog
meer bergen werk verzet moeten
worden dan tot voor kort was
gepland.

Middelpunt
Voor de hand ligt dan ook de
vraag of het beoogde middelpunt
wel ten volle beseft dat zijn ren-
tree in het Rotterdamse sportpa-
leis al vele maanden staat ge-
boekt als de absolute amuse-
mentstopper van 1994. „Natuur-
lijk wel," antwoordtRené Froger
prompt op lichtelijk verbaasde
toon tijdens een van de pauzes.
„Het punt is alleen dat ik vooraf

nooit zo gespannen ben. Ik doe
wat ik meen te moeten doen en
heb het daar dan zo druk mee
dat er geen tijd is voor bijge-
dachten. Daarbij komt dat ik me
sterker voel dan ooit, zowel
mentaal als fysiek, waardoor ik
gewoon nog méér zelfvertrouwen
heb."

De realisatiefase, zoals hij het
zelf noemt, zal pas komen als na
donderdag alles achter derug is.
„Twee jaar geleden was dat ook
zo. In Ahoy' leefde ik drie dagen
lang in een roes, waarin ik de he-
le wereld aankon. Maar daarna
viel ik wel ineens in een donker
gat. Zat ik met heimwee naar die
sfeer en vooral naar al die men-
sen met wie ik had samenge-
werkt. Voor mij waren die 250
man een soort familie geworden.
Ik miste ze allemaal enorm en
had daardoor moeite om mijn
draai weer te vinden."

;Op die 'merkwaardige leegte' na
het ophefmakende stuntwerk is
de Amsterdamse volksheld nu
bedacht. „Van de vorige keer
heb ik zoveel opgestoken, niet te
geloven. Details we-liswaar,
maar wel hele belangrijke. Zo
ben ik me er thans veel meer van
bewust dat je in Ahoy' je geba-
ren veel groter moet maken dan
elders. Je moet alles een beetje
overdrijven, want je hebt naar
de verste rijen een afstand van
tientallenmeters te overbruggen.
Dat betekent dus keihard wer-
ken, beuken."

'Podiumritme'
Om diereden heeft Froger geko-
zen voor een 'podiumritme' van
twee avonden op, een dag rust,
waardoor zijn recordreeks (al-
leen Lee Towers kwam ooit twee
keer tot acht avonden) is uitge-
smeerd over veertien dagen.
„Stemmatig is dat het veiligste.
Bovendien blijf je zo gretiger en
attenter dan wanneer je alles
achter elkaar afwerkt. Je gaat je
dan onbewust lopen sparen, om-
dat je toch bang bent dat je de
laatste avond niet meer kunt
spuiten. En dat mag natuurlijk

niet. Ik moet het ook hebben van
mijn energie, die moet minstens
100 procent zijn."
De immense belangstelling is
voor een belangrijk deel geba-
seerd op de geslaagde vuurdoop
in 's lands grootste poppaleis in
november 1992, anders kan hij
het zelf niet verklaren. „De
mond-tot-mond-reclame die
daarvan uit is gegaan heeft echt
mijn stoutste verwachtingen
overtroffen. Ik zal nooit vergeten
die eerste dag van de voorver-
koop. Ik dacht ik ga die telefo-
nistes even een gebakkie en een
borreltje brengen, vinden ze
leuk. Kom ik daar bij het Natio-
naal Bespreekbureau, schrik ik
me werkelijk het apelazerus,
omdat het een compleet gekken-
huis was. Al die dertig dames
werden helemaal platgebeld, ze
hadden niet eens de tijd om me
even gedag te zeggen, dus heb ik

alles maar in de ijskast gezet.
Tja, op zon moment word jena-
tuurlijk wel effe met je neus op
jepopulariteit gedrukt."

René Froger ziet deze persoonlij-
ke hausse vooral als de oogst
veel heel lang flink buffelen.
„ledereen vergeet dat ik voordat
ik in 1992 Ahoy' deed al zon 200
grote shows in het land had ge-
daan. Ik heb eerst jaren lopen
kloten voordat ik zelf het idee
had dat ik er klaar voor was. Ik
zing al vanaf mijn zeventiende
elke dag, was achttien toen ik
mijn eerste plaatje 'Disco a la
Carte' maakte, dus het is mij
echt niet allemaal in de schoot
geworpen. Ik maak af en toe col-
lega's mee die twee jaar bezig
zijn en al roepen dat ze ook rijp
zijn voor Ahoy'. Dan denk ik:
'Wees alsjeblieft wijzer, heb toch
geduld.

# René Froger: „Ik moet het hebben van mijn energie,
die moet minstens 100procent zijn." Foto: DINO

Laatste tv-reeks vanaf december op het scherm

Avro stopt met Pleidooi
Van onze rlv-redactie

- Ondanks
"RT-ichten dat de Avro nogn seizoen zou doorgaan
e» tde advocatenserie Plei-
C"J> gaat de allerlaatste
i eks op 5 december rond

'^ klok van tien van start.tl -Üggen nog acht nieuwe
leveringen op de plank,e steeds op de maandag-
vond vertoond zullen wor-en* Er waren negen afleve-ren gemaakt: één daar-
.*n doorstond echter depets der kritiek niet.

"EuPns -^oudewijn Klap, direc-

! radio en televisie bij de;a^°. was het bewuste deel,
iet n Hu§° Metsers en Mark
lan*?an rollen vervulden, ge-

P als eerste aflevering van
|mr leUWe reeks. Maar omdat de
iet °e^ niet tevreden was over
L esultaat, wordt daarvoor in
torf t een herhaling uit het
U ge seizoen uitgezonden. „Het
leel tVerleideliik om dit eersteL t toch in de programmering
feze tfmen'" aldusKlap* »Maar

Wahteitseisen lieten dit
!q°e' °ns w°rdt vaak ge-

iver ' naar aanleiding van de
iölx'eenkomst tussen publieke
)t£oePen en Endernol, of wij
■Uil

6 °Pvattingen over kwaliteit
L^n hijstellen. Mijn antwoord

"*r°P is klip en klaar: nee. Wij

als omroep zullen zelf blijven
bepalen wat wij onderkwaliteit
verstaan. Wij blijven ambitieus

bezig met het zoeken naar on-
derscheidende programma's.
Want als wij het niet doen, wie

doet het dan nog?"
De veel gelauwerde serie die het
afgelopen jaar werd bekroond

met een Nipkow-schijf had nog
wel een paar jaar meegekund,
maar volgens Klap waren zowel
schrijvers als acteurs en produ-
cent het erover eens dat het niet
goed is „om louter op succes
voort te borduren. We willen wat
drama betreft weer investerenin
de toekomst. We zijn allemaal
bang voor metaalmoeheid." Met
het schrijversteam van Pleidooi,
bestaande uit Hugo Hemen,
Maria Goos, Pieter van de Wa-
terbeemd en Nicolaas Meijering
wordt een nieuwe dramaserie
voor de Avro ontwikkeld.

" De uit Heerlen afkomstige Carine Crutzen en Peter van Asten nemen in Pleidooi
opnieuw hoofdrollen voor hun rekening. Foto: dijkstra

Thema's
Ook in de derde en laatstereeks
staat per aflevering steeds één
rechtszaak centraal. De met zorg
gevisualiseerde thema's zijn
weer actueel: een man die via
een bloedtransfusie besmet
wordt door het HIV-virus, een
arts die wordt beschuldigd van
seksueel misbruik van een pa-
tiënte, een skinhead die buiten-
landers aftuigt. Er zijn rollen
voor de uit Heerlen afkomstige
Carine Crutzen, Peter van Asten,
Kitty Janssen, Rik Launspach,
Ella van Drumpt en Johan Ley-
sen.
Volgend jaar zal de Avro alle
dertig afleveringen van Pleidooi
herhalen.
Bij de serie is nu ook een boek
verschenen. De roman Pleidooi,
geschreven door Henk Apothe-
ker, kost fl 25.

Internationale markt
voor cd Rumba Tambah

HELMOND - Alle successen van
debekende musicusen orkestlei-
der Martin Wulms zijn opnieuw
op cd uitgebracht. Wulms stond
in de jaren zeventig - toen woon-
achtig in Roermond, tegenwoor-
dig in Helmond - wekenlang met
het nummer Rumba Tambah in
de hitparade. Hij genoot des-
tijds, net zoals orkestleider
André Moss, grote populariteit.
Nummers als Mambo-Jambo,
Anna Jealousy, Manana, La Cu-
caracha en El Cumbanchero zijn
eveneens terug te vinden op de
cd Rumba Tambah, die behalve
in de Benelux ook in Duitsland
en Oostenrijk op de markt is.
Verder is van het nummer
Mambo-Jambo in Zuid-Amerika
een cd-single uitgebracht, die
daar inmiddels een grote hit is.
Cor Aafting tekende voor de
produktie van de cd Rumba
Tambah, die is verschenen op
het label Multidisk. " Martin Wulms

Take That
donderdag
bij NCRV

HEERLEN - De populaire Britse
popgroep Take That is donder-
dag te gast in het NCRV-pro-
gramma The Magie Friends van
Sjors Fröhlich en Peter Plaisier.
In het rechtstreekse programma
(Radio 3, 15.00 uur) draaien Ta-
ke That-leden Gary, Robbie,
Mark, Howard en Jason hun fa-
voriete platen. Daarnaast kun-
nen luisteraars vragen stellen
aan het Britse vijftal. Take That
is in Groot-Brittannië 'popact

nummer I', Grote hits hadden ze
met Babe, Relight my fire en nu
met hun single Sure.
Het is overigens niet mogelijk
om het programma in de Radio
3-studio op het NOB-terrein in
Hilversum bij te wonen.

Take That komt, zoals eerder ge-
meld, volgend jaarop donderdag
16 maart voor een avondvullend
concert naar het Rotterdamse
sportpaleis Ahoy'. Kaartjes hier-
voor gingen afgelopen zaterdag
tijdens de voorverkoop in een
mum van tijd van de hand. Van-
daar dat Take That een dag la-
ter, vrijdag 17 maart, nog een
tweede concert in Ahoy' geeft.
Kaarten hiervoor zijn verkrijg-
baar bij de WV-theaterbe-
spreekbureaus.

Goud voor
cd-albums met
Spaanse zang

AMSTERDAM - Het was een
soort uitwisseling van Spaans
goud in het Amstelhotel in Am-
sterdam. Julio Iglesias en Piet
Veerman overhandigden daar el-

kaar een gouden exemplaar van
een door hun volgezongen zilve-
ren schijfje.
De Volendammer Veerman kreeg
van zijn befaamde collega de,
trofee voor zijn in het Spaans ge-!
zongen album 'Mi corazon y al-'ma. De Spaanse zanger werd
door Veerman verrast met een
gouden exemplaar van het al-
bum 'Crazy'. Van beide cd's zijn
meer dan 50.000 exemplaren
verkocht.

# Julio Iglesias # Piet Veerman

Cliff Richard
centrale gast

Radio 10 Gold
HEERLEN - Liefhebbers van
Cliff Richard kunnen vandaag
hun hart ophalen. De Engelse
zanger is die dag de hele dag te
horen op de commerciële zender
Radio 10 Gold. Van 07.00 tot
19.00 uur worden al zijn hits ge-
draaid, zoals Living Doll, Con-
gratulations en Bachelor Boy.
De nu 54-jarige ster slaagt er na
35 jaar nog steeds in de hitpara-
des te bereiken. Hij maakte meer
hits dan andere legendarische
popidolen, zoals The Beatles en
Elvis Presley.
.Tussen de platen door besteedt
Radio 10 Gold aandacht aan het
'leven en de carrière van Cliff Ri-
chard. Een interview met de zan-
ger is te horen tussen 19.00 en
20.00 uur.

Radio 10 Gold is op veel plaatsen
te ontvangen via de kabel, maar
ook via de radio op middengolf
675 mHz.

" Cliff Richard

Oudejaars-
conference met
Seth Gaaikema

HEERLEN - Seth Gaaikema zal
voor Veronica weer de oude-
jaarsconference verzorgen. Hij
zal daarmee op 31 december van
22.50 tot 23.50 uur op tv (Neder-
land 2) zijn te zien. Gaaikema,
die op het moment met veel suc-
ces in de theaters optreedt met
zijn one-man-show, zal de con-
ference op 27 en 28 december
onder regie van Nico Knapper in
Den Haag opnemen, waarbijBob
Zimmerman voor de muzikale
begeleiding zorgt.
Youp van 't Hek heeft inmiddels
met de Vara afgesproken om in
1995 de oudejaarsconference te
doen. " Seth Gaaikema

jSé- NEpAL-STUNT
T^tW(H^^ Ook alle India-lran tapijten sterk afgeprijsd
c p*r**-^—— WM[

240x170 VAN 1350,- NU 650,-
-250x200 VAN 1650,- NU 790,-
-300x200 VAN 1980,- NU 950,-
-j50^250 VAN 2990,- NU 1550,-

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

>^J?ROMENADE 145-147 HEERLEN
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(£3) Kassakorting: "Je betaalt 25.- to
I JÜSSSu Uw Kassakortingslabels hangen aan topkollektie'

=j Limburgs Dagblad

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

t

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 mogelijke lettergrootten met
minimaal één woord in grotere letter (14-punts).
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo's en
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogteper
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
045719966
Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
regel - tot 12.00 uur daagsvoor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daagsvoor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t/m vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldt vrijdag 11.00uur.

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

HetLimburgs Dagbladwordt dagelijksgelezen door
bijna 250.000personen van 13 jaaren ouder.
(Bron: CebucoSummo Scanner) D930

Personeel aangeboden........... HVANTI """""" Als u ons voor 12 uur 's mor-
Voor alle voorkomende gens belt, staat uw PlCCO-
werkzaamheden in, om en LO de volgende dag al in
aan uw huis. Hvanti Klus- het Limburgs Dagblad. Tel.
senbedrijf S 046-518105 045-719966.

Personeel gevraagd
HetLimburgs Dagblad vraagt

BEZORG(ST)ERS voor
SCHINVELD

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

Rumpenerstr. 81, Brunssum S 045-256363.
Wegens uitbreiding van onze activiteiten te VAALS

is er plaats voor:
een kelner/serveerster m/v

Leeftijd liefstplm. 25 jaar.
Ervaring is vereist.

Uw telefonische reaktie verwachten wij zo spoedig mogelijk
liefst binnen 7 dagen na verschijning van deze advertentie,
tijdenskantooruren op het volgend tel.nr.: 045-443464.

Lefel B.V. te Simpelveld.

Kommercieel talent in Heerlen
krijgt nu de kans.

De Wolfson Groep BV te Schoonhoven is een telemarke-
ting/telesales organisatie die zich professioneel richt op het
uitvoeren van opdrachten voor relaties. Ten behoeve van
deze aktiviteit zijn wij, voor een van onze kliënten in Heer-
len op zoek naar:

Telemarketeers m/v
Kandidaten voor deze funktie hebben het volgende profiel:

- Gevoel voor en ervaring in Kommerciële kommunikatie- Praktisch en flexibel ingesteld- Een uitstekende telefoonstern- 40 uur per week beschikbaar- Leeftijd 23 jaar- Akkuraat- Enige typevaardigheid- Representatief

Funktie inhoud

-Telefonischekontakten onderhouden met prospects en
kliënten over de diverse zeer gerenommeerdeprodukten

van onze opdrachtgever.-Prospects en kliënten in de showroom ontvangen.

Om voor deze funktie in aanmerking te komen nodigen wij
u uit om woensdag 16 november a.s. telefonisch kontakl
met ons op te nemen.

Telefoon: 01823-87422
Vraag naar Winnie van Gogh en overtuig haar dat het

interessant is om een afspraak met u te maken.
MODEL worden? Laat u niet
misleiden!! Bel de model-
lenlijn: 06-91122360 (1 gpm)
voor objectieve informatie.
MODEL worden? Laat u
kosteloos en professioneel
fotograferen, g 03440-30022.
Door omstandigheden zoe-
ken wij met spoed een brood-
BANKETBAKKER met er-
varing. Lang weekend. Telef.
043-641366. Echte Bakker
Lou Mingels, Bunde.
Op zoek naar werk in de
MUSIC business? Maas-
tricht Promotions, het Euro-
pese bureau met internatio-

nale contacten in de show-
en platenindustrie. Stuur al
je gegevens c.g. opnames
naar: Maastricht Promotions
b.v. Helmstr. 3/5, 6211 TA
Maastricht, Maastricht Pro-
motions, als het om de
sprong naar de top gaat.
Vraag vrijbl. onze folder.

Bezorgers gevraagd voor
OCHTENDKRANT, min.
leeftijd 15 jr. voor Brunssum.
Tel. 045-257974.
Gevraagd TAXICHAUF-
FEURS full-time en part-
time. Melden na 18.00 uur:
Keekstr. 46 Heerlen.
CONSULENTES vööi* na-*
tuurlijke cosmetica. Grote
verdienste. Geen mv. Int. opl.
Yacana 040-547511.
Voor een textielfabrikant in
Kerkrade zoeken wij met
spoed goedgemotiveerde
PRODUKTIEMEDEWER-
KERS in 3-ploegendienst.
Functie-eisen: * minimaal
LBO-diploma * leeftijd 18-35
jaar. Bel voor meer informa-
tie naar Uitzendbureau Start,
tel. 045-460847.
Gevraagd VOEGERS. Aan-
melden tijdens kantoorurer
tel. 046-334514. Na kan-
tooruren 046-250238.

Belangstelling voor NET-
WORKMARKETING? Heeft
u organisatietalent? Wilt u
uw aktiviteiten ontplooien
door consulentes te interes-
seren voor een produkt dat
zijn werking reeds heeft be-
wezen? Heeft u goede kon-
taktuele en commerciële ei-
genschappen? Bent u in
staat goede voorlichting te
geven? Dan zoeken we ü
om ons produkt, dat de ge-
zondheid bevordert, te pro-
moten. Br.o.nr. . B-06179,
Limburgs Dagblad, Postbus
2610,6401 PC Heerlen.
Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO de volgende dag al in
het Limburgs Dagblad. Tel.
045-719966.

Met spoed gevr. part-time 1
TAXI-CHAUFFEURS m/v /
evt. WAO-er, dag- en j
nachtdienst en weekend- j
dienst. Julianastraat 6, ,
Brunssum. Tel. 045-252444.

Tehuur gevraagd i
Bild Service G + S BV zoekt <
in omg. HEERLEN vrijst. !1 huis met garage, zwembad -en open haard, voor langere J
tijd te huur met koop-optie.
Bel: 045-725467 of 221369. <

QG te huur t
■ Heerlen, te h. Sittarderweg/ £

Grasbroekerweg APPAR- .
TEMENT: woonkamer, keu-

_
ken, balkon, badk., 1 of 2r
slpks., berging. Inl. 046- v
743275 van 11.00-14.00 uur. (, . ,

Onr. goed te koop aangebigevr. ,
Huis verkopen? \

'
mÊHmêvniiz__ms ']

snel en goed è_y nauinciv«* AQUINA! :nvm w-quinu ,
_. 11111l .^_

_____* HEERLEN 045-715566 J I
Te koop gevr. ouder
WOONHUIS met tuin (op-
knappen geen bezwaar). Tel.
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.
Woonhuis met SPOED te
koop gevraagd, opknappen
geen bezwaar. S 040-114752.
WOONHUIS met spoed te
koop gevraagd, staat van
onderhoud niet belangrijk.
045-724056.
Let op! Let op! Nu of nooitl
Drieschstr. 56, Heerlen.
Zeer centraal gelegen royaal
3-kamer APPARTEMENT
met eigen cv., lift en par-
keerplaats en berging in
souterrain. Stuntprijs
’119.500,- k.k. Denis Vast-
goed, telef. 040-129524.

Kamers
Te huur voor werkend per-
soon NIEUW gestoffeerde
en gemeubileerde kamer
’4BO,- per mnd. all-in. Telef.
045-427711 b.g.g. 219666.

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

Bedrijfsruimte /
Te huur gevr. WINKEL- of :
kantoorruimte, plm. 30 m 2in
Kerkrade of Kerkrade-West.
Br.o.nr. B-06192, Limburgs !
Dagblad, Postbus 2610, I
6401 PC Heerlen. i
VOORDELIG te huur 950 :
m 2bedrijfs- of opslagruimte, ,
in souterrain met laad- en
losplaats voor vrachtauto. -.
Beek, Weth.Sangersstr. 47,
nabij knooppunt Kerenshei- i
de en Makado. S 045-222468.

M in 'Bouwmal/machines i
Faillisements- en PARTIJ-
ENVERKOOP (lamet) lami- "naatparket in 65 kleuren, ■normaal ’lOO,- p.m 2 nu
’25,- t/m ’40,-; nwe. en 'beschadigde deuren va. ]
’40,-; rollen dakleer app. ,
en SBS 2 t/m 4 mm ’20,-
-t/m ’65,- p.rol; houten pla- i
ten underlaym. en OSB 19:
mm ’47,50; rockpanel
(Trespa) ’75,-; magazijnst.,
enz. Rennemigerveldweg
70A, Hrln. 045-729710.
Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

Hobby/D.h.z.
Hobby Handwerken J. de
Smet, Prinsenstr. 59,
Hoensbroek. S 045-216789,
BREIGARENS, borduur-
pakketten, hobbyartikelen
en pergamano.

Winkel & Kantoor

Kantoormeubelen
TEGEN FABRIEKSPRIJZEN

NIEUW: grote partijen kantoor- en directiemeubelenvan
zeer hogekwaliteit en tegen zeer scherpe prijzen o.a.

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

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

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

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

KANTOORMEUBELEN. Kissel 46a, Heerlen. S 045-723142,
geopend: ma. t/m vr. 09.00-18.00 uur, za. 10.00-16.00 uur.

Aanbieding
Kantoorstoelen

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

Steeds 5000 stuks op voor-
ij raad, tegenfabrieksprijzen

Rockmart
kantoormeubelen

Kissel 46a, Heerlen.
KassaKassaKassaKassa.
Ook: kassa aan PC of PC i.p

" v. kassa. Kassa's klein o
groot. Nieuw of occ. Keuze

' uit 500 stuks v.a. ’250,

' excl. BTW/ml. Koop, huur- leasing. Roltex, ALLES voo

" winkel & kantoor. Daelder
■ weg 25, bedr.terrein Horse: Nuth. Tel. 045-242880. Fax

045-241690. Open ma.-vr.. 8.30-17.30 u. Do. tot 21.00 u.
> Te koop nieuwe stalen o
■ houten magazijn- of AR

CHIEFSTELLING in alle af, metingen verkrijgbaar. Di
t rekt uit voorraad leverbaar
> zeer lage prijs bv. 200x

100x30 5-legborden ’125,
p.mtr. Rockmart, Kissel 46a
j Heerlen. Tel. 045-723142.

Transacties
Te huur luxe SERVICE-
KANTOREN, te Kuyp bij Nij-
megen, vanaf ’7OO,- p.
mnd. Inf. 08850-12880.
Ter overname aangeb.
HERENMODEZAAK in Z-
Limburg, A-lokatie, zonder
cont. onnodig te refl. Br.o.nr.

' B-06198, Limburgs Dagblad,
P.B. 2610, 6401 PC Heerlen.
Ter overname aangeb. klei-
ne schade/assurantieporte-
feuille, M-Limb. Blijvende
samenwerking gewenst. Br.
o.nr. B-06214, Limburgs
Dagblad, Postbus 2610,
6401 PC Heerlen.
BEDRIJFSPROBLEMEN op
financ.-econom. gebied?
Vrijbl. Iste gesprek met erv.
int.manager. Crisis Consult,
043-217407.

\PICCOLO'S\i l 045.719966 1
." Landbouw

' ONDERDELENBANK. Tel.
H" 04493-2715.

,—__
_

" Te k. V/2 paards TRAILER,
merk GEHO, groen met wit-

' te kap, bwj. 1992, i.z.g.st.- Tel. 045-410212.
. PAARDENSTALLING, ge-. heel verzorgd, + gebruik bui-. tenmanege. Eikenrade 8,

" 04451-1257.
- Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
i. weg naar snel succes. Bel:

045-719966.
! Auto's

Tek. gevr. loop-, sloop- en

: Schadeauto's
i- Ik betaal de hoogste prijs in

Limburg. Tel. 045-272019.

Johan SCHMIDT autohan-
del heeft diverse auto's in
voorraad van ’750,- tot
’6.000,-. Alles met APK.
Tel. 04492-2888. Hommert
24, Vaesrade.

Te koop MINI 1000, bwj. '84,
APK, in zeer goede staat,

’ 1.500,-. Tel. 045-317675.
Koopje. Zuinige Citroen
AXEL, bwj. '86, APK 5-95.
Haesenstr. 34, Schaesberg.
KOOPJES. Audi 80 coupé
82, pr. ’2.350,-; Nissan
Sunny diesel '87, grijs kent.,
pr. ’ 2.950,-. -g 045-316940.
Ford FIËSTA 1100 L, bwj.
'82, APK 7-95, ’1.650,-. S
045-723232 b.g.g. 313194.
Te k. Ford ESCORT XR3i,
bwj. '90, i.z.g.st., ANWB
gek., sportvlgn. met nwe
banden, vr.pr. ’19.500,-.
Tel. 045-720032.
MERCEDES 280 SL, met
winterkap, bwj. '84, mr. kl.
cabrio mog.; Mercedes 190
E, bwj.'B6. Tel. 043-212651.
Nissan MICRA 1.2 March,
kleur wit, bwj. '92, vraagpr.

’ 13.900,-. S 045-229837.
Veetra 2.0 i GL AUTOMAAT
'89; Corsa 1.4 i Swing '94;
Veetra 1.6 i GL '93; Kadett
'86 t/m '89 div. types; Escort
1.3 '87; Ascona 1.6SHB '86.
Met Bovaggarantie. Denne-
man Automobielbedrijf,
Raadhuisstr. 107, Hulsberg.
Te koop KADETT 1.6 '83,
APK, vr.pr. ’1.000,-. Tel.
045-354166.
Te koop PEUGEOT 205 XE,
bouwjaar '90, i.z.g.st., pr.n.o.
t.k. Tel. 046-370717.
PEUGEOT 305 GL type '84,
APK 7-95, nw.st, ’1.700,-.
Telef. 045-317675.
Te koop SAAB GLS 900, bwj.
'82, met APK, 4-drs.,

’ 950,-. Telef. 045-325671.
Toyota STARLET 1.0 SLX,
wit, i.z.g.st., bwj. '89, vr.pr.

’ 8.500,-. Tel. 04498-91525.
VOLV 740 GL, bwjr. '90,
donkerblauw, diverse ex-
tra's, 153.000 km, zeer mooi.
Met Volvo gar. ’19.500,-.
Tel. 045-210942.
Wij kopen alle LADA'S en
ook andere auto's. Telefoon:
045-423973.
Auto KALDEBORN bet. de
hoogste prijs voor uw auto!!
OokLada's. 045-411572.
Te k. gevr. alle merken au-
to's. Bet. HOOGSTE pr. Tev.
tourcaravans. 045-416239.
Te k. gevr. LOOP-, sloop-,
schadeauto's. Betalen de
hoogste prijs. 045-423199.
Voor eeen goede AUTO v.a.
’750,- tot ’lO.OOO,- met
APK gaat u naar Math.
Koenen, Handelsweg 1,
Susteren. Tel. 04499-5204.

Te k. gevr. AUTO'S iedere
prijskl. Schade of defekt,
geenbezw. 045-729710.
Met bovaggarantie ANWB
gekeurde auto's bij de Opel
specialist: Kadett 1600 GL
autom. met stuurbekr. '90
’17.500,-; Corsa '91
’13.950,-; Corsa 4-drs '90
’12.950,-; Kadett Van sta-
tioncar diesel '91 ’8.250,-;
Kadett 1800 '88 ’11.950,-;
Veetra 16i 5-drs. '90
’20.950,-; Astra 1600 '92
’23.750,-; Omega 2.0 '87
’10.750,-; Kadett Sedan
1600 '90 ’16.950,-; Kadett
GSi 16V '90 ’23.950,-;
Ford Siërra 2.0 '84
’3.950,-; BMW 320-6 aut.,
'83 ’4.000,-; Fiat Uno 45
'89 ’6.900,-; Mazda 323 '86
’4.900,-; Kadett 1300 '87
’8.000,-; Opel Kadett Die-
sel '86, ’5.500,-; Ford Es-
cort 1100, '83, ’2.250,-;
Ford Escort 1300 GL '85

’ 4.750,-: Kadett stationcar
diesel '86 ’6.900,-; Veetra
aut. 5-drs. '89 ’19.950,-;
Kadett 5-drs. '88 ’10.950,-;
Suzuki Samurai '89 cabrio
’13.950,-. WEBER, Auto-
bedrijf, Baanstr. 38 Schaes-
berg. Tel. 045-314175.
Mazda 2.0 i GLX Coupé
Sport apart mooi 1990; Peu-
geot 605 SRi 2.0 autom.
veel extra's 1991; Ford Siër-
ra stationcar 1.8 turbo diesel
1990; Mercedes 300 turbo
diesel airco autom enz.
1990; VW Golf cabriolet
1800 i uniek mooi 1e eig.
1988; VW Passat 1800 GLi
1e eig. veel extra's 1990;
Suzuki Jeep SJ4I3S cabrio
apart mooi 1987. Garage
WOLTERS, Heerlenerweg
39, Sittard. 046-520303.
■hiii.Uiiiii.i_ "'"" - —-■

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, a 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.

Schade-auto's
Te koop gevr. LOOP- sloop
en schade-auto's. Tevens
oud ijzer gevr. 04450-3866.

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

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

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

Motoren
KAWASAKI ZXR 400 Ra-
cing 1991, 1e eig., veel ex-
tra's, als nieuw. Garage
Wolters, Heerlenerweg 39,
Sittard. 046-520303.

(Bromfietsen
Koop of reserveer nu nog
een snor- BROMFIETS of
scooter tot 1 jan. Zonder af-
leveringskosten. Rens
Janssen, Ganzeweide 54,
Heerlen. Telef. 045-211486.

Vakantie
SKISAFARI
TSJECHIË

V.a. 8/1 wekelijks vertrek
8 dg. h.p. slechts’ 495,-

ALLE REIZEN MET
TENMINSTE COMFORT
CLASS TOURINGCARS

Kristal Vakanties
073-131491 of04103-4500

Caravans
Nu al Rai voordeel bij
BARTELS Caravanning.
Importeur van Caravelair,
LMCmünsterland en Eifel-
land caravans. Hommerter-
weg 256, Amstenrade/
Hoensbroek. S 04492-1870.
Wat VERKOPEN? Adverteer
via: 045-719966.

Opleidingen
BIJLES verzorgd door erv.
docenten in vrijwel alle vak-
ken. Ook nog enkele studie-
begeleidingsplaatsen vrij. Inl.

1045-741102 b.g.g. 210541.
Aangeb. TALENCURSUS-
SEN in 127 talen op cass.
enz. ’70,-. Ook voor buitenl.
Tel: 070-3638667/3894543

(Huis)dieren
De grootste KENNEL var
Limburg. Alle jonge ras-
hondjes. Meer dan 60 ras-
sen plus gar. en tatoeage. KI
America, Th.Watsonln 34
Achel(B). 09-321164448$
Zond, open maand, gesl.
Te k. BERNER-SENNEN
PUPS met stamb. van HD
vrije ouders. 08866-2483.
LHASO-APSOPUPS, klein
blijvend, langharig, zee
mooi, ingeënt en ontwormd
Tel. 045-223180.
Weg. omst. te koop perziscl
wit KATERTJE en blauw
crème met wit poesje, 7 mn<
oud, met stamb. en ing. Tel
045-222625.

In/om de tuin
Vandaag nog modder ei
zand, morgen groen
GRASZODEN, coniferen
heesters, heide enz. Jawe
Tuincentrum. S 045-256423.

Bel de Vakman
NEW LOOK BV Landgraal
Gevelreiniging, uitkappen
voegen, steigerverhuur. Tel
045-312154. Fax 323452.
SCHILDERS kunnen noi
diverse buiten schilderweri
aannemen. Tel. 045-210020.
Ervaren vakman biedt ziel
aan voor straatwerk o.a. op
ritten, sierbestrating. Ooi
voor uw gehele tuinaanleg
zeer SCHERPE prijzer
Gratis offerte: 045-323178.
INSTALLATEUR biedt ziel
aan voor alle voorkomendi
werkzaamheden betreffen
de gas, water, sanitair cv
loodgieterswerkzaamheden.
Telef. 046-743252.
STUCADOOR kan no<
werkzaamheden aannemer

; S 045-460805.
Uw SCHOORSTEEN veger. per kanaal ’75,- mcl. BTV\
Telef. 045-325783.

-
Onze pap Go«:\

Van harte
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;" kleinkinderen en achter-
;" kleinkinderen. Tot straks!!! Monique en Rogöfc

9 — 'IMuziek -j
t Keyboard feestaanbiedïfl

Yamaha PSR 510 bestseller, nu inclusief adapj
!. je, keyboardstatief, hoofdtelefoon, lesboekje. ]
_
r keiwaarde ’2.152,- nu voor ’1.695,- met 5 m
_. de Stalmeier garantie! Bestel reeds nu voor de feestoj

ï Kf_PKj£Ë_-9
-' Hoofdstr. 32, Hoensbroek a 045-214253. Dondjg
n Te koop PIANO Schiedma*

' yer, vraagprijs ’ 1.650,-. Tel
,!J 045-321365 na 17.00 u.

- ZonnebankAhemel
Spectaculair lage prijzen bi

t de grootste zonne- vakspe*ij cialist in de regio GOER*
ï GEN zonnehemels. Alles

met 3 jr. voll. garantie. Rijksweg-N.
-weg-N. 97, Sittard, 046*
9 583002 (t.o. ziekenhuis).

h Computers
)- Te koop Vendex HEAD*
ik START kl.mon., printer, vr
3, pr. ’850,-. Telefoon 045-
-i. 426472 na .19.00 uur.

ü TV/Video, S" KLEUREN TV grote sorte,» ring vanaf ’65,-. Radio/T\

' van Voorst, Ganzeweide 4J
Heerlerheide. 045-213879.

'9 Kleuren TV's 12-16 kan. v.a
n* ’6O,- met afst.bed. v.a_ ’125,-, met txt v.a. ’250,
n o.a. Philips / Blaupunkt
y' Radio/TV FRANK BV, Bok

str. 33 H'heide. S 045-213432.

[ Wonen TO
In- en verkoop 2

| meubelen en ar; 045-724943, R"„ 80a, Heerlen.
i) : —1
i- In- en verkoop
;. MEUBELEN en f
s dere dag geopend
[. uur. Voskuilenweg
i- len. Tel. 045-74173

Te koop gevraagd■_ MEUBELS en arf
terdamstraat 98, H«- 045-729748. __^

'~ Te k. noten BANK1
:"' tafel, vitrinekast, 9'

met 6 stln., film*
Kettler trimbank, s

" reautafel, kopieB
I Tel. tussen 12-1-4~ 515828. _^

\l In- en verk. MëLI
8. antiek. Kouvendejj_ H'broek. Telef. 04!Hf

Te k. Oosters T^
-*■ zijde 1.83x1.28,
"* knoopt, ’250,- en
|" 1.25J150,-. 045-2__J
;- Voor Piccolo

zie verder pagl'
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1
De nieuwe Escort Laser Sport is nu uitgerust met supersportieve extra's t.w.v. f 3.500,- waarvoor u tijdelijk maar f s"j
betaalt. Uw voordeel: f 3000,- " lichtmetalen 14-inch "Cosworth"-look velgen en brede 185/60 HR banden " toerenteller " geI*
glas " sportieve "Zing"-bekleding " in hoogte verstelbare bestuurdersstoel " bagagenetjes op voorstoelen " 2 van binnePF
verstelbare buitenspiegels. En uiteraard Dynamic Safety Engineering: " standaard airbag " geperfectioneerde kreukelzd 1

" gordelspanners en -klampen " stalen balken in de portieren " solide veiligheidskooi. Een auto met zeer veel luxe. De EsC i
Laser Sport is verkrijgbaar in 3-, 4-, 5-deurs en Clipper-uitvoering. Tijd voor een hoogst sportieve proefrit!

De Escort Laser Sport is ook verkrijgbaar met 16V 90 pk motor en stuurbekrachtiging voor f 30.990,-. .:| ; _ 1
Prijzen mcl. 8.T.W., excl. kosten rijklaar maken. Ford Garantie Plus: een extra zekerheid voor na de standaardperiode tot een totaal van 3 jaar met 80.000 km of 100.000 km.
I Vanaf f 630,- mcl. B.T.W. Wijzigingen voorbehouden.

AUTOMOBIELBEDRIJF JOS BOGMAN KERKRADE B.V. VADAH AUTOCENTER SITTARD B.V.
Hamstraat70,6465 AG Kerkrade. Tel. 045 - 423030. Rijksweg Z 90-100,6134ADSittard. Tel. 046 - 515200.

AUTOMOBIELBEDRIJF JOS BOGMAN MAASTRICHT B.V. AUTO KONINGS B.V.
Molensingel 11-13, 6229 PB Maastricht. Tel. 043 - 616666. Mgr. Vranckenstraat 20, 6131 ADSittard. Tel. 046 - 516046.

| AUTOMOBIELBEDRIJF JOSBOGMAN BEEK B.V. LAUTENSLAGER b.v.
Weth. Sangersstraat 7,6191 NA Beek. Tel. 046 - 375353. Breukerweg 201,6412ZK Heerlen. Tel. 045 - 232030.
t ■ -
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f50.- minder voor iets moois bij C&A«"
voor dames heren en kinderen, ook aan de jacks en jassen.

L_______________________ ' ZÜ

|OMT U ZICH GERUST EEN KEERTJE LEKKER UITLEVEN.
jen-

=" *-S u WEER EENS WILT ERVAREN WAT ÉCHT AUTORIJDEN IS, 1 4 INCH LICHTMETALEN VELGEN ( 1 .61), ZN SPECIALE WIELDOPPEN MAKEN, DACHTEN WIJ ZO. EN ALS U DAN NA DE TESTRIT, ZIT BIJ TEarte

Ï
E N WE U EEN BEZOEK AAN DE SEAT DEALER AANRADEN. DAAR (1..40, ZN GETINTE RUITEN, ZN ACHTERSPOILER EN ZN EXCLU- KOMEN VAN DE SPORTIEVE ERVARING, ZULT U ZIEN DAT WE NOG EEN

r °E NIEUWE, EXCLUSIEVE IBIZA S OP U TE WACHTEN. GEHEEL SIEVE KLEUREN. VERRASSING VOOR U HEBBEN. WANT TIJDENS ONS 'FIESTA DEL SOL'

OOR EEN GRONDIGE TESTRIT. VAN BINNEN HEBBEN WE TROUWENS OOK HET NODIGE GEDAAN .— - MAAKT U KANS OP EEN GEHEEL VERZORGDE VAKANTIE

|£T ENIGE DAT WE VAN U VRAGEN IS OF U ZICH BIJ HET WEG- OM ZN SPORTIEVE KARAKTER TE ONDERSTREPEN. SPORTSTOELEN \9^w) NAAR HET ZONNIGE ANDALUSIË. TENSLOTTE, OM HET

EEN BEETJE WILT BEHEERSEN. HOEWEL DAT ONGETWIJFELD MET INGEWEVEN S-LOGO, SPORTSTUUR (STANDAARD BEKRACHTIGD financiering HELEMAAL ONWEERSTAANBAAR TE MAKEN, KUNT UDE

Ee ZAL VALLEN, WANT DE IBIZA S IS EEN NOGAL SPORTIEF OP DE l.6l), TOERENTELLER EN VERLENGDE MIDDENCONSOLE, IBIZA S NU TIJDELIJK FINANCIEREN TEGEN EEN RENTE VAN O PRO-

jelfc! — ---%.Wim-_m TYPE. HET BEGINT AL AAN DE BUITENKANT, OM MAAR WAT TE NOEMEN. AL MET AL VOLDOENDE OM DE SPORTIEVE CENT. DE VOORWAARDEN LEEST U HIERONDER.

2^*»l MET ZN BREDE 185/60 HR BANDEN OM INSTINCTEN IN lEDERE RECHTGEAARDE AUTOMOBILIST WAKKER TE DE IBIZA S. WEL MOOI VAN SEAT.

M _\______W_\ MB __________m____\ ______________________ _______\ \w____________________m ■■ _B__aia| _________________
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i9 tCkTcc bielbedrijf René CoumansBeek BV* (subdealer), DSM-straat 7, 046-371243. BRUNSSUM, Autobedrijf Chiaradia, Trichterweg 122, 045-212843. BUDEL, Van Meijl Automobielmij B.V. (subdealer), Meemortel 28, 04958-91887. HAELEN Autobedrijf Wil Leenhouts B V Peter Schreursweg 16
6°. 04S5i 3RLEN' Aut° AartS' Benzenraderwe9 295. 045-412545. HEERLEN, Autosport Brouns B.V.(subdealer), Schelsberg 175, 045-725507. KONINGSBOSCH, Garage M. van Lumich (subdealer), Prinsenbaan 87, 04743-1389. LANDGRAAF, Automobielbedrijf Ton Schuijren B V '(subdealer) Rötscherweg3-*»l3588. MAASTRICHT, Autobedrijf Peter Bancken, Heerderdwarsstraat 25, 043-635454. SITTARD, Automobielbedrijf Primair, Industriestraat 25, 046-514364. SWALMEN, Autobedrijf G.H.S., Rijksweg Zuid 7, 04740-2931. WEERT, Autobedrijf Peter Janssen, Sutjensstraat 18, 04950-34456.

*«èïr~——__
St D Dei ' * ~ — ——■ — .^

T BEDRirA,f \6' F 28"5 * CONSUMENTENPRIJZEN INCLUSIEF BTW. EXCLUSIEF KOSTEN RIJKLAAR MAKEN. WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. DE SEAT DEALER BEMIDDELT IN DE AANGEBODEN FINANCIERING VAN DFM TE AMERSFOORT. AANGESLOTEN BIJ HET BK R TE TIEL U FINANCIERT EEN BEDRAG MET EEN MAXIMUM VAN F 10 000 - IL_J" ___IH 4 GELIJKE KWARTAALTERMIJNEN AF. DE EERSTE TERMIJN BETAALT v 3 MAANDEN NA FlN ANCIERINGSCONTRACTDATUM. DE AANBIEDING GELDT ALLEEN BIJ AANSCHAF VAN EEN NIEUWE IBIZA T/M 31 DECEMBER 1994 EN REGISTRATIE VÓÓR 13 JANUARI 1995. IMPORTEUR PON CAR B V , LEUSDEN. TEL : 033-951550

fßel 045-719966 Piccolo's voor méérfesultaat Bel 045-719966 é
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'' longens oevr. v.|04Esc5rtsIrvice.
■'Fftg""^ ■ "ï** ookHAU,FFEUR ge-

GASTVROUW gevr. v. dir. v.
d. middaguren in bar/club en
escort 045-729904.
MEISJES gevraagd voor
gezellig privéhuis, intern
mog. g 045-419742 ,

r^^^ 06-Hjnen

Privé doorschakellijn
| Naar dames THUIS door het hele land
110rwT--~--25iÊ_88 ■ I°ocpm. 24 u.p:d.
m u '"WilriMiTTs_Z :

e6?6-989l
f^ject apart
l^lpcphmLr2i|Mari' J"GEHE|MENK i gpmK^?2^29-19_r4 laAfr|,end'r Goudenw 24 pd
k_ _. 'gpm,(^5?0:325:55_
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>°-sex323.36fcs«e 325.09Da^ex 327.56
ft 96nssex 325.19TranLQ

Uper329.l6t,nssexueel32l.36

uniek club 9886
Gesprek na Gesprek

afluisteren. Of durf jezelf
(ookvoor stellen)

1 gpm. 06-9886 24 pd.

Sexen via
De P'Code?

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

06-95.46
1 gpm. Dagelijkse Update!

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 meiden06-9785

Thuisbelsex
Kies nu zelf de heetste

vrouw en wij verbinden je
direktmet haar door.

Bel 06-9755 (100 cpm)

Doma SM
kontaktlijn voor een per-

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

Eenzame hete vrouwen
zoeken

anoniem
sexkontakt

Bel nu 06-9511 (75 cpm)

Ervaren
vrouwen

40 jaarzoeken sexkontakt
06-350.290.37 (75 cpm)

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

* SM voor 2 *
snelleSM kontakten!!

06-320.329.99 (75 cpm)

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

Anonieme
sexadresjesvan vrouwen.
Bel nu 06-9737 (75 cpm)

Sex"o"foonkies 1: Hete sto-
ries 2: Sexafspr. 3: Striptea-
se 4: Hoogtepunten 1 gpm
06-350.299.64.
Een rijke dame wordt erg
wild, alsze al die mannen

ziet dansen. Livesex. 1 gpm.
06-320.323.86

Discreet
Sexkontakt met rijpe meiden!

06-320.330.42 (75 cpm)

SM Kontakt
voor strenge afspraken!
06-320.325.80 (100 cpm)

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

* 06-9605 *
Direkt

telefoonsex
hete vrouwen wachten op

jou. 06-320.330.91 (75 cpm)

1 gpm. "Mag m'n meisje ook
meedoen? vroeg ze aan

haarvriendje. "Ze weet nog
nietwat een

nummertje is
06-340.340.21

Sadistische sex
met jonge
vrouwen

\ 06-340.340.90
1 gpm.

1 gpm. Kom maar met je
hand onder m'nBH, zei ze

tegen de knul v. haar vrien-
din. En heb jedit wel 'ns

gezien? Toentrok ze haar
SLIPJE UIT.

06j40.350.60
1 gpm. Ik heb al m'n haartjes

afgeschoren, kunt u beter
kijken zo? Oh toch!

0eK340.350.75
Dames gevenadres/tel.nr.

06-96.85

' * Ji"iP.d.loocpm.
Direct contact

met DAMES uit heel
Nederland. GEHEEL PRIVÉ

thuis doorgeschakeld.
06-96.80- _______■-■ 10Q cpm.

Thuiskontakt
hete vrouwen in jouwregio.- Behiuo6-9811(75 cpm)

1 gpm. Met 2 jongens int
kleedhokje liet ze haarbadpak zakken.

"Voel 'ns hoe strak ik ben,
wie wil er eerst?

062340.340.20
Waar wacht jeop?

gewillige meid zoekt hete
SEX-afspraak:

06-9517 (75 cpm).

Vrouwen van 35 jaaren
ouderwillen

direkt sex
Bel ze zelf thuis op via

06-9604 (75 cpm)

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

Rijpe vrouwen
zoeken onervaren jongens.

06-9504 (75 cpm)

Anonieme
sexdating

Sexkontakt met eenzame
vrouwen. 06-9706 (100 cpm)

Zin in 'n wip?
bel de gewillige
dames direkt

06-98.77 (75 cpm).

Nieuw
discreet privé-gesprek met

hete vrouwen.
Bel nu 06-9664 (100 cpm)

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

* 06-9502 *
Sex

doorschakellijn
Luister naar hete oproepen

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

Discreet! 06-9668 (75 cpm)

Homo kontakt
Direkt apart met een hete

knul uitLimburg!
Bel nu 06-9614 (nu 50 cpm)

Hete vrouwen uit deregio
Limburg

06-350.23.047 (100 cpm)

Anonieme
sexafspraakjes inLimburg

i 06-320.330.79 (75 cpm)

Waar wacht jeop?
gewilligemeid zoekt hete
SEX-afspraak:

06-9517 (75 cpm).

Homocontacten:
zoek je'n lekkere hete

jongen? Gaydating:
06-95.18 (75 cpm).

BlindDate
via de telefoon, afspraakjes

met leuke meiden, bel:

* 06-95.95 (75 cpm).

Heerlijk discreet
direkt apart met hete
vrouwen uitLimburg!. 06-320.322.11 (75 cpm)

Homo jongens
Hoor ze heetTEKEER gaan.

06-320.330.88 (75 cpm)

Volrijpe vrouwen zoeken
SEX, maar niet-commer-

cieël: (75 cpm)
06-9656

Nieuw! Sexdoorschakellijn:
vrouwen willen

direct SEX
06-9.750 (75 cpm).

Rijpe vrouwen zoeken jon-
gensv. 'n slippertje, 75cpm
06-9760 Aktieü
Rijpe vrouwen willen SEX-
CONTACT (niet commer-

cieel). (75 cpm).
06-9890.

Zoek jeRijpe vrouwen voor
thuisSEX? (niet commer-

cieel). Bel: (1 gpm)

06-350.266.53 'Kontakten/Klubs

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

Holzstr.lo3, Kerkrade.

LYDIAGIRLS
WEDDEN DAT....??

046-749662. Groenstr 64 Geleen.

Porky's Pretpark I S 045-228481
Nieuwe meisjes aanwezig. Let op!

Elke woensdag trio-dag door
Karin en Daniëlla, 1 uur ’ 250,-.
Zaterdags 1 uur voor ’ 125,--

Porky's Pretpark II s 04499-5500
Diverse nieuwe meisjes.

Nieuw privé Diana 045-233096
Grieks en trio's mog. Dringend dames gevraagd.

Club Merci
Nooit geweest ??? Toch maar eens vlug komen, naar de

leukste club in 't zuiden.
Rijksweg zuid 241, Geleen. Tel. 046-745814.

Escort all in
g 045-326191

Buro Venus
nieuw telefoonnummer:

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

Buro Mieke
Discr. Bern. 046-748768.

Bij Angelique
wordt u heerlijk verwent door
een massage en privé. 045-

-311135. Nog meisje gevr.

Peggy Privé
Escort v.a. ’ 125,-.

Ma-vrij 11.00-22.30 uur. Wo.
tot 19uur. 046-374393.

DD-cup. Grieks mogelijk.

' Nieuw: Sonja.

Aladdin
Woensdag trio-dag van

maandag t/m zaterdag van
13.00-23.00 uur. Tevens

ass. gevr. g 045-227692.

Gastvrouw José
en de meisjes ontv. u graag
in Privé 68, van 11-22uur.

Tel. 045-416126.

Mannen
gezocht!!

Vrouwen voor niet
commerciële erotische sex.

"g045ï318300.

Gratis sex
Niet commerciële

sexadressen en nummers
van vrouwen.
g 045-318300.

Brigitte ma-zat. 13-23uur.
045-254598
Erotica Privé

Vraag niet hoe hetkan!!!
Profiteer ervan 045-423608

’ 50,- all-in

Nieuw jongmeisje, totale
Ontsp.Massage

045-353489

Parencenter
Venus

Woe. 16nov. Strip-en
Pomoshow met de La

Francaise, ookvoor Singles.
Paren gratis.

Do. 17nov. Nudistenavond.
Paren en Singels.

Vrij. 18nov. Lambadans en
Lesbische show Brigitte en

vriendin, Supershow.
Zat. 19nov. Houseparty

wedstrijd 3x 30 min., 3 geld-
prijzen. Het wordt weerFull

House. Za. 26 nov. verwacht:
Chippendales of lady.

Van 19 tot 27 nov. staan wij
op de Erotica Messe in Köln,

ACC center, Agrippinawert6.
Kaarten in Venusen de Zaar
verkrijgbaar. Voor ml. 04742-
-2977 of 077-823332. Heins-

bergerweg 70, Posterholt,
omg. Roermond, Melick.

Privé en Escort
Romantica

g 045-419742
Manuela

Grieks mog. 045-352476.
MAURICE verwent U van
kop tot teen. Tel. 045-
-422569.

Anita privé
en Escort!! 045-352543.

Gratis sex
niet commerciële

sexadressen en nummers
van vrouwen.
S 046-752333.

Mannen
gezocht!!

vrouwen zoeken niet
commerciële sex
S 046-752333.

Boys 2 Men Escort
Horseman John
en andere boys aanwezig.

U zoekt een gezellig uur
Bel 046-584087.

Peggy
Vanaf 10 uur 045-721759.

Volslanke dame
ontv. thuis. 043-473309.

Lady S
Duitse meesteres in discrete
SM studio. Tel. 043-620015. *Exclusieve SM 'Voor iedere beurs. Door er-

varen team. 045-232665.

Privé llona
045-708903. Leuk meisje

altijd welkom!!!

Twilight Escort
Ook boys 045-275618.

Lady Escort
terug met nieuwe boys en

girls 045-275564.

Privé en escort
Tel. 045-427631.

Manuela Escort
S 045-418886.
Tevens meisjes gevraagd.

Club Olifant
Nieuwe meisjes: Jacqueline,

Steffanie, Suzy, Simone,
Cynthia, Sandra. Ook SM.

Rijksweg Zuid 105, Geleen.

" Telef. 046-756335.

Diana Escort
045-320323.

Nieuw escort
045-233195
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Leger mogelijk
in problemen door

actie Kerkrade
'Strijthagen is

dubbeltje op kant'

Tegenstanders hekelenpositief adviesonherroepelijk volgen, mits u tij-
dig een andere baan vindt. U
dient zich derhalve actief te
richten op het vinden van een
nieuwe baan op de arbeids-
markt', die iedere werknemer
van directie Dienstplichtzaken
in Kerkrade kreeg, heeft kwaad
bloed gezet.

Vluggen vermoedt dat vooral
studenten die door willen stude-
ren op de Kerkraadse actie zul-
lenreageren.

*«KRADE - De dienstcom-missie van Defensie in Kerkrade
-rwacht dat de vormingvan het
6^r in Nederland het komende*ü jaar onder druk komt te«an door de acties die deKerk-

gaan voeren om de
te behouden,

«"zoeken om uitstel van de op-
tnst voor militaire dienst wor-

.£ vanaf volgende week name-
p gehonoreerd, als de aanvra-
Url"itStel wil in Verband met| "te of zakelijke overwegin-

:*j Dienstplichtzaken in Kerkra-.Komen wekelijks drieduizend
rzoeken om uitstel binnen. Sjir

Sgen van de dienstcommissie:

'Kerkrade' acht de tijd rijp voor
harde acties, omdat de Tweede
Kamer volgende week de begro-
ting van Defensie behandelt.
Maar ook een brief met de tekst
met de tekst 'Ontslag zal voof u

„Als deze actie echter landelijke
bekendheid krijgt, dan zou het
wel eens kunnen dat we volgen-
de week tienduizenden verzoe-
ken krijgen. En als we die hono-
reren dan komt de vorming van
enkele lichtingsploegen onder
druk te staan. Defensie zal mo-
gelijk een aantal functies niet
kunnen invullen. Ik denk bij-
voorbeeld aan chauffeurs."

Naast het honoreren van aanvra-
gen om uitstel zitten nog meer
acties in de pen. Vrijdag wordt
het Defensiekantoor in Kerkrade
bezet. Die dag komen enkeleKa-
merleden op bezoek. Met een
reusachtig spandoek wordt het|
gebouw verduisterd. Volgende
week dinsdag gaat een grote
Kerkraadse delegatie naar Den
Haag. Burgemeester Wöltgens
zal de Defensiemensen en hun
familie vergezellen.

Kunst als reclame

Nederlanders vaker op
vakantie in Limburg

Vovinciale VVV 'blij verrast' metresultaat onderzoek

DEN HAAG/LANDGRAAF - Hef
wordt tijd dat de Raad van State
luistert naar de wil van de Land-
graafse bevolking. En die wil géén
bungalowpark in natuurgebied
Strijthagen, dat is bij de laatste ver-
kiezingen wel duidelijk geworden,
meent raadsman Paul Baur van de
stichting Natuurbehoud Strijtha-
gen.
Baur en andere tegenstanders van
het beoogde vakantiepark met 203
huisjes, togen gistermiddag voor de
laatstekeer naar Den Haag, om hun
beroep tegen de goedkeuring van
bestemmingsplan Strijthagen door
Gedeputeerde Staten kracht bij te
zetten. Eerder gebruikte argumen-
ten als overlast van vakantiegan-
gers, teloorgang van de natuur en
de geringe behoefte aan een derge-
lijk park werden veelvuldig her-
haald.

Advocaat Piet Braver van de SP-
Landgraaf verweet dat de gemeen-
te. „Landgraaf voert deze procedu-
res alleen nog om een schadeclaim
van Meijers te voorkomen. Ik vraag
daarom: verlos de gemeente Land-
graaf uit haar lijden dat is veroor-
zaakt door vroegere bestuurders en
vernietig die eerdere goedkeuring
van GS."

vast werk voor tenminste 53 men-
sen. Ook steldePé Diederen namens
de gemeente dat het park een ver-
betering betekent ten opzichte van'
de geldende bestemming, die bij-
voorbeeld silo's met een hoogte van
acht meter toelaat.
Het enige nieuwe argument dat te-
genstanders aanvoerden, was de
veranderde politieke situatie. De
vroegere - politieke - tegenstan-
ders van het park van de Simpel-
veldse projectontwikkelaar Hans
Meijers hebben nu zitting in de coa-
litie. Deze nieuwe Landgraafse 're-
geerders' hebben in een convenant
laten vastleggen dat ze de 203 bun-
galows eigenlijk niet meer willen.

,In gang gezette procedures laat de
"gemeente echter gewoon doorlopen,
om een goede contractpartner te
_iin unnr Hpl _"<__■£>. T\Ap»i!.».«:

Het weerwoord van de gemeente
Landgraaf en belegger Meijers: eco-
nomische impulsen voor deregio en

Impuls

Streep
Ook het - zwaarwegende - des-
kundigenbericht van G. Mencken
kwam aan de orde. Deze vindt het
plan aanvaardbaar, zij het met de
nodige aarzeling. Tegenstander
Paul Vanderheyden omschreef dit
advies als 'een dubbeltje op zijn
kant. „Er bestaat geen behoefte
aan zon park en in andere delen
van de regio blijkt dat de exploita-
tie veelal moeilijk van de grond
komt. Ook het financiële belang
lijkt na de verkiezingen ineens van
aanzienlijk minder gewicht, gezien
het feit dat het nieuw aangetreden
gemeentebestuur een streep door de
plannen heeft gehaald. Het plan
verdient het niet te worden goedge-
keurd, daarom hoop ik dat het dub-
beltje alsnog de kant van de tegen-
standers uitrolt."

De Raad van State beslist over en-
kele weken over het bestemmings-
plan Strijthagen.

HEERLEN - Kantonrechter
Van Oppen heeft ingestemd met
het ontslag van een Kerkraadse
vrachtwagenchauffeur. Volgens
zijnwerkgever, transportbedrijf
Nabuurs Transport bv, was de
arbeidsverhouding zodanig ver-
stoord dat er niet meer met de
man te werkenviel.

Chauffeur
ontslagen

Bijzondere borden in Brunssum
" Dit werk van Fons hemmens uit Eijsden hangt in een reclamebord aan hetKoutenveld in Brunssum. Foto: DRIES linssen

Ouikers zoeken
naarresten lijk

ft GRAAF -Het lijk dat afgelo-
nde êkeinde in Landgraaf is ge-
ti „p' is het stoffelijk overschot
■sen i

18 tot 30-Jarige man die
in '?6 en 1,84 meter lang was.
iter teit van het slachtoffer isr n°g steeds niet vastgesteld.

Van onze verslaggever

BRUNSSUM - In Brunssum vind je
de kunst letterlijk op straat. Op de
Publex-reclameborden hangt sinds
begin deze week werk van twintig
kunstenaars uit zes landen.
Tussen het winkelendpubliek op de
Promenade vraagt een enkeling
zich af of er misschien een nieuwe
reclamecampagne voor benzine is
gelanceerd. Het blijkt echter te

gaan om een initiatief van de
Brunssumse galeriehouder Peter
Post. „Kunst hoort nie.t alleen thuis
in galerieën en musea. Door schil-
derijen op te hangen in reclamebor-
den breng jede kunst in de gemeen-
schap," meent hij.
De voormalig gemeente-ambtenaar
benaderde twintig kunstenaars uit
Nederland, België, Frankrijk, Po-
len, Groot-Brittanië en Duitsland
om voor dit doel een schilderij te
maken. De kunstenaars moesten
zich laten inspireren door het ge-

dicht Der Panther (lm Jardin des
Plantes, Paris) van de Duitse dich-
terRainer Maria Rilke.

Volgens Post gaat het gedicht over
het onvermogen van de mens óm te
communiceren. „Dit project toont
aan dat het juist wel mogelijk is
voor kunstenaars om te communi-
ceren. Ik zie sommige mensen stil-
staan voor de borden om eens goed
te kijken, 's Avonds zijn de borden
verlicht en komen de werken nog
beter tot hun recht."

De Brunssummer hoopt dat andere
gemeenten zijn voorbeeld zullen
volgen. „Amsterdam heeft vierhon-
derd van deze reclameborden. Dat
zou mooi zijn als het daar ook zou
kunnen."
De schilderijen die nog de komende'
twee weken in Brunssum 'hangen',
zijn komend .voorjaar in een galerie
in Berlijn te zien. Dezelfde kunste-
naars zijn vanaf zaterdag met ander
werk vertegenwoordigd bij een ex-
positie in de Brunssumse galerie
Post & Salamon.

Volgens de werkgever zou de
chauffeur te laat bij klanten ar-
riveren, zich oncollegiaal gedra-
gen en een uitdagende houding
aannemen. De chauffeur geeft
een andere lezing van het ge-
beurde. Hij kan staven dat hij
zich gewoon aan rijtijdenbeslui-
ten wenste te houden. Toen
Nabuurs Transport bv zich aan
dieprincipiële houding begon te
ergeren en de chauffeur op zijn
beurt de Vervoersbond FNV in-
schakelde, is de zaak geësca-
leerd.
De chauffeur werd ziek en de
werkgever vroeg het regionaal
bestuur voor de arbeidsvoorzie-
ning om de man te ontslaan.
Toen dat geweigerd werd, bleef
de werkgever niets anders over
dan de rechter maar te vragen
de arbeidsovereenkomst te ont-
binden. De rechter heeft zijn
uitspraak nog niet gemotiveerd.

Simpelveldse liet auto stelenver *!fers hebben gisteren in de
H „^ bli Winselerhof en Strijtha-
itetl2ocht naar sporen of andere
'ofd Van et slachtoffer, zoals het
'S Wa ° de ledematen. Gistermid-
H(jst

s n°g niets bekend over een

H het^- 6 onderzoekt of de vondst
ft s llchaam verband houdt met
1 A °ttgelijke vondst in de buurtAmsterdam.

SIMPELVELD - Een 32-jarige
vrouw uit Simpelveld heeft in okto-
ber tweeduizend gulden betaald
aan een man, die in ruil daarvoor
haar auto stal. De vrouw wilde op
deze manier de verzekering oplich-
ten. Maar de truc mislukte en de
Simpelveldse is aangehouden.
De vrouw deed op 15 oktober bij de
politie in Heerlen aangifte van dief-
stal van haar auto,

Het was de bedoeling dat de auto,
die ze ergens in Duitsland had ge-
parkeerd, zou 'verdwijnen. Maar
de wagen dook enige tijd later op in
Dronten. Een garage verkocht hem
daar op legalewijze aan een nieuwe
eigenaar.

Reden voor de politie om
de Simpelveldse aan de tand te voe-
len. Ze werd maandagmiddag aan-
gehouden en bekende.

De vrouw wilde een kleinere auto
kopen, maar vreesde bij verkoop
van haar huidige auto te veel verlies
te lijden. Ze liet hem stelen om zo
van de verzekering de dagwaarde
op te strijken. In het dashboard-*
kastje had ze het geld voor de dief
gelegd. Uiteindelijk is ze niet alleen
haar auto kwijt, maar ook de twee-
duizend gulden. En op verzeke-
ringsgeld hoeft ze niet terekenen.

Advocaat voor
rechter door

illegale houtwal
SITTARD - Advocaat R. Wage-
mans uit Nieuwstadt moest gis-
teren niet alsraadsheer, maar als
verdachte voor dekantonrechter
in Sittard verschijnen omdat hij
achter zijn woning, Huis Millen
in Nieuwstadt, illegaal een hout-
wal had gebouwd. Dat is in
strijd met het bestemmingsplan
van de gemeente. In bosgebied
mag niet worden gebouwd, ten-
zij dat voor het beheer van het
bos noodzakelijk is.

Volgens Wagemans, die zowel
eigenaar is van het kasteeltje als
het bos erachter, was dewal wel
degelijk nodig. „Ik heb dit ge-
bouwd om de vogelstand te be-
schermen," bracht Wagemans

naar voren. „Door de ruilverka-
veling zijn alle bestaande hout-
wallen weggehaald. De vogels
kunnen nergens meer terecht om
te nestelen.

Rond Huis Millen zitten zestig
verschillende soorten zangvo-
gels, waaronder de met uitster-
ven bedreigde ijsvogel. Ik heb
met aanwezige palen en houten
veilingkisten een wal gemaakt
en die bekleed met leem, waar-
door er een uitstekende nestgele-
genheid is ontstaan. Veel vogels
hebbener al gebroed."

Na overleg van officiervan justi-
tie J- Nabben en kantonrechter
A. Jansbergen werd besloten om
eerst aanvullend onderzoek uit 'te laten voeren naar de houtwal.
„Het is belachelijk," verklaarde
Wagemans later, „dat ik me zo
inzet voor de natuur en dan
wordt aangeklaagd."

I *** de ministers |
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citeit van negen miljoen ton per
jaar. Bij nieuwe prognoses is dit
teruggebracht naar vijf miljoen ton.
Op dit moment is al voor drie mil-
joen ton capaciteit aanwezig.
Daarnaast zijn er nog vier ovens
in aanbouw die nog eens twee
miljoen ton afval per jaar kunnen

'verwerken. Daarmee kan volgens
VNO en NCW het verwachte aan-
bod verwerkt worden. .

de bouw van nieuwe afvalverbran-
dingsinstallaties in Nederland zoals
die gepland zijn in Arnhem en
Maasbracht. Door toenemend her-
gebruik en preventie van afval is
de bestaande capaciteit voor het
verbranden van afval voldoende,
vindt VNO-voorzitter A. Rinnooy.
Het Afval Overleg Orgaan, samen-
gesteld uit rijk, provincie en ge-
meenten, gaat sinds 1992 uit van
een benodigde verbrandingscapa-

DEN HAAG - De werkgeversorga-
nisaties VNO en NCW zijn tegen

Werkgevers tegen
nieuwe afvalovens

in het Kreismuseum herdenkt
Heinsberg het bombardement van
16 november 1944. Heinsberg
werd die dag, gelijktijdig met de
grensplaatsen Duren en Jülich,
gebombardeerd door 200 Lancas-
ters. Heinsberg heeft zwaar te lij-
den gehad: er vielen in totaal 52
doden. De stad lag voor de helft
in puin en een groot deel van de
resterende huizen was onbewoon-
baar geworden. Voor het opzetten
van de tentoonstelling is gebruik
gemaaktvan veel Engels fotomate-
riaal. De expositie 'Heinsberg in
Trümmern' wordt vandaag om 11
uur geopend, en duurt tot 30 de-
cember.

HEINSBERG - Met een expositie

Heinsberg herdenkt
bombardement

MAASTRICHT - Peter G. (33)
uit Maastricht hoeft na een verblijf
van twee jaar in een Spaanse cel
niet meer naar de Nederlandse
bajes terug. De rechtbank in Maas-
tricht zette gisteren een Spaanse
straf van ruim zes jaar voor het
smokkelen van hasj om in 1078
dagen cel. Dat betekent dat G.
na aftrek van de voorwaardelijke
invrijheidsstelling zijn straf heeft
uitgezeten. Raadsman Schamber-
gen en officier van justitie Vos
waren veertien dagen geleden al
tot dezelfde slotsom gekomen.
Enerzijds omdat hasjinvoer in Ne-
derland minder zwaar wordt ge-
straft en anderzijds omdat G. een
zware tijd kende in een Spaanse
cel.

Hasjkoerier niet
terug in cel

MAASTRICHT - De 19-jarige
vrouw, afkomstig uit Tsjechië, die
maandagmiddag in Maastricht
werd aangehouden in een woning
aan de Ambyerstraat-Zuid, werd
meegenomen naar het politiebu-
reau om haar identiteit te kunnen
vaststellen. In tegenstelling tot het
bericht van gisteren werd alleen
een 47-jarige man aangehouden
op basis van de Opiumwet. Deze
werd ingesloten. De vrouw woonde
bij de huisdealer in.

Aanhouding voor
identiteit

NIJMEGEN/ROERMOND - Een
37-jarige man uit Roermond is gis-
terochtend tijdens werkzaamheden
aan de Waalbrug in Nijmegen van
een steiger gevallen en in de rivier
terecht gekomen. Collega's slaag-
den er in de zwaar gewonde man
uit het water te halen. Hij werd
met een ernstige hoofdwond naar
het ziekenhuis gebracht.
De Roermondenaar, werkzaam
voor een steigerbouwbedrijf, was
bezig een steiger af te breken.
Hij viel acht meter naar beneden,
sloeg met zijn hoofd op een lage-
re steiger en kwam daarna twintig
meter dieperin de Waal terecht.

Roermondenaar
valt van brug

SITTARD - Vier organisaties in
Limburg die actief zijn voor oude-
ren gaan nauw samenwerken.
Daartoe sloten ze gisteren aan het
einde van de Ouderenconferentie
'94 in de Sittardse Stadsschouw-
burg een akkoord . Het gaat óm
de Katholieke Bond van Ouderen
(KBO) in Limburg, de Algemeen
Nederlandse Bond voor Ouderen
(ANBO) gewest Limburg, de Ver-
eniging van Patiënten/Consumen-
tenorganisaties in Limburg (PCL)
en' de Protestants Christelijke
Ouderenbond (PCOB) in Limburg.
Ze hopen op deze wijze één krach-
tig geluid te kunnen laten horen
richting overheden, als het gaat
om het behartigen van de belan-
gen van ouderen in de gezond-,
heidszorg.

Ouderenbonden
gaan samenwerken

MAASTRICHT - Sedert de opening
van het Theater aan het Vrijthof in
1992 bestaat in Maastricht de rege-
ling dat leden van de commissie'
Cultuur gratis voorstellingen kun-
nen bezoeken.
Raadsleden moeten zich een mening
kunnen vormen over dewijze waar-
op het cultuurbeleid in Maastricht
wordt uitgevoerd. Er is daarbij geen

sprake van een vorm van giften aan
gemeentebestuurders.
Dat antwoordt het college van B en
W van Maastricht aan deraadsfrac-
tie GroenLinks. Raadslid Hilderink
van die fractie vindt dat door dere-
geling de indruk wordt gewekt dat
bestuurders onnodig bevoordeeld
worden ten laste van de gemeen-
schap.

Daar is het college het absoluut niet
mee eens. Per seizoen worden rond
de 80 vrijkaarten verstrekt aan:
raadsleden. Dat komt overeen met
een bedrag van bijna 3.000 gulden.
Het zou het college wat waard zijn
wanneer raadsleden meer dan tot
nu toe het geval is, de voorstellin-
gen zouden bezoeken.

'Gratis schouwburg voor raadsleden geen punt'
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JHLEN - Terwijl binnen-
Se vakanties in ons land
°Pulariteit afnemen, is het

e
lal Nederlanders dat afge-n voorjaar en zomer zijn
jjjtie in Zuid-Limburg
I bracht, met een kwart ge-
"en. Deze opvallende ten-
g signaleert het CBS vooruchting Continu Vakantie
erzoek. Een woordvoer-en de VW-Limburg
,/*e zich gisteren verbaasd

-*1] verrast' met deze cij-

santal Nederlanders datafgelo-
e eiz°en een vakantie van vijf
r» °i langer in Zuid-Limburg
■oón Cht'Steeg van 260000 naar
jj P- Het zuiden van onze pro-
in bekleedt daarmee een uitzon-

AsPositie; landelijk gezien nam
--ftitenlands toerisme met 6

Vv\af"
r /^-Limburg heeft de balans
emet a-tgelopen seizoen nog niet
)r .aakt. Maar volgens een,
e v°erster waren de verwach-
'r .net hooggespannen. „Vooral
."et slechte voorjaar dachten

ldP
We niet zon £oed seizoen

eik gedraaid* Vanuit de markt
On!? °Ns ee*^ andere geluiden.

L "dernemers zijn ontevreden
,uie^ seizoen. Maar misschien
'hf

11 e naar aanleidingvan het
' le voorjaar te snel geklaagd."

ï>?

_
antal korte vakanties (van

tfi a Vier dalen) in Zuid-Lim-
-5 ctaalde met 2 procent. In; Q

~ en Midden-Limburg, dat in
t Qerzöek wordt samengevoegd

en het Rijk van
it_ gen> nam het aantal langere
it to vakanties met - 1*Pro">eirt°e' *^et aantal korte vakanties
tc| "?et 5 procent,
rtd j e^ deze gegevens verza-
(_ef Qoc>r middel van een steek-
k, wnder de Nederlandse bevol"
\m aarvoor vierduizend mensen
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Anita Soogelee
en

Martin Diederen
Dr. Huntjensstraat 14, 6311 AP Ransdaal

Einderstraat 11, 6155 LH Puth
Ons kerkelijk huwelijk zal worden ingezegend

op zaterdag 19 november a.s. om 11.00 uur
in de kerk te Ransdaal.

Adres van de dag: Gemeenschapshuis,
Burg. Pijlsstr. 5, Schinnen.

Receptie van 19.00-20.00 uur.
Wij gaan wonen: Altaarstraat 62

6365 AZ Schinnen

t
Na een arbeidzaam leven van eenvoud en goed-
heid, voor ons en allen die hem kenden, ging,
gesterkt door de h. sacramenten der zieken, op
de leeftijd van 80 jaar, van ons heen mijn dier-
bare man, onze zorgzame vader en schoonvader,
lieve opa en overgrootvader

Frans Otten
echtgenootvan

Mathilda Heil
Schinnen: Mevr. M. Otten-Heil

Puth: Til en Frans
Van Sint Feijth-Otten

Spaubeek: Mia enRie Paulussen-Otten
Schinnen: Hub en Mia Otten-Jacobs

Puth: Thea en JoAlberts-Otten
Schinveld: Pien en Ger Scheren-Otten

Elsloo: Chris en Hennie Otten-Molin
Puth: Math en Ton Otten-Claessens

Munstergeleen: Harrie en Ellie Otten-Derks
Landgraaf: Flip en Gerda

Otten-Mühlenberg
Schinnen: Roos en Henk Zieverink-Otten

Eygelshoven: Tormij en Douwe
Kremers-Otten
zijn klein- en
achterkleinkinderen

Schinnen, 14 november 1994
Dorpsstraat 358, 6365 BH Schinnen
De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op
vrijdag 18 november a.s. om 11.00 uur in de H.
Dionysiuskerk te Schinnen, waarna aansluitend
de begrafenisplechtigheid zal plaatsvinden op
het r.k. kerkhof aldaar.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Op donderdag 17 november zal Frans bijzonder
worden herdacht tijdens de avondwake, vooraf-
gegaan door rozenkransgebed om 18.45 uur in
voornoemde kerk.
U kunt persoonlijk van hem afscheidnemen da-
gelijks van 17.30 tot 18.30 uur in het uitvaart-
centrum van Dela, Vouershof 1 te Geleen.
Zij die geen kennisgeving hebben ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

—u—>^—-i—-*^——-----.""^■-■■—■—

Al heeft zij ons verlaten
zij laat ons niet alleen
wat wij in haar bezaten
is altijd om ons heen

Het is alweer een jaar geleden dat wij afscheid
moesten nemen van onze moeder, schoonmoe-
der en oma

Anna Maria
Peelen-Habets

De plechtige jaardienst wordt gehouden op za-
terdag 19 november a.s. om 18.00 uur in de pa-
rochiekerk van de H. Michaël te Schaesberg-
Eikske.

Kinderen en kleinkinderen

tGodfried Hoogers, 89 jaar, echtgenoot van
Marie Jacqueline Poolmans, Dr. Stassenstr. 38,

6191 VP Beek. De plechtige uitvaartdienst zal
worden gehouden op vrijdag 18 november om
10.30 uur in de St. Martinuskerk te Beek, waarna
aansluitend de begrafenis op de begraafplaats De
Nieuwe Hof. Gelieve de auto's achter de kerk te
parkeren.

Neem Heer, mijn beide handen.
Dankbaar voor alles wat zij voor ons betekend
heeft, geven wij met diepe droefheid kennis, dat
één week voor haar 73-ste verjaardag is overle-
den, onze lieve moeder en schoonmoeder, oma
en overgrootmoeder, zus, schoonzus en tante

Martha
Wilbrink-Stenveld

weduwe van

Henk Wilbrink
Reuver: Adrie enLily Wilbrink-Hermeling

Martina
Henk
Corina enKees
Helen enRené, Daniëlla
Familie Stenveld
FamilieWilbrink

Heerlen, 14 november 1994
Govert Flinckstraat 273
Corr.adres: Oude Schans 38, 5953 BC Reuver
De crematiedienst, voorgegaan door ds. Lanser,
zal gehouden worden op vrijdag 18 november
om 14.30 uur in het crematorium te Heerlen,
Imstenraderweg 10.
Samenkomst vanaf 14.10 uur in de ontvangka-
mervan het crematorium, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Voor degenen die geen vervoer hebben, is er de
mogelijkheid om vanaf 13.45 uur met de bus
mee te gaan, die aan het huisadres, Govert
Flinckstraat 273, gereed zal staan.
Martha is opgebaard in het uitvaartcentrum
van Dela, Grasbroekerweg 20 te Heerlen. Gele-
genheid tot rouwbezoek heden woensdag en
donderdag van 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisge-
ving te zenden, deze annonce als zodanig be-
schouwen.

t
Wetend en aanvaardend dat hij door de Heer
werd geroepen, geven wij u kennis dat heden
van ons is heengegaan, voorzien van de h. sa-
cramenten, op de leeftijd van 86 jaar, mijn lieve
man, onze goede vader, schoonvader, opa en
overgrootvader

Nes Bronnenberg
echtgenoot van

Jeanne Schelberg
In dankbare herinnering:

Sittard: J. Bronnenberg-Schelberg
Stem: Elly Schimmel-Bronnenberg

VVim Schimmei
Karin en Rob, Krit
Ingrid en Pascal

Susteren: Marian Murkens-Bronnenberg
Har Murkens
Lars
Kim

Geldrop: Wim Bronnenberg
Marly Bronnenberg-Oberdorf
Iris

15 november 1994
Vastradastraat 3-11, 6137 AM Sittard
De plechtige uitvaartdienstzal plaatshebben op
vrijdag 18 november a.s. om 10.30 uur in de de-
kenale kerk van de H. Petrus (grote kerk) te Sit-
tard, gevolgd door de crematie in crematorium
Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
De dierbare overledene zal bijzonder herdacht
worden tijdens het rozenkransgebed en de
avondwake van donderdag 17 november a.s. om
18.40 uur in bovengenoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het Maas-
landmortuarium Wauben, Heinseweg te Sit-
tard, dagelijksvan 16.00 tot 16.45 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

tAntoon van der Zweep, 72 jaar, echtgenoot
van Anneke Pelgrim, Anemonenstraat 8, 6163

JW Geleen. De crematieplechtigheid vindt plaats
op donderdag 17 november a.s. om 11.00 uur in
crematorium Nedermaas, Vouershof 1, Geleen. Sa-
menkomst in het crematorium, alwaar gelegenheid
tot schriftelijk condoleren.

I ~
Met diepe droefheid, maar dankbaar voor de fijne jaren die wij sa-
men met hem mochten beleven, geven wij kennis dat heden van ons
is heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader,
opa, broer, zwager, oom en neef

Johannes (Sjeng)
Sijmons

echtgenoot van

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

Heerlen: Anna Sijmons-Wolters
Donnagen (Dld): Betsie Hundgeburth-Sijmons

Jakob Hundgeburth
Anita en Markus
Edwin

Wijnandsrade: AnnyRoutheut-Sijmons
Peter Routheut
Anja en Ron
Sandra en .lelie

Spaubeek: Mariet van Gestel-Sijmons
Mathieu van Gestel
Jolanda

Hoensbroek: Jan Sijmons
Annie Sijmons-Sangers
Melanie en Frank
Ramon

Hoensbroek: Martin Sijmons
Sonja Sijmons-Hendriks
Joyce ,
Mark
Silvia

Hoensbroek: José Fleuren-Sijmons
Jan Fleuren
.losja
Joana
Familie Sijmons
Familie Wolters

6433 CC Hoensbroek, 15 november 1994
Auvermoerstraat 23p
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden op vrijdag 18 no-
vember a.s. om 14.00 uur in de parochiekerk van de H. Antonius van
Padua te Heerlen-Vrank, waarna aansluitend de crematie zal plaats-
vinden in het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot schriftelijk condo-
leren.
Avondwake tot intentie van onze dierbare overledene donderdag 17
november om 19.00 uur in de kapel van voornoemde parochiekerk
(ingang Vrank).
Gelegenheidtot afscheidnemen in derouwkamer van Lindeman Uit-
vaartcentra, Spoorsingel 4 te Heerlen, dagelijks van 18.30 tot 19.00
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce
als zodanig te willen beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving
Wij allen hebben jemogen begeleidenin je laat-
ste levensdagen. Het was een grote vreugde dit
in saamhorigheid voor je te mogen doen. Je was
voor ons een goede vriend. We konden altijd op
jerekenen. Wij zullen je missen.

TornRoerhorst
echtgenootvan

Zus de Gelder
Hij overleed in de leeftijd van 51 jaar.

Windraak: Zus Roerhorst-de Gelder
Sittard: Lilian en Peter

Kelly
Sittard: t Hannelore

6153 AC Windraak, 15 november 1994
Windraak 31
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op
vrijdag 18 november a.s. om 14.45 uur in het
crematorium Nedermaas te Geleen.
Samenkomst in het crematorium, alwaar gele-
genheid is tot schriftelijk condoleren.
Torn is opgebaard in het uitvaartcentrum van
Dela, Vouershof 1 te Geleen. Gelegenheid tot
afscheidnemen dagelijks van 17.30 tot 18.30
uur.

Tot onze grote spijt hebben wij het overlijden
vernomen van onze zeer gewaardeerde mede-
werker

Jo Florax
ToeringcarbedrijfBoosten en
familie Boosten
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Herdenking

Waar gij de wegen Gods niet zie»
daar zult ge eeuwig dwalen,
want recht gaf Hij de mensen ni&
hun eigen wegen te bepalen.

De herdenking van mijn onmisbare echtgenoot en onze liefste paf

Jo Thelen
die een jaar geledenvan ons heenging, zal plaatsvinden op zaterl
19 november a.s. om 19.00 uur in de parochiekerk H. Joannes de F,
per te Eygelshoven. 1
Voor deze eucharistieviering te zijner intentie, nodigen wij u gaa-J
uit.

Mevrouw A.M.D. Thelen-Claesj
en zonen ,

J

Enige en algemene kennisgeving

t
Tot ons verdriet moesten wij geheel onverwacht
voorgoed afscheidnemen van onze vader,
schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Hein Kuijer
Hij overleed op de leeftijd van 57 jaar.
Kerkrade, 13 november 1994, Lindelaan 48c
Corr.adres: Kasperenstraat 47,
6466 BE Kerkrade
De uitvaartmis zal worden gehouden op don-
derdag 17 november a.s. om 13.45 uur in de pa-
rochiekerk St. Jozef te Kaalheide, waarna aan-
sluitend crematie in het crematorium Imstenra-
de te Heerlen.
Voor vervoer v.v. is gezorgd.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het mortua-
rium Schifferheide, Schifferheiderstraat 7,
Kerkrade-West, dagelijks van 18.00 tot 19.30
uur.

"{"Willem Damen, weduwnaar van Triena Storms,
I 85 jaar, Montfort. Corr.adres: Fam. Verkooijen-

Damen, Velvin 4, 6065 BJ Montfort. De plechtige
eucharistieviering wordt gehouden op donderdag
17 november om 10.30 uur in de parochiekerk van
de H. Catharina te Montfort.

tSjeng Lemmen, weduwnaar van Kornelia Piel,
89 jaar,Reyndersstraat 5, 6095 NJ Baexem. De

plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op zater-
dag 19 november om 10.30 uur in de parochiekerk
van de H. Johannes de Doper te Baexem.

Daar het ons onmogelijk is eenieder persoonlijk
te bedanken voor het medeleven, ons betoond
bij het overlijden en de begrafenis van onze lie-
ve moeder, schoonmoeder en omie

Anna Catharina
Theunissen-Wetzler

willen wij u langs deze weg hartelijk danken.
Kinderen en kleinkinderen

Landgraaf, november 1994
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden
op zaterdag 19 november a.s. om 19.00 uur, in
de parochiekerk van de H. Familie te Schaes-
berg-Veldstraat.

Dankbetuiging
Voor uw vele blijken van medeleven en warme
belangstelling bij het overlijden en de begrafe-
nis van mijn dierbare echtgenoot en vader

Henk Heesbeen
willenwij u allen hartelijk danken.

Mia Heesbeen-Peters
José Heesbeen

Heerlen, november 1994
De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den op zaterdag 19 november a.s. om 18.30 uur
in de parochiekerk St. Pancratius te Heerlen.

I ' dl
Dankbetuiging v.

De grote belangstelling bij de begrafenis,f
Ie condoleances, de bloemen en andere bw
van medeleven bij het overlijden van onZ{e
zoon, broer en oom Je

Peter BemelmanSfi
fohebben ons veel troost en steun gegeven, ij

Een bijzonder woord van dank aan -il;
Mesch, artsen en verplegend personeel v4j
deling zes van de Hamboskliniek te H#Q
baan. c]

Ouders Bemelmans-Thoiö»*
i Jos en Carina !

Joyce en Dave st
i\Kerkrade, november 1994

De plechtige zeswekendienst zal worden g-je
den op zaterdag 19 november a.s. om 18.0'e
in de parochiekerk van de H. Antonius v%
dua te Kerkrade-Bleijerheide. [e

mmmwm-mÊmmmÊmmmm-mmmmmmmm--mmmmmm-m---m-w-*1X
Jaardienst [

Het is een jaar geleden datwij afscheid ro!K
nemen van onze lievemoeder, schoonmoe&i
oma

Diny van Kimmenadet
van de Vin

De plechtige jaardienstzal worden gehouo 1!
zaterdagavond 19 november a.s. om 19.00 i>
de St. Remigiuskerk te Simpelveld.

Kinderen en kleinkindeï'J
u

Een show vol spanning en
sensatie. Tijdens de show gratis
rookontwenning en afvallen met

behulpvan hypnose.
Je verstand zal weigeren te

accepteren wat jeogen zien!!!

STADSSCHOUWBURG'

Aanvang 20.15 uur
Telefonisch reserveren

010-4795018 / 010-4794070
ma. t/mza. 10.00-17.00 uur

STEUN HET ONDERZOEK
NAAR TROMBOSE

GIRO 302030
t.n.v. Trombosestichting Nederland

Met uw steun doet een kraan ter plekke wonderen...

DE HARDE FEITEN: j^£ _-Miljoenen mensen in India en B Ë
Afrika hebben door watergebrek ■» m M I
een erbarmelijk bestaan.
u """' ... SIMAVI WATERFONDSKunnen wij iets doen? Ja!
Eén waterpomp of eenvoudige water- \ AAm
leiding ter plekke kan vele levens v MA^

S I MAVI Spruitenbosstraat 6,2012 LX Haarlem
WATERFONDS Telefoon (023) 3180 55

_^ ~m- ———_ **__*_— ■_.

**S£ 1 AA __* X'Jf __\ XjÉEf* ■

"*w

fe *■-* ■" <*. '".* C^I*^'* '** '": i |j(i 1.jfe 1 l» * * -j» **■ i UÏM—U
KOSTWINNER KOSTWINNER

UMI P HFLPT m "'^"Swil lil MUU»
_._- - rtrt %'^*__W Postbus 1041, 5200 BA's Hertogenbost

HELP Mensen in Nood. GIRO 1111.222 _^
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MSTRICHT - De rechtbank,
gaande uit vice-president J.
"taen, kinderrechter J. Verjans
[rechter F. Van Maanen Wip-
|?' onderschreef gisteren de
le van zowel de psychiater als
iPsycholoog volledig.

f deskundigen kwamen in
r*e lijnen tot de slotsom dat de
""Jarige scholier een buitenge-
rd sterke neiging heeft ande-|Ue overheersen. Verstandelijk
r^ hij bij leeftijdgenoten ech-

Vervolg van pagina 1 ter nooit aan die overheersing
toe en juist diefrustraties zorgen
ervoor dat de knaap probeerde
kleine kinderen zijn wil op te,
leggen. Die ontwikkeling, ge-
voegd bij zijn agressieve geaard-
heid, hebben op die bewuste
juli-dag in het zwembad geleid
tot de ongelukkige samenloop
van omstandigheden. Met het
steeds opnieuw onder water
drukken van de 5-jarige gaf de
jongen uiting aan de behoefte
om over andere te domineren.

De scholier is echter niet met het
vooropgezet plan naar het

Er was drie jaar geëist, voor poging
tot doodslag en verkoop van hard-
drugs. De schietpartij vond in
maart plaats in Vaals. De verdachte
vertelde het hof dat de barkeeper
die hij een kogel in de heup schoot,
flinke schulden bij hem had, die hij
weigerde te betalen.

zwembad gegaan om iemand te
doden, zo is de conclusie.
Het was de 13-jarige zelf, die de
politie waarschijnlijk op aan-
dringen van zijn voogd op het
spoor heeft gezet door zich eerst
als getuige te melden.
De rechtbank zei gisteren in
haar overwegingen ook dat nu
gebleken is dat ernstig recidive-
gevaar bestaat, gezorgd zal wor-
den voor een behoorlijke behan-
deling in een gesloten inrichting.
De geestesstoringen zijn volgens
de rechtbank zo groot dat de
jongen eigenlijk permanent on-
der toezicht moet zijn en heel

Bier met kater

Limburgers ventileren te weinig bij stofzuigen en drogen was

Publiek onbekend met
slechte binnenlucht

Uitspraak op 28 november.

Procureur-generaal Franken vond
de eerder opgelegde straf juist en
eiste opnieuw vier jaar. Zij noemde
het wapengeweld angstaanjagend
„Het slachtoffer had makkelijk
dood kunnen zijn." Franken achtte
niet alleen de poging tot doodslag
bewezen, maar ook de verkoop van
cocaïne en heroïne: Verslaafde ge-
tuigen hebben bij de politie ver-
klaard dat zij naar de woning van
Glenn C. boven een discotheek in
Vaals gingen om hun harddrugs te
kopen. De verdachte zelf heeft bij
de rechtbank gezegd dat hij wel
eens drugs heeft doorverkocht aan
iemand die er dringend om verlegen
zat, maar zei nu: „Ik heb nooit
drugs ingekocht voor de verkoop".

Mestfabriek
Het is natuurlijk te gek voor
woorden. We verzuipen in
ons land bijna in de mest
en toch is de enige fabriek
waar die mest tot korrels
verwerkt kan worden, Pro-
mest in Helmond, gedwon-
gen surséance van betaling
aan te vragen, wegens ge-
brek aan te verwerken mest.
De eigenlijke reden voor de

surséance is de halsstarrige weigering van het Landbouwschap
akkoord te gaan met een mestcentrale waar de boeren verplicht
hun mest aan moeten leveren. De aandeelhouders van Promest,
onder meer LLTB, NCB en de Rabobank gaan voor minstens 100
miljoen gulden het schip in bij faillissement van de fabriek.
Met de surséance willen NCB en LLTB een signaal afgeven naar
het Landbouwschap en de politiek dat de situatie zeer ernstig is,
nu het maar niet wil lukken de meststroom langs één centraal punt,
de mestcentrale, te laten lopen. Verwerking van mest is duur, zon
40 tot 45 gulden per ton. De mest afzetten bij een landbouwer in
de omgeving is de goedkoopste oplossing. Mestverwerking is
alleen betaalbaar als de nieuwe mestcentrale ook die mest krijgt.
Op die manier kunnen de kosten over alle mest worden omgeslagen.
Voor LLTB en NCB was dat reden om te pleiten voor een verplich-
te aansluiting bij de nieuwe mestcentrale. Buiten de veehouders
had niemand in de landbouw daar echter behoefte aan. Akkerbou-
wers profiteren van het mestoverschot, omdat veehouders geld
meegeven om van hun mest af te komen. Als alle mest bij één
centrale komt, kunnen ze de veehouders niet meer tegen elkaar
uitspelen. Ook de particuliere mestdistributeurs zijn fel gekant te-
gen een mestmonopolie, omdat zij ook verdienen aan het gesleep
met de mest. De veehouders zelf willen alleen meedoen als ze
zeker weten dat hun buurman er niet met een goedkopere oplos-
sing van doorgaat.
Een vrijwillige aansluiting blijkt dus in de praktijk niet te werken.
Ongetwijfeld zullen de weigeraars nog spijt krijgen van hun hou-
ding. Als de markt vrijgelaten wordt, zal de prijs voor mestafzet
gaan stijgen. Hoe verder weg de mest moet worden vervoerd,
hoe duurder het wordt. Over twee tot drie jaar zullen de kosten
voor de afzet zo hoog zijn dat er vanzelf een sanering plaats-
vindt onder de varkenshouders. De kunst is dan milieu-onvriendelij-
ke veebedrijven weg te saneren en de milieubewuste bedrijven
intact te laten. Het milieu is in ieder geval de grote verliezer.
De bodem is immers al verzadigd met fosfaten en nitraten uit de
mest. Die mineralen zullen nog decennia lang uitspoelen naar
arond- en oppervlaktewater, tot de schijt ons uiteindelijk doodt.

P.S.

Armoede in Belgisch Limburg
HASSELT - Belgisch Limburg telt
13.000 gezinnen die onder de ar-
moedegrens leven. 42.500 gezinnen
kennen er een onzeker bestaan en
220.000 van de ruim 750.000 Belgi-
sche Limburgers hebben een of an-
dere uitkering of pensioen.

De Belgisch-Limburgse gouverneur
Harry Vandermeulen noemde deze
harde cijfers tijdens de opening van
de provincieraadszitting.
Volgens Vandermeulen is kansar-
moede in Belgisch-Limburg 'geen
randfenomeen, maar een element
dat de maatschappelijke organisa-
tie zelf ter discussie stelt. De Bel-
gisch-Limburgse gouverneur vindt
dat over 'de factor arbeid' dringend
moet worden nagedacht.
Hij pleit ervoor dat de toegang tot

het normale arbeidscircuit wordt
verruimd en het bestaande wer-
kaanbod beter wordt verdeeld. Ver-
der ziet hij heil in het creëren van
nieuwe maatschappelijke taken 'op
de maat' van de werkzoekenden.
Scholing is volgens Vandermeulen
het wapen bij uitstek in de bestrij-
ding van de kansarmoede en in de
voorbereiding op tewerkstelling.
Vandermeulen brak ook een lans
voor een meer origineel en creatief
beleid. De gouverneur wil Limburg
niet als een probleemregio beschou-
wen: in deze Belgsiche provincie is
het wel en wee zelfs beter gespreid
dan in andere delen van het land.
De rijken zijn er minder talrijk en
minder rijk, terwijl de armen er
minder arm zijn dan elders in Bel-
gië

Start stopt met
uitzendbureau

voor 55-plussers

Van onze verslaggever

fRLEN - Slechts een kwart
e Limburgers weet dat dei? "* huis ernstiger is veront-

JSd dan de buitenlucht. Dat
tll daarbij de meest veront-
§ende factor is, weet min-ran de helft van de mensen.;Jentileert ongeveer de helft
c-e mensen het huis te wei-
vooral bij het stofzuigen en
Pr °gen van de was.
r-Jjkt uit een schriftelijke en-. onder 1500 Limburgse huis-
, îls in het kader van het pro-
Xj*eEond binnenmilieu. Van de

er de mensen gaf 54 procent
,oord. Bij 'Gezond binnenmil-
t.-ët de nadruk op voldoende

a We in huis. Aan het initiatief
f? onder meer de vijf Limburg-
y's deel.
.p deelnemers aan de enquête~ vijftien procent dat een af-;
°2e geiser de lucht in huis het
} Verontreinigt. Elf procent
I het op de open haard en een-
fe Percentage op vocht in alge-

zin. Negen procent kruist
x*l' aan, twee procent 'huisdie-
■ -*1 derest weet het niet.

'j eilquête geeft meer de helft
H- mensen aan dagelijks niet
.j.'-W een half uur het huis te

' eren, terwijl een half uur bij
r^pagne als minimum geldt,
p-onkamer wordt het slechtst
"ttileerd, de slaapkamer het

LsPlitst naar activiteiten wordt
afzuigen en het drogen van de
(M slechtst geventileerd. „Bij
f ai*e nadelen als damp bij dou-

koken, rook van sigaretten
hs'agen ramen bij bezoek venti-

'ftiensen wel, maar bij stofzui-lQenken mensen dat ze uitslui-
iSchoonmaken. Een stofzuigerF echter de kleine stofdeeltjes,
M uit," zegt M. Jansen van de
j^ctsgezondheidsdienst Zuide-j'pid-Limburg. Bij het drogen
//e Was levert het vocht risico's
jarit in een vochtige omgeving

huismijten (boosdoeners bij
het best.

il is tevens een reden waarom
J^D's ervoor pleiten om de tem-
:Uuï* in huis steeds boven de

graden Celsius te houden.'
n "lijkt dat ruim driekwart van
,erisen energie denkt te bespa-
?°or de verwarming 's nachts
etl graden te zetten. Maar dan
,^t het te koud en te vochtig in

J 2egt Jansen. Huizen zijn te-
Oordig zo optimaal geïsoleerd
jetvocht niet meer zoals vroe-, °r kieren kan ontsnappen., > kou en inbraakrisico's zijn
j^Heringen om voldoende te
t eren. De instanties die deelne-

aan het project willen de
Wereld beïnvloeden om venti-

-6°°sters te gebruiken waarbij
( Problemen niet voorkomen.■ de GGD's zijn de deelnemers
jet project Mega Limburg, het
■^Werkingsverband Milieu-

v lchting Limburg, de Nutsbe-
j en de koepel van woning-
naties NCIV. De regionale

en organiseren de komende
f, voorlichtingsbijeenkomsten
J*et binnenmilieu.

DOOR BIRGIT BLANKERS

WEERT - Uitzendbureau 55-Plus
houdt in zijn huidige vorm op te be-
staan. Het uitzendbureau was een
samenwerking tussen Uitzendbu-
reau Start in Weert en een stichting
voor ouderen. Het staken van het
experiment is een gevolg van het
stopzetten van de subsidie, die voor
de duur van twee jaardriehonderd-
duizend gulden bedroeg. Het pro-
ject kwam voort uit een initiatief
van de stichting Welzijn Ouderen in
Weert.

Heineken zet Vos in als concurrent
van het donkerblonde biertje Am-
ber van Grolsch.

MAASTRICHT - 'Vos', een nieuw
biertje van de Ridderbrouwerij in
Maastricht, is amper een week na
de introductie nauwelijks meer ver-
krijgbaar. De Maastrichtse stads-
brouwer is opgehouden met het
leveren van het amberkleurige, bo-

vengistende Vos aan de cafés, om-
dat de gebruikte gist voor smaakaf-
wijkingen in het brouwsel zorgde.
Volgens een woordvoerder zal het
nog drie weken tot een maand du-
ren voor Vos aan een tweede start

kan beginnen. Ridder-brouwmees-
ter Wim van Wijk werkt nu op basis
van een nieuwe giststam aan een
stabieler brouwsel. De brouwer
hecht eraan dat de smaak van het
biertje identiek is.
Volgens de woordvoerder is Vos

half december weer in voldoende
mate verkrijgbaar in Maastricht en
omgeving. In eerste instantie is het
bier alleen beschikbaar voor de ho-
reca. Op termijn wil Ridder (eigen-
dom van Heineken) in het hele land
Vos aan de man brengen.

Vos-bier maakt valse start
" Vorige week hieven Ridder-directeur Van Dongen Torman (links) en de Maastrichtse musicus André Rieu nog een glas
Vos. Nu is het bier voorlopig uit produktie genomen. Foto: LUC HOMMES

Veehouderij moet diervriendelijker
Rijk heeft eerste reeks maatregelen voor dierlijk welzijn klaar

spelen. Dat is nog maar een greep
uit de vele maatregelen.

Via de ouderenstichting wil men de
doelstelling van het project onder
de aandacht houden en zo mogelijk
voortzetten. De verzoeken voor gel-
delijke bijdragen zijn echter pas
onlangs de deur uitgegaan.

Een jaar geleden meldden de be-
trokkenen dat het project een ge-
weldig succes was. 120 werkzoe-
kenden van 55 jaar en ouder had-
den zich ingeschreven voor een
baan. In 1994 helpt 55-Plus zelfs
veertig mensen aan werk. Enkele
tientallen mensen zijn daadwerke-
lijk aan een baan geholpen, vaak
een deeltijd-job. Het toenmalige
ministerie van WVC verschafte het
project, mede wegens het grote suc-
ces, een subsidie van vele tiendui-
zenden guldens.

ROERMOND - Veehouders worden
overspoeld met regels en wetten
zoals hinderwet en milieumaatrege-
len. Binnenkort komen daar de
nieuwe regels bij voor het welzijn
van hun dieren.

moment liggen de zeugen bij Riet-
jens nog aangebonden. „Dat zal
moeten veranderen," weet hij,
„maar daarvoor zijn investeringen
nodig. Dat vind ik op zich niet erg,
maar het moet wel draaglijk zijn."

Ook varkenshouder Cor Driessen in
Haler heeft geen moeite met de
nieuwe maatregelen. „Als dieren
niet goed verzorgd worden, groeien
ze ook niet meer," is zijn argument.

Voor de Dierenbescherming gaan de
maatregelen echter nog lang niet
ver genoeg. Woordvoerder Helga
van Veen is het een doorn in ons oog
dat kalveren en varkens niet in
groepen gehuisvest moeten worden.
„Wij hebben gepleit voor groeps-
huisvesting, maar dat is er niet
doorheen gekomen." Het liefst ziet
de Dierenbescherming de varkens
in stallen met een voldoende groot
loopvlak en dichte vloer, inge-
strooid met stro.

Haalbaarheid
Bij detotstandkoming van de maat-
regelen is niet gekeken naar de fi-
nanciële haalbaarheid ervan. Wel
bestaat er een overgangsregeling
voor agrariërs die veel moeten in-
vesteren om aan de normen te vol-
doen. „Wij zijn ervan uitgegaan dat
de maatregelen inpasbaar zijn in
rendabele bedrijven," licht Ben
Dellaert toe. Hij is beleidsmedewer-
ker van het Landbouwschap. „Maar
als er boeren in de problemen ko-
men, zullen wij zeker de aandacht
vragen van het ministerie van
Landbouw.">^(ADVERTENTIE)

Voor de MOOIE DAGEN
in uw leven
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Tot voor kort was rendement de
richtlijn voor agrarisch onderne-
merschap. Het welzijn van de die-
ren werd daaraan ondergeschikt
gemaakt. Daarin komt nu verande-
ring. In overleg met onder andere
deDierenbescherming en het Land-
bouwschap heeft het kabinet nieu-
werichtlijnen opgesteld. Het wach-
ten is slechts op de formele goed-
keuring.
Daarna mogen kalveren ouder dan
acht weken niet langer in eenling-
boxen gehouden worden, het aan-
binden van vleesstierkalveren
wordt verboden en de dieren moe-
ten probleemloos kunnen liggen,
opstaan en zich likken. Varkens
mogen niet meer in het donker ge-
huisvest worden. Het aanbinden
van zeugen is dan definitief verbo-
den en de dieren moeten over mate-
riaal beschikken om een nest te
kunnen maken of gewoon wat te

Maar hij wil niet te veel vooruitlo-
pen op nieuwe regels. „De inzichten
veranderen voortdurend. Pas als het
nodig is, pas ik mij aan." Op dit

Of de Dierenbescherming nog gaat
proberen de normen voor het dier-
lijk welzijn scherper te krijgen, is
nog niet duidelijk. „Die vraag staat
nog helemaal open," meldt Van
Veen.

In stro als vulmateriaal of speel-
goed heeft de Halerse varkenshou-
der minder vertrouwen. „Natuur-
lijk, er is niks mooier dan stro, maar
het kost veel tijd. Ook vervuilt de
stal eerder. De roostervloer verstopt
en er komen meer vliegen op af. Bo-
vendien is het minder goed voor het
milieu door de verhoogde ammo-
niakuitstoot."

Voor veel boeren vormen de maat-
regelen geen probleem. Varkens-
houder F. Rietjens in Ell (32) zegt
nua al aan de nieuwe normen te
voldoen. Zo regelt een tijdklok de
hoeveelheid kunstlicht in de stal.

Vooruitlopen

Ook is de Dierenbescherming tegen
het castreren van varkens, omdat
het gedragsverandering tot gevolg
heeft. „Dieren moeten hun soortei-
gen gedrag kunnen vertonen," stelt
van Veen. Zij weet dat-castreren om
economische redenen gebeurt. „Een
klein percentage beren gaat een be-
regeur ontwikkelen in het vlees.
Vooral in Duitsland moeten de
mensen daar niets van hebben."
Volgens van Veen moeten er metho-
den ontwikkeld worden om deze
beren eruit te selecteren.

Hij noemt het aanbinden van var-
kens 'sowieso beulswerk' en werkt
al jaren met groepshuisvesting. Ook
heeft de varkensstal in Haler vol-
doende lichtinval door de ramen
aan de zijkant. Volgens hem werkt
dat plezieriger. Dat biggen in een
verlichte stal eerder eikaars staar-
ten afbijten, gelooft Driessen niet.
„Dat doen zé in het donkerook."
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Dat was fout, maar ik had niet de
bedoeling raak te schieten." De
40-jarige Glenn C. uit Den Haag
stond bij het Gerechtshof in De
Bosch terecht in hoger beroep tegen
de vier jaar onvoorwaardelijke ge-
vangenisstraf die de rechtbank in
Maastricht hem in juli gaf.

Rechtbank: permanent toezicht is nodig
Dominante knaap zat op
erg kinderlijk niveau'

Weer vier jaar
geëist voor
schietpartij

DEN BOSCH - „Ik bestelde een co-
la en kreeg 'm niet, daar werd ik zo
kwaad om dat ik heb geschoten.

langzaam zal moeten leren zich
anders te gedragen.
De jongen kan tot zijn 21ste
vastgehouden worden in een ge-
sloten afdeling. De rechtbank
moet om de twee jaar de stand
van zaken toetsen. De rechtbank
sprak gisteren al de hoop uit dat
de dader zodanig kan worden
behandeld dat na enige tijd op-
name in een minder gesloten in-
richting kan worden geplaatst.

Raadsman mr. Linders toonde
zich na afloop tevreden. „Het
gaat er alleen om snel mijn cliënt
op de juisteplaats onder te bren-
gen. Ik probeer hem nog van-
daag uit het Keerpunt te krijgen.
Hij beseft echt wat er is gebeurd.

Hij zal ook geen gat in de lucht
springen, omdat hij niet wegens
moord is veroordeeld. Hopelijk
begrijpt hij dat in de toekomst
wel. Nu is het nog zo met hem
gesteld dat jemag zeggen dat hij
nog op geen enkele wijze geremd
wordt door emoties van welke
aard ook."

limburg"imburas daab ad



DOOR HANS GOOSSEN zijn dochter hebben uitgevoch-
ten, waarbij onnodige risico's
zijn gelopen met kans op licha-
melijke en -geestelijke schade.
Volgens hem was het niet aan de
anesthesist om in te schatten of
het annuleren van een operatie
wel of niet gevaar voor de pa-
tiënt opleverde.

In zijn klacht stelt Smeets dat
het handelen van de anesthesist
in strijd is met de medische
ethiek. Vooral het feit dat de
weigering pas kort voor de ope-
ratie kenbaar gemaakt werd, zit
hem hoog. „Dat de operatie zou
plaats vinden was al op 18 okto-
ber bekend. Toen had hij dus ook
al kunnen weigeren en erop kun-
nen wijzen dat de voorbereiding
niet goed genoeg was en Chantal
te jong was," aldus de vader van
de 15-jarigeHornse, die zich ook
heeft geërgerd dat het twee we-
ken heeft geduurd voordat de
anesthesisten hun opstelling
wensten toe te lichten aan de fa-
milie.

Ethiek

MAASTRICHT/HORN - De va-
dervan de 15-jarige hartpatiënte
Chantal Smeets uit Hora heeft
bij de Inspectie Volksgezondheid
Limburg en het Medisch Tucht-
college Eindhoven een klacht
ingediend tegen een anesthesist
van het Academisch Ziekenhuis
Maastricht.

De anesthesist, die op 20 oktober
weigerde mee te werken aan de
hartoperatie van het meisje,
wordt onder meer 'grove nalatig-
heid en inhumaan handelen' ver-
weten. Ook tegen de vakgroep
anesthesiologie en bestuursvoor-
zitter dr. Jan Carpay zijn klach-
ten ingediend. De laatste wordt
beticht van 'onzorgvuldig han-
delen en grove bestuurlijke fou-
ten.' Volgens de klacht had hij
moeten ingrijpen toen de anest-
hesist weigerde.
Bij Chantal Smeets zou op 20
oktober een slecht functioneren-
de hartklep vervangen worden.
Cardioloog en hartchirurg had-
den besloten tot de operatie,
maar kort voor de ingreep liet de
anesthesist weten niet mee te
werken, omdat de patiënte te
jong en de voorbereiding niet
optimaal was. Het meisje werd
vervolgens vier dagen later in
Utrecht geopereerd.
Officieel is de kinderhartchirur-
gie in het AZM tijdelijk stilge-
legd, omdat volgens de raad van
bestuur geen goede zorg gega-
randeerd kon worden. De leef-
tijdsgrens is op 16 jaar gesteld.
De beslissing om de kinderhart-
chirurgie tijdelijk stop te leggen
was een van de gevolgen van het
hoog opgelaaide conflict tussen
de ziekenhuistop en (kinder-)
hartchirurg prof.dr. Olaf Penn.
Vader Smeets verwijt de anest-
hesist en diens vakgroep - die
zich achter de weigering schaar-
de - dat zij een al drie jaar du-
rend conflict met de afdeling
hartchirurgie over de rug van " Chantal Smeets uit Hom, de dag na de geslaagde operatie in het Utrechtse kinder-

ziekenhuis Foto: JAAPDE BOER

Tegenwerking
De hartspecialisten van het AZM
hebben nog geprobeerd een
anesthesist van buiten het zie-
kenhuis in te schakelen. „Maar
ook tegen die actie verzetten de
anesthesisten zich," vertelt
Smeets. „Ik vind het onbegrijpe-
lijk dat een bestuur dat stelt een
van de kinderhartcentra in Ne-
derland te worden, niet heeft
ingegrepen en de anesthesisten
tot de orde heeft geroepen. Als
een bestuur het bepalen van het
beleid overlaat aan uitvoeren-
den, is er iets goed mis."
Zijn dochter is niet gebaat bij
het indienen van de klachten,
weet Smeets. „Maar het gaat mij
om meer. Het vertrouwen in de
medische wereld is geschaad. Ik
wil voorkomen dat nog meer
mensen zich net zo machteloos
voelen als wij."

Opsporen Limburgse
voorouders vergt
speciale aanpak

DOOR JAN DIEDEREN „In zijn algemeenheid moet het
gebruik van klappers afgeraden
worden," is een verrassende op-
merking. De La Haye is mede-
werker van het Rijksarchief in
Maastricht en laat nu net in de
studiezaal van dit Rijksarchief,
waar genealogen zoeken naar
Limburgse voorouders, een groot
aantal rekken staan met klap-
pers. Waarom zetten ze die din-
gen dan niet bij het oud papier?

Aboikonie is
volgens Staat

geen informant
DEN HAAG/VENLO - De Suri-
naamse oud-militair H. Aboiko-
nie heeft de Binnenlandse Vei-
ligheidsdienst (BVD) en de
Centrale Recherche Informatie
(CRI) nauwelijks geholpen met
het onderzoek naar de drugshan-
del van voormalig legerleider
Bouterse. Dat zei landsadvocaat
mr.R. van der Weel tijdens een
kort geding dat Aboikonie tegen
de Staat heeft aangespannen om
zijn uitzetting uit Nederland on-
gedaan te maken.

Aboikonie is de voormalige lijf-
wacht van de Surinaamse kolo-
nel Boereveen. Nadat hij was
overgelopen naar het Jungle-
commando van Ronnie Bruns-
wijk, vluchtte hij in 1987 naar
Nederland en woonde hij in Ven-
lo. Afgelopen winter hoorden de
BVD en de CRI hem uit over de
Surinaamse drugshandel. Kort
daarna begon het justitieel op-
sporingsteam CoPa met een offi-

„De BVD en de CRI heb»
maar één keer met hem \
praat," zei de landsadvocsj
„Aan zijn-informatie heeft A
nauwelijks iets gehad. Het is Jhoorlijk overtrokken om H
een informant te noemen," al-j
Van der Weel.
Eerder deze week oordeelde
Europese commissie voor
mensenrechten dat Neder!*5
wél over de schreef is geg*
door Aboikonie uit te zettj
„ledereen die enigzins op ]
hoogte is van de situatie in Sjj
name weet dat Aboikonie g-J
gevaar loopt van de zijde va»!
regering, maar van een moof
zuchtig cocaïnekartel," aldus'
rapport van de commissie.
Uitspraak op 22 november.

cieel onderzoek tegen BoereV
en Bouterse.
Aboikonie is bang dat de t'
hem daarom willen vermoofj
en vroeg asiel in Nederland,-j
verzoek werd afgewezen, M
omdat Aboikonie zelf is veflij
deeld wegens drugshandel. V<j
ge maand is hij teruggestun
naar Suriname. Sindsdien zit
daar ergens ondergedoken. I
Volgens de Staat heeft Aboi*
nic niets te vrezen in Surmaj1

Homerheide kan nog niet aaw
ven of de afvallers andere W
merken hebben dan de dooi"2*
ters. Zo is nog niet nagegaan
zwaardere rokers het moeilij"
hebben met stoppen. Bij a"

vang van het initiatief zijn in'
geval uitsluitend deelnemers t
selecteerd die meer dan vijf*l
sigaretten per dag rookten
tenminste een keer hadden $
probeerd te stoppen.
„Welke kenmerken een rol SP
len, kun je pas aan het eind y
het project zeggen, anders $°
den de deelnemers daard"l
mogelijk beïnvloed. Ook ma",
we dan pas bekend welke de'
nemers behoren tot de twin
procent die pleisters hebben i
had zonder werkzame stof "het placebo-effect te testen."
Astmacentrum Homerheide ,
samen met het Academisch 2'
kenhuis Maastricht voor
Limburgse deel van het Ce^onderzoek verantwoordelijk- "'.
gesponsorde initiatief loopt
zeventien Europese landen.

Kenmerken

Meer afvallers bij
anti-rookproject

Van onze verslaggever

HORN - De afgelopen twee
maanden zijn relatief veel deel-
nemers afgevallen bij het in mei
begonnen Limburgse deel van
het Europese, wetenschappelijke
anti-rookproject 'Cease'. De
deelnemers aan het project pro-
beren met behulp van nicotine-
pleisters van hun verslaving af te
komen.

Na zes maanden zijn nog 36 van
de honderd deelnemers over. Dit
zijn weliswaar zes personen
meer dan op grond van statistie-
ken was verwacht, maar in au-
gustus telde de Limburgse tak
nog 23 deelnemers meer dan
voorzien. Toen ging het om 58 in
plaats van de verwachte 35 men-
sen.
Volgens projectleider M. Schlös-
ser van het Astmacentrum Hom-
erheide in Hom houdt het rela-
tief hoge aantal afvallers in de
laatste maanden verband met
het naderen van een belangrijke
'deadline. Afgelopen week
moesten de deelnemers stoppen
met het gebruikvan de nicotine-
pleisters en op eigen kracht ver-
der gaan. De komende anderhalf
jaar wordt nog drie keer nage-
gaan hoeveel deelnemers over
zijn.

wachtingen zouden uitkofl*j JDe statistieken zijn immersl
ervaring gebaseerd."
De begeleiding van de deelfl
mers wordt de komende *- ]
eveneens teruggebracht. Waar
deelnemers in het eerste half 't
acht keer voor onderzoek njj
het Astmacentrum moesten »
men, daar is dat in de kontë*
anderhalf jaar drie maal. v
gens de statistieken zullen **eindelijk twintig deelnefl1'
overblijven. Het astmacentrI-

verwacht daar iets boven te e]l

digen.

Projectleider Schlösser is tevre-
den over de voorlopige resulta-
ten. „Aan de ene kant is het
jammer dat mensen na een lan-
gere tijd alsnog zijn teruggeval-
len in hun gedrag, anderzijds
was het te mooi gedacht dat onze
resultaten ver boven de ver-

Tevreden

ING-topman
'verbijstert'
Jos van Rey

ROERMOND - Bert van L. (42)
uit Grubbenvorst, die zijn vrien-
din het puntje van haar neus, een
stukje van haar oor en een tepel
afbeet, is door de Roermondse
rechtbank ontslagen van rechts-
vervolging. Hoewel poging tot
doodslag bewezen werd geacht,
was de rechtbank van mening
dat Van L. ten tijde van zijn
daad ontoerekeningsvatbaar was
vanwege een ziekelijk gestoorde
geest. De man viel zijn vriendin
aan omdat hij volgens eigen zeg-
gen in de greep was van 'fascisti-
sche machten. Behalve dat hij
haar verminkte, probeerde hij de
vrouw ook te wurgen. Van L.
wordt nog steeds behandeld in
een psychiatische kliniek.

Geen straf voor
'bezeten' man

In de klappers zijn alfabetisch
persoonsgegevens verwerkt die
komen uit de zeventiende en
achttiende eeuwse registers van
de Limburgse parochies. Ook
zijn er soortgelijke klappers met
huwelijken en inschrijvingen
voor de militaire dienst uit de
vorige eeuw. De La Haye on-
traadt het gebruik, omdat er in
de klappers fouten staan. Een
(beginnend) genealoog laat zich
daardoor gemakkelijk het ver-
keerde pad opsturen. Bovendien
mist de onderzoeker belangrijke
informatie die in de klappers
niet is overgenomen. Niettemin
is het best handig om snel gege-
vens te halen uit de klappers,
maar ik ben het eens met de stel-
ling dat nauwgezette verificatie
van die gegevens in de originele
registers noodzakelijk is.

# Een illustratie in het boek 'Limburgse Voorouders':
Fabre d'Eglantine uit het Zuidfranse Carcassonne, die
rond 1780 in Maastricht woonde voor honderdvijftig to-
neelvoorstellingen (in het Frans), bedacht de poëtische
namen van de maanden voor de republikeinse kalender.

MAASTRICHT - Er zijn de laat-
ste tijd heel wat handleidingen
voor genealogie op de Neder-
landse boekenmarkt verschenen.
Waarom dan zo nodig een aparte
Limburgse uitgave? Regis de La
Haye geeft in het pas door hem
uitgegeven boek 'Limburgse
Voorouders' een duidelijk ant-
woord.

Landelijke uitgaven zijn niet re-
levant voor de specifieke moei-
lijkheden waarop de Limburgse
archiefvorser stuit. „Bronnen die
in Limburg niet bestaan zoals
gaardersarchieven, lidmatenre-
gisters en weeskamerarchieven
worden er uitvoerig in behan-
deld, terwijl zaken die voor ge-
nealogisch onderzoek in het
Limburgse juist uiterst belang-
rijk zijn, zoals kerkelijke graden
van bloedverwantschap, repu-
blikeinse kalender, conscriptie-
registers, er niet in voorkomen."
Het heeft alles te maken met de
historisch uitzonderlijke positie
van Limburg. Genealogie in
Limburg kan men niet los zien
van de geschiedenis van dit ge-
west, die een heel andere is dan
de Hollandse.Aan die geschiede-
nis en vooral aan de opdeling
van het Limburgse land onder
vele vreemde heerschappijen
wijdt De La Haye een belangrijk
hoofdstuk. De vele kaartjes ma-
ken de lezer wegwijs in de histo-
rie van het verbrokkelde land.

Naast nuttige adviezen vindt
men in het boek ook waarschu-
wingen die de onderzoeker zich
ter harte mag nemen. „Niet alles
wat gedrukt staat is daarom ook
waar!" schrijft hij. Ook gevor-

'Limburgse voorouders' kan voor
45 gulden gulden besteld worden
bij de stichting Limburgs Genea-
logisch Archief, Spaanse Singel
12, 6191 GK in Neerbeek,
©046-373876.

op originele wijze geïllustreerd
kan worden.

derde genealogen kunnen hun
voordeel doen met de zeer uit-
voerige opsomming van boeken
over alle mogelijke onderwerpen
die bij de beoefening van genea-
logie en streekhistorie van be-
lang zijn. Niet in de laatste
plaats is het aardig om te zien
hoe een uitgave over genealogie

HEERLEN - WD-Tweede Ka-
merlid Jos van Rey is 'verbijs-
terd' over de uitlatingen van
ING-bestuurder J. Holsboer dat
verzekeren tegen natuurrampen
onmogelijk is. Van Rey, zelf
eigenaar van een assurantiekan-
toor in Roermond, vindt het niet
gepast dat de ING-topman zon
uitlating doet op het moment dat
kabinet en Verbond van Verze-
keraars nog met elkaar overleg-
gen. Vooral wegens de vaak gi-
gantische schade, acht Holsboer
een dekkende polis onmogelijk.
In het overleg is afgesproken dat
voor Kerstmis een aantal oplos-
singen moet worden gepresen-
teerd. Vervolgens dient het kabi-
net voor Pasen een beslissing te
hebben genomen.

Rovende collega's horen
gevangenisstraffen eisen

Van onze verslaggever

ROERMOND - Schouder aan
schouder werkten ze nog niet zo
lang geleden als stratemaker in
Duitsland. Schouder aan schou-
der zaten ze gisteren voor de
rechtbank in Roermond: Teun H.
(41) en Jan van B. (27). Verdacht
van een roofoverval op een tank-
station in Heythuysen.
Tegen H. eiste officier van justi-
tie mr.J. van den Hark achttien
maanden gevangenisstraf. Voor
Van B. had hij een half jaar cel
extra in petto, omdat die werd
beschuldigd van nóg een overval
en heling van een gestolen auto.
Van de vriendschap tussen de
twee stratemakers is weinig

meer over. H. probeerde de
schuld in de schoenen te schui-
ven van Van B. „Ik dacht dat hij
bij het tankstation stopte om een
pakje sigaretten te kopen. Maar
toen hij terugkwam, gooide hij
een geldtas en een stapeltje
bankbiljetten tussen mijn voeten
en scheurde weg," zei H. „Ik had
geen moment in de gaten wat hij
van plan was."
De officier van justitie geloofde
daar niets van. Het was immers
H. die op verzoek van Van B. de
nummerborden van de auto had
verbogen, zodat ze niet meer te
lezen waren. „Ik dacht dat hij
daar misschien ooit had getankt
zonder te betalen," zei H.
Van B. bekende ruiterlijk dat hij
de hoofdrol had gespeeld bij de

overval in Heythuysen. Hij was
met een broodmes het benzines-
tation binnengegaan en had daar
zo vervaarlijk mee gezwaaid dat
de vrouwelijke pompbediende
maar al te graag bereid was haar
geldtas af te staan en Van B. bo-
vendien naar hartelust in dekas-
sa te laten graaien. „Ik had geld-
gebrek," luiddezijn verklaring.
Maar van de beschuldiging van
de officier van justitie dat hij
ook nog een overval op een tank-
station in Nederweert op zijn
kerfstok had, wilde Van B. niets
weten. „Daar klopt niets van,
daar ben ik nooit geweest." Ook
ontkende Van B. in alle toonaar-
den dat hij wist dat hij in een
gestolen auto had rondgereden.
Uitspraak op 29 november.

(ADVERTENTIE)

Hariek ijn^ Dabyland
/ Maar liefst meer dan 1000 vierkante meter . - \wMI boordevol met: functionele baby- en meegroeikamers, A/)Vi/\_> 'aparte kinderwagens, boxen, kinderstoelen e.d. i kftPfifjl *)\ Allerliefste babykleding t/m maat 86. A/VA' l. \oo\A; Ruime keuze in /v \h//f\/tW'' i
cadeau-artikeltjes en _m__É__ V» *^ ~.ó I
'noem maar od. il jjifejfV \^P\alX^ '

Kouvenderstraat 141. Hoonsbroek : ________________j_________fc___|_|____g________| Tel. 045-22|__/|

HilH HH HHHÊHÈHfIfI

Maasnielderweg 33. Roermond Telefoon: Q4750 - 16141
Openingstijden: Maandag 13 00- 18.00uur. Di. t/m vr. 900-18.00 uur.Za. 9.30- 17.00 uur.

Donderdag koopavond.
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(ADVERTENTIE)

WIJ HEBBEN DE KERSTPAKKETTEN
VOOR U UITGESTALD!

Ef-SHH) De KEPU presenteert de mooiste

Bij een bestelling tijdens deze
showdagen ontvangt u van ons

■fcfcBMBBBBBB^ een leuk kado.
OPENINGSTIJDEN I^B"<^»!|
Maandag van 11.00 tot 17.30 uur
Dinsdag t/m vrijdag 09.00 tot 17.30 uur K-OfM IZaterdag van 09.00 tot 15.00 uur I\wl»AJ
Koopavond: donderdag tot 20.30 uur
Ganzeweide 175a, Heerlen Tel. 045-210606 Fax 045-213602

Klacht tegen
anesthesist AZM
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Heerlen wil omgeving weer aantrekkelijk maken

Een zoektocht naar
het ideale station

In 1991 haalde het Heerlense NS-station zelfs de
Amerikaanse pers met de kop 'Agressieve

junkiesverjagenreizigers. Uit een onderzoek
was het Heerlense station als het onveiligste van
Nederland naar voren gekomen.Het Heerlense

gemeentebestuur wil daar dekomende jaren
weer eens verbetering in aanbrengen. De

stationsomgeving moet opnieuw veranderen in
een gebiedwaar de Heerlenaar en bezoekers

weer graagkomen en zich veilig voelen.
Afgelopen zaterdag maakte een delegatie van

het gemeentebestuur, de NS en bewoners van de
stad een rondrit per trein langs acht stations in

den lande om ideeën op te doen. Of (nieuwe)
fouten te vermijden.

tussen het centrum en het noor-
den van de stad in plaats van de
barrière die het nu is.

In Eindhoven trekt het Heerlen-
se gezelschap in ieder geval al de
conclusie dat de overkapping
over het busstation weg zou
moeten. De volgende halteplaats
is Dordrecht. „Net Heerlen,"
constateert wethouder Jos Zuid-
geest. Snel weg dus.

Overkapping

journaalkort

Stoommodellen

carnaval

Via Capelle Schollevaar voert
het spoor naar Amsterdam Am-
stel. Ook daar weer de kilheid
van een donkere tunnel. „Vijf-
tien jaar geleden was het pas af
als het overkapt was," zegt K.
Peters, hoofd Stedebouw Inge-
nieursbureau NS.

Ook Rotterdam Alexander kan
niet echt bekoren. Rondom het
station, dat zon vijftien jaarge-
leden sterk is opgewaardeerd,
zijn enorm veel kantoren en een
groot winkelcentrum gebouwd.
Het is zeker niet lelijk, welkil en
koel.

winkels en daarboven woningen Grote vraag is of dat allemaal
wel te betalen is, of dat het bij
bescheiden aanpassingen moet
blijven.

" Reizigers kunnen op het
busstation in Eindhoven
buiten op hun vervoer
wachten, maar ook even in
de erbij gelegen stationsres-
tauratie een kop koffie drin-
ken. Foto: PETER SMULDERS

meentehuis en bibibliotheek,
aan de andere kant van het sta-
tion een groot stadsplein met

Niet naar de Heerlense situatie
te projecteren. Of toch? Aan de
achterzijde van het station is
ruimte genoeg. Feit is dat Heer-
len de stationsomgeving een fa-
celift wil geven door er onder
meer avondwinkels, kantoren en
stadswoningen te (laten) bou-
wen.

Bouwen
Voor de meegereisde vertegen-
woordigers van de wijk Schan-
delen en van de Spoorsingel/
Willemstraat staat slechts één
ding voorop: de drugsoverlast
rond het station moet verdwij-
nen. Dat zal ook met een verbe-
terde stationsomgeving nooit

In Hilversum is nog niet zolang
geleden een nieuw groot NS-sta-
tion neergezet. Het heeft een
grote glazen, licht gebogen toe-
gangsdeur met erboven - zoals
dat bij een echt station hoort -
een grote klok. De hal is ruim,
licht en fraai. Er was veel kritiek
op, vertelt de NS, maar de Heer-
lense delegatie is onder de in-
druk van het bouwwerk.

Ten slotte Houten. Het station-
netje stelt eigenlijk niets voor,
maar de omgeving is des te
fraaier. Pal ernaast liggen ge-

helemaal lukken, waarschuwen
gemeente en NS.
Vanavond mogen de inwoners
van Heerlen in het stadhuis hun
visie geven op de gewenste ont-
wikkeling van en rond het sta-
tion, waarna een extern bureau
aan de slag gaat. Wellicht kan
busonderneming VSL vanavond
ook komen luisteren. Die hoofd-
rolspeler op het Heerlense sta-
tion schitterde zaterdag door
afwezigheid.De bus gemist?

DOOR THEO SNIEKERS
,|jEERLEN - Het station in
jj^rtenis pas zon acht jaar oud.
I. kwam een tunnel onder het■en geavanceerde station waar-
ihP ?r men van het centrum naar
J* 1 busstation kan lopen. Het
y Ssation kreeg bij wijze van ca-

autje een overkapping.

Vp'J6 aP suggereerde droogte en
d
euigheid. Feitelijk werd het er

en vies," zegt H. Heringa,
£°]ectmanager bij NS Vastgoed
Ser°ndontwikkeling. En de men-ö voelen zich er onveilig. De
B

e junks diebovenaan de trap-
stat*bi*' de toegang tot het bus-

■ftion rondhangen, schrikken
t '^gers af. Overkappen was
Vetn *n *^e m°de. Maar de mode
>..■. _-Jndert snel, zo leert de rond-« door Nederland.
t>

"jje het anders kan bewijst
'ftahoven. Het busstation heeft
e^ overkapping, maar is ge-

ge , Pen. Hoge lichtmasten zor-
dia s.avonds voor het broodno-
iBe licht. Reizigers hoeven niet
iti rf

n te wachten, maar kunnen
Qj

"e wachtkamer plaatsnemen
je ?en kop koffie drinken in eentauratie die op het busstationftjkt.
u, * station zijn meerdere res-
a, raties aanwezig. Het station
ti,eint gezelligheid, zelfs in de
keu^ eronder. Daar zijn win-
v tjes. De goed verlichte tunnel
■>enlïlt een echte verbinding tus-
eti k

e wiJken achter het station
jv het centrum van de stad.
s^

e functie moet het Heerlense, hon ook krijgen. Het moet als
"- Ware een draaischijf worden

streeksaewijs

HEERLEN

" Op Putgraaf 3 houdt Paloma
zondag van 12 tot 17 uur een
ontmoetingsdag voor alle Neder-
landse en migranten-vrouwen.1
Er wordt gezorgd voor hapjes,l
dans, muziek, een modeshow en
kinderopvang.

" Poppentheater Hupsakee
geeft vandaag en de komende
twee woensdagen om 15.15 uur
de voorstelling 'Hatsjie Sinter-
klasie' in de bibliotheek aan hetj
Raadhuisplein. Voor reserveren:
8723783. J
" Het Unicef Comité en bridge-:
club Coriovallum houden zon-
dag in Casino Brunssum een
bridge-drive 'voor Rwanda. Ins-
crijven kan tot en met zaterdag
via 5211715, 716150, 711323 of
725738.

HOENSBROEK

" De belangenvereniging WAO/
AAW Heerlen-Hoensbroek geeft
donderdag om 14 uur informatie
over het nieuwe ziekenfondspak-
ket in Ons Huis, St.-Josefstraat
21.

LANDGRAAF

" De diabetesvereniging Kerk-
rade/Landgraaf houdt vanavond
om 19.30 uur in Het Streeper-
kruis een bijeenkomst in het ka-
der van deWereld Diabetes Dag.

"In zaal Het Streeperkruis
geeft het Limburgs Jeugdtoneel
vanmiddag om 15 uur de voor-
stellingRepelsteeltje.

9 Rubens Kindertheater geeft
vanmiddag om 14.30 uur een
voorstelling in het Ora.

" De jeugdafdelingvan SV Syl-
via houdt vrijdag om 20 uur een
Special Sound Evening in de
kantine aan de Puddellerweg 1.
De baten zijn voor het paas-
kamp.

RIMBURG
9 De Commissie Kerkdak Rim-
burg houdt vrijdag om 21 uur in
zaal dr Eek een Mega Dance
Party met medewerking van
zangeres Yvonne en een drive-
inn lichtshow. Entree vijf gul-
den, inclusief een consumptie.

" In zaal Dr Eek wordt zondag

vanaf 11 uur een koffieconcert
gegeven door Koor '72 Land-
graaf, het Koperkwintet van de
Muziekschool Kerkrade en het
Landgraafs Koperkwartet. De
baten zijn voor de Commissie
Kerkdak.

KERKRADE
"In café Goebbels aan de
Markt wordt maandag om 20
uur het jaarboek van de Stich-
ting Kirchröadsjer Dieksiejoneer
gepresenteerd.

BRUNSSUM

" In het info-centrum van de
heemtuin aan de Langeberg be-
gint het IVN vandaag om 20 uur
weer met de maandelijkse diale-
zing. Het onderwerp is: 'De der-
de weg naar een duurzame we-
reld.

" Kanarievereniging De Vrien-
denkring houdt dit weekeinde
een vogelshow in Unitas, Kloos-
terstraat 15. Openingstijden:
vrijdag van 19.30 tot 22 uur, za-
terdag van 13 tot 22 uur en zon-
dag van 11 tot 18 uur.

" Toneelvereniging 'n Aardig-
heid voert zaterdag en zondag
om 20 uur de griezelige klucht
'Kunst en Kitsch' op in het
Jeugdhuis, Maanstraat 20 in
Treebeek.

JABEEK

" De Ouderenverenigingen van
Onderbanken en de GGD hou-
den donderdag om 14 uur in het
Ontmoetingscentrum, Gaat-
straat 1, een voorlichtingsbijeen-
komst over geneesmiddelenge-
bruik.

BOCHOLTZ
"In het Bejaardencentrum,
Schoolstraat 30, wordt zaterdag
van 13 tot 18 uur fancy fair ge-
houden. ledereen is welkom.

SIMPELVELD
# De hobbygroepen van
SWOBS houden dit weekeinde
een tentoonstelling in diensten-
centrum I g'n Bende. Openings-
tijden: zaterdag van 14 tot 18
uur en zondag, van 10.30 tot 18
uur.

" Basisschool De Klimboom,
Kloosterstraat 66, houdt vrijdag
om 20 uur een kienavond.

sche aspecten zijn betrokken. De. groep
komt elke laatste donderdagavond van de
maand bijeen in het gemeenschapscentrum
De Laurier aan de Laurierstraat 76 in
Heerlen. De club beschikt bver een spoor
'I' baan (45 mm tussen de rails), zodat
de gereconstrueerde locomotieven ook kun-
nen rijden, iets dat thuis meestal niet
mogelijk is. Voor nadere inlichtingen bel-
len met W. van Dieten, __725744.

# De Stoomgroep Limburg houdt zondag
20 november van 11 tot 17 uur in Casino
Treebeek, in samenwerking met de Activi-
teiten Commissie Treebeek, een tentoon-
stelling stoommodelbouw. Liefhebbers van
fijn mechnische techniek kunnen hun hart
ophalen. Er zijn modellen té zien die vaak
tot in de fijnste details zijn nagebouwd.
Volgens de Stoomgroep zijn er weinig tak-
ken van modelbouw, waarbij zoveel techni-

Wijkraa
Heerlerbaan
uitgedund

- Het bestuur van de
2iu aac-* Heerlerbaan is door
i en verhuizing van enkele
stil!1- ernstiS uitgedund. De
acr nS is a^ meer dan 25 jaar

binnen deze Heerlense
_■!*■-" maar de activiteiten drei-
sti!1 00r *net SerinS aantal be-
jjpUrsleden in gevaar te komen.
Ha u^gedunde bestuur is nu.arstig op zoek naar mensen
l e een paar uur per maand van
w vrije tijd in dit werk willen

j^igstellenden worden uitge-__ eens een bezoekje te
"_. etlgenaan deopenbare bijeen-
aJasten. In café de Caumerbron'
(j., 11 de Corisbergweg (achter Al-
a', vindt donderdagavond om
pj

t uur zon bijeenkomst. aats. Voor meer informatie kan
4

eft contact opnemen met secre-
ls W. van Velsen, Zeishof 3;

perpersoon

Promotie
"jv u^ Kerkrade afkomstige drs.
<j America promoveerde aan
tot in Utrecht„ doctor in de chemische biolo-
tif i n proefschrift draagt de
6i-,ei' 'Precusor eiwit conformatie
w de choroplast import machi-

Geslaagd
'tl fr*^e Thechnische Universiteit
v -kindhoven slaagdenRadboud

uit Hulsberg voor het
bo-ftoraa*^ examen werktuig-
yJ^kunde, afstudeerrichting
jJ^erstechnologie en J. de

SJ4> uit Kerkrade voor techni-ne bedrijfskunde.
Jubilaris

lel Hollanders uit Simpelveld
ert zondag zijn gouden lid-
'aatschap bij het kerkelijk

jj*?gkoorHarmonia Simpelveld.
j^J stelde niet alleen zijn stem,
te a*?r °°k zijn leiderskwaliteitenr beschikking aan het koor. Hij. as onder andere zestien jaarbitter.

BRUNSSUM

" Buurtvereniging Haansberg
houdt zaterdag vanaf 20.30 uur
een feestavond met prinseproc- " De jubileumrevue van het

drie maal elf jaar oude carna-

HOENSBROEK

LANDGRAAF

" In zalencentrum De Brand-
poort vindt zondag vanaf 16 uur
het vierde Landgraafs Carnavals
Moeziek Konkoer plaats. Aan-
sluitend is de carnavals-cd te
koop-

" Dr Schaesbergse Vasteloa-
vends Verein houdt zaterdag
vanaf 20 uur zitting met procla-
matie van de nieuwe Stadsprins
in zaal Het Streeperkruis.

HEERLEN

" De Federatie van Heerlense
carnavalsverenigingen viert zon-
dag het 33-jarig bestaan in het
City-Hotel, Wilhelminaplein.
Tevens worden de jubilea ge-
vierd van Funs Pelt, 33 jaar lid,
en Graad Hauzer en Marcel
Starmans, 11 jaar lid. Om 18 uur
vindt de receptie plaats. Rond
20.11 uur wordt de 'Orde van
Verdeenste' uitgereikt aan Funs
Pelt. Het feest is voor iedereen
gratis toegankelijk.

lamatie in gemeenschapshuis
Concordia.

valscomité CCH in Hoensbroek
vindt op 18, 19 en 20 november
plaats in Kasteel Hoensbroek.
Een groep van tientallen deelne-
mers vertelt onder regie van Bert
Engelen een verhaal over verle-
den, heden en toekomst van
Hoensbroek en de Gebrooker
vasteloavend. De revue heeft als
decor de Markt, met café Amici-
tia en het chinees restaurant op
de achtergrond. Verder komen
voor het voetlicht de schutterij,
de harmonie en de politie. De re-
vue gaat ook in op het gedwon-
gen samengaan met Heerlen en
de mijnwerkerstijd.
Kaarten voor de avondvullende
voorstellingen zijn in de voor-
verkoop verkrijgbaar bij drogis-
terij Dols Storms aan de Hoofd-
straat.

Woensdag 16 november 1994 ♦ 17

exposities
HEERLEN

Galerie 't Wevertje, De Weverzieken-
huis. Werk van Paul Beckers. T/m 7/12.
CBS, Kloosterweg 1. Expositie van
Gerti de Jong en Tiny Julicher. T/m
18/11, open ma t/m vr 9-16.30 uur.
Thermenmuseum, Coriovallumstraat 9.
Terra Sigillata. T/m 5/3, open di t/m vr
10-17 uur, za en zo 14-17uur. De Thun,
De Thun 91. Atelier-expo. 19/11, 20/11,
10/12, 11/12, open 10-17uur.

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. Fo-
togalerie 68. Foto's van Jan van Soest.
T/m 23/12.

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
yan Gré Tabbers en Han van Soest. T/m
4/12, open do t/m zo 14-17 uur.

LANDGRAAF
Ipomal, Kerkberg 2. Drie Facetten van
Ben Hoezen. T/m 20/11, open vr 17-20,
za en zo van 14-17 uur. Galerie Gaudi,
Hereweg 83. Anton Heyboer met vier
vrouwen. Van 20/11 t/m 18/12. Open vr
van 16 tot 20 uur, za en zo van 13 tot 17
uur. Raadhuis, Raadhuisplein 1. Foto-
expositie Abedia 1994. T/m 1/12, open
12 en 13/11 van 14-17 uur, 19en 20/11
14-19uur.

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. Galerie Post & Sala-
mon, Wilhelminastraat 7-9. Expositie
Der Panther. Van 19/11 t/m 31/1, open
20 en 27/11 van 11-17 uur en op af-
spraak.

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 14-17 uur.

SITTARD
Galerie Michel Knops, Steenweg 44.
Werk van Guus van Eek en Gaius
Spronken. T/m 4/12. Open di t/m vr
11-18 uur. 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. Galerie
Zabawa, Agricolastraat 152. Schilde-
rijen van Dré Houben. Van 20/11 t/m
19/12, open wo t/m vr 16-18 uur, zo

i 14-17 uur.

GELEEN
Galerie Hanenhof, Groenstraat 44.
Schilderijen van Miriam Duda. T/m
20/11, open do en vr 18-20uur, za en zo
14-17 uur. Maaslandziekenhuis. Tex-
tielerijen van Thea Ie Grand.

LIMBRICHT
Kasteel Limbricht. Werk van Ine Liede-
kerken, Trieneke Barendregt, Grietje
Nieuwhof. Open zo 14-17.30 uur.

BEEK
Artique, Prins Mauritslaan 105. Textiel
panelen van Ina Roymans-van Aanholt.

-T/m 31/12. Open za en zo van 11 tot 17
uur. Gemeentehuis. Dubbel-expositie
Beek-Zutendaal. T/m 18/11, open tij-
dens kantooruren.

SUSTEREN
Galerie Artanne, Pissummerweg 1.
Kunst voorKerst. Werk van negenLim-
burgse kunstenaars. T/m 23/12.

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 15
tot 19 uur. Gallery Callas, Markt 10b.
SjaKO, schilderijen. Open do en vr van
14tot 17 uur, za 14 tot 16uur, zo van 13
tot 16 uur. Galerie Dorine Eijkman,
Rechtstraat 96. Mary Collis, schilde-
rijen en Yvonne Rutten, keramiek. T/m
19/11. Werk van Marianne de Moor en
Huub Bruis. Van 19/11 t/m 24/12. Open

.do t/m zo van 13.30 tot 17 uur. Galerie
Amarna, Rechtstraat 82/84. Dromen 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.
Expositie van Anita Berman, Barbara
Tyrell, Koos van Leeuwen en Coen
Kaayk. Van 19/11 t/m 17/12, open di
14-18 uur, vr en za 12-17 uur. Galerie
Artisart, Grote Gracht 43. Werk van
Gerry van der Linden-Van Diesen en
Armelies van Harteveld. T/m 19/11,
open di t/m za 13.30-17.30 uur. Kamer
van Koophandel, Maasboulevard 5.
Foto's van Gustaaf Begas. T/m 30/12,
open ma t/m vr 8.30-16 uur. Galerie
Schuwirth & Van Noorden, Rechtstraat
64. Sculpturenen reliëfs van Marco Ju-
riën. T/m 27/11, open do t/m za 14-18
uur. Galerie Ardi Poels, Lage Barakken
31a. Werk van Michel Francois, Ludwig
Vandevelde en Ingeborg Meulendijks.
T/m 19/11, open wo t/m za 13-17 uur.
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. Galerie Rob vanRijn,
Bredestraat 4. Maastricht anno van-
daag, schilderijen van Rutger Jan Bre-
dewold. Vanaf 8/11, open di t/m za
12-18 uur. Voorlichtingscentrum Maas-
tricht, Stadhuisstraat 5. Foto-expositie
Paul Rutten. T/m 14/12, open ma t/m
wo 8.30-16 uur, do. 8.30-19 uur, vr.
8.30-14 uur. Gouvernement, Limburg-
laan 10. Expositie Alphons Winter-
sprijs. Van 16/11 t/m 9/12. Galerie
Anny van den Besselaar, Tafelstraat
6a. Objecten van Kander Spronken.
T/m 18/12, open vr t/m ma 13-17.30
uur.

ROERMOND
Stedelijk Museum Roermond, Ander-
sonweg 4. Cuypers' kunstwerkplaatsen.
T/m 20/11. Open di t/m vr 11 tot 17 uur.
Galerie Wansink, Neerstraat 76. Wer-
ken op papier van Klaas Gubbels. Van
19/11 t/m 24/12, open di t/m za 11-17
uur.

limburg
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LUSAKA - De oorlogvoerende par-
tijen in Angola hebben gisteren een
staakt-het-vuren gesloten dat hun
leiders in staat moet stellen het
aanstaande weekeinde formeel vre-
de te sluiten en een einde te maken
aan bijna twintig jaar vijandelijk-
heden.

De bestandsovereenkomst kon na
zes uur van besprekingen worden
gesloten. Het is het eerste staakt-
het-vuren sinds 15 mei 1991 en het
effent de weg voor verdere onder-
handelingen over de detailsvan een
formeel vredesverdrag voor de door

Staakt-het-vuren
luidt einde in van
Angolese oorlog

oorlog zwaar geteisterde natie in
zuidelijk Afrika.
Hoewel het bestand een belangrijke
stap is op de weg naar beëindiging
van de langdurigste en bloedigste
burgeroorlog in Afrika, gaat het om
niet meer dan een element van de
definitieve vredesregeling. Sinds
het begin van de oorlog, die aan de
vooravond van de onafhankeliik-

heid van Portugal uitbrak ml
zijn er herhaaldelijk vredesoVJ"komsten gesloten die even <fl
keren de inkt niet waard bleifl
zijn; J
Het bestand, dat door hoge I
raals van de regering en de 'werd gesloten, voorziet in sM
ting van de vijandelijkheden
ingang van vandaag, 20.00 Iplaatselijke tijd. Het staakt*"
vuren geldt tot een formeel be^ -van kracht wordt in het kade'
het vredesverdrag dat zondall
november zou worden onderteK

Limburgs Dagblad

Vredesproces in Noord-lerse kwestie ernstig in gevaar

Val lerse regering
lijkt onafwendbaar

WeggevaagdVan onze correspondent

LONDEN - In een wanhoopspoging zijn politieke leven te red-
den, heeft de lerse premier Albert Reynolds gisteren zijn excu-
ses aangeboden voor een blunder van zijn officier van justitie.
Het was echter zeer de vraag of die excuses voldoende waren
voor zijn coalitiegenoot, de Labour Party. Aangenomen wordt
dat vandaag, als het parlement over een motie van wantrou-
wen stemt, het doek voor Reynolds valt. Daarmee loopt de
voortgang van het vredesproces in Noord-lerland een stevige
deuk op.

De excuses van Reynolds betroffen
het falen van de officier van justitie
om een katholieke priester naar
Noord-lerland uit te wijzen. De
man werd daar gezocht wegens sek-
suele handelingen met minderjari-

Recht op een
uitkering wordt
vaak niet benut

DEN HAAG - Het recht op een uit-
kering wordt vaak niet benut. Dat
geldt vooral voor de huursubsidie,
de bijstand en de toeslagenwet. Zo
maakt één op de drie huishoudens
(30 procent) met een inkomen onder
het sociaal minimum geen gebruik
van de huursubsidie.
Dit blijkt uit het onderzoek 'De ge-
miste bescherming' van het Sociaal
en Cultureel Planbureau. Minister
Melkert en staatssecretaris Lin-
schoten van Sociale Zaken hebben
de studie aangeboden aan het par-
lement.
Inkomens onder de bijstandsnorm
komen onder andere voor bij stu-
denten en bij mensen met een te
hoog vermogen. Deze groepen ko-
men echter niet voor bijstand of de
bijstandsnorm in aanmerking.

Uit het onderzoek blijkt dat recht-
hebbenden over het algemeen goed
de weg weten te vinden naar de aow
en dekinderbijslag. Het zelfde geldt
voor uitkeringen uit hoofde van de
algemene weduwen- en wezenwet.
Daar staat tegenover dat de huur-
subsidie, de bijstand en de toesla-
genwet veel slechter worden benut.
Zo maakt 30 procent van de daar-
voor in aanmerking komende huis-
houdens geen gebruik van de huur-
subsidie.
De belangrijkste reden voor het niet
aanvragen van een uitkering is de
waardering van het bedrag dat
daarmee kan worden ontvangen.
Vindt een rechthebbende dit te
laag, dan laat hij de uitkering lo-
pen. Andere redenen zijn onbe-
kendheid met de regeling en over-
wegingen als schaamte en het niet
van de overheid afhankelijk willen
zijn.

gen. Inmiddels is de priester door
een rechtbank in Belfast tot een cel-
straf veroordeeld, maar de lerse of-
ficier van justitie draaldevorig jaar
zeven maanden met de uitwijzing.
Wat de excuses voor de Labour
Party onvoldoende lijkt te maken, is
het feit dat Reynolds weigerde een
promotie van de gewraakte (ex-)
officier van justitie ongedaan te
maken. De man werd vorige week
door Reynolds benoemd tot presi-
dent van het Hooggerechtshof. Dat
is in lerland de op een na hoogste
gerechtelijke positie.

Onmisbaar
In zijn lange rede tot het parlement
zei Reynolds, die leider is van de
Fianna Fail, de late uitwijzing van
de priester te betreuren. Reynolds
stak vervolgens de loftrompet over
Labour-leider Dick Spring, wiens
rol in het totstandbrengen van vre-
de in Noord-lerland 'onmisbaar en
heel belangrijk' was geweest.

Maar een teken aan de wand was
dat Spring, die in het parlement al-
tijd naast Reynolds zit, twaalf
plaatsen was opgeschoven. Spring
hield na de parlementszitting zijn
kruit droog, maar Labour-voorzit-
ter Jim Kenny had minder scrupu-
les. „Ik was teleurgesteld over het-
geen Reynolds te zeggen had,"
sprak hij.

Verkiezingen
Als de lerse regering vandaag ten
val komt, heeft president Mary Ro-
binson grofweg twee opties. Waar-
schijnlijk zal ze verkiezingen uit-
schrijven, die dan zouden plaats-
vinden in de tweede week van
december. Maar ze kan ook een po-
ging doen de breuk te lijmen.

Het lijkt uitgesloten datLabour nog
verder wil met Reynolds. Een coali-
tie van Fianna Fail en Labour zou
echter wel voortgezet kunnen wor-
den met een ander Fianna-Fail-
kopstuk als premier. Gisteravond
laat zouden in Dublin reeds ge-
sprekken zijn gevoerd tussen de
partijen over een dergelijke oplos-
sing.

Aardbeving en vloedgolf
teisteren Filippijnen

# Inwoners van het plaatsje Baco hadden de nodige moeite om het natuurgeweld te
ontvluchtten. De meeste uitvalswegen waren vernield door de aardbeving. Foto: AP

Vakbonden in Italie
kondigen opnieuw!

algemene staking aa
Van onze correspondent

ROME - De politieke spanning is in
Italië zeer hoog opgelopen na het
besluit van premier Berlusconi om
in het parlement de vertrouwens-
kwestie te stellen voor de hervor-
ming van het stelsel van staatspen-
sioenen. Terwijl de oppositie heeft
aangekondigd de stemming van-
middag te saboteren, maken de
bonden zich op voor een nieuwe al-
gemene staking.

De hervorming van de pensioenen
maakt deel uit van een pakket van
bezuinigingsmaatregelen ter waar-
de van 55 miljard gulden, die het
parlement samen met de begroting
voor 1995 voor het einde van het
jaarmoet aannemen.

Tegen de bezuinigingen protesteer-
den afgelopen zaterdag in Rome
anderhalf miljoen Italianen, terwijl
een maand eerder een algemene sta-
king plaatsvond.

Berlusconi heeft gekozen voor de
harde lijn. Gisteren zei hij dat het
stellen van de vertrouwenskwestie
een door de omstandigheden opge-
legde keus is. Volgens hem kunnen
de hervorming van het pensioen-
stelsel en de bezuinigingen niet lan-
ger wachten. „Het niet doorgaan
daarvan zou bovendien desastreuze
gevolgen hebben voor de lire op de
internationale geldmarkten," aldus
Berlusconi. Hij zei te hopen dat met
de oppositie snel weer een relatie
kan worden aangegaan 'waarbin-
nen sprake is van een gezonde par-
lementaire dialectiek. Ook nodigde
de hij vakbonden uit terug te keren
naar de onderhandelingstafel.

De woorden van Berlusconi werk-
ten echter als een rode lap op een
stier. Fabio Musi, parlementslid van
de ex-communistische PDS, sprak
van 'een regelrechte oorlogsverkla-
ring' van Berlusconi.

Japans
De oppositiepartijen, met name de
PDS en de communistischeRCI, lie-
ten doorschemeren vandaag in de
Kamer van Afgevaardigden ob-
structie te zullen plegen. Zij deden
dit ook afgelopen maandag, toen deI

regering de vertrouwensk*
stelde aangaande de 'amnestie
mensen die de afgelopen jarel- j
gaal gebouwd hebben en nülL
betaling van een boete met dei
heid in het reine kunnen M
Waarschijnlijk zullen er lange'
ches worden gehouden (ma* ■**

waren het er 70), maar ook \
men aan de 'Japanse methode*
tergend langzaam naar de pla"
pen waar het stembiljet moet
den ingeleverd.

Confrontatie
De vakbonden reageerden woe°j
op de keus van Berlusconi °*v
vertrouwenskwestie te stellen*
gens hen is de regering uit "PJ
confrontatie. D'Antoni van de\
CISL zei dat Berlusconi de algf
ne staking, gepland voor 2 d&i
ber, kan voorkomen als de he-j
ming van het pensioenstelsel * j
losgekoppeld van de begroting
men kiest voor een rechtvaar?
fiscaal beleid en als er geld "J
voor de werkgelegenheid in hetf
den. «, A

Oostenrijkse!
president toon

berouw in Israt
JERUZALEM - De Oosten^!bondspresident Thomas $f
heeft aan het einde van zijn stal
bezoek aan Israël voor het eert]
medeverantwoordelijkheid
Oostenrijk voor de holocaust}
kend. Volgens de president he"Jde Oostenrijkers te lang de
heid niet onder ogen willen --J
Klestil zei dat 'veel van de cm
nazi-leiders' Oostenrijkers a 1
De president zei dat 'het besen
de volledige waarheid' te \3$H
zich heeft laten wachten.
Klestil is de eerste Oostenrl *ü
president die Israël bezoekt. DeJ
trekkingen tussen de landen
jarenlangbijzonder slecht vann
de pro-Arabische politiek van n
selier Bruno Kreisky en het oi^j
den verleden van de vorige Pn
dent, Kurt Waldheim, die verz^tijdens de oorlog voor het DuitSy
ger op de Balkan gediend te n
ben.

vond zich net ten noorden van
deze plaats. Hier viel ook het
grootste aantal slachtoffers (ten-
minste 49). Tenminste 13 doden
vielen in Malalay en nog eens
twee in westelijk Mindoro. De
meeste slachtoffers kwamen om
door verdrinking. Onder hen wa-
ren veel kinderen.
In de Filippijnse hoofdstad Ma-
nilla (140 kilometer noordelij-
ker) stormden mensen in paniek
hun huizen uit. Vijf uur na de
eerste schok werden nog meer
dan 600 naschokken gemeten.

MANILLA - Bijna zeventig
mensen zijn gisteren omgekomen
toen een zware aardbeving en
vloedgolven het Filippijnse ei-
land Mindoro troffen. De aard-
beving had volgens een Ameri-
kaans geologisch instituut in
Colorado een kracht van 7,1 op
de schaal van Richter. Meer dan
13P mensen raakten gewond.
De beving vond plaats rond
03.15 uur plaatselijke tijd en
verraste de mensen in hun slaap.
Onmiddellijk daarop volgden
vloedgolven die hoogten bereik-

ten van 10 tot 15 meter. Minstens
500 traditionele houten huisjes
en woninkjes met rieten daken
werden weggeslagen. Tientallen
andere werden beschadigd.
Achttien bruggen werden ver-
nield, afgemeerde vissersboten
werden gekraakt. De elektrici-
teits- en watervoorzieningen
raakten eveneens onklaar.
De zwaarst getroffen plaats was
Baco op slechts tien kilometer
van Calapan, de hoofdstad van
de provincie Oost-Mindoro. Het
epicentrum van de beving be-
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Met zon body is 't heerlijk sporten.
Dit is zon body waar je met plezier je ogen langs heid te kort, als je alleen op het uiterlijk af zou gaan. Bovendien kun je rekenen op absolute trouw,
laat glijden. Rank en elegant, maar tegelijkertijd fel Dus kijken we even binnen. Meteen valt het Drie jaar totale garantie en zes jaar tegen door-
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Bromfietser
zwaar gewond

Van onze verslaggever

beroerd om af en toe eens een voor-
lichtingsbijeenkomst over dit thema
te houden, maar dat moet echt an-
ders. Wij hebben gevraagdvoor een
gestructureerd overleg."
De kritiek van Simpelveld geldt ook
de ontwikkelingenrond het bedrij-
venterrein Beitel-Zuid in Heerlen.
Het grensoverschrijdend bedrijven-
terrein verdient volgens Cammaert
niet alleen een streekgewestelijke
benadering, maar ook een Euregio-
nale.
De ondernemers wezen vooral op de
consequenties voor verkeer, milieu
en woningbouw bij het ontwikkelen
van een groot industrieterrein aan
de grens van de gemeente. „De toe-
gangswegen worden een probleem
en het verkeer komt in de kernen
vast te zitten als niet vooraf goede
verkeersmaatregelen worden geno-
men," zei een ondernemer.

»an onze verslaggever

Inwonertal Kerkrade in
tien jaar licht gedaald

belangrijk voor de gemeente om-
dat per 1 januari voor het eerst
meer dan 30.000 Brunssumnaren
werden geteld. Dat leverde de
gemeente meer financiële ruimte
en twee extra raadsleden op. Er
zijn nu 30.139 Brunssumnaren.

Van de kleinere gemeenten
groeien Onderbanken en Voeren-
daal. De eerste gemeente is in
tien. jaar tijd 159 burgers rijker
geworden, Voerendaal 225. Op-
vallend is dat Voerendaal tussen
1984 en 1989 sterk groeide, maar
daarna wat achteruitging.

Simpelveld en Nuth hebben al
langer te kampen met achteruit-
gang. De laatste vijf jaar is de
uittocht vrijwel tot stilstand ge-
bracht, maar sinds 1984 is Nuth
207 en Simpelveld 187 burgers
kwijtgeraakt.

bfcprt ~ De bevolking van, «wade is de afgelopen tien
tee llcht gedaald. Kerkrade
,fj mt daarmee een uitzonde-
JUnriP°Sitie in' want Heerlen>
-ten aaf en Brunssum verto-
Kpiifen constante groei.
184 " e is sinds 1984 in totaal
l mwoners kwijtgeraakt, een
biiiws van °-8 Procent* Datjj uit het statistisch jaar-L! lcht Oostelijk Zuid-Lim-"PUrg 1993.

ren met een gebrek aan bouwka-
vels, waardoor veel jongeren
naar elders vertrokken.
De gemeente Landgraaf groeit
relatief het sterkst. Vooral vanaf
1988 is sprake van een constante
toename, waardoor er nu 1071
mensen meer wonen dan tien
jaargeleden. Dat is een groei van
pakweg 2,5 procent. Heerlen telt
1.511 inwoners meer op een be-
volking die nu 95.794 mensen
bedraagt.
Die groei van ruim 1,5 procent
geldt ook voor Brunssum, dat er
544 inwoners bij kreeg. Dat was

In 1986 daalde het aantal Kerk-
radenaren voor het eerst sinds
lang onder de 53.000, maar mede
door de toestroom van Duitsers
deed zich begin jaren negentig
een opleving voor. In 1992 en
1993 daalde de bevolking echter
met twee- respectievelijk drie-
honderd mensen. Er zijn nu
52.848 Kerkradenaren. *De gemeentelijke woordvoerder
denkt dat de daling te maken
kan hebben met het sterftecijfer
dat bij alle leeftijdsgroepen ho-
ger is dan elders. Bovendien
kampte Kerkrade de laatste ja-

Oppositie wil meer natuur beschermen

Brunssum mort over
overdracht heide LANDGRAAF - Een 22-jarige

Landgravenaar is maandagavondin
zijn woonplaats zwaar gewond ge-
raakt. Hij reed op de Bernadette-
laan met zijn bromfiets tegen een
geparkeerde schaftwagen. Hij brak
daarbij zijn rechterbeen en linker
knieschijf.

BOCHOLTZ - De ondernemers van
Simpelveld en Bocholtz vrezen dat
op het geplande grensoverschrij-
dend bedrijventerrein bij Bocholtz
ook detailhandel komt. Zij wijzen
dat pertinent af omdat ze concur-
rentie vrezen. Ook de Limburgse
Organisatie van Zelfstandige On-
dernemers (Lozo) vindt winkels op
een bedrijventerrein 'vloeken in de
kerk.
Dat bleek gisteravond tijdens een
ondernemersconferentie in Bo-
choltz, waar meerdere ondernemers
kritische kanttekeningen bij de
plannen van Heerlen en Aken
plaatsten. Burgemeester Peter
Cammaert van Simpelveld kon geen
helderheid geVen over de eventuele
komst van detailhandel op het be-
drijventerrein. Hij zei wel dat er
grote bedrijven zoals bouwmarkten
zouden komen.
Cammaert: „Op het bedrijventer-
rein komen hoogwaardige technolo-
gische bedrijven. We moeten bij de
projectontwikkelaars de vinger aan
de pols houden. De beslissing om te
beginnen is nog niet gevallen, maar
we blijven waakzaam."
De gemeente Heerlen weigert vol-
gens de burgemeester nog steeds
intensief overleg te voeren over de
ontwikkelingen. „Heerlen is niet te

Aanleg busbaanyy^SSUM - De overdracht van de Brunssummerheide aan
tje r̂eriiging Behoud Natuurmonumenten heeft bij de raads-
"Lf! in Brunssum de nodige vragen opgeroepen. Meerdere
L les onthielden zich tijdens de extra commissievergadering
L ,°Ver van stemming omdat zij de overdracht nog nader wil-
L voor de raadsvergadering van komende dins-
jfcrL name oppositiepartij Progressief Akkoord wil dat de

%l e,Jte veel meer natuur aan Natuurmonumenten geeft dan
voorstelt.

rbtai, "Kftii " *=lsteren tijdens een extra
L j!Slevergadering in Bruns-
fcerdo'i!fWe** zich voorzichtig een
F bpK id aftekende voor het la-
Kmo ren van de heide door Na~
[Ie fr°nVmenten, plaatsten vrijwel
pt_ cties de nodigekanttekenin-

Toon Pierik van D66 vond de een-
malige bijdrage van 225.000 gulden
die Brunssum ontvangt als bijdrage
in de overnamekosten van het
Schutterspark 'niet meer dan een
aalmoes.' Pierik: „Het bevestigt
mijn vermoeden dat Brunssum van
de vier betrokken gemeenten
(Brunssum, Onderbanken, Heerlen
en Landgraaf) financieel het
slechtst uit debus komt bij de over-
dracht."

Bomen 2

Combibad

bouwvan
tas beroofd

hnda Een 62-Jarigevrouw is.Nat i op de Limburgia-
Nd. n eerlen van haar tas be~

_H Z* vr°uw raakte niet ge-
hWm ar is de tas (met daarin
jHeSer4sBulden)kwiJt-
rWfl e liep voor de insang
r een 'toen de duopassagier
Nuh u Passerende bromfietser deftaar handen trok.

Natien jaar
winterkermis
in Merkelbeek

Fe ja^LBEEK - Voor het eerst in
"s pi

r vindt weer een winterker-
'is a« in Merkelbeek. De ker-
tot P

gehouden van zaterdagef ,"_
®nrnet maandag 21 novem-

■*gs. SeliJks vanaf drie uur 's mid-

den"*Hiser °s Timmermans van de or-
-11Clem schutterij St.-Johannes
■^en e^s is het al weer tien jaar
efeid een kermisexploitant
"%__ We**d gevonden met bots-

k 1"Merkelbeek te komen.
eer, Sautos en carrousel is

Qrdt 6 Schiettent aanwezig en
cri tombola gehouden.

** af%pf®loPen jaren vond wel een
■^ts VlSeerde zomerkermis
loestL een echte kermis
_
atstet* Merkelbekenaren de
6 geJlen jaar ontberen.
%i 'eet*e Onderbanken komt de
% s^P'oitant tegemoet doorta»dgeld te vragen.

Paul van Betuw van Progressief
Akkoord wilde weten waarom de
gemeente onder meer het Schutters-
park, Koffiepoel en Kattekoelen
buiten de overdracht aan Natuur-
monumenten houdt. Van Betuw:
„We willen toch graag de natuur
beschermen, waarom dan die gebie-
den niet ook overdragen?" Het
raadslid vroeg zich af of de gemeen-
te wellicht met de gedachte speelt
om een combibad met bungalows te
bouwen in een van die gebieden.

Wethouder Dieudonné Akkermans
sprak tegen dat het college met een
verborgen agenda werkt. Akker-
mans voegde daaraan toe dat het
economisch klimaat voor recreatie-
parken momenteel slecht is. Akker-
mans: „Elke gemeente is daar nu
voorzichtig mee." Volgens het colle-
ge is het echter beter bepaalde de-
len vooralsnog in eigendom van de
gemeente te houden in verband met
mogelijke toekomstige ontwikkelin-
gen.

# De aanleg van de busbaan op de Looierstraat moet nog dit jaarklaar zijn. Foto: dries linssen

Bus straks sneller van
station naar schouwburg

Van onze verslaggever

Irritatie

bijzonder irriterende ervaring voor
reizigers.

busbaan het meest rechts te liggen.
Bussen vanaf het busstation komen
straks het verkeer richting schouw-
burg tegemoet.

Om de automobilisten niet te laten
schrikken van de hen rechts tege-
moet komende bussen, wordt de
busbaan afgescheiden door beton-
banden en een anti-verblindingss-
cherm.

Erfpacht
Van de 256 hectarenatuurgebied in
Brunssum wil het college ruim de
helft (130 hectare) in erfpacht geven
aan Natuurmonumenten. Nog eens
75 hectare blijft vooralsnog eigen-
dom van Brunssum. Daarvan kan
Natuurmonumenten wel het beheer
verzorgen. De gemeente wil dertig
hectare zelf houden en tevens zelf
blijven beheren. De overdracht van
de heide levert de gemeente jaar-
lijks een besparing van 170.000 gul-
den op.

Spoorsingel zijn bij goed weer nog
dit jaar klaar. De tweede fase, het
vervolgvan debusbaan op de Scha-
kelweg, moet medio 1995 gereed
zijn.
Tot die tijd rijden lijnbussen van de
schouwburg naar het station (dus
met het verkeer mee) over de extra
baan op de Looierstraat.

Is ook de Schakelweg gereed, dan
wordt de rijrichting op de busbaan
omgedraaid. Bussen vanaf het sta-
tion worden dan niet langer gehin-
derd door de verkeerslichten op de
hoeken Spoorsingel-Looierstraat en
Looierstraat-Schakelweg. Dat le-
vert de psychologisch belangrijke
tijdwinst van twee minuten op.
Het busverkeer in de omgekeerde
richting, van schouwburg naar bus-
station, krijgt geen aparte baan.
Bussen krijgen wel vaker en langer
groen dan auto's. De huidige ver-
traging van een minuut wordt daar-
door gehalveerd.

Fases

De gemeente Heerlen wil door het
wegnemen van deze irritatie het
beeld van Heerlen als busvriendelij-
ke stad vergroten. Op deze manier
hoopt Heerlen dat de bus in het
stadscentrum een goed alternatief
wordt voor de auto.
De Looierstraat tussen Schakelweg
en Spoorsingel krijgt daarom een
extra baan, speciaal voor bussen.
Geredeneerd vanaf 't Loon komt die

De busbaan wordt in twee fases
aangelegd. De Looierstraat en

HEERLEN - De aanleg van de bus-
baan in de Looierstraat in Heerlen
is in volle gang. De busbaan moet
een einde maken aan de vertraging
die lijnbussen oplopen van het sta-
tion naar de schouwburg. Door de
busbaan omzeilen ze vanaf de twee-
de helft van 1995 diverse verkeers-
lichten.
Bussen van het station richting
stadscentrum *doen nu ruim twee
minuten over de paar honderd me-
ter naar de schouwburg. Dat is een

No-nonsensebeleid in cultuurstad Kerkrade
REGIONALE EDITIE

Limburgs Dagblad
DOOR BENTI BANACH andere theaters in de regio, heb

je je te profileren en moet jekie-
zen voor een specialisatie.

koerst de stadsschouwburg in
die stad met zijn pas aangestelde
directeur aan op een zelfstandige
en gezonde positie in cultuur-
land.

f I nieuwsanalyse k

wethouder uiteindelijk heeft
moeten terugfluiten.
Maar pijnlijker dan dat is de
constatering dat de huidige
CCK-organisatie niet in staat is
commercieel genoeg te opereren
op de cultuurmarkt. Het onder-
zoeksbureau Twijnstra & Gudde
tekent voor die conclusie en

féruimte. Een verbinding met
het geplande stadskantoor en het
restaurantje op het eind van de
passage is denkbaar.

Hoe ongemakkelijk de bezoeker
van het theater zich ook onder
de huidige trap en bij de balie
zal hebben gevoeld, van de

zelfs Horowitz zou het qua be-
zoek bij wijze van spreken nog
moeten afleggen tegen Sint Ae-
miliaan. De verenigingen uit
Kerkrade wordt daarom ook in
de toekomst genoegruimte gebo-
den in de twee zalen.

Of die twee zalen het daarmee
halen, is een interessante vraag.
Beide accommodaties hebben in
ieder geval genoeg sterke kanten
om te overleven: een grote be-
kendheid, goede bereikbaarheid
en de ligging in een cultuurrijke
en sfeervolle gemeente.

Het nieuwe zelfstandige bedrijf
zal moeten laverentussen de cul-
tuur van eigen Kerkraadse bo-
dem en professionele kunst, met
zijsprongen naar het gebied van
beurzen, congressen en (terug-
van-weggeweest!) sportwedstrij-
den. Voor de programmacom-
missie is er daarom minder te
kiezen uit het breed scala aan
podiumkunsten. Dat heeft een
groot voordeel: er kunnen min-
der foute keuzes worden ge-
maakt.

ïft>
RADE " Het roer in de

d*rasti aadse cultuurwereld moet
Wet! ch om. De twee gebou-
grat^e organisatie en de pro-
"tige jxering vereisen een dusda-
Cuitu°I]stelling dat de stichting
(Ccv-.^ 1 Centrum Kerkrade
Jtiee ' dat niet alleenkan. De ge-> 'eden ,Kerkrade zegt hulp te01cW" Maar in Heerlen zou dat
ger.0 curatele stellen' worden

Opvallend

merkt zelfs op dat de huidige or-
ganisatie van zon 25 mensen te
groot is. De stichting CCX moet
daarom per 1 januari 1996 ope-
reren als een zelfstandig bedrijf;
de gemeente subsidieert dan al-
leen nog maar.

merkwaardige organisatie ach-
ter de schermen zal hij weinig
hebben gemerkt.

Op grond van deze no-nonsense-
gedachte heeft Kerkrade geko-
zen voor de kamermuziek (ver-
lies nu: dik acht mille per con-
cert). Het succes van het Orlan-
dofestival is daarbij een steun in
derug. Maar of een Amsterdam-
mer in Kerkrade naar.het Boro-
din-kwartet komt luisteren,
blijft dubieus. Hoewel burge-
meester Wöltgens daar anders
over denkt.

Afstoten
Het CCK-bestuur had het liefst
gezien dat het fraaie Wijn-
grachttheater zou worden afge-
stoten om te plaats te maken
voor een nieuw, tegen de Roda-
hal aangebouwd zaaltje. Omdat
dit ongeveer zeven miljoen gul-
den kost en het dumpen van de
vijftien jaar oude zaal op weer-
stand bij de bevolking en poli-
tiek stuit, heeft het college na
lang aarzelen een streep getrok-
ken door deze variant.

Voor ongeveer drie miljoen wil
Kerkrade proberen het Wijn-
grachttheater te renoveren en
tegelijk te voorzien van een aan-
trekkelijke foyer annex ca-

bat i-%kta:\tSte is niet iets waar in
ofder, dramatisch over moet

§edaan. De gemeente
■Ul»rla^]delijk de teugels in cul-
)aar "*ncl over en is het komende
'eid f

erantwoordelijk voor be-
anciën- organisatie en

Sliit beleid* °een uitzon-
*Wk<ft 2^et' want Heerlen is de
V v

ad daarin twee jaargele-
"n.

v°orgegaan. En momenteel

Constructie
Hub Bogman is de verpersoonlij-
king van dieconstructie met zijn
twee petten: hij is wethouder
van cultuur en tevens voorzitter
van het CCK-bestuur. Zo kon
het gebeuren dat hij als voorzit-
ter voor het afstoten van het
theater was, maar zichzelf als

Wat het publiek echter het meest
aangaat, is wat er uiteindelijkop
de bühne staat. Bijna elk genre is
verliesgevend in Kerkrade. Maar
om te overleven te midden van

Opvallend is dat de best lopende
voorstellingen kwalitatief de
minste zijn: wanneer de harmo-
nie of toneelvereniging uit de
eigen omgeving optreedt, loopt
de hele buurt uit. Frustrerend
voor een theaterdirecteur, want

Wnd-chef regioredactie
Joos Philippens
KANTOREN
Heerlen
Hoofdkantoor, In de Cramer 37,

6411 RS Heerlen,
tel: 045-739911,
fax:o4s-739264.

.Kerkrade
'Rayonkantoor, Markt 42,

6461 ED Kerkrade,
tel: 045 - 452932,
fax:o4s-455506.

Brunssum
Rayonkantoor, Rumpenerstraat 81

6443 CC Brunssum
tel: 045 - 256363,
fax:o4s-259056.

Bomen
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Vrees voor winkels
op bedrijventerrein

Ondernemers Simpelveld willen helderheid

Woensdag 16 november 1994 # 19
regionaal

# Deze monumentale es aan
de Dr. Poelsstraat wordt ge-
kapt. Sterker nog: Heerlen legt
de komende weken 171 bomen
om. Zo gaan vijftig populieren
aan de Onderste Caumer tegen
de grond, 35 lijsterbessen aan
de Wilhelminastraat en 32 sier-
appels aan de Baron Mackay-
straat. Twintig acacia's aan de
Terwijerweg, tien populieren
in het hertenkamp aan de
Hoensbroekse Kasteellaan, ze-
ventien elzen aan de Mgr.
Hansseülaan, zes lijsterbessen
bij de kapel aan de Bautscher-
weg, allemaal worden ze omge-
hakt.

" Zijn ze in Heerlen dan hele-
maal gek geworden?Nee geluk-
kig. Het betreft allemaal bomen
die hun beste tijd gehad heb-
ben. De monumentale es is op
sterven na dood; Heerlen zet
er een hemelboom voor in de
plaats. De populieren zijn kap-
rijp of dreigen om te waaien.
Ze worden vervangen door es-
sen en esdoorns, die ook de
plaats innemen door acacia's.
De lijsterbessen maken plaats
voor Christusdoorns en es-
doorns. De elzen zijn scheefge-
groeid en maken plaats voor
jongere soortgenoten.

Bomen 3
0 Met de sierappels was niks
mis, alleen waren de vallende
vruchten lastig voor omwonen-
den. Met niet-vruchtdragende
sierperen valt dat risico weg,
redeneert de gemeente. Toch
wel positief dat ze in Heerlen
geen boom meerkappen zonder
dat de gemeente verantwoordt
waarom dat gebeurt en wat er
voor in de plaats komt.

Lijk
# Is u ook het bericht over
het gevonden lijk in Landgraaf
opgevallen? Eerst meldde de
politie dat er een lijk was ge-
vonden en pas een dag later
kwam het bericht dat het hoofd
en ledematen ontbraken. Er
zijn twee mogelijkheden: a. het
hoofd zat er eerst wél aan.
Maar dat zou wel erg merk-
waardig zijn en het politie-
onderzoek in een vreemd dag-
licht plaatsen.

Lijk 2
" Mogelijkheid b. is daarom
veel plausibeler: de politie
heeft een dag verzwegen dat
het hoofd en de ledematen
ontbraken. De vraag is nu:
waarom?

H
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Administratiekantoor Adbeco
voor (loon)administraties, jaar-
rekeningen en fiscale aangiften.
Op de Graaf 44,6438 JCOirsbeek.
04492-5820. Fax 04492-4887.

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

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

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

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

\m.y/_w/_______
Automaterialen, APK-keuringen, accu's,
uitlaten. Kampstraat 59, Landgraaf.
Tel. 045-311784. 's Zaterdags gesloten.

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

GEKU Autokeuringen
Versilienboschweg 7 Hrln. 217495. APK
keuringen z. afspraak ’67,50mcl. co. +
koplamp afstel. Herkeuren gratis. Off.
onafh. erkend APK-keuringsstation.

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

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

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

'—'" II —Autosch.herstelbedrijf
Jo Koenen
VerlengdeKlinkertstraat 22,
Hoensbroek.
Tel. 045-215450. Focwa-lid.

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

Verantwoord slaapcomfort
Heerlen, Bongerd 29.

Tel. 045-717324
Geleen, Raadhuisstraat 8.

Tel. 046-743030.

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

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

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

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

Spiral BV
Fabriekstraat 7
5961 PK Horst ,
Telefoon: 04709-84222 'Telefax: 04709-84333

SPIILiL
UCLAMfVUVIIimuMJUI

Organisatie voorgecontroleerde
huis-aan-huis verspreiding van
drukwerken etc. voor geheelZuid-
Nederiand.

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

Glashandel Derissen B.V.
■ Langheckweg 8, Kerkrade, 045-462020,
> voor al uw glasreparaties - verkoop van

alle soorten glas - glas in-lood - en
slijpwerk - isolatie plaatsen - snelle
service dooreigen 24-uurs service,
altijd bereikbaar onderons eigen tel. nr.
045-462020.

I GLAS HERSTELLENI _ ) GRATIS BELLEN
l ___. 06-0226688

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

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

DAEMEN'S
HOUTWAREMFABRIEK

■INGERSBOR6ERWE6 7
6367 JW ÜBACHSIERS

045-751253

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N.K. Verweijst 045-213760
Bongaardstraat 1e Hoensbroek. Wij
ontstoppen uw riool en afvoer met de
modernste app. Tev. dakgootbekl. met
onderhoudsvr. alu.plaat in div. kleur.

WUMEM
SIMPELVELD

ROLLUIKEN ZONWERING

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

MICA Zonwering
Rolluiken * jaloezieën * zonnescher-
men. Vraag vrijbl. prijsopgave.
Showroom: Sittarderweg 116 Heerlen.
Tel.: 045-721658.
Mithra-Heroal b.v.
Het vertrouwde adresvoor al uw
rolluiken of onderdelen, kunststof
schroten, service of reparaties. Beitel 4,
6466 GZ Kerkrade.
Tel.: 045-413049.

ir
_______w__________m___i

| Math. Linssen VOF h, Tel. 045-241587.
Bergerw. 20 Nuth. Onderh. c.<
waterleid., geiser, boiler, gas-
waterinstall. Erk. schoorsteen»

Boy Hoen. Tel. 045-22630 J
Voltalaan 21, Hoensbroek, erlf
rijk en brandweer. Ook uw adü

I glas-, gevel- en tapijtreiniging."

_______WfT_W________r

G.V.L. Restauratie. 045*
Stralen van meubels, autoplaa^
velgen, chassis, etc. Spec. ge»■

■ reiniging, renov. kelderafdichtinb
■ voegw., vochtwering 10 jr. sclwe

garantie. f 1

Daemen Kunststoffen \
Verandadakplaten, plexiglas ol[j

| Lexanther-moclear. ê.
Hofdwarsweg 7 Geleen. a
Tel. 046-753865. L

e

" J
g uw verhuizer l

Kb ’■_%ÜifJjtiUlm]____\W"I m____________\

J
Reparatie vaj;zitmeubelen!)

; L- - _L

Reparatie en herslofleren van zitmeubelen '*']
appart! Arnoldussen verwerkt hiervoofj
kegelveren. paardehaar en geplozen-Cl

Dat zeyt al genoeg! JI.ARNOLDUSSfi1 INTERIEURS - OBJECTEN ■ MEU#
Sl.Remigiusslraat22-6369 EM SimpefceW Te' °^V «>

Ha-to.- Spotgoedkoop
Heroal rolluiken in alu. enpvc, zonne5*

I vertikale jalouzieën. Tel. 045-458226,

' Maria Gorettistraat 139,Kerkrade.

Venetïan fcliti
I Kerkrade $

Zonweringskonstrukties, jalouzi-3
markiezen en roll. in alu., staal i| Kipstr. 30-32 Kerkrade. 045-4531

I ■'e

Wilt u adverteren op deze pagina,
dan belt u

Limburgs Dagblad
045-739382



MILAAN - Ruud Gullit heeft in
een open brief in La Gazzetta
dello Sport, de grootste Italiaan-
se sportkrant, zijn onverwachte
breuk met AC Milan uitgelegd
aan de fans. „Sinds mijn terug-
keer bij AC Milan werd het
steeds duidelijker dat er toch
veel was veranderd in de ver-
houding tussen enkele spelers en
mij. Alle media beschouwden
mij voor het seizoen als devedet-
te van de ploeg, als de speler die
de problemen moest oplossen.
Niet iedereen in de selectie was
daar blij mee. Spelers keken op-
eens anders tegen me aan. Daar-
om heb ik besloten om weg te
gaan."

Open brief Gullit
aan Milan-fans

PUTTEN - Adri van der Poel
maakt deze week de keus tussen
Collstrop of Brescialat. De
oudste Nederlandse beroepsren-
ner heeft van zowel de Belgische
als de Italiaanse wielerformatie
een aanbod op zak voor een con-
tract voor één jaar. De 35-jarige
veteraan reed dit afgelopen sei-
zoen al voor Collstrop. Hij laat
zijn keuze vooral afhangen van
het programma dat hij kan rij-
den. De Brabander wil zowel als
wegrenner, mountainbiker als
veldrijder actief zijn.

Van der Poel
moet kiezen

op tweede plaats
DEN HAAG - In het Nederland-
se kamp begint de hoop op de
zevende wereldtitel van Harm
Wiersma toe te nemen. De Fries
boekte tijdens de laatste ronde
van de eerste helft van het WK
dammen zijn vierde zege. Hij
versloeg nestor Iser Koeperman.
Wiersma deelt nu de tweede
plaats met Baljakin, met twee
punten achterstand op de Let
Valneris.

Wiersma na zege

DOOR YPEMINKEMA

Ronald de Boer,
edisch wonder

rian Roy schaduwspits met opdrachten

gaan, had ook Ronald de Boer niet
kunnen denken. Maandagmiddag
strompelde hij nog over het trai-
ningsveld en klaagde hij dathij niet
eens rechtuit kon lopen. Die avond
had hij dokter Kessel nog gezegd
dat hij het niet zag zitten.

Ajacied scoorde zelfs in het trai-
ningspartijtje.
De Boer vertrok zoals hij was geko-
men. Hij leek op te lossen in de
avond van Noordwijk. „Ik mag niks
zeggen", liet hij nog snel vallen.
Broer Frank speelde voor perschef.
„Ja, hij heeft nog pijn", zei de ver-
dedigende helft van de tweeling.
„Ja, hij zal wel spelen, want wij
kunnen wel wat pijn verdragen."

Duister

" Ronald de Boer speelt vanavond. Tenminste Foto: soenar chamid

Bondscoach Advocaat twijfelt nog steeds

Geur van geld maakt
trainers kleurenblind

Verdedigen

DOOR JAN MENNEGA derlands elftal vanavond al de deur
naar de eindronden in Engeland in
1996 wagenwijd open.

schreeuwden te hard en vaak te
vroeg.'
Ivanisevic raakte door de opgehit-
ste sfeer van slag. Hij sloeg bij 5-5
in de tiebreak een dubbele fout.
Becker maakte het matchpoint af.
Zijn forehand volley was onbereik-
baar voor de Kroaat. „Een tiebreak
is zo onvoorspelbaar als een spelle-
tje roulette", zei Becker. De rossige
Duitser: „Ik heb vandaag alles op
rood gezet en gewonnen." Becker
speelt in de witte groep, waarin ook
Pete Sampras en Stefan Edberg uit-
komen. In de andere, rode groep is
André Agassi de favoriet.
Het beste tennis jaar van Arantxa
Sanchez Vicario kreeg in New Vork
een abrupt einde. De Spaanse num-
mer twee van de wereldranglijst
verloor in de eerste ronde van het
toernooi voor vrouwen om deVirgi-
nia Slims kampioenschappen ver-
rassend met 2-6, 6-1, 6-7 van Julie
Halard.

Roy zal verdedigend meer moeten
doen dan bij Forest. Tijdens het
trainingspartijtje van gisteravond
was daar al iets van te zien. „Bo-
vendien", zei Advocaat, „zal er ver-
dedigend meer worden gevraagd
van de middenvelders Winter, Jonk
en Witschge."

De Tsjechische bondscoach Uhrin
kampt ook met problemen. Aanval-
ler Kuka (spierverrekking) en mid-
denvelder Hapal (zwakke enkel)
zijn niet topfit. Uhrin kan zeker
geen beroep doen op doelman Kou-
ba (geblesseerd), verdediger Novot-
ny (geschorst) en aanvaller Skuhra-
vy (gepasseerd).
Vermoedelijke opstelling van Oran-
je: De Goeij; Valckx, Blind, Frank
de Boer; Winter, Jonk, Roy, Wit-
schge; Taument, Ronald de Boer,
Van Vossen.

Of past de pet die Kees Rijvers nu
nog bij de Brabantse multinational
draagt hem wellicht toch niet en
dient hij zijn contract bij de KNVB
gewoon uit? Zoals het in feite hoort.

NOORDWIJK - Dick Advocaat
trekt vanavond als vanouds aan de
teugels bij het Nederlands elftal. De
krachtmeting met Tsjechië wordt
zijn vijfentwintigste interland als
verantwoordelijke bondscoach.
Maar wordt het ook zijn laatste? Of
zit hij op 14 december tegen Lu-
xemburg ook nog bij Oranje op de
bok en vertrekt daarna naar PSV?

_ Boris Becker liet de

'peiüiisfans lang in het onge-
,^as met 7-5 in de tiebreak
\j_eu^e set won hij zijn eerste_. het Masters-toernooi. Vanr Vanisevic, de man die nog
f Serveert dan hijzelf. In
Ij '> vlak bij Beckers huis,
e Publiek maar één winnaar

Dat in de andere groep
.* <"*lanS versloeg en Agassi

k gui van de baan sloeg, was

j* geen type voor heldenve-
H>(Vaar aar ZSI hiJ ln eiêell
lw, aan ontkomen. Gisterene } °ij Duits tennis onvermij-
bnandgeklap door de Fest-
i Ifta twee uur lang. Becker
*-Prieerste set C 3"3- Ivanisevic
w' met dezelfde cijfers. Hetg as zakelijk: serveren en

iop] e tiebreak overstemde
gu
ei van de 7000 toeschouwers

typl?l van beider opslagen.
jk erd zo luidruchtig dat het„ Was goed tennis te blijven

' Zei Becker. „De mensen

ftoWIJK - De medischepren zijn de wereld nog
r||* Ronald de Boer had
f*- 1* met een vervelende|fessure afgeschreven. Pa-
( had zich stie-tai uitgelaten over zijn
rande debuut. De zeven-man was opgeroepen engens eindelijk aangeko-
uranje was - na een aan-
i^°l hindernissen - dan
|n°g klaar voor de inter-nen Tsjechië. Totdat
*\a de Boer tijdens de al-. ste training ineens op-

Ult de sportieve dood.
Jj*cied speelt vanavond
°x- Tenminste

Bt
n niet vaak geblesseerd. En

Lx?*3 dan een keer overkomt,
De-r } meestal erg snel," zei
r* Maar dat het zó snel zou

Sanchezkrijgt klop van Halard
Boris Becker heeft
sterkste zenuwen

Een dag later was alles ineens an-
ders tijdens de laatste en definitieve
training. Ronald de Boer liep heen
en weer tussen de twee zijlijnen in
het duister van het B-veld. Rob
Ouderland, fysiotherapeut van
Oranje, hield de Ajacied gezel-
schap. Onder de lampen van het
hoofdveld glom Yoeri Mulder,
Oranjes nieuwste nieuweling, al
weer voor de camera's. De warming
up was voorbij. Bondscoach Dick
Advocaat husselde met de gele hes-
jes en ineens stapte Ronald de Boer
uit het duister. Een tel later stond
Ronald de Boer weer in de spits,
alsof er niets was gebeurd. Scherp,
fris, kleunend met Stan Valckx. De

Roy speculeert al langer op een po-
sitie in het centrum van de aanval.
Advocaat heeft dat steeds tegenge-
houden. De coach vond datRoy aan
de linkerkant moest blijven. Het
systeem van Nottingham Forest, zei
Advocaat, was niet te vergelijken
met dat van Oranje. De coach is nu
toch om. Tactisch gezien kon hij
ook weinig anders, omdat Peter van
Vossen in het centrum niet uit de
voeten kan en zich aan de linker-
kant nuttiger kan maken. Advo-
caat, die Roy en De Boer een aardi-
ge combinatie noemde, zei na de
laatste training wel hij nog een ge-
sprek met Roy zou voeren. „Ik zal
hem op zijn verantwoordelijkheden
wijzen", kondigde de bondscoach
aan.

Bryan Roy heeft zijn zin. Hij mag
vanavond tegen Tsjechië op zijn fa-
voriete plaats spelen. De nieuwe
schaduwspits krijgt van bonds-
coach Dick Advocaat echter wel de
nodigeraadgevingen mee.

HILVERSUM - Rogier Wassen
en Sjeng Schalken zijn door ten-
nisbondscoach Stanley Franker
opgeroepen voor het European
Men's Team Championship dat
van 5 tot en met 11 december in
Tel Aviv in Israël verspeeld
wordt. Jong Oranje wordt ge-
completeerd door Stefan Note-
boom en Joost Winnink. Het is
nog niet zeker of Wassen en
Schalken de uitnodiging zullen
accepteren. Schalken heeft in die
week het Challengertoernooi in
het Amerikaanse Naples, Wassen
overweegt deelnameaan een Sa-
tellite in Portugal.

Limburgers
in tennisteam

MIDDELBURG - De Neder-
landse tafeltennisvrouwen heb-
ben zich geplaatst voor de play
offs van de Europese Superliga.
De danig verzwakte ploeg ver-
sloeg Engeland met 4-2. Diana
Bakker, maandag pas aan de se-
lectie toegevoegd, zette Oranje
op het juiste spoor. Vriesekoop
verloor de eerste partij. De hulp
kwam uit onverwachte hoek.
Toen Vriesekoop met de handen
in het haar zat, kreeg Bakker de
handen van het Zeeuwse publiek
op elkaar. Het vertrouwen van
de „eenheid" was terug. Vriese-
koop won aan de zijde van Hoo-
man, en vervolgens ook alleen.
Ook Keen herstelde zich met
winst.

Tafeltennisploeg
naar play offs

Oranje neemt in dat geval de lei-
ding in kwalificatiegroep vijf over
van deTsjechen. Tenzij Noorwegen,
dat net als Nederland en Tsjechië
uit de eerste twee wedstrijden vier
punten haalde, vandaag in Minsk
Wit-Rusland met grote cijfers ver-
morzelt, maar dat valt niet aan te
nemen. En als aanvoerder Danny
Blind en zijn kornuiten volgende
maand tegen Luxemburg dan ook
het doelsaldo nog even flink opvij-
zelen - moet kunnen tegen de hob-
byisten uit het Groothertogdom -kunnen zij straks met een gerust ge-
voel plaatsnemen onder de kerst-
boom.
Het vlaggeschip van het Nederland-
se voetbal moet in de resterende zes
kwalificatieduels dan wel heel rare
sprongen maken, wil het Engeland
'96 nog missen. Temeer omdat daar
nog twee wedstrijden bijzitten te-
gen de voetbalkabouters van Malta.
Verder komen Noorwegen en Wit-
Rusland nog in Rotterdam op visite
en moet Oranje nog op bezoek bij de
Tsjechen en de Witrussen. Het is
waarachtig geen reeks om huizen-
hoog tegenop te zien.

De verbintenis die Advocaat met 's
lands grootste sportbond is aange-
gaan loopt tot medio 1998, tot en
met de eindronden van het wereld-
kampioenschap in Frankrijk. Advo-
caat is onze man, heeft sectievoor-
zitter Jos Staatsen in de afgelopen
maanden meermalen benadrukt.
Oranje is mijn kleur, liet Advocaat
in dezelfde periode herhaaldelijk
weten. Maar de geur van geld heeft
al tal van trainers kleurenblind ge-
maakt. In Eindhoven kan de kleine
Voorburger aanzienlijk meer ver-
dienen dan bij de KNVB, terwijl hij
in de Zeister bossen toch te boek
staat als de best betaalde bonds-
coach uit de geschiedenis.
Dat PSV met Advocaat flirt, staat
inmiddels vast. En dat geen sprake
is van een slippertje, maar van ech-
te belangstelling, is eveneens duide-
lijk. De bondscoach heeft dat toege-
geven, maar wilde verder niet in
detail treden. De belangrijke EK-
kwalificatiewedstrijd tegen Tsje-
chië heeft prioriteit, zo vindt hij.
Daar heeft hij natuurlijk gelijk in,
want bij een overwinning op de
Oosteuropese ploeg duwt het Ne-

Jaspers finalist
HALLE - Dick Jaspers staat voor
de tweede maal dit seizoen in de fi-
nale van een wereldbekertoernooi
driebanden. Hij speelt morgen om
14.00 uur in Halle tegen Torbjörn
Blomdahl. De'Nederlander won gis-
teren van landgenoot Raimond
Burgman. De partij duurde het mi-
nimum van drie sets, 15-10 15-2
15-12. Jaspers had in de kwartfina-
le gewonnen van de Italiaan Zanet-
ti, Burgman schakelde de Deen
Carlsen uit.

Of Dick Advocaat zijn tanden nog
in die serie zal gaan zetten, wordt
waarschijnlijk snel na de interland
van vanavond duidelijk. Het valt
althans aan te nemen dat PSV haast
zal maken met de benoeming van de
opvolger van de met groot verlof
gestuurde Aad de Mos. De bonds-
coach lijkt er zelf veel voor te voe-
len van werkgever te veranderen,
anders had hij, toen hem naar mo-
gelijke belangstelling van PSV
werd gevraagd, wel gezegd welis-
waar zeer gevleid te zijn door de
Eindhovense interesse, maar voor
de eer te bedanken omdat hij zijn
doorlopende contract met deKNVB
respecteert.

fen v 'Jpdoelpunt van Makaay
'Kvaii g uit de lucht vallen,

elfri16r Van Vitesse reageerde
Versta _ minuut attent op een
te en . tussen doelman Pos-e han?ddenvelder Novotny en
Hje *ndig binnen, 1-0. Jong
U jj 9̂*5 defensief vooral in de
:Mf ar* Het moest na de
$teei°ut gaan met Jong Oranje,

felde *Lminder overtuiging uit-
Koo t^ostalek miste eerst nog
'7e mj ans voordat Novotny in
'ie de Uut uit een chaotische si-
le. A Seüjkmaker achter Moens
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s met een vrije trap, waar-
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JongOranje
omt goed weg
ECHtifgjj . ~ De belangrijkste spe-
l 6e °^g Oranje lieten pas ge-
hv" hartekreet horen. De ta-
»Haj n Nederland willen in de

Wo Yoetbalwereld graag se-
n2e?en genomen. Daarvoor
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lSc Oa k De labiele ploeg van
Weg o Israel kwam in Utrecht

NGORANJE-JONG TSJECHIË 2-2
l Ci2pr**akaay 1-0, 57. Novotny 1-1,
iNsr-enK. 1'2' 80. Hoekstra 2-2.Nwgr^er* Ashman (Wal). Toe-
yhir ' T

lso<l- Gele kaart. Vierklau,
.J*oha'f-r Undenbergh (Nederland),J ef'anri chië***vÜ^khor, Moens; Vierklau, Van
L bt'rghV «,°ulida' Ebbinge (80. Lm

Vfair (4r n kens' Hoekstra, Davids;«».Ronje), Makaayen Laros. :
Kie
C^gen 3 2 10 7 10-2
C<d 22006 5-0«t^Und 3 1114 6-3&>ut*e 2 10 13 3-4
Pna ë 2 0 0 2 0 0-7S^«_ 2 0 0 2 0 0-8

kwalificatie ek
VANDAAG
GROEP 1
Polen - Frankrijk
Azerbeidzjan - Israël
GROEP 2
België - Macedonië
Spanje - Denemarken
Cyprus - Armenië
GROEP 3
Zwitserland - IJsland
Zweden - Hongarije
GROEP 4
Italië - Kroatië
Slovenië - Litouwen

GROEP 5

Nederland - Tsjechië
Wit-Rusland - Noorwegen

GROEP 6

Noord-lerland - lerland
Liechtenstein - Letland 0-1

Stand:
Portugal 3 3 0 0 9 6-2
lerland 2 2 0 0 6 7-0
Noord lerland 3 2 0 16 7-4
Oostenrijk 3 10 2 3 5-3
Letland 3 10 2 3 2-6
Liechtenstein 4 0 0 4 0 1-13

GROEP 7

Albanië - Duitsland
Bulgarije - Moldavië
Georgië - Wales
GROEP 8

Schotland - Rusland
Griekenland - San Marino
Finland - Faeröer

De Schotten mogen sinds kort op
last van hun nationale voetbalbond
(FA) echter alleen vrijgegeven spe-
lers testen. Met die vrijgave zou
Fortuna de transferrechten voor
Randy Samuel echterkwijtraken en
aldus een transfersom van 200.000
gulden mislopen. Met het oefenduel
in Schotland proberen Fortuna en
Motherwell nu de reglementen van
de Schotse FA te omzeilen. Fortuna
heeft voorgesteld het duel af te wer-
ken in het weekeinde van 10 en 11
december. Zoals de zaken er nu
voorstaan, hebben de Sittardenaren
dan geen eigen competitieverplich-
tingen.

SITTARD - Fortuna Sittard heeft
de Schotse club Motherwell voorge-
steld in Schotland een oefenduel te
spelen. Daarmee biedt de koploper
in de eerste divisie Motherwell de
gelegenheidRandy Samuel in actie
te zien. De bij Fortuna overbodig
geworden voorstopper staat in de
belangstellingvan het in de Schotse
league uitkomende Motherwell en
trainde er al enkele dagen mee. Een
transfer was tot dusver onmogelijk
omdat Motherwell, denummer twee
in de league, Samuel eerst wil zien
spelen.

Fortuna voor
Randy Samuel
naar Schotland

Van onze correspondent
THEOKEYDENER

GELEEN - Hatulek Heaters heeft
zijn eerste nederlaag in de nationale
competitie te pakken. De Geleense
ijshockeyers verloren in de verlen-
ging met 3-4 (1-1; 0-1; 2-1; 0-1) van
Fulda Tigers Nijmegen. Toch gin-
gen de Heaters met opgeheven
hoofd van de ijsvloer. Ze hadden
geknokt tot het uiterste. De treffers
kwamen op naam van Eimers en
Raymond (2x).

De Heaters betaalden de tol voor de

personele aderlating, die volgde op
de financiële problemen. Coach
Steve Gatzos moest zelfs enkele
'oudjes' en enkele juniorenoptrom-
melen om een respresentatief team
op de been te brengen. Dit 'samen-
raapsel' kon het uiteindelijk niet
bolwerken tegen Nijmegen, of-
schoon een gelijkspel een terechtere
uitslag zou zijn geweest. Want zo
slecht was het Geleense spel niet,
ook al ontbrak een stuk routine
door schorsingen van Bultje en At-
kinson en een blessure van Arts.
De Heaters moeten na het vertrek
van enkele spelers, dus weer inves-
teren in (goedkope) versterking.
Vooral in verdedigers. Voorzitter

Paul Tummers: „Deze week komt er
al een Canadese verdediger bij. Met
een tweede zijn gesprekken gaan-
de."
Duidelijk was dat de 'oudjes' nog
best mee kunnen. Conditioneel heb-
ben ze een achterstand, maar die
kan snel worden weggewerkt. Bo-
vendien kosten deze recreanten
kosten Hatulek Heaters bovendien
weinig geld.

Voorzitter Tummers: „Ik heb met
een lachend gezicht deze week de
salarissen overgemaakt. Zoals de;
zaken er nu voorstaan redden wij
het. Ik ben weer optimistisch."

Eerste verliesbeurt na spelersuittocht

Heaters betalen tol " Eric Tegelbeckers op jacht
naar een treffer voor de Hea-
ters. Foto: JOHN SMEETS
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De Nederlandse Lever Darm Stichting ,
@ EETLUST

WORDT
EETLAST
JE ZULT MAAR NOOIT WKÊÊ
GEWOON KUNNEN ETEN. J /
Eten. Het lijkt zo gewoon. Zon driekeer per dag
doen we dal allemaal. Hoewel, allemaal?Voor I
de 2 miljoen Nederlanders mei 'n spijsverterings- *ziekte iseten helemaal niet zo vanzelfsprekend. g"*s\^Bv
Oe Lever Darm Slichting helpt deze mensen f Fm 1 //
met wetenschappelijk onderzoek, voorlichting f**'^en patiëntenzorg. Daarbij is uw financiële hulp 11
onmisbaar.Steun ons daarom met uw gilt. V
Dan kunnen wij samen zorgen dateten voor
steeds meer mensen heel gewoonwordt. I

De NederlandseLever Darm Slichting __.__i
Postbus 25,3620 AABreukelen. Tel. 03462-64946. 1 jj|

GEEF OM MENSEN MET SPIJSVERTERINGSfIEKTEN

É Provincie Bureau Bibliotheek

Limbura postbus 5700
*""MUU,!3 6202 MA Maastricht

tel. 043-897382

mededeling UITVOERING WET PERSONENVERVOERm343/46-94 Gedeputeerde Staten van Limburg maken
bekend dat zij vergunning hebben verleend tot
het verrichten van taxi-vervoer, binnen en vanuit
het vervoergebied Limburg, aan P.M.J.
Starmans en M.L. Starmans (V.O.F. Taxibedrijf
Stamnans), Meijsstraat 17, 6363 BS Wijnands-
rade met ten hoogste twee taxi's (wijziging in de
rechtsvorm van een eenmanszaak in een ven-
nootschap onder firma). Deze beschikking ligt
vanaf heden, gedurendezes weken, voor iedere
belanghebbende ter inzage in de Bibliotheek in
het Provinciehuis, Limburglaan 10 te Maastricht.
Op grond van het bepaalde in deAlgemene Wet
Bestuursrecht kan degene, wiens belang recht-
streeks bij dit besluit is betrokken en diezich
.niet met de inhoud daarvan kan verenigen,
daartegen binnen 6 weken na de dag, waarop
zij is bekend gemaakt, een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde
Staten van Limburg, Postbus 5700 6202 MA
Maastricht. Volledigheidshalve wordt de aan-
dacht erop gevestigd dat een ingediend
bezwaarschrift geen opschortendewerking
heeft ten aanzien van het bestreden besluit.
Indien de betrokken belangen een onverwijlde
spoedvereisen kan, nadat een bezwaarschrift is
ingediend, aan deVoorzitter van het College
van Beroep voor het bedrijfsleven, Postbus
20021, 2500 EA 's-Gravenhage, worden ver-
zocht een voorlopige voorziening te treffen.

S^Éfefc. PUBLIEKE AANKONDIGING
DIT KOMT NOOIT MEER VOOR

HET PAND MOET LEEG

Ji^t.^fe;^^^f +4y/fcy Wegens ziekte van eigenaar zijn wij genoodzaakt onze zaak te
.\\\m_^^___^^^M: / sluiten (dossiernr. 29489HR KvK.) , .

%^i^t^ Honderden nepals - e „ wordeni^p^^- tapijten en "feUeel U£P maten

' AsÉlS>s^ aan weggeefprijzen vern*»

W^T ■

—- Voorbeeld: nepal design 170 x 240 v.a. -398) 1

\^\V^_\ Dit is de 9rootste verkoop op het gebied van 1e keus handgeknoopte tapijten
CÖ *-OC?)) \so*** die ooit in Nederland gehoudenwordt. Kom kijken en overtuig uzelf. Alles met

certificaat van waarborg en garantie, onder nr. 31213 HR K.v.K. Maastricht

Import, export, groot- en kleinhandel in moderne en klassieke oosterse tapijten
Steenweg 62 (volg parkeerpl. Steenweg), Sittard, tel. 046-582697 (dond. koopavond).

-

Kansen in JL 1
tijdelijk werk ffcr
Schoonmaker m/v [
In Urmond zoeken wij kandidaten die van maandag _Tvrijdag willen werken van 17.00-20.00uur. Eigen verv"*ja
noodzakelijk indien u niet in de buurt woont.

Kantinemedewerker m/v \
Bent u representatief en heeft u ervaring in een kantig
een uitgebreide keuze aan menu's? Reageer dan snel! ~zoeken iemand die parttime zowel overdag als 's _\io(^
werken.
(

Informatie bij Jolanda Alberts, tel. 046-52 96 66.
Sittard, Rosmolenstraat 15.



sport incijferswaliteit onveranderd na schrappen van één wedstrijddag

Ruitertop naar Maastricht
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VOLLEYBAL

TENNIS

Osaka. Super Four vrouwen. Halve fina-
les: Cuba - Japan 3-1 (15-10 11-15 15-8
15-6), Brazilië - Rusland 3-0 (15-3 15-2
15-11). Finale: Cuba - Brazilië.

Frankfurt Mannen, Masters 5,1 miljoen
gulden: Rode Groep: Bruguera - Chang 7-6
7-5. Agassi - Berasategui 6-2 6-0. Witte
groep, eerste ronde: Becker - Ivanisevic 6-3
3-6 7-6.

New Vork. Vrouwen Masters, 5,95 miljoen
gulden. Eerste ronde: Halard - Sanchez-
Vicario 6-2 1-6 7-6, Date - Hack 6-3 6-0.
Dubbelspel:Bollegraf/Navratilova - Hethe-
rington/Stafford 6-2 6-3,Fendick/McGrath
- Halard/Tauziat 6-4 6-1.

Francis manager
Tottenham
LONDEN - Gerry Francis is be-
noemd tot de nieuwe manager,
lees trainer, van Tottenham
Hotspur. Hij volgt de eind okto-
ber wegens slechte prestaties
ontslagen Argentijn Osvaldo Ar-
diles op. In een eerder stadium
werd Wim van Hanegem ook ge-
polst alskandidaat voor de func-
tie. De coach van Feyenoord
toonde echter geen belangstel-
ling. Francis diende vorige week
zelf zijn ontslag in als manager
van Queens Park Rangers, de
werkgever van doelman Sieb
Dijkstra. Francis verliet de club,
waar hij sinds de jaren zestig als
speler en manager actief was,
omdat het bestuur zonder zijn
medeweten Rodney Marsh de
baan van algemeen directeur
had aangeboden.

1. Valneris 15, 2. Baljakin, Wiersma 13, 4.
Jansen 12, 5. Aman, Ba, Clerc, N'Diaye 10,
9. Gantwarg, Koeperman, Schwarzman,
Tsjizjov 10, 13. Merins 8, 14. Wesselink 7,
15. Burleson, Galasjov 6, 17. Cissé, Durdyev
5, 19. Milsjin 4, 20. Alias 2.

WK Den Haag Galasjov - Wesselink 1-1,
Wiersma - Koeperman 2-0, Jansen - Dur-
dyev 2-0, Burleson - Tsjizjov 1-1, Clerc -
Schwarzman 1-1, Ba - Baljakin 1-1, Gant-
warg - Alias 2-0, Milsjin - Cissé 0-2, Merins- N'Diaye 1-1,Valneris - Aman 1-1. Stand:

Bordeaux. Zesdaagse. Eindstand: 1. Risi/
Betschart 196 punten, op één ronde 2.
Baffi/Lombardi 261, 3. Mottet/Bincoletto
242, op drie ronden: 4. Magné/Wolf 316, 5.
Capelle/Monin 303.

Halle. Wereldbeker driebanden tweede
ronde: Carlsen - Hayermans 3-1 (15-12 4-15
15-3 15-9/ 2,130/1,772), Burgman - Sang
Lee 3-2 (7-15 15-6 15-13 9-15 15-13/ 1,648/
1,722). Kwartfinales: Jaspers - Zanetti 3-2
(15-10 0-15 14-15 15-4 15-7, moyenne
2,269/2,040).

Des Moines. Oefentoernee Nederlandse
mannenploeg. Tweede wedstrijd: Drake
University - Nederland 65-74 (27-39). AMSTERDAM - De Profronde

van Nederland kan op zoek gaan
naar een nieuwe hoofdsponsor.
De enige meerdaagse profwieler-
wedstrijd in Nederland kreeg te
horen dat Sportlife geen gebruik
maakt van een optie om in 1995
weer als hoofdsponsor te funge-
ren. „Sportlife was tevreden
over de samenwerking, maar
wilde haar reclamebudget op een
andere manier besteden. Zo
stoppen zij ook met de sponso-
ring van de marathon van Am-
sterdam en het ijsspektakel in
Heerenveen," aldus bestuurslid
Chris Schut.

Sportlife
haakt af

NEW VORK - George Foreman,
de Amerikaanse wereldkam-
pioen boksen in het zwaarge-
wicht (versie WBA en IBF), heeft
zich bereid verklaard tot een re-
vanche met zijn landgenoot Mi-
chael Moorer. De 45-jarige Fore-
man onttroonde Moorer op 5
november door knock out in de
tiende ronde. Foreman verklaar-
de zich ook bereid tot een ge-
vecht met oud-wereldkampioen
Mike Tyson, die mogelijk ko-
mend voorjaar uit de gevangenis
komt na een veroordeling we-
gens verkrachting.

Foreman weer
tegen Moorer

Tot de hoogtepunten van het drie-
daags programma behoren naast
het springconcours om de Grote
Prijs Lage Landen en dresuurwed-
strijden om de Jongen Dressuur
Cup ook de uitreiking van de I'An-
née Hippique Awards op zondag-
middag aan zowel Franke Sloot-
haak als Anky van Grunsven.
Een van de organisatoren, Joep
Bartels, zegt: „Met deze uitverkie-
zing heeft Anky van Grunsven een
jarenlangeDuitse dressuurhegemo-
nie doorbroken."

" Dressuur-wereldkampioene Anky van Grunsven is eind volgende week te bewonderen in
het MECC. * Foto: ANP

Traditiegetrouw vindt als opening
van JIM de kwalificatierubriek in
het springconcours plaats. De beste
vier uit dezerubriek worden toege-
voegd aan de drieëndertig gecon-
tracteerde amazones en ruiters voor
het hoofdprogramma.
Tot deze drieëendertig behoren na-
mens Nederland naast Raymakers
en Ehrens zowel Lansink als Eras,
Geerink, Hendrix, Van de Pol,
Romp, Tops, Van der Vleuten,
Voorn en Van der Schans.
Andere toppers zijn onder meer de
Belgen Philippaerts, Wauters, Le-
jeune, de Braziliaan Rodrigo Pes-
soa, de Fransen Bost en Robert, de
Britten Skelton en de gebroeders
John en MichaelWhitaker, de Itali-
aan Govoni, de Zwitser Thomas
Fuchs en met Franke Sloothaak
voorop een ijzersterke Duitse af-
vaardiging waartoe Becker, Hafe-
meister en Kichhoff behoren.

Kwalificatie

roting

kandidaten," aldus Piet Raymakers.
Zijn collega Rob Ehrens was het
daarmee volledig eens.
Rob Ehrens vestigde ook de aan-
dacht op definale van de NHS/Hol-
land Casino's competitie waarvoor
hij en veertien landgenoten zich
hebben geplaatst. Tijdens Indoor
Zuidlaren, vorige week vrijdag,
werd de laatste kwalificatiewed-,
strijd van de zeven jachtparcoursen'
in het kader van deze competitie af-
gewerkt.

PRICHT - In tegenstelling tot de vorige edities wordt
ang Indoor Maastricht 1994 als driedaags in plaats van
Mgs evenement gehouden. Qua bezetting is de zevende

(25-27 november) opnieuw formidabel. Springruiter
te Sloothaak is zelfs niet de enige wereldkampioen, die
ude week naar het MECC komt. 's Werelds beste dres-
a«iazone Anky van Grunsven is óók present. Zij verzorgt
Adag 27 november de traditionele dressuur-matinee. Van
-"-tien uit het mondiale springruiterklassement ontbreekt
- Duitser Ludger Beerbaum.

Phrappen van één wedstrijd-
-0

ac springrubrieken is ge-
verzoek van deruiters. Zij

ire-en vierdaagse gebeurtenis
t*e andere grote wedstrijden.zware belasting voor hun
L '" aldus de organisato-rs dein de Groote Sociëteit
r'uer 0p het Vrijhof gehouden
.«erentie. Anderzijds zal het
Ju aspect bij de beslissingUK meegewogen hebben,

Erik de Bruin onder voorbehoud in Atlanta-selectie

Carla Beurskens te
oud voor eliteploegZege Roda 2

Dames: prov. klasse: Be Quick-Blerikc
11-15; Leudal 2-Noav 12-14; Maasbracht-
Minor 13-9; lason 2-Vesta 11-11; Gemini-
Bevo 2 9-8; IA: BSAC-HBS 4-21; Poster-
holt 2-SVVH 5-15; ESC-Sittardia/DVO 2
6-5; Stramproy-Swift 2 14-12; Loreal
2-Eksplosion 14-6; 1B: Be quick 2-Caesar 2
10-6; Olympia-Sittardia/DVO 3 19-13;
Heerlen-Margraten 2 8-18; Polaris-Vilt
11-20; lason 3-SVM 2 11-14; 2A: Loreal
3-Wittenhorst 11-8; Blenck 2-Stramproy 2
5-6; Ospel-Popeye 20-8; Noav 2-HBS 2
8-12; Rapiditas 2-Vios 11-10; 2B: Patrick-
Polaris 2 14-4; Wijnandia-V&L 3 10-4;
Marsna 2-Blauw Wit 2 6-14; Zwart Wit-
Sittardia/DVO 4 20-9; ESC 2-Heerlen 2
15-2; Rapiditas 3-Wilskracht 17-2; 2C:

Roda-Juliana 15-11; Vebios-Sittardia/DVO
5 6-5; Wijnandia 2-Esia 8-6; BDC 2-Olym-
pia 2 14-4; Gemini 2-Zwart Wit 2 21-5; jun.
prov. klasse: lason-Minor 17-8; Blerick-
Leudal 17-4; V&L-Vios 15-17; ESC-Bevo
8-14; SVM-Born 20-6. HEREN: prov. klas-
se: Caesar 2-V&L 2 17-23; SVM-Eksplosion
16-14; Rapiditas 2-Vesta 21-25; Gulpen-
Polaris 24-19; IA: BSAC-Merefeldia 15-21;
Blerick 2-Sittardia 3 12-14; Vios 2-Swift 2
20-15; Ospel-Popeye 2 13-28; Hercules-
GHC 24-16; Manual-Noav 2 28-17; 1B:
Olympia-Be Quick 14-17; Blauw Wit
3-Heerlen 15-12; de Eentjes-lason 21-23;
Zwart Wit 2-SVM 2 19-10; 2A: HBS
2-Stramproy 0-5; Linne-Merefeldia 2
27-20; ESC-Rapiditas 3 23-7; Manual
2-Vios 3 12-18;Vios 3-HBS 2 28-16; 2B:
Brunssum-Stramproy 2 20-14; Caesar
3-Gulpen 3 13-8; Marsna-Minor 16-10;
BDC 2-V&L 3 14-12; Rapiditas 4-ESC 2
15-20; jun. prov. klasse: Blerick-Linne
24-13; BDC-V&L 15-14; Noav-Vios 17-17;
Eksplosion-Blauw Wit 17-26; Loreal-Sit-
tardia 29-20.

TAEKWONDO

_
ati - De IJslandse jeugd-
een 1 Eidurs Gudjohnson
U 7. contract van tweeënhalfL Kend bij PSV. De 16-jarige
HpoK ***** een zoon van oud-

cntspeler Amer Gudjohn-

lwC-.KEY ~ Een rechtbank in
ittp heeft Bruce McNall,
■Vank Van de LA Kings, in
k p beschuldiging gesteld we-
I eariegUjke bankbreuk. De
\fi* McNall zou banken in
tanH de landen> waaronder

(in *
de afgelopen tien jaar

i tQtaal 235 miljoen dollar
e_uujniljoen gulden) hebben

"af * "ij riskeert een gevange-
IVa Van 45 jaar alsmede eenn 3.4 miljoen gulden.

- Om 11.00 uur
JkL\f^ de startvlag voor de
ferg kanotocht van Maastricht
b,g aan de Maas. Ongeveer
| Kanovaarders uit Duitsland,
U *? Nederland nemen deele «lassieke tocht.

- George de
de *\ benoemd tot directeur

tbn^j Nederlandse HippischeD°nd (NHS).

res. eredivisie

HEERENVEEN - De reserves van
Roda JC hebben na vier nederlagen
op rij, gewonnen van Heerenveen.
In de uitwedstrijd scoorde Henry
Heeren na een goed opgezette aan-
val van Ajah en Trost 0-1. Na rust,
brak Plum door de Friese defensie.
Roy van de Heuvel noteerde in de
rebound 0-2. Een kwartier voor het
eindsignaal rondde Plum een aan-
val van Heeren en Vanderbroeck
doeltreffend af: 0-3.

sportop tv

Den Bosch NK stijl: Asp.jo: 1. Fonny
Schmitz, 2. Kennth Schunken, 3. Orcan Yil-
derim. Asp.me: 1. Desiree Seo, 2. Gladys
Schunken. Jun.jo: 1. Steffan van Mrenen, 2.
Vincent Janssen, 3. Barry Klaas. Jun.me: 1.
K. Schunken, 2. J. Handring, 3. M. van de
Schaft. Sen.ma tot 40 j: 1.Krul, 2. H. Bec-
kers, 3. A. Alavi. Sen. ma vanaf 40 j: 1. P.
Wolffs, 2. M. Kohnen. Sen. vr tot 30 j: 1. K.
Purnot, 2. L. Jennekens, 3. C. Willems. Sen.
vr tot 40 j: 1. P. Lufting. Sen. vr vanaf 40 j:
1. A. Seo. Team synchron, Asp. He: 1. Vul
Kok 1. Team synchron da: 1. Taebaek.

HEERLEN - Carla Beurskens (42)
past niet meer in de eliteselectie
zoals de Atletiekunie (KNAU) die
momenteel voor ogen staat. De Ven-
lose marathonloopster is botweg
gezegd te oud. „Bovendien heeft ze
de afgelopen jaren te weinig haar
gezicht laten zien tijdens interna-
tionale kampioenschappen," vindt
technisch directeur Bert Paauw.
Beurskens is licht verbolgen over de
'degradatie' omdat geen rekening is
gehouden met het nakende WK in
Goteborg. Maar ze kan debeslissing
respecteren. „Ik kan mezelf best be-
druipen. Het is goed dat de echte
top nu wat meer financiële steun
krijgt."

WOERDEN - De Nederlandse
mannenploeg neemt definitief
deel aan de World League-wed-
strijden in 1995 en 1996. Voor-
zitter Van Zwieten heeft de
wereldvolleybalbond FIVB laten
weten dat aan de twee belang-
rijkste eisen is voldaan. De eer-
ste is de inbreng van een Neder-
landse sponsor. Die wordt inge-
willigd door het sponsorschap
van de Lotto met de Krasloterij.
De tweede eis is de verbintenis
met de NOS over de uitzen-
drechten. In hoofdlijnen is de
NeVoßo tot een overeenkomst
gekomen. De FIVB eist van een
tv-station een inbreng van
100.000 dollar.

Volleyballers
in World League

HOENSBROEK - Biljartclub
Fair Play uit Hoensbroek kan
komend weekeinde alleenkoplo-
per worden als er zondag thuis
gewonnen wordt van Poppelier
(aanvang 13.00 uur) en als BC
Hengelo een punt laat liggen bij
Mingels Products. Op dit mo-
ment is Fair Play samen met ti-
telverdediger BC Hengelo ge-
deeld eerste in de nationale
driebandencompetitie. De voor-
uitzichten voor de Limburgers
zijn niet slecht. Zij treffen een
zwakkere tegenstander dan hun
directe concurrent Hengelo.

Fair Play
gemotiveerd

Met de keuze van 23 atleten heeft
de KNAU het voornemen ten uit-
voer gebracht om de nationale se-
lecties drastisch uit te dunnen. Dat
plan werd geuit na het weinig suc-,
cesvol verlopen EK van afgelopen
augustus in Helsinki. Bert Paauw,
technisch directeur van de KNAU,
kondigde in de Finse hoofdstad aan
dat meer geld aan minder toppers
zou worden besteed. Uit de selec-
ties, die begin dit jaar nog 53 atle-
ten omvatte, verdwenen bekende
namen als die van Elly van Hulst,
Marti ten Kate, John Vermeulé en
Tonnie Dirks.

De huidige selectie is gesplitst in
twee groepen. In de eerste schifting
zitten toppers waarvan een finale
bij de eerste acht van de Spelen in
Atlanta kan worden verwacht. In de
tweede groep ligt het accent voor-
namelijk op de jeugd. Dit met het
oog op de Spelen van Sydney in
2000.

„Veel afvallers zullen welboos zijn.
De KNAU heeft ze niet meer nodig,
dus ze kunnen vertrekken. Ik heb er-
altijd al rekening mee gehouden. Ik.
vind het alleen belachelijk dat er*

geen rekening meer wordt gehou-
den met een WK," aldus Beurskens
die het WK in Goteborg weer in
haar planningheeft opgenomen. Op
11 december hoopt ze zich daarvoor
in de marathon van Honolulu alvast
te kwalificeren.

Erik de Bruin is wel opgenomen is
in de selectie voor de Olympische
Spelen van Atlanta. De Nederland-
se recordhouder discuswerpen en
kogelstoten is onder voorbehoud
gekozen omdat nog steeds een arbi-
tragezaak bij de Internationale
Amateur Atletiek Federatie (lAAF)
loopt naar aanleiding van de do-
pingaffaire van vorig jaar augustus.

De Atlanta/Sydney-selecties bestaan uit:
Selectie 1: Ellen van Langen, Bert van
Vlaanderen, Nelli Cooman, Jacqueline
Poelman, Frans Maas, Ester Goossens,
Stella Jongmans, Marko Koers, Sharon Ja-
klofsky, Corrie de Bruin en Erik de Bruin
(onder voorbehoud).

Selectie 2: Chris Tamminga, Laurens Looi-
je, Greg van Hest, Marcel Laros, Marcel
Dost, Ruben van Balen, Jacqueline Goor-
machtigh, Christine Toonstra, Grete Koens,
Luc Krotwaar, Simon Vroemen en Marcel
Versteeg.

Den Haag 2-Vitesse/Ar. 2 1- 2
Willem II 2-FC Twente 2 0- 3
Heerenveen 2 -Roda JC 2 _ 0-3

Sparta2 8 6 1 1 13 17- 7
Vitesse/Ar. 2 7 5 0 210 15- 9
PSV 2 7 3 4 010 12- 7
FCTwente2 9 4 14 9 18-14
Ajax2 " 6 3 2 1 8 18- 8
Feyenoord2 7 4 0 3 8 13-13
RodaJC2 9 3 2 4 8 16-17
Heerenveen 2 9 3 2 4 8 13-16
FC Utrecht 2 8 2 3 3 7 11-12
Willem 11 2 9 3 0 6 6 13-29
Fortuna S. 2 8 2 15 5 10-18
Den Haag 2 7 10 6 2 9-15

Programma dinsdag 22 nov. 19.30 uur:
Feyenoord 2 -WillemO 2
Ajax 2 -Sparta 2
Den Haag 2 -Roda JC 2
Fortuna S. 2 -Vitesse/Ar. 2

Brentjens Limburgs beste
Appeldoorn gekozen tot renner van de toekomst

Jlgügnze sportredactie collega Jan Mans heeft opge-
volgd. Pleumeekers reikte in
Gulpen de prijzen uit.
De uitslag was verrassend omdat
met name Max van Heeswijk uit
Baexem, enkele weken geleden
op nationaal niveau nog tot ren-
ner van de toekomst gekozen,
naast de hoofdprijs greep. Vorig
jaar was de amateurrenner uit
Baexem, dieeen profcontract bij
Motorola tekende, nog tot Lim-
burgs beste jongere gekozen.
Bart Brentjens behoorde de
voorbije maanden tot de absolu-
te top in het mountainbikerij-
den. Hij onderstreepte zijn kwa-
liteiten door het winnen van de
wereldbeker. Voorts werd hij
derde in het wereldkampioen-,
schap en tweede in de nationale
titelstrijd.
Amateur Pascal Appeldoorn (23)
reed opvallend in Olympia's

" Jef Pleumeekers huldig-
de Bart Brentjens (links)
en Pascal Appeldoorn.

Foto: WIDDERSHOVEN

Ronde van Nederland, waar hij
in drie etappes derde werd en de
negende plaats in de slotrang-
schikking bezette. Sterk kwam
hij ook voor de dag in de open
Ronde van Zweden. Het hoogte-
punt beleefde hij eind juni op de
Lange Raarberg in Meerssen,
waar hij het Nederlands kam-
pioenschap in zijn categorie
won. Tot zijn vele andere eerste
en eervolle klasseringen behoren
winst in de Duitse klassieker
Aken-Neuss-Aken en deEurode-
omloop in Kerkrade. Ook vol-
gend jaar gaat Pascal Appel-
doorn, die zijn wielerbedrijvig-
heid combineert met een deel-
tijdbaan in de Venlose veiling,
als amateur aan de slag.

r apEN^NadaSjr^!ë3
ifcjS Paassen zeven keer
et

er elkaar tot renner van
6ko &ar in Limburg wer(^

erp 2en > kreeg mountainbi-«spner Bart Brentjens
i-öor-u111 Haelen in 1994 de
iUrw Ur' Nationaal ama-
elri amPioen Pascal Ap-
Ooto^11 uit Velden werd
-w «e 'Club van 24' tot
0j_ er van de toekomst ge-

irï_*-_ Van 24 is een gezelschap
6rSo

r8Se wielerofficials en
Hr0ufn die anderszins nauw
OQfziH zijn bij het cychsme.

Éirgprl is Jef Pleumeekers,
Jjjns^ieester van Heerlen, die1aar Enschede vertrokken

Voor Carla Beurskens verandert er
nauwelijks iets. Een toelage of een
tegemoetkoming in dokterskosten
kreeg ze toch al niet. „De KNAU
heeft afgelopen jaar alleen een deel
van het trainingskamp in Amerika
bekostigd," aldus de atlete die met
een tijd 2.29.43 ongeveer twintigste
staat op de wereldranglijst van dit
jaar.

VANDAAG
13.45-16.00 Dld 1: Sport Extra:
voetbal, live verslag Albanië-Duits-
land.
19.35-20.00 RTL 5: Voetbal: voor-
beschouwing Nederland-Tsjechië.
20.00-20.25 BRT 2: Sport Extra:
voetbal, overzicht van de Cham-
pions League.
20.00-22.05 RTL 5: Voetbal: Neder-
land-Tsjechië, live verslag.
22.05-22.20 RTL 5: Voetbal: nabe-
schouwing Nederland-Tsjechië.

Victoria in
kwartfinale
HOENSBROEK - Carlton/Vic-
toria heeft de kwartfinale van de
nationalebadmintoncup bereikt.
In eigen huis klopten de Hoens-
broekse spelers eredivisonist Zij-
derveld met 2-1. Nadat Meta
Knuth haar single verloor, won
Ron Leunissen overtuigend zijn
enkelpartij tegen Frans Poel:
15-6 en 15-3. Het mixed-koppel
Torn Loog en Renate Nolten
zorgde tegen het duo Dennis
Lens/Melissa Trouerbach ervoor
dat Victoria verder mag bekeren:
15-12 en 15-10.

HEERLEN - De Nederlandse
Poolbiljartbond is getroffen door
bestuurscrisis. Voorzitter Jan
Huijerjans, secretaris Henk Hui-
jerjans en pr-functionaris Jerö-
me Doornen zijn opgestapt nadat
de Geleense club Spoorzicht een
motie van wantrouwen dreigde
in te dienen. De poolbiljartbond
had de rankingtournooien im-
mers aan een biljartcenter uitbe-
steed. Volgens secretaris Muur-
mans van PBC Spoorzicht zou
het bestuur te veel macht naar
zich toe getrokken hebben. Tot
waarnemend voorzitter is inmid-
dels Ger Horssen uit Kerkrade
benoemd.

Bestuurscrisis
poolbiljartbond

L gewerkt met een begro-biJna twee miljoen gul-
eSt technisch directeur

Van dit bedrag
lepiri6 ton gereserveerd voor
"pa, exclusief drie auto's,
£ °P uitblinkers in enkele
i onderdelen staan te wach-

[°orzitter professor Co Greep
IMa namens de organisato-

astricht eveneens optimis-
Bn t

na et echec van de
rea lerspelen in het Haagse
istpn §econstateerd, dat de
Lllng voor de hippische
fetti Was gebleven. „Amster-
JJl eerder in de lift," zei hij.

in Zuidlaren en

"a ,Verdienden eveneens het
aat voortreffelijk."

ik»
1 'S lands topruiters, Piet

iSs
rs en Rob Ehrens, alsmede

H pr~Wereldkampioene An-
*iidH Unsven onderstreepten,
t flag een aantal onderdelen
jjPr°gramma. „Voor de GroteC springconcours om de EC-
£l*d) zijn minstens twintig

sportkort

sportprijsvragen
ft. t ~ T°to 45: Eerste prijs: geen
1.. nße^de Prijs: 13 winnaars, elk
0. erde prijs: 250 winnaars, elk
!-l8 ï* n gisteren
'74-7« :23-31-38-41-43-45-46-62--76-77-79-80.

DOOR WIEL VERHEESEN

DAMMEN

WIELRENNEN

BILJARTEN

BASKETBAL

ZAALHANDBAL

Van onze sportredactie
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Huish. artikelen
IJSK. gasf. ’95,-; wasaut.
’175,-; diepvr. ’175,-;
wasdr. ’ 175,-. 045-725595
Kachels/Verwarming
Reker KACHELSPECIAAL-
ZAAK. Ook uw adres voor
dubbelwandige RVS-rook-
kanalen. Kluis 28, Geleen,
telefoon 046-740785.
GASKACHELS/houtkachels.
Goedkoop! Gratis geplaatst.
De Kachelsmid, Walem 21
Klimmen. Tel. 04459-1638.
Te k. GASHAARD (huisjes-
model), i.z.g.st., merk Dru. S
045-250017 na 17.00 uur.

Literatuur
SUSKE & WISKE, 43 dikke
delen in verpakking, (dus
niet los te koop), ’BOO,-. S
046-511878.

Kunst en Antiek
Te k. antieke Singer NAAI-
MACHINE, pr. ’125,-. Ons
Limburgstr. 79, Kerkrade.

Braderieën/Markten
Reusachtige MODELTRElN-
miniatuurauto- en poppen-
beurs. Zat. 19/11 van 11 tot
17 uur. Venlo, Evenemen-
tencomplex. Info: 00-49.
25534891.

Tè koop gevr.
Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oude METALEN.
Gebr. Swinkels, Beitel 74,
Heerlen. 045-422025.
Voor heel - Limburg geldt,
snel gebeld, vlug gehaald,
goed betaald. Wij kopen alle
SEXBOEKJES: Candy, Se-
venteen, Tuk en vooral
duurdere en bijzondere bla-
den. Nozle Boek, Beemder-
laan 8 (achteringang), Vaals.
04454-68409. Bel nu even!

Diversen
GEZOCHT op video Hilter's
Secret Weapon V-l en V-ll
in II uitgez. op BBC 2, 13 nov.
22.50 uur. Tel. 045-457633.

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

ik wil

...als
het einde
nadert
Sterven betekent niet altijd
rustig inslapen. U kunt de-
ment worden, in coma raken,
ongeneeslijk ziek worden.
Hetstukje vlakvoor de dood
is vaak onzeker. Wat gebeurt
er met u? Wat wilt u> Wel-
licht zijn hetvragen die u, of
mensen in uw omgeving
bezig houden. Daarom is er

nu een boekje met de titel

'Tussen leven en dood; over

wilsverklaringen en eutha-
nasie. Vraag het aan en sta

eens stil bij straks. Stuur een

briefkaart naar Postbus 978,
1000 AZ in Amsterdam.
Plak f 1,- extra aan postze-
gels als- bijdrage qpp
in de portokosten.

I
___ ,mm Provincie"LHFip-a Bureau Bibliotheek

«^ Limbura postbuss7oo
yja^l "-""""'3 6202 MA Maastricht

tel. 043-897382

mededeling Gedeputeerde Staten van Limburg makenm 346/46-94 bekend, dat zij voornemens zijn over te gaan tot
wijziging van de door haar aan burgemeester en
wethouders van Maastricht verleende vergunning
op grondvan deAfvalstoffenwet (thans Wet
milieubeheer) annex ontheffing op grondvan de
Verordening grondwaterbescherming Limburg,. ten behoeve van de stortplaats Belvedère te
Maastricht, zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit
van 27 april 1993, nr. 93/18274V.

Reden
In de onderhavige vergunning/ontheffing zijn naast
voorschriften ten aanzienvan het actief storten
van afvalstoffen, voorschriften opgenomen ten
aanzien van de afwerking en de nazorg van de
inrichting, na sluiting daarvan. Voornoemde ver-
gunning/ontheffing expireert op 30 november
1994. De startactiviteiten zijn weliswaar gestaakt
omdat de capaciteit van stortplaats geheel is
benut, doch de stortplaats dient nog te'worden
afgewerkt met een vloeistofdichte boyenafdich-
ting. Het vooroverleg ten behoeve van een aan-
vraag voor een dergelijke "afwerkvergunning" is
gestart. Een ontvankelijke aanvraag wordt voor-
zien voor februari 1995. De definitievebeslissing
daaropwordt, met inachtneming van de wettelijk
voorgeschreven procedure, in het derdekwar-
taal 1995verwacht. Rekening houdend met een
eventuele beroeps-/schorsingsprocedure zou de
afwerkvergunning eind 1995 van kracht kunnen
zijn. Dit zou betekenen dat tussen het vervallen
van de huidige vergunning op 30 november 1994
en het van kracht worden van een nieuwe ver-
gunning in het vierde kwartaal 1995, er geen
aktiviterten in het kader van de eindafwerking ter
plaatse zouden kunnen plaatsvinden. Hierdoor
zouden het aanbrengen van de bodembescher-
mende voorzieningen en het realiseren van een
stortgasonttrekkings- en benuttingsinstallatie met
een jaarworden vertraagd. Omdat devorming
van perkolaat en het ongekontroleerd uittreden
van stortgas met eenzelfde periodezouden worden
verlengd, is dit milieuhygiënisch gezien, met name
vanwege de ligging van de Belvédère in een
grondwaterbeschermingsgebied, ongewenst.
De vigerende vergunning/ontheffing dient daarom,
ter overbruggingvan de periodewaarin de proce-
dure ter voorbereiding van een nieuwe vergun-
ning ten behoeve van de afwerking wordt gevoerd,
ambtshalve te worden gewijzigd, zodat de werk-
zaamheden ten behoeve van de eindafwerking
ca. kunnen worden voortgezet.
De wijzigingen, zoals in dit besluit nader zijn
omschreven, bestaan dan ook hoofdzakelijk uit
het verlengen van de expiratiedatum tot 1 januari
1996en het schrappen van devoorschriften die
betrekking hebben op het daadwerkelijk storten
van afvalstoffen. Wel mogelijk blijven het binnen
de inrichting verplaatsen van tijdelijk opgeslagen
afval naar de zogenaamde 100 m-zone, welke is
voorzien van een vloeistofdichte onderafdichting
en het modelleren/profileren van de stortplaats
ten behoeve van de eindafwerking. Ook het aan-
brengen van de eigenlijke afwerking en voorzie-
ningenvoor het onttrekken en benutten van stort-
gas blijven mogelijkDe voorschriften ten aanzien
van afwerking en nazorg zijn hiertoe, waar nodig,
aangepast.
Gemotiveerde bezwaren tegen de ambtshalve
wijziging kunnen van 16 november 1994 tot 30
november 1994 schriftelijk bij ons college wor-
den ingebracht en dienente worden gezonden
aan het College van Gedeputeerde Staten van
Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht.
Degene dieeen bezwaarschrift indient, kan ver-
zoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te
maken.

HULP HELPT. I
Help Mensen in Nood.

GIRO 1111.222

T^ Mensen in Nood\£jl
Postbus 1041, 5200 BA 's Hertogenbosch
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Juist bij betalingen tot BHRi ■■ Behalve voordelig is d'
f 5.000,- zijn de kosten van ■^MH^Bt^^! \W^^^l Eurobetaling ook snel. lbs

het buitenlands betalingsver- __+_ betaling is doorgaans binne"
keer in verhouding vrij hoog. Bk^^^^B I^^^^^^^^S"^ tüt werkdagen op de re-

Daarom introduceert de |__tt_____B_É_È_j____ kening van uw buitenlands'
Rabobank een nieuwe, voor- \^^£*_f^Ë_frW^m^m_fw\r^£m_mW^ vSv^r^RV leverancier bijgeschreven,
delige manier van betalen 14 K^ fi|g&U Verder is de Eurobetaling
binnen de Europese Unie: de \WÊÊÊÊÊmmmmm eenvoudig. Uw betaalopdracht
Eurobetaling, speciaal voor bedragen tot ECU 2.500,- (ca. f 5.000,-). ziet er namelijk hetzelfde uit als een binnenlandse betaling in het lanu

Met zon Eurobetaling weet u precies waar u aan toe bent. van uw leverancier. Bent u geïnteresseerd? Elke Rabobank geeft u graag
Het vaste tarief is namelijk niet meer dan tien gulden. Alleen bij een meer gedetailleerde informatie over deze
handmatige betaling wordt f 2,50 extra berekend. nieuwe manier van internationaal betalen. naDODolln __m

De Eurobetaling van de Rabobank. Aangenaam.

#' .^|Da^d piccolo's in het
plvvUlU O Limburgs Dagblad zijn groot in
_________________m_m RESULTAAT. Bel 045-719966.
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De populairste spaarrekening van Nederland is niet te stoppen.
Een bestelwagen van Mercedes- weinig. Maakt heel veel kilo- premie van ’ 1.500,-* ook direct dan 4 uur duurt. Dus als uw

Benz is eigenlijk een bijzonder meters (300.000 is geen uitzonde- een Mobiliteitsgarantie geven. Mercedes eens stil staat, dan kunt
aantrekkelijke spaarrekening. ring). En staat vrijwel nooit stil. Dit betekent dat uw dealer -tt--*-*— " Bewoon doorrijden. Want

Goed voor duizenden guldens Dat laatste weten we zó ze- ' vervangend vervoer voor lf il met de populairste spaar-

rendement. Want een Mercedes ker, dat we u bij aanschaf van u verzorgt, zodra een (I J] rekening van Nederland
kost per kilometer opmerkelijk een Mercedes behalve een start-1 garantie-reparatie langer bent u niet te stoppen.

' H& Mercedes-Benz
..J^' :- ' l "i 1" al een Mercedes TN bestelwagen vanaf ’ 36.165,- (excl. BTW). Bedrij ISWageilS

SSK^ ........._W_tT Daar mag ude slarlpreraie van ’ 1.500,- nog eens van afhalen. De
Mercedes-Benz dealer bij vin de buurt informeert u graag over de voorwaarden van deze slartpremie. Voor __ _ _

'_-__. 't vt *il
adressen kunt u Mercedes-Benz Nederland bellen: 030-471242. JVlerCeCleS-.fc>eïlZ Staat ïllÖt Stil.
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- iHDE BEESTEN
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