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Nieuwe richtlijnen geven gemeenten meer grip op koffieshops

Kamer positief over
legaliseren softdrugs

Van onzeredactie binnenland

-EERLEN - Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor
ëalisering van hasj en marihuana. Dit blijkt uit een onder-
|.ek naar alcohol, drugs en gokken dat de Erasmus Universi-
jj£Rotterdam in opdracht van het Algemeen Dagblad heeft
houden. Aan het onderzoek deden 86 van de 150 kamerleden

'ee' Tegelijk met de uitkomst van de enquête, kwamen de pro-
■Jeur-generaals met nieuwe richtlijnen voor het gedoogbeleid
*ü koffieshops. Gemeenten kunnen daarmee krachtiger op-
eden tegen koffieshops die overlast veroorzaken.

t, ..onderzoek onder de parlemen-
j^ërs ging nader in op hun per-
Jtoilijke levenswandel en hun

tting over verslavende middelen

en gewoonten. Zo bleek dat alle
parlementariërs die ooit zelf wel
eens een jointje hebben gerookt,
voorstander zijn van de legalise-
ring. Van de ondervraagden heeft
niemand harddrugs (heroïne, cocaï-
ne, amfetamine) gebruikt.Pinkpop-Binnen

gaat niet door
DOORLAURENS SCHELLEN

j^NDGRAAF/GELEEN - Het
-? verband met het 25-jarig be-taan van Pinkpop groots opge-
ette Pinkpop-Binnenfestival,
3t volgende maand in een aan-a» circustenten op de draf- en
"jftbaan van Landgraaf zou

f*aatsvinden, gaat niet door. De
gissingvan het Limburgs pro-
3nciebestuur om niet meer dan

."■^duizend gulden subsidie opatel te leggen, vormt volgens het
""Saniserende Buro Pinkpop een
atl de hoofdredenen om de spe-
cie indoorversie van Europa's

J*dste popfestival af te blazen.
g at heeft Pinkpop-directeur Jan

gisteren bevestigd.
V**
tl6verder pagina 15
* Pinkpopbaas verbolgen
.^ver 'fooi' provincie

Richtlijnen
De vijf procureur-generaals voer-
den gisteren overleg over het ge-
doogbeleid van koffieshops. Daar-
uit kwam een aantal nieuwe richt-
lijnen voort die gemeenten op
lokaal niveau in staat stellen de
overlast van koffieshops beteuge-
len. Strengere handhaving van die
richtlijnen moet op termijn leiden
tot minder koffieshops. In ieder ge-
val tot het stoppen van de toename
van het aantal verkooppunten in
ons land. Gemeenten zoals Venlo en
Maastricht hebbenal baat gehad bij
deze nieuwe aanpak, zo zegt procu-
reur-generaal Van Randwijck. Hij
heeft binnen de vergadering van de
vijf PG's het drugsbeleid in porte-
feuille.

Nieuw in de richtlijnen is de uit-
sluiting van 06-lijnen voor het be-
stellen van softdrugs, drugstaxi's en
besteldiensten.
Procureur-generaal Van Randwijck
is van mening dat horecavergun-
ningen voor koffieshops gemeenten
de mogelijkheid geven dergelijke
etablissementen te sluiten bij over-
last of andere overtredingen.het weer

Dioden met regen

de ochtend zorgt een storing
's _t- Vee" en regen.
j Middags wordt het even
OhL°fJ! en kan er een enkele
Pnlaring voorkomen. Door
& naderende nieuwe storing,

j ' de bewolking dikker wor-
j.*1 en gaat het weer regenen.
fje wind is matig uit westelijke
H» nS en draait 's middags
kar een zuidelijke richting.

* oiiddagtemperatuur wordt
ha LVeer 11 Sraden- Komende*c«t daalt het kwik naar 9

j °°r verdere informatiebetref-, nde het weer in Limburg
u bellen 06-9775.

Buitenlanders
De procureur-generaal keert zich
tegen het voornemen om deverkoop
aan buitenlanders te verbieden.
Niet alleenvanwege het discrimine-
rende karakter ervan waardoor de
rechter zon maatregel zal verbie-
den, maar ook omdat de handha-
ving ervan niet uitvoerbaar is.

Van Randwijck zegt persoonlijk te-
gen legalisering van softdrugs te
zijn. „Dat zou een enorme aanzui-
gende werking vanuit het buiten-
land opleveren. Een dergelijke
stroom drugstoeristen is onwense-
lijk."

Weer explosie
in Kerkrade

KERKRADE -, Voor de tweede
keer binnen een maand is er in
Kerkrade een granaat ontploft. Gis-
terochtend rond half drie raakten
een abri en vijf auto's in de Abten-
laan zwaar beschadigd door de ex-
plosie. Persoonlijke ongelukken
deden zich niet voor. Rondvliegen-
de splinters veroorzaakten lichte
schade aan enkele huizen.De totale
schade bedraagt vele tienduizenden
guldens.
De politie en het Explosieven Op-
ruimings Commando stelden in de
loop van de ochtend vast dat er
waarschijnlijk een handgranaat
was ontploft. De technischerecher-
che hield vervolgens een buurton-
derzoek, dat tot nog toe geen aan-
wijzingen van een dader heeft
opgeleverd. Tegen het middaguur
waren alle scherven in de Abten-
laan opgeruimd en kon het verkeer
weer doorrijden.
In de nacht van 19 op 20 oktober
ontplofte een soortgelijk explosief
onder een auto in de Industriestraat
in Kerkrade-West.
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Koperdieven oorzaak
van stroomstoring

HEERLEN - De grote stroomstoring woensdagavond in Heerlen is
ontstaan doordat onbekenden probeerden een kabel te stelen, waar
10.000 volt spanning op stond.
Bij het Heerlense Nutsbedrijf zijn ze stomverbaasd over het voorval.
Directeur R. Waumans vermoedt dat het de dieven te doen was om
het koper in de ondergrondse hoogspanningskabel op het voormalige
Emmamijnterrein. Deze kabel bevat een paar kilo koper per meter.
„De dieven hebben een gat gegraven en toen het isolatiemateriaalin
brand gestoken," zegt Waumans: „Daardoor ontstond kortsluiting,
die gepaard ging met een enorme steekvlam." Een uur lang bleven
daarop ruim 1100 huishoudens van stroom verstoken.
Toch hebben de dieven in de tussentijd niet geprobeerd om de kabel
door te zagen. „Waarschijnlijk zijn ze geschrokken door de steek-
vlam," denkt hoofduitvoerder J. Prickaerts. „Trouwens, al vrij snel
sturen wij stroomstoten door het net om de plaats van de storing op
te sporen. Wie dan aan de kabel zit, kan meteen verassen."
De betreffende kabel zit een meter onder de grond. Het Nutsbedrijf
heeft geen idee hoe de dieven wisten waar dezekabel lag. Het bedrijf
heeft aangifte van diefstal gedaan bij de politie.

sport

Kerpen loopt uit
voor Schumacher
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Agassi schittert
in ATP Masters
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GS woedend
over onderzoek
afvalbranche

MAASTRICHT - Gedeputeerde
Staten hebben gisteren furieus ge-
reageerd op de in hun ogen 'uiterst
merkwaardige' gang van zaken
rond een onderzoek van de regiona-
le recherche naar mogelijke belang-
enverstrengeling van bestuurders
en ambtenaren bij de verwerking en
het transport van afval in Limburg.
Het oriënterend onderzoek, dat vol-
gens politie-woordvoerder Cary van ■Gestel inmiddels is afgesloten, zou
zich met name richten op de mono-
polie-activiteiten van het door pro-
vincie en gemeenten opgerichte
bedrijf AVL-Sturing. Deze over-
heidsonderneming, waar PvdA-
milieugedeputeerde Jan Tindemans
president-commissaris is, 'stuurt'
en coördineert zowel deverwerking
als het eindtransport van het afval
in heel de provincie.

Komende maandag al overlegt
korpschef Henk Mostert van de re-
giopolitieLimburg Zuid met hoofd-
officier van Justitie mr. Jan Fran-
sen of de onderzoeksuitkomsten
aanleiding vormen voor een straf-
rechtelijk (vervolg)onderzoek. Over
de inhoud en uitkomsten van het
oriënterend onderzoek wilde Van
Gestel gisteren geen enkele mede-
ling doen.
Goed ingevoerde bronnen houden
er echter ernstig rekening mee dat
het recherche-onderzoek zich met
name heeft toegespitst op de manier
waarop AVL-Sturing, als uitvoer-
der van het provinciaal afvalbeleid,
exclusieve contracten heeft afgeslo-
ten met commerciële transport- en
andere bedrijven. Veel van die par-
ticuliere ondernemingen in de af-
valsector zijn de voorbije jaren
overigens in handen gekomen van
grote Amerikaanse firma's waar de'Nederlandse overheden nauwelijks
zicht op hebben. Verder zou het nu
afgeronde onderzoek in Limburg
onder meer betrekking hebben op
een vergunningaanvraag van een
'concurrent' van AVL, het compos-
teerbedrijf Interplex in Limbricht.
De afhandeling van de vergun-
ningsprocedure zou door het pro-
vinciebestuur opzettelijk zijn ver- I
traagd ter bescherming van de
belangen van AVL.

Zieverder pagina 15

" Provincie haalt fel uit
naar politietop Limburg

Nieuwe breuk
in aardkorst

Noord-Limburg
MAASTRICHT - Bij de aanleg van
het grondwatermeetnet in Limburg
is ter hoogte van Venlo een nieuwe
breuk in de Limburgse aardkorst
dntdekt. Ir. Jaap Spaans van het in-
genieursbureau Witteveen en Bos
maakte dat gisteren in het Maas-
trichtse provinciehuis bekend. Hij
meent dat de opvattingen over de
geologie van Limburg voor een deel
herzien moeten worden.
De breuk werd aan het licht ge-
bracht door drs. Piet van Rooyen
van de Geologisch Dienst in Heer-
len. Bij het boren van putten bleek
dat de werking van de zogeheten
Tegelenbreuk veel minder was dan
de geologen eigenlijk hadden ver-
wacht. Nader onderzoek leverde op
korte afstand, parallel aan de Tege-
lenbreuk, een andere breuk in de
aardkorst op.
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3' herfstbeurs voor interieur
_n wooncomfort
NOG TOT EN
MET ZONDAG
W NOVEMBER
Vm vrijdag van 13.00
tot 22.00 uur
zaterdag en zondag
van 11.00tot 18.00uur

-TfTICCC Maastricht

" Ravage in de Abtenlaan na
de explosie van een handgra-
naat. Foto: DRIES LINSSEN*
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in Rotterdam

(ADVERTENTIE)

Ongehoord!
mOKIA 101 ZAKTELEFOON t "**___*>«* MM
Ongehoord! ATF-3 zaktelefoon met49 geheugens, verkort 4 eenPn»aie.tceyot >^Jkiezen en verlichtLCD-display. b'HII:..,1,1!'Hl \ H^\T_' __*r ' m nement _ Martin K»*HSlechts27sgram. ÉfIIH^ai*rHWW ________ Dawes Al,anal Fl
ÏbtwS*' m*vl fcrSÉ B"p<'"nd HTr£i«l SJL* EL
NOKIAI2I ZAKTELEFOON \Met nog meer mogelijkheden.Ook geschiktvoor inbouw in de \a£j __WÊ_.-^\ -auto. Optimale bereikbaarheid is dan gegarandeerd. /IPIË VNu voor de 14'J'JBl hi ii|i Q/|Q i (\ \^| |B \stuntprijs van Pi'nTrll'lil I »o4a7<> B V^Ml MP" A «1nk1.8TW999,* Qn^H \ 5
Bel nü 03494-72894 voor de dichtstbijzijnde Expert! iJjr-^B «7 |
enpert (©) *Öb^7
EXPE»RTf PAAR WORP JE WIJZER VAM.

Limburgs Dagblad
DE KRANT VAN LIMBURG

8 710404 400017

(ADVERTENTIE)

(ADVERTENTIE)

Verwen uw
boerenkool eens

vanavond.
_W____\_\ \_\W_\__\__\ '_'***

__^__-T*J-_______\mmm-\ \_\-

Nieuwvan Unox. MagereRookworst.

(ADVERTENTIE)

E Morgen bezoekt de Sint
tussen 11.30 en 12.30uur

'tLoon. Start van de
fantastische Sinterklaas-
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bij deLoon-winkelier.
Inleveren tot en met

26 november. Prijsuitreiking
door deSint op 30 november.
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LA DILIGENCE

Een begrip in Limburg

Vanavond:

BREATHE FIRE
De nieuwste ontdekking

Geluk aan scherven



Nieuwe theatershow ook in Wijngrachttheater Kerkrade

Verrassend 'Spelen'met
Angela Groothuizen

DOOR JOHNOOMKENS

KERKRADE - „ Italianen, ik moet
nog even Italianen, maar zo lang ik
me optut, mag jehier blijven." Angela
Groothuizen, vlak voor de aanvang
van haar theaterconcert. „Italianen?
Da's alles versneld doornemen. Nee,
niet de toonladders. De gesproken
teksten." De hausse van meidengroe-
pen die Nederland in de late jaren
zeventig en vroege jaren tachtig teis-
terde, heeft - naast een schietschijf
voor de roddelpers (Patty Brard, ex-
Luv') - in ieder geval twee persoon-
lijkheden opgeleverd. Laura Fygi (ex-
Centerfold) blijkt tegenwoordig écht
te kunnen zingen. En Angela Groot-
huizen (ex-Dolly Dots) kan ook meer
dan tv-programma's over seksualiteit
en hulpacties van de grond krijgen -al is dat op zich geen sinecure.
Groothuizen staat aan de vooravond van
haar vierde tournee langs schouwburgen en
theaters. Dit volgens de formule die iedere
popster in ons land kiest nadat hij of zij de
kroegen en de jeugdhonkenbeu is geworden,
„'t Is pure luxe. Je hoeft niet meer achter je
campertje tussen de hondedrollen te pissen."
Aan het begin van de avond wordt een diep-
vriesmaaltijd verorberd - gezamenlijk met
de vierkoppige band en de roadies. Angela
voert het hoogste woord.
Haar taalgebruik is quasi-grof, maar tussen
mannen houd je je alleen staande als je ze
weet te overtreffen op het scabreuze vlak.
Drummer Ton Dijkman beweert plagerig dat
hij een pleureshekel heeft aan intelligente
vrouwen. Groothuizen: „Bij julliezit het ver-
stand in je voortplantingsapparaat. Geen
wonder dat je steeds minder intelligentie
overhoudt naarmate de jaren verstrijken."

Concentratie
„Ik ken ze gewoon van binnen en van bui-
ten", zegt Angela in haar kleedkamer. Dit-
maal heeft ze het over de teksten die ze
samen met kleinkunstregisseur Bert Klunder

heeft voorbereid en op hun theatrale wer-
king heeft getest tijdens een serie try-outs in
het land. „Maar je moet uiterst geconcen-
treerd blijven op de portee van wat je zegt,
niets mag op de automatische piloot." Woest
wordt een arm richting theaterzaal uitgesto-
ken: „Dat verdienen die mensen ook niet. Ze
betalen tóch een geeltje."

Wie een kaartje Groothuizen koopt, staat
ditmaal een verrassing te wachten. Natuur-
lijk, de bluf waarmee ze vrachtwagencombi-
naties richting Roemenië stuurde, is nog al-
tijd aanwezig. Angela is niet voor niets "n
maajdje uit Alkmaer'. De surprise is in twee-
voud: het programma is volledig Nederlands
en heeft alle kenmerken van een zogeheten
'signature' show. De persoonlijkheid heeft
het hier over zichzelf. Angela: „Jaaaah, dit is
een one-woman show, met vier mannen."
Vrijwel alle songs en conferences zeggen in
deze show iets over Groothuizen zelf. In
'Parkeren' zet ze zich af tegen angsthazerij
en 'Gelukkig zijn' van Raymond van het
Groenewoud zingt ze met met veel gevoel. Inr

'Thierry' passeert een serie jeugdhelden de
revue die van beslissende, vormgevende be-
tekenis zijn geweest op Angela's jeugdige
ontwikkeling - het idee dat jevan een meisje
hebt dat al vroeg haar op de tanden had,
blijkt historisch juist. Groothuizen speelde
vroeger Thierry na, en doet dat nu in haar
show opnieuw.

Angela Groothuizen; debluf is nog altijd aanwezig. Foto: Mark de Groot

Onbekende roman over oorlog boeit
DOOR ROB MOLIN

De auteur die in deze tijd van
bevrijdingsherdenkingenover de
oorlog publiceert, moet met iets
heel bijzonders komen, wil hij
zijn lezers aanspreken. De ama-
teur-historicus Jac. Linssen ver-
dient dan ookzeker de aandacht,
want hij heeft in zijn roman
'Harmke de scheepsjongen' een
weinig bekende oorlogsgeschie-
denis tot onderwerp genomen.

De kern van het boek wordt ge-
vormd door het tragische gebeu-
ren op 30 september 1944: nadat
Maastricht en Zuid-Limburg pas

bevrijd waren en de frontlinie
zich voorlopig niet in noordelij-
ke richting zouverplaatsen, blie-
zen de Duitsers in de haven van
Maasbracht een vloot van 240
beroepsvaartuigen op en brach-
ten haar tot zinken. Vóórdat dit
gebeurt, verlaten alle opvaren-
den hun boten en velen van hen
zwermen uit over gebieden,
waarin zij in kommervolle om-
standigheden moeten leven.
Zo ook Harmke en de zijnen.
Linssen beschrijft het zieleleven
van de oprechte jongeman in-
dringend en de gebeurtenissen
levensecht zonder een zweem
van overdreven romantiek of
bravour. Ook de tegen- en mede-

spelers van de scheepsjongen
zijn mensen die je bij wijze van
spreken op straat kunt tegenko-
men.
Het komt geen moment bij de le-
zer op om de feiten op hun juist-
heid te controleren, bijvoorbeeld
het ontstaan van een nieuw front
in het gebied bij Nijmegen en
Arnhem op 17 september '44.
Maar wie dat toch zou doen, kan
zien, dat Linssen in zijn boek de
gebeurtenissen uit de tweede
wereldoorlog én de gewoontes en
gebruiken onder schippers con-
form de realiteit weergeeft.
Achter het eigenlijke verhaal
gaat derhalve niet alleen een
stuk geschiedschrijving schuil,

maar ook een documentatie van
de Nederlandse binnenscheep-
vaart in jaren 40-45. Op de voor-
grond staat het relaas van
Harmke en zijn pleegouders, van
wie de jongen hun schip 'De
Goede Hoop' zal erven. Zal hij
na het opblazen van de vloot in
de haven van Maasbfacht dit
schip ooit nog kunnen bevaren?
Zal hij zijn verloofde Jansje, die
op dat moment in het noorden
woont nog ooit terug zien?
Er zijn talloze tegenslagen als
gevolg van de oorlog, zodat je je
afvraagt of een happy end tot de
mogelijkheden behoort. Linssen
houdt de lezer daarover tot het
laatste moment in het ongewisse.

Jac. Linssen. Harmke de
scheepsjongen. Uitgave in eigen
beheer, f 32,50.
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DOOR MVAMAAS Nieuw deel van
avonturenserieMAASTRICHT - Kind met de kinderen, dat

wordt de volwassen lezer als hij zich ver-
diept in het jeugd-dialektboek van Maas-
trichtenaar Jo Caris: De rink vaan Katali,
uitgegeven bij Drukkerscollectief Geulle,
met kleuren-omslag en zwart-wit-illustra-
ties van Victor Berghof. Het is het derde deel
in een serie die zich afspeelt in het binnenste
van de Sint Pietersberg, waar Kamiel en
Marjan door een instorting terecht zijn geko-
men en er hun wonderlijke avonturen bele-
ven.
De eerste twee delen, 't Mysterie roond
Zwarte Turn en 't Mysterie roond Kamiel en

Marjan', waren smaakmakers, naar het der-
de deel werd uitgekeken, het vierde en laat-
ste deel, De amulet van Yor, verschijnt in
1995. Jo Caris, die als kind op en in de berg
speelde, werd in 1943 opgeleid tot berggids.
Regelmatig zwierf hij door de gangenstelsels
en via het beruchte Smokkelaarsgat zelfs tot
in België. Caris schrijft in een plezierige,
vlotte stijl een gemakkelijk leesbaar dialekt,

waarbij hij zich voor wat de spellingbetreft
bedient van de 'Aanwijzingen voor de spel-
ling van de Limburgse dialecten' van Jan
Notten (Veldeke 1983).
Zijn fantasie is grenzeloos. Bovendien weet
hij de spanning erin te houden en op te voe-
ren. Zoals uit de eerste twee delen is geble-
ken, wordt de inwendige Sint Pietersberg
bewoond dooreen volkje met een eigen staat,
wetten, spelregels, die overigens verbluffend
veel gelijkenis vertonen met de mensenwe-
reld buiten de berg. De strijd tussen goed en
kwaad, honger naar macht, liefde en haatge-
voelens, kortom, het hele gamma van mense-
lijke driften en gevoelens, van overwinnen en
falen, is bij het bergvolkje terug te vinden.
Ook de techniek heeft er niet stilgestaan.

ld-theatertip

Muziektheater met Erna Sassen en Wivineke van Groningen. 'Heer-
lijk datBertje er niet is' is een splinternieuwe voorstelling die dins-
dag in De Oranjerie in Roermond te zien is. Een vrouw, die besloten
heeft in het leven voortaan alles alleen aan te kunen, krijgt er onge-
vraagd een nieuwe buurvrouw bij. Het blijkt te gaan om een erg aar-
dig type. Een spel over het streven naar onafhankelijkheid en alle
misverstanden die daarmee gepaard gaan. Over vriendschap en een-
zaaamheid. Over dat het er in het leven vooral op aan komt, je eigen
hartstocht te durven volgen. In dit geval hebben de dames een geza-
melijke passsie: de muziek. De tekst is van Erna Sassen en de muzi-
kale begeleiding wordt verzorgd door Arthur de Bussy.
'Heerlijk dat Bertje er niet is' begint om 20.00 uur

# Erna Sassen en Wivineke van Groningen gek vafl
muziek. Foto: PIEF WEYMAN

puzzelvan dedag

P&P A2227

HORIZONTAAL: 1 stationsstoep; 7 beroep; 13 afvoen 14model; 16
langzame; 17 godheid; 18 gistmiddel; 20 slotwoord; 21 rustend; 22
schittering; 24 oude maat; 26 gebak; 28 orgaan; 31 getij; 33 in orde;
34 omroepver.; 36dubbel; 37 als nieuw; 38 beurtvaart; 40 mombak-
kes; 42 strand; 44boom; 45 pausennaam; 46 lidw.; 47 meisjesnaam;
48 smet; 50 brandstof; 52kleun 53 jongensnaam;54ondernemings-
raad; 56 grappenmaker; 57 pers. vnw.; 58 Fra. lidw.; 59 paar; 61 pi.
in N.Brabant; 63 Poste Restante; 64 m»yth.vrouw; 67 voorz.; 69Az.
land; 71 graan; 72 wereldperiode; 74 tandbeen; 76 vod; 77 planeet;
78 gevangenis; 79 zoogdier.

VERTIKAAL: 1 voon 2 lerland; 3 godsdienst;4 paard; 5oosterlengte;
6 weefselreinigingsbedrijf; 8 legerafd.; 9 vogelgeluid; 10vertrek; 11
insekteneter; 12 loop; 14 bloeimaand; 15 Europeaan; 18 derhalve;
19 onbep. vnw.; 22 Ned. rivier; 23 gebogen been; 25 herleving; 27
handvat; 29boom; 30 minderen; 32 voorstelling; 34 munt; 35 schan-
de; 37 toevluchtsoord; 39 pi. o.d. Veluwe; 40 raan 41 vr. munt; 43
voorm. eiland; 49 hok; 51 niet-zeeman; 52 in orde; 55 opschudding;
57 berg op Kreta; 59rails; 60 vernis; 61 grafvaas; 62 ongebruikt; 63
talent; 65 duin; 66 grondsoort; 68rekening; 69liefkozing; 70kleding-
stuk; 72 drank; 73 bovenstuk; 75 zangnoot; 77 lt. rivier.

Authentiek
„Het spel van de popmuzikante spelen, kan
ik niet meer en na zoveel afleveringen van
'De Uitdaging' mis ik de mysterieuze sluier
die om me heen moet hangen. Als ik eerst 's
middags over een marktplein moet lopen,
waar je 's avonds voor zesduizend mensen
speelt, dan heb je 't al verloren. 'Daar heb je
haar van de tv. Als ik nu optreed, wil ik ge-
woon heel erg authentiek zijn."
„Ik tracht nu alle aspecten van mijn leven in
één programma bijeen te brengen, zoiets leer
je in het cabaret. Maar alleen met een piano,
dat vind ik niks. Ik wil een band, een echte,
beetje gevaarlijke rock 'n rollband achter
me. Ik hoop dat ik kan groeien met zon soort
totaalprogramma."
Thee met honing. Inhalers. Zelfs zangles. En
een regisseur in de persoon van Klunder.
„Dat zal nog een hele strijd worden, zei die.
Nee hoor, zei ik. Ik hou niet van strijd. Da's
zonde van m'n tijd. Hij begreep niks van mij,
werd er depressief van. Na verloop van tijd
zag ie 't. Na een week trainen zei hij opeens:
Groothuizen, Groothuizen! Je wilt het leven
te slim af zijn! Het meesterlijke van die man
is dat hij aan zon... eh... wens vorm kan ge-
ven".

Spelen!, een theatershow van Angela Groot-
huizen. Met begeleiding van Nico Brandsen
(hammond, synthesizer), Remko Deijl (bas),
Ton Dijkman (drums) en René Kwant (gi-
taar). Tijdens haar landelijke tournee zal ze
op 9 december ook het Wijngrachttheater in
Kerkrade aandoen.

Dirigent LSO
op de buis

HEERLEN - Shlomo Mintz,
vaste gastdirigent van het
LSO, Symphonie Orkest van
Maastricht is zondag te gast
in het tv-programma 'Reizi-
ger in de Muziek', op de
VPRO om 11.00 uur. Han Rei-
ziger praat met de musicus
over zijn dubbelfunctie bij
het orkest, zijn intenties en
zijn leven als wereldberoemd
violist.
Mintz dirigeert het LSO op
woensdag en donderdag in
het Theater aan het Vrijthof
om 20.15 uur.

oplossinggisteren

HORIZONTAAL: 1 pose; 4 bodem; 7
kras; 10 tele; 11 Elia; 12 ober; 14
gaard; 17 made; 19 eek; 20 kin; 21
oer, 23 moe; 24 ge; 25 kandelaar; 28
en 29 keep; 31 eed; 32 kaas; 35 ga-
mel; 37 ereis; 40 ara; 41 ar; 42 el; 43
tor; 44 Abner; 47ruïne; 49flat; 50 ala;
52 norm; 54 la; 55 hermitage; 58 Ob;
60 Est; 62 lee; 63 els; 64 koe; 65
veen; 67 Belle; 69 buil; 70 Eire; 71
even 72rank; 73 loper; 74 skat.

VERTIKAAL: 1 ploeg; 2 stek; 3 eer; \
begin; 5 dra; 6 Medea; 7 kim; 8 raam»
9speer; 13beek; 15Andel; 16Rolde!
18 does; 20 kapmantel; 22 rakelings
25 kea; 26 Ee; 27 RAI; 30 egaal; #
asten 34 pad; 36 ere;"38reu; 39 am];
45 bah; 46 ramee; 47 ratel; 48 N<**j
49 fase; 51 Ii; 53 mooi; 54 leven jj°
rebel; 57 aleen 59 belet; 61 teen; 6*
kurk; 66 nik; 68 Lap; 69 bes.

recept

Skordalia
Skordalia is een Grieks gerecht van aardappelen
knoflook gemalen amandelen en veel olijfolie. 500
gram aardappelen, 3 grote tenen knoflook, 30 gram
gemalen amandelen, 2 eetlepels citroensap, 1,5-2
dl olijfolie

Schil, was en kook deaardappelen met weinigzout
gaar. Pel de tenen knoflook. Giet de aardappelen
af, stoom ze kort droog en knijp de aardappelen
door een pureeknijper tot fijn kruim of wrijf de

aardappelen door een zeef. Laat de massa afkoe-
len. Pers de teentjes knoflook boven de fijngewre-
ven aardappelen uit en strooi de gemalen amande-
len erover. Voeg nu al roerend, afwisselend een
beetje citroensap en een flinke scheut olijfolie toe
en blijf roeren tot een gladde stevige puree is ont-
staan. Voeg peper of zout naar smaak toe.

N.B. Maak de aardappelen liever niet fijn met een
stamppot'stamper', omdat u dan het risico loopt
dat de skordalia niet glad maar korrelig wordt,
hetgeen de smaak niet ten goede komt.

(C) Standaard Uitgeverij Antwerpen

Vrijdag 18 november 1994 42
limburgsdagblad

de rechterde averechtse aap



HBO-raad
ge erzachting' van de bezuinigin-
tjj heeft hen echter niet van me-

"« üi nnen veranderen. „De mist
*?ea een maar dichter geworden,"
va g^erde voorzitter Van Lieshout
De gezamenlijke universiteiten.
Va van de HBO-raad,
Se-ni-M ek vindt dat er niets we-

is veranderd.
de^1-111,ter hoopt dat het hoger on-
Prat **-""" 'de kans aangrijpt' mee te
de -en' -Anders scheert de overheid
Un zelf." In tegenstel-
Parr "de PvdA zijn de regerings-
Zo ]T VVD en D66 minder gul
cjat

r de universiteiten. Zij willen
■"■ju er elders op de begroting van
ger bezuinigd wordt, als het ho-
ovprt°nderwi:is de minister ervan
besn gt dat de 500 miljoen aan

Paringen niet haalbaarzijn.

Mistig
een /dA wil dat de minister binnen
de . .*f iaar concreet aangeeft of
*>kk afspraken uit het regeer-
t^e 0oi"d kunnen worden nageko-
ris »"

e VvD wil dat staatssecreta-
§ino iS eerder met de stelselwijzi-
kahl begmt dan in het laatste
o0 Op die manier kan
Posit- ler worden bezuinigd. Op-
vrei partiJ CDA toonde zich te-
tie » °Ver de 'ruimte' die de coali-
len an universiteiten en hogescho-
vol geb°den heeft, al bleef het
'ftiiff* 11»Woordvoerder Van de Camp
be,. g. h°e groot die ruimte is. De

zelf blijven volgensristen"democraten 'ondoor-

re^.. 15*000 studenten en scholie-
vine h msterdam en wijde omge-
stari ,bben gisteren in de hoofd-
onpi luidruchtig en ludiek hun
Plan gen laten blijken over de
in h^f1.van het kabinet. Ook elders
Sch0]

e and lieten studenten en
tïiet iere_n hun ongenoegen blijken
2elfri kahinetsplannen die op dat
Wem m,oment in de TweedeKamer.^den besproken.

Heerlen
„Het beste waar we op kunnen ho-
pen," vervolgt hij, „is dat binnen

een paar jaar de individuele ge-
zondheid van verslaafden verbe-
tert." Ervaringen in de Zwitserse
stad Zürich, waar sinds begin dit
jaar heroïne wordt verstrekt aan
junks,wijzen uit dat het hen aardig
lukt een geregeld bestaan op te
bouwen. De wethouder benadrukt
dat niemand de illusiemoet hebben
dat op korte termijn de overlast op
straat drastisch zal verminderen.

Recept
„En," meldt hij, „er is geen enkele
relatie tussen de op handen zijnde
ontmanteling van Perron Nul (op-
vang verslaafden) en dit experi-
ment." De wethouder denkt aan
soortgelijke experimenten op meer
plaatsen in Nederland, om een aan-
zuigendewerking vanuit Rotterdam
te voorkomen. Heerlen heeft in het
verleden al aangekondigd samen
met Rotterdam het experiment aan
te willen gaan. Ook Amsterdam
toonde al belangstelling.

Een selecte groep verslaafden uit
Rotterdam en omgeving krijgt vol-
gend jaarop recept heroïne in siga-
retvorm (voor de gebruikers die nu
'chinezen': van een zilverpapiertje
heroïnedampen inhaleren) of in in-
jecteerbare vorm (voor de gebrui-
kers die 'spuiten'). Deze groep
wordt vergeleken met een controle-
groep die methadon gebruikt.
Artsen, en de drugshulpverlening
worden betrokken bij de verstrek-
king. Omdat heroïneslechts zes uur
werkt, moeten de deelnemers aan
de proef zich een paar keer per dag
bij de uitdeelpost melden om hun
dosis in ontvangst te neme, die ze
vervolgens ter plekke moeten ge-
bruiken.
Sturmans: „Als iemand het gebruik
onder controle heeft, kan worden
overwogen hem op termijn een gro-
tere dosering mee te geven." De ver-
slaafde moet een nog onbekend
bedrag voor de heroïne neerleggen.
Het experiment zal zeker drie jaar
in beslag nemen.

Minister wil minder korten als onderwijs meewerkt

Tweede Kamer steunt
'handreiking' Ritzen

onze parlementaire redactie

j^-NHAAG - De Tweede Ka-er steunt het aanbod van
gister Ritzen om de bezui-

op het hoger onder-, lJs te verzachten, indien de
en universiteiten. mee willen werken aan

j^ herziening van het stelsel.
\- a** geval worden de werk-

°sheidsuitkeringen van ont-
jagen onderwijspersoneel
ci°.0r minister Zalm (Finan-
r e*j) betaald en is Ritzen be-"*ld het bedrag van 500 mil-
h^ aan besParmgen even-
Qfifi 1 te verminderen- VVD en06 eisen wel dat de minister
I*i elders op zijn begrotingezuinigt.
0v

at gisteren tijdens het debat
Cl)ur de begroting van onderwijs,
z e Ur en wetenschappen. Met de-

minieme 'handreiking' aan het
itJrr onderwijs wil de minister de
doo SSe doorbreken die is ontstaan
ten

r de weigering van universitei-
ee n hogescholen om voor 1998
tyjj, "alf miljard te bezuinigen. Zij
taf f n dat eerst de bezuiniging van

gaat voordat er gesproken
hoe over de herziening van het
"Üed

r onderwijs en een kortere stu-

binen/buitenland

Veel vragen over tandartsvergoeding
Telefoons ziekenfonds

staan roodgloeiend

Van onzeredactie binnenland

DEN HAAG -De telefoons van2iekenfondsen staan deze week
roodgloeiend na de bekendma-

dat tandartshulp per 1 ja-
ÏJ^ari niet meer wordt vergoed,«ledewerkers van zorgverzeke-raars worden overstelpt met vra-gen als 'Wat moet ik doen'? 'Kan
}«■ nog naar de tandarts'? en 'Kan
j*me opnieuw verzekeren'? Zie-

kenfondsen proberen de bellers
j-0 veel mogelijk gerust te stellen,
act gat in de verzekering zal zo
!|»el mogelijk worden gedicht.
■ken van de grootste ziekenfond-sen VGZ, vooral in het zuiden
Van het land actief, heeft het

over 'massaal bellen. Woord-
voerster Marijke Nienhuis: „Al-
leen al het kantoor in Venlo
krijgt driehonderdvijftig tele-
foontjes per dag. Dat zijn er nor-
maal vijftig. Voor andere kanto-
ren geldt het zelfde, hebben we
de indruk. Het begon meteen
maandagochtend. Dat heeft vol-
gens mij niet alleen te maken

met de advertentie van de Zie-
kenfondsraad maandag over de
tandartskosten, maar ook met
het programma 'Ook dat nog'
van zondagavond waarin dit on-
derwerp, ter sprake kwam." Be-
zorgde fondspatiënten krijgen
van VGZ te horen dat ze zich
voor maximaal een tientje per
maand tot 1 april 1995 kunnen

bijverzekeren voor tandartskos
ten.

„Normaal krijgen we driedui-
zend telefoontjes per dag," laat
Wilma Hokke van Zilveren
Kruis Rijnmond weten. „Gemid-
deld hebben we er nu vijfhon-
derd meer. Maandag waren het
er vierhonderd en woensdag al
zeshonderd." Wie het nummer
van de verzekeraar inRotterdam
draait, moet enige minutenwachten of krijgt het verzoek hetlater nog eens te proberen. Zilve-
ren Kruis Rijnmond heeft in het
weekeinde een groep van acht
telefonisten klaar zitten om vra-
gen over tandartshulp te kunnen
beantwoorden.

Omstreden
Whelehan was omstreden omdat hij
een Noordiers verzoek om uitleve»-
ring van een priester zeven maan-
den lang had genegeerd. De pries-
ter, die in Noord-lerland een groot
aantal kinderen seksueel had mis-
bruikt, ging uiteindelijk eigener

beweging naar Belfast. Daar zit hij
nu een celstraf van vier jaar uit.
Fianna Fail kiest morgen een nieu-
we leider. De grootste kanshebber
op het leiderschap is minister van
Financiën Bertie Ahern (43). De
vraag is of Fianna Fail onder
Aherns leiderschap wel aanvaard-
baar is voor de Labour Party. Al-
leen in dat geval kan de huidige
coalitie worden voortgezet.
Ahern is van zeer bescheiden af-
komst, wat hem voor de Labour
Party beter verteerbaar maakt dan
de miljonair Reynolds ooit was.
Zijn bijnaam is de 'Anorak Man',
een verwijzing naar de kleding die
hij over zijn pakken placht te dra-
gen. Maar Ahern wordt verweten
dat ook hij een bedenkelijke rol
heeft gespeeld in de benoeming van
Whelehan.

Lokaal tarief voor specialisten
Van onze redactie binnenland

RIJSWIJK -Minister Borst heeft de
medisch specialisten voorgesteld
om regionale en lokale afspraken te
maken over een andere honorering.
Als ze daarin slagen, hoeven ze de
extra gemaakte kosten van de jaren
vóór 1993 (107 miljoen) niet te com-
penseren. Bovendien mogen ze een
jaar wachten met het verrekenen
van de extra gemaakte kosten in
1993 (43 miljoen). Met het aanbod
wil de minister de specialisten, zie-
kenhuizen en verzekeraars uit de
impasse halen, waarin ze sinds eind
oktober zitten.

De specialisten moeten overstappen
op een ander honoreringssysteem
om de kosten beter te kunnen be-
heersen. Ze hebben met ziekenhui-
zen en verzekeraars al in grote lij-
nen overeenstemming bereikt over
hoe het na 1997 moet gaan. De ta-
rieven zijn dan niet langer geba-
seerd op afzonderlijke verrichtin-

gen, maar op werkelijk gemaakte
kosten. Onlangs zijn de eerste expe-
rimenten van start gegaan ter voor-
bereiding op dat nieuwe systeem.
Specialisten die daaraan meewer-
ken zijn gevrijwaard van eventuele
budgetbeperkingen.

De partijen zijn het echter niet vol-
ledig eens over de honorering in
1995 en 1996. Het overleg daarover
is herhaaldelijk uitgesteld, en uit-
eindelijk lieten de specialisten mi-
nister Borst eind oktober weten dat
zij er niet uitkomen. Een alternatief
zou zijn dat het Centraal Orgaan
Tarieven Gezondheidszorg lagere
tarieven oplegt, maar de bewinds-
vrouw liet eerder al weten dat haar
voorkeur uitgaat naar een onderlin-
ge overeenkomst.
De minister adviseert de specialis-
ten nu af te stappen van pogingen
om een landelijke overeenkomst te
bereiken. Lokale en regionale af-
spraken hebben volgens Borst meer
kans van slagen. Komen de specia-

listen op die manier wel tot over-
eenstemming met ziekenhuizen en
verzekeraars, dan hoeven ze de
overschrijdingen van vóór 1993 in
ieder geval niet te compenseren.
Met de extra kosten uit 1993 mogen
ze een jaar langer wachten. Ook is
de minister bereid andere kosten
(autonome groei, nieuwe ontwikke-
lingen en intensivering van zorg)
voor haar rekening te nemen. In to-
taal is er een bedrag mee gemoeid
van 290 miljoen gulden.
De specialisten zijn zeer verheugd
over het aanbod van de minister. De
Landelijke Specialisten Vereniging
(LSV) meent dat het voorstel de mo-
gelijkheid biedt de laatste hinder-
nissen weg te nemen. De LSV be-
schouwt de stap van de bewinds-
vrouw ook als een doorbraak in het
jarenlange 'gekissebis' tussen de
specialisten en het ministerie.
Ook de ziekenhuizen en verzeke-
raars zijn positief over het initiatief
van de minister, zo blijkt uit een ge-
zamenlijke reactie.

Mogelijk ook proefmet verstrekking van gratis cocaïne

GGD Rotterdam heeft veel junks
nodig voor heroïne-experiment

Van onze redactie binnenland

ROTTERDAM - Om gedegen on-
derzoek te kunnen doen naar de ef-
fecten van het uitdelen van heroïne
aan verslaafden, heeft prof. dr. F.
Sturmans, hoofd van de GGD in
Rotterdam, een grote groep ver-
slaafden nodig. „Liefst zo groot
mogelijk." Wordt de groep echter te
groot, dan komt hij in aanvaring
met de internationale wetten en re-
gels en is er geen sprake meer van
een 'experiment.

Hoeveel en welke verslaafden uit-
eindelijk in aanmerking komen
voor het krijgen van drugs, daar wil
Sturmans zich niet over uitlaten.
Gisteren gaven Sturmans en wet-
houder J.T.C, den Oudendammer
(Volksgezondheid) een toelichting
op de wens van B en W van Rotter-
dam aan een selecte groep drugge-
bruikers heroïne te verstrekken.
Bij gebleken succes kan eventueel

een proef met cocaïne van start
gaan. „Maar daar moeten we uiterst
voorzichtig mee zijn," zegt Stur-
mans. „Cocaïne wekt agressie op.
Wij verwachten dat de gezondheid
van een aantal verslaafden verbe-
tert. Als dat lukt, is de GGD tevre-
den."
Nadat de gemeente en minister
Borst (Volksgezondheid) hun fiat
hebben gegeven, wil de GGD vol-
gend jaarbeginnen met het experi-
ment. Daarbij staan de volgende
vragen centraal: vergaat het junks
beter als ze niet langer afhankelijk
zijn van de illegale markt voor he-
roïne? Verbetert hun gezondheid en
gaan ze er maatschappelijk op
vooruit? Den Oudendammer: „Mi-
nister Borst is positief. Vermoede-
lijkkrijgen we groen licht."

Reynolds volgt vertrek Labour-ministers

lerse premier stapt op
Van onze correspondent

LONDEN - De lerse premier Albert
Reynolds is gisteren afgetreden. De
positie van Reynolds was onhoud-
baar geworden nadat de Labour
Party woensdag uit de regering was
gestapt. Reynolds' partij Fianna
Fail heeft geen meerderheid in het
parlement.

Aanleiding voor de stap van Labour
was de benoeming van een omstre-
den officier van justitie tot presi-
dent van het Hooggerechtshof.
Reynolds had de man, Whelehan,
vorige week benoemd. Aan het be-
gin van deze week was al duidelijk
dat Labour de regering zou opbla-
zen als Whelehan niet zelf ontslag
zou nemen. De ironie wilde dat de
opperrechter gisteren, luttele uren
nadat Reynolds was gevallen, af-
trad. Verkiezingen

Als de huidige coalitie niet kan
worden gered, zal president Mary
Robinson waarschijnlijk verkiezin-
gen uitschrijven. De kans is groot
dat Labour-leider Dick Spring, die
zich deze week heeft onderscheiden
als een 'Mister Clean', dan als over-
winnaar uit de strijd komt. Dat kan
voor Labour een extra reden zijn
om Ahern als premier te verwerpen.
Britse politici reageerden met grote
terughoudendheid op de crisis in
Dublin. Zij wilden niet worden be-
schuldigd van inmenging in lerse
aangelegenheden. Maar Michael
Mates, een voormalig minister voor
Noord-lerland, noemde het 'essen-
tieel' dat Spring minister van Bui-
tenlandse Zaken blijft, omdat hij
een vitale rol heeft gespeeld in het
Noordierse vredesproces.

Sinn-Fein-leider Gerry Adams, die
de IRA vertegenwoordigt, verklaar-
de dat hij bereid is tot samenwer-
king met 'welke premier ook. Hij
zei dat het vredesproces niet afhan-
kelijk was van personen, maar
drong aan op snelle bezwering van
de crisis. Adams deed zijn uitlatin-
gen tijdens een bezoek aan Londen.

Het was voor het eerst sinds bijna
drie jaar dat Adams voet zette op
Engelse bodem. De Britse regering
hief vorige maand een verbod op
om naar Engeland te reizen.

Bolkestein
slikt kritiek
asielwet in

DEN HAAG - WD-leider Bolke-
stein heeft gisteren de hardekritiek
ingeslikt die hij eerder deze week
uitte op een kabinetsplan om de
stroom asielzoekers drastisch te be-
perken. Na overleg met premier
Kok en staatssecretaris Schmitz
(Justitie) zei Bolkestein gisteren dat
hij het kabinetsvoorstel om de toe-
lating van . asielzoekers uit zoge-
naamde veilige derde landen te
beperken, vooralsnog het voordeel
van de twijfel geeft.

Wel houdt de WD de deur nog op
een kier om samen met het CDA een
andere koers te varen. „Ik heb er nu
echter alle vertrouwen in dat we er
met het kabinet en de coalitiepart-
ners PvdA en D66 uitkomen," aldus
Bolkestein.

Amsterdamse CD
toch geweerd uit
raadscommissies
AMSTERDAM - De Centrumdemo-
craten worden toch uit alle raads-
commissies in Amsterdam geweerd.
Het stadsbestuur besloot gisteren in
een geheime stemming de CD'ers
met toe te laten.
De CD draagt het raadsbesluit
maandag zelf voor vernietiging
voor bij de Kroon, zo deelden de
raadsleden na telefonisch overleg
met partijleider Janmaat mee.
Burgemeester Patijn pleegt van-
daag overleg met het college en legt
het geval tevens voor aan minister
Dijkstal van Binnenlandse Zaken.

punt uit
Bihac

De Bosnische Serviërs zijn uit
op de verovering van de mos-
lim-enclave Bihac. Ze zijn niet
van plan hun opmars te staken
bij de grenzen van de stad die
door de Verenigde Naties tot
beveiligd gebied is verklaard.
Het dreigement van de VN dat
de Navo de moslims en de in de
enclave gelegerde blauwhel-
men via de lucht te hulp zal
komen, heeft ogenschijnlijk
niet veel indruk gemaakt.

Taalunie
De Nederlandse Taalunie trekt
de komende drie jaar 1,3 mil-
joen gulden uit om het Neder-
lands in Zuid-Afrika te bevor-
deren. Een delegatie van de
Taalunie brengt volgende week
een bezoek aan Zuid-Afrika.
Over de precieze besteding van
het geld wordt overleg gevoerd
met de universiteiten, de Zuid-
afrikaanse regering en de in
1992 opgerichte Suider-Afri-
kaanse Vereniging vir Neerlan-
distiek (SAVN). Van 1652 tot
1925 was het Nederlands in
Zuid-Afrika de bestuurs- en
cultuurtaal. Een groot deel van
de Zuidafrikaanse geschiedenis
is dan ook in het Nederlands in
de archieven vastgelegd. Op
het moment beheerst ongeveer
45 procent van de Zuidafri-
kaanse bevolking - circa 15
miljoen mensen - het Afri-
kaans, een taal die nauw ver-
bonden is met het Nederlands.
Ongeveer 3,4 miljoen mensen
spreken Engels als moeder- of
thuistaal.

Pronk
Minister Pronk is niet bereid
Suriname grootschalige econo-
mische steun te geven. Nog
voordat zijn driedaagse bezoek
ten einde is, heeft de minister
van ontwikkelingssamenwer-
king de laatste restjes Suri-
naamse hoop weggenomen. De
bewindsman blijft bij zijn
standpunt dat Suriname eerst
een compleet aanpassingspro-
gramma voor gezondmaking
van de economie moet doorvoe-
ren.

Topaz
Een Duitse rechtbank heeft de
meesterspion Rainer Rupp tot
twaalf jaar cel veroordeeld.
Rupp, een Westduitser die bij
de Navo werkte, gaf twaalf jaar
lang onder de codenaam 'To-
paz' geheime documenten door
aan de DDR.

Angola
De Angolese verzetsbeweging
Unita trekt zich terug uit de
besprekingen tussen militaire
leiders over een permanent
staakt-het-vuren in Angola.
Dit heeft generaalEugenio Ma-
nuvakola, leider van de militai-
re delegatie van Unita, gister-
middag bekendgemaakt. Hij
zei dat Unita de gesprekken
niet kan voortzetten omdat het
regeringsleger zich niet houdt
aan het bestand datwoensdag-
avond van kracht werd.

Boelwerf
De Boelwerf, die voor 51 pro-
cent in handen is van de Ne-
derlandse Begemann Groep, is
failliet. André Deleye van de
Groep verklaarde gisteravond
laat dat de raad van bestuur
besloten had de boeken van de
laatste grote Vlaamse scheeps-
werf te sluiten. Dat gebeurt
vandaag. Op de werf werken
1100 mensen. Begemann-top-
man Joep van den Nieuwen-
huyzen kondigde direct aan
een schadevergoedingvan mil-
jarden franken te zullen eisen
van de Vlaamse regering, de
andere partner in de enige gro-
te werf van Vlaanderen.

Fluwelen herdenking

# Op het marktplein in het
Slowaakse Bratislava werd
gisteren defluwelen revolu-
tie van vijf jaar geleden
herdacht toen er een einde
kwam aan het communis-
tisch bewind. De Slowaken
protesteerden tegelijkertijd
tegen de politieke en econo-
mische onrust die is ont-
staan sinds Tsjechië en
Slowakije als aparte staten
verder gingen. Foto: reuter
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Politica uit
Hongkong veegt

vloer aan
met Chinezen

MAASTRICHT - Christine Loh, lid
van de WetgevendeRaad van Hong-
kong, is des doods voor de tijd na
1997 als de Britse kroonkolonie
weer Chinees wordt. In haar optre-
den voor Global Panel in het Mccc
in Maastricht veegde zij gisteren de
vloer aan met de Chinese commu-
nistische partij. „We zijn niet bang
voor de Chinese economie," zei zij.
„Maar wel voor de toekomst die
voortkomt uit een geschiedenis die
er een was van onderdrukking."

In haar gloedvol betoog benadrukte
ze Hongkongs verworvendheden,
zoals politieke stabiliteit, vrijheid
van meningsuiting en de persvrij-
heid, de rechtsstaat, de vrije-markt-
economie en het ontbreken van
enige corruptie van betekenis. „Ik
ben bang voor de dagen dat we cor-
rupte ambtenaren moeten gaan be-
talen voor het verkrijgen van ver-
gunningen," zei ze.

In haar lezing nam ze verder duide-
lijk afstand van de verhalen over de
succesvolle economieën in Azië.

Azië
Global Panel gaat dit keer over de
snel veranderende verhoudingen in
de wereld en met name over de eco-
nomische machtswisseling tussen
de Westerse wereld en Azië. Wat
dat betreft drukt het Apec-akkoord
dat begin deze week in Jakarta
werd bereikt, een belangrijk stem-
pel op het Maastrichtse congres.
Diverse sprekers hebben in allerijl
hun tekst moeten wijzigen toen
dinsdag bekend werd dat de opsto-
mende economieën in Azië en rond
de Pacific verregaande principe-
afspraken over vrijhandel hebben
gemaakt.

Volgens Van Agt zijn Europeanen
en Amerikanen onnodig bang voor
het komende tijdperk, waarop een
sterk Aziatisch stempel gedrukt zal
worden. „Er is niks mis mee als de
Aziaten nu eens wereldleiders wor-
den, nadat Europa en de VS een
millenium lang achter het stuur
hebben gezeten."

Van Agt ziet nog wel een aantal ha-
ken en ogen aan de Aziatische sa-
menwerking. Het zal nog wel even

duren voor het Apec-akkoord tot
echteresultaten leidt. Hij wijst erop
dat de vrede tussen sommige Azia-
tische landen uiterst broos is. De
Aziatische regio staat bol van de
spanningen. De Amerikaanse mili-
taire aanwezigheid in die regio
heeft lange tijd voor stabiliteit ge-
zorgd, maar Van Agt vreest voor de
dag dat de Amerikanen zich terug-
trekken.
Japan, de belangrijkste economi-
sche macht in Azië, is politiek in-
stabiel en onzeker over zijn toe-
komst. Japan is bovendien ge-
brouilleerd met China en Korea.,
China is dan wel een wereldmacht
in opkomst, maar Van Agt denkt
dat er een interne machtsstrijd zal
losbranden na het wegvallen van
Deng Xiao Peng. Bovendien heeft

China nu al grote problemen door
het verschil tussen de opstomende
kustprovincies en het arme binnen-
land. Ondertussen staan de atoom-
machten India en Pakistan elkaar
naar het leven over de kwestie
Kashmir.

# „Er is niks mis mee als de Aziaten nu eens wereldleiders worden," zei Dries van Agt
gisteren tijdens Global Panel in Maastricht. Foto: frits widdershoven

Kohls vijfde kabinet
wacht zware tijden

DOOR PETER VAN NUUSENBURG

BONN - Een minimale meerder-
heid, een coalitiepartner die tussen
leven en dood zweeft en een vijftig
pagina's tellend regeerakkoord dat
geen enkel sprankelend idee bevat.
Met deze handicaps gaat bondskan-
selier Helmut Kohl zijn vijfde en
naar eigen zeggen laatste ambstpe-
riode in.

Gisteren presenteerde hij zijn uit
zestien ministers bestaande kabi-
net, dat hem in de late herfst van
zijn carrière moet bijstaan. Alleen
de ministers Rüttgers (onderwijs,
wetenschap en technologie, het zgn
toekomstdepartement) en de 28-ja-
rige Claudia Nolte (familie-, jeugd-,
vrouwen en seniorenzaken) maken
hun debuut. De anderen zijn vete-
ranen uit de vorige regeringsploeg,
die de ondankbare taak had de he-
reniging van oost en west in de stei-
gers te zetten.

/ achtergrond _\
In een positief getinte beoordeling
zou men kunnen zeggen dat de kan-
selier voor ervaring heeft gekozen.
Minder welwillende waarnemers
stellen daarentegen vast dat deze
regering moe en mat is, niet in staat
om creatieve oplossingen te vinden
voor de problemen van het land. De
sanering van de overheidsfinanciën,
het scheppen van banen, dereorga-
nisatie van de sociale zekerheid, de
belastinghervorming, de misdaad-
bestrijding, de beteugeling van de
burocratie, het is een mammoetpak-
ket dat de krachten van deregering
te boven dreigt te gaan.

Risico
De regering moet die problemen te
lijf met een zeer kleine meerder-
heid: 341 zetels voor de regerings-
partijen CDU/CSU en FDP tegen
331 voor de oppositie (SDP, Groe-
nen en PDS). Hoe precair deze
meerderheid kan zijn werd dinds-
dag duidelijk, toen Kohl met maar
een stem meer dan vereist herkozen
werd als bondskanselier.

Het zal een heksentoer worden om
voortaan bij elk belangrijk debat en
stemming de manschappen in het
gareel te houden. Maar het is, zoals
Kohl zelf ooit opmerkte, niet onmo-
gelijk. Kohl" voorganger Helmut

Schmidt (SPD) regeerde van 1976
tot 1980 met een even kleine meer-
derheid en niet zonder succes.
Schmidt had toen echter een groot
voordeel. De FDP waarmee hij re-
geerde, was niet de schim die ze nu
is geworden. Het was een zelfbe-
wuste partij, die in de uitgekookte
Genscher een krachtig leider had.
De liberalen met wie Kohl zich nu
moet behelpen, vormen een gede-
moraliseerd gezelschap, dat voor
zijn toekomst moet vrezen. Hun
huidige leider Klaus Kinkel is net
als Genscher toen minister van bui-
tenlandse zaken, maar daarmee
houdt de overeenkomst op. Kinkel
is een amateur, die zijn partij maar
moeizaam in zijn greep krijgt. Een
onbestuurbare FDP is voor Kohl
waarschijnlijk de grootste risico-
factor voor de komende jaren.
Het regeerakkoord biedt voor die
turbulente toekomst weinig hou-
vast. Al moet de waarde van zon
document niet worden overschat.
Na een paar maanden is het achter-
haald en heeft meestal alleen de
archivaris er nog belangstelling
voor. Maar het kan ook een stuk
zijn waaruit visie en elan spreken
en dat daardoor meer is dan een
snel vergeelde catalogus van voor-
nemens.

" Bondskanselier Helmut Kohl met zijn nieuwste aanwinst
de 28-jarige Claudia Nolte, de nieuwe CDU-minister voor
familie-, jeugd-, vrouwen- en seniorenzaken. Foto: reuter

Afgeschreven
Alsc?/ dit nog niet voldoende is

wordt Kohl ook nog geconfronteerd
met een bondsraad, de 'senaat'
waar de deelstaten in zijn vertegen-
woordigd, en waar de grootste op-
positiepartij SPD de meerderheid
heeft. Deze positie biedt de sociaal-
democraten de mogelijkeid wetge-
ving te blokkeren die hen niet be-
valt.

De regering wordt daardoor ge-
dwongen bij haar programma reke-
ning te houden met de wensen van
de SPD, die langs deze weg grote
invloed op het regeringsbeleid kan
uitoefenen. Het zou, aldus deskun-
digen, kunnen uitmonden in een
'informele grote coalitie', die over
twee è drie jaar ook formeel gestal-
te zou kunnen krijgen. Misschien
zelfs al eerder.

Zijn laatste ambstperiode wordt
waarschijnlijk niet de grootse finale
die Kohl zich in het vooruitzicht
had gesteld. Volgens sommige spe-
culaties hadhij na twee jaar de fak-
kel willen overdragen aan zijn, nog
steeds onbekende, opvolger. Dan is
hij veertien jaaraan het bewind en
heeft hij het record van zijn grote
voorganger en voorbeeld Konrad
Adenauer geëvenenaard. Het is
hoogst twijfelachtig of deze rede-
ring op gaat. Kohl kan niet afmon-
steren als de zee te ontstuimig
wordt en een rimpelloze vaart mag
niet verwacht worden.

Europa
Van Agt toonde zich ook bezorgd
over de toekomst van zijn eigen
continent. De Europese Unie heeft
wel een enorm potentieel, maar
loopt het gevaar onder zijn eigen
gewicht of onder oplevend nationa-
lisme te bezwijken. Een eventuele
uitbreiding van de Unie in oostelij-
ke richting, zal volgens Van Agt
voor heel andere verhoudingen in

Europa gaan zorgen. Duitsland zit
in dat geval als een spin in het Eu-
ropese web. Dat denkbeeld veront-
rust nu al de landenaan de Europe-
se westkust, die vrezen dat ze in de
toekomst nog maar een marginale
rol in de Unie zullen spelen.

Een belangrijk gevaar voor de Eu-
ropese eenheid schuilt verder in de
enorme problemen in Noord-Afri-
ka. Overbevolking, werkloosheid en
politieke instabiliteit zullen volgens
Van Agt leiden tot een massale mi-
gratie van Afrikanen naar Zuid-
Europa. Dat werkt in heel Europa,
waar de werkloosheidsproblemen
groeien, racisme in de hand. En dat,
vreest Van Agt, is een grote bedrei-
ging voor de Europese eenheid.

Apec-akkoord dreunt nog na op GlobalPanel

Van Agt voor vrijhandel
tussen Europa en VS

Van onze redactie economie

MAASTRICHT - In navolging van
het Apec-akkoord van achttien lan-
den rond de Stille Oceaan zouden
ook Europa en de Verenigde Staten
snel tot een vrijhandelsakkoord
moeten komen. Dat zei Dries van
Agt, ambassadeur van de Europese
Unie in Washington, gisteren op de
openingssessie van de tweedaagse
wereldconferentie Global Panel in
Maastricht.

Van Agt gaf meteen toe dat een vrij-
handelszone tussen Europa en de
VS eigenlijk niet nodig is, omdat er
in de praktijk niet al te veel proble^
men zijn .Een officiële vrijhandels-
zone heeft vooral symbolische
waarde, aldus Van Agt. Politiek en
psychologisch is het volgens de EU-
ambassadeur gunstig om snel zon
akkoord te bereiken. Dat kan de
huidige toenemende onderlinge po-
litieke meningsverschillen (Bosnië,
Iran, de Navo) verzachten.

binnen/buitenland

Global Panel
mist dit jaar
zijn toppers

MAASTRICHT - Niet alleen de
Minister van Staat van Taiwan
is - onder druk van China - niet
verschenen op Global Panel.
Meer gasten die hadden toege-
zegd te zullen komen, hebben
het - geheel vrijwillig overigens- laten afweten op de interna-
tionale conferentie die dit jaar
toch al geen grote toppers ken-
de. De Vlaamse minister-presi-
dent Luc van den Brande belde
af omdat hij Kamervragen
moest beantwoorden. Oosten-
rijk stuurde zijn minister van
Onderwijs Rudolf Scholten in
plaats van kanselier Vranitzky.
Voorzitter Jacques Santer van
de Europese Unie was plotse-
ling van de gastenlijst verdwe-
nen evenals de vice-premier van
Thailand.
Het 'low profile' van deze acht-
ste editie van Global Panel is
ook te merken bij de politie in
Maastricht. Een woordvoerder
laat weten dat geen van de gas-
ten bij de politie om bescher-
ming of escorte heeft gevraagd.
Dat was vorig jaar, toen bij-
voorbeeld de president van Ar-
gentinië Carlos Menem te gast
was, wel anders de anders.

Mitterrand voedt geruchten
over vervroegd aftreden

Van onze correspondent

PARIJS - De Franse president
Mitterrand heeft gisteren voe-
ding gegeven aan geruchten over
een mogelijk vervroegd aftreden.
Tijdens een toespraak tot een
congres van 6000 Franse burge-
meesters gaf Mitterrand uit de
losse pols een profielschets van
zijn ideale opvolger.
Dat alleen al was voldoende om
het tempo van de al weken
draaiende Parijse geruchtenma-
chine flink op te voeren. Volgens
diverse waarnemers mengde
Mitterrand zich door het thema
aan te roeren nadrukkelijk in het
debat om zijn opvolging.
Gisteren werd bovendien bekend
dat Mitterrand zaterdag een be-
zoek zal brengen aan het socia-
listische partijcongres in het
Noordfranse Liévin. Ook dat
werd door 'Elysée-waarnemers'
als een signaal in de richting van
een vervroegd afscheid uitgelegd
van de president, die aan pro-
staatkanker lijdt.
Het bezoek aan het socialistische
partijcongres is zeer opvallend
omdat Mitterrand, sinds hij in

1981 voor het eerst werd geko-
zen, nooit meer een congres van
zijn partij bij heeft gewoond. De
laatste jaren waren de verhou-
dingen tussen Mitterrand en zijn
partij verre van hartelijk. Nu
zijn tweede ambtstermijn ten
einde loopt, lijkt het tijd voor
verzoening.
Mitterrands bezoek aan het con-
gres komt de socialisten uitste-
kend van pas. Terwijl de diverse
presidentskandidaten van rechts
al weken onderling vechtend,
over straat rollen, is het eenheid
troef bij de socialisten. In af-
wachting van de kandidatuur
van Jacques Delors hebben de
socialistenhet eeuwige onderlin-
ge geruzie gestaakt.
Ondanks de enorme afstraffing
die de Parti Socialiste vorig
voorjaar bij de parlementsver-
kiezingen onderging, is het verre
van denkbeeldig dat Mitterrands
opvolger opnieuw een socialist
is. Volgens de laatste opiniepei-
lingen zou Jacques Delors de
Gaullist Jacques Chirac ruim
verslaan, terwijl een duel tussen
premier Edouard Balladur en
Jacques Delors op een nek-aan-
nek-race zou uitlopen.

RaRa-affaire
Het gehannes met de niet-
gearresteerde Raßa-verdach-
ten illustreert de onmacht van
de Binnenlandse Veiligheids
Dienst (BVD) in deze reeds
lang slepende kwestie. Na
de Raßa-aanslag in novem-
ber 1991 op het huis van
de toenmalige staatssecreta-
ris van Justitie Kosto, zei het
hoofd van de BVD, Docters

van Leeuwen, de daders te kennen. Dat klonk veelbelovend,
maar een arrestatie van enige betekenis heeft dat niet opgeleverd.
In november 1993 merkte het BVD-hoofd vervolgens op dat het
nog tien tot twintig jaar duurt voordat Raßa via een lange uitput-
tingsslag opgerold kan worden. Zelf zal Docters van Leeuwen die
slag niet hoeven te leveren want hij is benoemd in een hoge
functie bij Justitie.
Twee journalisten van het Amsterdamse collectief 'Opstand' staan
momenteel onder verdenking, na een opvallende inval in hun
kantoor enkele weken geleden. Zij zijn echter niet gearresteerd,
hoewel dat voor de toekomst wel mogelijk wordt geacht. Je vraagt
je af wie nu wie manipuleert. Het tweetal presenteert zich prompt
als 'slachtoffer' van Justitie en klaagt dat de advocaten geen in-
zicht krijgen in de onderzoeksdossiers. Tevens haalt men te pas en
te onpas het begrip 'persvrijheid' erbij. Anderzijds bestaat de
mogelijkheid dat Justitie het tweetal als duidelijk herkenbaar lokaas
gebruikt om onzekerheid en verwarring bij andere Raßa-elementen
te bewerkstelligen. Dat kan dan slechts van tijdelijke aard zijn,
want Justitie mag mensen niet ongelimiteerd als verdachte aanwij-
zen, zonder dat deze enig inzicht krijgen in de gronden waar dat
op gebaseerd is.
Formeel is het in ons land nog altijd zo, dat iemand onschuldig
is, totdat de onafhankelijke rechter hem schuldig bevonden heeft.
Het in de openbaarheid brengen van verdenkingen zonder een
arrestatiebevel, zoals tegen de twee journalisten van 'Opstand',
lijkt tegen dat principe in te gaan. In recente Limburgse corruptieza-
ken is Justitie in ieder geval heel wat minder loslippig gebleken.
Derhalve mag worden vermoed dat achter deze kwestie meer
schuilgaat dan openbaar gemaakt wordt.

Chef-stafAmerikaanse leger geeft 1$

'Leer soldaten hóe
te denken, niet wat'

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - „Informatie is
macht." Generaal Gordon R. Sulli-
van, chef-staf van het Amerikaanse
leger, startte gisterochtend maar
eens met een open deur. De hoogste
Amerikaanse leger-generaal Sulli-
van gaf zijn gehoor een lesje in het
reorganiseren van een legermacht.
Zijn Nederlandse collega generaal
Couzy zat in de zaal, evenals zon
veertig hoge officieren van land- en
luchtmacht en marine. In het Maas-
trichtse congrescentrum Mccc
sprak hij als een van de 'prominen-
ten' in het kader van de jaarlijks
terugkerende prestigieuze confe-
rentie Global Panel.

Sullivan, die zichzelf de directeur
van de grootste organisatie van de
VS noemde, verhaalde in zeer alge-
mene termen over de reorganisatie
die zijn leger sinds 1988 doormaakt.
„Het leger wordt omgebouwd van
een defensie- naar een interventie-
en informatiemacht. Kleiner wor-
den is niet het belangrijkste pro-
bleem. We moeten ook nog beter
worden, daar gaat het om. En daar

slagen we in," sprak de generaal-
Sullivan zei de openlijke discuss1

over de zin en onzin van A 1"
kaanse aanwezigheid, acties en 'terventies te waarderen. „Het ° .
eens met iemand zijn wil nog &..
zeggen dat hij geen respect v0°ri
opbrengt. Hoe klinkt dat uit
mond van een generaal?"

„De wereld is erg gevaarlijk, .
sturen jonge mensen meer en i^xop pad naar steeds ingewikkeld
crisisgebieden," aldus Sullivan »
had laten uitrekenen dat het *leger tot voor kort in 105 lan.
Amerikaanse militairen gestat'i
neerd had. Inmiddels is dat aan ,

{
landen teruggebracht tot in
tachtig landen.

Sullivan wees er op dat er nlll*^soldaten beter opgeleid rnoeLj"
worden. We moeten onze solda» .
leren hóe ze moeten denken, en i»

wat ze moeten denken," luidde e
van zijn regelmatig terugkerei»
uitspraken. „Niet het feit dat
kleiner zijn geworden heeft ons °ter gemaakt, maar het feit dat
meerkennis en informatie vergal"
maakt ons beter." >
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Produceren met Aziatische arbeidsmoraal noodzaak

NedCar-directeur wil
doorwerken op zondag

Van onze redactie economie

- Alleen met flexibele inzet van personeel en de
p°gelijkheid door te werken op zaterdag en zelfs zondag heeft

Europese autofabrikant als NedCar kans van slagen. Als
e Nederlandse arbeidsmoraal niet op de Japanse gaat lijken,
<^NedCar dadelijk niet meer mee.

Dat zei NedCar-president-directeur
Frans Sevenstern gistermiddag op
het Global Panel-congres in Maas-
tricht. Sevenstern betoogde dat de
Europese autofabrikanten het zul-
len afleggen tegen de Aziatische
concurrenten als de bedrijïscultuur
en arbeidsmoraal niet danig wor-
den aangepast. Overheden, vakbon-
den, medewerkers en leveranciers
beseffen volgens Sevenstern nog
niet dat de industrie met derest van
de wereld moet zien te concurreren.
„Die wedloop zal ongekende maat-
schappelijke consequenties hebben.
Voor Europa, voor Nederland, voor
NedCar. Qua kapitaal, kennis en
technologie kunnen we wel mee.
Maar onze arbeidsmoraal of be-
drijfscultuur moet kritisch worden
herbeschouwd." Om op wereld-
schaal te kunnen concurreren, zul-
len toeleveranciers voortaan 24 uur
per dag voor de afnemer klaar moe-
ten staan. Dat heeft enorme gevol-
gen voor de 'toch al zo geplaagde
transportbranche. De in Nederland
zo heilige vrije zondag zal volgens
Sevenstern spoedig een achterhaald
begrip zijn. De samenwerking met
de toeleveranciers die wel mee kun-
nen gaan, wordt volgensSevenstern
alleenmaar hechter.
De NedCar-topman vindt dat de
flexibiliteit in Nederland nogal te
wensen overlaat. „Tijdelijk werk
beperkt zich in Nederland tot zes
maanden, daarna is het min of meer
over. Ontslag is hier geen eenvoudi-
ge procedure, een arbeidsovereen-
komst is in Nederland bijna zoiets
als het afsluiten van een huwelijk."
Dat beperkt volgens Sevenstern de
vrijheid van handelen van de indu-
strie. „De grote uitdaging is een
omgeving te creëeren waarin je als
industrie volgens de global stan-
dards kunt opereren. Het is kiezen
of delen: of we kopen voortaan een
video ujt Korea of we blijven con-
curreren met Korea maar zijn be-
reid om onze vrije zondag op te
geven."

Frans Sevenstern: „Flexibilisering laat in Nederland te wensen over."
Archieffoto: ERMINDO ARMIN'

Werkgevers
bouw zien

niets in
strenge cao

l^N HAAG - De werkgevers in de
kp U* wülen af van het strenge
is urs**tf van de cao- Flexibilisering

net toverwoord, zo blijkt uit de, orstellen die het Algemeen Ver-
te? bouwbedrijf gisteren presen-
,j rc»e. De werkgevers willen min-
\X c°llectief regelen per bedrijfs-
■pn » niaar meer per onderneming.
cc^xit»ilisering van de werktijden isn ander belangrijk punt voor deuwe cao De werkgevers verlan-
"J* naar maatwerk en willen het

-"model invoeren, hetgeen onder
)j er langer werken in de zomer en
l werken in de winter bete-
jj Jl'- Ook roostervrije dagen en uit-
sch van overuren zouden ver-

loven moeten worden naar de
0 ter*
bet P*eiten e werkgevers voor een
v aalbare vut-regeling en het in-
W

1 van een inlo°Pscl:laal tussen
k Wettelijk minumum loon en de
WüPte cao-scnaal- De werkgevers
bii " 00^ tornen aan de uitkering
J ziekte. Als dewerknemer wil dat

v e Uitkering meer dan 70 procent
gj

11net loon bedraagt, dan moet hij
2li daar ook maar een eigen bij-

jja§e voor betalen.
Hout- en Bouwbond CNV is

g est over dezevoorstellen. Zij leg-
i n een bom onder de arbeidsver-
*> Ua-ingen in de bouwnijverheid.
Br en tevens een chronisch ge-
en Z*en aan verantwoordelijkheid
t e ,Vlndingrijkheid om een bijdrageleveren aan de werkloosheid, al-
j s cao-onderhandelaar Freek vanaer Meulen.

Spanning rond Promest stijgt
TILBURG - De spanningen rondom
de dreigende ondergang van de
mestfabriek Promest in Helmond
zijn gisteren verder opgelopen. Vee-
houders in Noord-Brabant dreigen
met een boycot van het Landbouw-
schap. De industriebond FNV heeft
zich achter de Brabantse boeren-
bondNCB geschaard, die een mest-
centrale wil. Dissidente varkens-
houders daarentegen zien geen heil
meer in grootschalige mestverwer-
king.

Vandaag praat de NCB in Tilburg
met het Landbouwschap over de
mestcrisis. De Nederlandse Vak-
bond Varkenshouders (NW) heeft

zich inmiddels in de discussie ge-
mengd. De NVV twijfelt sterk of er
nog langer geld moet worden gesto-
ken in de grootschalige verwerking
van drijfmest. Volgens de NW
heeft de dreigende sluitingvan Pro-
mest in Helmond duidelijk gemaakt
dat overheid en landbouw op het
verkeerde paard hebben gewed. De
vakbond concludeert dat mestver-
werking te duur is gebleken.
De NW is een half jaar geleden op-'
gericht uit onvrede met de belan-
genbehartiging door de gevestigde
landbouworganisaties. De bond telt
ruim duizend leden, onder wie ook
Brabantse en Limburgse veehou-
ders.

beurs

Begemann
- Op de Amster-, nise effectenbeurs viel gisteren

SeK weinig te beleven. De koersen
s,n°mmeldenvoortdurend rond het
°t van woensdag. De nauwe mar-f*.Waarbinnen deAmsterdam EOE-

Vp fluctueerde - zegge en schrij-
, anderhalve punt - illustreerde
g '" De beursthermometer eindigde

öl punt lager op 411,29.
jjtschieter in de negatieve zin van
j

t woord was Begemann, die, f
»<SO lager op f 28,60, een nieuwePtepunt bereikte. In 1991 noteer-

lBn bedrijvenconglomeraat nog f
a

u (!)" Handelaren schreven de
nhoudende koerserosie toe aan de
°rtdurende onzekerheid omtrent

voortbestaan van de Boelwerf,
h arm Begemann voor 51 procent

erder was de handel ongeani-,. erd. „De fantasie is er uit,"eende een handelaar. Belangwek-nd bedrij fsnieuws was er niet of
Uwelijks en ook de overige Euro-

ty
Se beurzen waren in mineur. Zo-

slot in Frankfurt, Londen als Parijs
i ten de koersen lager. De Ameri-anse dollar was eveneens in mi-
epUu e ..greenback" brokkelde
veri halve cent af op f 1,7345.
a n de obligatiemarkt moesten de
hehh en het gisteren duidelijk niet. oben. Vastrentende waarden on-
cle en noS steeds naweeën vanrenteverhoging die de Fed, het
Sej erikaanse centrale-bankenstel-
-0 ' dinsdag doorvoerde. Het besluit
c z °wel de basisrente als het dis-

ntotarief met driekwart procent-
hiriH te vernogen> blijft de koersen
Up eren- In Amsterdam leverden
ép 13 staatsleningen gemiddeld
te^ a twee dubbeltjes in. Dat werk-
1U '"Oor in de aandelenkoersen.

t name de cyclische waarden
jasten het ontgelden. Zo liet
!X°f°vens f 1 liggen op f 79,30,
hoi *

f 1-60 °P f 136,90 en Akzo No-
1,30 op f 198,10.

Hoofdfondsen v.k. sk
ABNAmroHold. 61,90 61,50
Aegon 109,50 109,80
Ahold 52,60 52,10
Akzo Nobel 199,40 198,10
BolsWes.c. 33,40 33,30
CSM eert. 68,20 68,00
DordtschePetr. 198,80 199,00
DSM 138,50 136,90
Elsevier 17,60 17,50
Fokker eert. 14,90 15,00
FortisAmevcert. 73,50 74,20
Gist-Broc. eert. 44,50 45,20
Heineken 248,70 250,30
Hoogovens nrc 80,30 79,30
HunterDouglas 77,90 77,70
INGc. 79,30 78,80
KLM 46,50 46,80
Kon. KNP BT 50,20 49,90
Kon. Olie 189,70 189,70
KPN 55,80 55,50
Nedlloyd 56,30 56,70
Océ-v.d.Gr. 77,50 78,40
Pakhoed eert. 46,00 46,40
Philips 54,00 54,00
Polygram 77,00 76,50
Stork 44,40 44,20
Unilevercert. 198,10 197,50
Van Ommerennrc 46,90 46,80
Ver.BezitVNU 181,10 180,00
Wolters-Kluwer 121,70 122,90
Avondkoersen Amsterdam
DSM 136,80(136,90)
ING 78,60 (78,80)
Kon. Olie 188,70-188,00(189,70)
Nedlloyd 56,30(56,70)
Philips 54,20-53,80 (54,00)
Wolters Kluwer 122,50(122,90)

Binnenl. aandelen
Aalbertslnd 82,50 82,50 b
ABN Amro pref. 58,90 58,90
ABNAmroffld.prf.c. 6,24 6,23
ACF-Holding 36,20 35,70
Ahrend Groepc. 157,00 156,90
Alanheri 37,40 37,30
Ant. Verff. 435,00 435,00
ARTUBiologicals 3,70 3,70
AsdOptionsTr. 21,30 21,00
Asd. Rubber- 2,45 e 2,50
AtagHold.cert. 112,40 112,40
Athlon Groep 69,00 69,00
Athlon Groepnrc 66,40 66,40
Aut.lnd.R'dam 116,00 116,00
Ballast Nedamc. 71,50 72,50
BAM Groep 106,70 106,70
Batenburg 149,00 149,00
Beers 191,00 191,00
BegemannGroep 29,80 28,60
Beündo 279,00 279,00
BesouwHold. 33,50 33,70
Blydenst.-Will. 30,20 29,00
BoerDeWinkelb. 71,00 71,00
BorsumyWehry 26,00 26,10
Boskalis eert. 35,70 f 35,80
Braat Beheer 24,50 24,00
Breevast 8,70 8,70
Burgman-Heybroek 1380,00 1380,00

Calvé-Delft eert. 1375,00 1370,00
Calvé-Delftpref 885,00 885,00
CapVolmac 24,10 24,20
CetecoHold. 42,00 41,30
Cindulntern. 100,50 100,50
Claimindo 279,50 279,50
Content Beheer 28,60 28,50
Credit LBN 41,30 41,30
Crownv.G.cert. 149,40 149,30
CSM 68,20 68,00
DeDrieElectr. 15,00 15,00
Delft Instrum. 23,50 24,50
DICO Intern. 69,70 69,70
Dorp-Groep 35,20 35,30
Draka Holding 40,00 39,50
Econosto 21,80 21,90
EHCO KLM Kleding 36,50 36,30
EMBA 200,00 200,00 ■Eriks Holding 120,10 119,90'Flexovitlnt. 87,20 86,90
Frans Maas eert. 52,60 52,60
FreeRecord Shop 29,00 29,00
Fugro eert. 34,60 34,20
Gamma Holding 93,00 92,80
Gamma pref. 6,00 6,00
Garzarellis 10,00
GeldersePap. 85,90 85,90
Getronics 54,40 54,90
Geveke 34,70 34,60
Giessen-deN. 63,00 62,80
GoudaVuurvast 70,20 70,20
Goudsmit 29,50 29,50
Groenendijk 29,50 29,50
Grolschcert. 54,00 52,50e
Grontmij 63,20 63,10
GTI-Holding 158,00 158,00
Hagemeyer 141,30 141,40
HAL Trust B 16,30 16,00
HALTrustUmt 16,30' 16,20
HBG 276,00 277,00
Heijmans 61,00 61,00f
HeinekenHold.A 224,00 227,50
Heivoet Holding 28,30 28,30
Hes Beheer c. . '9,20 19,00
Hoek's Mach. 77,70 76,50
Holl.Colours 87,50 87,80
Holl. Ind. Mij 63,50 64,00
Holl.SeaS. 0,37 e 0,40f
HoopEH.bank ',20e 7,10
HunterD.pref. 1,95 1,95
IHCCaland 43,00 42,80
ING 7,07 e 7,15
Inter/View Eur. 6,60 6,70
Internat.Muell. 96,20 95,80
Kühne+Heitz 35,60 35,80
Kas-Associatie 63,60 63,80
KBB 104,00 f 103,90
Kempen &Co 14,60 14,60
KleneHolding 131,50 130,50
Kon. Sphinx Gust. 58,10 57,80
Kon.KNPßTc.pref. 7,57 7,57
KondorWessels 45,50 45,70
Koppelpoort 417,00 417,00
Krasnapolsky 142,00 142,50
Landré&Gl. 47,00 46,80
LClComput.Gr. 4,05 4,05
M.Enim 08-cert. 85,00 85,00
Macintosh 41,30 41,40
ManagementShare 1,30 1,30f

Maxwell Petr. 203,00 203,00
Moeara Enim 1625,00 1623,00
Moolen Holding 41,70 41,00
MulderBoskoop 35,00 35,00
Multihouse 2,20 e 2,20 e
Naeff 487,00 487,00
NAGRON 89,10 89,10
Nat. Inv. Bank 133,00 132,50
NBM-Amstelland 18,70 18,60
Ned.Part.Mij 51,20 51,20
Ned.Springst. 6750,00 6910,00
NEDAP 60,30 60,30
Nedcon Groep 38,70 38,30
NedschroefHold. 74,50 74,50
NewaysElectr. 11,80 11,90
Nijv.-Ten Cate 82,20 81,70
NKF Holding 215,00 214,00
Norit 18,80 18,70 e
NutriciaVßcert 91,60 90,00
OPGcert. 44,10 44,00
OrcoBank eert. 61,90 e 62,50
Ordina Beheer 20,70 20,50
OTRA 290,00 298,00
P&C Groep 91,50
Philips Electr.d'9s 0,10
PieMedical 7,90 7,90
PirelliTyre 11,50 f 11,70 e
Polynorm 177,00 176,00
Porc. Fles 24,00 24,00
Randstad 88,70 88,40 .
Reesink 120,00 122,00
RoodTesthouse 3,90 4,40
Rothmans Int. 4,32 4,32
RotoSmeetsßoer 40,50 40,40
Samas Groep 60,30 59,70
Sarakreek 7,00 e 6,90
Schuitema 1885,00 1885,00
Schuttersveld 42,50 43,00
Simac Techniek 19,00 18,90
SligroBeheer 86,50 85,90
Smit Intern. 42,00 42,00
SmitTrafo c. 46,00 45,90
St.Bankiersc. 17,20 17,20
StadRotterdam c. 37,30 38,20
TelegraafDe 194,50 194,00
Textielgr.Twente 72,00 72,50
Tulip Computers 16,70 16,50
Tw.Kabel Holding 217,00 218,00 1
Übbink 59,90 59,50 1
Union 26,50 27,50
Vereenigde Glas 556,00 556,00
Vilenzo 43,20 43,70
VolkerStevin 86,80 f 86,80
Vredestein 13,80 13,80
Wegener 124,50 123,50
Welna 48,40 49,00
West Inv.F. wb 61,00 a 61,00 a
WestlnvestF. 11,50 11,50
Weweler 32,30 32,00
Wolff, Handelmij 59,40 59,40
Wolters Kluwer 485,00 485,00
Wyers 24,30 23,90
Beleggingsinstellingen
A'damEOElniF. 450,00 449,00
ABF 112,50 112,50
ABNAmroA.inF 83,40 83,10
ABN Amro Aand.F. 97,70 97,80
ABN Amro Amer.F. 72,10 71,80

ABN Amro Eur. F. 87,10 87,00
ABNAmroFarE.F. 76,30 77,20
ABNAmroL.Gr.F. 182,80 182,80
ABNAmroNeth.F. 117,30 117,00
ABN Amro Obl.Grf. 200,00 200,00
ABN Amro rent.div 155,60 155,60
AegonAandelen! 46,30 46,40
Aegon Spaarplus 5,00 5,00
AldollarßFs 30,60 30,60
Alg.Fondsenbez. 252,00 252,00
AllianceFund 7,60 e
Alrenta 231,10 231,20
Amvabel 90,00 89,80
Asian Cap.F.s 61,50 61.50
AsianSelect. F. 105,00 104,60
AsianTigersF. 113,40 112,60 eASNAandelenf. 52,80 52,80
Austria Global 1223,00 1223,00
AustroHung.F. 7,50 7,60
AXAAand.lnt. 76,50 76,40
AXAE&LBelegg.l 95,10 95,10
AXAE&LBelegg.2 94,10 94,10
AXAE&LBelegg.3 117,80 117,80
AXAE&LBelegg.4 87,90 87,80
AXAE&LKap.Rente 118,90 118,70
AXA Obl.Ned. 76,80 76,60
BemcoßentSel. 62,20 62,20
Bever Holding 4,80 4,90
Biogrondßelegg. 10,80 10,80
Capa City Realty 1,34 1,34
CL Aandelenfonds 96,00 96,10
CLLiq.Groeifonds 102,50 102,50
CL Obl.Dividendf. 103,90 101,00 d
CL Obl.Waardef. 122,10 122,10
Comm.ArgeusF. 87,40 87,50
Comm.BenacusF. 90,00 90,10
Comm.CeaF. 91,80 91,80
CuMPreferentF. 106,00 106,70
DeltaLl.Dollarf. 53,30 53,30
Delta LloydECU 54,50 54,50
Delta Lloyd Inv. 39,00 39,00
Delta Lloyd Mix 73,50 73,30
Delta LloydRent 60,00 60,00
Donau Fonds 27,40 27,10
DPAmericaGr.F. 35,50 34,70
EGFlnvestm. 155,50 155,50
EMFRentefonds 83,10 83,10
EMS Growth Fund 103,20 103,20
EMS IncomeFund 91,60 91,60
EMS Offsh. Fund 100,70 100 70
Eng-Holl.Bel.Tl 10,60 10,60
Eng-Holl.Bel.Tr. 20,00 20,00
Envir.GrowthF. 41,50 41,50
Esmeralda part. 37,90 38,20
Eur.Ass. Trust 8,30 8,30
Euro Growth Fund 61,00 59,50
Euro SpainFund 8,20
FarEastSel.F. 77,80 77,80
GAFAm.Liq.F.ecu 1,55 1,55
GAFAm.Obl.F.ecu 1,81 1,80
GAFBfr.Liq.F.bfr 1057,60 1057,70
GAFDMLiq.F.ecu 1,60 1,61
GAFDM Obl.F.ecu 1,58 1,58
GAFEng.Aandf.ecu 2,13 2,12
GAFEng.Liqf.ecu 1,24 1,24
GAFEng.Oblf.ecu 1,33 1,32
GAFEur.Aandf.ecu, 2,26 2,25
GAFEur.Oblf.ecu 2,21- 2,21
GAFGl.Managf.ecu 2,55 2,54

GAFJap.Aandt.ecu 1,13 1,14
GAFJap.Liqf.ecu 1,64 1,65
GAFJap.Obtf.ecu 1,76 1,76
GAFN-Am. 2.29 2.28
GAF 3,33 3,30
German CityEst. 33,20 32,80
GimGlobal 56,00 55,90 e
Groeigarant 1,37 1,38
Holl. Eur. Fund 59,50 60,00
Holl. Obl.Fonds 132,00 132,00
Holl. Pac. Fund 136,00 137,00 e
Holl. Sel.Fonds 99,40 98,50
Holland Fund 91,50 91,10
Hooge Huys Hypf. 125,00 124,90
INBBnk Verre Oost. 46.50 46,30
ING Bnk Dutch F. 62,10 61,90
INGBnkGeldm.F. 61,21 61,21
INGBnkGIob.F. 53,00 53,20
INGBnkOblig.F. 33,10 33,00
INGBnkßentegr.F 129,30 129,40
INGBnkSpaard.F. 103,91 103,91
Interbonds 488,00 488,00
Intereffekt 500 27,40 27,60
Intereffekt wt 25,90 26,10 f
IntereffektYen Value 81,50 81,50
Investa part. 80,50 80,00
ISHimal.Funds 17,80 17,50
Jade Fonds 212,50 213,50
Jap.Convertible.F. 50,00 50,00
Jap Ind.Alpha F. 7050,00
Jap.Sect.Rat.Yen 5400,00
JapanFund 19,10 19,10
Korea Pac.Tr.s 14,00 14,00
LatinAm.Eq.F. 103,20 101.30
Leveraged Cap 59,60 59,90
Liquirent 54,60 54,65
Mal.CapitalF.J 16,00 15,90
Mees Obl.Div.F, 115,10 115,10
Mexico IncomeF. 18,20 18,20
Mondibel 76,90 77,10
Nat.Res.Fund * 76,80 76,30
NewAsia Fund 10,60 10,50
Nomura Warr. F. 0,19 e 0,20 a
OAMF Rentefonds 11,40 12.05
Obam.Belegg. 315,90 315,40
OhraAand.F. 64,90 64,80
Ohra Liq.Grf. 54,20 54,20
Ohra Obl.Df. 54,90 54,80
OhraObl.Grf 55,30 55,20
OhraOnr.G.F. 58,90 58,70
Ohra Totaal F.' 58,50 58,50
OrangeFund 28,00 27,90
Pac.Dimensions 31,00 31,00
Pac.Prop.Sec.F. 45,40 45,30
PiersonRente 128,40 128,50 e
Pitcher 45,80 45,80
Postb.Aandelenf. 57,40 57,40
Postb.Beleggf. 57,80 57,80
Postb.Obl.r 48,10 48,10
Postb.Verm.gr.f. 60,20 60,20
Rentalent Bel. 169,20 169,30
Rentotaal NV 38,60 38,60
RGAand.Mixfund 60,10 60,00
RGAmencaF. 137,40 136,90
RGDivirentF. 54,00 54,00
RGEuropeF. 128,00 128,00
RGFlorenteF. 129,70 129,80
RG Hollands Bezit 98,70 98,40
RG Nettorente F. 105,50 105,50

RG Obl.Mixfund 61,30 61,10
RG Pacific F. 142,50 142,00
RG Rente Mixfund 63,70 63,60
Robeco 113,30 113,00
Rodamco 50,60 50,40 e
Rodamcoßet.Ned. 100,00 100,00
RodinProp.s 68,00 a
Rolinco 116,20 116,40
Rolincocum.p 88,20 88,20
Rorento 83,00 82,50
Schrod.lnt.Pr.F 28,30 28,30
Sci/Tech $ 14,00 14,50
SuezGr.Fund 50,40 50,40
Suez Liq.Grf. 201,10 201,10
TechnologyFund 16,30 16,30
.Tokyo Pac.Hold. 239,00 238,00
Tolsteeg, Beleggmij 350,00 349,50
Trans Eur.Fund 91,60 90,20
Transpac.F. 357,50 355,00
Uni-Invest 19,20 19,20
Unicolnv.Fund 64,00 64,00
UmfondsDM 32,00 32,00
Vaste Waard.Ned 53,00 52,50
VastNed 104,50 104,50
VHS Onr. Mij 4,70 e 4,70 e
VIB NV 44,20 44,90
VSBAand.F. 99,40 99,40
VSB Liq.Groeif. 100,00 100,00
VSBMixFund 61,40 61,00
VSB Obl.Groeif. 108,60 108,50
VSB Rente Fonds 100,80 100,70
\»/BO Intern. 68,80 69,00
.WereldhaveNV 95,10 96,80
WorldProp.F. 69,70 69,70
ZOMFlondaF.s 32,80 32,80
Zonnespectrum 9,05 9,05
Parallelmarkt
IPNA3nrc 337,00 a
Melle,vannrc 105,00 105,00
Pan Pac. Winkel 3,90 3,90
Wali Street
alliedsignal 34 Vt 33»/.
amer.brands 33 Vt 34%
amer.tel.tel 51 Vt 52 _
amococorp 61 Vi 6114
asarcoinc. 28 28
bethl. steel WA 17 M
boeingco 45 VS 45 Vt
can.pacilie 15% 15%
chevron 42 Vt 42%
chiquita 13Vi 13 Vt
chrysler 50VS 49%
citicorp .45Vt 44
cons.edison 24 Vt 24 %
digit.equipm. 35 Vt 34 Vt
dupont nemours 55 55 %
eastman kodak 49 % 48 Vt
exxoncorp 60 Va 61
ford motor 28% 28%
gen, electric 49 Vt 48 %
gen. motors 39% 38 Vi /
goodyear 35 V\ 34 %
hewlett-pack. 98'/j 100
int bus.mach. 72 % 73 Vt
int. tel.tel. 85 % 85 Vt
klmairlines 26% 26'/.
mcdonnell 142 V-. 143'/«
merckco. 37 37 Vt

mobil oil 84'/. 84%
omega financ. 24Vi 26 Vt
phihps 31 Vt 31
royal dutch 109% 108%
sears roebuck 50Vt 49Vt
sfe-south.pac. 16% 16/4
texacoinc. 61% 61%
travelers 33% 32%
united techn. 59% 60
westinghouse 13 % 13%
whitman corp 16Vt 16 Vt
woolworth 15 14%

Advieskoersen
amenk.dollar 1,670 1,790
austr.dollar 1,24 1,36
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 2,59 2,84
finse mark (100) 35,05 37,55
franse frank(100) 31,05 33,80
grieksedr.(lOO) 0,63 0,80
hongkongdlr.(lOO) 19,25 23,25
ïersepond 2,55 2,80
itaUire(10.000) 9,90 11,60
jap.yen(10.000) 172,50 178,50
noorsekroon (100) 24,20 26,70
oost.schill.(100) 15,62 16,12
port.escudo(lOO) 0,98 1,16
spaansepes. (100) 1,25 1,41
turkse lira (100) 0,0032 0,0059
zuid.afr.rand 0,40 0,55
zweedsekr. (100) 22,10 24,60
zwits.fr. (100) 130,50 135,00

Wisselmarkt
amerikdollar 1,73475-1,73725
antill.gulden 0,9625-0,9925
austr.dollar 1,3030-1,3130
belg.frank (100) 5,4465-5,4515
canad.dollar 1,27125-1,27375
deensekroon (100) 28,655-28,705
duitsemark (100) 112,0650-112,1150
engelse pond 2,7280-2,7330
franse frank(100) 32,605-32,655
griekse dr. (100) 0,6780-0,7780
hongk.dollar(100) 22,3250-22,5750
iersepond 2,6785-2,6885
itaUire(10.000) 10,895-10,945
jap.ven(10.000) 176.800-176,900
nwzeel.dollar 1.0790-1,0890
noorse kroon (100) 25,595-25,645
oostenr.sch.(loo) 15,9180-15,9280
port. escudos (100) 1,0770-1,1170
spaansepes. (100) 1.3420-1,3520
zweedsekr. (100) 23,605-23,655
zwits.frank (100) 133,255-133,305
ecu. 2,1315-2,1365

Indexen
CBS-koersindex 275,70 275,10

EOE-index 412,10 411,29

DowJones-index 3828,05 -17,15

Optiebeurs
serie omzet v.k. s.k.

Abn amro c jan 65,00 320 1,00 0,90
ah cjan 50,00 219 3,40 3,20
ah capr 52,50 442 3,00 2,70
ah c apr 55,00 232 1,80 1,60
ah c096 45,00 266 10,90 10,50
ah papr 52,50 212 2,20 a 2,20
bsw c apr 35,00 752 1,50 1,50
bsw papr 32,50 734 1,50 1,50
d/fl cnov 170,00 274 3,80 3,50
d/fl cdec 170,00 221 4,50 3,85
d/fl c jan 180.00 249 1,10 0,80
d/fl pdec 175,00 228 2,30 2,90
els c jan 18,00 986 0,60 0,50
els c jan 19,00 400 0,20 a 0,20
els c apr 19,00 262 0,50 0,60
coc c nov 410,00 1037 3,40 a 2,30
coc c nov 415,00 1174 o,Boa 0,30
coc c dcc 410,00 277 9,00 a 8,00
coc c dcc 415,00 410 6,30 5,60
coc pnov 495,00 1171 0,30 0,20
coc pnov 410,00 865 I,lob 1,10
coc pnov 415,00 366 3,50 b 3,60
coc pnov 420,00 270 8,00 8,50bcoc pdec 410,00 356 5,00 5,20
coc pdec 415,00 267 7,30 7,60
hoog c jan 85.00 263 2,60 2,00
kim c nov 45,00 218 1,70 1,80
kim c dcc 47,50 225 1,30 1,30
nla pnov ' 95,00 300 6,40 a 6,50
nll pnov 98,00 248 2,90 b 3,60
nll pnov 100,00 740 5,00 b 5,80
nll pfeb 97,00 333 3,40 3,60
nll pfeb 105,00 305 10,60a 10,60
nll pmei 98,00 291 5,00 5,40
nut c nov 85,00 207 7,00 5,50
nut c nov 90,00 414 2,90 1,00
nut c nov 95,00 456 0,90 0,30
nut c feb 95,00 506 5,50 5,00a
nut pfeb 80,00 263 2,00 2,20
nut pfeb 85,00 353 3,70 4,00
olie c nov 190,00 316 1,10 0,70
phil c nov 55,00 263 0,20 0,10
phil c jan 60,00 1075 0,70 0,70
phil pnov 55,00 252 1,00 0,90
tops c nov 750,00 267 2,40 0,90
tops c nov 760,00 245 0,80 0,20 .
umi c dcc 205,00 509 1,80 I,lob
umi pnov 200,00 330 2,50 2,70
umi pdec 195,00 743 1,90 2,30
unil pdec 200,00 266 4,10 4,50

Goud en zilver
Goud onbewerkt 21,280-21,880,vonge
21,310-21,910,bewerkt 23,480 laten,vonge
23,510 laten.
Zilver onbewerkt 255-325,vonge 255-325,
bewerkt 370laten, vorige 370 laten.

a=laten g=bieden+ex.div.
b=bieden h=laten+ex.dlv.
c=ex-claim k=gedaan+h
t-bex-dividend l=gedaarv*g
e=gedaan+bieden vk=slotkoers vorig* dag
'=gedaan+laten sk=slotkotrt gisteren

economie

Ster weigert spotje van
FNV dat niet bestaat

Van onze redactie economie

£>EN HAAG - De Ster heeft ver-
baasd gereageerd op de beschul-
diging van de Vervoersbond
'NV dat hun spotje over de
klachtenlijn voor het wegtrans-
Port is geweigerd voor uitzen-ding op radio en tv. De FNV
Wilde op die manier aandacht
schenken aan de woensdag ge-
iende 06-lijn waarbij chauf-
feurs van transportbedrijven
ontduiking van de cao door de
Werkgevers kunnen melden. Vol-

gens een woordvoerder van de
Ster is de spot echter nooit ge-
maakt.
„Drie weken geleden kwam het
reclamebureau van de Vervoers-
bond met de voorstellen voor de
campagne bij ons. Dat voorstel
stond alleen nog maar op papier.
Toen hebben we direct gezegd

dat we die campagne niet zou-
den uitzenden, dus de Vervoers-
bond wist al drie weken wat er
zou gebeuren," aldus de Ster-
woordvoerder.
Als reden voor de weigering
geeft de Ster aan dat de reclame
teveel een actiedoel dient. Dat
mag niet volgens de Mediawet.

„Bovendien was het voorstel van
het reclamebureau een harde
campagne te voeren. Tè hard
vonden wij." Ook zou uitzending
van de spot de deur openzetten
voor allerlei actiegroepen en po-
litieke organisaties om hun
boodschap via de kabel of de et-
her te verkondigen.
De Vervoersbond FNV is verbol-
gen over de weigering, temeer
daar de werkgeversorganisatie
in het wegvervoer, Transport en
Logistiek Nederland, enige
maanden geleden wel een Ster-
spotje uitzond.

Divisie KNP BT gaat
samen met Amerikanen

Van onzeredactie economie

AMSTERDAM - Info'Products Eu-
rope, een divisie van het papier- en
grafische concern KNP BT, gaat sa-
menwerken met de Amerikaanse
branchegenoot Entex Information
Services uit Rye Brook, New Vork.
Daarmee ontstaat een mondiaal
opererende alliantie op het gebied
van distributie van en service voor
informatiesystemen, met ongeveer
4600 werknemers, een omzet van
3,5 miljard gulden en 200 verkoop-
en servicepunten in de Verenigde
Staten en Europa.

Het betreft puur strategische sa-
menwerking. Wederzijdse partici-
paties of een eventuele overname
zijn voorlopig niet aan de orde.
„Eerst willen we kijken hoe de
klanten reageren," aldus een
woordvoerder van KNP BT.
Met de samenwerking komen beide
bedrijven tegemoet aan de toene-
mende vraag naar dienstverlening

op het gebied van grensoverschrij-
dende computernetwerken. Inter-
nationaal opererende organisaties
geven volgens KNP BT meer en
meer de wens te kennen datzij wil-
len samenwerken met een interna-
tionale partner.
Info'Products Europe heeft een net-
werk van 55 vestigingen in Neder-
land, België, Duitsland, Frankrijk,
het Verenigd Koninkrijk en Spanje.
De onderneming distribueert pc's,
computernetwerken en randappa-
ratuur. Daarnaast kent het bedrijf
een uitgebreid Europees netwerk
van partners. Inclusief deze part-
ners bedraagt het aantal medewer-
kers ongeveer 2300 en de omzet
ruim 1,7 miljard gulden.
Entex, qua omzet en aantal mede-
werkers van vergelijkbare omvang,
distribueert informatiesystemen in
veertig grootstedelijke gebieden in
de Verenigde Staten en is daarmee
de grootste leverancier van pc's en
daaraan gerelateerde dienstverle-
ning aan grote ondernemingen in
dat land. Het bedrijf is voor 75 pro-
cent eigendom van de Amerikaanse
investeringsmaatschappij Cameron.
De resterende aandelen zijn in han-
den van management en personeel.

munt uit

DSM-prijs
Het door het Koninklijke Shell
Laboratorium in Amsterdam
ontwikkelde Plato-proces is
bekroond met de DSM Milieu-
technologieprijs 1994. Het
Plato-proces maakt het moge-
lijk de natuurlijke eigenschap-
pen van snelgroeiend hout
zodanig te bewerken dat de
duurzaam sterk toeneemt.

Hilton
Het Amerikaanse concern Hil-
ton Hotels Corporation wordt
mogelijk geheel of gedeeltelijk
verkocht, zo blijkt uit een gis-
teren uitgegeven verklaring
van het bedrijf. Hilton heeft
hotels in de Verenigde Staten
en Europa met in totaal meer
dan 82.000 bedden.

Quelle
De Duitse onderneming Quelle,
eigenaar van het grootste pos-
torderbedrijf in Europa, neemt
een belang van 25 procent in de
eveneens Duitse keten van
computerwinkels Escom.
Daarmee krijgt Escom voor de
tweede keer in korte tijd een
nieuwe grootaandeelhouder.

Daling van
werkloosheid

stagneert
VOORBURG - De daling in de
werkloosheid die in april dit jaar
begon, stagneert. Dat concludeert
het Centraal Bureau voor de Statis-
tiek (CBS) op grond van cijfers over
de maanden augustus, september en
oktober.
Het aantal werklozen dat in die
maanden gemiddeld stond inge-
schreven bij het arbeidsbureau lag
even hoog als in de periode van juli
tot en met september (484.000). Wel
wordt het verschil met de aantallen
van de overeenkomstige periqden in
1993 kleiner. Toen groeidehet leger
werklozen elke maand, nu blijft het
gelijk in omvang.
Vanaf midden 1992 tot en met het
eerste kwartaal van 1994 liep de
werkloosheid voortdurend op. In
april deed zich abrupt een omslag
voor en zette een daling in.
Het aantal werkloosheidsuitkerin-
gen lag in september op 770.000.
Dat was 5.000 meer dan in augus-
tus. In voorgaande maanden was
het aantal vrij stabiel.

Kartel
Het ministerie van Economi-
sche Zaken onderzoekt klach-
ten van diverse autoschadebe-
drijven over een mogelijk kar-
tel van verzekeraars met het
bedrijf Carglass, dat autoruiten
repareert of vervangt. Volgens
de klagers zijn de praktijken
van de verzekeraars strijdig
met de Wet economische mede-
dinging.

Philips
Philips wil de komende twee
jaar 45 miljoen dollar (78 mil-
joen gulden) investeren in zijn
Hongaarse dochter Philips Ke-
reskedelmi Kft. Het geld is gro-
tendeels bestemd voor de bouw
van een nieuwe fabriek voor
pc-beeldschermen in het nabij
de Oostenrijkse grens gelegen
Szombately. De beelschermen-
fabriek, die werk moet bieden
aan 1800 mensen, gaat jaarlijks
800.000 computermonitoren
fabriceren voor de Europese
markt.

(ADVERTENTIE)

S
Truck & Trailer Service « ■
Bom en Venlo ■ ■
Dé IVECO bedrijfswagendealers voor
Limburg met servicepunten in de hele
provincie.

Voor verkoop, lease en verhuur van
IVECO bestel en bedrijfswagens. *Ta

T.T.S.B. 04498-51600
T.T.S.V. 077-558383 —M'mmnr. ——'
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£*]Zj -mjtf m___i Opel-dealerLmM_tL^LL
JV BCItTC CM TERBUJT

6325 AB BERG en TERBLIJT
Rijksweg 61, tel. 04406-41700

Opel Calibra 20i rood, extra's nov '90
OpelAstra 1.4iGl stationcar '91
OpelCorsa 1 3 N 2-drs. (40.000 km) '89
Opel Kadett GSI 20i 3 deurs '86
Opel Kadett 3-4-5 deurs '86 '87 '88 '89 '90 '91

■Opel Omega 20i sedan '88 '87
Opel Omega 2ói Diamond sedan '91
Opel Record 20s sedan (90.000 km) '89
OpelVectra 16i4deurs '899091
OpeiMonza 30GSE '79
Opel Senator 25i automaat '83
Fiat Uno 3 deurs '89
Hyundai Pony 1500 sedan '88
Mitsubishi Colt 3 deurs '82 '87
Volvo 240GL stationcar '80
VW Golf 3 deurs '85
VWJetta automaat 4 deurs '87
Volvo 340 GL automaat '83
Opel Corsa Worldcup '94
OpelAstra 14.5-D '91

■ Opel Veetra lói Frisco '92; ford Escort '81 '84
'Opel Ascona lós '8ó■ r D4931

Alfa 33 I.3sportwagon 02-1989 rood ’17.900,-
Alfa33 1.71E - 11-1993 bord.met. ’28.900,-
Alfa 75 1.8 01 -1989 wit ’15.900,-
Alfa7s 1.61E08-1990 beigemet. ’17.900,-
Alfalss I.7TS 01-1994 rood ’32.900,-
Alfa 155 I.BTSL 01-1994 ant.met. ’42.500,-
Alfal64 2.OTS 01-1990 zwan ’25.900,-
Alfal64 2.OTSL 02-1993 bl.met. ’48.500,-
Alfal64 3.0V6 09-1988 blauwmet. ’19.500,-
BMW 518 vele extra's 02-1990 ’26.900,-
Citroenl.l AXPlaisir 03-1991 rood ’12.900,-
Fiat Uno 1.1 I.E.S. 05-1993 zwart ’ 18.900,--■ Fiat Tipo 1.4SiE 04-1992 rood ’21.900,-
Ford Escort 1.4iCL 06-1991 rood ’ 19.900,-
Ford Sierra 2.0 CL sd. 11-1989 grijsmet. ’12.900,-
Honda Civic 1.5iGL 10-1991 rood ’ 21.900,-
Honda Accord 2.0 aut. 08-1991 wit ’26.900,-
Hyundai Excel GLS 04-1991 ant.met. ’17.500,-
Hyundai Scoupé aut. 04-1991 rood ’21.900,-
HyundaiLamral.6GLS 08-1991 bl.met. ’21.900,-
Hyundai Sonata 2.0 GLX 10-1990 beigemet. ’19.900,-
Renaultl9Tß 01-1992 blauwmet. ’18.900,-
Renault 21 TL HB 05-1990 bl.met. ’ 16.900,-
SuzukiSwift I.3GS 07-1993 zwartmet. ’21.900,-

Va. bwj. 1986 1 jaar garantie

Aifa Romeo GTV 6 2_ 03-1984 grijs

Demo's
Hyundai Sonata " 04-1994 beigemet.

AUTOCENTRUM\SANDERSMI akerstraat 128, B
I brunssum tJ ■ M

"MelefootTo4^sl64«*^^^^ W

111 nHti H if 1 j I flllivY ■ lilt *i I I

Niet van nieuw te onderscheiden BMW [lil_m__^__r^l
occasions van 316itot 850LHet grootste / Keilen Iaanbod van Zuid-Limburg I I
NU EXTRA KORTING VAN 500,- TOT 3.500,- ’ «Ju fKORTING I

I^Kom bij Keram ervaren dat ook /VAN fI een BMW occasion rijden f ’ soo - f.^^ geweldig maakt. / TOT I

|£k IfEQAM f^^ 1
MAASTRICHT BV /£^r°m /

OCCASIONS
l()x Fiat Panda v.a. '87-93
2x Fiat Panda automaat '91
I2x Fiat Uno v.a. '86-93
Fiat Regata 85 Super '87
Fiat Tipo 1.4 DGT met stuurbekrachtiging '90
FialTipo 2.0 GT aluminium velgen '91
Fiat TipoDGT Turbo diesel '91
FialTempra 1.9 SX diesel '91
Fiat Croma 2.0 i.e '89
Fiat Croma 2.5 Turbo diesel '88
Audi 80, automaat, /.eer mooi '84
Alfa 164 2.0 TS. LPG '<«)
Citroen AX 1 1.TGE '92I 3x Ford Escort 'X3-'B5
Ford Escort 1.6 automaat. Showroom auto '85
Lancia Prisma 1.3 '86
Ma/da 323 GLX Sedan '88
Ma/da 626 1.6 GLX '83
Milsubishi Cordia '84
Opel Corsa 1.2 S november '87B^fl Opel Kadett 1.8 LS '88

DjfiSfl °P*-* °mc*'a 2-1 D 'xxfT Peugeot 205 Junior 86
Bflßß P'-'ug'--»» 205 GTi '88B^^tß] Peugeot 405 1.6 GL '89
W___M 2x Renault 21 GTL: GTS, LPG '86
HTM Seat Ibi/a Match XX

Volvo 740GL. LPG '89■il Volvo 340, automaat '83B^ml vw GolfCabrio 1.8 GLS X 6| VWGoll Jetta 1.6 oktober'B7
DEMO-AUTO'SI^l DUIZENDEN GULDENS VOORDEEL!

DM 2x Fiat Panda: 3x Fiat Tipo:
E^ji lxLancia Thema: lx Lancia Dedra.

Diverse inruilers vanaf 250,-

-_ 9 Creusen Heerlen
Parallelweg 34, Telefoon 045-74 21 21

Een aanrijding, een val bij het
sporten... je hoofd maakt een ___m \\__\^ _______
heftige slingerbeweging. V^IIbPH^BP
Na enigetijdkrijg jehoofd-en *V» '*"*■' _&g£
nekpijn, duizelingen,concen- -^ Js*, -
tratieverlies. Je gaat niet meer '*^i<©^?^' "uit, op het werk vlot't niet meer.
"Dat gezeur..." wordter
over jegezegd.

Hetzou wel eens een whiplash NSWP
kunnen zijn. Jaarlijkszijn er zon Postbus 1443,
3Q.QQQ niet-geregistreerde 3600BK Maarssen
slachtoffers.

Nederlandse Stichting
Whiplash Patiënten
Beschermheer Mr. Pieter van Vollenhoven

O november X
SURPRISE ZONDAGX <\ X

’ Markt 2 Roggel/Tel. 04749-4220 X
/Limburgs grootste, mooiste en meest unieke Mode Gallery >v
/zondag 20 november geopend rr;l ... ,

/van 11 tot 17 uur """

B^Bjj B*fl| r^*,»***É'' __ wWwÊ_^^?__ *t~ï^^^_^__\__*X^__t\^^\_\ l__\____^_-^_\W\_\ l^^^^l m___7___m\___^_f)/%_[>___^mmmmÊ_^_\

VrWßffffHiStHMß^ffi^B __\jt__W^rS___m
888 HBBBj tW^wi^t _u__

De laatste BIk2Ï±L-S^nieuwe iyrSn?llP?-*-»U-^^
model len Verkoop zondag 20 nov. a.s.

SEIKO HOTEL SCHAEPKENS VAN ST. FYT ■Nieuweweg 40-44 Valkenburg
horloges van h tot is uur I
zn-An-wo/rt fc^lH^fll^
KORTING FMB^^

fR-Mim_ Provincie a Dhl haLNaf» Bureau Bibliotheek
»%$ -imbura Pos,bus 570°

\m\_f_9 mm" ■■*"**»■■ 9 6202 MA Maastricht
tel. 043-897382

mededeling, WET GELUIDHINDER
m350/46-94 Kennisgeving ex artikel 3:11 Algemene wet

bestuursrecht. Terinzagelegging van een ont-
werp van een besluit ex artikel 72, tweede lid,
Wet geluidhinder inzake de ten hoogste toe-
laatbare waarde van de geluidsbelasting op
de gevelsvan dewoningen vanwege het
industrieterrein "DSM" te Geleen.
De Ministervan Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer maakt ingevolge het
bepaalde in Artikel 3:11 van de Algemene wet
bestuursrecht bekend dat met ingang van 21
november 1994 gedurendevier weken ter inzage
ligt: een ontwerp van een besluit ex artikel 72,
tweede lid, van deWet geluidhinder tervaststel-
ling van deten hoogste toelaatbarewaarden van
de geluidsbelasting die de gevels van woningen
(en andere geluidsgevoelige objecten) vanwege
het industrieterrein "DSM" te Geleen mogen
ondervinden. De betreffende woningen zijn gele-
gen in de gemeenten Geleen, Stem en Beek. Het
ontwerp-besluit en de daarbij behorende stuk-
ken liggen ter inzage op devolgende plaatsen:- secretarie van de gemeenten Geleen, Stem en
Beek, - het huis der provincie van Limburg te
Maastricht (bibliotheek), - het Ministerie van
VROM, Rijnstraat 8 te Den Haag (bibliotheek).
Bij de stukken is een lijst opgenomen van de
betrokken woningen met devoorgestelde ten
hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbe-
lasting. Op het ontwerp-besluit kan een ieder op
grond van deAlgemene wet bestuursrecht
gedurende de termijn van terinzagelegging
schriftelijk zijn/haar zienswijze naar voren bren-
gen. De zienswijzen dienente worden gericht
aan: Ministerie van VROM, p/a HT Milieuconsult,
t.a.v. mw. mr. CE. Sweerts de Landas, Postbus
153, 3400 AD IJSSELSTEIN. Het geschrift moet
zijn voorzien van een datum, alsmede van de
naam en het adres van degenedie het indient.
De zienswijze op het ontwerp-besluit moet dui-
delijk worden aangegeven. Daarnaast wordt
een ieder in de gelegenheid gesteldom op 8
december a.s. om 19.00 uur in het Reünie-
gebouw, Wilhelminastraat te Geleen, deel te
nemen aan een hoorzitting. Daarmee wordt de
mogelijkheid geboden tot het mondeling kenbaar
maken van zienswijzen op het ontwerpbesluit.

WIJ HALEN DIE PARTIJ
REKLAMEFOLDERS OF -KRANTEN

GRATIS BIJ U OR
OM DIE DAARNA TE VERSPREIDEN

NATUURLIJK...
Bel Spiral als 't gemakkelijk verspreid moet

worden! -

Fabrieksstraat 7, 5961 PK Horst,\ f^> Postbus 6094, 5960 AB Horst,
telefoon 04709-84222, ' V—» ,' fax 04709-84333.

SPIRAL

,
J.

_____ I

Voor hetzelfde geld
krijgt u een

hoop lucht, een
enorm kleurverschil

en wil 'ie nog niet
starten ook.

De Audi 80 model 1995 zit werkelijk vol verrassingen. Neem nou de
standaard airbag. Toegegeven, het is een hoop lucht. Maar het geeft
u natuurlijk wèl een veilig gevoel. En dan al die kleurverschillen. In de
nieuwste teinten ziet de Audi 80 er beter uit dan ooit. Voeg daarbij ook
nog eens de elektronische startonderbreking waarmee de kans op dief-

/"' stal minimaal wordt. Dan heeft unu toch volop reden

Audi 80 model '95. Nog steeds vanaff45.990-,80 Avant model '95. Nog steeds vanaff49.990-,
De gezamenlijke Audi-dealers

v-an Zuid-Limburg

I „Veneken" OCCASIONS
Geselecteerd Gecontroleerd Gegarandeerd

GZ-LJ-32 GT-ZT-92 TV-15-LG RL-23-FH"
Peugeot 106 XN Peugeot 205 Accent Ford Sierra 2.0iCLX Audi 80 1.8 SIM, f 17.250,-1 ■ 1 %bóS£ f 21.500,-\ |^ an* f 16.500,-] \ '87'beifleme'/ 14.750r
*B|H mm. *^J __\r_________ ***** **'Êm)ÊÊÊl m^m\ m______-M ______!____ ___^^^^^m\W____

FJ-VT-18 XZ-86-KY XY-65-SG ZK-89-PB
Nissan Primera gasinstaii. Ford Sierra 2.0 GL Audi 80 1.8 Mazda 323 gasmstaii.1972ó^L f 24.500,-\ \"éZ*m f16.350,-\ \'90' /23.850,-\ \&btilT f20.750r_

GN-JG-49 TR-40-NS YK-49-KJ FB-RJ-95 ~"

Fiat Cinquento BMW 316i VW Jetta Pacific 1.8 Citroen ZX Aura 1.6 i|;93ócX fu.250,-\ \ mst/ 15.750,-1 \'^zcelfi9.400,\ \^.um f23.950^

X
p

33 FH-PH-59 DG-GJ-09 FNVN-28
ïa" "TfL,, auberg V°lyo 440 GL Golf Country Daihatsu Applause

’44.750,-1 129
92óobórmey26.500,-1 \H:^_T f25.650,-\ \IIZIT f23.9oq_i

Verkoopcentrum
Peter Schunckstraat 10, Heerlen

Tel.: 045-412641



Behalve toeristische informatie ook kook - en modeshows

Kampeer en Caravan RAI
boordevol activiteiten

DOOR NOLVAN BENNEKOM

i; * Kampeer en Caravan RAI brengt dit jaar voor welk wat
v lis- Het aanbod van de tentoonstelling is extra aantrekkelijk. 0r diegenen die alvast in de stemming willen komen voore volgende kampeervakanties. Er zijn 300 exposanten. Het. ftbod van toer- en stacaravans, vouwwagens, tenten en
Q J^Peerauto's is met de komst van een extra hal groter dan
zj\t êekiec* van toeristische informatie is het gebodene

lts verdubbeld. Naast de exposanten maken nieuwe evene-
i ev!.nten zoals het Kooktheater en de 'Actie Alpen' een bezoekw xtra interessant.

JU«ar liefst honderd deelnemers
dp_n suggesties voor de volgen-
ijl!^mpeervakantie. De ANWB
lann een PavllJoen waar buiten-
feh campings zich presente-
ppT Ook de Nederlandse kam-
Vq estemmingen stellen zich
Pa°r -n een Pavilj°en- Naast deze, vÜjoens zijn er nog tal van an-
jn,reexposanten met toeristische
jj oröiatie, zoals bijvoorbeeld
j -inlandse verkeersbureaus,

h ,Vergelijking met vorig jaar is
y aantal aanbieders van toeris-me informatie verdubbeld.
Êk.ll nieuwe activiteit is het
i °ktheater. Wie nog denkt dat
J speren verplicht barbecuen
uX^ordt hier uit de droom ge-
k Pen. Televisiekok Joop
p aakhekke geeft een paar maal

dag een kookshow onder het
"*- Jj° 'Koken op de camping.
p. dan blijkt dat er op een één-
Ij.:, 5 kookstelletje een overheer-

M gerecht te bereiden valt.

'ActieAlpen'
l "et paviljoen de 'Actie Alpen'

toen kampeerders ideeën op-
tj31 voor een sportieve vakan-
u * m de 'Actie Alpen' wanen

z°ekers zich met bergen, den-

nebomen, kunstsneeuw en een
blokhut al op wintersport. In de-
ze sfeer kunnen ze volop infor-
matie krijgen over kanoën,
wandelen en sportvissen. Voor
de echte durfal staat er een klim-
wand opgesteld die onder pro-
fessionele begeleiding bedwon-
gen kan worden.

Bezoekers kunnen voorts met al
hun vragen over onderhoud te-
recht in het technische paviljoen.
Bovendien vindt hier de wed-
strijd 'Camptechnicus van het
jaar' plaats. Daartoe moeten
monteurs bij caravans verborgen
gebreken opsporen.

Overigens besteedt de Bovag op
haar stand ook veel aandacht
aan techniek. Met een deels in-
gerichte caravanplaats wordt
uitleg gegeven over de onder-
houdsbeurt.

Kinderen
Ook kinderen van twee of twaalf
jaar kunnen zich uitstekend
amuseren op de beurs. Voor hen
is een speciaal kinderprogramma
opgezet. Bij de kinderbalie van
Recreatiecentra Nederland kun-
nen ze een juniorpaspoort opha-

len. Als bezitter van dit paspoort
kunnen ze terecht op de speel-
plaats. Bovendien kunnen ze
zich laten schminken en er wordt
voorgelezen. Terwijl de jeugdi-
gen zich hier vermaken, kunnen
hun ouders rustig de tentoon-
stelling bezoeken.

In het Recreatie Plaza kunnen
leveranciers van accessoires zich
gezamenlijk presenteren. Veel
aandacht is er hier voor allerlei
toebehoren die het kamperen
aangenamer maken. Dit varieert
van campingservies en kookgerei
tot beveiligingsapparatuur, on-
derhoudsmiddelen en verlich-
ting. Bezoekers kunnen in het
Recreatie Plaza gezellig winke-
len en alvast hun inkopen voor
het volgende kampeerseizoen
doen.

Tot slot is er ook dit jaareen mo-
deshow van de nieuwste vrije-
tijdskleding. De show vindt
meerdere malen per dagplaats.

Tijden en prijzen
De Kampeer en Caravan RAI wordt van vrijdag 25 tot en met
woensdag 30 november gehouden in alle hallen van hetRAl-
complex. De tentoonstelling is geopend van 10 tot 18 uur. Al-
leen op yrijdag kan men tot 21 uur terecht. De tentoonstelling
omvat toer- en stacaravans, ■ vouwwagens, kampeerauto's,
tenten, voortenten, kampeerartikelen, accessoires en toeristi-
sche informatie. Driehonderd exposanten tonen er hun pro-
dukten. De toegangsprijs is ’ 15 per persoon- Kinderen van 4
tot en met 11 jaar, alsmede houders van Pas 65 en vooraf aan-
gemeld groepsbezoek (minimaal 20 personen) betalen ’ 7,50.
Voor treinreizigers geldt het zogenoemde RAIL Idee, datkor-
ting geeft op treinkaartje en entreeprijs. Voor kinderen van 2
tot 12 jaar is er een speciaal kinderprogramma in de Zuidhal
stand 225.

Winnebago Rialta 'supernoviteit'
Eerste

eXemplaar
te zien
op RAI
DOORCORVCORVANMULLIGEN

Een{v Amerikaanse/
Vax" oPese noviteit is
"v",*" maart 1995 in

leverbaar,
ftop suPern°viteit', zo
Tj de importeur
Èreri aar Recreatie uit
ty «a de allernieuwste'nnebago Rialta. Het
"otvn\exemplaar (Pro"
ren +

ls te bewonde-
k de RAI. De
vlt_lsPriJs van deze no-
R_u komt °P 147.385C^en, inclusief btw,
ten Cn afleveringskos-

heef Rialta
als Volkswagen T4
WHonderstel- Er kan
berw-en Sekozen uit een
Und (2*5 liter> s"ci-
eerif' aut°maat) of uit
(2 4 ,Urb°-diesel motor
-JJtop !er' viJf versnel-
caë n)- °P basis van de
deZ(r,e.en motoren van
*4e w°lfsburger wordt
Win u

lta °P een door
Wiki"ebag° zelf ont-
sis atd vei-laagd chas-
-0 sebouwd.
stahilf chassis zit eenJ l̂e-e stalen kooi, die

met Styrofoam wordt
geïsoleerd en met GfK
worden de wanden
vorm gegeven. De ver-
bindingen naar het be-
stuursgedeelte wordt
gevormd door een op-
tisch mooi gevormd
kunststof deel.
De zitgroep achterin
wordt, omgeven door
grote getinte ramen,
snel omgebouwd tot een
tweepersoons bed. Een
verdere slaapgelegen-
heid bieden de stoelen
achter beide voorstoe-
len.

Aan de bestuurderskant
bevindt zich, naast een
kledingkast, een com-
pacte en uitschuifbare
badkamer met een
spoelbak en gedeelte-
lijk in de bodem ver-
zonken douche.

De technische gegevens
vermelden onder meer
dat de lengte bijna 6,3
meter is en de hoogte
2,3 meter. Met de da-
kairco, die leverbaar is
voor ’ 1537,15, is de
hoogte 2,5 meter hoog.
De Rialta heeft twee

bedden van respectie-
velijk 114x193 en
122x193. Verder zijn er
vers- en afvalwater-
tanks aan boord van
respectievelijk 75 en 71
liter.
In de basisuitvoering
zitten onder meer mo-
torairco, stuurbekrach-
tiging, getint glas rond-
om, warm water boiler,
brandblusser, gas- en
koolmonoxidedetector,
een rookmelder en een
stereo radio/cassette-
speler met zes .luidspre-
kers.

# Het prototype van de fraai gelijnde Rialta

Gewicht
Als gevolg van de langere dissels
en de moderne onderstellen kan
het totaalgewicht worden be-
perkt. Dat is nodig want in de
nieuwe caravans komt steeds
meer gewicht in de vorm van
gasflessen, schoonwatertank en
accessoires in speciaal daarvoor
gemaakte en van buitenaf be-
reikbare bergruimten terecht.
Dat betekent meer inwendige
ruimte, die de eigenaar tijdens
de reis zal benutten voor andere
zaken. Vandaar de eis het eigen
ledig gewicht te verkleinen ten
gunstevan het totaalgewicht.

Door de toepassing van staaltor-
sie-assen of rubbergeveerde
(Euro)assen, naven, veren en
schokdempers is meer laadver-
mogen verkregen bij een vermin-

deringvan het eigen gewicht van
de wagens.
Dat vraagt overigens ook meer
van de banden. Vandaar dat ca-
ravansbouwers nu banden mon-
teren met een hoger draagver-
mogen. Ook het gebruik van het
zogenoemde 'breedspoor-chas-
sis' neemt toe. Deze chassiscon-
structie zorgt voor een laag
zwaartepunt, waardoor een be-
langrijk betere wegligging ont-
staat.

Bij de duurdere caravans zien
we de toepassing van schijfrem-
men en elektronische remsyste-
men.
Een zonder meer prettige ont-
wikkeling vormen de handiger
geplaatste uitdraaipoten, zodat
men niet meer op zijn knieën lig-
gend met de slinger lukraak on-
der de caravan hoeft te prikken
tot men de uitdraaischroef te
pakken heeft.
De steunen, attributen waarvan
tijdens het kamperen vaak veel

gevraagd wordt, zijn de laatste
jaren een stuk sterker uitge-
voerd.

# Meer ruimte en stahoogte in caravans: dat is de trend
op de RAI. Hier het interieur van de nieuwe Eifelland
450 TU/TK. Foto: GPD

auto

Kipcaravan introduceert tien modellen Sun-Line
DOOR COR VAN MULLIGEN

J BV, Nederlands
Rotste caravanbouwer, intro-

Uceert tijdens de Kampeer enJ-aravan Rai de Sun-Line. Het
v reft een complete serie in tien

uitvoeringen. De
x'jzen van de nieuwe serie cara-«ns variëren van 19.900 gulden
f 23.900 gulden.
v

e nieuwe caravans houden het,
, 0r Kip inmiddels, kenmerken-
* uiterlijk met het opvallend
rodynamisch voorfront. Nieuw

fee a^eKiP_caravans. dusook
Ij , voor twee dissel-
| hebben, in plaats
i **i een grote. Verder zijn alle. °dellen voorzien van een kluis-

l om kostbaarheden in op te
ifc gen' ', JrP introduceert de Sun-Line
i0s,Caravan voor het gezin, maar
i i lc: Voor echtparen waarvan de,

Aderen al het huis uit zijn. De
liggen voor de gemiddel-caravans in de middenklasse.

Kip heeft dit jaar een nieuwe
produktie-methode ingevoerd.
Hierdoor is een kostenreductie
bereikt door een sterk doorge-

voerde standaardisatie. In plaats
van dertien opbouwlengten zijn
er nu nog maar zes chassisleng-
ten.
Kip heeft nu vier modellen 1994.

Drie in deKompakt "serie, tien in
de Sun-Line, elf in de Grey-Line
en elf in de Hy-Line. Verdwenen
zijn de XX 32EK en de ECU-
Line/De Luxe modellen.

w met ac ï_un-L_ine presenteert Kipcaravan BV een nieuwe reeks caravans van hogekwaliteit. Foto. GPD

Grensland
Racingshow
in Hasselt

HASSELT -Vandaag, morgen
en zondag zijn de Grensland-
hallen in Hasselt het centrum
van de auto- en motorsport.
Een scala van bolides staat er
opgesteld. Een greep uit de
blikvangers van de Grensland
Racingshow 1994. Alfa Romeo
toont de DTM-racewagen en
BMW presenteert onder ande-
re de kampioenschapsauto
van Johnny Cecotto uit de
Duitse ADAC-cup. Bij Audi
prijkt de Procar van Philippe
Adams en bij Citroen staat de
ZX uit Paris-Dakar. Ferrari
brengt de oogverblindende
F4O in circuit-uitvoering.
Ford is de blikvanger van de
show met de formule 1-Benet-
ton waar dit seizoen Jos Ver-
stappen furore mee maakte.
Voorts zijn er de Ford Mondeo
toerwagen en de Ford Escort
Cosworth uit het wereldrally-
kampioenschap. Mercedes
komt met de C-wagen uit het
DTM. Mitsubishi en Nissan
zijn vertegenwoordigd met
4x4-voertuigen. Bij Peugeot
en Renault vormt de formuke
1 de hoofdmoot. Toyota showt
wagens uit de race- en rally-
disciplines. Volvokomt met de
stationcar van Jan Lammers
uit het Brits toerwagenkam-
pioenschap.
Vandaag gaat de show open
om 17.00 uur en sluit tegen
22.00 uur. Morgen zijn de
Grenslandhallen open van
10.00 tot 20.00 uur.
Zondag draait de show van
10.00 tot 18.00 uur.

Vouwcaravan voor
achter de fiets

De fietsvouwcaravan is een uit-
vinding van mevrouw De Leeuw
uit Zaandam, die haar produkt
dan ook 'De Leeuw Fietsvouw-
caravan' heeft genoemd. Enigs-
zins verbaasd, maar zeer gevleid
was ze toen de RAI haar vroeg
naar de begin deze maand ge-
houden noviteitenshow te ko-
men. Dat leverde haar meteen al
flinke publiciteit op.

De fietsvouwcaravan is een ech-
te noviteit, briljant in zijn een-
voud bovendien. Wat weinigen
weten, is dat er heel wat door
een fiets mag worden getrokken,
ook al lijkt de aanhanger wat al
te breed voor het rijwielpad.

De aanhanger, waar de parasol-
tent in past, is 140 centimeter
lang, 60 centimeter breed en 50
centimeter hoog. Die breedte
blijft overigens ver onder wat er
feitelijk achter een fiets is toege-
staan. Onder het deksel van de
vouwcaravan, te gebruiken als
tafelblad, bevindt zich een een-
persoons bed. Een tweede bed is
leverbaar.

Aan de rechterkant, achter een

zijklep is een (berm)keuken on-
dergebracht, compleet met twee-
pits kooktoestel, met beveiliging
en een gootsteen met stromend
water door middel van eem
pompje.
De vouwcaravan biedt voorts
plaats aan de lichtgewicht Ten
Cate-tent, die als een parasol
wordt uitgezet. De stok van de
parasol kan aan de kar bevestigd
worden, maar dat hoeft niet per
se.

Verder vindt men in de wagen
een uitneembare koelbox, een
pannenkastje, en een vak voor
beddegoed, watertank enz.

Het vloeroppervlak van de tent
bedraagt 350x350 centimeter en
de tenthoogte is twee meter. De
185 centimeter hoge luifel van
150x185 centimeter kan worden
uitgebreid als tent, waardoor
verbazend veel inwendige ruimte
ontstaat.

Mevrouw De Leeuw beschikt op
dit moment nog over prototypen,
maar heeft al verschillende be-
stellingen genoteerd. De prijs is

’ 5292.

# De fietsvouwcaravan, zoals die op de noviteitenshow
werd getoond. Foto: GPD

Betere wegligging door veiliger onderstellen

Caravanbouwers boeken
weer meer ruimtewinst

Hoewel er in Nederland ver-
schillende tentoonstellingen van
kampeermiddelen worden ge-
houden blijft de Kampeer en
Caravan RAI de belangrijkste.
Het moderne en andermaal sterk
uitgebreide RAI-complex aan
het Europaplein in Amsterdam
stelt vrijwel geen ruimtelijke li-
mieten meer aan welke expositie
dan ook. Bij uitstek ruimtevre-
tende kampeermiddelen als ca-
ravans, sta-caravans en (bunga-
lowtenten vinden er echter
voldoende plek. Op de komende
Kampeer en Caravan RAI (25 tot
en met 30 november) is wederom
een veelheid aan caravans en
tenten te bewonderen. Daarbij
valt een duidelijke trend op: de
toercaravans zijn hoger en rui-
mer geworden.

Comfort wordt in belangrijke
mate afgewogen aan de hand
van de beschikbare ruimte. Van-
daar dat de caravanbouwers tot
het inzicht zijn gekomen dat sta-
hoogte dan ook echte sta-hoogte
moet zijn. Dus geen 1,82 meter,
maar 1,95 meter of zelfs twee he-
le meters. En dat zien we derhal-
ve vrijwel overal. Zitgroepen
met een breedte van 1,40 meter
zijn regel geworden en ook een
bedlengte van twee meter is ver-
eist.
De mogelijkhedenvan ons huisje
op wielen blijven natuurlijk be-
perkt. De grootste rem vormt het
gewicht en de toegelaten.maxi-
male belading.

Interieur
Het meest opvallend aan de ca-
ravan is traditiegetrouw de keu-
ze van het interieur, waarbij de
kleurstelling de laatste tijd
steeds belangrijkerwordt. In fei-
te volgen de caravanbouwers
daarin de trend van de woning-
inrichting. Lichte houtsoorten
ziet men dit jaarvolop en de be-
kleding heeft frisse kleuren ge-
kregen. De meeste merken bie-
den keus uit verschillende hout-
dineer) soorten als eiken, beuken
en eisen. Maar ook de grijs-witte
kleur van het meubilair blijft in
zwang.
Een nieuwe styling is het omlijs-
ten van de ramen met grijze of
donkere kaders.

Is bij decaravans meerruimte de
duidelijketrend, bij dekampeer-

auto's is dat al niet anders. In
deze sector zien we hoe snel de
fabrikanten hebben geantici-
peerd op de nieuwe bestelwa-
gens van Fiat en Peugeot, van-
ouds de grootste leveranciers
van camperchassis. De nieuwe
Fiat Ducato en de Peugeot Jum-
per vormen voor veel camper-
merken de basis. Maar ook
Volkswagen blaast met zijn
Transporter zijn partijtje mee.

Door het Nederlandse belasting-
klimaat blijft de kampeerauto
zich in ons land ophouden in de
marge van de economie. Toch is
het aanbod op de RAI-tentoon-
stelling groot. Er is sprake van
twee typen; de half-geïntegreer-
de cabine en het zogemoemde
alkoof-model. Het aanbod van
beide typen ontloopt elkaar in
aantallen niet veel.
De opbouwlengte is iets toegeno-
men, tegelijk met de stahoogte,
die nu veelal 1,98 meter be-
draagt bij een breedte van 2,12
meter.
Het ziet er naar uit dat ook de
oplegger-versie, ook wel 'fifth-
wheel' genoemd, zich definitief
in het assortiment heeft geves-
tigd. ..
Botsproef
Sinds de ADAC in Duitsland een
botsproef bij dertig kilometer
per uur heeft uitgevoerd met een
kampeerauto, is er heel wat aan
de veiligheid gedaan. De drama-
tische resultaten van de bot-
sproef, twee jaargeleden, zijn bij
onze Oosterburen als een bom
ingeslagen. De bestuurder kreeg
zo ongeveer het gehele interieur,
inclusief de koelkast, in zijn nek
en de kinderen vlogen door de
voorruit van de alkoof naar bui-
ten. In werkelijkheid waren de
slachtoffers natuurlijk poppen
geweest, maar de boodschap
miste zijn uitwerking niet.

Vooral de in Duitsland geprodu-
ceerde campers hebben nu alle-
maal autogordels op de achter-
banken, driepuntsgordels op de
bank in de rijrichting en heup-i
gordels op de zitplaatsen achter
de bestuurder.
Hetvoorraam in de alkoof is ve
dwenen. Daarvoor in de plaats
zijn nu zij-ramen gemonteerd.
Het meubilair is bovendien ste-
viger verankerd.

Hmburgs dagblad M
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y\ O Bovag-aankoop-garantie H
/ k © Nationale Autopas voor km-garantie fl
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Auto's
Nissan Primera Wagon 2.0iLX 1992 Nissan Sunny 1.6 SLX 4-drs 'g
Nissan Primera 2.OEGT 4-drs 1992 Nissan Micra 1.2 IX 'JJNissan Primera 1.6LX 1992 VW Passat 1.6iVariant 'JNissan Terraso II 2.4 SLX 4wd, 3-drs 1993 Citroen BK 'JNissan Sunny 1.4 LX 5-drs 1992 Peugeot 405 1.6 GL 'jj
Nissan Sunny 1.4LX aut. 3-drs 1991 Mazda 323 1,6iLX 1987/'SNissan Sunny 1.4LX 3-drs 1991 Landrover Jeep '^f ' Nissan Sunny coupé 1.6iSLX 1990 Ford Sierra 2.0iCLX 'J
Nissan Sunny Florida 1.6 1987-1989 Mitsubishi Colt 1.5 GLX ""*

.._^_^.. Diverse goedkope inruilen ~!^f^..Stationsstraat 115itir^^in 619] BC geek ni^^iHw tel. 046-371727 ,\*

■ AUTOMOBIELBEDRIJF
Fa. MoorthaemerUWROVER DEALER _ _„.Oude Rijksweg Noord 16,
Susteren, tel. 04499-1549

1 Mazda 626 coupé 2.21 CLX blauw 1991
Rover 216 SE EFI silver 1989. Alfa Romeo 331.5 groenmetallic 1992

> Volvo 440 DL grijs 1991
Rover 820 Si sedan bruinmet 1988
Austin Metro 1.3 silver 1990
Opel Veetra 1.8 GLS roodmetallic 1992
Rover 216 GSi automaat, racing-green 1992: BMW 316 grijs 1985 f

Mini Magie grijsmetallic 1987
Rover 214 SI 3-deurs wit 1992
Rover 214 SI 3-deurs racing green 1994
Austin Metro GTA rood 1990
Peugeot 405 GLD 1990
Mini Red Hot 1988

DUOI

_^^
V

GARAGE
mITTTmi schoenmakers
I.ljjgJ.l SITTARD B.V.

Limbrichterweg 78, 046-512814
Nieuwe Nissan Micra 3 stuks kenteken klaar,
voor ’1.936.- gratis ace. + ’1.550,- korting,
excl. aflevering ’21.865,-
Nissan Sunny 1.6iSLX '90+91 nw.mod.v.a ’18.900,-
Nissan Sunny 1.4 LX, 5-drs., '91+92 nw.mod. v.a ’ 19.900,-
Nissan Sunny Florida 1.6iSLX d-grijs 11-'B9 ’14.900,-
Nissan Sunny 3-drs. 1.3 + 1.4 Itr. 3st. v.a ’ 9.900,-
Nissan Micra 1.2 3-drs. '91, 42.000 km ’14.900,-
Nissan Primera 2.0 Itr. 4-drs.+s-drs. 5 stuks v.a ’ 22.900,-
Nissan Bluebird 2.0 5-drs. '88 ’ 8.950,-
Nissan Bluebird 2.0i5-drs. d.grljs '90 ’ 17.500,-
Austin Montego 1.6 LS 4-drs. LPG ’ 8.900,-
Alfa Romeo 33 Junior 1.35, 5-drs. 48.000 km ’14.900,- :
BMW 524 TD 4-drs. lichtbl.met. 05-'B9 ’ 19.900,- ;
Ford Sierra 2.0i4-drs. d.rood met. '90 ’ 18.900,-
Ford Escort station 1.6D, d.grijs ’10.900,-
Honda Civic automaat 1.3 3-drs. wit ’ 13.900,-
Honda Shuttle 1,5i, lichtgrijsmet. '92 ’ 25.900,-
Hyundai Lantra L6i 16V 4-drs. GL st.bekr ’ 21.900,-
Mazda626 1.8 Miljonair, 4-drs. '92 ’23.900,-
Mazda 323 1.3i3-drs., GLX '92 ’21.500,-
Mazda 323 1.5 GLX 4-drs. beige, 44.000 km ’14.900,-
Opel Ascona 1.8 LS 4-drs. automaat 06-'BB ’11.900,-
Opel Kadett 1.6i5-drs. d.blauw - ’12.500,-
Opel Kadett 3-drs., sportuitv. '87 ’ 7.450,-
Peugeot 505 2.0 4-drs.'B7 ’ 7.450,- >Volvo 340 4- +5-drs., 1.4+ 1.7 v.a ’ 6.900,-

-'VW Passat I,Bi 5-drs. grijsmet ’ 9.950,-
VW Polo 1.3icoupé Fox '92 ’17.900,-
Nissan Urvan 2.0 LPG Lwbdubb. cab ’10.900.-
Nissan Vanette bestel 2.0 D '91 +'94 .-. ’15.900,-

TERREINAUTO'S
Nissan Terrano 2, SLX, 3-drs., 2.4i, benzine,
veel extra's, geel kenteken, 16.000 km ’52.900,- j

Diverse GOEDKOPE INRUILERS, 7 stuks
Eigen financiering en inruil. Bovag-garantie tot 1 jaar

Donderdag koopavond D2156 [

r_ A

COUMANS GELEEN BV
!!!!! supervoordeel !!!!!

Alfa 155 2.0 TS groen febr.'94
Alfa 155 1.8 TS L grijs mei'94
Alfa 164 2.0 TS S rood apr.'93
Alfa 164 3.0 QV rood mei'9l
Alfa 164 2.0 TS groen jan. '90
Alfa 75 1.8 IE LPG Indy rood mrt.'9l. Alfa 75 1.8 IE grijs mrt.'B9
Alfa 33 1.7 IE 16V QV zwart apr.'93
Alfa 33 1.7 IE 16V QV rood mei'9l
Alfa 33 1.5 Tl zwart sep.'B7
Alfa 33 1.5 grijs okt.'B3
Alfa 33 1.3 Junior grijs feb. '88
Alfa 33 1.3 Junior wit sep. '88
Alfa 33 1.3 Silver S grijs jul. '88
Fiat Tipo 1.4 IE E 2rood apr.'94
Fiat Tipo TU diesel rood jun. '92
Fiat Tipo 1.6 DGT grijs jan. '91
Fiat Tipo 1.6 DGT LPG blauw jan. '91
Fiat Tipo 1.4 IE grijs jun. '90
Fiat Tipo 1.4 IE blauw okt. '91
Fiat Uno 70 IE zwart jun. '90
Fiat Panda 1000 CL IE rood mei'9o
Audi Coupé 2.2 E GT blauw apr. '87
Lancia VlO Fire IE wit aug. '91
Mazda 626 GLX 1.8 blauw mei'BB
Mazda 626 1.6 sedan wit jan. '86
Mercedes 250Dwit jan. '87
Mitsubishi Galant 1600 EL grijs sep.'B7
Opel Astra 1.7 TD Stationcar zwart jun. '93
Opel Kadett 1.8 HB LPG wit mrt.'BB
Opel Kadett *HB 1.3 rood mei'Bs
Peugeot 106 1.1 KR groen jan. '92
Peugeot 205 1.1 GR 5D blauw jul.'BB
Volvo 240 DL grijs apr. '87
Mercedes 250 diesel
Stationwagon, veel extra's grijs jul. '86

Occasions zeer aantrekkelijk geprijsd.
Rijksweg Zuid 310 - Geleen

Tel. 046-756222 0439

A autobedrijfw. KEES
Dorpsstraat 64, Schinnen

MITSUBISHI ,e| 04493-1721 D3653

Mitsubishi Colt 1.3 GL LE aug. '91
Mitsubishi Colt 1.6 GTi 16V juli '89
Mitsubishi Lancer 1.5 GLXi HB nov. '90
Mitsubishi Lancer 1.5 GLXi aut nov. '89
Mitsubishi Galant 1.8 GLS LE mei '91
Mitsubishi Galant 1.8 GLi HB maart '89
Citroen BK 19 TRi okt. '89
Mazda 323 1.6 GLX 16V aut jan. '92
Mazda 626 HB 2.0iGLX okt. '90
Nissan Sunny 1.6imrt. '89
Mercedes 230 E automaat april '89
Bijonsgebruikte auto's ongebruikelijkgoed

.■*- ■ -^&*
jAGUAir

Regionaal Jaguar Centrum o__

J.W. Demandt-Wagemans b.v.
OCCASION
JaguarXJSVI2 Targa 1987 Dorchester grey
Jaguar XJS Vl2 C 1986 Grenadier-Red
Jaguar XJS 4.0 1992 Kingfisher blue
Jaguar XJ6 2.9 1988 Moorland green
Jaguar XJ6 2.9 1990 Westminster blue
Jaguar 50v.4.0 1991 Jade Green
Erkend airconditioning vulstation voor alle automerken,

Systeem Rl2& 134 A
Rijksweg Zuid 216, Sittard, tel. 046-520840

mgwmm
Peugeot 205 cabrio, Roland Garros, groen met., 30.000 km '93
Volvo 940 GLE 16VEslala,ABS, 1e eigenaar 91
Volvo 740 GL 2.3 inj.. antracietmetallic, trekhaak, 1eeig 11-'9O
Volvo 240 GL 2.31 wijnroodmetallic, zeer mooi 6-'9l
Volvo 460 GLE I.Bi, executive smokezilver, 12.000 km 4-94
Volvo 440 automaat, wit, 45.000 km 6-92
Volvo 440 I.BÏ, donkergrijs, achterspoiler 09-'9l
Volvo 440 GL 1 Si. rood en wit, diverse extra's '92
Volvo 460 turbowit, zeer exclusief '90

""' Diverse Volvo's 440/460.1 jaar oud, weinig km's, vanaf ’ 29.000,-"*'
Volvo 340GL Special 5-drs., blauwmet, nieuwstaat 6-'9O
Volvo 340DL, 5-speed, rood, zonnedak '88
Volvo 340DL sedan, groenmetallic. mooie auto 09-'BB
Renault Clio automaat grijs. 40.000km 10*-91
Ford Sierra 2.3 diesel, station «tv., rood 09-89
Mazda 323 LX automaat grijs, 55 000 km 6-'BB
Opel Kadett 4 drs,, 1.3S. wit '87
Opel Ascona 1.65, 5-drs, nieuwstaat 7-'B4
Alle occasions mcl. afleveringsbeurt, APK,
Paspoort voor Zekerheid, Bovag-garantie
(voor auto's vanaf ’ 7 500,-). Inruil mogelijk. duzi

Rijksweg-Zuid 320,
GELEEN, tel. 046-742719. I

11*^—#VOLVO[

_mmmmmmmmmmmmmms^j; ___ \ Y\J>e|

—-~*^ H

Wmm y

_. I^^^*BtJ

—-^48^ Autobedrijf r-msn
Jasper B.V. SsS

WINDRAAK 29, 6153 AC MUNSTERGELEEN, 046-521944
OFF. PEUGEOT-DEALER

d6bo

Peugeot 106X511.4 1992 Audi 80 S 1.6 1989: Peugeot 106KT 1.4 1992 Citroen BK 1.6 RE 1988
Peugeot 205 Accent 1.1 1987-1988-1991 Ford Escort CL 1.6 1988
Peugeot 205 GT11.9 1990 Honda Civic LS 1.5 1992
Peugeot 306 KR 1.6 1994 Honda Concerto 1.5 1991
Peugeot 309 XL diesel 1990-1992 Nissan Sunny 1,3 SP 1988
Peugeot 405 GLi 1.6 1988-1990-1991 Nissan Primera 2.0 LX 1992
Peugeot 405 GRi 1.8 1993 Opel Corsa 1.4 1990 l
Peugeot 405 SRD 1991-1992 Opel Kadett 1.3 1989
Peugeot 405 5R11.9 1990 Pontiac Bonneville autom 1989
Peugeot 605 SLi 2.0 1991 Suzuki Swift GLX 1.6 1992
Peugeot SRTi 2.0 1993 VWJettal.3 1987

Gecontroleerde goedkopere occasions
Alfa Romeo 33 super 01-'B7 7.900,-
Alfa Romeo 33 super 03-'BB 9.600,-
Fiat Panda 34 06-'B5 3.800,- i
Fiat Panda L 07-'BB 6.900,-
Fiat Ritmo 60 L 03-'B4 4.100,-
Fiat Uno 45 09-'B6 3.900,-
Ford Escort 1.6L 5-drs. 12-'B4 4.650,-
Mitsubishi Galant 1.6 GLX 05-'B7 8.600,-
Nissan Micra 1.0 01-'BB 7.700,-
Opel Kadett 1.2 S 04-'B4 3.850,-
Suzuki Alto 05-'B5 4.900,-
Peugeot 205 Accent 06-'BB 9.650,-

Honda Integra 1.5automaat 5-deurst 85.000 km, 02-'B7 10.850,-
Special car
Subaru Mini bus 7-persoons
4 WD, 1.2 motor, mcl. div. extra's, 03-'9l, 42.000 km 15.950,-

Rijksweg Zuid 212

Toyota MENGELERS Sittard »*. m_Z

A
® Auto Veneken B.VJ®

„Occasioncentrum" „Occasionkelder"
Prins Mauritslaan 171 Leyenbroekerweg 27

6191 EE Beek 6132 CA Sittard
tel. 046-372882 tel. 046-515777

Veneken Beek Veneken Sittard
Audi 80 2.3 E blauwmet 1992 vw Go |, CLI6OO cc 4.drs tornadorood 1993
Alfa 3313, grijiimt. 1991 vw Go |, Madison 1.6i, rood 1989Alfa 164 2.0 TwinSpark,gri*smet 1992 vw Passat CL Variant 1800cc groenmei 1991
Div. Audïs 80 2.0zwartmet 1993 VW Passat CL 19diesel, wit 1992
Audi 801.8 S blauwmet 1991 vw Passal 18ig0pk pesign, blauwmet 1993
Audi 100 2.0 E, groenmet 1988 VW Passat Var. CL 1800i, zwartmet 1993
Audi 100 2.3 E, goudmet 1989 vw venlo I.Bi, 90 pk, blauwmet 1993
Audi 100 2.3 E, grijsmet 1991 VW Passat 75pk CL sedan, wit 1992
BMW 3161 wit 1989 TO p 0 Fox MUpé 1.3izwart 1990
BMW 518iwil 1990 VW GolfAtlanta 1600i, zwartmet 1994
BMW 320i Tounng, groenmet 1990 VW Goll Function 1600cc blauwmet 1992Citroen AX 1.1, blauw 1990 VW Goll CL 1.6izwartmet 1989
Fiat Uno 45 SIE 2x gnismet. 2« 1991 VW Jetta C 1.6 4-drs 1986
Fiat Panda 1000 rood 1990
Ford Scorpio 2.4, grijsmet 1989
Ford Scorpio 2.4i, autom. groenmet 1992 Audi 8016001 blauwmet 1990
Ford Orion 1.6CLX RS uitv., rood 1991 Audi801.8Sblauwmet 1991
Ford Sierra 2.0 iCL wit 1991 Audi 801.8 S wit 1992
Ford Escort 1600GT wit 1991
Ford Escort GT 1600rood 1991 Ma2(la 3231600cc sedan , aoi 19g1
Ford Sierra 2^o iGT. rood 992 Mazda 3231.3 LX, grijsmet 1988
Honda Accord 2.0 grusmel. ... 1992 Ford Sierra 2.0 GL groenmei 1987Honda Civic 1 5DXi sedanroodmel 1992 opel Kadett HB 1.61, wit 1988Lada 2104 Stationcar 1.6 990 Peugeot 106KT zwart 1993
Mitsubishi Colt 1.3, rood 1993 peugeot 405GLi rood ... .... 1990
Nissan Sunny 1.6, rood ............ 1989 Peugeot 405 GRi blauwmet 1991OpelAstra 1.41young, wit, 5000 km 1994
Peugeot 405 GLi 1.6,zwart 1990 Dl5lB
Suzuki Vitara Cabrio 1.6 JLX, wit 1992
Toyota Corolla GTS i zwart 1992 r ' '" i
Volvo 850GLT autom groenmet 1992 Veneken Beek

' Volvo 440GL roodmet 1991 " .voivo 340 dl wit ’ 2 750. 1983 Volvo 850 GLT automaat
Volvo 940GL roodmet. Ipg 1991 , ...
VW Golf II diverse uilv.t kleur 1989-1991 QfOenilietalllC
VWGolt 111 1.4-1.6CL div. kleuren 1993 „- «».,,. ._._,.
VW Goll 31.8 GL zwartmet. 5-drs 1992 «♦/.UUV Km \XfS-\
VW Passat Variant 1.8rood 1993 l —- 'VW Passat Variant 1.8zwartmet 1991
VWVento 1.8CL blauwmet 1993

k
y_\ «n
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<n. *. OFFICIAL DEALER fc!

ifc-iw De service is spreekwoordelijk! \

| '______wk " I
,-, Erkend '/ / Schadeherstel 3

ZL_/ Bedrijf |

DIESELS: Ford Escort 1.3 C 1989 [
Audi 80 sedan 1990 Ford Escort 1.4 CL 1989/90/91 ,

Ford Escort 1.6 CLX 1991/92
Ford Escort Va.n 1.3 1991 (

AUTOMATEN: Ford Escort 1.8 KR 3i ....* 1992
Ford Escort 1.4 CLX 1992 Ford Mondeo 1.8 CLX 1993

Ford Scorpio 2.0iCL 1990 [
Diverse Siërra's in aanbieding IB BENZINE-AUTO'S: Mazda 626 1992

Ford Fiesta I.li CL 1991 Volvo44oDL 1993 I
Ford Fiesta I.li CL 5-drs 1991 VW Piek UP dubb.cabine ...1984/86

WW Weth. Sangersstraat 7 (bij Makado) Beek
W^ tel. 046-376543, fax 046-377547 o?*»

A -
STERK VERLAAGDE PRIJZEN!!!

Overtuig u zelf bij een bezoek aan onze ahowroom
0.a.:
Ford Scorpio 2.0iCLX 5-drs., 43.000 km . '92 Mooie auto's beneden ’ 10.000,-
Ford Scorpio 2.4iCLX 5-drs '90 0.a.: ~-,
Ford Sierra 2.0iSpecial, 4-drs '89 Ford Sierra 2.3 CLD 5-drs ,5i
Ford Sierra 2.0 5-drs., sp, div. extra's '89 Ford Sierra 2.0 CL 4-drs ,°i
Ford Sierra 2.0iCL 4-drs. AUTOMAAT '91 Ford Sierra 1.8 Laser 5-drs ,Ji
Ford Escort 1.8 CLX 3-drs '92 Ford Escort 1.4 3-drs '86/8'
Ford Escort 1.6i3-drs. S, div. extra's '91 Mazda 323 3-drs. 1.3/1.5 'i
Ford Escort RS TURBO 130pk '89 Opel Manta I.BS GT ,S
Opel Kadett 1.6i4-drs., LPG '91 Ford Scorpio 2.0 CL 5-drs., automaat ,°5
Opel Kadett 1.3 3-drs '88/'B9 Seat Mirabella XL 3
VW Golf 1.63-drs '88 Ford Sierra 2.0 3-drs. Laser '84/'B5/ »°
Ford Escort diesel 3-drs '86/'B9/'92 Ford Granada 2.3 GL
Auto Könings... uw adres voor een verantwoorde occasion °*^<im^^Wt_Omm_______l___m. A -1

iVadah *>*
J___VéW SITTARD Rijksweg-Zuid 90-100

__mW__W WEERT Sittard ~
M ____WJmW GELEEN tel. 046-515200 6 MND.

Ëf Ford Fiesta 1.1 3-deurs ; 1991 1
pi:: Ford Fiesta 1.3 3-deurs 1992i:|| Ford Escort 1.6 5-deurs 1991 '$
I*!*;! Ford Escort 1.6 5-deurs .1990 |:
'M Ford Escort 1.6 sport 1991 |
'M Ford Sierra 2.0 5-deurs 1992m Ford Sierra 2.0 5-deurs 1990 |

Ford Mondeo demo 5-deurs 1994 |
'M Ford Sierra 2.0 stationwagen 1990 iï;
M' Opel Kadett 1.4i1990 Um Opel Veetra diesel .1992 I

Deze week voordeelaktie

’ 500,- tot ’ 2500,- korting bij aankoop van een gebruikte auto!
Inruil en financiering mogelijk

Sh
P^^^^^^^SwitiÉlßl ICi3iJr2^P»»^^i^i^i^B

Kom naar de grootste Zuidlimburgse Opel-dealer. Dus: de grootstekeuze (alie merken)
SITTARD ACTIE:Nu autoleven lang geen APK-keuringskosten meer. (Auto's bovenf 7.500,-) BEEK

Nu mogelijkheid tot 24 mnd. EXTRA garantie (auto's tot 5 jaar)

9°!?a 89t/m9i Peugeot4osGXJ 91 f Rn met uw nieuwe Göttgens occassion rentevrij 1995 binnen
Kadett '86t/m'9l Renaultl9 '9092 Mli *_****_ «oinuAstra '91Vm'94 Renault 25 2.5 GTX '86 NU BIJ AANKOOP VAN OCCASSION
Ascona '82 t/m '86 Seat Ibiza '90
Veetra '89 t/m'94 VWGolf '89 4- "ii_ flflfl , -' ■ tn_c\
Omega '88t/m'92 Voivo46o '90 MAXJF ill«lll|M»j uitgestelde betaling (tot lp mei 199& JPeugeot 205 xe '90 fin/ DCRITCT Kom <ar»Bs en vraag maar de speciaie

Peugeot 106xr '92 |f /o nEni i t aanbieding die Göttgens voor u kan maken.
Andere merken RoverGTA '91 ,;■:■■ , ■ ~__, -,~.-~m~. ..*—.-,» **»-■*,*■ "■ ". \n**
Mazda 3231.61 GLX 4-drs '91 " Ford Sierra 2.0 '88 KeUZ6 Uit OPEL, FORD, MAZDA, RENAULT, VW,
Mazda 121 GLX cabrio '91 HondaAccord 2.0i16V '90 „ ... ' . ... \/fil V/H DCI ICPfïT FTHLancia VlO automaat '92 ChevroletBeretta '91 | Geldig van 15 nov. tot 20 nov. VULVU, PbUbfcUl tjUJ

Wat kan Göttgens voor u doen: * leasing op maat * huurauto's * onderdelen * ace. * financiering * verzekeringen etc.
Haspelsestraat 20, Sittard Magazijn open ook zaterdags Weth. Sangersstraat 1 (bij Makado), Beek
Tel: 046-516565 Sittard 10.00-12.30 uur Beek 10.00-12.00uur Tel: 046-375858 g
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9piccolo's
37, Heerlenbus 3100, 6401 DP Heerlen

x^'bank: 1035100
*k: ABN-AMRO 57.75.35.935
"; 045-739204 of 739364
f*-....

J^lo'sjJJ kolom, in kleine letters met één woord in
Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per>er hoogte: ’ 1,40.

■J^nde tarieven voor rubrieken Proficiat en
,'riist/Gevonden ’ 1,25 per mm, Onroerend Goed en
X^l|Ven Transakties’ 1,90.

' o» 2 kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met
liim' één woord in grotere letter (14-punts).
iL^umhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo's en
w. a,ies zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogte per
E:/I,9°'
ivirt nde ,ar|even Kontakten/Klubs en 06-lijnen: ’ 2,35.

onder nummer: ’ 7,50.
isnummers op aanvraag: ’ 4,75.

lt,*1- zijn exclusief 17,5% BTW. Betaling contantof, Qe acceptgirokaart die uwordt toegezonden.
|J* lerubrieken UITSLUITEND a contant en mét""natie.
■eie*^::':

L'BT°nisch opgeven

t/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
* tot 12.00 uur daagsvoor plaatsing.

lljj-lijk opgeven
"ve via de 1e post daagsvoor plaatsing.

opgeven
""30-17 van onze kantoren maandag t/m vrijdag
Ijl, ' '00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag..., Vr'idag 11.00 uur.y! ,

60 9een enkele aansprakelijkheid aanvaarden
**! ti £ e van welke aartjl dan ook' ontstaan door niet,

'ai 9 of onjuist plaatsen van advertenties.

I^burgs Dagblad wordtdagelijksgelezen door
\a250.000 personen van 13 jaaren ouder.

Summo Scanner) D930

-v^^ Personeel gevraagd
Welke enthousiaste, vakbekwame,

ko zelfstandig werkende kok
rtlt op korte termijn de keukenbrigade van de Croon-

familie versterken?
Totri r afwisselenc-werk' gunstige voorwaarden.,<-e Croonfamilie behoren: Hotel Janvan der Croon

C»»!6■ert* Feestkasteel de Grote HeggeThorn, Croon
eringWeert. Soll. binnen 8 dagen aan Hotel Janvan_Vfl. der Croon, Priesveldlaan 99,6001 XC Weert.

04950-39655t.a.v. Chefkok Bert Renders.

1^ HetLimburgs Dagblad vraagtBEZORG(ST)ERS voor
.SCHINVELD !
'"'Ü'On 'n'° over ce aari** van et we^'<, ce c"uur van ce
"'Ü-jirt en de hoogte van de verdiensten en extra's

"aens kantooruren even langskomen of bellen,
81, Brunssum g 045-256363.

Ervaren CNC-DRAAIER
VnPrin 9enCj 9ezocht voor een relatie in Kerkrade.UOrmeer informatie: Start Kerkrade S 045-460847.

_m -^ -f ______
_____m _____M

ir 66nbJad "DE TELEGRAAF" is op korte termijn op zoek |
ISeneuzekandidaat

Bezorg(st)er
Web HOENSBROEK- Verdiensten pim. ’ 200,- per 4

0v6r 11 * PlrTi- 35 abonnemente per dag. Meer informatieac aard van de werkzaamheden kunt U krijgen onder
\ tel.nr. 045-726051.

Gevraagd

w Part-timers
17.30-20.30 uur in de industriële schoonmaak.

Info: 045-326394.. Firma J.H. Visser vraagt voor direkt

tegelzetters
0rProjecten in Puitsland, zonder ervaring onnodig

s^^-^_ te solliciteren. S 04120-40029 ,
Ervaren gedipl. drogiste

Vqq. riMin: 3 jaarervaring, full-time, leeft. 20-35 jr. Irefl ert °9is'er.ij in Kerkrade. Zonder ervaring onnodigte"-'eren. Br.o.nr. B-06227, Limburgs Dagblad, Postbusv-- 2610,6401 PC Heerlen. ;—■ |

verkoopster met ervaring
Jeans-en vrijetijdskleding, leeftijd pim. 20-28 jaar,

voor pim. 15 uur per week.
w-~-~-^TeLO4S-226767, na 11.00 uur.

t'*icÜorclen? Laat u nietCJ'in: rVi! „ Bel de model-K0bip0;91122360 (1 gpm)ftp^ggvegomiatie.Kloos w°rden? Laat u
N§rafpro en professioneel
151^^20^^3440-30022^JOeü.» Neu, Neu, Neu
'rï ni£yERTRIEBSPROFIS% % welche werden"S:Pavrbensationelles Pro-

j;üf*|9d. „ TAXICHAUF-V M 'uil-time en part-V de" na 18.00 uur:
■-fc-^Üigijën.
?iJke LENT ES voor na-Ssta c°smetica. Grote

'"'■ °P*

S^wii^°derne sla9erii6 VpL^sP-m' een full-> mlRKOOpSTER. Als% gjsen houd, enSren om k|anten te, vin-jt nln als ie het pret-
! i£! Tet leuke colle-

'>CJe 17
6 en7 ben ii 719 ir' °ud bent'IT c«e I misschien diege-'SOL?)eken- Ben »e■ & ft6rd, u ko" dar,tSkV' bel voor eenNceri!?eri| van Mclik'fSÜSPTrt"?, '> Loon teJB>^ëLPisjlB739.

JOpST (Part-time) VER--7r viep." en medewerk-VCS6"^^!?.- Sla-il^erkrartf v '* Pie,erstr.

>> Hrif voor 1 ochtend'sICWr OPPas. om-'n* Tel. 046-333255

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.
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.
FYSIOTHERAPEUT(E) ge-
vraagd voor praktijk in
Duitsland. Tevens vervan-
ging gezocht van 5-12 t/m 9- i
12. g 00-49.2461-57045/00-
-49.2463-3551. 'Gevraagd FRITUREHULP
voor enkele avonden per
week. 045-352013 na 14 u.
INTERZEND vraagt electro-
monteurs met en zonder er-
varing. g 043-622582. ',
Bedrijf zoekt eerlijke, en-
thousiaste VERKOOPTA- .
LENTEN, voor acquisitie en
telemarketing. Schr. reac-
ties aan: Adv. bur. voor :
Comm. en Media, Hitsberg
6,6121 RS, Bom. ,
STRATENMAKER ge-'vraagd voor terras te leggen.
Tel. 04499-1051.

Gevraagd OPPAS voor 2
kinderen 3 en 6 jaar. Liefst
woonachtig in Voerendaal
voor 3 a 4 hele dagen per
maand. Moet genegen zijn
de vroege ochtend- en
avonduren op te passen.
Werktijden volgens rooster.
Telef. 045-752215.
Nette HULP in de huish. ge-
vr. voor 1 morgen per week,
Sittard. Br.o.nr. B-06229,
Limburgs Dagblad.Postbus
2610,6401 PC Heerlen.
Gevraagd part-time TAXI-
CHAUFFEUR. Persoonlijk
melden Maastrichterstr. 155,
Brunssum.

Personeel aanbod
INT.VERZORGSTER (20 jr.)
zoekt werk voor de ochtend-
uren. Telef. 045-253791.

Te huur gevraagd
Voor Paint Bali

te huurgevr. BOS pim. 2 ha.
Michiels, Kasteelstr. 21,

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

OG te huur
OIRSBEEK: te huur ruim 2-
kamer appartement; woonk.,
kitchenette, slaapk., badk.,
berging binnen en buiten.
Telef. 04405-1700.
Te h. gemeub. appartement
3 kamers, centrum KERK-
RADE-W. Postbus 1067,
6460 BB Kerkrade.
Te huur: rand VALKEN-
BURG, Kloosterweg 4: 1-2
pers. zelfst. app., geleg. in
riant park, met eigen berging,
parking, tuin. Beleg.mij. Alca
8.V.,g 04406-15807.
1 a 2 persoons APP. te huur
voor werkende persoon,
geen huisdieren, ’BOO,- p.
mnd. Telef. 04406-40402.

Bedrijfsruimte
Te huur LOODS 100 m 2te
Landgraaf, wc. en g/w/l aanw.
Tel. 045-311288 na 12 uur.
Te huur MEERSSEN: Win-
kelpand, gunstige ligging.
Huurprijs ’ 1.250,-. excl.
energiekosten. Br.o.nr.
B-06220, L.D., Postbus
2610,6401 PC Heerlen.
Te k. Geleen Zd. WINKEL-
PAND. Inh. winkelruimte
pim. 130 m2, 2 garages,
keuken pim. 10 m2, kelders
pim. 90 m2, 2 grote boyen-
won. met zonneterras. Te
bevragen 046-746249.

Kamers
Te huur voor werkend per-
soon NIEUW gestoffeerde
en gemeubileerde kamer
’525,- per mnd. all-in. Telef.
045-427711 b.g.g. 219666.
Te huur te NUTH gemeub.
kamer per direct. Tel. 04492-
-2587.
Gestof. zit./slpk./keuk. Aker-
str.-N, HOENSBROEK,
’420,- p.m. all-in. Tel. 045-
-221217. Voorkeur ouderen.
KAMERS te huur met kost,
voor oudere dames en he-
ren. g 045-729784.

Bouwmatimachines
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-
ten underlaym. en OSB 19
mm ’ 47,50; rockpanel
(Trespa) ’75,-; magazijnst.,
enz. Rennemigerveldweg
70A, Hrln. 045-729710.

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

Hobby/D.h.2.
Hobby Handwerken J. de
Smet, Prinsenstr. 59,
Hoensbroek. g 045-216789,
BREIGARENS, borduur-
pakketten, hobbyartikelen
en pergamano.

Transacties
Te huur luxe SERVICE-
KANTOREN, te Kuyp bij Nij-
megen, vanaf ’7OO,- p.
mnd. Inf. 08850-12880.
Ter overname aangeb.
HERENMOPEZAAK in Z-
Limburg, A-lokatie, zonder
cont. onnodig te refl. Br.o.nr.
B-06198, Limburgs Pagblad,
P.B. 2610, 6401 PC Heerlen.
BEPRIJFSPROBLEMEN op
financ.-econom. gebied?
Vrijbl. Iste gesprek met erv.
int.manager. Crisis Consult,
043-217407.
Te koop grote WINKEL-
KOFFIEMOLEN. Sinaistr. 4,
Heerlen. Tel. 045-427396.

TV/Video
Kleuren TV's 12-16 kan. v.a.
’6O,- met afst.bed. v.a.
’125,-, met txt v.a. ’250,-
-o.a. Philips / Blaupunkt.
Radio/TV FRANK BV, Bok-
str. 33 H'heide.S 045-213432.
Goede KLEUREN-TV'S met
garantie, grote sort. v.a.

’ 95,-. Yv-occasioncentrum
Geel. Grasbroekerweg 25,
Heerlen. Tel. 045-724760.
Te koop VIPEOCAMERA
Sony Handycam, i.g.st.,
compleet met tas, ’650,-.
Tel. 046-754535.
Wat VERKOPEN? Adverteer
via: 045-719966.

, .— 1.

Onr. goed te koop aangebVgevr.

Makelen is vakwerk! \
Bel daarom alleen een specialist! ;
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# 'Woonhuis verkopen??? !
Directe aankoop via uw notaris zonder kosten.

KOOPWONING VASTGOED 92 BV. 040-128897.

Sloopauto's
Wij geven U de HOOGSTE
prijs voor Uw auto, sloop- en
schade-auto. 045-225774.
Te koop gevraagd sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Auto-
sloperij Marxer: 045-720418.
Te koop gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
A. Korter, g 045-229045.
RAPIE vraagt loop- sloop-
en schadeauto's, met vrij-
waringsbewijs. Locht 70,
Kerkrade. g 045-423423.
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Maandag 13.00 -18.00 uur. Di. t/m vr. 9.00 - 18.00 uur.
Za. 9.30 - 17.00 uur. Donderdag koopavond. | [

In de Cramer 188 - Woonboulevard Heerlen Telefoon 045 - 754200 ____] ]-
i

Met spoed WOONHUIS te
koop gevraagd. Wat ouder
huis of opknappen geen be-
zwaar. 040-129013.
Te k 2-kamer APPARTE-
MENT centrum Hoensbroek,
’86.000,-. g 046-524180, b.
g.g. 046-528413.
SCHINVELD, Broekstr. 42.
Woonh. met op de begane
grond: woonk., keuken, 2
slaapk., badk., toilet. 1e verd.

3 kamers en zolder.
’147.500,-. Bij 100% fin.
netto ca. ’7OO,- per maand.
Wijman & Partners, Heerlen,
g045-728671.

Te koop gevr. ouder
WOONHUIS met tuin (op-
knappen geen bezwaar). Tel.
046-753367.
Woonhuis met SPOED te
koop gevraagd, opknappen
geen bezwaar, g 040-114752.
WOONHUIS met spoed te
koop gevraagd, staat van
onderhoud niet belangrijk.
045-724056.
Halfvrijst. woonhuis te
HEERLEN, 3 slaapk., en
zolderslaapk., nw. badk. met
2e wc, woonk. met half open
moderne keuk., gar., tuin
met zwembad, g 045-217161.

Te koop gevr. schade- en voude sloopauto's. Tev. on- j
derd. Autosloperij K. KÖR- !
FER, 045-227377, Indus- "triestr. 7, Hoensbroek. 'Wat VERKOPEN? Adverteer i
via: 045-719966. f

Schade-auto's 'Te koop gevr. LOOP- sloop |
en schade-auto's. Tevens f
oud ijzergevr. 04450-3866. _ >

Bedrijfswagens }-
Te k. weg. overcompl. MER- fCEDES MB 100 Diesel, bwj. r
'90, i.z.g.st. g 045-750633. L

Auto's

Off. FSO Dealer P. van DIJK & Zn
Mercedes 350SL cabrio '72; VWPassat 2.0 div. extr. '91

’ 23.750,-; Volvo 460 '91 ’ 21.750,-; Alfa 75 Imola '91

’ 17.750,-;Lancia Dedra 1.8 '92 ’ 22.750,-; Ford Mondeo
1.6 CLX 8-93’ 32.750,-; Ford Orion 1.6 CLX '93

’ 24.750,-; Fiat Tempra 1.6 '91 ’ 15.750,-; Fiat Uno 70 '90

’ 9.500,-; Audi 100 2.3Eaut.'9o ’ 27.750,-; Peugeot 605
SLi '91 ’ 24.750,-; Peugeot 205 1.1 .GR 5-drs. '93

’ 17.750,-; Peugeot 405 1.6 GL '89’ 13.750,-; Kadett 1.3
en 1.8 5-drs '87 ’ 9.750,-; Ford Siërra 2.0 CL Sedan '92

’ 23.750,-; Ford Siërra 1.6 Sedan '91/'92v.a. ’ 15.750,-;
Ford Escort 1.6 '93 ’ 23.750,-; Ford Escort 1.4 '90

’ 12.750,-; Ford Fiesta 1.1 '93 ’ 17.750,-; Fiesta 1.1 '88 ’9.500,-; Ford Scorpio 2.0iCL aut. '88 ’ 16.750,-; Honda
Accord 1.6 '88 ’ 10.750,-; Volvo 440 GL '90 ’ 17.750,-;
Ford Escort 1.4 '87 ’ 8.750,-;Audi 80 '86’ 6.250,-; Fiat

Regata 85S '86’ 4.500,-;
Inruil, financiering. Bovaggarantiebewijs.

Autobedrijf en APK keuringsstation. P. van Dijk & Zn.,
Hompertsweg 33, Landgraaf. Telef. 045-311729.

Auto's v.a. ’ 10.000,-
-2 jaar garantie

Keuze uit 80 occacions in 1000 m2showroom.
Jeeps- combies - diesels - automatic's
TEVENS UW SCHADESPECIALIST

Reeweg 112, Landgraaf. Telef.nr. 045-321810.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
Schadeauto's

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

Alfa 33 1.7 QV, zwart, 118
PK, alarm, cv., el.ramen,
bwj. '88, pr. ’5.900,-. Tele-
foon 045-443753.
Koopje zwarte AUDI 80, bwj
'90, nat.autopas, ANWB-
keuring toegest., schitteren-
de auto, moet weg, 75.000
km, vr.pr. ’16.250,-. 045-
-421306 b.g.g. 045-721532.
Te koop MINI 1000, bwj. '84,
APK, in zeer goede staat,

’ 1.500,-. Tel. 045-317675.
Te k. zeer mooie MAESTRO
LS 1.3, 5-drs., model '85,
’1.450,-. Zien is kopen. Tel.
045-424167.
BMW 325 i Cabrio, bwj. '86,
Alle extra's o.a. leer,
111.300 km. Boekjes aanw.
Vraagpr. ’23.900,-. Tel. 06-
-53153743.
BMW 318i, bwj. '84, als nw.,
sportvelgen en nwe. banden,

’ 6.500,-. Tel. 045-231273.
Citroen KM 2.0 Comfort, bwj.
'91, zwartmetallic, alarm,
schuifdak, trekhaak. Offici-
eel SAAB Dealer Kompier,
Heerlerbaan 66, Heerlen, g
045-428840.
Citroen BK 1.9 GTi-16, bwj.
'88, rood, electr. ramen,
central lock, stuurbekr., ABS.
Officieel SAAB Dealer Kom-
pier, Heerlerbaan 66, Heer-
len, g 045-428840.
Te koop CITROEN CISE
Bestel, bwj. 3-'9l, 50.000
km., pr. ’13.000,- mcl.
BTW, g 04405-1700.
Daihatsu CHARADE TS
Special, bwj. '89, rood,
52.000 km., 1.m.-velgen,
spoilerset, sportief! Officieel
Saab Dealer Kompier, Heer-
lerbaan 66, Heerlen, telef.
045-428840.
Johan SCHMIDT autohan-
del heeft diverse auto's in
voorraad van ’750,- tot
’6.000,-. Alles met APK.
Tel. 04492-2888. Hommert
24, Vaesrade.
Fiat PANDA 1000 CL IE Top
ten, uitgev. '91, i.nw.st., vr.pr.

’ 8.650,-. 046-583015.
Fiat UNO 45 S Fire '87, div.
extra's, i.pr.st., ’3.950,-. g
046-522718 na 18.00 uur.
Fiat UNO 55, bwj. '86, APK
11-95, blauw/grijs, i.g.st.,

’ 2.750,-. Tel. 045-729279.
Te k. Fiat PANDA 34, bwj. 9-
83, kleur wit, goed verzorg-
de auto, ’1.950,-. Telef.
045-327108.
Te k. Ford ESCORT 1100,
bwj '82, APK '95, pr.n.o.t.k.
Telef. 045-225161.
Te k. Ford ESCORT XR3i,
bwj. '85, APK, ’3.650,-.
Telefoon 045-723232.
Te koop Ford SIËRRA 1.6
EM Laser, bouwjaar '85, op
gas, i.z.g.st., APK 11-95.
Tel. 04454-66262.
Te koop Ford SIËRRA
I.6CL, bwj. 7-'9l, zwart, pr.
n.o.t.k. Tel. 045-319432.
Ford ESCORT 1100 Laser,
'85, 65.000 km, blauwmet.,
lage prijs, inruil mog. Auto-
bedrijf Boschker, Heerler-
weg 67, Voerendaal. 045-
-751605.
Te koop HONDA CRX, '86,
APK, wegens omstandigh.
Tel. 045-256510.
Lancia Thema 2.OiE, bwj.
'90, bordeauxrood, 69.000
km., 1.m.-velgen, alarm etc.
Officieel SAAB Dealer Kom-
pier, Heerlerbaan 66, Heer-
len, g 045-428840.
Mazda 626 1.8 GLX, bwj. '88,
wit, stuurbekr., electrische
ramen, 5-deurs, LPG. Offi-
cieel SAAB Dealer Kompier,
Heerlerbaan 66, Heerlen, g
045-428840.
Te k. MAZDA 626 Wagon,
bwj. 12-'BB, 85.000 km., pr.

’ 12.500,-. g 04405-1700.
MERCEDES 280 SL, met
winterkap, bwj. '84, mr. kl.
cabrio mog.; Mercedes 190
E, bwj.'B6. Tel. 043-212651.
Te koop Nissan MICRA bwj.
'84, nieuwe APK i.z.g.st.,

’ 2.500,-. Tel. 045-223090.
Nissan MICRA 1.2 XL, bwj.
'89, APK, 3-drs., blauw met.,
’8.850,-. Inr. mogelijk. Pr.
Bernhardstr 15, Landgraaf.
Nissan MICRA type '84,
roodmet, APK nov. '95,
f 2.500,-. Tel. 04752-4826.
Te k. Opel CORSA C 1.41
NZ Hatchback, kl. rood, bwj.
nov. '89, i.z.g.st. Reeweg 38,
Landgraaf.

Opel KADETT 2.0 GSi, bwj.
9-'BB, blauwmet., sport-
wielen enz. ’11.750,-. Tel.
045-320457.
Opel KADETT 1200 LS, type
'86, zilvermet., APK, radio-
cassette, 3-deurs, ’4.850,-.
Tel. 045-212088.
OPEL Kadett Life 1.41, 1-4-
-'9O, 83.500 km, 1e eig., ra-
dio, trekh., pr. ’13.500,- .
Te bevr. 046-746249.
Te k. Opel KADETT B, bwj.
'73 voor opknappen of on-
derdelen. Tel. 045-275428.
Te k. Opel ASCONA Hatch-
back, '86, zeer mooi, 91.000
km + APK. Tel. 045-256510.
Te koop Opel KADETT 1.6
Diesel, bouwjaar '84, APK
11-95, vraagprijs ’2.500,-.
Tel. 045-216280.
Opel KADETT 1.2 N, APK 5-
95, 5-deurs, i.z.g.st.

Peugeot 405 1.6 GLi, bwj.
'90, 78.000 km., d.blauw,
electr. schuifdak. Officieel
SAAB Dealer Kompier,
Heerlerbaan 66, Heerlen, g
045-428840.
PEUGEOT 205 Junior, bwj.
'90, d.blauw, 3-drs., erg
mooi! Officieel Saab Dealer
Kompier, Heerlerbaan 66,
Heerlen, g 045-428840.
PEUGEOT 305 GL type '84,
APK 7-95, nw.st, ’1.700,-.
Telef. 045-317675.
PEUGEOT 605 SLi, juni '91,
kl. zilver, veel extra's, opti-
male cond., inruil mog. Au-
tobedrijf Boschker, Heerler-
weg 67, Voerendaal. 045-
-751605.
PORSCHE 911 SC Targa,
bwj. '78, 204 pk, kleur wit.
046-339773, na 18.00 uur.
Part. biedt te koop aan
PORSCHE 944 S bwj. '82,
sportwielen, elec. ruiten, ge-
tint glas, nwe. APK, in staat
van nieuw, pr. ’12.500,-.
Italiëlaan 120, Heerlen.
Telef. 045-223090.
Te koop RENAULT R 5 GTL,
bwj. '83, nieuwe APK zeer
leuke auto, ’2.350,-. Telef.
045-223090.
RENAULT R 9, 4-deurs, bwj.
'83, APK '95, kl. wit, i.z.g.st.,

’ 1.750,-. g 045-323178.
Saab 9000 CD 2.3-16 Turbo,
bwj. '91, groenmetallic, au-
tomaat, 1.m.-velgen, alarm,
airco, cruise contr., leder,
electr. ramen, 200 Pk. Offi-
cieel SAAB Dealer Kompier,
Heerlerbaan 66, Heerlen, g
045-428840.
Saab 9000 CS 2.0-16, bwj.
9-93, blauwmet., 15.000
km., mistlampen voor, electr.
ramen, central lock. Officieel
SAAB Dealer Kompier,
Heerlerbaan 66, Heerlen, g
045-428840.
Saab, altijd meerdere Saab
Select occasions op voor-
raad; u rijdt al een mooie en
goede Saab vanaf ’5.000,-!!
Officieel SAAB Dealer Kom-
pier, Heerlerbaan 66, Heer-
len, g 045-428840.
Te k. SEAT Marbella, 3 jr.
oud, kl. rood met striping, i.z.
g.st. Tel. 045-417697.
Toyota STARLET 12 Vilise,
bwj. 22-12-'B7, nw. model,R.
D.W.-gek., nwe. banden, i.st.
v.nw. ’ 6.950,-. 045-223090.
Te koop TOYOTA Celica
1600 coupé LT, bwj. '81,
’1.000,-. APK tot 11-95.
Telef. 045-418378.
Te koop TOYOTA Corolla
1.6 GSi, 3-deurs hatchback,
16 V, 110 PK, sportuitv., bwj.
'90, div. extra's, ’14.250,-.
Telef. 045-410344 b.g.g.
464949. na 19.00 vrijd-zat
TOYOTA Celica 1.6 ST, '83
met APK, sportw., i.z.g.st.
’2.450,-. Tel. 045-325818.
Toyota SUPRA 2.8i, 3-
deurs, sportw., ’4.750,-,
bwj. '83, mr. mog. Wilhel-
minastr. 56, Landgraaf.
Toyota CARINA Automatic
1600 Luxe, radio, APK nov.
'95, 1e lak, ’500,-. Heerler-
weg 67, Voerendaal.
Te koop VW JETTA 1980,
APK 8-95, pr. ’1.650,-.
Telef. 045-727735.
VW GOLF 111 GTi, bwj. 9-92,
auberginemetallic, 1.m.-vel-
gen, alarm, part. verk. Offici-
eel SAAB Dealer Kompier,
Heerlerbaan 66, Heerlen, g
045-428840.
Te k. PASSAT, bwj. 3-'B9, I.
m.-velgen, brede banden, i.
z.g.st.g 045-312484.
Te k. VW GOLF CL 18001,
bwj. '88, div. extra's, donker-
grijsmet. Tel. 06-52951736.

45 jr. getrouwd!!
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Proficiat, kinderen en kleinkinderen

25 Jaoër
mit plezeer meister I

Gebrook.

Iq bè al veërdig vuer
sjpregietse te make op 't

fieës!

(O)ma 80 jaar
hartelijk gefeliciteerd
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Kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen.

VW GOLF GT 1 .Si, bwj. '87,
verlaagd, BBS-velgen, div.
extra's, ’12.500,-. Tel. 045-
-420870, na 18.00 uur.
Te k. VW GOLF GTi, bwj. B-
'B6, verlaagd, 1.m.-velgen, vr.
pr. ’ 6.750,-. 04499-2959.
Te koop VOLVO 440 GLE,
roodmetallic, jan. '94,
’29.000,-. Tel. 046-519733.
Te koop Volvo 340 TL, AU-
TOMAAT, bwj. '83, i.z.g.st,

’ 3.800,-. Tel. 045-310855.
Te koop VOLVO 343, 2-drs,
automaat, APK 9-95,

’ 1.450,-.Tel. 045-415528.
VOLVO 66 1100 CC, als nw.,
mech. 100%, automatic,

’ 1.500,-.Tel. 045-217861.
Te k. gevr. LOOP-, sloop-,
schadeauto's. Betalen de
hoogste prijs. 045-423199.
Met bovaggarantie ANWB
gekeurde auto's bij de Opel
specialist: Kadett 1600 GL
autom. met stuurbekr. '90
’17.500,-; 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,-;
Kadett caravan 1600 '86

’ 6.950,-; 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,-; VW Derby '80

’ 900,-. WEBER, Autobe-
drijf, 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.
Autohandel O.K. CARS:
Opel Monza 3.0 E '83; VW
Scirocco 1.8, 16V '86; VW
Golf GTi '85; VW Golf '84;
BMW 630 coupé '79; Opel
Kadett stat. diesel '87; Opel
Corsa '83; Ascona '84 1.6
LPG; Ford Escort '83; Mer-
cedes 300 diesel '83; Siërra
'85 2.0 LPG; Golf 1.6 '84;
Toyota Corolla LB 1.6 '84;
Toyota Celica '85; Mercedes
Benz Camper 508 D. Inruil,
financ, garantie, bij aan-
koop 1x APK gratis. Ver-
lengde Lindelaan 23, Oirs-
beek. 04492-5782.
Mercedes 500 SL '91; Mer-
cedes 400 SE '91; Merce-
des 560 SEC '88; Mercedes
280 SL '86; Mercedes 300
CE 24V '89; Mercedes 230
E '89; Mercedes 190 E 2.6
'89; Mercedes 190 E '84-'B5-
-'BB-'B9; Mercedes 380 + 500
SEC '82-'B3; Mazda RX7
'89; Jaguar 3.6 '87; Porsche
928 S 4'88; BMW 525 i '91;
BMW 320 i Touring '90;
BMW 325 iCabriolet '87; Alfa
33 '91; Alfa 75 '88; Ford
Siërra 2.0 Station '92; Ford
Escort 1.4 '88; Ford Escort
XR3i '88; BMW 628 CSi '85;
BMW 325 i '86; BMW Z1 '91.
WETZELS AUTO'S, Sittard,
046-510655. Er is "mis-
schien" geen betere.
Auto KALDEBORN bet. de
hoogste prijs voor uw auto!!
OokLada's. 045-411572.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.

Bert ziet
Abraham

/jfllfc^X F"s-___\

Froficiat van Nelly, Ron,
Carolien, Nicole, Harry.

Reageren op
advertenties onder

BRIEFNUMMER

Stuur uw brief (voldoende
gefrankeerd) naar het
Limburgs Dagblad,

postbus 2610, 6401 DC
Heerlen en vergeet niet links
onder op de enveloppehet
nummer uit de advertentie

te vermelden.

, Autobedr. John KOULLEN. biedt aan ANWB gekeurde■ auto's met 15 maanden ga-
rantie en nationale autopas.
Toyota Celica STi Liftb. '94
’44.900,-; Nissan 100 NX
1.6 i '92 ’26.500,-; Jaguar
XJ6 3.6 z.v. opt. '87
’19.800,-; VW Passat 1 .Si
GL '89 ’18.900,-; VW Golf
Turbo D '90 ’15.800,-; VW
Golf I.Bi wit '87 ’10.900,-:
VW Golf D '86 ’6.900,-; VW
Golf D CL wit '85 ’5.950,-;
Alfa 33 IE rood '91
’14.900,-; Alfa 75 1.8 IE
rood '90 ’14.900,-; Alfa 75
2.0 rood '86 ’8.950,-; Ford
Orion 1.6 i S Ghia '91
’23.800,-; Ford Orion 1.4iCL '91 ’17.900,-; Scorpio
2.4 i CL 5-drs '91 ’19.800,-;
Scorpio 2.0 CL 5-drs '89
’13.900,-; Siërra 2.0 i div.
'90 v.a. ’13.900,-; Escort
1.4 Ghia 5-drs. '86

’ 7.950,-; Kadett Sedan
Club '88 ’11.900,-; Kadett
autom. 72.000 km '86
’9.900,-; Corsa 1.2 GL '87
’7.900,-; Corsa 1.3 S 3-drs
'85 ’5.950,-; Ford Escort
1.3 L '85 ’3.950,-; Fiat Uno
75 SX IE '90 ’13.900,-; Fiat
Uno 45 Luxe '88 ’8.950,-;
Fiat Uno Fire wit 5-drs '87
’6.950,-; Volvo 440 GL
d.-blauw '90 ’ 14.900,-;
Peugeot 205 GT 5-drs. '89
’13.900,-; Renault 19 GTR
Chamade '90 ’ 14.800,-;
BMW 316 1.8 wit v. ace. '87
’9.900,-; Citroen BK RE
rood '88 ’8.950,-; Citroen
BK Leader '87 ’ 6.900,-; Ci-
troen Visa GTi 1.6 i '85

’ 6.500,-; Honda Shuttle
1.6 i 4WD '88 ’18.500,-;
Honda Aerodeck 2.0 EX '86
’10.950,-; Honda Civic 1.3
GL '86 ’7.950,-; Toyota
Starlet GL wit '85 ’5.950,-;
Seat Ibiza GL '85 ’4.950,-;
VW Jetta 1.6 CL '88
’9.900,-; FSO Polonez 1.5
'88 ’3.800,-; Toyota Carina
1.6 '88 ’7.950,-; Mitsubishi
Galant TD '86 ’4.950,-;
Seat Ronda SKi '84-'B5 v.a.
’1.950,-; Opel Senator 2.5
E '84 ’4.950,-; Fiat Panda
blauw '86 ’3.950,-; Ford
Orion GL 1.4 '83 ’3.500,-;
Volvo 240 GL 2.3 '83
’4.900,-. Cabriolet BMW
325 i cabrio '88; Alfa Spider
2.0 QV '87; VW Golf cabr.
1.8 inj. '85. 4x4 Honda
Shuttle 4WD 1.6i '88; Pajero
TD geel kent. '87; Pajero TD
grijs kent. '86 bestellers:
Seat Ibiza Van diesel grijs
kent. '90; Nissan Sunny Van
grijs kent. '89. Citroen Hy-
bus veebak. Inruilers Mazda
626 Hatchb. '84 ’3.900,-;
VW Passat station '83
’2.950,-; BMW 315 1.6 '82
’2.500,-; Renault 2.0 GTS
'83 ’2.950,-; Garantie 3 tot
15 maanden v.a. ’7.500,-.

Kom vrijblijvend kijken en
vergelijken op ons verkoop-
terrein en in onze showroom.
ANWB gekeurde auto's met
Bovaggarantie en Nationale
autopas. Autobedrijf John
Koullen, Beitel 114, Heerlen.
200 mtr. naast disco Pep-
permill. 045-426995/424268.
Voor eeen goede AUTO v.a.
’750,- tot ’lO.OOO,- met
APK gaat u naar Math.
Koenen, Handelsweg 1,
Susteren. Tel. 04499-5204.
Te koop Opel OMEGA '87;
Daihatsu Cuore '88; Siërra
'88; Fiesta '85; Corsa '84;
Galant '86; Escort '84; Ci-
troen AX '88; Kadett '63;
Honda '82. Autohandel De
Kroon, Anjelierstr. 123 A
Heerlen. Telef. 045-213021.
Te koop VW KEVER 1200,
bwj. '73, verlaagd en nwe.
banden, moet gespoten
worden, vaste pr. ’750,-.
Telef. 045-230383.
VOLVO 440 GLT, LPG, bwj.
'89, pr. ’14.500,-. Telef.
04754-87511.
Te koop ALFA Romeo 2.0
Twin Spark 164, bwj. mrt.
'90, groen. Tel. 045-429001.

Voor Piccolo's
zie verder pagina 12
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Deze pagina wordt gecoördineerd door de afdeling
PR en Promotie. Voor inlichtingen: 045 - 739366.

_Jsi-S) WANDELINGEN
■

20 november: 7 -10 -154 -25km.
*Afferden, St. Nicolaas- Start: Vliegenstraat 59 van

tocht 5- 10 -15 km. 8.00-14.00 uur. Inlichtin-
Start: gemeenschapshuis gen: 043-646776.
Kapelstraat van 10.30 tot * Puth, wintertocht 7-15-

-1 3.00 uur. Inlichtingen 25 km. Start: Kerkweg
08853-1510. 32 van 8.00-14.00 uur., , Inlichtingen:

* bys, hertstwandeling rond- 046-526683om Eijs 5-10-15-20 * Opgrimbie (B), bos en'km. Start: café Andriolo, bergtocht 6 - 1 2 - 20 km.
9 ] a? 8 -00" Start: Hoekstraat 1 van\af, Toil C tingen: 7.00-15.00 uur. Inlichtin--04451-1886. gen: 0032-89767281

* Linne, Winterwandeltocht „„
6 -12 -20 km. Start: ?3 november:
Linnerveld 3 van * Neeroeteren (B) waterin-
-8.00-14.00 uur. Inlichtin- gentocht 5- 10 km. Start:
gen: 04746-3023. fnkileintie v?n,]4-00"

1 8.00 uur. Inlichtingen
*** Bunde, najaarswandeling 0032-89754409.

GEMFfXmE/*RDM
18 november: Schaesberg. Zaterdag van

* Modeshow in Het Drieluik, 15.00-22.00 uur; zon-
Heerlerbaan 107, Heer- dag van 10.00-17.00
len. Organistie L.K.V., uur. Organisatie: Zang en
entree ’ 5,- mcl. koffie, Kleur, Schaesberg.
aanvang 20.00 uur.

20 november:
18+19november: * s°"^°"*°"
*Toneelvereniging 'n Aar- ' °*o(>l 7^° u

vuf< 9?or'

digheid presenteert klucht ganiseerd door VW Fo-
m 3 bedrijven "Kunst en rum* L°kat,ie: ,D r B; ikke"
Kitsch". Jeugdhuis, Maan- ?ave< LindePleinsa,
straat 20, Treebeek. Brunssum
Aanvang 20.00 uur en- * Handwerktentoonstel ing
tree ’6 - °oor Zonnebloem, afde-

ling Brunssum. Delta Colle-
-18 t/m 20 november: ge, Prins Hendriklaan

* Feestweekend 4xll jaar 376, Brunssum van 10.30
V.V. De Bokkerieërs, Geul- f°t 16.00 uur. Entree vrij.
le. Vanavond 19.1 1 uur * Officiële Limburgse ATB-
jubileumreceptie; zaterdag kampioenschappen. Aan-
-14.1 1 uur kindermiddag, vang 1 3.00 uur, parcours
20.30 uur feestavond (en- Heidecamping, Aker-
tree ’ 6,-); zondag 10.30 straat 153, Brunssum.
uur h. mis, 14.11 uur uit- Organisatie: Wegwedstrij-
roeping van de prins(es) den comité Merkelbeek,
op het Marktplein, 16.11 *Thé dansant in het HKB-
uur feestmiddag met de gebouw aan de Pater
ACK-boys en reünie. Loka- Beatusstraat, Heerlen,
tic zaal 'tCentrum, Hulser- Aanvang 15.00 uur, en
staat 89, Geulle. tree / 6,-. Organisatie

* Vogelshow kanaries en spaarclub HetKleine Bvd-
Europese cultuurvogels. gef-
Vandaag van 20.00 tot *Aerobics Workout van
22.00 uur; zaterdagvan 1 1.00 tot 16.00 uur in
14.00 tot 22.00 uur, sport- en-recreatiecentrum
zondag van 10.00 tot Glanerbrook, Geleen.

1 8.00 uur. Lokatic: A Kosten ’ 15,- per work
Genne Komm, Laurastraat out. Inlichtingen: 046-
-1 27, Eygelshoven. 744747.

* Vogelshow kampioen- *Creativiteitsmarkt van
schap Groot Stem. Van- 1 3.00 tot 17.00 uur in
daag van 20.00 tot het Don Bosco Huis aan
21.30 uur; zaterdag van de Tuddemderweg in Sit-
-1 2.00-21.30 uur; zon- tard. Gratis entree, organi-
dag van 10.00 tot 17.00 satie vereniging Don
uur. Lokatie: Gemeen- Bosco.
schapshuis Nieuwdorp, *Rommelmarkt van 10.00
Bergenkenstraat 9, Stem. tot 17.00 uur in scholen-
Toegang vrij. gemeenschap Aldenhof,

* Onderlinge tentoonstelling Mgr. Nolenstraat 58,
'Onze Vogels" in buurtcen- Hoensbroek.
trum Limbrichterveld. Van- * Parochiële handwerk-
daag van 20.00 tot groep houdt kerstmarkt van
22.00 uur; zaterdag van 1 1.00 tot 1 7.00 uur in
10.00-22.00 uur; zon- de dagkapel aan het
dag 10.00-1 8.00 uur. Henri Jonasplein in Bleijer-

heide. Opbrengst ten bate
19november: van het groot onderhoud
*Troatecloeb Huls-Simpel- parochiekerk St. Antonius

veld houdt 5e Sjpasskapel- van Padua, Bleijerheide.
letreffen. Voormalige * Vlooienmarkt van 10.00
paterklooster aan Pater tot 1 8.00 uur in zalencom-
Damiaanstraat 38 in Sim- plex de Timpaan in Gul-
pelveld. Aanvang 20.1 1 pen. Entree volwasssenen
uur, entree vrije gave. ’ 3,-; 65+ en jeugd van

* Regio kampioenschappen 1 3 t/m 16 jaar betalen
veldrijden. Aanvang twee gulden.
10.30 uur, parcours: Hei- * Hobbybeurs van 1 2.00
decamping, Akerstraaf tot 1 7.00 uur in Asta
153, Brunssum. Organisa- Cultuurcentrum, Markt,
tic: Wegwedstrijden co- Beek. Entree ’ 2,50, kin-
mité Merkelbeek. deren tot 1 2 jaarvrij.

**" Prinseproclamatie + feest- Organisatie aames sup-
avond bij buurtvereniging porters Kon. Harmonie,
Haansberg. Lokatie Con- Beek.
cordia, Prins Hendriklaan, 23-26-27-30 novem-
Brunssum. Aanvang ber:
20.30 uur, entree vrij. * Toneelvereniging Puth

19+20 november: brengt "Een beeld van een

* Vogelshow van kleurkana- man". Aanvang 20.00
ries, zangvogels en bas- uur, entree ’ 8,-. Lokatie
taarden in wijkcentrum café Oud Limburg, Kerk-
Eikske, Strijthagerweg 4, weg 32, Puth.

IN LUXE VAKANTIEPARK HOF DOMBURG
KUNT U TOT KERST EXTRA VOORDELIG TERECHT

■--"■. """■■'
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# Ho/ Domburg: 150 ruime bungalows . ,____ j
$$$._____*_________ 9__________W^''

Bungalowpark Hof Domburg vinden we op een unieke plek , Jfl| Hgi
in de provincie Zeeland. Het grenst aan de badplaats iSÉ" WrW''Domburg, op nog geen 500 meter van zee, strand en *>J§ ÏD*--
duinen en met 5 minuten fietsen bevindt u zich in de mooi- -'^■j
ste bossen van Zeeland. Het is een gezellig en royaal W.:
bungalowpark met 150 4-en 6-persoonsbungalows (resp. L--, _'_________ '"x^^-w^i
86 en 1 1 Om2) die van alle gemakken zijn voorzien. U -_______t__m\ f^mW__Wm___^(mm_^_____B_\
vindt er telefoon, radio, kabel-TV en cv. Een ruime keu- . 1 *ÏP.^aÏÏ3ken, badkamer, smaakvol en modern interieur, terras met É|^^tMj^s^gH
tuinmeubilair; kortom een bungalow waarin u zich thuis |H
voelt. Aan faciliteiten en voorzieningen zal het u ook niet K|Sj
ontbreken. U vindt er tennisbanen, jeu de boules, speelvel-
den, speeltuintjes, midgetgolfbaan, supermarkt, restaurant, ____________w
snackbar, sportbar en wasserette. whirlpools, pelikaanduik en een superwaterglijbaan van
DE PAREL 70 meter staat de Parel garant voor uren plonsplezier. Een
De Parel is een verhaal apart. Met zijn subtropisch zwempa- luxe kuur- en beautycentrum met warm- en zoutwaterbaden,
radijs is dit een attraktie op zich. Met binnen- en buitenbad massage, fysio- en thalassotherapie, saunalandschap met 4
(zomer)., kleuterbadjes, snelstromende rivieren, draaikolk, sauna's, Turks stoombad, voetbaden. Gezellige zitjes en

open haard kompleteren het geheel. Kinderclub Octopus
organiseert diverse leuke aktiviteiten voor de kleintjes, zo* i^ j(
dat ook zij optimaal genieten van dit tussendoortje. [<0 (
SPECIALE AANBIEDING VOOR $J
LIMBURGS DAGBLAD LEZERS *K.iTot en met 22 december kunt u een weekend- of mid-
weekarrangement boeken tegen zeer gereduceerd tarief- &,
Bovendienbevat de aanbieding diverse extra's, zoals: >i
* de huur is inclusief keuken- en handdoekenpakket en y

opgemaakte bedden bij aankomst; *ate
* servicekosten zijn in de prijs begrepen 'g
* u heeft onbeperkt toegang tot het subtropisch zwempafC [$

dijs De Parel %
* u krijgt gratis een uur'bowlen of fitness of V2uur squasn J47* u krijgt of gratis toegang tot de reptielenzoo in Vlissing^ ®

of tickets voor het Zeeuws biologisch museum.
Een weekend begint op vrijdag om l 7.00 uur en duurt j-Oo
tot maandag 10.00 uur. Een midweek betekent aankom5' &
op maandag vanaf 17.00 uur, vertrek op vrijdag l 0.00 (^
uur. Kinderen tot 3 jaarverblijven GRATIS in de bungalo*"' %
Prijzen h
Zowel voor een MIDWEEK (4 nachten) als WEEKEND (3 Jnnachten) gelden de volgende prijzen: I,^
bij 2 personen ’ 149,-p.p.
bij 3 personen ’ 109,-p.p.
bij 4 personen ’ 85,-p.p. lölbij 5 personen ’ 75,- p.p. ios
bij 6 personen ’ 65,-p.p. ***!
Voor de telefoon betaalt u bij aankomst een borg van

’ 75,- hetgeen bij vertrek verrekend wordt. .
Het is tevens mogelijk een annuleringsverzekering af te sw fe
ten a ’ 17,50 per weekend/midweek. Dit kunt u op de
reserveringsbon aangeven. Een hond mag overigens vvof'
den meegenomen. De toeslag voor een hond bedraagt '.5

’ 10,-. Ook dit gegeven graag op de bon aangeven.
Reserveren doet u met de bon op deze pagina. Deze stüU P
u naar Limburgs Dagblad, afdeling PR en Promotie, postbü J]
3100, 6401 DP Heerlen. Binnen een week krijgt u van **>

bungalowpark Hof Domburg de bevestiging, brochure erl jj'
verdere bescheiden. j'|

si
RESERVERINGSBON
BUNGALOWPARK HOF DOMBURG
Naam:

ii'Adres: Postcode: ;
Woonplaats: Tel.: (ove'd-*-1 *\Aantal personen: Kind(eren) tot 3 jr ■"' 3

>{
Hond ja/nl
Annuleringsverzekering \a/^<<
weekend / midweek * " * (doorhalen wat nv 1

ilAankomstdatum: »-xj|j

t_o___m^m
WÊThTS'.l.^W^ft^ Holiday on lee bestaat 50 jaar! Deze vijftigste verjaardag

sfl i m viert men o.a. met een geheel nieuwe feestelijke ijsshow in
xËjp' <*|»Sk ***ë ne- Maastrichtse Mccc en wel van 30 november tot en met

Hf JH|' 5 december. Magie en Illusie staan centraal in deze produk-
i f^j^ tic. Zo ziet u bijvoorbeeld een motorrijder die op een

___Wr'-- ________\ ■; i '

mf ' '-■ ï---_W__3_W_% ' _7 'igm SPECIALE LIMBURGS DAGBLAD KORTING

( Bij de voorstellingen op 30 november en 1 en 5 decem-
'~~m_J_Ê SL ____________\\ 1 'Der kr'ig* u°P vertoon van onderstaande bon een speciale

E WV-bespreekbureaus*. Bij telefonische reservering
■pi I (043-838888) s.v.p. vermelden dat u in het bezit van een

I * WV-bespreekbureaus brengen per kaart ’ 4,50 administra-

I BON: HOLIDAY ON ICE I
MECC MAASTRICHT

_^

Naam: aWIIPteK

" "Magie en Illusions" heeft een betoverend
begin. De''geheimzinnige magiër van het ttë oonpaats:

presenteert -abracadabra - verbluffend en Aantal personen: max. 4
verrassend tegelijk de sterren van de show. I ; '__. 1

ZONDAG 4 DECEMBER J
WUNGRACHTTHEATER, KERKRA&
Aanvang 14.00 UUR - familievoorstelN

KERSTVOORSTELLING .FOLKLORISTISCH DANSTHEATER
"^^^^VJfl HJMJH WE ** lS_m\_mmjLWÊmmt

\\W-m\__\ \\\______T__j aMÉ W___\__\\

WiS*- "'fMS' ■ "^_W_. ' *M _w'__È_____\Wv!bF * **^________W\\\ *B___M
_t___wfct~ ■■■'■___? __WM___________m

■ __W^_r____C
..,.:. .^H >^Htym _mm______*' 'K______m m_\_____\

Jong en oud zal genieten van hoogtepunten uit het reper, °,
flre van het Folkloristisch Danstheater. U kunt een aaneensc

keling van dans, zang en muziek uit de gehele wereld ,
verwachten. Een ideale kerstvoorstelling voor de hele fa^1
SPECIALE VRIENDENKORTING
Vrienden van het Limburgs Dagblad bezoeken deze voors
ling extra voordelig. Op vertoon van onderstaande bon
betalen volwassenen ’ 22,- i.p.v. ’ 25,- en ook kinderen
krijgen een korting van drie gulden waardoor voor hen
de entreeprijs ’ 7,- wordt.

BON:FOLKLORISTISCH DANSTHEATER/
WUNGRACHTTHEATER

Naam: SSB^
Vriendenpasnummer:
Aantal personen: rria*^

mLimburgs Dagblad mm
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Duitsland 1
[m brisant. Boulevardmagazine.
Kqq Sportextra.J |,qq Morgenmagazin. Ontbijttv.
"03 la9esschau.
"3,4 S The flying doctors. Herh.
*0n Ïele-Gym. Skigymnastiek.
■03 I^esschau.
tic" ' Wunderbare Welt. Docu-

■l '■"Sr, ireserie. Afl.: Zeit für Gorillas.
C Künstler für EINE WELT.
1,0. Tagesschau. Beursberichten.
J,<Q Qoldmillion. Muziekprogram.

3 ÜLlje £ein schoner Land. Muziek.
■On !!resseschau.
*ÖS la9esschau.Ia9esschau.
3.45' '4 On yirtschafts-Telegramm.
'"31?9esschau-

'%n ***,chs,ïPersönlich. Afl.: Jürgen
4*lf\lila Überieben - Das
Isr*ht n. Vanc,aa9 over de illegale

iW'°P trekvogels op Malta.
s,trt Ta9esschau.
5,-jq ■ The Munsters. Afl. 9.
k "eLiMaDoE. Tsjechische
"*.oe /"m uit 1993van Jaromil Jires.

,l]_ |TT) Tagesschau.
P>4 Q °risant. Bouelevardmagazine.
">.Sq Af*<D vor acht. Met: Reg. info.
früs Tagesschau-Telegramm.

■B.Sq £echt & Haie, serie.
Ta Tagesschau-Telegramm.
W °ie Dinos, serie.
J|,ofj *" Herzblatt, dating-program.
*1$ t "* Ta9esschau-

üuj, Te'eStar. Uitreiking van de
jj^j* televisieprijzen 1994.
J.45 a9esthemen-Telegramm.
CÖO ?Portschau- Sportmagazine.
J3O f^D-exclusiv.<J,oq Tagesthemen. Met Bericht.
Mtt, tlror'ik der Wende. Documen-g.lsöserie. Afl.: 19. November '89.

ani'|ienbande. Compilatie.
iPIVic IVls '94- Uitreiking van de

o Pr'Js 1994*L^an n'arrive qu'aux autres.Jl.j.'s-Italiaanse speelfilm uit 1971.
"J,os |a9esschau.
lifia Teseo contro il minotauro. Ita-

'"lQi f sPcelfilm uit 1961-
-iS^in citer ze'9t: Jongerenma-
tiq 6- Afl.: Frauenpower.
Men Z-E.N.. Begegnungen mit
%ss en in Afrika* AfL: Auf dem

Duitsland 2
05.15 Gezamenlijk programma

Duitsland 1 en 2. Zie Duitsland 1.
10.50 Presidentenwechsel beim
Bundesverfassungsgericht.
Rechtstreeks verslag van de inhuldi-
ging van de nieuwe president van
de Hoge Raad in Duitsland.

12.30 Kein schoner Land. Muzikale
rondreis.
Afl.: Thüringer Wald.

12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau.
13.05 ARD-Mittagsmagazin.
13.45 EURO. Europees magazine.
14.30 Siebenstein. Poppenserie.

Afl.: Zeit zum Spielen. Herh.
14.55 (TT) 1 - 2 oder 3.

Spelprogramma voor de jeugd.
15.20 logo. Jeugdjournaal.
15.30 K-Base. Live

jongerenmagazine met interactieve
spelletjes en de nieuwste ontwikke-
lingen op muftimedia- en computer-
gebied.

16.00 heute.
16.05 Die fliegenden Arzte

(The flying doctors). Australische
doktersserie.

16.55 Reisetip. Toeristische tips.
Vandaag over actieve vakanties in
de sneeuw.

17.00 heute en sport.
17.15 landerjournal.

Aansl.: heute-Schlagzeilen.
17.55 Heartbreak High. Australische

serie.
19.00 heute.
19.20 Weerbericht.
19.25 Ein besonderes Paar. Duitse

serie. Afl.: Eine- Frage der Taktik.
20.15 (TT) Der Alte. Duitse misdaad-

serie. Afl.: Am Abgrund.
21.15 Die Reportage: Verschwörung

in Rom - Wer rettet Italien?
Reportage over het televisie-impe-
rium Fininvest van Silvio Berlusconi
en de gevolgen daarvan voor de
politieke berichtgeving in Italië.

21.45 heute-joumal.
22.15 aspekte. Cultuureel magazine.
22.45 Willemsens Woche.

Live talkshow vanuit Hamburg.
23.45 heute nacht. Actualiteiten.
00.00-02.10 The Rosé. Amerikaanse

musical uit 1979.
Met Bette Midler, Alan Bates, Frede-
ric Forrest e.a.

TV FILMS VIDEO
Duitsland 1

GsjoS uur - HeLiMaDoe -~<^-1 Jarom'' *J'res regis-
ten f deze komedie over Jon"
tiei ■ e bij doktersgezin met vijf

inwoont. Het valt voor
■% , iet mee om te kiezen.Jakub Marek en Josef Somr.

RTL5
('9Qft Uur " Miami Blues _
dg^-USA) Spannende mis-
tiet t van Jonathan Demme
f-oit red Ward en Alec Baldwin.
di6 jaagt op psychopaat,
tioerr als a9ent verkleedt. Eenio^ie staat de gek bij. Nietaer humor.
België/TV 1

i O 9q. uur - Little Man Tate -Oq^'-USA) Regiedebuut van
int6|? Poster over uitzonderlijk
W 9ent Jongetje dat naar insti-
i.0ert

v°or genieën gaat. Zijn-
's h„r' een rol van Foster zelf,

* Harrie Connick Jr.
Belië/TV 2

"*a uur - Sofie - (1992-DK)

Liv Ullmann overtuigt als regis-
seusse met deze dramatische
film over jonge vrouw die tegen
de zin van haar ouders een rela-
tie met een schilder aanknoopt.
Met Ghita Nörby en Erland Jose-
phsen.

# Scène uit het Frans/Italiaanse familiedrama 'Ca n'arri-
ve qu'aux autres' met Marcello Mastroianni en Catherine
Deneuve. (Duitsland 1 - 00.30 uur).

RTL5
23.15 uur - Boulevard Nights -
(1979-USA) Sociaal drama van
Victor Millan over jonge Mexi-
caan die het leven in de achter-

buurt van Los Angeles wil ont-
vluchten. Zijn broer werkt hem
tegen.
Met Richard Yniguez.

Nederland 2
Tros/Veronica
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: CDA.
09.10 Kook tv. Culinair programma.
09.28 Die 2: Nieuwe koeien. Herh.
09.53 Alle dieren tellen mee. Herh.
10.15 Psychologie van het gezin.

Afl.: Jouw kinderen, mijn kinderen,
onze kinderen.

10.45 Deutsch Direkt. Afl. 9.
11.15 Via Ria. Discussieprogramma.
12.07 Lucky Lotto live. Spelshow.
13.00 Journaal.
13.09 (TT) Oppassen!!! Herh.
13.34 (TT) Twaalf steden, dertien

ongelukken. Serie. Herh.
14.00 Sonja. Talkshow. Herh.
14.49 De schreeuw van De Leeuw.
15.36 Candid camera. Humor.
16.00 (TT) Journaal.
16.07 The teenage hero turtles.
16.31 Peace on ice. Documentaire.
16.55 De kleuterspecial.
17.23 'Allo 'allo. Comedyserie. Afl. 1.
17.53 De familie Keuzekamp.
17.58 (TT) 2 vandaag. Met om:
18.00 (TT) Journaal.
18.15 (TT) Actualiteiten.
18.39 (TT) Sportjournaal. Met het

WK turnen voor landenteams.
18.47 (TT) Hoofdpunten uit het

nieuws gevolgd door het weer.
18.55 (TT) Onderweg naar morgen.
19.27 Natte neuzen. Spelprogram.
20.03 Dat zeg ik niet. Spelprogram.
20.35 (TT) Bananasplit.
21.16 TROS TV-show. Talkshow.
22.18 André Rieu en het Johann

Strauss orkest. Concertregistratie
met werken van Weense componis-
ten. Uitgevoerd door het Johann
Strauss Ork. 0.1.v. André Rieu, viool.

22.59 Grushko. Miniserie. Afl. 2.
23.58 The great music experience.

Registratie van een groot popspekta-
kel in Japan. Met optredens van
o.a. Bob Dylan, INXS, Jon Bon Jovi.

01.23 Journaal.
01.28-01.33 Nieuws voor doven

Duitsland 2
24.00 uur - The Rosé -(1979-USA) Mark Rydell draaide
deze muziekfilm met Bette Mid-
ler, waarin het leven van zange-
res Janis Joplin centraal lijkt te
staan. Drugs, drank en depres-

sies.
Op 't randje van de kitsch.

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

slechthorenden.
12.00-12.07 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.35 Landinwaarts. 8-delige serie

programma's van lokale en regiona-
le omroepen.
Een kinderprogramma van Stadsom-
roep Utrecht.
Afl. 2: Met je kop in de knijp.

/18.10 De Fabeltjeskrant. Poppense-
rie. Afl.: De bom.

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

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

derprogramma. Afl.: Vragen.
19.00 (TT) Lingo. Woordspel.
19.26 Uitz. politieke partijen: GPV.
19.30 Van gewest tot gewest.Regio-

naal magazine. Met o.a. aandacht
voor TBS-therapie met paarden,
waarbij gedetineerden ingezet wor-
den bij de verzorging van paarden.

20.00 Komen en gaan. Serie portret-
ten van mensen die met een bepaald
vak beginnen of er juist mee ophou-
den. Afl. 1: De vroedvrouwen.

20.29 Marilyn Home.
Portret van deze wereldberoemde
operazangeres.

21.24 Sirko. Korte film uit 1994
van Ineke Smits.
Victor wordt door zijn geliefde in de
steek gelaten. Alleen achtergebleven
in een desolaat, industrieel land-
schap besluit hij zelfmoord te plegen.
Hij heeft daar uiteindelijk niet de
moed voor en neemt de net uit de
gevangenis ontslagen Sois op sleep-
touw.

21.54 Trekking dagelijkse lotto.
22.00 (TT) Journaal.
22.16 (TT) Sportjournaal. Beelden

van het WK turnen voor landen-
teams.

22.34 (TT) Nova. Actualiteitenpro-
gramma. Aansl.: (TT) Gesprek Minis-
ter-President.

23.28-00.08 Bauhaus. Documentaire
over de beroemde Bauhaus-school
van architectuur, design en hand-
werk die in 1919 opgericht werd.

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.
11.00 Showtime shop.
11.05 As the world turns.

Amerikaanse soapserie.
11.50 Lunchkids.
13.15 Barend & Van Dorp. Herh.
14.15 Rad van fortuin. Spel. Herh.
14.45 Spijkerhoek. Drama. Herh.
15.15 Showtime shop.
15.20 Santa Barbara. Amer. soap.
16.10 The Oprah Winfrey show.

Amerikaanse talkshow.
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.

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

Nederlandse soap.
20.30 Bij van Duin.
21.30 Diamant. Nederlandse

dramaserie.
22.30 Muziekspecial: Barbra Strei-

sand.
23.30 Nieuws, sport en weer.
00.00 Muziekspecial: Barbra Strei-

sand.
01.00 A boy and his dog. Amerikaan-

se speelfilm uit 1974 van L.Q. Jones.
Met Don Johnson, Susanne Benton,
Jason Robards e.a.
Het is het jaar 2024. De vierde
wereldoorlog is voorbij en er is een
maatschappij ontstaan waarin vrou-
wen worden gehaat en er voorname-
lijk ondergronds wordt geleefd. Een
punker probeert met zijn schrandere
hond, onder deze barre omstandig-
heden, in zijn levensonderhoud te
voorzien.

02.40 Nachtprogramma.

Duitsland 3 West
08.15 Tele-Gym. 08.30 Cursus maat-
schappijleer. 09.00 Aktuelles aus dem
Videotext. 09.05 ARD-Morgenmaga-
zin. 10.00 Schooltv. 12.00 Bonn am
Rohr. 12.30 (TT) Monitor. Magazine.
13.15 Monitor im Kreuzverhör. 14.00
WDR aktuell. 14.05 Hit Clip. 14.30
Die Arktis. Afl. 7. 15.00 WDR aktuell.
15.05 FensterPlatz. 15.45 Chronik der
Wende. Afl.: 18. November 1989.
16.00 fit und mobil. 16.30 Cursus
maatschappijleer. 17.00 A - Z Life-
show. 17.15 U 30. 18.00 NRW. 18.05
KvK. 18.30 Konto. 18.45 Aktuelle
Stunde. 19.25 Fensterprogramme der
Landesstudios. 19.45 ALTERnativen:
Neue Wege. 20.15 Stadl-G'schichten.
Gasten o.a de Tiroler Spatzen. 21.00
WDR aktuell. 21.15 Lustfaktor 10.
22.00 B. tri*m. Talkshow. 23.00 Rück-
blende. Afl.: Vor 510 Jahren: Der
Totentanz von St. Marien. 23.15 Lever-
kuseren Jazztage 1994. Verslag.
00.45-09.00 Nachtprogrammering.
Met: Nachrichten.

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gym. 08.30 Cursus maat-
schappijleer. 09.00 Schooltv. 10.50
Non-Stop-Fernsehen. 12.35 Hit-Clip.
13.00 Saar-Report. 13.30 Politik Süd-
west (Baden-Württemberg). 14.00
Politik Südwest (Rheinland-Pfalz).
14.30 Step in. 14.45 Clin d'oeil. 15.00
Hallo, wie geht's? 15.15 Ist Buddha
ein christliger Heiliger? Reportage.
15.45 Die Montagsmaler. Spelshow.
16.15 Die Deutsche Schlagerparade.
17.00 Cursus maatschappijleer. 17.30
Caminando Juntos. Reportage. 18.00
Menschen und Tiere. 18.24 Kinder-
Verkehrsspot. 18.25 Unser Sandmann.
18.30 Südwest aktuell. 18.35 Hallo
wie geht's? 18.50 Fahr mal hm. Reisre-
portages. 19.20 Landesschau. 19.48
Landesschau aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 MuM Macher. 21.00
Nachrichten. 21.15 Fröhlicher Wein-
berg. Amusementsprogr. 22.15 Nacht-
café. Talkshow. 23.45 Verstehen Sic
Bahnhof? Komische sketches met
Wolfgang Sembdner. 00.30 Schluss-
naehrichten. 01.00 Non:Stop-Femse-
hen.

SAT 1
05.30 Deutschland heute morgen.
Ontbijttv. 09.20 Knots Landing. Herh.
10.20 Neighbours. 10.50 The young
and the restless. 11.45 Riskier" was!
12.20 Knots Landing. 13.20 Tarzan.
13.50 live ran. Rechtstreeks: ATP-fina-
le vanuit Frankfurt am Mam. 17.00
Riskier' was! 17.30 Regionale progr.'s.
18.00 Geh aufs Ganze! 19.00 Sat.l
Newsmagazin. 19.15 taglich ran -Sat.l-Sport. Sportmagazine. 19.30
Glücksrad. 20.15 Scarlett. Amer. tv-
film uit 1994. Afl. 3. 22.10 ran -Sat.l -Fussball. Voetbalmagazine met
Bundesliga-voetbal. Aansl.: Top-
NEWS. 23.00 no sports. Amusement-
sprogr. 00.00 La parte piu appetitosa
del maschio. Ital. erotische speelfilm
uit 1979. 01.20 L'assassinio di Trotz-
ky. Italiaans-Franse politieke thriller
uit 1971 van Joseph Losey. Met Ri-
chard Burton, Alain Delon, Romy
Schneider e.a. 03.05 Scarlett. Amer.
tv-film uit 1994 van John Ermann.
Afl. 3. Herh. Aansl.: progr. -overzicht.
04.45 ran - Sat.l-Fussball. Herh.

RTL Television
00.15 uur - Midnight Ride -
(1989-USA) Vrouw vlucht voor
haar man, maar pikt onderweg
lifter op die ook niet helemaal
lekker is. Spannende thriller van
Robert Balver met Savina Ger-
sak en Michael Dudikoff.

Duitsland 1
00.30 uur - Ca n'arrive qu'aux
autres - (1988-F/l) Marcello Ma-
stroianni en Catherine Deneuve
in een familiedrama van Nadine
Trintignant. Echtpaar krabbelt
langzaam overeind na overlijden
van hun dochtertje.

RTL Television
01.35 uur - Body Siam -(1986-USA) Licht satirische ak-
tiefilm van Hal Needham over
popmanager die met worstelaars
een show opzet en daar veel
succes mee heeft. Met Dirk Be-
nedict en Tanya Roberts.
Ook om te lachen

Duitsland 1
02.05 uur - Teseo contro il Mino-
tauro - (1959-1) Griekse mythe
verfilmd door Silvio Amadio. De
held Theseus moet de minotau-
rus, half mens, half stier, zien
te verslaan. Met Bob Mathias
en Carlo Tamberlani.

RTL Television
05.30 Guten Morgen Deutschland.
Ontbijttv. 09.05 Kojak. 10.00 The bold
and the beautiful. 10.30 Days of our
lives. 11.00 Der Preis ist heiss. Spel-
show. 11.30 Familien Dueli. 12.00
Punkt 12. Middagmagazine. 12.30
Springfield Story. 13.15 Califomia
Clan. 14.10 Murder, she wrote. 15.00
llona Christen. Vandaag: Misbruikt
door je therapeut. 16.00 Hans Mei-
ser. Vandaag: Een ideaal figuurtje?
17.00 Jeopardy! Spelprogr. 17.30
Married with children. 18.00 The bold
and the beautiful. 18.30 Explosiv -
Telegramm. 18.45 RTL aktuell. 19.10
Explosiv - Das Magazin. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 The
legendary journeysof Hercules: Hercu-
les and the lost kingdom. Amer. actie-
film uit 1993. 22.00 Shadow Hunter.
Amer. thriller uit 1992. 23.45 RTL-
Nachtjournal. 00.15 Midnight ride.
Amer. thriller uit 1989. 01.35 Body
Siam. Amer. actiefilm uit 1986. 03.05
Das A-Team. Herh. 03.55 Knight Ri-
der. Herh. 04.40 Tekenfilmserie.

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

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

kaanse serie. Herh.
19.25 Nieuwsflits. Kort nieuws.
19.30 Medics. Engelse dramaserie.
20.25 Miami blues. Amerikaanse poli-

tiefilm uit 1990 van George Armitage.
De net uit de gevangenis ontslagen
Frederick J. Frenger, bijgenaamd
Junior, is op weg naar Miami om
daar een nieuwe start te maken.
Helaas is het moeilijk bepaalde ge-
woonten af te leren en uiteindelijk
vervalt hij in het oude patroon.
Junior slaat een politie-agent het
ziekenhuis in en gebruikt vervolgens
zijn badge en revolver om mensen
te bestelen.

22.10 Nieuwsflits.
22.15 I.S.C.H.A. Talkshow.
23.15 Boulevard nights.
01.00 Hei elei, kuck elei aktuell.

Luxemburgs programma.
01.30 Nachtprogramma.

# Scène uit de Ameri-
kaanse politiefilm 'Miami
Blues' met Fred Ward.
(RTLS - 20.25 uur).

Radio 1 radioElk heel uur en om 7.30, 8.30,
12.30, 13.30, 16.30, 17.30Nieuws.
7.07 VARA Radio I vrijdageditie.
9.05 Het Balkon. 10.05 NL-Buiten-
land. 10.30 Standplaats Mozambi-
que. 11.05 Argos. 12.07 VARA
Radio I vrijdageditie. 14.05 De
transmissie. 16.05 Welingelichte
kringen. 17.07 TROS Aktua. Elk
heel uur en om 18.30 en 6.30
Nieuws. 18.07 TROS Aktua, ver-
volg. 19.04 Talkradio: De kamer
van Spelberg. 20.04 God zij met
ons. 22.04 Hier en nu-sport. 23.07
Met het oog op morgen. 0.04-7.00
TROS Nachtwacht.
Radio 2
7.04 Thank God it's Friday. 9.04
Adres onbekend (Muziek terwijl u
zoekt). 12.04 Het hart van twee.
14.04 Het paleis. 17.04 Fileradio.
18.04 Alle mensen. 19.04 Club
Veronica trend. 20.04 De avond
van het sentiment, met om 20.04
De hits van; 22.04-24.00 Listen to
the music.
Radio 3
AKN: 6.04 Breakfast-club. 9.04
Arbeidsvitaminen. 12.04 De steen
& been show. 14.04 Carola. AKN:
15.04 The magie friends. 17.04
Rinkeldekinkel. 18.04 De Avonds-
pits. 19.04 Spoor 7. 20.04 Paperc-
lip magazine. 21.04 Villa 65. 0.04
Countdown café. 2.02-6.00 Oh,
wat een nacht.
Radio 4
Om 7.00, 8.00, 13.00 Nieuws. 7.02
Ouverture: Barokmuz. 8.04 Opus
4. 9.00 Muziek voor miljoenen.
11.00 Het ochtendconcert. I. Radio
Symf. Ork.; 11. Opera Festivalkoor.
13.04 En nu...mijn verzoek. 14.00
Middagconcert: Het internationale
concertcircuit. Muz. voor piano en
bariton. 15.30 Brodsky Kwartet,
16.00 De Nederlanden: Aspecten

van de kerkmuziek. 17.00 Operet-
te. Om 18.00 en 20.00 Nieuws.
18.04 Bach anders. 18.35 Mozart:
Pianoconc. in G KV 453. 19.05
Monteverdi: Magnificat. 19.20
Brahms: Klarinetkwintet. 20.02
Avondconcert: De matinee. Neder-
lands Blazers Ensemble. 22.00
Beethoven: Mis in C opus 86.
22.45 Tsjaikovsky: Vroege stukken
voor strijkkwartet. 23.10 De symfo-
nieën van Prokofjev (5): Vijfde
symfonie. 0.00-1.00 Vier na mid-
dernacht.

televisie en radio vrijdag
Nederland1

"#*'KRO/Avroï° Tekst-tv.
? Koekeloere. Afl. 50.K* Kijk uit! Afl.: Fietsen.

9 **09.45 Nijntje en haar vriend-
teAfl* 32-
-j (TT) Nieuws uit de natuur.i [jj.9--i ,Ferhalen fan in museum: deJ^'em as skatkaemer.

(TT) Verzorgen voor morgen.

c (TT) Schooltv-weekjournaal.
S-aliteitenrubriek. Afl. 9.'2 e Jericho conspiracy. Afl. 2.
x1Nieuws voor doven en slecht-Sden.
C 0 ja! De NCRV in beeld.

op de geschiedenis van
y NCRV.
ta[ l('aa9: Armoede, Het wassende
|J*l. en Prettig geregeld.
,ij Millennium. Magazine over de
V°mst. Herh.
Ij," Cartoon Club. Gevarieerd|Jntilmprogramma.

"|'. Trekkingsuitslag Bankloterij.
j. "aperclip-reis. Reportage over

■m Werkvakantie van Nederlandse
(0o 6Den in Hongarije.
\S Paperclip-reis. Verslag.

'~~ Topscore met Ted de Braak.Nspel.
iJ* prettig weekend. Culturele en
|,j.e3tieve uitgaanstips.
jr "at 'n vraag! Amusementspro-
.'nma waarin (on)bekende men-
w na het beantwoorden van een
Idj9 zelf een vraag mogen stellen,
ij. (TT) Journaal.
\£ NOS-Weeroverzicht.j|g. (TT) Help. Nederlandse serie.
Ij" Timesharing.
L ue bijbel: Jacob. filmserie vani,5Ph Sargent. Afl. 3: Jacob.
j^ Sporen: Oud worden. Docu-
ii "'aireserie over de laatste jaren
411 ®t leven van diverse mensen.
te' 5: Ik vind 't nog wel de moeitesftJv 'rekkingsuitslag giroloterij.
L* Kissing place. Amerikaanse
(£e|film uit 1990.

Journaal.

België/TV 1
15.00 Schooltelevisie. Met om
15.00 Mijn leven als. Biologie.

Afl. 3: De muis. Herh.
15.30-15.55 Politieke instellingen:

De knikkers en het spel. Maat-
schappelijke vorming. Afl. 3: De vrij-
heid. Herh.

17.10 Het Capitool. Amerikaanse
soapserie. Afl. 807.

17.35 Paradise Beach. Australische
strandsoap. Afl. 55.

18.00 Journaal.
18.10 Mooi en meedogenlooos (The

bold and the beautiful). Afl. 1075.
18.35 Blokken. Spelprogramma.
19.05 Buren (Neighbours). Australi-

sche serie. Afl. 1499.
19.30 Journaal en sport.
20.00 FC De Kampioenen. Belgische

comedyserie. Afl.: DDT niet OK.
20.35 Tartufo. Donaat verrast twee

nietsvermoedende bruidsparen en
twee jubilerende echtparen.

22.05 Little man Tate. Amerikaans
psychologisch drama uit 1991 van
Jodie Foster.
Met Jodie Foster, Dianne Wiest
Adam Hann-Byrd e.a.

23.39 Paardenkoersen.
23.40-23.42 Weerbericht.

België/TV 2
18.00 Tik tak. Afl. 322.
18.05 Bouli. Korte animatiefilm.
18.10 Avonturen opKythera (Adven-

tures on Kythera). Jeugdserie. Afl.ll.
18.40 Skippy (The adventures of

Skippy). Australische serie. Afl. 31.
19.05 Thunderbirds. Afl. 29.
19.30 Journaal en sport.
20.00 Couleur locale. Multicultureel.
20.30 Niveau 4: Om de tuin.
21.00 Doe-het-zelf. Vandaag: Elektri-

sche sierhaarden en een bewegings-
sensor op de buitenverlichting. Afl. 2.

21.20 Vlaanderen vakantieland. Toe-
ristisch magazine; Tips voor trips.

22.00 Ter Zake. Infomagazine met
nieuws en sport.

22.45 Sofie. Deens psychologisch
drama uit 1992 van Liv Ullmann.

00.05-00.07 Coda. Lut de Block leest
voor uit eigen werk. Vandaag: Men
had je alles.

Radio 5
Elk heel uur t/m 17.00 Nieuws.
6.45-6.50 Mededelingenrubriek
met uitgebreid weerbericht en
scheepvaartberichten. 7.05 NOS
Sportief. 7.30 Vroeg op 5. 8.55
Waterstanden. NCRV - Vrijdag op
vijf, met om: 9.02 Het gesprek;
9.40 Plein publiek; 11.02 Rondom
het woord. IKON: 12.02 Bonne-
fooi. RVU: 12.30 Werken aan
werk. 13.10 Gebeurtenissen. 14.02
De ronde tafel van Pam. 15.02
Opium radio. 17.10Radio UIT. PP:
17.50 CDA. Om 18.00 en 23.00
Nieuws. NMO: 18.02 Actualiteiten-
en religieus programma in het Ara-
bisch. 18.45 Actualiteiten in het
Turks. 19.00 Waar waren we ook
alweer? 19.15 Nieuws en actuali-
teiten in het Turks. 19.50 Nieuws
en actualiteiten in het Marokkaans
en Berbers. 20.40 Nieuws en ac-
tualiteiten in het Chinees. 21.00
Licht en uitzicht. 21.39 EO-Metter-
daad. 21.40 Boeken wijzer. 22.00
Zicht op Israël. 22.20 De psalmen.
22.40 Theologische verkenningen.
23.07-24.00 Met het oog op mor-
gen.

RTBF/La Une
14.55 Vacaturebank. 15.10 Autant
savoir. 15.30 Wallonië 94. 16.35
Neighbours. Afl. 50. 17.00 Raven.
Afl. 10. 17.55 Carlos et les autres.
18.30 Info première. 18.50 Cartes sur
table. 19.10 Quotidien des sports.
19.30 Nieuws. 20.05 Bon week-end.
20.45 Sexes faibles! Franse komedie
uit 1992. 22.15 Grand document: Fin
de siècle. Documentaire over het da-
gelijks leven in het grootste warenhuis
van Cuba. 23.20 Coup d'envoi. 23.40
Laatste nieuws. 23.45-23.50 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
RTBF/La Une. 20.03 Tennis. Recht-
streeks: de ATP-finale. 22.00 Laatste
nieuws. 22.22 Paardenkoersen. 22.26
Cheval passion. 22.53-22.57 24 H sur
les marchés + Dow Jones.

TV 5
06.00 Ochtendprogr. 12.00 Nieuwsflits.
12.05 La chance aux chansons. 12.45
Zwitsers nieuws. 13.05 La maison
Deschênes. 13.30 La cavaliére. Tv-
film. Afl. 2. 15.00 Soiree anniversaire
des 10 ans de la Chance aux chan-
sons. 16.00Nieuws. 16.10Gourmandi-
ses. 16.25 Bibi et ses amis. 17.15
Clip postal. 17.40 Aids spotje. 17.45
Question pour vn champion. 18.15
Vision d'Amérique. 18.30 Nieuws.
18.55 Revue de presse des pays ara-
bes. 19.00 Paris lumiéres. 19.25 La
météo des cinq continents. 19.30
Zwitsers nieuws. 20.00 Dunia. 20.55
La météo des cinq continents. 21.00
Nieuws. 21.40 Taratata. 23.10 Pulsa-
tions. 00.10 Nieuws. 00.45 Médiasud.
01.00 Intérieur nuit. 02.00 Décrypta-
ges. Herh. 02.30 La chance aux
chansons. Herh. 03.05 CÖté science.

RAI UNO
06.00 Ochtendprogr. 12.30 Nieuws.
12.35 La signora in giallo. 13.30
Nieuws. 14.00 Week-end Cronache
italiane. 14.20 Prove e provini a Scom-
mettiamo che? 14.50 How the west
was won. Serie. 15.45 Solletico. 17.55
Parlementaire rubriek. 18.00 TGI-Ap-
puntamento al cinema. 18.20 Mio zio
Buck. Serie. 18.50 II vigile urbano.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Nieuws
en sport. 20.30 Adriano Celentano li-
ve. 22.35 TGI. 22.45 Dove comoncia
la notte. 00.25 TGI Notte. 00.30 Che
tempo fa. 00.35 Oggi al Parlamento.
00.45 DSE - Sapere. 01.15 Sottovo-
ce. Aansl.: Nachtprogrammering.

BBC 1
07.00 Business breakfast. 08.00 BBC
breakfast news. 10.05 Kilroy. 11.00
Nws. 11.05 Good morning with Arme
and Nick. 13.00 Nws. 13.05 Pebble
Mill. 13.55 Regionaal Nws. 14.00
Nws. 14.30 Neighbours. 14.50 The
great British quiz. 15.15 Holiday. 15.45
The flying doctors. 16.30 Secret life
of toys. 16.45 TVK. 17.00 The new
Yogi Bear Show. 17.05 Get your own
back. 17.35 Record breakers. 18.00
Newsround. 18.10 Byker Grove. 18.35
Neighbours. 19.00 Nws. 19.30 Regio-
naal Nws. 20.00 Wipeout. 20.30
Tomorrow's world. 21.00 Good fortu-
ne! 21.50 TV heroes. 22.00 Nws.
22.30 Harry Enfield and chums. 23.00
In my daughter's name. Tv-film uit
1992. 00.30 Dr. Terror's vault of hor-
ror: The legacy. Amer. griezelfilm uit

1979. 02.15 Beverly Craven live - in
session.

BBC 2
08.00 Crystal Tipps and Alistair. 08.05
Teddy Trucks. 08.10 Thundercats.
08.30 Blue Peter. 09.00 Breakfast
news. 09.15 The record. 09.35 Crawl
into my parlour. 10.00 Schooltv. 11.00
Playdays. 11.25 Schooltv. 15.00 Fire-
man Sam. 15.10 Sportprogr. met
Paardenkoersen en Korfbal. 16.50
Nws. 17.00 Today's the day. 17.30
Ready, steady, cook. 18.00 Esther.
18.30 Catchword. 19.00 Captain Scar-
let and the Mysterons. 19.25 Randall
and Hopkirk (Deceased). 20.15 The
O-Zone met o.a. Elvis Costello. 20.30
Sounds of the sixties. Met o.a. The
Beatles en The Rolling Stones. 21.00
Public eye. Dr. Abraham Karpas be-
weert een geneesmiddel tegen AIDS
gevonden te hebben. Maar de gezag-
hebbende autoriteiten weigeren deze
bewering te steunen. 21.30 Perpetual
motion. 22.00 The trial. 22.50 Funky
black shorts. Serie korte films over
ervaringen van zwarten en Aziaten.
23.00 Have I got news tor you. 23.30
Newsnight. 00.15 Newman and Bad-
diel in pieces. Herh. 00.45 Hail Cae-
sar. Showprogr. 01.50-02.45 ■ The
fugitive. Amer. misdaadserie.

Eurosport
08.30 Step aerobics. 09.00 Triathlon.
10.00 Eurofun. 10.30 Zeilen. Wereld-
beker. 11.00 Tennis. Overzicht ATP-
toern. 11.30 Snooker. Tricks. 12.00
Voetbal. Kwalificatiewedstrijden EK'96.
13.30Dragsters EK Finale vanuit Diep-
pe. 14.00 Gewichtheffen. WK. 16.00
Intern, motorsports. 17.00 Gewichthef-,
fen. WK. 19.00 Truckracing. 19.30
Eurosportnieuws. 20.00 Darts. EK.
21.00 Boksen. 23.00 Worstelen. Van-
uit de VS. 00.00 Wereldbeker Superbi-
ke. 01.00-01.30 Eurosportnieuws.

NBC
05.30 en 06.30N8C News. 06.00 en
07.30 Business insiders. 07.00, 08.00
en 08.581TN World news. 07.15 en
08.15US Market wrap. 08.30 (TT) Insi-
de edition. 09.00 Super Shop. 10.00
Rolonda. 11.00 Rivera live. 12.00
Today's business. 12.30 FT Business
today. 13.00 Today. 15.00 The money
wheel. Met beursberichten. 17.30 FT
Business tonight. 18.00 Today. 19.00
ITN World news. 19.30 Go intern,
motorsports. 20.30 (TT) Dateline.
21.30 (TT) Inside edition. 22.00 ITN
World news. 22.30 (TT) The tonight
show. 23.30 (TT) Real personal. 00.00
FT Business tonight. 00.20 US Market
wrap. 00.30 Nightly news. 01.00 Equal
time. 01.30 (TT) The tonight show.
02.30 (TT) Holiday destinations. 03.00
Rivera live. 04.00 Rolonda. 05.00 (TT)
Inside edition.

MTV
06.00 Awake on the wildside. 07.30
The grind. 08.00 en 11.30 The 1994
MTV Eur. Music Awards spotlight.
08.30 Awake on the wildside. 09.00
Ingo. 12.00 The soul of MTV. 13.00
Greatest hits. 14.00 The aftemoon
mix. 16.00 The 1994 MTV Eur. Music
Awards spotlight. 16.30 The report.
16.45 CineMatic. 17.00 News at night.
17.15 3 from 1. 17.30 Dial MTV. 18.00
Music non-stop. 19.30 The zig & zag
show. 20.00 Greatest hits. 20.30 The
1994 MTV Eur. Music Awards spot-
light. 21.00Most wanted. 22.30 Beavis
& Butt-head. 23.00 The report. 23.15
CineMatic. 23.30 News at night. 23.45
3 from 1. 00.00 Party zone. 02.00
The soul of MTV. 03.00 The grind.
03.30-08.00 Night videos.

CNN
24 uur per dag nieuws. 07.30 Money-
line. 08.30 World report. 09.45 CNN
Newsroom. 11.30 World report. 12.15
World sport. 12.30 Business moming.
13.30 Business day. 14.30 Business
Asia. 15.00 Larry King live. 16.45
World sport. 17.30 Business Asia.
20.00 World business today. 21.00
Intern, hour. 22.45 World sport. 23.00
World business today update. 23.30
Showbiz today. 00.00 The world to-
day. 01.00 Moneyline. 01.30 Crossfire.
02.00 Prime news. 03.00 Larry King
live. 05.30 Showbiz today. Herh.

Omroep Limburg
Elk heel uur ANP-nieuws
7.00 Limburg Aktueel met om 7.30
ANP. 8.00 RadioNieuwsCentrale,
binnen/buitenlandrubriek. 8.30 Re-
gionaal nieuws. 8.35 Limburg
Bevrijd. 9.00 Tussen de bedrijven
door. Verzoekplaten van bedrijven
en instellingen. 11.00 Op de val-
reep, agendarubriek, met de mi-
nuut van..., agendarubriek en Het
Letterspel. 12.00 Limburg Actueel
met om 12.30 uur ANP-nieuws.
13.00 RadioNieuwsCentrale, bin-
nen/buitenlandrubriek. 13.30 Re-
gionaal nieuws. 13.35 De Buurt.
Discussie op straat. 14.00 Licht
Limburgs. Muziekprogramma.
15.00 Profiel. Jacques Heyen in
gesprek met een gast. 16.00 festi-
val, cultureel magazine. 17.00-
-18.00 Limburg Aktueel: nieuws en
actualiteiten met om 17.30 ANP-
nieuws.

BRTN/Radio 2
06.00 Nieuws. 6.05 Radio 2 regio-
naal. 8.00 Nieuws 8.10 Het leven
is mooi. 10.00 Nieuws 10.03 Ge-
woon genieten (om 11.00 Weer-
babbel door Bob de Richter). 11.50
Het koekoeksnest. 12.00 Radio 2
regionaal. 13.00 Nieuws. 13.10
Goed op vrijdag. 14.00 Het alge-
meen belang. 16.00 Abraham al
gezien? Programma voor de derde
leeftijd. 17.00 Radio 2 regionaal.
18.00 Nieuws. 18.10 Hitriders.

Toppers en platen van vroeger.
20.00 Wie zoekt die vindt. 22.00
Nieuws. 22.05 Countrymuziek.
23.30 Nachtradio (vanaf 24.00 elk
heel uur nieuws).

België/BRF
Nieuws: 6.00, 6.30, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 12.30,
14.00, 15.00, 16.00, 17,00, 18.30
en 20.00 uur.
6.05 Radiofrühstück + Spiel 'Glück-
streffer' (6.15 Wort in den tag;
6.45 Hörergrusslotterie; 7.15 Ve-
ranstaltungskalender; 7.30 Regio-
nalnachrichten; 8.30 Presseschau).
9.05 Regionalnachrichten. 9.10 Gut
Aufgelegt. Tips und Themen am
Vormittag. 12.05 Musik a la carte
(12.30 BRF Aktuell). 13.00 Presse-
schau. 13.05 Musikbox. 16.05
Popcorn. 18.00 Regionalnachrich-
ten. 18.05 BRF-Aktuell (Aktuelles
vom Tage). 18.40 Jazz.
20.05-21.00 Lieder, Chansons &
Folk.

WDR 4
4.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie. 8.07 Morgenmelodie und
Wetterbericht. 9.05 Musikpavillon
(9.20 Feuilleton Opfer der Liebe).
12.00 Nachrichten, Zur Sache.
12.07Gut aufgelegt (met om 13.00
Mitmenschen en 14.00 Nachrich-
ten, Stichwort Wirtschaft). 15.00
Café-Konzert (15.40 Radiofeuille-
ton Opfer der Liebe). 16.05 Hei-
matmelodie. 17.00 Der Tag urn
lünf. 17.07 Musikexpress. 20.00
Nachrichten. 20.05Zwischen Broa-
dway und Kudamm. 21.00 Musik
zum traurnen. 22.30-4.05 Nachtex-
press.

Happy RTL Radio
Elk heel uur nieuws
7.00 Jan van de Putte 10.00 Jan
de Hoop. 12.00 Ron Bisschop.
16.00 Luc van Rooij. 20.00 Late

Rock. 24.00 Night Rock.
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Auto's
Suzuki Swift '93; Suzuki
Swift Sedan '92; Suzuki Alto
autom. '82-'B3-'B4; Suzuki
Alto '85-'B6-'B7; Chrysler
Voyager 3.0 '91; Mercedes
230 E '87; VW Passat Sta-
tioncar '91; VW Passat Sta-
tioncar CL '89; BMW 316i
'89; BMW 318 i '86; BMW
316 '84; BMW 520 i '88;
Saab 99 '83; Seat Fura '85;
Citroen '87; Ford Escort 1.3
'88; Mazda 323 Sedan '89;
Honda Civic '88; Toyota Co-
rolla '89; Peugeot 106 1.1
'93; Peugeot '83; Toyota
Starlet '91; Mazda 323 F '91;
Nissan Micra '87. Vakgara-
ge autobedrijf REUBSAET,
Groenseykerstr. 17, Geleen.
Tel. 046-757777. Uw adres
APK keuring. Alle auto-rep.
(Doe hetZelf CarWash).
Te k. gevr. AUTO'S iedere
prijskl. Schade of defekt,
geen bezw. 045-729710.
Te koop LEGERJEEP type
M3BAI, bwj. '58. Telefoon
04492-3660. .
Te k. Opel Kadett 1.8 GSi;
Fiat Pick-Up en VW Kever.
Schoolstr. 48, Hulsberg.
2 x KADETT HB bwj. '80,
APK 6-95, ’550,-. Hae-
senstr. 34, Schaesberg.
Wat VERKOPEN? Adverteer
via: 045-719966.

Motoren
SUZUKI Intruder 750, bwj.
'87, rood, zeer interessante
prijs. Tel. 04750-11228.
KAWASAKI ZXR 400 Ra-
cing 1991, 1e eig., veel ex-
tra's, als nieuw. Garage
Wolters, Heerlenerweg 39,
Sittard. 046-520303.
Uw motorband kaal????
DREAM'S Motoren doet het
allemaal! Uitbalanceren, de-
montage en montage terwijl
u een kop koffie drinkt. Sterk
gereduceerde prijzen,

iream's Motorverhuur,
Jongmansweg 39, Heerler-
heide. S 045-214942/210575.
EPPER met zijspan, nieuw!
En 2x Off the Road's, 600cc.
Schoolstr. 48, Hulsberg.
Te koop SUZUKI Intruder
750cc, km.st. 4.000, i.z.g.st.,

’ 8.750,-. Tel. 045-221725.

HuwJKennism.
Er, 40+, 1.86, 70, schl., kein
Traummann noch Alptraum,
s. schl. sic zum Reden,
Lachen, Ausgehen u.
Kuscheln. Br.o.nr. B-06223,
Limburgs Dagblad, Postbus
2610,6401 DC Heerlen.

Vakantie
HUIFKARTOCHTEN. Tele-
foon: 045-721866.

HUISVROUWEN NI/V OPGELET

Op produkten diena
gebruik bij het huis-
houdelijk chemisch afval

: horen, staat sinds kort

êdit teken. Ziet u dit
teken, houd het afval
dan apart en lever het in
op de gebruikelijke
manier. Zo werkt u mee
aan een beter milieu.
Waarvoor dank.

Meer weten?Bel voor een gratis folder,
Distributiecentrum VROM: 079 - 449449

1: (Brom)fBetsen

Sinterklaasaanbieding Rijwielen!!
Panasonic Hybr. ’ 1.198,- voor ’ 898,-

Giant Custom ’ 895,- voor’ 595,-
Raleigh heren KT-3 ’ 995,- voor ’ 695,-

Giant Avant ’ 1.195,- voor’ 795,-
Peugeot Hybr. ’ 1.195,-voor’ 895,-

Rijwielz. Rens Janssen, Ganzeweide 54 Hrl. 045-211486.
Koop of reserveer nu nog
een snor- BROMFIETS of
scooter tot 1 jan. Zonder af-
leveringskosten. Rens
Janssen, Ganzeweide 54,
Heerlen. Telef. 045-211486.
Ruime keuze alle soorten
FIETSEN. Olthof, Marisstr.
14, Geleen-Zd 046-749237.
PI IMI■ 1.J.1.1. , l«'l I 1.11.11M.1.1.1J..1.1.1 1...N1M11118M11--JI-MIP II!

PUCH Maxi met sterwielen,
bwj. '93, i.z.g.st., ’750,-.
Tel. 045-319969.
Te koop HONDA MT 5, i.z.g.
st., ’1.000,-. Tel. 046-
-740645.
Wat VERKOPEN? Adverteer
via: 045-719966.

Winkel & Kantoor
_^

Kantoormeubelen
TEGEN FABRIEKSPRIJZEN

NIEUW: grote partijen kantoor- en directiemeubelenvan
zeer hoge kwaliteit 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 UITVOORRAAD!!!

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-
raad, tegen fabrieksprijzen

Rockmart
kantoormeubelen

Kissel 46a, Heerlen.
Te koop nieuwe stalen of
houten magazijn- of AR-
CHIEFSTELLING in alle af-
metingen verkrijgbaar. Di-
rekt uit voorraad leverbaar,
zeer lage prijs bv. 200x-
100x30 5-legborden ’ 125,-
-p.mtr. Rockmart, Kissel 46a,
Heerlen. Tel. 045-723142.

Bel de Vakman
NEW LOOK BV Landgraaf.
Gevelreiniging, uitkappen,
voegen, steigerverhuur. Tel.
045-312154. Fax 323452.
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
SCHILDERS kunnen nog
diverse buitenschilderwerk
aannemen. Tel. 045-210020.
Ervaren vakman biedt zich
aan voor straatwerk o.a. op-
ritten, sierbestrating. Ook
voor uw gehele tuinaanleg,
zeer SCHERPE prijzen.
Gratis offerte: 045-323178.
INSTALLATEUR biedt zich
aan voor alle voorkomende
werkzaamheden betreffen-
de gas, water, sanitair evt.
loodgieterswerkzaamheden.
Telef. 046-743252.
Uw SCHOORSTEEN vegen,
per kanaal ’75,- mcl. BTW.
'-■lef. 045-325783.

"METER voor badka-
''^n, riolering, CV.. \ 045-352044.r

(Huis)dieren
De grootste KENNEL van
Limburg. Alle jonge ras-
hondjes. Meer dan 60 ras-
sen plus gar. en tatoeage. Kl.
America, Th.Watsonln 34
Achel(B). 09-3211644489
Zond, open maand, gesl.
Te k. BERNER-SENNEN-
PUPS met stamb. van HD-
vrije ouders. 08866-2483.
Wegens sterfgeval zeer
goed tehuis gezocht voor
lieve DOBERMANN, reu, 5
jr., pr.n.o.t.k. (geen hande-
laren). Tel. 045-752713.
Te., koop Jack RUSSELTER-
RIÉRS, zeer mooi, geënt en
ontw., internationale kampi-
oenen uit eerder nest,
’500,-. tg 045-413009.
Te koop DOBERMANN
teefjes, zwart, 8 weken.
Telef. 04409-1516.
Te koop COLLIE pups met
stamboom. Telefoon 045-
-726184.
Mooie ruwharige DWERG-
TECKELTJES en langharige
teckeltjes te koop met stam-
boom. _ 045-725260
Te k. mooie witte KEES-
HONDJES, 7 weken. Tele-
foon 04492-3421.
Te koop 2 CHIN-CHILLA'S
met kooi en toebehoren. Tel.
045-456385, na 17.00 uur.
Witte BOEMERS, Maltesers,
Yorkshire terriërs, Tibitaan-
se ter. S 04459-1237/3097.
PAARDEBOXEN te huur in
Landgraaf, vol-pension met
gebruik van buiten manage
en weiland, omgeving
Brunssummerheide. Info
045-319585 tot 18.00 uu'
045-324674, na 18.00 uur.

Braderieën/Markten
Reusachtige MODELTRElN-
miniatuurauto- en poppen-
beurs. Zat. 19/11 van 11 tot
17 uur. Venlo, Evenemen-

tencomplex. Info: 00-49.
25534891.

Literatuur
Te koop 15-delige serie
"ANGELIQUE" boeken,

’ 175,-. Tel. 045-741898.
Voor Piccolo's

zie verder pagina 20
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Voortdurend onderweg? Stop dan 'ns bij het postkantoor. Want daar is meer te regelen dan je

denkt. Van buitenlands geld tot het afsluiten van een voordelige bromfietsverzekering. En van het

I huren van een auto tot het overschrijven van een kentekenbewijs. Dus wat je ook nodig hebt...

Je regelt 't op het

I ECHT lETS JE VERTELIJN?,
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L gemeente Maastricht uit
j. Gemeentefonds zal in het
j r̂ 2000 met tien procent perj^orier verminderd worden.e korting voor de gemeente
j,eerlen komt uit op ongeveer
Jke Procent. De uitkering van

D Provincie Limburg uit het
fovinciefonds zal in 2000 met
2j.e miljoen gulden verhoogdJ,l^ Dat zijn de belangrijkste
p Komsten van de gisteren ge-

vaceerde kabinetsplannen
Jt de verdeelsleutels voor het
geënte- en provinciefonds

Veï"anderen.
J9g7

ls de bedoeling dat de plannen
ge ' binnen drie jaar worden door-
U 0°erd. De voorstellen gaan eerst
%t

V°or advies naar de Raad vanwe en de Raad voor de Gemeen-
L'-an.cien. Die laatste instantie
tic jPzich ooknog eens over de kri-
t)e van Maastricht en Heerlen op
het V°°rgestelde verdeelsleutel voor
iL^nieentefonds.
t). .kabinet wil met de nieuwe ver-

ueute* de grote gemeenten met
tt^. **oge werkloosheid en een een-

voor de regio meer fi-
öe

c *,ele armslag geven.
v a uitkering voor Maastricht gaat
{*. Il 19 gulden per inwoner 1010.
Wrlen levert van de 1062 per in-

"er dertig gulden in.

BRUNSSUM - Het Brunssumse college van
° en W wil dat het ministerie van Defensie

neemt om het zeer onveiligeEn»macomplex te beveiligen. Dat zou al be-
Po volgende week moeten gebeuren. Alleen
*»s hét oude mijngebouw spoedig wordt ge-sloopt ziet de gemeente van haar eis af.

Gemeenten vegen saneringsplan van tafel
Extern onderzoek bij

woningbedrijf Limburg

De gebouwen en terreinen van het Emma-
complex, die dagelijks door vandalen en
junks worden bezocht, liggen vol met ver-
nield asbesthoudend materiaal. Van 't Hooft
noemde de situatie het complex in deze
krant 'levensgevaarlijk en onhoudbaar. Het
oudemijngebouw is een bouwval, terwijl het
risico dat mensen in kuilen en schachtenval-
len reëel is. Volgens Brunssum en Heerlen is
er sprake van gevaar voor de volksgezond-
heid.

Zie verder pagina 15

" Geen gevaarvoor volksgezondheid

GELEEN - De gemeenten die toe-
zicht houden op het woningbedrijf
Woningbeheer Limburg (WBL),
willen een extern bureau inschake-

Waarnememd burgemeester Jan van 't Hooft
heeft gisteren de omwonenden van het Em-
macomplex met klem verzocht de terreinen
en gebouwen niet meer te betreden. De be-
woners van de Passartweg en deAkerstraat-
Noord kregen daartoe allen een brief in de
bus.

Brunssum eist
maatregelen
van Defensie

°runssum dreigde toen zelfs met juridische
jjj-tie en het opleggen van dwangsommen,
"et ministerie trof daarop maatregelen,
"üaar die zijn niet afdoende gebleken.

Nieuwe verdeling gemeentefonds " Schade voor Heerlen valt mee

Maastricht flink gekort

# Een groep jongeren van
diverse organisaties bezette
gisteren korte tijd het pand
van het PvdA-gewest Limburg
in Sittard.

Foto: PETER ROOZEN

Pand PvdA-Limburg
voor korte tijd bezet

eSft en en Maastricht publiceerden
i>a Paar weken geledeneen kritisch
bjp ort over de kabinetsplannen.
ge Plannen zouden alleen maar tot
H 8 hebben dat gemeenten die
v 0 actief werkgelegenheidsbeleid
gei

,rer>, gestraft worden met een la-
*n*ef üitkering. Het kabinet heeft
tju'ernin vastgehouden aan de kor-
Èe ° v°or Maastricht en Heerlen.
fj e van het ministe-
str van Binnenlandse Zaken be-
Va e^ gisteren dat een verlaging

Vrk uitkering uit het Gemeente-
tJigX8 gemeentebesturen ontmoe-
leirt een eiSen werkgelegenheidsbe-
en te voeren. „Dat veronderstelt
he , Semeenten niet investeren in
'°o sterreinen om zo de werk-
jeri

e»d hoog te houden en meer
ge>X uit het gemeentefonds te krij-
"Wh ** Sloven daar niet in," al-
Sp de ambtenaar van Binnenland-den.

HEERLEN - De Mondriaan Stich-
ting heeft twintig musea in het hele
land, waaronder de Stadsgalerij in
Heerlen, elk twee ton steun toege-
kend. Het geld wordt over twee jaar
uitgekeerd en is bestemd voor ver-
sterking van de collectie moderne
beeldende kunst en vormgeving.

Om voor deze subsidie in aanmer-
king te komen, moesten de instel-
lingen zelf over een aankoopbudget
van tenminste een ton beschikken.
Tot voor kort zat de Stadsgalerij
Heerlen onder deze norm. De ge-
meente Heerlen reserveerde per jaar
slechts 14.000 gulden voor het uit-
breiden van de collectie.
Het Nutsbedrijf Heerlen, het Inter-
provinciaal Overleg en de Vereni-
ging van Nederlandse Gemeenten
droegen 40.000 gulden bij. Dit be-
drag werd met 94.000 gulden aan-
gevuld door het toenmalige Minis-
terie van WVC.

De gemeenten Heerlen en de pro-
vincie Limburg hebben het bedrag
nu opgetrokken tot de vereiste
norm. Per saldo ontvangt de Stads-
galerij nu ruim 50.000 gulden meer
dan in devoorgaande jaren.

Enkele maanden geledenvond er in
Sittard ook een actievan scholieren
en studenten plaats tegen de drei-
gende bezuinigingen. Jongeren to-
gen toen massaal van de markt naar
het stadhuis, waar een deur sneu-
velde onder het geweld van de 'be-
storming. De jongeren boden later
hun excuses aan voor dit incident.
Dit keer is voor een hardere actie
gekozen, omdat de politiek volgens
hen niet luistert en nog altijd geen
reactie heeft gegeven op de bezwa-
ren van de jongeren.

ders Partij (SAP), het Heerlens Ak-
tie Komité en RAD 2 samen.

HarderVan onze verslaggever
SITTARD - Een groepje jongeren
heeft gisteren het kantoor van het
PvdA-gewest Limburg korte tijd
bezet. De jongeren, verenigd in de
Limburgse Aktie Driehoek (LAD),
wilden dat het gewest zich zou dis-
tantiëren van de voorgestelde be-
zuinigingen op onderwijs en eisten
een gesprek met de Sittardse onder-
wijswethouderWil Paes en minister
JoRitzen van onderwijs. Nadat vier
agenten hen rond vijf uur 's mid-
dags 'vriendelijk verzochten' het
pand te verlaten, werd de bezetting
beëindigd. De PvdA is niet aan de
eisen tegemoetgekomen, maar heeft
de actievoerders wel een gesprek
met het gewestbestuur en een eer-
ste-kamerlid beloofd.

De jongeren leken aanvankelijk
vastbesloten te blijven totdat hun

eisen zouden zijn ingewilligd. De
actie gebeurde in het kader van een
landelijke actiedag tegen de 'paarse
plannen' met onderwijs. Volgens de
actievoerders is de actiebereidheid
in heel Nederland groot, en zullen
de acties doorgaan tot de bezuini-
gingsplannen van tafel zijn.

Koffie
De 'inval' bij het PvdA-kantoor
vond gisteren even na de middag
plaats. Na enig duw- en trekwerk
kwamen de jongeren via een raam
binnen. Na overleg met de bezetters
besloot PvdA-gewestsecretaris
Marcel Hissel depolitie niet in actie
te laten komen. De jongeren moch-
ten blijven, mits ze het werk op
kantoor niet hinderden. Hissel zou
proberen de gevraagde bestuurders
te bereiken. Bovendien kregen de
actievoerders koffie van de PvdA.

Hisse stelde dathij 'alle begrip' had
voor de actie, maar hij wilde geen
oordeel uitspreken over de plannen
van het paarse kabinet.
De jongerenkozen de PvdA (ook in
andere plaatsen werd gisteren actie
gevoerd), omdat de partij de groot-
ste fractie levert in het paarse kabi-
net. Bovendien is ook de minister
van onderwijs uit de partij afkom-
stig. Ze houden echter ook WD en
D66 verantwoordelijk voor de be-
zuinigingsplannen. Volgens deLAD
kan het kabinet beter bezuinigenop
defensie, de aanleg van de hoge-
snelheidslijn (TGV) en Betuwelijn,
de uitbreding van Schiphol en het
schrappen van lastenverlichting
voor bedrijven. De winstbelasting
zou volgens hen niet omlaag, maar
omhoog moeten.
In deLAD werken de Internationa-
le Socialisten, Jongerenbond,Rebel..
SP-jongeren, Socialistische Arbei-

Vuile grond in Zeswegen
zal worden afgegraven

Onderzoeklijk
staameert

h^UGRAAF - De identiteit van*
Oty ,or>thoofde en van ledematen
v°f*d ne li^' dat zor*dag werd ge-
*efh *n.°P een 'DOSPad nabij Winse-
tl'et K in landgraaf, is nog altijd
cle J-'fkend. Een buurtonderzoek in

Ke'rkraadse wijk Ter-
kno .en heeft geen nieuwe aan-
p o}jP.lngspunten opgeleverd. De
bühw.e wil mensen die tijdens het
**lsti erzoek niet anis waren

rn ei ?8 de gelegenheid geven zich te'
get .n- Ook wordt gezocht naar
o culSeil die in de vroege zondag-
gen in de buurt van de Tunnel-
t(iej ziJn geweest, bijvoorbeeld
co^wërkers van daar gevestigde
stUül^u-bedrijven. Met name de be-
"*eH van een beige Volkswa-
Se) a een rode (m°geliJk Japan-
Ver ü^° en een rode Lada worden
sPeo°C contact op te nemen. Een

laal team trekt alle tips na.

Ruim 150 zakjes
drugs in auto
KERKRADE - Bij een controle van
zijn auto, werd een Landgravenaar
(20) betrapt op het vervoer van
softdrugs. In zijn ... onverzeker-
de - wagen werden 88 zakjes
marihuana en 63 zakjes hasj ge-
vonden. Volgens de politie leverde
de man de drugs op bestelling aan
huis. Bij zijn arrestatie vroeg de
koerier de politie zijn moeder te
bellen, omdat hij wat later thuis
zou komen.
De jongeman is inmiddels voorge-
leid aan de hulpofficier van justitie
en is ingesloten.

o/Z

Benoemingen in
bisdom Roermond
ROERMOND - Bisschop Wiertz
heeft pater P. Rozemeijer (MSC)
benoemd tot pastoor van de paro-
chie H. Callistus Neerbeek. Kape-
laan J. Janssen van de Gregoriu-
sparochie en van de parochie
Onbevlekt Hart van Maria in Bruns-
sum is benoemd tot pastoor van
de H. Petrusparochie in Roggel.
PastoorA. Pierik van de H. Lauren-
tiusparochie Maasniel en de H.
JozefparochieLeeuwen wordt pas-
toor van de H. Lambertusparochie
in Reuver, en van de parochie
Onbevlekt Hart van Maria in Reu-
ver-Offenbeek. Tot rector van de
verpleegkliniek de Zeven Bronnen
te Amby is pastoor J. Poell van
de H. Catharinaparochie in Ulestra-
ten benoemd. Pastoor J. Douven
van de H. Martinusparochie in Vij-
len heeft op zijn eigen verzoek
eervol ontslag gekregen. Douven
gaat met emeritaat.

Aangehouden na
Euregio-alarm
BRUNSSUM - Een man uit Bruns-
sum is gisteravond voor zijn woning
door de politie aangehouden, toen
hij werd afgezet door een taxi. De
arrestatie houdt waarschijnlijk ver-
band met een autodiefstal in Aken,
waarbij twee mannen een Duitse
politieagent omver hebben gere-
den. De politie in Heerlen en Aken
wilde gisteravond 'in het belang
van het onderzoek' niets zeggen
over de aanhouding.
De Duitse politieagent zou het duo
hebben verrast bij de diefstal, die
plaatsvond bij het Klinikum in Aken.
De banden van hun vluchtauto,
een zwarte Mercedes, zijn tijdens
een achtervolging lek geschoten.
Daarna zouden de twee zijn over-
gestapt in een andere auto.
Direct na de diefstal kondigden de
politiekorpsen van Aken en Zuid-
Limburg het zogeheten Euregio-
alarm' af. De grensovergangen
werden gesloten en de Duitse poli-
tie stuurde een helicopter de lucht
in. De politieagentkon na behande-
ling in het ziekenhuis weer naar
huis.

Fusie Elvira
in Amstenrade
AMSTENRADE - Verzorgingshuis
Elvira in Amstenrade heeft gister-
middag een fusie-overeenkomst
getekend met de stichting Gezond-
heidszorg Oostelijk Zuid-Lintburg
(GOZL). Deze bestuurlijke fusie
gaat in per 1 januari '96 en heeft
geen ontslagen ten gevolg.
Elvira is een middelgroot verzor-
gingshuis met plaats voor 114
bejaarden. Ook zijn er 33 aanleun-
woningen en 24 seniorenwoningen.
De overkoepelende stichting Be-
jaardenzorg Amstenrade gaat de
overeenkomst aan om naast Elvira
ook een uitbreiding van verpleeg-
huis Schuttershof (Brunssum) te
kunnen realiseren. Deze nevenves-
tiging biedt plaats aan 70 mensen.

Vrouw mishandeld
in Meerssen
MEERSSEN - Een 48-ja'rige in-
woonstervan Meerssen is dinsdag-
morgen in haar woning aan de
Parallelweg mishandeld door een
onbekende persoon. Zij werd ste-
vig vastgepakt en liep daarbij rake
klappen op. Doordat het slachtoffer
zich niet onbetuigd liet en hard
terugvocht, sloeg de dader op de
vlucht.

Dieven verstoppen
zich in slaapkamer
BRUNSSUM - Twee inbrekers zijn
woensdagnacht op heterdaad be-
trapt bij een inbraak in een huis
aan de Peerdendries in Brunssum.
De mannen (39 en 42 jaar) had-
den zich verstopt in een slaapka-
mer en werden daar ook ingere-
kend door de politie.
Getuigen gaven de inbraak door
aan de politie. De bewoners van
het pand zijn op vakantie.

De man was binnengedrongen
nadat hij aan de voordeur om
geld had gevraagd. Zij moest zich
vanwege opgelopen kneuzingen
onder doktersbehandeling laten
stellen.
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Van onze verslaggever

HEERLEN - De vervuilde bodem in
de Heerlense wijk Zeswegen moet
worden afgegraven. Dat heeft de
provincie de bewoners van die wijk
laten weten. De ernstigste veront-
reiniging zit dieper dan een meter1
in de grond. Het eten van groenten
uit de tuin, het drinken van water
en het spelen van kinderen in de
tuin is volgens de provincie niet ge-'
vaarlijk.
De vervuiling is gebleken tijdens
een onderzoek in de tuinen van 170
woningen en in groenstroken.

Dat onderzoek werd gehouden in
alle woonwijken die gebouwd zijn
op voormalige mijnterreinen, nadat
was gebleken dat de grond van de
voormalige mijn Laura in Kerkrade
vervuild is. Ook de wijk Zeswegen
is gebouwd op een voormalig mijn-
terrein, van de Oranje Nassau I.
Uit het onderzoek in Zeswegen
blijkt dat de tuinen in Zeswegen tot
een diepte van vijftig centimeter
niet vervuild zijn. Tot een meter zit
vervuiling in elf tuinen. Het groen
in Zeswegen is over het algemeen
ernstiger vervuild dan de tuinen.
Volgens de provincie liggen de risi-
co's maximaal rond het verwaar-

loosbare niveau, waardoor er (prak-
tisch) geen gevaar voor de volksge-
zondheid bestaat.
De bodemverontreiniging tussen de
een en twee meter diepte is ernsti-
ger van aard. Deze grond moet vol-
gens denormen van deWet Bodem-
bescherming worden afgegraven.
De provincie wil nu duidelijkheid
van het rijk of die norm nog steeds
geldig is. Na dat antwoord bepaalt
de provincie welke tuinen en delen
groenvoor afgraving in aanmerking
komen. De provincie houdt op 28
november voor de bewoners een in-
formatie-avond in het gemeen-
schapshuis in Zeswegen.

Van onze verslaggever*"? april van dit jaarvroeg Brunssum het mi-
jjisterie, eigenaar van de nog resterende ge-r

al om veiligheidsmaatregelen.

Actie voor onderwijs
& HAAG/MAASTRICHT/- De uitkering van

Limburgs Dagblad Regionaal
18 november 1994 13

|:jjgeversmaatschappij Limburgs Dagblad B.V. Postbus 3100, 6401 PP Heerlen - Telefoon 045-739911 - HoofdredacteurRon Brown

len dat moet gaan beschrijven hoe
de structuur van WBL er moet ko-
men uit te zien. Wordt het bureau
niet ingeschakeld dan helpen zij
niet mee aan het defitief gezond
maken van WBL.

WBL-voorzitter Jac. Aarts liet gis-
teren weten dat hetbestuur instemt
met de inschakeling van een exter-
ne deskundige. Hij sprak over ,een
onderbouwing van, een plan, dat
uiteindelijk moet leiden tot een her-
nieuwd verzoek om financiële steun
van het Centraal Fonds. Die instan-
tie keert geld uit aan noodlijdende
corporaties.

WBL, met circa 8000 woningen een
van de grotere corporaties in Lim-
burg, heeft eerder zelf een sane-
ringsplan opgesteld. Geleen, Sit-
tard, Maastricht, Heerlen en Kerk-
rade, die namens 60 gemeenten in
Limburg rechtstreeks toezicht hou-
den op het WBL, hebben dat eerste
plan van tafel geveegd. Zij vonden
het saneringsplan niet vergaand ge-
noeg. Ze stemmen er pas mee in, als
het WBL-bestuur voldoet aan een
aantal voorwaarden. Behalve de in-
schakeling van een extern bureau
eisen zij ook dat het saneringsplan
niet tot extra kosten leidt. „Wij
werken alleen mee aan een voorstel
waarbij alle betrokkenen hun ver-
antwoordelijkheid nemen," liet de
Geleense wethouder J. Köhlen gis-
teren weten.
Hij doelde onder meer op de kosten
van de sanering, zoals de inschake-
ling van het bureau van buiten of
het met verlies afstoten van bezit-
tingen.

In 1993 vroeg WBL bij het Centraal
Fonds een bijdrage van 112 miljoen
gulden om het woningbedrijf ge-
zond te maken. Dat verzoek is niet
toegewezen. Volgens Aarts ligt die
aanvraag officieel nog steedsbij het
fonds. Welk bedrag in het her-
nieuwd verzoek komt te staan, kon
hij niet zeggen. Volgens Aarts is dat
afhankelijk van de conclusie van
het extern bureau.

Toch subsidie
oor Stadsgalerij
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In alle rust en bescheidenheid leefde hij.
In diezelfde rust ging hij heen.

Intens verdrietig hebben wij plotseling afscheid
moeten nemen van onze goede en zorgzame va-
der, schoonvader, lieve opa, broer, zwager, oom
en neef

Piet Lustberg
weduwnaarvan

Mia Hendriks
Hij overleed in de leeftijd van 67 jaar.

Oude Wetering: Jos en Marlies
Lustberg-Brouwers
Cindy, Joyce
FamilieLustberg
FamilieHendriks

Brunssum, 16 november 1994
Kruisbergstraat 46
Corr.adres: Boeier 24, 2377 CS Oude Wetering
De plechtige eucharistieviering zal gehouden
worden op maandag 21 november om 14.00 uur
in de Fatimakerk te Brunssum, hoek Linde-
straat-Essenstraat, waarna om 15.30 uur de
crematieplechtigheid zal plaatsvinden in het
crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, met gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
Avondwake zaterdag om 18.00 uur in eerder ge-
noemdekerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het Uit-
vaartcentrum Dela te Heerlen, Grasbroekerweg
20. Gelegenheid tot rouwbezoek heden vrijdag
van 18.00 tot 19.00 uur, zondag van 17.00 tot
18.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisge-
ving te zenden, deze annonce als zodanig be-
schouwen.

"""""""""'"""""■f'JP"""""f""""""""""f"""""""""""M*iMM°^'^'^'^'^'^'^'^Hßl*H'i"^'^i^l^l^l^l^l^H
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Met verslagenheid geven wij kennis van het
plotseling overlijden van onze penningmeester

Piet Lustberg
Bijna 50 jaar heeft hij zijn talent in dienst ge-
steld van onze vereniging.
Wij wensen zijn familie veel sterkte toe.

Beschermheer, dirigent, leden, ereleden,
bestuur en damescomité van
Harmonie Orkest Brunssum 1907

1 Met diep leedwezen hebben wij kennis genomen

ivan het overlijdenvan de heer

Piet Lustberg
Onze gedachtengaan uit naar de nabestaanden.

Spaarclub Concordia
Brunssum

~"
t

"Leven is: vast willen houden
en toch los moeten laten."

Veel te vroeg voor ons is na een leven, dat gete-
j kend was met liefde, eenvoud, hulpvaardigheid

en zorgzaamheid, geheel onverwacht van ons
heengegaan, op 48-jarige leeftijd, mijn lieve
man, onze onvergetelijke pap, mijn schoonzoon,
onze broer, schoonbroer, oom en neef

Raymond Stijns
echtgenoot van

Annie van Meer
Wij vragen u voor hem te bidden.

De bedroefde familie:
Susteren: Annie Stijns-van Meer
Susteren: Maurice Stijns
Susteren: Anton Stijns

Familie Stijns
Familievan Meer

6114 CE Susteren, 16 november 1994
Beatrixlaan 46
De plechtige eucharistieviering wordt gehouden
op maandag 21 november om 10.30 uur in de
parochiekerk van O.L. Vrouw Onbevlekt Ont-
vangen te Mariaveld-Susteren, gevolgd door de
crematieplechtigheid in het crematorium Ne-
dermaas, Vouershof 1 in Geleen.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.00 uur.
Zaterdag 19 november om 19.00 uur wordt Ray-
mond herdacht tijdens de avondmis in bovenge-
noemdekerk.
Er is dagelijks gelegenheid om afscheid te ne-
men van 17.00 tot 17.45 uur in het uitvaartcen-
trum Peusen, Kloosterstraat 9 te Susteren.

tLouisa Tullemans, 86 jaar, weduwe van Joan-
nes Lenaers. Corr.adres: L. Kluskens, Schaep-

kenstraat 4, 6006 JB Weert. De plechtige uitvaart-
dienst zal worden gehouden zaterdag 19 november
om 11.00 uur in de parochiekerk van het H. Hart
van Jezus te Altweerterheide.

tJosephine Haex, 37 jaar, corr.adres: M. Wil-
kens-Haex, Noorderlaan 82, 6004 HW Weert.

De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
zaterdag 19 november om 10.30 uur in de paro-
chiekerk van St.Oda teBoshoven-Weert.
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Enige en algemene kennisgeving

t
Met grote droefheid geven wij u kennis, dat ge-
heel onverwacht van ons is heengegaan onze
broer

Alex Grotenhuis
Hij overleed in de leeftijd van 66 jaar, voorzien
van het h. sacrament derzieken.

Uit allernaam:
Familie Grotenhuis

6414 CR Heerlen, 16 november 1994
Buschkensweg 5
De crematieplechtigheid zal worden gehouden
op zaterdag 19 november a.s. om 9.30 uur in het
crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de ontvangkamer van het cre-
matorium om 9.15 uur.
Er is geen condoleren.

t
Een maand voor haar 87-ste verjaardag over-
leed onze lieve en zorgzame mammie, oma en
overgrootoma

Catharina Maria Jacoba
Souren-Haenraets

* 2 december 1907 116 november 1994
weduwe van

Clé Souren
Voorburg*. Gré en Janni

Souren-Cramer
Antoinette en Ronald

Amsterdam: Michiel
New Vork: Liduinen E miie

Franssen-Souren
Amsterdam: Thies

Rijswijk: Hans en John
Amsterdam: Clé Souren
Rotterdam: Nicolette enRik

Natasja
Veenendaal: Torn en Marijke

Souren-von Scheven
Buenos Aires: Jessica en Dick

Arthur
Esther

Capelle a/d IJssel: Paul en Desirée
Souren-Bosschart
Sander
Nathalie

Rijswijk, Huize Westhoff
Corr.adres: Appelgaarde 305
2272 TH Voorburg
Mammie is overgebracht naar het uitvaartcen-
trum W.P. van der Togt, Rodelaan 60 te Voor-
burg, alwaar geen bezoek.
De h. mis van requiem zal worden opgedragen
in de parochiekerk H. Bonifatius, van Vreden-
burchweg 69 te Rijswijk, dinsdag 22 november
om 13.00 uur.
Aansluitend zal de crematieplechtigheid om
14.45 uur plaatsvinden in het crematorium Ei-
kelenburg, Eikelenburglaan 7 te Rijswijk.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condo-
leren in de ontvangkamer van het crematorium.

t
Bedroefd, maar dankbaar om hetgeen hij voor
ons betekende, delen wij u mede, dat rustig en
kalm van ons is heengegaan, op de leeftijd van
81 jaar, voorzien van de h. sacramenten, mijn
broer, schoonbroer, onze oom en neef

Leo a Campo
Heerlen: Leonie a Campo

G. a Campo-van Wersch
Neven en nichten

16 november 1994
Corr.adres: Koulen 14, 6343 CJ Klimmen
De plechtige eucharistieviering zal worden ge-
houden op maandag 21 november om 11.00 uur
in de parochiekerk van de H. Remigius te Klim-
men, waarna aansluitend afscheid wordt geno-
men op der.k. begraafplaats aldaar.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance, ach-
ter in de kerk, vanaf 10.30 uur.
Tijdens de avondmis van zaterdag 19 november
om 19.00 uur zal de overledene bijzonder wor-
den herdacht.
Leo is opgebaard in een der rouwkamers van de
begrafenis- en crematievereniging Voerendaal,
Kerkplein 43, Voerendaal, alwaar gelegenheid
tot afscheidnemen dagelijks van 18.30 tot 19.00
uur. Zondagvan 11.00 tot 12.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Met verslagenheid geven wij kennis van het
overlijden van ons geacht erelid

Jozef Heijenrath
Voor zijn grote inzet voor de kerkmuziek zingen
ter ere Gods en zijn liefde voor ons koor werd
hij begiftigd met de pauselijke onderscheiding
Pro Ecclesia et Pontifice en de gouden Grego-
rius-speld; zijn 60-jarig lidmaatschap zal bij
ons steeds in dankbare herinnering bewaard
blijven. Wij leven met allen mee die afscheid
van hem moeten nemen.

Gemengd Kerkelijk Zangkoor
St. Caecilia

Bleijerheide, november 1994

Enige en algemene kennisgeving

t
Dankbaar voor al het goede dat zij ons schonk en de zorgen die zij
aan ons heeft besteed, hebbenwij afscheid genomen van mijn dierba-
re vrouw, onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Gertruda (Trautje)
Wassen-Pötgens

echtgenotevan

Frits Wassen
Zij overleed, voorzien van de h. sacramenten in de leeftijd van 77
jaar.

Brunssum: Frits Wassen
Amstenrade: Jos en Elise Wassen-Reinartz

Luc, Martine
Oirsbeek: Hub en Kitty Wassen-Schiffelers

Tim

Brunssum, verpleeghuis Schuttershof
14 november 1994
Corr.adres: Pastoor Meulenbergstraat 15, 6438 HZ Oirsbeek
De afscheidsdienst, waarna crematie, heeft in besloten familiekring
plaatsgehad op donderdag 17 november j.l. te Heerlen.

Hartelijk dank aan het verzorgend personeel van afd. de lep van het
verpleeghuis Schuttershof en in het bijzonder hen die direct betrok-
ken waren rondom de zorg van mam.

Eerste jaardienst
Herinner mij
maar niet in duistere dagen
Herinner mij in stralende zon
hoe ik was, toen ik nog alles kon

Frits Janssen
Op 16 november jl. is het een jaar geleden dat mijn man, onze vader
en opa is overleden.
Wij gedenken hem in de h. mis op zondag 20 november a.s. om 11.15
uur in de parochiekerk van St. Vincentius a Paulo, Pr. Hendriklaan
teRumpen-Brunssum.

Mevrouw B. Janssen-Hendrix
Kinderen en kleinkinderen

Brunssum, november 1994

tNico Ramakers, 68
jaar, weduwnaar

van Marie Louise
Goessen, corr.adres:
Kasteel Hillenraad-
weg 81 B, Maastricht.
De uitvaartdienst
heeft in besloten
kring plaatsgevonden.

tAnnemie Plaum, 50
jaar, echtgenote

van Aloy van den
Broek, Sparrenhoven
18, Maastricht. De
crematie heeft in be-
sloten familiekring
plaatsgevonden.

+Jeanne Spits, 87
jaar, weduwe van

Theodorus Arpotz,
corr. adres: Lambert-
straat 23, Eijsden. De
uitvaartdienst vindt
plaats op zaterdag 19
november om 10.30
uur in de parochie-
kerk van Maria ten
Hemelopneming te
Mariadorp-Eijsden.

tGiel Peters, 84
jaar, weduwnaar

van Catharina Han-
sen, corr.adres: Helle-
baardruwe 24, Maas-
tricht. De uitvaart-
dienst vindt plaats op
zaterdag 19 november
om 10.30 uur in de
parochiekerk van
Christus Hemelvaart
te Maastricht-Potten-
berg.

t
Haar handen hebben voor ons gewerkt.
Haar hart heeft voor ons geklopt.
Haar ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Zij heeft haar taak volbracht.
Zij ruste nu in vrede.

Dankbaar voor het vele goede dat zij ons gaf,
delen wij u mede dat heden na een werkzaam
leven vol zorg en toewijding voor ons allen van
ons is heengegaan, na gesterkt te zijn door de
h.h. sacramenten der zieken, op de leeftijd van
74 jaar mijn lieve vrouw, onze onvergetelijke
moeder, schoonmoeder, onze lieve oma, zuster,
schoonzuster, tante en nicht

Maria van Wezel
echtgenotevan

Jozef Savelsberg
In onze herinnering zal zij in liefde voortbe-
staan.

Vaals: A.J. Savelsberg
Heerlen: J. Savelsberg

J. Savelsberg-Hundscheid
Vianne en Tessa

Bergheim (D): Th. Stahl-Savelsberg
J. Stahl
René
Familie van Wezel
Familie Savelsberg

16 november 1994.
De Lange Akker 324,
6291 VT Vaals.
De plechtige uitvaartdienst gevolgd door de
crematie zal plaatshebben op zaterdag 19 no-
vember a.s. om 9.00 uur in de parochiekerk St.-
Paulus te Vaals, alwaar gelegenheid tot schrif-
telijk condoleren.
Op vrijdag 18 november zal er om 19.00 uur ter
intentie van de overledene een h. mis worden
opgedragen in bovengenoemdekerk.
Moeder is opgebaard in de rouwkapel van de
St.-Pauluskerk aan deLindenstraat te Vaals.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen gelieven deze annonce als zodanig te
beschouwen.

Zeswekendienst
Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk
te bedankenvoor de vele blijkenvan medeleven
die wij mochten ontvangen bij het overlijden en
de uitvaartdienst van mijn lieve vrouw, onze
moeder, schoonmoeder, zuster en schoonzuster

Finy
Bartholomé-van Wersch

betuigen wij hiermede onze dank.
P. Bartholomé
en kinderen

Klein Doenrade, 18 november 1994
De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den op zaterdag 26 november 1994 om 19.00 uur
in de parochiekerk van de H. Jozef teDoenrade.

t
Afscheid nemen van Jaap doet zeer veel pijn,
maar de herinnering aan hem is onvergetelijk.
Wij wisten al enige tijd dat het zou gebeuren,
maar het was toch nog onverwacht dat wij van
hem afscheid moesten nemen. Na voorzien te
zijn van het h. sacrament der zieken ging hij
van ons heen, in de leeftijd van 67 jaar,mijn lie-
ve man, onze zorgzame vader, schoonvader,
opa, broer, zwager, oom en neef

Jacobus Hendrikus
Backus
echtgenootvan

Maria Johanna Boon
Brunssum: M.J. Backus-Boon

Kinderen en kleinkinderen
Familie Backus
FamilieBoon

6441 EL Brunssum, 16 november 1994
Vroedschapstraat 19
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op maandag 21 november a.s. om 12.00 uur
in de dekenale kerk van de H. Gregorius de
Grote te Brunssum, gelegen aan de Dorpstraat,
waarna aansluitend de crematie zal plaatsvin-
den in het crematorium te Heerlen, Imstenra-
derweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overle-
dene zondag 20 november om 18.00uur in voor-
noemde dekenalekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het mortua-
rium van het St. Gregoriusziekenhuis te Bruns-
sum, dagelijksvan 18.00 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Enige en algemene kennisgeving
Tot onze grote droefheid, maar dankbaar voor
het vele dat hij voor ons betekend heeft delen
wij u mede dat heden van ons is heengegaan, op
de leeftijd van 66 jaar, mijn man, onze vader,
schoonvader en opa

Bep Massij
echtgenoot van

Tilly Heinrichs
In dankbare herinnering:
Tilly Massij-Heinrichs
Frans en Jolanda
Bart, Dick
Cor en Petra
Franka, Romy

13 november 1994
Gebrookerplein 90
6431 LX Hoensbroek
Overeenkomstig de wens van de overledene,
heeft de crematieplechtigheid in besloten kring
plaatsgevonden.
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t
Intens bedroefd om zijn te vroege afschew
maar oprecht dankbaar voor alles wat hij W.
dens zijn leven voor ons gedaan en beteken'
heeft, is, in zijn eigen vertrouwde omgeving,D'
een kortstondige ziekte, voorzien van het hf
crament derzieken, rustig ingeslapen mijn die
bare man, onze zorgzame vader, schoonvader»
lieve opa en mijn dierbare zoon

Hub Renet
oud-strijder van het 402ebataljon infanterie

(Indië-bataljon)
echtgenoot van

Tilla Heffels
Hij werd 66 jaar.
Grevenbicht: mevr. Renet-Heffels
Grevenbicht: Marjaen Frans Beaumont-Rene
Grevenbicht: Hub en TillyRenet-Alberts

Lianne, Myron
Grevenbicht: Ingrid Renet

Bom: Vivian en Theo Pernot-Renet
Bom: mevr. Renet-van derSijpt

FamilieRenet
FamilieHeffels

Grevenbicht, 17 november 1994
Willem I-straat 19, 6127 BP Grevenbicht
De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden $
maandag 21 november a.s. om 10.30 uur in-1H. Catharinakerk te Grevenbicht, waarna aall'
sluitend de begrafenisplechtigheid zal plaat5'

vinden op het r.k. kerkhof aldaar.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is *"schriftelijk condoleren.
Op zondag 20 november zal Hub bijzonder wC
den herdacht tijdens de eucharistieviering va
10.00 uur in voornoemde kerk.
U kunt persoonlijk van hem afscheid nemen d»'
gelijks van 17.30 tot 18.15 uur in het Maaslan£mortuarium gelegen aan de Heinseweg te S' 1'
tard.
Zij die geen kennisgeving hebben ontvang 6

gelieven deze annonce als zodanig te bescho* 1'

wen.

Met leedwezen hebben wij kennis genomen va*
het toch nog onverwachte overlijden van 0&
zeer gewaardeerd en toegewijd bestuurslid, <*
heer

Hub Renet
Hub zou volgend jaargehuldigd worden vanWf
ge zijn 40-jarig lidmaatschap bij onze veren 1'

ging, waarvan ruim 30 jaar als aktief bestuurj'
lid, doch ditwas niet meervoor hem weggelegd'
Zijn vurige wens om deelgenoot te zijn van on 2concoursreceptie heeft hij wél mogen beleven IVoor zijn voorbeeldige inzet en langdurige ver*j
enigingstrouw zijn wij hem dan ook enorm vee
dank verschuldigd.
Ons medeleven gaat uit naar zijn echtgenote
kinderen en kleinkinderen die wij veel sterk1
toewensen in de,komende moeilijke tijden.

Beschermvrouwe, beschermheer,
damescomité, bestuur, leden en
ereleden van harmonie St. Cecilia»
Grevenbicht-Papenhoven

IIVanafvandaag
Izomert het bij
ÏPaul Crombag

I splinternieuwe TUI-vakantie-
I gidsen voor zomer '95.
I En neem meteen uw gratis
I fantastisch mooie kalender van
I de TUI mee.

I De volgende zomer komt er
I snel aan! Dus: tot zo meteen.

PAULI CROMBAG
REISBURO

Oranje Nassaustraat 3 Heerlen. Tel. 045-740000
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Miljoenen kinderen kunnen niet naar school. Omdat
hun ouders geen geld hebben, zwerven ze op straat ol "werken ze op het land.En omdat ze nietnaar schoolkun-
nen, zullen ookhunkinderen kansarm zijn.

Help mee diecirkel tedoorbrekenen steun het'Laat ze
Leren'-programma.Voor'n tientje per maand geeft ukin-
deren kans op een zelfstandige toekomst. Terre des
Hommes helpt kinderen verder. Als u dat wilt.

Bel 070 - 363 79 40 voor inlichtingenof stort uw eerste
tientje op giro 25 25 25 t.n.v. Terre des Hommes te

Den Haag, onder vermelding van 'nieuwe donateurLaai
ze Leren.

'j____j_________[ ______________
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Van onze verslaggever

'Geen gevaar voor
volksgezondheid'

'Ik heb Pascal Mols zien opgroeien'

Eis van zes jaarcel
voor doden buurjongenwerknemers voldoende veilig-

heidsmaatregelen zijn getroffen.
Onder asbest 'bewerken' kan
echter ook vandalisme worden
verstaan.

Volgens De Rooij hebben Bruns-
sum en Heerlen dan ook groot
gelijk als zij eisen dat de rommel
op het Emmacomplex wordt op-
geruimd.

BRUNSSUM - De burgemees-
ters van beide plaatsen hebben
eind oktober het ministerie van
Defensie gevraagd het Emma-
complex snel te slopen, maar dat
stuitte in het recente verleden op
financiële problemen. Sloop kost
1.6 miljoen gulden.
Het complex is door zijn omvang
slecht te beveiligen tegen indrin-
gers. Over het gevaar dat het
asbest in het complex voor be-
zoekers oplevert, lopen de me-
ningen van de autoriteiten overi-
gens uiteen.

DOOR ROB PETERS

DEN BOSCH/SITTARD - 'Ik vind
het verschrikkelijk wat er gebeurd
is. Ik ben er elke dag mee bezig. Ik
heb die jongen zien opgroeien en

hem vaak genoeg in huis gehaald
als hij in de kou stond.' Sittarde-
naar Bert van K. (51) toonde zo voor
het eerst enige spijt over de gevol-
gen van de schoten die hij op 15
april tijdens de zoveelste ruzie met
zijn buren aan de Bloemenweg in

„In sommige grote steden krijgt
een normaal mens iedere keer als
hij ademt zon dertig asbestve-
zels binnen. Natuurlijk kun je.
van één asbestvezel kanker krij-
gen, maar de kans daarop is even
groot als het winnen van de lot-
to. Een gezond mens ademt de
asbestvezels die hij binnenkrijgt
ook weer uit. Onnodige bloot-
stelling moet echter worden
voorkomen."

Ook een woordvoerder van de
Regionale Inspectie voor de Mili-
euhygiëne in Heerlen vindt het
verstandig als dat gebeurt. Maar
hij relativeert het gevaar van
vrijkomende asbestvezels. Van
gevaar voor de volksgezondheid
is volgens hem geen sprake.

spectie Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid in Eindhoven, waar-
in de Arbeidsinspectie is opge-
gaan, levert asbest geen gevaar
op zolang er niemand aankomt.
Als er echter mee wordt gewerkt,
komen er asbestvezels vrij en
dan is er kans op kanker. Als er
sloopwerkzaamheden plaatsvin-
den, controleert de inspectie dan
ook steekproefsgewijs of voor de

GS hebben twijfels over betrouwbaarheidAVL-onderzoek

Vals bestek

Provincie haalt uit naar politietop
Van K. maakte het hof gisterei
meer dan eens duidelijk dat de ru
zies met zijn buren nog steeds nie
voorbij is. Hij probeerde die burei
ook steeds weer in een kwaad dag
licht te stellen. Maar mevrouv
Franken nam het op voor de familii
Mols. Zij wees er nadrukkelijk o*
dat dankzij het echtpaar Mols di
organen van de gedode militair te
beschikking van zwaar zieke pa
tiënten waren gekomen.

Ruzies

De rechtbank in Maastricht had d
Sittardenaar in juli vijf jaar opge
legd na een eis van acht jaar, maa
zowel Van K. als de Maastrichts-
officier van justitie mr. Verbaa
hadden beroep aangetekend tegei
dit vonnis.

standigheden als de paranoïde ne
gingen van VanK.

Een straf, waarmee zij zegt reke
ning te houden met zowel de om

Procureur-generaal mr. A. Franke
in Den Bosch eiste gisteren zes jas
gevangenisstraf wegens doodsla;

Sittard loste. Met als fataal gevol
de dood van zijn 19-jarige buurjon
gen Pascal Mols.

Het hof doet op 1 december uit-
spraak.

# Het gewraakte huis van A. in Bunde.
Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Adjunct-directeur
woningstichting
voor de rechter

Ter zitting gisteren bleek nog dat
een civiele procedure van defamilie
van het slachtoffer tegen van Kj
voorlopig is gestaakt. Deze is bank-!
roet en wordt niet in staat geacht
om ooit een schadevergoeding te
betalen.

'Een brave burger veranderde voor
eenmaal in een briesende wreker.
Hier zit echter geen crimineel. Op
het moment dat zijn vrouw werd
aangevallen, raakte hij van de kook
en greep naar het vooroorlogse wa-
pen dat hij al twee jaarin huis had,
vatte raadsman mr. Th. Hiddema de(
gebeurtenissen samen. De raadsn
man denkt datVan K. ook helemaal
niet begrijpt wat er gebeurd is. Hid-
dema vindt een straf van vijf of zes
jaardan ook veel te zwaar voor zijn
cliënt, die nu zijn dagen slijt tussen
junksen moordenaars.

Wreker

Van K. beschreef uitvoerig de angst
waarin hij en zijn vrouw al die ja-
ren hadden geleefd. 'Ik sliep geen
nacht rustig,' hield hij president mr.
Hendriks voor. Maar hij moest er-
kennen dat hij en zijn vrouw op 15
april wel de ruzie hadden laten es-
caleren.

het genoeg' de afrastering aan d<
Bloemenweg hebben overschreden
VanK. greep daarop de revolver di<
hij al jaren 'uit angst voor de ter
reur van zijn buren' klaar had lig
gen en schoot tweemaal. Pasca
werd getroffen en overleed latei
aan zijn verwondingen.

Van K. zelf denkt dat hij op die
15de april uit zijn dak is gegaan
toen hij de jonge Mols plotseling op
zijn vrouw zag afstormen. Zoals ze
vaak maakten de buren het elkaai
over en weer lastig, waarbij hel
weer tot scheldpartijen kwam. Ook
zou Pascal met de kreet 'En nu u

Gulpener wil zuiver bier
ROERMOND/GULPEN - De directeurvan de GulpenerBierbrouwe-
rij, Paul Rutten, vindt dat de voorzitter van de Limburgse Land- en
Tuinbouwbond, ir. Koos Kooien, 'te voorbarig' is geweest. Kooien
onthulde gisteren 'dat Gulpener bezig is met het ontwikkelen van
zuiver Limburgs bier, dat volgend jaar al op de markt komt. Akker-
bouwers in Zuid-Limburg zouden daartoe reeds 900 ton brouwgerst
hebben geleverd, de opbrengst van zon tweehonderd hectaren. Vol-
gensRutten moet die brouwgerst nog worden ingezaaid. Zoals het er
nu uitziet kan Gulpener zelfs niet op de helft van de benodigde hoe-
veelheid brouwgerst rekenen.
„Dat is te weinig om het plan te laten doorgaan," aldus Rutten.
„Toch hoop ik dat het lukt. Ons streven blijft om een bier van in
Limburg verbouwde gerst te brouwen."

In een persoonlijke reactie toont
ook milieugedeputeerde Jan Tinde-
mans zich uiterst verbolgen over de
gang van zaken rond het onderzoek
naar vermeende belangenverstreng-
eling in de Limburgse afvalwereld.
De PvdA-deputé beklemtoont dat
het provinciebestuur, met de volle-
dige steun van de rijksoverheid, er
juist bewust en nadrukkelijk voor
heeft gekozen om de afvalverwer-
king in Limburg niet aan de vrije
markt over te laten, maar in handen
te geven van een openbaar nutsbe-
drijf. „Dat daarmee dus het ken-
merk heeft van een overheidsmono-
polist. Precies zoals we dat in de
energie- (Mega) en drinkwaterwe-
reld (WML) kennen."

Mostert
Dat geldt in deogen van het college
minstens evenzeer voor het feit dat
het onderzoek is uitgelekt nog voor-
dat de resultaten ervan met het
Openbaar Ministerie zijn bespro-
ken. Ook wordt korpschef Mostert
er door het provinciebestuur van
beschuldigd nooit op voorstellen
'ter verbetering van de onderlinge
communicatie' tussen de betrokken
milieu-instanties te hebben gerea-
geerd.

Vervolg van pagina 1

Pinkpopbaas
verbolgen
over 'fooi'
provincie

Bovendien wijst het college er na-
drukkelijk op dat de provincie al
geruime tijd intensief tracht samen
te werken met justitieen andere be-
trokken instanties, in een poging
milieucriminaliteit de kop in te
drukken. GS kwalificeren de ge-
hanteerde 'stille' onderzoekswijze
van de recherche daarom als 'bij-
zonder frustrerend.

Behalve voor deze zaken wordt de
man door de gemeente Meerssen
voor de rechter gedaagd om de
schade van ruim 130 mille terug te
betalen. Meerssen ziet zich genood-
zaakt de schade op de man te ver-
halen, omdat het ministerie van
Vrom dat geld al heeft terug ge-
haaldbij de gemeente.

Tindemans merkt in dat verband
nog fijntjes op dat de organisatie-
wijze van de afvalverwerking in
Limburg door het landelijk Afval
Overleg Orgaan inmiddels tot lich-
tend voorbeeld is verheven voor alle
andere provincies.

Brandbrief
Naar aanleidingvan het recherche-
onderzoek verstuurde Tindemans
gisteren een ongemeen felle brand-
brief naar politiechef Mostert.
Daarin geeft de milieugedeputeerde
hem te verstaan dat zijn korps ken-
nelijk niet of onvoldoende op de
hoogte is van het provinciaal mili-
eubeleid in Limburg.

De dienst recherchezaken van
Vrom, die de fraude tijdens een rou-
tinecontrole ontdekte, hoorde ook
twee ambtenaren van de gemeente
Meerssen over deze kwestie. Deze
ambtenaren hebben inmiddels el-
ders een hogere functie aanvaard.
Persofficier van justitie mr. J. Nab-
ben liet gisteren weten dat uit het
dossier in de zaak tegen A. niet
blijkt dat ook de ambtenaren ver-
volgd zullen worden.

"Niets ten nadele van die an-
**ere kunstvormen, maar daar
Worden dus wel miljoenen
*an uitgegeven. Ik weet dat jeoverheden niet op de tenen"*ag trappen. Maar ik blijf de

stellen: wie maakt hiererdomme uit wat wél en watpeen overheidssteun moetrijgen in de wereld van de
cultuur? Met een grote of
«teine 'c', dat maakt me niet

Stneets, die zelf jarenlang
Statenlid is geweest namens
oe PvdA, toont zich echtervOoral gebelgd over de 'fooi'van tien mille die het provin-
ciebestuur voor het festival
heeft toegezegd. „Ik voel me
oijna geschoffeerd door eendergelijk lage bijdrage. Ter-
wijl Pinkpop toch wereld-
taam geniet en uitgerekend
pt seizoen zijn zilveren jubi-
jeum viert. Toen wij onzetwintigste verjaardag vier-
den, kregen we van de pro-
vincie nota bene 25.000 gul-den subsidie als blijk van

Ik moet het voor-
■-ichtig formuleren. Maar ikVind het bijna hypocriet datde overheden in Nederland zó
eenvoudig voorbijgaan aan. et feit dat miljoenen mensen
Jn dit land met popmuziek
?ezig zijn. En ondertussen*)eeft iedereen het maar overac grote kloof tussen de bur-Sers en de politiek."
"^e Sittardse Pinkpopbaas
*»jst er vervolgens fijntjes op
°-at voor andere, meer tradi-
ïonele cultuurvormen inJ-imburg wél, en vaak zelfs
°rse> overheidssubsidiesw°rden gereserveerd.

»En tot overmaat van ramp
konden we geen adekwaat
Programma samenstellen om
die twee eerstgenoemdekwesties te compenseren,"

de Pinkpopdirecteur
*-ieh diplomatiek uit.

Landgraaf/geleen ...
Ook het feit dat de geplande
°Vername door Pinkpop vande Landgraafse paardenren-
baan nog steeds niet is be-klonken, noemt Smeets als
°orzaak van de afgelastingvan het indoorfestival.

Uitkomsten
De leiding van het Zuidlimburgse
politiekorps onthield zich gisteren
van elk commentaar. Woordvoerder
Van Gestel benadrukte dat de uit-
komsten van het onderzoek eerst
zorgvuldig met justitie worden
doorgesproken. De directie van
AVL-Sturing was gisteravond niet
meer bereikbaarvoor commentaar.

De betrokken adjunct-directeur A.,
die namens de VVD vier jaarzitting
had in deraadscommissie ruimtelij-
ke ordening en volkshuisvesting in
Meerssen, weigert commentaar te
geven. Ook de VVD-wethouder Wil
Kusters, die volkshuisvesting in zijn
portefeuille heeft, wil inhoudelijk
niet reageren, omdat de zaak onder
de rechter is.

De man zou op zijn aanvraag voor
een rijkssubsidie van het ministerie
van Vrom ten onrechte hebben in-
gevuld dat hij eigenaar/verhuurder
was van een pand in de Spoorstraat
in Bunde. Verder zou het pand, an-
ders dan op de aanvraag werd inge-
vuld, vóór de verbetering niet heb-
ben bestaan uit drie zelfstandige
woningen. Ook de bestektekening
die de man bij zijn verzoek om sub-
sidie te krijgen gebruikte, zou vals
zijn.

Justitie in Maastricht beschuldigt
de man ervan dat hij gebruik heeft
gemaakt van valse bestektekenin-
gen danwei dat hij zich schuldig
heeft gemaakt aan oplichting.

MAASTRICHT - De adjunct-direc-
teur van woningstichting St.-Mat-
hias in Maastricht moet op 16 de-
cember terechtstaan wegens het
plegen van valsheid in geschrifte.
De directeur, W. A. uit Bunde, zou
door te knoeien met een aanvraag
voor een rijkssubsidie in 1992 ten
onrechte een subsidie van 130.000
gulden hebben gekregen voor de
verbetering van een eigen woning in
Bunde.

_ (ADVERTENTIE)
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't Allerbeste voor 'n vriendelijkeprijs.

'Busport' bij
grens Heerlen
van de baan
DOOR FRANK SEUNTJENS

De 'Busport' met een oppervlakte
van 1500 vierkante meter moest een
verzamelstation worden voor met
touringcars vertrekkende en terug-
kerende vakantiegangers. De over-
dekte overstapplaats voorzag onder
meer in een balieruimte voor tour-
operators, bagagedepots, een bar,
een supermarkt, een muziektheater
en een ziekenboeg. Er zouden twin-
tig tot dertig mensen komen te wer-
ken.

Het vier miljoen gulden kostende
plan werd dit voorjaar gepresen-
teerd door de inmiddels opgestapte
directeur Dikkerboom van wegres-
taurant Landveld.

HEERLEN/BOCHOLTZ - Er komt
definitief geen 'Busport' bij de
grensovergang Heerlen/Bocholtz
(A76). Financieel en planologisch
blijkt de bouw van wat Europa's
grootste overdekte overstapplaats
voor bustoeristen had moeten wor-
den niet haalbaar.

Volgens Dikkerbooms opvolgerKok
was het 'Busport-plan te ambi-
tieus. „Het vergde een enorme in-
vestering en bovendien was de
benodigde grond niet zo eenvoudig
te verwerven. Het was ook eigenlijk
geen idee van de GSG, maar meer
een solo-actie van Dikkerboom,"
zegt Kok. Hij ontkent dat het ver-
trek van Dikkerboom verband
houdt met het fiasco.
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Volgens J. de Rooij van de In-
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?^ASTRICHT - In een vlijmscherpe reactie laten GS echter
dat zij ernstige twijfels koesteren over de be-
van het onderzoek, waarvan ook zij overigens

"'- uitkomsten gisteravond niet kenden. Daarbij benadrukt het
Jj°Uege dat er niet één provinciebestuurder of ambtenaar door
f recherche is gehoord. Evenmin zijn, aldus GS, de provincia-
f Vergunningsdossiers door derechercheurs geraadpleegd.
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Antwoord:

Mensen met epilepsie kunnen hun diploma's even makkelijk halen
als een ander. Dus daar ligt het niet aan. Toch merkwaardig dat ze met
solliciteren minder kans hebben. Alle hierboven genoemdeberoepen
kunnen ook door hen worden beoefend. Dankzij goede medicijnen.
En een goede opleiding natuurlijk. Zo ziet u maar dat een goede baan
en epilepsie elkaar niet hoeven uit te sluiten.

Onderzoek naar de oorzaken van epilepsie en bestrijding van de
gevolgen is ons werk. Help ons met uw gift op giro 222111 t.n.v. het
Nationaal Epilepsie Fonds, Utrecht.

Meer weten? Epilepsie Infolijn 06 - 8212411

É
Nationaal Epilepsie Fonds -

= De Machtvan hetKleine
f Postbus 9587
¥ 3506 GN Utrecht
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Mazda 323 Hatchback v.a. f 29.995,-
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Mazda 323 F v.a. f 37.995,-

De nieuwe Mazda 323. Eén auto,
drie totaal verschillende types.

Over amazing gesproken: de nieuwe 323 is er in drie totaal verschillende types. De 323 F, een echte sportieveling. De 323 Sedan, een superruime gezinsauto.De 323 Hatchback, door-en-
door betrouwbaar met karakteristieke vormgeving. Al vanaf f 29.995,- mcl. BTW en BPM, excl. kosten rijklaar maken. Elke Mazda wordt geleverd met drie jaar Mazda Euro Service, drie jaar
algemene garantie tot een max. van 100.000 km, drie jaar lakgarantie en zes jaar carrosseriegarantie. Wijzigingen voorbehouden. Mazda-importeur: 070 - 3489400. AMAZING MAZDA

AMAZING MAZDA DEALERS
AUTOBEDRIJF LOVEN HEERLEN, Palemigerboord 401, Heerlen, 045-722451

MAZDA CAUBO KERKRADE, Langheckweg 2, Kerkrade, 045-464646 -
AUTOMOBIELBEDRIJF HENSGENS, Kruisweide 3, Nieuwstadt, 04498-53055

> RADREMA AUTO'S BV, Galjoenweg 73, Maastricht, 043-632250
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DOOR PIERRE ROUSSEAU

'--LLE/MAASTRICHT - De
maquette van Maas-

■^ht die in het midden van dechttiende eeuw in Frankrijk
rerd vervaardigd, is aan een
grijpende opknapbeurt toe.
'üds enkele jaren bevindt de
laquette zich in het Palaises Beaux-Arts, het museum
311 de stad Lille, dat momen-

wordt gerestaureerd. Alssftiei 1996 het museum weer
ingaat en de Europese allu-
j moet versterken van deze
'Oordfranse metropool, zal de
Renoveerde Maastrichtse
■-Jquette te zien zijn in de af-
ding van de 'plans-relief' die
"°rdt gecreëerd in het souter-
ain.

Monsters

Van onze verslaggever

In deze rubriek neemt deredac-
tie brieven van lezers op. De
redactie hoeft het niet eens te
zijn met de inhoud. De brieven
dienen betrekking te hebben
op publicaties in deze krant en
moeten kort en zakelijk zijn.
Te lange brieven worden inge-
kort of geretourneerd. Een
ingezonden brief moet voorzien
zijn van naam, adres en tele-
foonnummer. Brieven op rijm,
of brieven die oproepen tot
acties of aanzetten tot geweld
of andere onwettige daden,
worden niet geplaatst. Datzelf-
de geldt ook voor brieven met
onwelvoeglijk taalgebruik en
beledigingen. Anonieme brie-
ven worden evenmin geplaatst.

Maar welke functie heeft wetge-
ving nog als controles en sanc-
ties ontbreken, of niet toegepast
worden zoals bij de euthanasie-
en abortuswetgeving? Het is niet
voor niets datNederland op gro-
te schaal door rood rijdt. Ook
dat stond 5 november in het LD.
EYS M. Snackers

Gedoogzone

kantoren en winkels, een aanslui-
ting op de metro en liefst 6.000 par-
keerplaatsen, prestigieus 'Euralille'
gedoopt.

De lokale overheid van Heerlen
is van plan een gedoogzone aan
te wijzen. Zodoende werkt men
mee om de verslaafde prosti-
tuees, nota bene met een pasje,
financieel in staat te stellen
drugs te kopen. Het criminele
drugscircuit moet men echter
trachten uit te roeien en niet, in
welke vorm dan ook, in stand
houden. De omwonenden van
het aangewezen gebied krijgen
door toedoen van de lokale over-
heid te maken met de bekende
problemen als overlast, crimina-
liteit, onveiligheid en verpaupe-
ring. Bovendien mogen ze zich
zorgen maken over hun op-
groeiende jeugd, terwijl het
drugscircuit zich verzekerd weet
van inkomsten via de verslaafde
prostituees.
Veiligheid bereikt men niet door
een gedoogzone aan te wijzen.
Men verplaatst alleen de proble-
men naar een ander gebied. Daar
blijven overlast, criminaliteit en
drugs een hoofdrol spelen. Men
heeft dan niet veel fantasie no-
dig om te bedenken hoe veilig en
leefbaar zon buurt voor de om-
wonenden zal zijn. Men moet
blijven zoeken naar echte oplos-
singen die de leefbaarheid en
veiligheid overal in de gemeente
zo goed mogelijk garanderen en
geen burgers opofferen omdat
men het niet voor elkaar krijgt
om het probleem daadwerkelijk
aan te pakken. ledere inwoner
van Heerlen heeft toch zeker
recht op een veilige en leefbare
omgeving!
HOENSBROEK I. Jansen
(Door redactie ingekort)

dens het Franse beleg van Maas-
tricht in 1748 de benodigde opme-
tingen maken in deze stad. De
maquette met een afmeting van 6,60
bij 5,20 meter is gemaakt van mate-
rialen als hout, karton en kurk.
Merkwaardig is de schaal van de
bebouwing. Kerken en vestingwer-
ken zijn in verhouding iets groter
dan de woonhuizen, waarmee de
belangrijkste bouwwerken ietwat
werden geaccentueerd. In 1752
werd de maquette aangeboden aan
Lodewijk de Vijftiende.

Maastricht zal in de vorm van de
maquette uitdrukkelijk 'aanwezig'
blijven in Lille. Maar eerst zal het
plan-relief, zoals de Fransen het'
noemen, door specialisten uit Parijs
grondig worden gerestaureerd. De
tand des tijds heeft het object ge-
teisterd. Het staat momenteel stevig
verpakt in het depot. Dik onder het
stof en sterk verkleurd. Ook zou ten
gevolge van daklekkage het vocht
hebben toegeslagen, maar dat ont-
kent conservator Donetzkoff ten
stelligste.

tanks opereren

Kwisvraag voor de toekomst: wat
hebben de Europese stedenLille en
Maastricht gemeenschappelijk?

de oprichting van de Stichting Ma-
quette Maastricht onder leiding van
de toenmalige wethouder van cul-
tuur Michel Debats. De stichting
wilde een exacte replica laten ma-
ken en kreeg daarbij de medewer-
king van het ministerie van Defen-
sie dat de opdracht verstrekte aan'
de centrale werkplaats instructie-
middelen van deKoninklijke Land-
macht in Breda. Deze werkplaats is
nog steeds actief met het vervaardi-
gen van modellen ten behoeve van
de militaire strategie. Er worden
bijvoorbeeld vliegvelden op schaal
vervaardigd, compleet met aanvlie-
groutes. Onlangs heeft de werk-
plaats nog een grote maquette
gemaakt van een stuk heide waar

rond 1980 de omliggende delen. Het
is een exacte replica geworden,
compleet met de afwijkingen op
schaal. De maquette, door de stich-,
ting in bruikleen gegeven aan het
Bonnefantenmuseum, heeft ook in
de nieuwbouw op het Céramique-
terrein al een vaste plaats gekregen.
Nog wel onder plastic, maar in
maart komend jaar, als het Bonne-
fantenmuseurn opnieuw opengaat,
zal elke bezoeker in de entree-hal
meteen kunnen zien op welk histo-
risch terrein hij zich bevindt.

Duitse mijnen veroorzaken daling grondwater

'lang touwtrekken kwam er een■ j''onale subsidie voor derestaura-, van het museum en zijn kost-, arheden: de staat draagt veertig
k°cent bij; departement, regio en.{d nemen de rest voor hun reke-

. | Was overigens maar een van de
van Mauroy ten gunste

Lille. Hij ijverde ook voor de
rbouwing van het geboortehuis

i!» Charles de Gaulle in de Rue
x*ricesse tot een museum. Econo-
I sch stuwde hij Lille verder op in
i yaart der volkeren door een aan-
in nS te verwerven op de interna-
j^ale sneltrein, de TGV. Rond dit~'tion is een nieuwe 'Eurocity' ont-
*an, een handelscentrum met

Touwtrekken

°°rheen bevond de Maastrichtse
waarvan het Bonnefan-

Irriuseum een duplicaat bezit,P) in het Hotel des Invalides in
f js. Zij maakt deel uit de collec-
ifvan de 100 steden-maquettes uit. Achttiende eeuw, die de Franse
;^ling liet maken om de systemen
j"deveroverde vestingwerken uit
beelden, maar tevens om deroem
11 Frankrijk tastbaar te etaleren.

Wi"gevolge van de decentralisatie-
"■iens in Frankrijk kreeg de bur-
!.**»eester van Lille, Pierre Mauroy,
* van 1981 tot 1984 de Franse
emier was, het voor elkaar dat
"tien maquettes naar zijn ge-. elte mochten verhuizen: zeven,acluettes van Noordfranse steden,
J*n van Belgische en die van

De ontwerper van de Maastrichtse
maquette was de militaire ingenieur
Larcher d'Aubancourt. Hij liet tij-

Merkwaardig
De kopie werd in twee fasen ver-
vaardigd; eerst de binnenstad en

Afwijkingen

In 1973 heeft de originele maquette
enige tijd in Maastricht vertoefd.
Zij stond toen opgesteld in het oude
Bonnefantenmuseum aan de Ezel-
markt; duizendenMaastrichtenaren
vergaapten zich aan het historische
object. Er waren al eerder diverse,
maar vergeefse pogingen gedaan,
om de maquette voorgoed naar
Maastricht te halen. Het leidde tot

Tweede mogelijke aanpak is het
terugbrengen van het aantal stu-
denten. Te doen door een be-
paalde selectie toe passen als: hij
die een acht of meer gemiddeld
had gescoord op het eind van het
vwo, stroomt automatisch door;
hij die een zeven had mag vrij-
willig een toets maken om te zien
hoe groot de kans op slagen voor
een dergelijke studie is. Hij met
een zes maakt deze toets ver-
plicht en bij niet halen, wordt de
beurs tijdens de propaedeuse een
lening die na het behalen van de
'P' in het eerste jaar niet terug-
betaald behoeft te worden. Haalt
hij dit niet, blijft het een lening.
Hetzelfde geldt voor de volgende
jaren.
Hiermee bespaart de overheid
enorm op uitgaven op studie-
beurzen. Via selectie studeren
alleen zij die het aankunnen. De
beurzen zijn niet langer inko-
mensafhankelijk, maar capaci-
teitsafhankelijk.
LANDGRAAF S.R.E. Pijls
(Door redactie ingekort)

Het plan om faculteiten op te
doeken is bijzonder slecht. Men
zou beter kunnen denken aan
het laten opgaan van studies in
meer omvattende cursussen. Ik
doel op algemene wetenschap-
pen, cultuur- en wetenschapss-
tudies, communicatieweten-
schappen, filosofie, sociologie en
theologie. Door deze studies on-
der denoemer van maatschappe-
lijk relevante wetenschap te
plaatsen, met de mogelijkheid
tot specialisatie als bij genees-
kunde, dalen de kosten voor wat
betreft het geven van het onder-
richt. Met andere woorden: min-
der inrichtingen van onderwijs
(faculteiten). Samenvoegen dus,
lotingen beperken en overstap-
pen tussen studies alleen onder
strikte voorwaarden toestaan!

cultuur en wetenschappen
(OCW) op door de bezuiniging
van 500 miljoen keiharde gul-
dens op het hoger en universitair
onderwijs. Hoewel minister Rit-
zen nog voordat hij voor zijn
post gevraagd was, reeds opge-
merkt had dat een dergelijk be-
drag onhaalbaar was, verdedigt
Ritzen zijn begroting toch. Waar
het geld vandaan moet komen
weet hij ook niet precies. Hij
denkt echter aan verhoging van
de les- en collegegelden en aan
uitholling van de wachtgeldre-
geling. Buiten de reeds op til
zijnde ingrepen in de hoogte van
de studiestipendia zijn dit dus de
maatregelen die mijns inziens
langs bedrijfseconomisch/cijfer-
matige weg de bezuinigingen
moeten gaan opleveren. Het on-
derwijs is al lang de melkkoe van
de Nederlandse begroting als ge-
heel. Studenten, scholieren, ou-
ders en leraren nemen het niet
langer.

In het 'Paarse regeerakkoord
valt de begroting van onderwijs

Studiebeurs

Het artikel van Mariëtte Stuijts
over Beaujolais Primeur 1994 in
de rubriek 'Monsters' van
woensdag 9 november jl. bevat
onjuiste informatie. De vroege
druivenoogst van dit jaar in de
Beaujolais heeft niets te maken
met het feit dat deze wijn op
donderdag 17 november ver-
krijgbaar is. De deblokagedatum
voor Nederland van Beaujolais
Primeur is al jaren vastgesteld
op de derde donderdag van no-
vember en dat is dit jaar toeval-
lig de 17de november. Ook is het
niet juist dat deze wijn pas in de
loop van donderdagmiddag te
verkrijgen is, 's morgens om
acht uur kan ook. De deblokage-
datum in Frankrijk voor de im-
porteur is namelijk drie dagen
eerder, zodat deze de tijd heeft
om zijn afnemers te bevoorra-
den. Deze mogen in principe in
de nacht van woensdag 16 op
donderdag 17 november om
00.00 uur met de verkoop star-
ten. Veel interessanter voor de
lezer is echter dat door het war-
me zomerweer de druiven reeds
begin september geplukt waren.
(Dit is niet meer voorgekomen
sinds 1976). En dat de kwaliteit
over het algemeen goed tot per-
fect is te kwalificeren. Er is ech-
ter een 'maar. De wijn is zó goed
dathet niet een typische primeur
zal worden, maar een complete
wijn met karakter en een diepe
kleur. Wijnen met veel fraïcheur
maar ook met goede rijpe tanni-
ne. Het enige nadeelvoor de con-
sument is dat door deze goede
oogst de prijzen van kwaliteits-
wijnen in de Beaujolais met 6 tot
9 procent zijn gestegen.
LANDGRAAF Jos Helders

Ik heb het artikel d.d. 10-11-94
'Politietekort onacceptabel' ge-
lezen. Hierin uitte de Sittardse
gemeenteraad zijn onvrede over
het nijpend tekort aan politie-
manschappen binnen hun ge-
meente. Dit tekort beloopt thans
twintig mensen. Ik begrijp waar
de schoen wringt. Maar 10 de-
cember heb ik me danig in de
kou gezet gevoeld, toen ik wilde
solliciteren naar een functie van
politieambtenaar bij de politie in
Heerlen. Ik heb hier een 'voor-
lichtingsbijeenkomst' bijge-
woond. Op het einde hoorden
alle mannen dat ze de komende
zes jaar niet hoeven te sollicite-
ren naar een dergelijke functie.
Men beargumenteerde deze stel-
ling met de 'kaartenbakken zit-
ten vol' en dat men naar een 'af-
spiegeling van de in Nederland
vertegenwoordigde minderheden
binnen het politieapparaat'
zocht. Men geeft dus devoorkeur
aan allochtone landgenoten. Nu
heb ik niets tegen allochtone
burgers, maar ik denk dat ik wel
slachtoffer ben geworden van
'positieve discriminatie', zoals
dat zo mooi heet. De voorlichter
gaf de minister de schuld van de-
ze 'selectieprocedure. Ik en alle
andere aanwezige 'Nederlandse'
jongens zijn van mening dat dit
niet eerlijk is en dat eenieder een
faire kans moet kunnen krijgen
bij sollicitatie. Als een allochto-
ne sollicitant geschikter blijkt te
zijn dan moet men in zijn voor-
deel beslissen. Maar als ik dat
als Nederlanse jongen ben moet
ik gewoon mijn kans kunnen
krijgen. Ga zo door, klaag over
onveiligere straten 's nachts,
over tekorten onder manschap-
pen en over stijgende criminali-
teitsstatistieken. De kruik gaat
zolang te water tot ze barst.
LANDGRAAF P.J.A. Lemmens
(Door redactie ingekort)

Politietekort

'Nederland heeft regels gemaakt
voor euthanasie, regels voor
abortus, regels voor drugsge-
bruik. Want het gebeurt toch en
dan kun jeer maar beter contro-
le op hebben. Deze tekst stond
zaterdag 5 november in het Lim-
burgs Dagblad-artikel 'Dwaal-
geest of gidsland?'. Wanneer je
zoiets leest vraag je je af of dief-
stal, roof en verkrachting ook
niet bij wet moeten worden gere-
geld want het gebeurt toch.

Dwaalgeest

s. Van onze verslaggever

- Steenkoolwinning
Duitsland is hoogstwaarschijn-

J^.tïiede de oorzaak van de enorme
[litig van het grondwaterpeil in
y^burg. Deze opmerkelijke con-
nj^ie werd gisteren in het Provin-
■jj-uis getrokken door het Maas-
Jchtse ingenieursbureau Witte-
je1 en Bos tijdens een studiemid-g over grondwater.

et name door metingen in de

diepste peilput van Limburg bij
Roermond (773,5 meter) is dit aan
het licht gekomen. De put is vier
jaar geleden geboord om te kijken
of de bruinkoolwinning in Duits-
land de oorzaak is van de ernstige
verdroging van het natuurgebied de
Meinweg. Nu is vast komen te staan
dat de bruinkoollagen inderdaad
doorlopen tot onder Nederlands
grondgebied.

Veel belangrijker echter is dat het
vermoeden dat de daling van het
grondwaterpeil van onderen komt,

is bewezen. Ir. Jaap Spaans van
Witteveen en Bos daarover: „De
diepe boring in Roermond reikt tot
in de bruinkoollagen en zelfs daar-
onder. We hebben de bijzonder
merkwaardige ontdekking gedaan,
dat ook het grondwater in debruin-
koollagen blijkt te dalen".
Dat is een opmerkelijk fenomeen,
vooral in de zogenaamde geologi-
sche laag 'Zanden van Berg', op een
diepte van circa 300 meter. Ir.
Spaans: „Dat is een kalkzandlaag,
waar het grondwaterpeil maar liefst
zestig meter lager was dan we ver-

wacht hadden. Dat is extreem laag
voor dit gebied. Ik wil niet beweren
dat dit de oorzaak is van de verdro-
ging van het Meinweggebied, maar
het is in elk geval geen natuurlijke
situatie. We hebben het vermoeden
dat dit alles veroorzaakt wordt door
de steenkoolwinning in Duitsland."
Eerder was al gesuggereerd dat de
verdroging in de Meinweg mede
veroorzaakt wordt door het graven
van mijngangen in de nabij gelegen
steenkoolmijn Sofia Jacoba te Hüc-
kelhoven.

Jaarlijks zeker 2200
opnamen ziekenhuis
Wegens hersenletsel

Verder bestaat behoefte aan een
netwerk waarin via een coördine-
rend team afstemming plaatsvindt
van de in de provincie aanwezige
kennis. Een nader onderzoek naar
de problemen van, patiënten die met
hersenletsel thuis verblijven is te-
vens van belang, volgens deProvin-
ciale Raad voor de Volksgezond-
heid.

Het gevraagde advies- en expertise-
centrum zou bij het AZM, Vijverdal
of revalidatiecentra in Hoensbroek
en Houthem/Valkenburg kunnen
worden ondergebracht. Het onlangs
begonnen kenniscentrum voor vra-
gen rond verstandelijke handicaps
en ontwikkelingsstoornissen kan
daarbij als voorbeeld dienen. Ook
het coördinatiecentrum chronisch
zieken Limburg (Synchron) zou dan
ondersteuning kunnen leveren, om-
dat het zich onder meer richt op
mensen met hersenletsel als gevolg
van een beroerte.

Netwerk

artsen, verpleegkundigen en para-
medici zou meer aandacht besteed
kunnen worden aan niet-aangebo-
ren hersenletsel.

Voor bijscholing en deskundig-
heidsbevordering van hulpverleners
(bijvoorbeeld op het gebied van ge-
dragstherapie) kan volgens het rap-
port vooral een beroep worden
gedaan op het Academisch Zieken-
huis Maastricht (AZM), Vijverdal
en de Rijksuniversiteit Limburg
(RL). Ook in opleidingen voor huis-

val of een beroerte. Niet-plotselinge
beschadigingen ontstaan bijvoor-
beeld door een hersentumor of mul-
tiple sclerose. Naast lichamelijke
gebreken kunnen zich psychische
en sociale' stoornissen voordoen.
Problemen in relaties, op school of
het werk leiden bij patiënten vaak
tot gevoelens van machteloosheid
en eenzaamheid.

. ~*—„ w

«T^ERLEN - In de Limburgse zie-
vjjhuizen worden jaarlijks zeker
i "0 mensen met niet-aangeborenlLtsenletsel opgenomen. Na verblijf
ik „et ziekenhuis gaat meer dan

*S procent van de patiënten
<j a.r huis. De rest gaat naar revali-

Jfeh centra (jaarlijks ongeveer 185)

* L verpleeghuizen (120). In Lim-
).j g staan ongeveer zestig hersen-
v selpatiënten op de wachtlijst

' k °r opname in een instelling voor
v,^gdurig of permanent verblijf.
np

6 Provinciale Raad voor de Volks-
*°ndheid Limburg meldt dit na. jjJJ,inventarisatie van de zorg voor

s genten met niet-aangeboren her-
/, Uit het onderzoek blijkt

L* onder hulpverleners een grote
d^efte bestaat aan bijscholing en
ty

s*Undigheidbevordering. Ook
k de hulpverleners een cen-
Qj5al advies- en expertisecentrum.
h^en e wachtlijsten is een alge-
b e capaciteitsuitbreiding nodig.
s^endien wordt gepleit voor ge-
realiseerde afdelingen voor pa-
Hj?ten met hersenletsel binnen in-gangen. .Al

Abrupt

J $t et**aangeboren hersenletsel ont-
**t meestal abrupt door een onge-

(ADVERTENTIE)

en meest
verkochte kantelpoort in Limburg

zit 'n nieuwe naam.

Boels-deuren worden nu geleverd
door Gehlen Zonwering.

novofeim Gehlen Zonwering BV in Sittard hoeft onlangs het
————* gehele produktenprogramma en de totale verkoop- en
service-aktiviteiten (mcl. onderhoud, reparatie en materialen)
overgenomen van de gerenommeerde onderneming Boels Edco BV.
Naast ons bestaand assortiment in Rolluiken, Binnen- en buitenzon-
wering, Paneel- en vouwwanden, Industriepoorten, Hekwerken,
Dockshelters enLaadbruggen, kunnen wij u nu een nóg breder en
kompleter programma kunnen aanbieden.

p^r^T^Ml ...ter afsluiting de beste!

Sittard, Fischerpad 9A (Handelscentrum Bergerweg),
telefoon 04Ó-510050 fax 046-580999

showroom geopend: maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.00uur/
zaterdag van 10.00- 14.00 uur

♦
Sippen-kortins tot

20%
" Lisa Tucci " Empress
" Gerbor " Mephisto

SCHOENMODE
CRIJNS

Kouvenderstraat 40
Hoensbroek, 045-211330

(ADVERTENTIE)

HOPPENBROUWERS L / Een ...
EMMAPLEINII HEERLEN JgL^i'Z ~^yXT^^-^-l NverraSSflllflfl

" In 1973 trok de
originele maquette van
Maastricht veel
bekijks in het
toenmalige
Bonnefantenmuseum.
Foto: FRITS
WIDDERSHOVEN

Maquette van Maastricht
wordt opgeknapt in Lille

Voorgoed een plaats in Palais des Beaux-Arts
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Onduidelijkheid na
tweede explosie

'Op de Holz gebeurt nooit zo veel'

Prehistorie

" Veel schade aan een bushuisje en aan geparkeerde auto's na de ontploffing in de Abtenlaan. Foto: FRANS RADE

Cursus
Onder auspiciën van de afde-
ling Levensloop van oplei-
dingscentrum Driekant in Val-
kenburg aan de Geul wordt een
gespreks- en ontmoetings-
weekeinde gehouden voor ou-
ders van een overleden kind'
Dat vindt plaats van 18 tot en
met 20 november in Conferen-
tie- en cursuscentrum Ons Erf
in het Gelderse Berg en Dal-
Onder de titel 'Opeens veran-
dert alles' biedt de cursus een
handreiking aan vaders e*j
moeders, die zonder hun kind
verder moeten. In dit weekein-
de kunnen lotgenotenervaring-
en met elkaar uitwisselen. In-
lichtingen een aanmeldingen:
08895-44122.

België kopen, of je gaat naar
voormalig Joegoslavië, waar je
ze in jekoffer laadt." Bovendien
was er geen sprake van een ge-
richt doel, zoals dat vier weken
eerder op de Industriestraat wel
het geval was. De politie zet het
onderzoek voort.

week in Kerkrade heeft het mis.
Dat was oud materiaal uit de
oorlog, in de Abtenlaan ging het,
om modern wapentuig.

„Er wordt regelmatig gedealdbij
de kerk," zegt Spiertz. „Vanuit
de telefooncel belt er iemand,
vervolgens komt er een auto die
een rondje om de kerk rijdt, iets,
ophaalt en weer wegrijdt." Maar
dat kan nauwelijks een aankno-
pingspunt zijn voor de politie.

DOOR BENTI BANACH

KERKRADE - Het is donder-
dagochtend half drie, als de keu-
rige wijk Holz in Kerkrade
wordt wakker geschud. In de
Abri naast de Catharinakerk in
de Abtenlaan, een straat waarin
nogal wat notabelen wonen, is
een explosie geweest. Waar-
schijnlijk een handgranaat.

Louis Wolters zit op dat moment
nog achter zijn computer in zijn
woning aan de Lambertistraat,
op de hoek van de Abtenlaan.
„Ik dacht aan een gasexplosie bij
het gemeenschapshuis. Meteen
na de knal hoorde ik een alarm
afgaan. Ik deed het licht uit, zo-
dat ik misschien nog een auto
zou kunnen zien wegrijden.
Maar de eerste auto die ik zag
was van de politie."

Hij rent als een van deeersten de
straat op, waar hij een grote ra-
vage ziet: de Abri helemaal aan
diggelen (wat er nog van over is,
zit vol putjes), auto's zwaar be-
schadigd, scherven op het weg-
dek.

Een mogelijke dader heeft hij
niet gezien. En Wolters is niet de
enige. De politie heeft gisteroch-
tend met tien mensen een buurt-
onderzoek gehouden, maar dat
heeft voor zover bekend geen ge-
tuige, laat staan een dader opge-
leverd. Onduidelijk is ook of de
dader het explosief in-de Abri
heeft gelegd en vervolgens hard
is weggerend of -gereden, of dat
de granaat op afstand danwei
met een tijdmechanisme is be-
stuurd. Het enige dat de politie
kan vertellen is dat de explosie
overeenkomsten vertoont met de
ontploffing in de vroege ochtend
van 20 oktober op de Industrie-
straat.

Dnder een geparkeerde auto, ei-
gendom van een bewoner van de
straat, spatte toen vermoedelijk
ien handgranaat uit elkaar,
waardoor het voertuig gedeelte-
lijk uitbrandde. Enkele wonin-
gen liepen schade op aan ramen,

gevel en deur. Buurtbewoners
suggereerden dat het een afreke-
ning in het drugsmilieu was.
Volgens de politie is dit geens-
zins aangetoond. Het onderzoek
heeft weinig opgeleverd, want de
dader loopt tot op heden op vrije
voeten.

Jo Spiertz is een van de weinige
bewoners van de Abtenlaan die
gisterochtend niets heeft ge-
hoord. Hij is pas wakker gewor-
den toen zijn hond rond zes uur
blafte, vermoedelijk geschrok-
ken van de mensen van het Ex-
plosieven Opruimingscommando
(voorheen EOD). Toen hij de
straat opliep, constateerde hij
dat zijn twee auto's weinig meer
waard zijn. Deeltjes van de gra-
naat zijn dwars door de carros-
serie van zijn Volkswagens ge-
gaan. Een geluk dat er niemand
in de buurt was tijdens de knal.

S. Bednas, buurman van Spiertz,
constateert dat zijn thermopeen-
glas vol gaatjes zit. „Als je dat
ziet, schrik je toch. Zoiets ver-
wacht je niet in zon rustige
buurt." Bednas heeft weinig ge-
zien, het viel hem alleen op dat
de politie erg snel ter plaatse
was. „Zo snel heb ik ze nog nooit
gezien."

De politie van Rotterdam meld-
de zich gisteren telefonisch op
het hoofdbureau in Kerkrade.
Met de vraag of de Abtenlaan
verband houdt met de explosie
van drie granaten in de Maas-
stad afgelopen weekend. De po-
litie in Kerkrade heeft nog geen
flauw idee. „We gooien eerst alle
feiten op een hoop en bekijken
dan of er mogelijk een verband
bestaat," aldus politiewoord-
voerder L. Temme.

Er zijn meer suggesties geopperd
gisteren. Het zou gaan om een
wraakactie van leerlingen ge-
richt tegen Jo Spiertz die gymle-
raar is op het Eijkhagencollege
in Landgraaf. „Dan hadden ze
de granaat wel voor mijn deur
gelegd," zegt deze. Een directie-
lid van zijn school kan zich dat
niet voorstellen. „Hij is een van

de grappigste personen op
school. Bovendien geeft hij li-
chamelijke oefening, niet be-
paald een vak met plussen en
minnen."

Een andere straatbewoner legt,
een verband met een loods in de
straat, waar de politie vorig jaar'
zou zijn ingevallen. En auto's uit
die loods staan soms wekenlang
op straat geparkeerd. En de rela-
tie met drugs, zoals die ook ge-
legd werd in de Industriestraat?.

„Op de Holz gebeurt nooit zo
veel," dacht Louis Wolters nog
toen hij achter de computer zat.
Dat beeld zal hij moeten bijstel-
len.

Eén ding staat vast voor de poli-
tie: wie mocht denken dat de
explosie te maken heeft met de
vondst van enkele mortiergrana-
ten en handgranaten eerder deze

Hebben we hier te maken met
een moderne, uit de hand gelo-
pen vorm van vandalisme? Het is
niet ondenkbaar dat iemand op
zolder een partijtje granaten
heeft. Politiewoordvoerder Tem-
me zegt dat iedereen tegenwoor-
dig aan dat soort oorlogstuigkan
komen. „Je kunt ze gewoon in

Folkduo in
Heerlen
HEERLEN - Het Engelse mo-
derne folkduo Keith Hancock &
Lee Collinson spelen woensdag-
avond 23 november in de achter-
zaal van café Bijsmans aan de
Akerstraat in Heerlen. Het op-
treden begint om 21 uur, entree
is een tientje.

beurs
De Nederlandse Vereniging
van Prentbriefkaartenverza-
melaars houdt morgen een in-
ternationale beurs van 9.30 tot
14.30 uur in de 'Donderie'.
Donderbergweg 47 in Roer-
mond-Oost. Op deze beurs zijn
honderden verzamelaars aan-
wezig, die hun oude ansichten
van vóór 1900 tot 1960 te ruil
of te koop aanbieden. Bezoe-
kers kunnen hun kaarten gratis
laten taxeren. Voor meer infor-
matie: 01840-18635.

Oud-taxichauffeur Keith Han-
cock schrijft liedjes, zingt ze en
speelt ze tegelijkertijd op accor-
deon, iets wat in de muziekwe-
reld zelden voorkomt. Hancock
is beïnvloed door Richard
Thompson, met wie hij ook heeft
samengespeeld. - Het repertoire
bestaat uit opgetogen luister-
liedjes, maar ook swingende en
met power gespeeld nummers.

HEERLEN

" In café Max wordt zondag om
15 uur de expositie van Yules
van Rees feestelijk geopend.

" De Sportstichting zoekt een
beheerder m/v voor sportzaal
Hoefveld voor 25 uur per maand.
Voor info: Bert Heijnen,
"3324477.

" In de kantine van RKONS
wordt vanavond om 20 uur een
avond met muziek uit de jaren
zestig gehouden.

" De kon. fanfare Eendracht
Waubach houdt zaterdag om 14
uur een open kwajongconcours
in het Parochiehuis. Inschrijven
kan vanaf 13 uur.

" In galerie Gaudi wordt van 20
november tot en met 18 decem-
ber een expositie van 'Anton
Heyboef met vier vrouwen' ge-
houden. Vrijdag geopend van 19
tot 22 uur, zaterdag en zondag
van 13 tot 17 uur. Verder volgens
afspraak, 5045-314383.

" De Brassband Limburg musi-
ceert zondag om 16 uur in het
Theater Landgraaf, Kerkberg 4
in Waubach. Entree f 12,50.

" De KBO -en het Integraal
Kankercentrum houden maan-
dag om 19.30 uur een info-avond
over kanker in het Dorpscen-
trum op het Sunplein.

KERKRADE

" In het kader van het Cathari-
nafestival wordt zaterdag om 19
uur de mis in de kerk van de
Holz opgeluisterd door zangkoor
Cantate uit Brunssum.

Avonds om 20 uur geeft de fan-
fare daar het 'Dank-je-wel'-con-
cert.

"De Zweefvliegclub ELZC
houdtkomende zondag en op 27
november een wandeling door
het'stiltegebied van de Schin-
veldse bossen. Er kan tussen 11
en 15 uur gestart worden. Route-
beschrijvingen zijn verkrijgbaar
in het clubgebouwtje aan de Lei-
fenderven.

LANDGRAAF

" De Telefonische Hulpdienst
zoekt vrijwilligers. Voordat men
begint geeft de dienst eerst een
training d.m.v. 10 wekelijkse
bijeenkomsten. Op werkdagen
kan men tijdens kantooruren in-
lichtingen vragen via 5719166.

" In het pand Arnold Oprey,
Heerlenbaan 275, is een nieuwe
Boerenßondwinkel gevestigd.

Faalangst
Faalangst, wat kun je er aan
doen? Op 23 november laten
deskundigen tijdens het Neder-
lands/Vlaams congres 'De
waarheid over faalangst' ver-
schillende methoden zien om
jongeren met faalangst te hel-
pen. Het congres vindt plaats
in de Jaarbeurs in Utrecht. s
Ochtends staan vier lezingen
op het programma. Daarin gaat
de aandacht uit naar de actuele
stand van zaken rond faal-
angst, de manifestatie van faal-
angst in het onderwijs, cultu-
reel antropologische invloeden
op faalangst en de rol van het
gezin. In het middagprogram-
ma worden demonstraties ge-
geven.

Beurs 2
Verzamelaarsvereniging De
Peelstreek in Meijel houdt aan-
staande zondag in Gemeen-
schapshuis 't Kloster aan het
Alexanderplein voor de 22ste
maal een internationale ruil-
beurs. Alles kan worden ge-
ruild: munten, papiergeld-
postzegels, stickers, sigaren-
bandjes, balpennen, lucifers-
merken, aanstekers, telefoon-
kaarten en dergelijke.De beurs
is van 10.00 tot 17.00 uur.

Hij doet Heerlen aan met gitarist
Lee Collinson. Hancock heeft al
vier solo-cd's uitgebracht.

" Burgemeester Jef Pleumeekers stak gisteravond de feestverlichting aan in de opge-
knapte Oranje Nassaustraat. Het is de eerste winkelstraat die een face-lift heeft gekre-
gen door het centrumplan. Een nieuwe bestrating, bomen en moderne straatverlichting
geven de Oranje Nassaustraat een aantrekkelijk uiterlijk. De Bongerd komt als twee-
de aan de beurt. De werkzaamheden daar zijn onlangs begonnen. Foto: dries linssen

BRUNSSUM
9 Jcv De Wafels houdt zaterdag
van 10 tot 14 uur rommelmarkt
in zaal In de KAJ.

# De Afdeling Centrum van De
Zonnebloem houdt zondag van
10.30 tot 16 uur de handwerk/
verkooptentoonstelling in de au-
la van het Deltacollege, Prins
Hendriklaan 376.

Kinderkoor
jubileert
SCHIMMERT - Het kinderkoor
in Schimmert .viert zondag 20
november het zilveren bestaan.
De feestmis om 11 uur heeft als
thema: 'Een lied voor de Heer.
De teksten en liedjes zijn door de
leden zelf verzorgd en de zang
wordt begeleid door een eigen
combo. Na de mis volgt een kof-
fietafel in 't Weverke, waarna de
feestdag wordt voortgezet in het
gemeenschapshuis. De kinderen
krijgen een filmvoorstelling en
van 15 tot 18 uur is een gezins-
middag gepland met aan het slot
een kinderdisco.

Expositie in 'tEikske
LANDGRAAF - In buurtsociëteit Eikske Een start vanavond
om 20 uur een expositie met de volgende kunstenaars: Jac.
Claessen, Gé Diederen, Janna Gulikers-Klasens, Kring '89, Iris
Kuipers-van Hugten, Anneke Slagter & Kunstenaarscollectief
Op de Bies, Theo Leyten, Gerty Louppen en Annemiek Ver-
meulen. Zij tonen schilderijen, glas-in-lood- werken, manda-
la's, poppen en collages. De tentoonstelling is zaterdag en
zondag van 11 tot 17 uur te bezichtigen.

Info aan ouders drugsverslaafden
HEERLEN - De stichting 'Ouders van drugsverslaafden' en CAD-
Limburg houden maandag om 19.30 uur een informatie-avond in het
Sporthotel aan de Spoorsingel. De verslavingszorg zal informatie
verstrekken over haar werkwijze en de voorzieningen in de regio.

# Het gouden paar Stevens-
Jurgens.

" In de ruimte van de SDOH,
Emmastraat 3, is de 'Knopperv-
winkel' van 't Gilde gevestigd.
ledereen kan er terecht met vra-
gen over de werkingen de bedie-
ning van apparaten zoals video,
telefoonbeantwoorder, magne-
tron, nieuwe televisie etc. Ook
vragen over pinnen en pincodes
worden behandeld. Men kan er
iedere dinsdag van 9 tot 12 uur
terecht. Bellen mag ook:
5717181.

# In de Kepper, Gregoriuslaan
la, wordt zondag vanaf 11 uur
rommelmarkt gehouden. Gouden paar
SCHINVELD

" Het damescomité van fanfare
St.-Lambertus houdt zondag
van 10.30 tot 15 uur rommel-
markt in het Fa-si-la-lokaal, 's

SIMPELVELD

" Vereniging De Fokkers houdt
zaterdag van 18 tot 23 uur en
zondag van 10 tot 18 uur de jaar-
lijkse clubshow in zaal Dackus
aan de Irmstraat.

Ennie en Hein Stevens-Jurgens
uit Chevremont zijn dinsdag 22
november 50 jaar getrouwd. Het
gouden huwelijksfeest wordt za-
terdag 26 november gevierd bij
dochterLilly in Herzogenrath.

Amateur-archeoloog W. Nou-
wen houdt maandag 28 novem-
ber in zalencentrum Poort van
Limburg in Weert een lezing
voor leden en niet-leden van
het Limburgs Geschied- en
Oudheidkundig Genootschap
'De Aldenborgh'. De titel is :
'Was Weert ergens in de prehis-
torie?'. Aanvang 20 uur.

prikbord

Museum
Het Limburgs Museum in Ven-
lo houdt zondag 27 november
een themadag onder het motto
'Vondsten in een nieuw licht'
Aanleiding is de opening van
een nieuwe afdeling die gewip
is aan de oudste geschiedenis
van Limburg. De themadag,
met onder meer demonstraties,
lezingen en muziek, duurt van
12 tot 16 uur. Bezoekers krij-
gen onder meer de gelegenheid
hun archeologische vondsten te
laten determineren. Tijdens de
themadag wordt ook officieel
afscheid genomen van provin-
ciaal archeoloog drs. Henk
Stoepker. Aanvang 13.30 uur.

LVB
De Limburgse Vrouwen Bewe-
ging (LVB) gaat door met het
project 'Vrouw en Woonomge-
ving. Doel is het voorziening-
enniveau in kleine kernen op
peil te houden en de bereik-
baarheid te waarborgen. Voor
meer informatie kan men op
maandag of dinsdag contact
opnemen met Truus Janssen-
van Helden: 04750-81777.

Aids
De Stichting 'Het Verbond van
Positief Denken Nederland' zaj
morgen in 'Multi-Funktioneel
Centrum Gebrook' het lande-
lijk Kinder Aids Fonds oprich-
ten. De oprichtingsdag zal
geheel plaatsvinden in country
en westernstijl. Tevens zulle» 1

alternatieve gezondheidspi"0'
dukten worden gepresenteerd-
Voor meer informatie:
045-233610.
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streeksgewijs

Opgeknapte straat

in het nieuws

De rustige wijk Holz inKerkrade is gisterochtend
opgeschrikt door de explosie van waarschijnlijk een

handgranaat. Vier weken geledenheeft er een
soortgelijke knal plaatsgevonden aan de andere kant
van de gemeente. Het onderzoek naar die explosie

heeft niets opgeleverd. De politie staat nu
weer voor eenraadsel.



Jubilerende kerkoRUNSSUM - Het aantal zaken van sociale fraude in de ge-
beente Brunssum is in drie jaar tijd bijna verdubbeld. Dat isv°or het college van Brunssum aanleiding om het fraudebeleidaan te scherpen. Door naast de sociaal-rechercheur nog eenadministratieve kracht in dienst te nemen, denkt men de strijd
legen de uitkeringsfraude in Brunssum beter te kunnen aan-
pakken.
111991 zijn in Brunssum 27 onder-
teken naar uitkeringsfraude afge-sloten. Vorig jaarwas dat aantal al
°- Uit deze cijfers kan worden ge-

concludeerd, dathet opzettelijk niet
1 °njuist verstrekken van gegevens

9^ een uitkering van de overheid teKriigen, toeneemt.

■ erder komt de afdeling Socialej^ken in Brunssum in het fraude-oeleidsplan tot de conclusie dat het
arital (anonieme) tips flink over
l°emelende medeburgers stijgt.

et stellen van prioriteiten bij de
Psporing is daarom noodzakelijk.

Boven aan het lijstje staat het zwart
werken.
Tot januari 1991 had Brunssum
twee sociaal-rechercheurs in dienst.
De gemeente dacht het daarna met
een rechercheur minder te kunnen
stellen. Met ingang van 1 januari
1992 werd het werkgebied boven-
dien ook nog eens uitgebreid met
Onderbanken.

Behalve extra mankracht ter onder-
steuning van de rechercheur, wil de
gemeente de fraudebeheersing en
-bestrijding regelmatig via medede-
lingen in de media onder de aan-
dacht van het publiek brengen.

Burenhulp Geulle
bij hoog water

Van onze verslaggeefster

DOOR MONIQUE PARREN

# Pastoor Mathieu Hacking van de parochie Heilig Hart van Jezus in 'zijn' 75 jaar oude kerk. Foto: fransrade

LANDGRAAF - Mijnheer pastoor
is anno 1994 niet langer hét aan-
spreekpunt in de wijk. Natuurlijk
wordt er regelmatig een beroep op
hem gedaan, maar dan bij speciale
gelegenheden als een begrafenis,
huwelijk of verenigingsjubileum.
Toch heeft de 75-jarige kerk in
Nieuwenhagerheide nog wel dege-
lijk waarde voor de inwoners van
de kern, zegt pastoor Mathieu Hac-
king (62) stellig.

mensen dagelijks naar de kerk, nu
niet eens meer wekelijks."
De algemene ontkerkelijking speelt
daarbij een grote rol, maar Hacking
kent nog een andere oorzaak. „De
mensen hebben het te druk. Er is
vandaag de dag altijd en overal iets
te doen, dan rest er bar weinig tijd
voor bezinning."

„Vooral de ouderen zijn met het
godshuis vergroeid. Iedere zondag
herbergen we toch zeker twee- tot
driehonderd mensen. De parochie is
ook na 75 jaar nog springlevend."

Druk

EULLE - Inwoners van Geulle
s
ai"i de Maas en Voulwames hebben

ri'ï?en met rampenambtenaar Jo
Elfant een simpel maar nooit ver-
eend waarschuwingsysteem be-
acht voor het geval er weer eensen overstroming van de Maas
reigt. Tien inwoners hebben zich
Pgegeven als contactpersoon; zij

, °eten bij hoog water tien andere
Uurtgenoten waarschuwen. Wie

■at zijn is op geplastificeerde
aartjes genoteerd. Als hoog water.. aantocht is kan iedereen binnen~,en minuten gewaarschuwdzijn.

,°t deze oeroude vorm van buren-utp is besloten omdat het officiële
: aarschuwingssysteem vorig jaar. de week voor kerstmis volledig
aaide. Burgemeester Karel Majooran Meerssen gaf dat ruiterlijk toe."Ue melding varf hoog water kam?er fax op het gemeentehuis: mid-
e& in de nacht om drie uur, terwijl
emand aanwezig was."

, ll wijze van officiële start over-
t aildigde Majoor het eerste het bes-
en aai"tje aan de erop vermelde
°ntactman. Was het toeval dat hetnevrouw Gulikers was uit het maar

J-'nt huizende tellende gehuchtje
/oulwames? De vrouw had net te-, ren haar hart gelucht over een
°°P dingen diefout waren gegaan.

"**et kan wel zijn dat 's nacht nie-and op het gemeentehuis was,

Zoals in gemoedelijke dorpen ge-
bruikelijk ging het gisteravond niet
hard tegen hard. De nodige kwink-
slagen hielden de stemming plezie-
rig. Zo gaven vertegenwoordigers
van Mega Limburg, brandweer en
PTT tips hoe om te gaan met
stroom, gas en telefoon bij hoog wa-
ter. „Nooit meteen het gas aanste-
ken als je na een evacuatie weer
thuis komt, maar eerste nagaan of
het naar gas ruikt," was zon tip.
Maar wat ruik jeals stinkend Maas-
water twee dagen in je huis heeft
gestaan. Majoor: „Is 't gaas of is 't
de Maas?"

En opnieuw gaf Majoor toe dat er
heel veel paniekerig was verlopen.
Maar hij benadrukte dat deze infor-
matieavond juist belegd was om
problemen in de toekomst te voor-
komen. Hij liet weten dat de ge-
meente een motorbootzal aanschaf-
fen zodat sneller hulp kan worden
geboden. Bij een overstroming zal
er niet alleen een crisiscentrum ko-
men maar ook een hulppost in
Geulle zelf.

maar 's avonds was nog niemand
bereikbaar. Althans: de heren
mochten niet gestoord worden," zo
wond zij zich nog op. Er deugde
volgens haar ook niets van de com-
municatie tussen de politie en de te
hulp geroepen soldaten. Toen het
huis vol water stond was zij van alle
ellende klappertandend van de kou
met haar man in bed gekropen. De
soldaten haalden hen in een bootje
weg uit die benarde positie. Maar
doordat de politie problemen
maakte over de vaarroute van het
bootje werden zij zomaar ergens ge-
dropt en stonden zij daar in de kou
en de gutsende regen.

Zijn ervaring leert dat de kerk weer
écht volloopt, zodra het slechter
gaat met de economie. „Als de men-
sen de contributie voor al die ver-
enigingen niet meer kunnen beta-
len, zie je ze hier terug. In tijden
van nood, anders gezegd."

Tasjesroof
in Vaals

Toch is de Landgraafse pastoor de
eerste om te erkennen dat het kerk-
bezoek de laatste jaren verhou-
dingsgewijs flink is teruggelopen.
„Je kunt geen vergelijking trekken
qua aantallen, want de parochie
was vroeger natuurlijk een stuk
kleiner, maar procentueel is het een
stuk minder, ja. Vroeger gingen de

Hacking ziet niets in één centrale
kerk in Landgraaf. „Zo werkt dat
hier niet. Een inwoner van Nieu-
wenhagen gaat per se niet naar de
mis in Schaesberg, de mensen zijn
hier erg wijkgebonden. Uitzonde-

Hacking probeert ook zijn collega's
in den vreemde waar mogelijk te

Steun

De toekomst van 'zijn' kerk ziet
Hacking, dankzij die kern van trou-
we onderdanen, met vertrouwen
tegemoet. „In de achttien jaar dat
ik hier nu pastoor ben, heb ik die
golfbeweging in het kerkbezoek al
meerdere malen gezien. Het trekt
ook wel weer aan," klinkt het vol
vertrouwen.

Tijdens de jubileummis afgelopen
weekeinde wachtte Hacking een
verrassing: hij mocht de halfmil-
joenste postzegel in ontvangst ne-
men. „Een mooi staaltje van be-
trokkenheid van de parochianen,
toch?"

ringen daargelaten, natuurlijk," re-
lativeert hij.
Bovendien heeft de kordate pas-
toor, ook in deze 'barre' dagen voor
de katholieke kerk, zijn handen vol.
„Het aantal priesters is fors ge-
daald, dus we moeten meer werk
verzetten met mindermensen," ver-
klaart hij. „En dit blijft een paro-
chie met aan de ene kant veel oude-
re mensen en aan de andere kant
genoeg jonge gezinnen met kinde-
ren, zodoende is er een groot aan-
bod in verschillende kerkdiensten.
Verenigingen bijvoorbeeld vragen
bij jubilea vaak om een speciale
mis, ook zijn er jongerendiensten
met muziek en speciale gezinsmis-___ »sen.

'Parochie ook na 75
jaar springlevend'

ondersteunen. Speciaal voor een
Nederlandse pater in Brazilië za-
melt de Landgraafse pastoor post-
zegels in. Een doos boordevol oude
exemplaren is de stille getuige van
zijn succesvolle actie.
„Militairen van een kazerne in
Apeldoorn doen mee, het Gak in
Heerlen, vliegveldpersoneel en tal-
loze particulieren. Zo gauw we een
lading bijeen hebben, gaan die ze-
gels naar de veiling. De opbrengst
komt ten goede aan het jeugdwerk
van de pater; hij werkt met wees-
jes."

Va \
~ en 64-Jarige inwoonstern Vaals is woensdagavond metseweld van haar beurs beroofd. Derouw liep rond zes uur in deKerk-

snvfat toen een man de tas van haar
u nouder rukte. In de tas zat een
den^ met daarin tweehonderd gul- Kijken en niet kopen tijdens seniorenshow

#De Stichting Dienstverle-
ning Ouderen Heerlen en het
Centrum voor Beweging &
Gezondheid geven een nieuwe
cursus voor 55-plussers uit
Heerlen en Hoensbroek. De
cursus Gezond Ouder Worden
is voor ouderen die graag wat
meer willen bewegen en be-
hoefte hebben aan enige theore-
tische achtergrond. De cursus
duurt twaalf weken. Er zijn
twee informatiebijeenkomsten:
vanmiddag om twee uur in
ontmoetingsruimte De Haag-
doorn aan de Ypenburgstraat
160 en aanstaande maandag-
morgen om tien uur in het
ontmoetingscentrum 't Schrij-
verke aan de Guido Gezelle-
straat 66 in Heerlen.

Première

# De schrijvers Oscar van den
Boogaard en P.F. Thomése zijn
vanmiddag om half drie te
gast in café Puccini aan de
Markt in Kerkrade, op uitnodi-
ging van de openbare biblio-
theek en de middelbare scholen
ADC enRolduc. Vier leerlingen
en twee leraren van de scholen
voeren een gesprek met beide
auteurs. Ook u bent welkom.

Gezond

% De Hogeschool Heerlen, in
de volksmond HTS, houdt za-
terdag aan deDr.-Jaegersstraat
40 van tien tot twee uur open
dag. Studenten verzorgen
rondleidingen en er wordt stu-
dievoorlichting gegeven. De
HTS-Heerlen is een van de
grote technische opleidingen in
Nederland.

Hogeschool

# De jubilerendetoneelvereni-
ging St.-Laurentius in Voeren-
daal voert zaterdagavond om
acht uur in het Laurentiushuis
aan de Spekhouwerstraat de
première van de klucht 't
Sjwart sjoap uit. De klucht van
auteur Max Andrea is door de
vereniging bewerkt in het dia-
lect en speelt zich af in het
huis van defamilie Zilvertand,
die plotseling bezoek krijgt van
allerlei familieleden die hier-
voor allemaal per post een
uitnodiging hebben ontvangen.
Het is echter niet duidelijk
wie de uitnodiging heeft ver-
stuurd. De regie is in handen
van Hub Theunissen en het
stuk is ook nog te zien op 20,
26 en 27 november.

Auteurs

Sint
0 Hoe hij het voor elkaar
krijgt, we weten het niet. God-
fried Bomans zei het al jaren
geleden: Dat Sinterklaas op
meerdere plaatsen gelijktijdig
zijn opwachting maakt, is een
mysterie dat wij blijmoedig
moeten aanvaarden. Zo arri-
veert de Sint zaterdag om half
twaalf in het Winkelcentrum
't Loon in Heerlen om vervol-
gens na een rondrit door het
centrum om kwart voor twee
in het stadhuis door burge-
meester Pleumeekers te wor-
den verwelkomd. In Hoens-
broek maakt Sinterklaas een
tussendoortje. In deze Heerlen-
se wijk vertrekt de Goedheiüg-
man om een uur vanaf hotel
Amicitia richting Gebrooker-
plein. En in Kerkrade komt
de Sint rond een uur per boot
aan. Het vaartuig wordt op het
Old Hickoryplein verankerd en
vervolgens gaat het gezelschap
richting Markt.

Actie Amnesty
op Roermond

t£ ?ï*OND - Amnesty Interna-onal houdt vandaag om 16 uur een
o__ y°°r derechten van het kind
Ver u-i nsterPlein in Roermond.rschillende scholen ondersteunen
coii e' zoals het bisschoppelijk
ste\efe. Schöndeln en Broekhin, de
doK V scholengemeenschap en

school.
lanrineSty Wi:ist °P de Praktijk dat er
donH 1? ZW waar pubers tot deuastraf worden veroordeeld, enge' er regeringen zijn die opdracht
lon« °Jn kinderen van acht jaarof
A

"ger d°od te schieten. Ook vraagtr^nefy aandacht voor bescher-
van k |en economische uitbuiting
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Auto's uit
Julianakanaal
waren gestolen

BORN/HEERLEN - Vijf auto's die
nak Pen weekeinde in het Julia-
één , Zlin gevonden, waren op

1 na alle door autodieven in heteet-H g
Jereden- Twee auto's blijken

str,i dlt Jaar in Sittard te zijn ge-ilen en twee in Heerlen.

HEERLEN - Een seniorenmode-
showwas dezeweek een van de eer-
ste aandachtstrekkersvan het nieu-
we activiteitencentrum voor gehan-
dicapten in Heerlen: De Botterkuijl.
Klassieke en moderne modellen van
bekende Italiaanse ontwerpers wer-
den door een zevental oudere dames
gedemonstreerd tijdens de wat
amateuristisch opgezette voorstel-
ling.

Een handjevol bejaarden keek de
ogen uit, maar de meeste belang-
stellenden zouden wel héél diep in
de buidel moeten tasten voor een
nieuwe jurk met Kerst.

Nogal wat bejaarden en gehandi-
capten kopen hun nieuwe gardero-
be liever vanuit de luie stoel, omdat
ze vaak moeilijk ter been zijn. Dit is
het uitgangspunt geweest van de
modeshow vertelt initiatiefneem-
ster Corry Consten.

Een boetiek uit Doenrade was de
enige winkel die voor de modeshow
werd uitgenodigd. Dit vanwege de
bijzondere service van de mode-
zaak. Klanten die niet mobiel zijn,
komt de boetiek tegemoet door de
kleding aan huis te bezorgen. Hier
staat tegenover dat je er onder de
honderd gulden bijna niks kan ko-
pen. Veel dames zakte de moed in
de schoenen bij het horen van de
hoge prijzen.

„Ik zit normaal in een rolstoel,
daarom heb ik deze zwarte panta-
lon gekocht. Dat is lekker warm
voor de winter en praktisch want je
kunt er wollen panty's onder dra-
gen," zegt een toeschouwster die

# Een van de modellen op de seniorenmodeshow. Foto: frans rade

BRUNSSUM - Een nog onbekende
automobilist heeft woensdagmid-
dag een meisje (13) uit Schinveld in
de Kampstraat in haar woonplaats
aangereden. De bestuurder van de
auto reed na de botsing door en liet
het kind gewond op het wegdek
achter. Ze is met een gebroken sleu-
telbeen naar het ziekenhuis overge-
bracht.

Automobilist
laat meisje

gewond achter

drie gevallen was de verzekering
Sch°av,ergegaan tot uitkering van de
eiaifJT' ln één Seval n°g niet- De
schx

a
vn van die auto kan waar-dinj t

nu wel de schadevergoe-
ovph egem°et zien. Eén auto moet«"igens nog uit het kanaal wor-«en gevist.

De aanrijding vond tegen 17 uur
plaats. De betrokken automobilist
reed in een rood/bruine wagen. De
politie zoekt g&tuigen.

vóór de grote drukte na de show al
haar slag wilde slaan.
De bejaarde vrouw die naast haar
zit is niet van plan iets tekopen. „Ik
vind het veel te duur en die exclu-
sieve stoffen zijn vreselijk onhan-

dig. Spullen van zijde en wol moet
je op dehandwassen of naar de sto-
merij brengen. Ik kan een van mijn
twee handen niet meer gebruiken
door een verlamming en voor de
stomerij moet jeweer de stad in."

De initiatiefneemster vindt dat de
prijzen redelijk zijn voor de gebo-
den kwaliteit. „Je voelt wat je aan
hebt en ik ken genoeg dames die
voor de kerst iets aparts wilen heb-
ben."

De Heerlenaar ondernam gevaarlij-
ke stunts. Hij reed bijvoorbeeld
door rood om aan de politie te ont-
komen. De man werd op de Huyn
van Rodenbroeckstraat klemgere-
den. Hij sloeg wild naar de agenten
die hem wilden aanhouden.

HEERLEN - De politie heeft
woensdagnacht geruime tijd een
Heerlenaar (33) achtervolgd, die
met snelheden van 160 kilometer
per uur door de bebouwde kom van
zijn woonplaats reed. Bij zijn uit-
eindelijke aanhouding, bleek de
man dronken en bovendien niet in
het bezit van een rijbewijs. De
Heerlenaar verzette zich tegen zijn
arrestatie. Voor al die feiten krijgt
de man een proces-verbaal.

Dronken man
rijdt 160 km

bij vlucht
door stad
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Winkelier
verjaagt

overvaller
MAASTRICHT - Met kordaat
optreden heeft de eigenaar van
een tabakszaak aan de Popu-
lierweg in Limmel een overval-
ler weten te verjagen. De dader
kwam gistermorgen even na ne-
gen uur de winkel binnen en

richtte een vuurwapen op de
57-jarige winkelier.

Deze greep van onder de toon-
bank een staafen sloeg daarmee
naar de overvaller, die daardoor
zo hevig schrok dathij het haze-
pad koos.

Op 22 oktober werd de tabaks-
zaak ook al door een overvaller
bezocht. De dader werd enkele
dagen later aangehouden.
De politie vraagt getuigen van
de overval contact op te nemen,
telefoon 043-292083.

Sociaal-rechercheur krijgt ondersteuning

Uitkeringsfraude in
Brunssum verdubbeld

limburgs dagblad

regionaal
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■BS K : lal I ""I A I II I Inderdaad, u kunt het zo gek niet bedenken of de 24 de kortste keren. Bovendien is parkeren er geen enkel
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AlnoKcllerhuis " Brugman " Buco Classic "Carpet Land " Design House " Dreams "Fauteuilerie "Gamma" Goossens " Hatéma" Ikea"In den Heerlijckheit " Intratuin" Kwantum " Leenbakker " LuckyLeder "Manou Design "Montel "Oase "Praxis "Sanders Meubelstad" Schols Wonen" Topform " Trendhopper" Valhal

Muziek

Keyboard feestaanbieding
.naha PSR 510 bestseller, nu inclusief adaptor, zitbank-

keyboardstatief, hoofdtelefoon, lesboekje. Totale win-
'waarde ’2.152,- nu voor ’1.695,- met 5 jaar vertrouw-
Stalmeier garantie! Bestel reeds nu voor de feestdagen

Hoofdstr. 32, Hoensbroek S 045-214253. Dond. koopavond.

Caravans
*I^RAVAN- en botenstalling
ngeb.: Gronsveld, Stati-
sstr. 44. a 04408-1251.

al Rai voordeel bij
.RTELS Caravanning.
porteur van Caravelair,
C,munsterland en Eifel-
d caravans. Hommerter-
g 256, Amstenrade/

I ensbroek. s 04492-1870.
| k. CHATEAU La Car 430,
,j. 1988, 4-pers. (treinzit)
II voortent, luifel, e.d.,

' 3de isol. met dubbel glas,
KO koppeling, 657 kg., i.z.
t.g 045-753212.
koop TABBERT type 540,

j. '88, pr, ’9.750,-. Tel.
5-211124.

k. STACARAVAN met
e voort. Op Kontiki Belg.,
’3.500,-. 045-417817.

Opleidingen
IANWB & Bovag erkende
■ Verkeersschool WISCH-

MANN & ZN voor al uw rij—
; bewijzen en chauffeursdi-
I ploma's. Europaweg Zuid

340, Landgraaf, telefoon
■ 045-321721. Rij-opleiding

kan in 8 dagen of in 9 weken.
Computers

■ Te koop IBM-PC, type PS/2,, model 55 SX, HD 100 MB
l met kl. mon„ vr.pr. ’1.200,-., Tel. 045-751420.

Kunst en Antiek. De mooiste grenen en eiken
keus volgens VT-WONEN
en Ariadne vindt u bij Interart
Antiek Simpelveld. Irmstraat

■ 64. Telef. 045-443161. Ei-
I gen restauratie en logerij., Maandag gesloten, donder-

dag koopavond.

Wonen Totaal
In- en verkoop 2e HANDS
meubelen en antiek. Tel.
045-724943, Rotterdamstr.
80a, Heerlen.
Wij spuiten, logen, stralen
en repareren uw oude MEU-
BELS als nieuw in de kleur
die u wenst. Wij maken ook
meubels op maat. Wessels
Meubels, Handelsstr. 9, Sit-
tard,® 046-512981.
Te k. AANBOUWKEUKEN,
kl. wit, met keramische
kookplaat en afzuigkap; licht
eiken woonkamerkast met
vitrine, 3 mtr. breed; licht ei-
ken eetkamertafel met 4 bij-
beh. stoelen, alles z.g.a.n.,
pr.n.o.t.k. 045-318980.
Te k. lederen DRAAIFAU-
TEUIL lichtbruin + opastoel.
Telefoon 046-517453.
Te koop eiken BANKSTEL 3-
1-1, ’700,-. Telef. 045-
-210298 na 14.00 uur.
Te koop groot massief, don-
ker eiken ROLBUREAU. Tel.
04756-5641.
Te koop kunstleren 3-zits, 2-
zits BANK en fauteuil plus
salontafel, ’125,-. eik. TV-
kast ’150,-; slaapkamer-
meubelement ’125,-; nog
rest goederen te bezichtigen.
045-442801 na 19.00 uur.
In- en verkoop 2e hands
MEUBELEN en antiek, le-
dere dag geopend tot 18.00
uur. Voskuilenweg 91, Heer-
len. Tel. 045-741708.

Te koop gevr. gebruikte
MEUBELS en antiek. Rot-
terdamstr. 98, Heerlen. 045-
-729748.
Vele antieke MEUBELS in
diverse stijlen en houtsoor-
ten. Klassieke verlichting-
en decoratie-artikelen.
Alpha Valkenburg, Wilhelmi-
nalaan 59, S 04406-13874.
ledere dag, maar ook op
zondag open.

Kachels/Verwarming
GASKACHELS/houtkachels,
Goedkoop! Gratis geplaatst.
De Kachelsmid, Walem 21
Klimmen. Tel. 04459-1638.
Nieuwe en gebruikte . GAS-
HAARDEN, gevelkachels,
gasfomuizen, kookplaten,
geisers, aardgas / butagas.
E. Meesters, Brusselsestr.
1298, M'tricht 043-210540.
Te k. ALLESBRANDER,
model Rosé, prijs ’680,-.
Tel. 045-218008.

Zonnebank/-hemel
Spectaculair lage prijzen bij
de grootste zonne- vakspe-
cialist in de regio GOER-
GEN zonnehemels. Alles
met 3 jr. voll. garantie. Rijks-
weg-N. 97, Sittard, 046-
-583002 (t.o. ziekenhuis).
Zonnehemelverhuur MEZO.
Najaarsaanbieding: 1 mnd.
huren ’lOO,-; 2 maanden
’l5O,- mcl. bezorgen en
ophalen met recht van koop.
Inl. 045-312956.

' Diversen

Werkkleding
Overalls, broeken, jassen, jacks, hemden, truien, parka's,
bodywarmers, petten, sokken, laarzen, schoenen, ook met

stalen neus, enz., enz. Bij K. Stienstra en Zn.
Wagenschutsweg 21, Palemig-Heerlen. *_* 045-722334.

Verwijderen van
Tatoeages

zonder littekens. Lasercen-
trum Heerlen. Op de Nobel 9

(tijdelijk Nobelstr. 25).
Tel. 045-741997.

FLIPPERKAMPIOEN-
SCHAP v. Limburg. Wissel-
trofee Nederlandse Flipper-
ver, zat. 26 nov. van 10.00-
-24.00 uur. Valkenburg a/d
Geul. Deelname alleen bij
inschrijving. Onderd. v. grote
Flipperbeurs. Inschr. en ml.
G.H. Arens. 04406-10188.
Let op! Bedrukt T-SHIRT
met uw eigen tekst of foto v.
a. ’25,- of visitekaartjes
geplastificeerd 100 st. v.a.
’75,-. Telef. 045-464785 of
076-422865.

Landbouw
ONDERDELENBANK. Tel.
04493-2715.
Te k. weg. beïnd. sport s-
jarige zwart/bruine KWPN-
MERRIE van Schalkhaar,
stokmt. 1.68, ligt aangere-
den. 04499-2135 na 17uur.
PAARDENSTALLING, ge-
heel verzorgd, + gebruik bui-
tenmanege. Eikenrade 8,
04451-1257.

Tekoop gevr.
'' iWij betalen de hoogste prijs,

voor al uw oude METALEN.
Gebr. Swinkels, Beitel 74,
Heerlen. 045-422025.
De hoogste prijs voor uw
oude METALEN. Irik Oud
Papier en Metaalhandel,
Pappersjans 36, Heerlerhei-
de. Tel. 045-212913.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Rolluiken
(Heroal-systeem)

Zonwering
Kunststoframen

Past. Brounsstr. 40
SCHINVELD

tel. 045-256371
Vraag vrijblijvend

prijsopgave

___
Jffiffl ProvinciemHëSfo Bureau Bibliotheek

m*__ Limbura Postbus 5700
<m_m\^__> mmtfmfmMM «j 6202 MA Maastricht

tel. 043-897382

mededeling UITVOERING WET PERSONENVERVOER
M 339/45-94

Gedeputeerde Staten van Limburg maken be-
kend dat zij vergunning hebbenverleend tot het
venichten van taxi-vervoer, binnen en vanuit het
vervoergebiedLimburg, aan V.O.F. Taxibedrijf
G.J. Wiiiems, Heinsbergerweg 25, 6061 AG Pos-
terhort, met ten hoogstezes taxi's (uitbreiding
met één taxi): - aan mevrouw G.J.H. Konings,
Roermondseweg 77 A, 6004AP Weert, met ten
hoogste veertien taxi's (omzetting op naam van
de heer J.M.Konings naar mevrouw C.J.H.
Konings): - aan Impala Limburg 8.V., p/a
Petuniastraat 4-A, 5582 HA Waalre, met ten
hoogste zes taxi's (vermindering met negen
taxi's). Deze beschikkingen liggen vanaf heden,
gedurende zes weken, voor iedere belangheb-
bendeter inzage in de Bibliotheek in hetProvin-
ciehuis, Limburglaan 10 te Maastricht. Op grond
van het bepaalde in deAlgemene Wet Bestuurs-
recht kan degene, wiens belang rechtstreeks bij
dit besluit is betrokken en die zich niet met de
inhoud daarvan kan verenigen, daartegen binnen
6weken na de dag, waarop zij is bekend
gemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij Gedeputeerde Staten van Limburg, Post-
bus 5700, 6202 MA Maastricht. Volledigheids-
halve wordt de aandacht erop gevestigd dat een
ingediend bezwaarschrift geen opschortende
werking heeft ten aanzien van het bestreden
besluit. Indien debetrokken belangen een onver-
wijlde spoedvereisen kan, nadat een bezwaar-
schrift is ingediend, aan deVoorzitter van het
College van Beroep voor het bedrijfsleven, Post-
bus 20021, 2500 EA 's-Gravenhage, worden
verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

i pnnl

É Provincie Bureau Bibliotheek
imbura postbus 5700

■_■" ■ iwwi *g 6202 MA MaastriCht
tel. 043-897382

mededeling UITVOERING WET PERSONENVERVOERm344/46-94 Gedeputeerde Staten van Limburg maken
bekend dat zij vergunning hebben verleend tot
het verrichten v/an taxi-vervoer, binnen en vanuit
het vervoergebied Limburg, aan de heer J.H.F.
Kölker, Teutelebroekstraat 95, 6463KT
Kerkrade, met ten hoogste zeven taxi's (uitbrei-
ding met twee taxi's). Deze beschikking ligt
vanaf heden, gedurende zes weken, voor iedere
belanghebbendeter inzage in de Bibliotheek in
het Provinciehuis, ümburglaan 10 te Maastricht
Op grondvan het bepaalde in de Algemene Wei-
Bestuursrecht kan dfjgene, 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. Volledigheidshalvewordt de aan-
dacht erop gevestigd dat een ingediend
bezwaarschrift geen opschortende werking
heeft ten aanzienvan het bestreden besluit.
Indien de betrokken belangen een onverwijlde
spoed vereisen kan, nadat een bezwaarschrift |S

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. .

LAAT CARAPATIÏNTEN NIET STIKKEN
Astma Fonds s Giro 55055

\UI lölItJLm-m-- T

3 8e1045-719966 Piccolo's voor méérfesultaat 8e1045-719966 f
Personeel Kontakten/Klubs

.000,- Garantie p.wk.
ib zkt. nog 3 DAMES.
naf 20 uur 045-416143.
edlopende NIGHTCLUB
ensgeb.) vrgt. nette da-
s, vervoer vrij. Garantie-
n, apart woonged. mogel.. 00-49.241-542515. b.g.
"10-49.2405-73539.

Luxe club vraagt leuke, ver-
zorgde MEISJES, wegens
drukte. Zeer hoge verdien-
sten. Voor info: 00-32.
11602729(Belg.-Limb.).

Dringend nog één MEISJE
gevr. Zeer hoge verdiensten.
Tel. 045-708903.

OS-lijnen

Privé doorschakellijn
Naar dames THUIS door het hele land

06-96.88-100 cpm. 24 u.p.d.
100% Wild Live Sex
06-9891

Geen wachttijd! 1 gpm.

.ive direct apart
Dok SM! Adress. en tel.nrs!
06-340.350.80 (50 cphm)

SEX-TAPES
BEESTACHTIG. 1 gpm.
06-320.350.66

Privé 9778 vrouwen
Afluisteren of zelf Live?!

pecialiteit if Grieks. 1 g.p.m.

1 06-9778
Sex v. achteren
3RlEKS!!BelMarchalgpm, 06-9618

live beesten
(voor de taboe liefhebber)

1 gpm. 06-320.328.18

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

Rijpe vrouwen
i zoeken onervaren jongens.

06-9504 (75 cpm)

Anonieme
sexdating

! ■Sexkontakt met eenzameI rouwen. 06-9706>100 cpm)

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 meiden 06-9785

Gratis telefoon-
sex voor
vrouwen

06-4366 of
4622

Mannen bellen v. ’ 1 ,-p.m.
Telefoonsex 06-9713
Super sex 06-9716
Sex direct 06-9718
Sexcontact 06-9635

Sex plezier voor 2 06-9894
Live sex 06-320.325.00
Psgiosex 06-320.325.92

Sex"o"foon kies 1: Hete sto-
ries 2: Sexafspr. 3: Striptea-
se 4: Hoogtepunten 1 gpm
06-350.299.64.

1 gpm Stoute Evelientje
moest bij de man komen.

"Je broekje uit en bukken, je
krijgt straf met de liniaal".
06-340.340.30.

Ervaren
vrouwen

40 jaarzoeken sexkontakt
06-350.290.37 (75 cpm)
Eenzame hete vrouwen

zoeken
anoniem

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

ouder willen
direkt sex

Bel ze zelf thuis op via
06-9604 (75 cpm)

Homo kontakt
Direkt apart met een hete

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

Hete vrouwen uit de regio
Limburg

06-350.23.047 (100 cpm)

Anonieme
sexafspraakjes inLimburg
06-320.330.79 (75 cpm)

Heerlijk discreet
direkt apart met hete
vrouwen uitLimburg!

06-320.322.11 (75 cpm)
Een rijke dame wordt erg
wild, als ze al die mannen

ziet dansen. Livesex. 1 gpm.
06-320.323.86

Waar wacht jeop?
gewillige meid zoekt hete
SEX-afspraak:

06-9517 (75 cpm).

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

* SM voor 2 *
snelle SM kontakten!!

06-320.329.99 (75 cpm)

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

Nieuw!!!
Live bellen met Angela.

De heetste live sex.
06-9751 -1 gpm.

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

Waar wacht jeop?
gewilligemeid zoekt hete
SEX-afspraak:

06-9517 (75 cpm).

Zin in 'n wip?
bel de gewillige
dames direkt

06-98.77 (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).

Volrijpe vrouwen zoeken
SEX, maar niet-commer-

cieël: (75 cpm)
06-9656

Nieuw! Sexdoorschakellijn:
vrouwen willen

direct SEX
06-9.750 (75 cpm).

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

* 06-9605 *
Thuiskontakt

hete vrouwen in jouwregio.
Bel nu 06-9811 (75 cpm)

Nieuw
discreet privé-gesprek met

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

vrouwen thuis! (75 cpm)
* 06-9502 *

Sex
doorschakelen
Luister naar hete oproepen
van vrouwen. Maak jekeuze
en de computer schakelt je
direkt door naar haar huis.

Discreet! 06-9668 (75 cpm)
1 gpm: "Mag m'n meisje ook

meedoen? vroeg ze aan
haar vriendje. "Ze weet nog

niet wat een
nummertje is

06-340.340.21
1 gpm. Kom maar met je

hand onder m'n BH, zei ze
tegen deknul v. haar vrien-

din. En heb jedit wel 'ns
gezien? Toen trok ze haar

SLIPJE UIT.
06-340.350.60

1 gpm. Ik heb al m'n haartjes
afgeschoren, kunt u beter

kijken zo? Oh toch!
06-340.350.75
Dames geven adres/tel.nr.

06-96.85
24u.p.d. 100 cpm.

Direct contact
met DAMES uit heel

Nederland. GEHEELPRIVÉ
thuis doorgeschakeld.

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

Thuisbelsex
Kies nu zelf de heetste

vrouw en wij verbinden je
direkt met haardoor.

Bel 06-9755 (100 cpm)

Direkt

telefoonsex
hete vrouwen wachten op

jou.06-320.330.91 (75 cpm)

Discreet
Sexkontaktmet rijpe meiden!

06-320.330.42 (75 cpm)

Rijpe vrouwen zoeken jon-
gens v. 'n slippertje, 75cpm
06-9760 Aktieü
Homojongens

Hoor ze heet TEKEER gaan.
06-320.330.88 (75 cpm)

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

SM Kontakt
voor strenge afspraken!

06-320.325.80 (100 cpm)

Kontakten/Klubs

Privé Yvonne
Deze week weer iets SPECIAALS 2 halen, 1 betalen,

’ 125,-. Met echte lesb. erbij. Keuze uit 9 mooie gewillige
en SEXY meisjes. EN Frans + intiem v.a. ’ 80,-. Met strip-
tease en vibratorsch. ’ 100,-. Body tot Body-mass. ’ 75,-.

Bel verder voor info 045-425100,7 dgn. geopend.

LYDIA GIRLS
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.

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

Holzstr. 103,Kerkrade.

Club Merci
Nooit geweest ??? Toch maareens vlugkomen, naar de

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

Een huis vol sexplezier 0.1.v.Rani, grote borsten, 22 lentes,
beeldschoon lichaam die u geheel naakt ontvangten rond-
leid in haar overdekte eroscentrum. Heb jezin in een ietsje

verlegen type, naakt in haarkamer, wacht om kennis te
maken, Frans, Grieks, leren genieten voor een zacht prijsje,
puur natuur in eikaars armen wegsmelten eneen paar keer

samen naar het hoogtepunt.
Nieuw in Limburg

van 11.00 tot 24.00 uur. Zijstraat van station Heerlen,
OudeKerkstr. 31, Heerlen.

Escort all in
Q 045-326191

Paradiso
045-317032.
Maastricht

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

Kennismaken zonder ver-
plichtingen. Jodenstraat2.

Telefoon: 043-254183.
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.

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

Tel. 045-416126.

Mannen
gezocht!!

Vrouwen voor niet
commerciëleerotische sex.

a 045-318300.

Gratis sex
Niet commerciële

sexadressen en nummers
van vrouwen.
S 045-318300.

Anita privé
en Escort!! 045-352543.

Privé Candy
Goed en discreet. Meisjes

gevraagd. 045-212616.

Privé llona
045-708903. Leuk meisje

altijd welkom!!!

Twilight Escort
Ook boys 045-275618.

Surprise Escort
SM & Boys 045-275900.
de hele maand korting!!

Lady Escort
terug met nieuwe boys en

girls 045-275564.

Privé en escort
Tel. 045-427631. ■

Manuela Escort
S 045-418886.
Tevens meisjes gevraagd.

Nieuw escort
Midnight

Tel. 045-429291.

La Mirage
Geopend vanaf 15.00 tot

02.00 uur. Meisje welkom.
Hoofdstr. 105,Amstenrade

04492-2650.

Erotica Privé
Vraag niet hoe hetkan!!!

Profiteer ervan 045-423608

’ 50,- all-in

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 ____^-

Marilyn Escort
045-426331. Dagelijks ge-

opendvan 17.00-05.00 uur.
Ook heren voor dames:__^.

Club La Bellle
6-9 Leuke meisjes verwach-
ten u. Nieuw: Hilde uit
Sandra blond 23, Jenni20.

Angie 24 en Cora 22. Dage'-
-17.00-05.00 u. All creditcGraverstr.l3Kerkrade-W.

045-416143. Meisjes gs_t_-

Jenny
Vanaf 10 uur 045-721759^
Nieuw jongmeisje, totale

Ontsp.Massage
045-353489

Angel
045-317032I_______1_______-

Privé en Escort
Romantica

g 045-419742^
Elisa Privé.

Wij nemen alle tijd voor jou!
Kom eens langs en overtuig

jezelf. S 043-436667^^-
BLONDIE uniek

g 045-270358. -
Club Yum Yum
ma.-zat. 045-232806. TeV-

escort en meisjesgevn_____^
Brigitte ma-zat. 13-23 uur.
045-254598
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# Wereldkampioen
Michael Schumacher
met vriendin Corin-
na. Ze werden ver-
welkomd door ruim
7000 autosportfans.

Foto: ANP
Koele kikker toont emoties
Schumimania' bij huldigingformule 1-wereldkampioen in Kerpen

DOOR IVO OPDEN CAMP

Wl c ~De oe^e kikker kreeg het er even warm van. Mi-
lft Schumacher, het prototype van de formule 1-coureur
e^

een over-mijn-lijk-mentaliteit, toonde emoties en kwam
vQn jVen niet uit zrJn woorden. Het gebeurde allemaal gister-
ip, a» op het bordes van het stadhuis in Schumachers geboor-"rstat^ Kerpen. Daar, onder de rook van Keulen, werd de
eten itse fonrmle 1-wereldkampioen in de bloemetjes ge-n mocht het publiek zijn held een half uur lang bejubelen.

1-vedette, voor wie zelfs een pop-
song in Duitsland op de markt is
gebracht.

'1 Dl' te Schumacher-fans hadden
1e laatsje op de Rathausplatz al
H O

Ur eerder ingenomen. Swin-
gen P e house-muziek die uit de
"% galmde, hielden zij zich
sVormiertenten en worstkraamp-
!ti J?den het - bij onze oosterbu-
KtnT^k6l^ 1*-6 " decor rond het

Handige handelaren
'tlUSk° ed zaken met de verkoop

"iet ts' Pms» posters en wat er
are j meer wordt verzonnen om de

atls tot aankoop te verlokken.
-n eene) '* enorme toeloop was even-
In 8

?0en sprake. De politie sprak
it j. ° mensen. Misschien was

*chth goed dat er niet te veel
*l>Umaauheid aan de huldigingvan
H te jf er was Segeven- Zo bleef
"en 0 l̂tlste gezellig en waren er
nin s*etroepen nodig om ieder-
>n gareel te houden. Voor
f-Hfielri 'Schumimania', een ge-
>ti e £e uitdrukking voor de ado-
Uitsla'^ de wereldkampioen in
»ar " ten deel valt, zijn een
t>e( 1(je UlZend uitzinnige fans vol-

Sprakeloos

Voordat Schumacher zich liet fête-
ren door zijn fans, hield het ge-
meentebestuur van Kerpen een
persconferentie met de kersverse
wereldkampioen als stralend mid-
delpunt. Burgemeester Peter Muller
zat trots als een pauw naast de ge-
vierde held. Het liefst had hij Schu-
macher tot ereburger van de stad
Kerpen uitgeroepen, maar die zaak
ligt toch een beetje gevoelig. Omdat
de formule 1-coureur al jaren geen
inwoner meer is van Kerpen, kan
die eer hem niet ten deel vallen. Zit-
tend op zijn riante balkon met uit-
zicht op zee in Monte Carlo, zal
Schumacher daar echterwel niet zo
rouwig om zijn.

Miljoenen

Twee duels
op één dag
SAO PAULO - De competitielei-
der in het Braziliaanse voetba
heeft het soms nog moeilijke]
dan zijn Nederlandse collega. Ze
werd Sao Paulo gedwongen twe<
wedstrijden op één dag te spelen
De club van oud-bondscoach Te-
Ie Santana schikte zich in d<
maatregel, speelde èn won twe<
keer. Eerst voor de Zuidameri-
kaanse beker tegen Sportinj*
Cristal, vervolgens voor de na-
tionale competitie tegen Gremio
Beide keren met 3-1.

Trainer SVM
neemt ontslag
MUNSTERGELEEN - Handbal-
trainer Henk Hetterscheid is mei
onmiddellijke ingang opgestapl
bij de dames van Stock ControL
SVM, die dit jaarin de eredivisie
debuteren. De Kerkraadse oe-
fenmeester was ruim vijf jaai
actief bij de ploeg uit Munster-
geleen. Hetterscheid wil met zijr
besluit om te stoppen de dames-
groep opnieuw motiveren on-
betere prestaties neer te zetten
Na vijf duels bengelt de ploeg ir
de hoogste klasse op de voorlaat-
ste plaats. GabrieRietbroek is d«
mogelijk opvolger.

Operatie voor
Tomas Brolin
SOLNA - De Zweedse voetballer
Tomas Brolin heeft in de nachl
van woensdag op donderdag een
operatie ondergaan aan zijn lin-
kerenkel. De international ver-
wacht de rest van het seizoen
niet meer in actie te komen. De
aanvaller van Parma brak het
gewricht tijdens het EK-kwalifi-
catieduel tussen Zweden en
Hongarije.

Voetbalfan
doodgeschoten
RIO DE JANEIRO - Een Brazi-
liaanse voetbalfan is in Rio de
Janeiro doodgeschoten. De
40-jarige man, Roberto Perez da
Silva, zat in een supportersbus
van Fluminense, na de wedstrijd
tegen Flamengo in het Mara-
cana-stadion. De dodelijke scho-
ten kwamen uit een auto met
aanhangers van Botafoga.

Danny Nelissen
naar Collstrop
BRUSSEL - JSTa eerder voor
PDM en TVM te zijn uitgekomen
rijdt Danny Nelissen vanaf vol-
gend jaarvoor het eerst in Belgi-
sche dienst. De wielerprof uit
Sweikhuizen heeft een eenjarige
overeenkomst gesloten met Coll-
strop, de ploeg waarover Willy
Teirlinck de scepter zwaaitL

Voetbal
op school
ZEIST- De KNVB maakt zich er
sterk voor dat het voetballen
wordt opgenomen in het bewe-
gingsonderwijs op scholen. Dat
is het thema van een studiedag
op 24 november in het Sportcen-
trum in Zeist. Tijdens de dag
pleiten coaches van de KNVB,
docenten en leraren van de Aca-
demies voor Lichamelijk Opvoe-
ding ALO's voor een nauwere
band tussen voetbal en onder-
wijs.

Bod FC Utrecht
een belediging
KRISTIANSAND - De komst
van de Noorse international Erik
Mykland naar FC Utrecht is on-
zeker. De Noren reageerden
woedend op het financiële aan-
bod van de Utrechtse eredivisie-
club die Mykland wil huren. Aan
het einde van de huurperiode,
rond 9 april, zou FC Utrecht dan
200.000 dollar (ongeveer 340.000
gulden) voor zijn diensten over-
maken. „Het voorstel is niet al-
leen een belediging voor My-
kland, maar ook voor het totale
Noorse voetbal", luidde de boze
reactie van Start-coach Fjelde.

Wassen bij
laatste acht
DEN BOSCH - Rogier Wassen
heeft zich in het Bastion Base-
laar toernooi in Den Bosch bij de
laatste acht geplaatst. In de
tweede ronde won de tennisser
uit Hom moeiteloos van zijn te-
genstander Plukker (6-3, 6-2).
Mare Merry was niet opgewas-
sen tegen Huib Troost: 1-6, 4-6.

sportkort

" VOETBAL - Het bestuur van
AZ wil in zijn vergadering van
komende maandag de bevoegd-
heden van trainer Piet Schrijvers
inperken. De positie van Schrij-
vers kwam de laatste tijd onder
druk te staan door de tegenval-
lende resultaten van AZ.

Grobbelaar
ondervraagd
doorpolitie

LONDEN - Bruce Grobbelaar is
kort na terugkeer in Engeland, on-
dervraagd door de politie. De doel-
man van Southampton en het natio-
nale elftal van Zimbabwe wordt
beschuldigd van omkoping in zijn
periode bij Liverpool. Grobbelaar
slaagdeer gisteren in een horde me-
diavertegenwoordigers te ontlopen
toen hij op vliegveld Gatwick te-
rugkeerde uit Zimbabwe. Bij aan-
komst op het trainingsveld van
Southampton stond de politie op
hem te wachten. De ondervraging
duurde slechts enkele minuten.
Grobbelaar was zeer coöperatief.
Hij verdedigt zaterdag het doel van
Southampton tegen Arsenal. Grob-
belaar zou in november '93 zon
100.000 gulden hebbenaangenomen
om de wedstrijd van Liverpool te-
gen Newcastle United opzettelijk te
verliezen.

# Andre Agassi is
vastbesloten om het
jaar in stijl af te slui-
ten. Foto: REUTER

j
'rake, de eerste keer dat ik echt
'""af h°°S ben>" rieP Schumacher
"""arip bordes, nadat hij minu-

-1 °ntv Sprakeloos de loftuitingen
srt sla fgSt had genomen. „Mijn
'n eetlaJ; nu sneller dan bij de start
°e*eri h and Prix- Ik heb me echt
k uu bedwingen om niet in tra-
% 'te barsten." Het klonk op-
I hde mond van de formule

Michael Schumacher, door de En-
gelsen spottend 'spoonface' ge-
noemd vanwege zijn ietwat als een
lepel gevormdekin, deed vooral zijn
best aardig te zijn. „Ik zou het liefst
iedereen de hand willen drukken en
bedanken voor de steun. Helaas kan
dat niet meer. Dat is de tol die je
betaalt voor populariteit. Ik kom
nog altijd graag naar Kerpen. Mijn
ouders en vrienden wonen er nog en
hier is het toch allemaal begonnen
op de kartbaan."

Het geluksgevoel, verbonden aan

Agassi als herboren
Flamboyante Amerikaan vlot naar halvefinales

FRANKFURT - André Agassi is
vastbesloten het jaar in stijl af te
sluiten. De kleurrijke Amerikaan
plaatste zich als eerste voor de hal-
ve eindstrijdvan de ATP Masters in
Frankfurt, het financiële lokkertje
voor de top-acht van de wereld.
Agassi won ook zijn tweede partij.
Landgenoot Michael Chang ging
met twee keer 6-4 ten onder. Ook de
Spanjaard Sergi Bruguera gaat in
dezelfde groep door naar de laatste
vier. Hij versloeg zijn landgenoot
Alberto Berasategui eenvoudig in
twee sets: 6-3 6-2. In de andere
groep valt de beslissing over de
halve-finaleplaatsen op vandaag.
Pete Sampras gebruikte zijn laatste
strohalm door in drie sets de Zweed
Stefan Edberg de baas te blijven.

Agassi startte het tennisjaar als
nummer 24 op dewereldranglijst en
met zijn pols zwaar ingepakt. Zijn
overwinning bij de Open Ameri-
kaanse en de overwinning op Pete
Sampras op weg naar de eindzege
in het indoortoernooi van Parijs,
brachten hem alsnog bij het exclu-
sieve gezelschap miljonairs in
Frankfurt.

Tochonderzoeknaar toedracht
vanbotsing

■Vom . ~ *-*e Internationale
°nrie^ob-el Federatie stelt eenvan d°ek in naar de toedracht
HUtTf "otsing tussen Michael
Ss d ren Damon Hill tij-

Grote PriJs van Austra-
(v°ord g in Adalaide. Dit heeft
ri esi Francesco Longa-
kl->ardn de FIA in PariJs ver"

i °°r h
**'»<liH t

Crash tussen beide titel-
was de strijd om het

'» een formule 1
Vd ,P beslist. De Duitser
.V°orsn 00nd met één punt
m\ ,? °^g op de Engelsman.
!Sdê Ziin renstal Williams
'St

_
een protest in na het inci-

■le bi nV, Stfrtte het onderzoek na
\ r*o:nkomst van een rapport
Sn, to Causo- de officiële
?rotepmer biJ de Australische
ist is K]S' Z°nder officieel pro-
'"Jk da^et echter niet aanneme-
Sitra i Schumacher de titel
Vtl- Na soortgelijke ge-V^J^ISSen in de Grote Prijs
'%s_?_U ln 1989kreeg de Bra-SeP« k

ton senna niet meer
Sr „ boete van 100.000 dollar

Sin|evaarlijk rijden na een
*% p met zi Jn tegenstrever

ter vTnlher Zelf ''S 1 niet Wak"
-Üllk" ?et onderzoek. „DamononBeliTt zelf gezegd dat het een'fcbeuJ? Was dat in elke race kan
°p2et ?£* Het was zeker geen

Was noS in de race en
'gen Ttuts miin Positie verde-

*Sts t
f toch niet vrijwillig

Üel(i wa maken* Voor hetzelfde
S jjjff het anders gelopen en
% ~ *"*» de race kunnen uitrij-

De 'boy from Vegas' kende tegen
Chang briljante momenten. „Het
kan niet beter. Ik voel me geweldig,
verkeer in Frankfurt tussen de bes-
te spelers van de wereld en ik sta in
de halve finales." Bij zijn terugkeer
op het hoogste niveau speelde Brad
Gilbert een voorname rol. De oud-
prof blijkt de juiste begeleider voor
de excentrieke tennisser. „Mijn
zwakheden zijn juist zijn sterke
kanten. Mijn problemen zaten meer
in mijn hoofd. Hij heeft een goede
invloed op mijn spel", verklaarde
de Amerikaan zijn sterke optreden
van de laatste weken.

ABU DHABI - Negen basispelers
van het nationale elftal van Koe-
weit zijn vlak voor de finale om de
Golf Cup tegen Saoedie-Arabië ge-
schorst. Zij waren was volgens de
leiding zonder toestemming vóór de
wedstrijd gaan winkelen. Koeweit
verloor de eindstrijd met 2-0. Nasr
al-Sowhi, een van debestrafte voet-
ballers, meende dat leiders van de
nationaleploeg hem en zijn teamge-
noten een dag vrijaf hadden moeten
geven om te winkelen. Uit balorig-
heid besloten de negen in Dubai op
zoek te gaan naar spullen. Enkele
lokale dagbladen meldden dat de
negen niet alleen hadden gewin-
keld, maar dat ze ook damesbezoe-
ken hadden afgelegd. „Ze hebben
de regels niet nageleefd. Ze moch-
ten drie uurtjes winkelen, ze bleven
vervolgens een hele dag weg. En dat
kunnen we niet tolereren," aldus de
teammanager.

Geschorst na
dagje 'winkelen'

Strategie

DEN HAAG - De kosten die de po-
litie bij zogeheten risico-wedstrij-
den maakt, worden in de toekomst
niet aan de voetbalclubs doorbere-
kend. Het ontwerp voor een derge-
lijk wetsvoorstel dat bij de minister
van justitie lag, gaat van tafel. Dat
zei minister Dijkstal van binnen-
landse zaken tijdens De Batterij,
een discussiemiddag voor bestuur-
ders in Den Haag. Het voorstel voor
de doorberekening van politiekos-
ten aan voetbalclubs is nog afkom-
stig van het vorige kabinet.

Politiekosten
niet voor club

>s^( ADVERTENTIE)

Sï* Jolv lmj_* t_L!>--_ 11r

| "*■'AAR DE BESTE*"**'*

"È^iffi!0 3S' hoen?br°ek (hui.)
,„: ~„, FAX 045-23 1432

TEL 040-526015

Agassi zal zijn strategie voor de
halve finales moeten bijstellen. In
de groepswedstrijden trof hij louter
baseline-spelers. In de andere groep
zitten de aanvallers, de volleerders.
„Onder Gilbert is mijn benadering
van wedstrijden veranderd, kan ik
me beter op anderen instellen."

Sergi Bruguera was de sterkste in
de Spaanse broederstrijd met Al-
berto Berasategui. Bruguera won
zijn tweede duel met 6-3 6-2. De
winnende Spanjaard speelt nog te-
gen Agassi om plaats één in de
groep.

Wie de tegenstanders van Agassi en
Bruguera worden, is nog onduide-

lijk. De ontknoping in de andere
groep volgt vandaag. Pete Sampras
moest, na zijn nederlaag tegen Boris
Becker, zijn tweede duel winnen om
uitzicht op de halve finales te be-
houden. De nummer één van de
wereld voldeed tegen Stefan Edberg
aan die opdracht. Overigens wel
moeizaam, want de Zweed won de
eerste set met 6-4.

Paniek
De tweede ging met 6-3 naar de
Amerikaan, die in de cruciale derde
reeks zijn beste tennis liet zien. De

tiebreak ging met 7-3 naar Sam-
pras, die daarmee kans op de halve
eindstrijd behield. „Ik hield mezelf
na de eerste set voor niet in paniek
te raken. Wedstrijden tegen Edberg
worden door enkele slagen beslist."
De Zweed speelde sterk, maar had
in de tiebreak geen kans. „Als ik zo
blijf spelen als tegen Sampras maak
ik een goede kans op de halve fina-
les", stelde Edberg zelfverzekerd
vast.

Boris Becker, die zijn eerste twee
partijen won, heeft aan één gewon-
nen set tegen Edberg voldoende

voor een plaats bij de laatste vier.
Edberg en Sampras hebben elk een
duel gewonnen en verloren. De
Kroaat Goran Ivanisevic kan na
twee nederlagen een toernooiver-
volg vrijwel vergeten.
Debutante Lindsay Davenport
heeft zich eenvoudig geplaatst voor
de tweede ronde van de Masters bij
de vrouwen. De Amerikaanse had
slechts 61 minuten nodig de Duitse
Anke Huber, vorig jaar halve-fina-
liste, in twee sets te verslaan: 6-2
6-3. Mary Pierce en Conchita Mar-
tinez bereikten eveneens de tweede
ronde.

het behalen van de formule 1-we-
reldtitel, kwam bij de Duitser later
dan verwacht. „De eerste keer ei-
genlijk pas toen ik 's avonds laat na
de race met Corinna op bed lag.
Eindelijk kon ik even tot rust ko-
men. Toen besefte ik eigenlijk pas
voor het eerst wat er gebeurd is."
De Duitser heeft dekomende weken

een propvolle agenda. Optredens in
talk-shows vormen een belangrijk
onderdeel van de werkzaamheden.
Populariteit, die daarna natuurlijk
te gelde gemaakt moet worden. Van
Benetton krijgt hij volgend jaar so-
wieso al twee miljoen gulden per
race. Met de premies en de reclame-
gelden erbij, mag Schumacher in
1995 zeker op 45 miljoen gulden

aan inkomsten rekenen.
De weken rond Kerst en Nieuwjaar
zijn bestemd voor vakantie. „Waar
ik naar toe ga, verklap ik niet. Dan
zou ik immers geen vakantie meer
hebben." Medio januari hoopt
Schumacher deeerste testritten met
de nieuwe Benetton, dan aangedre-
ven door Renault-motoren, te ma-
ken. Wie zijn teamcollega wordt

zegt hij niet te weten, maar als het
Schumacher ligt mag dat best weer
Jos Verstappen zijn. „Hij heeft me
dit jaar flink geholpen. In die zin
dat hij uitstekend testwerk heeft
verricht. Dat het in deraces niet al-
tijd naar wens voor hem verliep,
was vooral te wijten aan een auto
die op zijn rijstijl moeilijk is af te
stellen."

Limburgs Dagblad sport
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Van onze correspondent
MICHEL JANSSEN

De middenvelder wil niet ingaan op
de geldboete, die FC Utrecht hem
eerst wel en later weer niet wilde
geven. „Ik ga eerst maar eens pra-
ten met mijn zaakwaarnemer, de
manager en de voorzitter van de
club. Er moeten maar eens een paar
puntjes op de i worden gezet."

„We vinden de straf exorbitant
hoog voor wat er is gebeurd. Ik rea-
liseer me een fout te hebben ge-
maakt", reageert Gorter. „Het ge-
beurde in een fractie. Later dringt
pas tot je door wat je hebt gedaan.
Zeven wedstrijden is echter wel wat
veel."

dammen met john van den
borst

Alfred Sheinwold is een van de beste
bridge-auteurs. Miljoenen spelers, zo-
wel beginners als experts, hebben ge-
leerd van Five Weeks To Winning
Bridge en zijn andere werken. Daarin
lezen we onder meer dat de leider het
troef trekken vaak moet uitstellen. De
volgende staaltjes van trump-mana-
gement zijn ontleend aan The Bridge
World Challenge. Zuid gever, allen
kwetsbaar:

♦AQB2
VAJBS3
♦ 652
*6

♦T654 I N I<* 7
*96 w 0 ¥KQT42
♦ QJT „ ♦K984
+KJ9B I—i± 1 *Q43

♦KJ93
V 7
♦ A73
+AT752

Zuid zat in 4SCH en West startte met
RUV. Zuid nam RUA en telde zeven
slagen: vier in troef en nog drie Azen.
Hij moest voor zijn contract nog drie
introevers zien te maken. Zuid bekeek
zijn eigen troeven eens goed en vond
zo het winnende plan: de cross-ruff.
Als hij zijn vier grote en twee kleine
troefjes apart benutte, had hij al ne-
gen slagen. Wie over en weer wil troe-
ven, moet eerst zijn winnaars in de
zijkleuren meenemen. Anders zouden
die in een later stadium kunnen wor-
den afgetroefd door de defensie. Er
dreigde nóg een gevaar. Zuid wist niet
wie SCHT had, maar als Oost of West
daarmee een overtroever maakte, zou
die direct troef retourneren om Zuid
op negen slagen te houden. De leider
pakte dusKLA en HAA mee en troef-
de HA3 en KL2 met SCH3 en SCH2.
Omdat de hartens en klavers inder-
daad niet slechter dan 5-2 zaten
(vooraf ruim 90% kans), was het con-
tract binnen. Zuid troefde achtereen-

volgens in met SCHB, SCHV, SCHH
en SCHA. Daarna troefde hij HAB
met SCH9voor. West mocht overtroe-
ven, maar kon niet voorkomen dat
SCHB Zuids tiende slag werd. West
had beter met SCH4 kunnen uitko-
men, maar ook danhad Zuid zijn con-
tract via de cross-ruff gemaakt. In het
volgende spel zag West de bui al han-
gen en dwong hij de leider tot een
ander plan. Noord gever, NZ kwets-
baar:

*KT9
¥72
♦ QT94
+AJ32

♦732 I N 1 *64
VAQ6 w 0 VJT9B3
♦AKJB „ ♦6532
♦854 I 1 *T 7

4AQJBS
VKS4
♦7
+KQ96

Zuid zat weer in 4SCH. West begon
met RUH om dummy te bekijken zon-
der het tempo weg te geven. Zuid
■dreigde zijn schoppens op tafel te ge-
bruiken om een of meer hartens te
vertroeven. Daarom switchte West
meteen troef. De leider moest nu van
de hartens afblijven. Als West HAA
had zou die immers weer troef inspe-
len. De volgende HA- slag zou voor de
verdediger met de derde troef zijn, die
dan de laatste troef van tafel zou weg-
spelen. Zuid vond een elegante oplos-
sing. Hij stripte alle troeven en klave-
ren. Hij wist bijna zeker dat West
RUA had. Die bracht hij daarmee aan
slag door HA4 op RUV te dumpen.
West zat klem. Als hij de hartens aan-
brak werd HAH goed. Hij probeerde
dus RUB. De leider troefde en stakvia
XLV over naar de vrije RUT. West
had Zuid ook een vrije loop naar de
thuisplaat kunnen geven doorRUB na
te spelen." Lambert Schuurs gaat een heet avondje tegemoet. Foto: ANP

Sittardiaan Schuurs verwacht geladen sfeer in Santander

'Hopen op klein wonder'

Gorter heeft zich gestoord aan de
houding van de FC Utrecht dat niet
voor hem in beroep wil gaan. „Het
is de eerste keer dat ik voor derge-
lijk vergrijp wordt geschorst. Het
lijkt me dat ik voor de club dit sei-
zoen toch van zoveel waarde ben
geweest, dat enige steun op zijn
plaats is", meent de voetballer.
„Stel je voor dat het beroep de
schorsing opschort, dan zou ik zon-
dag voor FC Utrecht tegen Ajax
kunnen spelen, terwijl FC Utrecht
geen beroep wilde aantekenen.
Daar moeten we het in een gesprek
maar eens over hebben."

DOOR HANS STRAUS namelijk gezien het aantal uitge-
speelde kansen veel hoger moeten
uitvallen.

Volgens trainer Jan Kecskemethy
verprutsten zijn speelsters zelfs tien
opgelegde kansen. Een verzuim dat
in Metz ingehaald dient te worden.
Toch trainde Kecskemethy de afge-
lopen week vooral op de verdedi-
ging. De competitiewedstrijd in
Wognum tegen SEW (19-19) werd
zelfs ondergeschikt gemaakt aan
het treffen met Metz. Ook de defen-
sie speelde dus in de ogen van de
eigenzinnige coach Kecskemethy
onder de maat.

Volgens Irma Pusic, zij kwam in het
eerste duel tegen Metz tot haar ver-
driet slechts tien minuten in actie,
is een competitieduel niet echt de
aangewezen plaats om de verdedi-
ging te trainen. „Dat lijkt me niet,
maar ik leg me neer bij de beslissin-
gen van de trainer. Ook bij het feit
dat ik weinig speelde, terwijl de
trainer zegt tevreden met me te zijn
in al die wedstrijden die ik tijdens
de blessure van Szilagyi speelde.
Maar een conflict kunnen we nu
niet gebruiken. We moeten ons metzn allen richten op Metz," aldus
Pusic.

Swift kan in Metz rekenen op de
steun van Roermondse fans. Geen
overbodige luxe, want in Metz zul-
len zon 2000 aanhangers de eigen
club fanatiek aanmoedigen. Eén
grote bus supporters volgt het team
van Swift, terwijl de sponsoren met
een aparte bus meereizen.

der in de sterkst mogelijke opstel-
ling zal spelen, terwijl bij Sittardia
een belangrijke steunpilaar, Patrick
van Olphen, al de hele week niet
heeft mee kunnen trainen. „Patrick
sukkelt met een rugblessure die hij
opliep in de eerste wedstrijd tegen
de Spanjaarden. Ik ga ervan uit dat
de medische staf hem op tijd fit
krijgt. Ik neem aan dat Patrick zelfs
met pijn nog zal willen spelen," al-
dus Schuurs.

De midvoor van Sittardia bestrijdt
de kritiek van Santander als zou
zijn ploeg overdreven hard hebben
gespeeld. „We waren zeker niet te
hard bezig. In Europacupduels gaat
het er stevig aan toe. Ik denk ge-
woon dat Santander ons heeft on-
derschat. Dat zullen ze nu niet meer
doen, dus verwacht ik een geladen
sfeer daar. Wij hebbenroutiniers in
de ploeg die daarmee overweg kun-
nen. De vraag is hoe de jongere spe-
lers zich zullen houden."

Swift
De handbaldames van Swift gaan
in een heel andererol aan de slag in
Metz. De Roermondsen beginnen de
return in de tweede ronde van de
strijd om de Europacup der lands-
kampioenen tegen ASPTT Metz-
Marly als favoriet. De 27-23 over-
winning in de Jo Gerrishal had

sportprijsvragen

Gorter zou in principe inderdaad
zondag in Amsterdam tegen Ajax
kunnen spelen. „Als een speler in
beroep gaat, wordt de schorsing au-
tomatisch opgeheven", verklaarde
Joost Batelaan, secretaris van de
commissie van beroep. „Maar er be-
staan bijzondere omstandigheden
waaronder de opschorting niet
wordt verleend. Als de commissie
van beroep de overtreding te zwaar
vindt, blijft Gorter gewoon ge-
schorst. De commissie zal daar vrij-
dag als we het beroepschrift hebben
binnen gekregen, een definitieve
beslissing over nemen."

HEERLEN - Ondanks de 27-24
overwinning in de eerste ontmoe-
ting tussen Horn/Sittardia en Teka/
Santander verwacht routinier Lam-
bert Schuurs dat zijn ploeg in de
return morgen van het duel in de
tweede ronde van de Europacup I
voor zaalhandballers „een klein
wonder nodig zal hebben om door
te komen." Santander, houder van
de Europacup voor landskampioe-
nen, verloor de afgelopen drie jaar
namelijk nog nooit een EC-duel in
eigen hal.

V&L twee
keer in actie schakenmet michielbunnik

Alleen in vorm zijn is niet genoeg in
een toernooi, het moet ook een beetje
meezitten. Vaak treft dit geluk één
uitverkorene. Zijn partijen kosten op-
vallend weinig energie en zijn tegen-
standers zijn uitgerekend tegen hem
bereid dat foutje te maken dat ze te-
gen anderen weten te vermijden. In
het lopende wereldkampioenschap in
Den Haag lijkt die uitverkorene tot
nu toe Guntis Valneris. De 27-jarige
Let scoort aan de lopendeband op een
manier die doet denken aan de in-
drukwekkende zegetochten van we-
reldkampioen Alexei Tsjizjov. En net
bij Tsjizjov loopt het dit keer minder
gesmeerd. Haast zou je denken dat er
een pact tegen Tsjizjov is gesmeed dat
moet voorkomen dat hij de wereldtop
voor de vierde keer te kijk zet. Maar
nu gaat Valneris er dus vandoor met
in zijn kielzog Alexander Baljakin.
Het moet raar lopen als niet een van
deze twee de wereldtitel gaat overne-
meh. En onze Harm Wiersma reken ik
hier dus niet bij. Toen ik hem in de ze-
vende ronde zag zwoegen tegen Tsjiz-
jov dacht ik nee, dit is hem niet.
Hier een van de soepele winsten van
Valneris. Valneris-Milsjin 6e ronde 1.
32-28 17-22 2. 28x17 11x22 3. 37-32
12-17 4. 31-26 6-11 5. 36-31 8-12 6.
32-27 16-21 7. 27x16 22-28 8. 33x22
18x36 De Wiersma-variant die garant
staat voor overzichtelijk spel, iets
waar Valneris altijd op uit is. 9. 41-37
19-23 10. 37-32 14-19 11. 32-27 12-18
12. 27-21 7-12 13. 16x7 2xll 14.
21-16 1-7 15. 39-33 10-14 16. 44-39
5-10 17. 50-44 20-24 18. 46-41 15-20
19. 41-37 10-15 20. 34-30 17-22 21.
37-32 11-17 22. 30-25 24-29 23. 33x24
20x29 24. 32-27 22x31 25. 26x37 Dit
bedoel ik met energie-zuinig spelen.
Valneris beperkt zich tot het ordenen
van zijn stellingen laat de belangrijke
beslissingen over aan Milsjin. 25.

...14-20 26. 25x14 9x20 27. 39-34 4-9
28. 44-39 3-8 29. 38-32 18-22 Moge-
lijk door het open veld 44. 30. 43-38
20-25 31. 48-43! Zie diagram.

Zwart moet hier oppassen. Natuurlijk
kan (12-18) niet maar ook het door-
zetten van de aanval met (22-28) is
verboden door de combinatie 38-33!,
34-30! steeds gevolgd door 47-41 met
dam. Zwart kiest daarom voor een
voor hem nadeligewederzijdse afwik-
keling naar dam: 31. ...13-18 32.
32-28! 23x41 Want na 22x44 slaat
wit acht schijven naar dam: 31.
...13-18 32. 32-28! 23x41 Want na
22x44 slaat wit acht schijven naar
dam(!) via 37-31 en 38-32. 33. 34x3
41-46 34. 35-30 25x34 35. 39x30 46-5
36. 40-34 18-23 37. 38-33 8-13 38.
3-25 13-18 39. 33-29 22-27 40. 30-24
Hier gingMilsjin door zijnvlag. Ik zie
niet hoe hij het hoofd kan bieden aan
de diverse dreigingen die zijn mate-
riele achterstand verder laten oplopen
en na (18-22) 29x18 (22x13) volgt
24-19! met winst.

HEERLEN - Midlotto 45A. Winnende ge-
tallen: 12-14-30-35-37-38.Reservegetal: 13.
Eerste prijs: geen winnaar, tweede prijs: 1
winnaar ’71.070,20, derde prijs: 21 win-
naars ’ 5076,40,vierde prijs: 1691 winnaars
f. 63,00, vijfde prijs: 37.166 winnaars ’5,00.
Cijferspel. 289871. Zes cijfers goed: 1 win-
naar, vijf cijfers goed: 1 winnaar, vier cij-
fers goed: 25 winnaars, drie cijfers goed:
207 winnaars, twee cijfers goed: 2075 win-
naars.
Mittwochslotto. Trekking A:
3-9-18-27-30-45. Reservegetal: 26. Trek-
king B: 6-9-11-25-46-47. Reservegetal: 44.
Luckv 10 van gisteren:
6-11-13-14-19-21-25-27-30-31-34-39-40- ,
43-46-51-53-56-72-74.

„We hebben er de statistieken op
nageslagen en kwamen tot de ont-
dekking dat Santander de misstap-
pen in uitduels altijd weet goed te*
maken in eigen hal," aldus Schuurs.
„Bovendien ga ik er vanuit dat Du-
cebajev, die wel in Sittard was
maar niet speelde, nu wel fit is.
Sterker nog, ik verwacht zelfs dat
Santander de al langer geblesseerde
Jakimovich klaar zal stomen om te-
gen ons te spelen. Santander kan
zich een wedstrijd als afgelopen za-
terdag namelijk niet nog eens per-
mitteren."

Eigen risico
Van Olphen
Het ziet er dusnaar uit dat Santan-

Limburgersin
Tulip-rally
j^ENDOORN- Patrick Snijers
je Jlny Colenbunders, de kers-
rjs Ur°Pese rallykampioenen uit
Jx"~Limburg, bemannen in

tijdens de Golden Tv-
*% een Ford Escort Cosworth.

jik Depping behaalde de Neder-
m titel al in de rally van Acht-
leftI eft start dus niet in Hellen-

L
| *an Merksteyn, Bert de Jong,
'om etaer en Eddy van den
Ex zijn met hun Ford Escort
"lip-, kanshebbers voor de zege
|Te laatste rally, meetellend
», jp NK én voor het EK. Van
>a °orr» wordt genavigeerd door
"T.'indhammer uit Helden Pan-
*ffi 1 g er*k Vossen, rallykam-
1^ *^84, start met Michel Smeets
[ T Mitsubishi Galant. De rijder
!t'<2

ege '-en maakt door drukke
B 0 a^mheden en een verhuizing
j Plaats en sloeg enkele ral-
L «et Nederlands kampioen-

*-jrlCe, Bergsteyn rijdt met Rob in
jt .ekt. beiden uit Berg en Ter-
**Pr ii

de °pel Corsa- De Golden
't r? Jy start vanavond in mane-
Chtru sPoor om 18.00 uur. De
30 Ust begint in Beekbergen om
[ 9 Ur- Zaterdagmorgen vindt
jg' u uur de herstart plaats. NaDo^a.Ssages over de Luttenber-

K J3 tegen 17.00 uur de finish-

sport op tv
DAAG

P5-14 ,-^W 1: Morgenmagazine.
fr'7 K STL 4: Barend&Van Dorp herh
ÏJ-18 47 P ld 2: sPort Heute.
W~ll 'V. Ned 2: Sportjournaal.
fLïAl ld 1: Sportschau.
B -HNed 3: Sportjournaal.

sportkort

"ftl/^LVOETBAL - Vandaajj
fjfe( j.e.competitie hervat met ir
leen onder andere Meyers/
r, a ~Docshop, aanvang 21.0C
fens , **" Bij de Limburgse kam-
!éj^ aPPen judo voor dames is
\ «eerkens van Tsukuri Maas-
irn "l de klasse boven 72 kilo-
thaii eerste geëindigd vooi

°Uitri Van Herk van JC Kai ir
k^oermond.

sport in cijfers
TENNIS
*ffliy„ ,
"iljoer, Vroi-iwen Masters, 5,95
frpor*. gulden. Eerste ronde: Da-
*«fev ber 6_2 6-3> Martinez-i>f 5 ,ao

2-6 6-2 6-4, Pierce-Coet-
wf6"36-3*
"Öjopn ' Mannen Masters, 5,1
ta s p§ulden- Witte groep: Sam-
Ï.Bppirdberg 4-6 6-3 7-6. Stand:
>rase2 2' Edberg *-l> 3*6 grof l ' 4- Ivanisevic 2-0. Ro-

'' ASassi - Chang 6-4 6-4,
kti_. ,a - Berasategui 6-3 6-2.I, ," i; Agassi 2-2, 2. Bruguera
'°As -g 3_1' 4- Berasategui
■lales SSi en Bruguera naar nalve

KOLLEYBAL
■en p' WK beachvolleybal vrou-
Vr«!?rïe ronde: Cooper/Glover-
J-Wtn/Van Wijnen 17-15, Hud-
r-6 orka-paterson/Wijnen
s^-Pat gda Bei*har/Adriana Ber-

rion/Van WiJnen 4-15.JAsKEnTBUAfSchakeld-
Sburg- °efentoernee Ne-

utral L mannen. vierde duel:
Vtoi) ,sourri State Univer-bA»,derland 86-75.
DAMMEN
i *i*iov io men* Eindstand: 1.
*«. 3 a Punten, 2. Gantwarg
Nma£ 12' 4* Computerpro-cWarl Truus 12» 5- Ba ,
' Schot an U' 7* Koeperman 10,Sng 1^ 10 ' 9- MÜSJin 10' 10*

DESPORT
ï^id n CSI Wereldbeker-wed-
S R^Penmgsrubriek: 1. Simon;

o° ° strafpunten-51,72
fles 07,2* Ledermann, Ulior des
"54,00 f' 1?' 3* Ehrens, Macho-54,39' % John Whitaker, Randi
"54,66' e' Nieberg> Amadeus'
-54,68' 7 Mandli> Edelweiss
~5<1,80' n o

Hafemeister, Remus
6- La^ *? lm°n/Apricot 0-55,50,
-62 90 mk' Bollvorm's Cartier

/(/ApVERTENTIE)
BeïChten over de£0rSing op

Beldan
aUéé«> het hoofdkantoor

045-739911tusi*n Ben 12 uur.

, ECHT - Voetballer Edwin Gorter gaat in beroep tegen de
van zeven wedstrijden die de tuchtcommissie van de

U,-° hem heeft opgelegd. De spelverdeler kreeg de straf om-
H oli in het duel tegen PSV op 6 november een vinger onder
ji echter oog van zijn tegenstander Björn van der Doelen

FC Utrecht besloot zelf niet in be-
roep te gaan. Het bestuur kon zich
schikken in de straf, omdat het
vindt dat dit soort gedrag niet op
het voetbalveld thuishoort. Na
overleg met zijn advocaat Keje Mo-
lenaar besloot Gorter wel protest
tegen de schorsing aan te tekenen,
omdat hij vindt dat hij zon hoge
straf niet verdient.

VILLANOVA - Na een busreis van
ruim zestien uur arriveerden de
handballers van Hirschmann/V&L
gisteren, vroeg in de middag, in het
Spaanse Villanova, bij Barcelona.
Daar wacht de Nederlandse beker-
winnaar vanavond (20.30 uur) de
eerste confrontatie met FC Barcelo-
na. V&L speelt de beide wedstrij-
den in Spanje. Het eerste duel geldt
als 'thuiswedstrijd. Morgenavond
volgt de return in het Palau Blau-
grana in Barcelona.

In verband met ruimtegebrek wordt de
oplossing van het probleem volgende
week geplaatst. In de Pionier, het club-
blad van 't Pionneke, verhaalt Jan van
Mechelen onderhoudend over zijn bele-
venissen in het Lost Boys toernooi. Dit
toernooi werd afgelopen zomer in Ant-
werpen gespeeld en was voor Jan de eer-
ste serieuze kennismaking met de inter-
nationale (sub)top. Jan's schaaktalent,
hetgeen hij onmiskenbaar met zich mee-
draagt, verloochende zich niet in deze
ambiance. Hij speelde onder meer tegen
Belgisch kampioen Ekrem Creko (1-0),
internationaal meester Peter Wells (remi-
se) en grootmeester Johnny Hector (0-1).
Zijn toernooiprestatie levert hem een Fi-
derating op van om en nabij de 2350. De
ongetwijfeld meest spraakmakende partij
heeft Janvoor u geanalyseerd.

V&L-trainer Wiel Mayntz rekent er
niet op datzijn ploeg dezeronde zal
overleven en stelt alles in het werk
een zo goed mogelijk resultaat te
behalen tegen de favoriete tegen-
stander. Zorgen baart hem het ko-
lossale middenblok van de Span-
jaarden dat, met een lengte van
bijna twee meter, zijn afstands-
schutters de nodige problemen zal
bezorgen.

f:gs,Pd7 ziet zwart graag op het bord
verschijnen, daar zijn hele opzet is ge-
richt op het krijgen van het veld e5voor
een paard. 16.Kcl-bl, Pf6-d7 17. Df3-e3,
gs:f4 18.Lg3:f4, Pees 19. Lf4:h6?!,Pes-c4
20. De3-cl of 20. Df4,Lf6 (20. ..., L:h4?
21. g5) 21. g5, P:b2 22. g:f6,D:c3 23. Lg7
(23. Tdel,Pc4 24. Dcl,T:h6 wint) 23.
...,Th:4 met prachtig spel voor zwart.
Ljubo geeft zijn pion dus direct terug,
een teken dat direct slaan op h6voorba-
rig was. 20 Le7:h4 21. g4-g5, Lh4-g3
22. Pc3-e2? 22. Lg7,TgB 23. Ld4was het
enige. Nu komt de loper op h6hopeloos
buiten spel te staan. 22. ...,Lg3-e5 23.
Pb3-d4, Dc7-b6 24. b2-b3, Pd7-c5 25.
Lh3-g2, KcB-b8 26. Kbl-al, Pc4-a5 27.
Kal-bl Wit hoopt op herhaling van zet-
ten met 27 Pc428.Kal, Pas. Hier ging
ik vanzelfsprekend niet op in. Zon mooie
stelling speel je door, ook. tegen een
gootmeester. 27 TdB-c8 28. Thl-h3!

ekt b3nog eens om mogelijke offers op
dit veld uit de stelling te halen. 28.
...,LeB-b5? Veel sterker is 28. ...,Lc6! Als
wit nu ruilt, zoals in de partij, verliest
hij: 29. P:c6+,T:c6 30. Pd4, L:d4 31.
T:d4,Pc:b3 Omdat pion e4instaat moet
hij daarom 29. Te 3spelen waarna 29.
...,Pc4 de witte stelling als een kaarten-
huis in elkaar doet vallen. 29. Pd4:bs,
Db6:bs 30. Pe2-d4, Dbs-b6 31. Dcl-b2!,
TcB-c7 32. c2-c3, ThB-c8 33. Kbl-al,
Pas-c634. Kal-bl, Pcs-d7?! 35. Pd4-f3,
Les-h8! Zijn mooie loper laat zwart
natuurlijk niet afruilen. Hij heeft nog
steeds kleine winstkansen als hij pion c3
wint 36. Tdl:d6, Pd7-e5 37. Td6-dl,
Pes:f3 38. Th3: f3, Pc6-e5 39. Tf3-g3,
Pes-g6! Houdt de loper op h6buiten-
spel. 40. Tdl-cl, Pg6-f4?? Mijn laatste zet
in tijdnood vergooit definitief elke winst-
kans. Na 40 Das win ik pion c3(41.
b4,De5) waarna ik een goed eindspel
overhoud. 41. g5-g6!, Pf4-g6 42. Tdl-d3,
Db6-b5 43. Db2-d2, Pg6-e5 44. Td3-dB,
Pes-c4 45. TdB:cB+, Tc7:cB 46. Dd2-el,
Pc4-a5 47. Lh6-f4+,KbB-a8 48. Lg2-fl,
Dbs-b6 49. Lf4-e3, Db6-c7 50. Le3-d4
Hier bood Ljubojevic remise aan, hetgeen
ik aannam. Ik was doodmoe!

L. Ljubojevic - J. van Mechelen SicT
liaans 1. e2-e4, c7-c5 2. Pgi-f3, d7-d6 3.
Pbl-c3,PgO-f6 4. d2-d4, cs:d4 5. Pf3:d4,
a7-a6 Ljubo speelt zelf ook op de Naj-
dorf, maar ik hoopte op de hoofdvariant
met 6. Lgs omdat ik daarin een nieuw
idee had klaarliggen dat nog maar wei-
nig gespeeld is. 6. Lcl-g5, e7-e6 7. f2-f4
LfB-e7 8. Ddl-f3 Hoera! 8 DdB-a5 In
de analyse merkte Ljubo op: „You played
something new, very interesting". Ik leg-
de hem toen maar uit dat het idee niet
van mij was, maar van Danner, een Oos-
tenrijkse speler. 9. 0-0-0, LcB-d7 10.
...,PbB-c6 11. Pd4-b3,Das-c 7 12.Lgs-h4
h7-h6 13. Lh4-g3,0-0? „Only move'rvond
Ljubo achteraf. Op dit moment moet
zwart echter 13. ...,g5! 14. f:gs,h:gs 15.
L:d6 (de reden waarom ik van deze va-
riant afzag) 15. ..., L:d6 16. D:f6,Les spen
len waarna hij beter staat. De zwarte
velden wegen zwaarder dan de pion. 14,
h2-h4, Ld7-e8 15. Lfl-h3? Wit denkt
alle tijd te hebben. Na 15. gs,h:gs 16
h:gs,T:hl 17. D:hl,Pd7 18. Lh3,g6 19
Kbl staat wit strategisch gewonnen
Zwart heeft geen enkel tegenspel, terwijl
wit in allerust zwarts gammele structuu]
fg7-f6-e6) kan gaan aantasten. I*J|L»z7-g5! Natuurlijk. 16. h:ssJrss_LJ

# De Internationale Ski Federatie FIS schuift de verantwoordelijkheid voor ernstige ongeval-
len en dodelijke ongelukken af op de sporters. De FIS eist van hen een ondertekende verkla-
ring, waarin zij afzien van eventuele claims of juridische procedures. De, FIS is tot deze
maatregel over gegaan naar aanleiding van het dodelijk verongelukken van Ulrike Maier
(zie foto) op 29 januari in Garmisch Partenkirchen. De vriend van de Oostenrijkse heeft de
FIS en de organisatie in Beieren aansprakelijk gesteld en eist een schadevergoeding van
miljoenen guldens. De tekst van de verklaring luidt: „Ik besef en accepteer de risico's -ernstige verwondingen of zelfs een dodelijk ongeval - verbonden aan deelneming aan wed-
strijden gehouden door de FIS, en doe afstand van gerechtelijke stappen." De verklaring
geldt voor alle takken van de skisport: alpine, noordse en freestyle. Sporters die weigeren
deverklaring te tekenen, krijgen geen licentie. Foto: REUTER

De tactische training, die vanoch-
tend op het programma staat zal
daarom voor een belangrijk deel
zijn bedoeld om een middel te vin-
den tegen die verdedigingsmuur.
Mayntz kan over zijn complete se-
lectie beschikken, met uitzondering
van Wil Jacobs natuurlijk. Die heeft
overigens onlangs de training her-
vat en zal als toeschouwer bij de
wedstrijden aanwezig zijn. Hij
maakte de reis per vliegtuig, even-
als clubarts Wim Sanders.

Spaans benauwd

Gorter gaat in beroep
Speler hekelt berustende houding van FC Utrecht

Lfiél "^sj^*!*.^* I>|*f *1 f»'T* ||| sport
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***** .... MUSIC-PALACE f*K_» *Vanavond:

THUNDERDOME
Zaterdag:

DISCO-NIGHT
Vrijdag 25 november grote party:

RAVE THEE UNIVERSE
Doors open from 21.00 hours.

HDLIDAY
_i___y£i--

Telefoon: 043 - 838.888

Elke zondag BRUNCH v. 11.30-16.30 uur DM 19,-
-y __---_.

Griekse en Italiaanse gerechten
Aachen Markt 45 - Tel.: 0049 241 22912

Dancing HOUSMANS Montfort
Kennisprogramma 19-20-21 nov.

ZATERDAG 19 nov. GAME
ZONDAG matinee vanaf 15.00 uur

STABBS
ZONDAG(AVOND) STABBS

MAANDAG 21 nov.

■ LA VITA

Zaterdag 19 nov.: Rock en Roll Festival met
"The Thunderbirds"

vanaf 21.00 uur, i.s.m. Rock en Rollclub
"Doublé U"

Zondag 20 nov.: vanaf 19.00uur orkest
"De Walties"

Café - Feestzaal Vjv(r6t\
Rijksweg 132 Berg en Terblijt Tel. 04406-40611

I nO^^>vo I

De -se-^ gelegenheid
in Aken

Elke zondag van 18-19 uur
HAPPY HOUR

Jakobstraße 222 " 52064Aachen
In de buurt van de Jacobskerk

Tel.: 0049.241/24060
!Openingstijden dagelijks 17.00-2.00uur " Vr.-za. 17.00-3.00 uur.

I

Stichting Het Verbond van Positief Denken Nederland houdt op
zaterdag 19 november a.s. een

COUNTRY-FESTIVAL
m.m.x.

de Country and Western-band „MUSTANG"
Country-dansgroep WELLS FARGO

Dit alles ten behoeve van het
KINDER AIDS FONDS

in het M.F.C. Gebrook
Prinsenstraat 12 te Hoensbroek

Aanvang vanaf 18.00 uur
Entree: voorverkoop a’ 10,-. Tel. 045-233610

Aan de kassa a ’ 12,50.
Kaarten verkrijgbaar: M.F.C. Gebrook

Dit alles zal geheel in Country and Western-stijl plaatsvinden.

Pension-café-restaurant

'f Köppelke
Klimmenderstraat 8

Klimmen
ledere zondag dansenvoor
het ietwat oudere publiek
van 15.00 tot 19.00 uur
Zondag 20 november

OeWilco's

DANCING
KUNDERKRUIS

Gezellig dansen voor
30-plussers.

ledere zaterdagavond
vanaf 20.30 uur met
DJ JACK

Heerlerwcg 57
Voerendaal

<2s, (Daarin/j

/\ (yjczlssm
Zaterdag 19 november

dansen met

Trio Romantica
Kerkstraat 49, Brunssum

H I

\\mfff im\\mr\\rU»vfs^ Zaal 't Centrum te Geulle
ÉM HM ÉIPIÉÉ Zaterdag 19-11-1994, aanvang 20.30 uur

mBÊB^BÊÊÊÊ VIVELEVINK
mm_^_f^SSßß_mlSmm vasteloaves vereiniging

KHPiIMM WSÊ .^e Bokkerieërs"

"LANDGRAAF /? <§~ OPENVANAF^]
TEL.O4S-312510 C. CV|

Vanavond
Headhunters
WickedCity

Hardcore
D.J.'s Tango (Carmen-Sorï]i
Vitawax-P.C.D. (Galaxy's NigW%
Joe(H.H.P.) Dave F'J

Vanaf 25 november iedere vrijdag geopend me
beste muziek uit de 80'er jaren

Zondag 27 november House Party metDJ Tang
Cash (Carmen-Someren) *Zondagmiddag 4 december Live on ->■

T. Spoon
Bekend van de hits: Where are you now, Take me to
Limit, No Time to Oaste. Tevens vanaf 4 december

zondagmiddag geopend vanaf 14.00 uur.
Zaterdag disco _^

. . "-"- I * .1

Het Rover Onderscheid: Als u plotsklaps de weelde van

-m -m luxueus wortelnotehout en leer niet

\\C3JjC'-'WAjLIC3Il*»wXX,C3lll',*»»SXX ß— meerkunt (ver)dragen, ofdemotorte

-— -— -— _ __ stil vindt lopen, of om watvoor reden

X'*'W**-»wJl CVAA'»wl^e^l**,»w " dan ook, dankunt uuw Rover 800 ge-

woon aan ons teruggeven of omruilen0

Want als eerste en vooralsnog

\_____f m^S———_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^—M __*

''''' "**!m^^nÊolmWo*W<''V>«-<:'-^ wH?"- *binnen3odagenor I.OOOkm (hetgeen het eerst bereikt wordt),
i , Als Rover dealer vertellen wij u graag de precieze voorwaar-

* (Nemen we 'm gewoon terug) den en voordelen.

i- \....mim, ■—■—, i i 1 I ik. '-^. HUbHMUNuyV/"! Fc

:^S^TV EROVER KASTEELLAAN /Wfey __ //\O*so/ '__A ' sï£S—7 «SA \''r VA OIETEREN //
<&? /W^k AutobedrijfBalt B.V. lf*___H yV/ AutobedrijfMoorthaemerB. V./*ï’^--0"" wïf /(_*/ \f_\ ti I \_\ JUSTEREN _^"^ Gy * '"""'^R-W X*\^OiV /W W\ Kajteellaanl, I ___f^Zf Oude Rijksweg Noord 16
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MUZIEKSCHOOL HEERLEN " »
Wilhelminaplein 24
6411 KW Heerlen m
Tel.: 045 - 71 52 77
Fax.: 045 - 71 72 18 MET DE MUZIEKSCHOOL KOMT U VERDER!!
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Frans Crombach (Geevers/VCL): 'Thuisvoordeel kan doorslaggeven-
de factor worden'
Bert Sterken (Facopa/VC Weert): 'Om te winnen zullen we een
stap extra moeten doen'

Jarenlang vochten Geevers/VCL en Peelpush verhitte duels uit om
het officieuze predikaat van sterksteLimburgse volleybalploegbij de
heren. Dit seizoen verdedigt Geevers/VCL de provinciale titel tegen
promovendus Facopa/VC Weert, het nieuwe Middenlimburgse vlag-
geschipna de dramatische degradatievan de alouderivaal uit Meijel.
Morgen ontmoeten de teams elkaar in Landgraaf. Een krachtmeting
zonder voorgeschiedenis tussen twee ploegen die veel mutaties on-
dergingen aan het begin van dit seizoen. Voor zowel Frans Crom-
bach, coach van Geevers/VCL, als trainer Bert Sterken (Facopa/VC
Weert) zijn de punten op dit moment trouwens belangrijker danriva-
liteit en een lekker, opgefokt derbysfeertje.

Na zes speeldagen met elk zeven punten kan Geevers/VCL noch
Facopa/VC Weert terugkijken op een droomstart.

Frans Crombach: „We hebben inderdaad tot nu toe nog niet de beer
afgeschoten. Al moet ik er meteen aan toevoegen dat in de beginserie
drie uitwedstrijden tegen de huidige top van de ranglijst zaten.
Daarnaast is Jan Grimberg, aanvoerder en meest geroutineerde spe-
ler, nog geen minuut in het veld geweest vanwege een liesblessure.
Dat scheelt een jas."

Bert Sterken: „Van de selectie die het afgelopen jaar promoveerde
naar de eerste divisie zijn nog maar vier man over. De spelers die de
opengevallenplaatsen hebben ingenomen, beschikken over geen en-
kele ervaring op dit niveau. Er is best redelijk goed gepresteerd,
maar we zijn nog niet zo ver dat we elke wedstrijd naar onze hand
kunnen zetten."

Welkefactoren zullen morgen bepalend zijnvoor winst ofverlies?

Frans Crombach: „Service en pass. Als we de foutenlast op die vitale
spelonderdelen weten te beperken, zijn we in staat om pressie op Fa-
copa/VCW uit te oefenen en de wedstrijd te controleren. Of we daar-
voor al stabiel genoeg zijn, zal morgen moeten blijken. Het thuis-
voordeel zal mogelijk van doorslaggevendebetekenis kunnen zijn."

Bert Sterken: „Ik ga uit van onze eigen kwaliteiten. Geevers/VCL
brengt meer lengte dan wij aan het net. Om hun blokvermogen te
omzeilen, zal zowel de servicestop als de rallypass perfect moeten lo-
pen. Daarnaast zal de ploeg als collectief een stapje extra dienen te
doen om winstkansen af te dwingen."

In hoeverre leeft deze Limburgse confrontatie binnen de teams?

Frans Crombach: „Natuurlijk wil jede beste van Limburg zijn en, in
ons geval, blijven. Dat streven zal de ploeg ongetwijfeld meer dan
gewoon motiveren. Maar van trappelende spanning is vooralsnog
geen sprake. Het enige nadeel is dat je geen onderlinge taktische af-
spraken in Limburgs dialect kunt maken. Maar dat euvel geldt ook
voor de andere kant van het net."

Bert Sterken: „Het is dan wel de enigeregionale derby, maar we voe-
len geen speciale druk. Dit Facopa/VCW is een jongeploeg van, spel-
verdeler Harrie Ramakers daargelaten, gemiddeld 21 jaar. Voor deze
jongens betekent elke wedstrijd ervaring opdoen en sterker worden.
Als we het dezecompetitie redden in de eerste divisie, voorspel ik een
paar mooie jaren."

P.D.

«"vRADE - De zwemver-
Rgen in Limburg heb-
Jhet niet gemakkelijk.
r*C kan daarover mee-
£n- Jarenlang was het
[-^al van de Kerkraadse
kamper aan wijzigingenfrhevig. Verloop was er
F§> daar niet van. Maar
Verlies van - meestal -
?fe jeugdwerd voldoendeNpenseerd door aanwas
!* jongste categorie. De?te jarenkwam daar ver-eng in. De aanwas namöerogen af, terwijl te

leden de zwem-* snel de rug toekeerden.

i^tuur van KZ&PC beslootjjjj'ar iets te doen aan de peni-
P'Uatie. Men klopte aan bij de
f*ands Katholieke Sportfede-
j(NKS). Deze instantie bc-?* over het Sterrenplan, waar-?e verenigingen aan de slag.
*ö omnieuwe leden te werven.

r°el van dit plan is om de wa-r op speelse wijze aan te bie-
a»dus pr-functionaris Marco
eyer van KZ&PC. „Het wem-n leden is al moeilijk genoeg,

iaan ze langer aan je te bin-

# BijKZ&PC richt men zich in de nabije toekomst metname op de jeugd. Foto: frans rade

agenda
j Aankondigingen voor woensdag ’’ naar sportredactie LimDurgs Dagblad /

/ postbus 3100 6401 DP Heerlen /
/ Onder vermetdmg van 'agenda' I

Van onze correspondent
PIERRE FRAMBACH

Top
De bedoelingen van BC Trim
zijn duidelijk. De na Venlo en
WIK grootste vereniging van
Limburg sluipt langzaam maar
zeker naar de provinciale top.
Alleen Venlo en Victoria spelen
hoger. Laatstgenoemde vereni-
ging heeft haar domicilie in
Hoensbroek, op enkele kilome-
ters van Landgraaf. Twee ambi-
tieuze clubs in deze regio. De
bijen zullen daar neerstrijken
waar de honing het lekkerst is.

„Er zijn geen problemen met
Victoria. Het is echt niet zo dat
die vereniging de mensen bij ons
wegplukt. We werken zelfs met
hen samen. De trainers organise-
ren samen oefenduels. Op het
beleidsmatig gebied proberen we
de badmintonsport zo goed mo-
gelijk te verkopen. Dat is in deze
regio al moeilijk genoeg," aldus
Drossaert." Het eerste team van BC Trim dat zondag een flinke stap richting eerste klasse kan

zetten. Foto; FRANSRade

ïraingebre f.r aui Doveren, wegens
stapt raan mogelijkheden opge-
tleM 51] BC Cosmos. werd bena-
Vei a°or Trim. Doveren voelde
§-aaf

at voor die job. In Land-
et v.Sm^ de vla£ in top' want

?e1 p
a
j

a^ moeüiJk genoeg om
Vls>S d' trainer te vinden. Een
gebor e sindsdien niet meer op-
tant 8.?1 hoefde te worden,
Pr0m

üne keer achter elkaar
«Is "geerde het eerste team. En
Sittarrf ag de derby te8en het
is d °?e WIK wordt gewonnen,
V°lge *anss groot dat BC Trim
eer_._Ti, Seizoen uitkomt in dele klasse landelijk.

# Angelique de Win maakt in
Maleisië deel uit van het Ne-
derlands team.
Morgen gaan de wedstrijden van
start. Ook de heren komen in Malei-
sië in actie.

De Win naar WK
in Kuala Lumpur
SITTARD - Angelique de Win
maakt deel uit van het damesteam
dat vanaf morgen deelneemt aan
het wereldkampioenschap bowlen
voor landenteams. De Sittardse
maakt al zes jaardeel uit van de na-
tionale selectie. Het is de eerste keer
dat een dergelijk toernooi voor lan-
denteams wordt georganiseerd. In
juni won Nederland in Schevenin-
gen de Europacup. Daarom behoort
het damessextet tot de kanshebbers
op een medaille. Grote favorieten
zijn echter de Amerikaanse en Ja-
panse ploeg. Vandaag verzorgt Ne-
derland een demonstratiepartij.

en kloppen steeds meer spelers
aan de deur. Jekrijgt een brede-
re basis, waardoor ook de lagere
teams op een hoger niveau uit
kunnen komen."

ven ons doel. Maar vanaf het
heeft duidelijk gemaakt alleen te
willen komen op de voorwaarde
dat wij als bestuur erachter
stonden om resultaatgericht te,
gaan werken."

Krachtproef voor Simsonjunioren
LANDGRAAF - Voor de sterke juniorenploeg van Simson Landgraaf
staat zondag om 11.00 uur in sporthal de Baneberg een complete competi-
tieronde op het programma. Behalve de Limburgse ploeg zijn de teams
van Hercules Dordrecht, KDO Deventer Den Haag, Simson KDO Den
Haag, Hercules Amsterdam en Sandow Arnhem van de partij.

MAASTRICHT - In Maastricht vinden morgen- en zondagmiddag de eer-
ste Europese hapkido-kampioenschappen plaats. De wedstrijden, die
worden afgewerkt in de sporthalRandwyck, worden op beide dagen voor-
afgegaan door stagesvoor leraren.

Eerste EK hapkido in MaastrichtGeen ongezonde rivaliteit der-
halve. Maar of een club uit de
Oostelijke Mijnstreek ooit het
grote werk aankan, is de vraag.
Victoria, afgelopen jaarkansloos
gedegradeerd uit de eredivisie,
kan daarover meepraten. Of één,
grote club uitkomst biedt?
„Denk ik niet. Het is beter als je
meer concurrentie hebt. Laat de
clubs maar gewoon hun gang
gaan. Wie weet wat in de toe-
komst allemaal mogelijk is."

begin draaiden we zeer goed."
Zondag komt WIK dus op be-
zoek bij deLandraafse koploper.
Bij winst zal de nummer twee
van de ranglijst op vier punten
achterstand worden gezet en is
de titel - ondanks dat er daarna
nog vijf duels op het programma
staan - binnen handbereik.
„Normaal gesproken is het dan
een gelopen zaak," meent Dros-
saert.

Of-S^****************************************************************graafsp"".6 opmars van de Land-
fnerkt C leef niet onoPge-
i,Het

ln de badmintonwereld.
is ri u kken van Paul Dove-

"ie tOP belangrijkste reden van
t>»r-fu„gf.nomen prestaties," legt
»»Maa»CVonaris Ge Drossaert uit.
1e6mt 90or de goede resultaten
s^ ac naamsbekendheid toe

Een juistekeus, zo blijkt nu. Via
de eerste districtsklasse stoomde
het eerste team dóór naar de
tweede klasse landelijk. „Na de
promotie vorig jaarwas handha-

Voorwaarde
Toch is het op het eerste oog
vreemd dat Doveren koos voor
Trim. Een 'prestatiebeest' bij een
recreatieve vereniging. „Hij

4aD.GRAAF - BC Trim dob-
ScW mdc Jaren tachtig als een
b a(jP zonder kapitein rond in de

ntonwereld. Na de degra-
**ik de eerste klasse lande-
nd de het badminton in
v°or?aaf lange üJd niet veel
dftn recreatie was belangrijker
kw a Pre?tatie. Vier jaar geleden
Sit,Jat* pt een einde aan die

DOORROB SPORKEN

BC Trimrijp voor eerste klasse
Landgraafsebadmintonclub aan vooravond van vierdepromotie op rij Vier promoties op rij. Het kan

niet op. Toch wil Drossaert meer.
„Hij heeft aangegeven verster-
king te willen als we de eerste
klasse bereiken. Niet dat het ver-
schil met de tweede klasse zo
groot is. Paul wil gewoon op-
nieuw meedoen."

" HOCKEY. Dames (12.45 uur). Maas-
tricht, sportpark de Geusselt: Maas-
tricht-Rapidity. Roermond, sportpark
Hammerveld: Concordia-HOD. Heer-
len, sportpark Kaldeborn: Heerlen-
Waalwijk. Bunde, sportcomplex Hei-
veld: Meerssen-HMHC. Geleen, sport-
park Geleen-Zuid: Geleen-Geldrop.
Heren (14.30 uur). Geleen, sportpark
Geleen-Zuid: Geleen-Hilvarenbeek.

Maandag

" ZAALVOETBAL. Venray, sporthal
de Wetteling, 20.30 uur: Venray-SZV;
21.30 uur: Veronica-'t Kesjotje. Poster-
holt, sporthal de Wiee, 21.00 uur: 't
Haofke-ZVM/Baekske. Geleen, sporthal
Glanerbrook, 20.15 uur: H. Meyers
2-FC Egor. Sittard, Stadssporthal,
20.30 uur: SB v.d.Venne-Sport M. Stem,
sporthal de Kamp, 19.30 uur: De Kei-
gel-t Flaterke. Gulpen, sporthal, 20.00
uur: Gulpen/Life-Sportclub '25. Bo-
choltz, sporthal, 21.00 uur: Laumen/
Stampede-Erka Parket. Maastricht,
sporthal de Geusselt, 20.15 uur: ODV
Yerna-Maasvogels.

De Nederlandse Poolbiljart-
bond heeft dit seizoen een

Met name bij de jongeren is de
aantrekkingskracht van dit
biljartspel enorm. De jeugd
vind het flitsend. Eerst is er het
uit elkaar rammen van de bal-
len. Vervolgens staat men voor
de opgave diezelfde voorwer-
pen weg te spelen. Kracht

Vandaag

" ZAALVOETBAL. Geleen, sporthal
Glanerbrook, 21.00 uur: H. Meyers-
Docshop.

Morgen

" VOLLEYBAL. Landgraaf, sporthal
Baneberg, 19.00 uur: Geevers/VCL-
Facopa/VC Weert. Weert, microhal
Moesel, 17.00 uur: Facopa/VC Weert-
VoCASA (dames). Maastricht, sporthal
Geusselt, 15.00 uur:Rapid VC 2-Civitas
(dames); 15.30 uur: Rapid VC-Facopa/
VCW 2; 17.00 uur:Rapid VC-Orion (da-
mes). Maastricht, sporthal De Heeg,
17.00 uur: Jokers VC-Nuvoc (dames) en
Jokers VC-Velden. Meijel, sporthal De
Körref, 17.00 uur: Peelpush-Janssen &
De Jong/HHC. St. Odiliënberg, sporthal
De Roerparel, 16.30 uur: Sondermyer/
SVL-Karanoi (dames). Hom, van Hom-
ehal, 17.30 uur: Janssen & De Jong/
HHC-VC Heerlen 2 (dames). Maas-
bracht, Andreashal, 16.30 uur: Maas-
bracht-Revoc.

" HANDBAL. Heren. Beek, de Haa-
men, 20.30 uur: Caesar-Quintus.

" ZAALVOETBAL. Montfort, sporthal
Koeweide, 17.30 uur: Hercules-Veroni-
ca. Margraten, sporthal de Hoven, 17.00
uur: 't Flaterke-Gulpen/Life.

Zondag

" HANDBAL. Dames. Munstergeleen,
sporthal, 14.10 uur: Stock Control/
SVM-Volewijckers. Sittard, Sportcen-
trum, 14.20 uur: Sittardia/DVO-Inter-

De moeilijkheidsgraad van het
poolbiljarten is niet zo groot.
Binnen een jaar, mits enige
aanleg en wat extra training,
kan een speler heel wat stap-
pen vooruit maken. Mogelijk-
heden om te oefenen zijn er in
ieder geval genoeg. Her en der
rijzen biljartcentra, waarin
poolbiljarttafels ruimschoots
zijn vertegenwoordigd, als
paddestoelen uit de grond.

Hoe gek het ook klinkt, als het
deze zomer niet zon warm
weer was geweest, dan had de
groei waarschijnlijk nog ster-
ker doorgezet. Toen het be-
stuur van de Nederlandse
Poolbiljartbond de opgave
voor de nieuwe teams binnen
moest krijgen, vielen de mus-
sen van het dak. Geen welden-
kend mens dacht met die tem-
peraturen aan een spelletje
poolbiljart. Nadienkwamen de
aanmeldingen in groten getale

Achter de bestuurstafels
kampt men met enige proble-
men. Zo stapten dezeweek drie
personen op uit de Nederland-
se poolbiljartbond. Bovendien
is er nog geen samenwerking
met deKoninklijke Nederland-
se Biljartbond. „Die bond is
geïnteresseerd in onze leden,
maar niet in onze sport," gaf
ex-voorzitter Jan Huijerjans
van de poolbiljartbond onlangs
nog te kennen.

competitie voor 8/9 voetsbil-
jarters, het zogenaamde Ame-
rican Pool, opgestart. Hiervoor
staan inmiddels zestig teams in
de startblokken. Zelfs uit Bel-
gië komen aanvragen binnen
om hier aan deze competitie te
mogen deelnemen. Het geeft
duidelijkaan hoe goedhet gaat
met de poolbiljartsport. Al-
thans op het groene laken.

Poolbiljartsport zit in de lift

Ii
«5H(j kerkrade hoopt men op vol-
frrj h respons. Op 1 november
Ippgj e§onnen het beleid uit te

ei-- In februari of maart wil'

KZ&PC het project opstarten. „Het
plan bestaat uit vijf blokken van
elk acht weken. In elk blok komen
in principe de vier takken van de
zwemsport, te weten schoonsprin-
gen, kunstzwemmen, wedstrijd-
zwemmen en waterpolo aan bod.
Na veertig weken kunnen de kinde-
ren dan een keuze maken."
Aangezien elke club afhankelijk is
van de accommodatie en het kader
kan men zelf invulling geven aan
het draaiboek. „Wij richten onze
aandacht op het wedstrijdzwem-
men en het waterpolo. De andere

twee takken worden in Limburg
nog niet zo lang beoefend."

Injectie
Met name het waterpolo heeft een
flinke injectie nodig. „Bij ons doen
ongeveer veertig leden aan water-
polo. Daaronder bevinden zich tien
jeugdleden. Die moeten gemiddeld
180 kilometer reizen. Dat schrikt
af."

Overigens is KZ&PC niet de enige

vereniging die met dit probleem
kampt. In de hele regio gaat het
jeugdwaterpoio achteruit. KZ&PC
gaat daarom samenwerken met de
het Heerlense ZON/S&S en het
Landgraafse Nimo. „Het is een ten-
dens dat verenigingen elkaar op-
zoeken om de goede zwemmers te
behouden en in competitieverband
beter voor de dag te komen. Het is
een goede zaak dat de kleine ver-
enigingen in de regio de handen
ineen slaan. Alleen door samen te
werken kun je meetellen," aldus
Ten Voorde.

Een noodzakelijke stap om in ieder
geval een gedeelte van de talenten
hier te houden. De echte toppers
maken op den duur de overstap
naar het Eindhovense PSV. „Die
kant willen we niet op. Dat is echte
topsport," meent Ten Voorde. Nieu-
we leden, de zwemsport beter ver-
kopen, daar draait het om bij
KZ&PC. „ledere maand is hier di-
plomazwemmen. Daartussen zitten
potentiële leden. We hopen op een
toename van zon veertig leden tij-
dens het project." Over een jaar
weet men meer bij KZ&PC.

tfEf
N u Werd biJ KZ&PC gedeta-
t u "et is zijn taak samen met
'*%lfUur het Sterrenplan in de
(1 J* te brengen. „In principe is

draaiboek dat alle clubs
ajf n gebruiken. Hellas Sittard,
""d iT 1^ een samenwerkingsver-
jf j mee hebben, heeft het reeds

%e cl
ar

K
geleden opgevraagd. Bij

Vef(j,Ud heeft het resultaat opge-
*om» '--g - voorzitter Henk tenQe uit.

braaiboek

nos. Valkenburg, de Wiegerd, 14.20uur:
Delraach/lason-UDSV. Parmingen,
Piushof, 14.25 uur: Bevo-PSV 2. Hom,
van Homehal, 14.05 uur: Leudal-Revi-
val/Blauw Wit. Margraten, de Hoven,
14.10 uur: Plan Keukens/Margraten-
Swift Helmond. Beek, de Haamen,
13.35 uur: Caesar-GHC. Meerssen, Mar-
sana, 17.05 uur: Marsna-Posterholt.
Heren. Susteren, Reinoudhal, 14.05 uur:
Noav-Loreal. Sittard, Stadssporthal,
13.15 uur: Horn/Sittardia 2-Bevo. Oirs-
beek, 14.15 uur: Plabos/Zwart Wit-
PSV. Weert, Leuken, 14.15 uur: Rapidi-
tas-Esca 2. Parmingen, Piushof, 13.10
uur: Bevo 2-Vios. Blerick, Egerbos,
14.10 uur: Blerick-Kempen/BDC.

binnen. Toenmalig secretaris
Henk Huijerjans diende zelfs
tot drie keer toe een nieuwe
competitie-opzet te maken. Na
de derde keer had hij er genoeg
van. Hij gaf doodsimpel het
advies om nog maar een jaartje
te oefenen.

maakt plaats voor precisie-
werk.

hand van een amateuristische
aanpak te ontwikkelen tot een
meer professionelere.

Vrijdag 18 november 1994 ♦25

wedstrijd van de weekKerkraadse zwemvereniging hoopt nieuwe leden te kunnen werven

KZ&PCrekent op Sterrenplan
Morgen 19.00 uur
Sporthal Baneberg
Landgraaf

Volleybal (heren)
Geevers/VCL-Facopa/
VC Weert

sportJE*—'-1 " -fff "||auL|. IWilll' _9m\_t^ _P*_- \*_ I _t*_- mfm\
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S.%DGRAAF - Het enthou-
-^Ve^vf WaaiTnee poolbiljarters
&■* n sPort praten druipt er
j^oonweg vanaf. En men
s^B hen zeker geen ongelijk
■Vaf?' e groeicijfers in de■jL ste jaren liegen er niet om.
K stlJging gedurende de laat-
je Vler jaarbedroeg 12, 23, 15
IjiQ *" Procent. Er is in deze re-
!^i, Seen enkele sport die op
"»»>) ciJfers kan bogen. De
»«PQ t Van de P°olbilJart-v/t begint zich langzamer-



yjï Restaurant
cö?èou Le Caribou

»**fß

Ook div jaarbrengt Sinterklaas weer een KEB
V -bezoekje aanrestaurant Le Caribou. WtfJÈ%^"^-m /Jv _________%

Op zaterdag 3 deternbéf kookt de Sint voor u E-j
ons 5 gangen Menu Surprise, waarbij het WpÊ

aperitief en de koffie u worden aangeboden I
door Sinten Piet. I

De surprise prijs bedraagt fl. 79,50 per couvert. W__\\
Reserveren is gewenst, pij

Molenweg 56 - 6133 XN Sittard - Tel. 046-510365 __\\

■|rS|*4& HEEKERHOF
gi "^Xü S Hekerweg 40
'T. 6301 RH Valkenburg

_» \J& (tussen Klimmen en
«»ft __k__^ Valkenburg)

0p beide kerstdagen bereiden wij voor u een

ROOKVRIJ KERSTDINER
Chefkok Ank heeft voor u verschillende

kerstmenu's samengesteld:
Menu A ’ 80,-
Menu B ’ 75,-
Vegetarisch menu C ’65,-

Aanvang 18.30 uur
Roken is hier niet toegestaan

Tel. 04405-4113

Hotel Kempener CiP*^
Restaurant Üv^l^^
„De Bokkeriejer" rim^T
Kerstmis rondom een knapperend open-haardvuur,

een goed verzorgde tafel met verfijnde gerechten
en fonkelende wijnen.

Reserveren is voor beide dagen
wel noodzakelijk.

Voor inlichtingen en reserveringen
046-371319

Prins Mauritslaan 22,6191 EG Beek

_mbM

(lil\ L____ M I

Vanouds gezellig eten bij
restaurant Rhodos

te Heerlen.
Natuurlijk ook dezeKerst weer a la carte.

Tijdens dekerstdagen zijn wij geopend
v.a. 15.00 uur.

Heerlen, Dautzenbergstmat 17c,
tel. 045-719544.

I

f

ö£"rELt-£/s Molenstraat 12
/^ „S>e <$\ LIMBRICHT

L_L___iriolenbron±S Tel. 046-515639
KERSTMENU I KERSTMENU II
JAMBON FUMÉ ET PATÉ COMBINAISON DE SAUMON
DE GIBIER verse zalm gemarineerd me! krui-
samenstelling van gerookte dendressing verrijkt met een
ham en paté van wild lartaartje van gerookte vissoorten

*** ***, VELOUTÉ DE PINTADEAU VELOUTÉ DE PINTADEAU
een romig soepje van een romig soepje van parelhoen-
parelhoender der
*** ***SORBET AU CITRON FILET DE LAPIN AUX
verfrissing van citroen PRUNEAUX
*** rugfiiet van konijn met een saus
COCHON DE LAIT van pruimedanten
ARDENNAISE ***speenvarkenrugfilet met een SORBET AU CITRON
ardennerroomsaus verfrissing van citroen

*** ***DESSERT NOEL MEDAILLONS DE SELLE DE
kerstdessert CHEVREUIL SAINT HUBERT

’£■_. mf. reebiefstukjes met veenbessen in
Öy,3U p.p. wildsaus

***DESSERT NOEL
kerstdessert
’79,50 p.p.

Aanvang: Lunchtijd 12.00-13.00. Dinertijd 19.00-20.00 uur.
A.U.B. RESERVERING GEWENST

Restaurant
"JÜGOSLAVIJA"

V;****^ |p
le + 2e kerstdag gewoon a la carte

Al jarenlang specialist in Balkan-specialiteiten
en internationale gerechten.

Dautzenbergstraat 21, Heerlen, 045*714273

vZe_tiaw/irit/

Zeer sfeervol dinerenmet uniek uitzicht
over Aken.

K Kerstmenu's vanaf ’ 55,-
Ook a la carte mogelijk

Reservering gewenst
Restaurant „De Bokkerijder"

Drielandenpunt " Vaals. Tel. 04454 - 61589

ORIÈNTAL RESTAURANT
Chinese en Indonesische specialiteiten

-~ M m u~
Bij fijne feestdagen past een goedverzorgd diner
in een sfeervol interieur. Ons kerstmenu sturen

wij u graag op aanvraag toe.

Tijdens deKerst extra uitgebreidwarm buffet.
Uw garantie voor goedekwaliteit en service.

Voor reserveringen: 045-221921.

Allee 11 (nabij kasteel Amstenrade)
6446 RA Brunssum

DE PRINS
HOTEL CAFÉ RESTAURANT ,

Rijksweg-Zuid 25, Sittard
Reserveringen: tel. 046-515041 s

telefax 046-514641 L
Inons intiemrestaurant houden wij op beide

kerstdageneen

KERSTBUFFET
Ukuntzelfuwkeuze maken uit de verschillende s

smakelijke voor-, tussen-, hoofd- en nagerechtenen* 11

uweigenkerstmenu samenstellen.
Uwgastheeren zijn medewerkerszullen uhiefcijg^

adviseren en indiengewenstaan tafelserveren.
Deprijsperpersoon bedraagt J 'y
Vooronze jongegasten T *'"''Na deKerst is onze zaak gesloten toten met

nieuwjaarsdag. Daarna staan wij weerklaar ornU
„prinsheerlijk" te verzorgen. .

È_______ hotel-resuiu*"
Ook ditjaarstaan wij met dekerst weer te uwerbesef

Programma kerstdagen
le kerstdag:
„Wintertuin": kerstbrunch van 11.00-14.00 uur .j

’37,50 p.p.; kinderen 4-12 jr. /2»Puf

„Sjuur": kerstdiner van 18.00-22.00 uur ,ft pj
’74,50 p.p.; kinderen 4-12 jr. ’ 37.'u

Zesgangen-diner, keuze uit drie hoofdgerechten.

2e kerstdag:
„Wintertuin": kerstbrunch van 11.00-14.00 uur.
„Sjuur": kerstbuffet van 18.00-22.00 uur ,n p. '’57,50 p.p., kinderen 4-12 jr. ’ 3/. 5U

Tussen 18.00 en 22.00 uur hebben wij een
video- en speelhoek voor de kinderen.

Kerstmenu op aanvraag. Reservering gewenst-
Overste Hofweg 14, Strijthagen, 6372 VG Land;?

tel. 045-320032. >

r&pyfap,jjjjs% ■ T»y'■..* ____Bi^j_____r^>^^^^^______^~ y _______^ ________ _____^^"

M| H '--"'■" * I'* "il __
8^V| ’ ;"„ /<—C iz: "*\1 j[\ A '~""F "F

■\~zar. W H__u I ____________ ' ___________! ___________ ._______!_______ ''s*."-j__t*__":' -Ék
«_ -fc ■ _-------_<-- "■ % .jpf Ji_v * ..

lig" yf_\W_\ iSQWLJrJQ _ PAfttY&lNTfttlliJ^sT*B HOEVE DE AAR f* V __^___\\J_\\ Wel,erlaan4s'64l9CNHBerlen "(gP*9**''-

;*'* _UKY-v-ï
T\ Vvd^ ■

*Mi^
Zie voor kerst- nieuwjaarsmenu
advertentie van 2 december

Reservering gewenst!
I.v.m. verbouwing zijn we gesloten

van 21 t/m 25 november
- afhalen is mogelijk -

Zat. 26 nov. weer geopend
Hovenstraat 128A (Op de Markt) Übach over Worms

Tel. 045-321649
ma. en di. open van 12.00-22.30 uur

wo. t/m zondag 12.00-23.00 uur
Wij bezorgen ook bij u thuis D4758

ELDORADO
specialiteiteprestaurant

Ons restaurant is tijdens de kerstdagen
geopend van 12.00-24.00 uur.

Wij werken alleen met reservering

U kunt bij ons kiezen tussen menu
of a la carte-gerechten

Wij wensen al onze gasten prettige kerstdagen

Steakhouse Eldorado
Kerkplein 75, Heerlen, 045-741360

KASTEEL mjÊs^S^ DOENRADE
HOTELRESTAGfeJ^SXA

Wilt u swingend het nieuwe jaar tegemoet?

Reserveer dan nu snel voor onze
Silvesterparty.

Oud & Nieuw vieren in Kasteel Doenrade wordt
voor ons een traditie en voor u een gebeurtenis

die u niet snel meer zult vergeten.

Ons eindejaarsarrangement (inclusief groots
buffet, drankjes, champagne, entertainmenten

vuurwerk)
kunt u boeken voor ’ 175,00 p.p. all-in.

Voor meer informatie en voorreserveringen:
04492-4141

KASTEEL DOENRADE
Limpensweg 20, 6439 BE Doenrade.

Telefoon: 04492-4141, fax: 04492-4030.

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

t Golden Peacock

Beide kerstdagen
geopend -**

Bel tijdig voor reserveringen.
Kerstmenu's op aanvraag.

Tijdens kerstdiner
een aardige attentie voor

iedere gast.

Raadhuisplein 7, Heerlen
Tel 045-714969 Fax 716301

u _ _ yj
« i» i« i

, ...IlllMlMllimillflT |

j* restaurantsm in H entree
Kerstmenu 1 f 34,50

Frisse salade met zeevruchten
** * .

Heldere groentesoep

* * *
Varkenshaasje met champignonroomsaus

* * *
Kerstijs

Kerstmenu 2 f42,50
Kerstmenu 3 f55,00

Reservering gewenst

STAP-IN vindt u in:
Maastricht, Valkenburg, Heerlen, Brunssum, Roermond,

Gulpen, Geleen, Kerkrade, Maastricht-Heer.
Weert (1e kerstdag gesloten)

Sittard (le en 2ekerstdag gesloten)

WORLDWIDE HOSPITALITY

HEERLEN

CAFÉ MAK
2e kerstdag, maandag 26 december 1994

KERSTBRUNCH
12.00 - 15.00 uur

Een uitgebreide selectie van voor- en
hoofdgerechten en niet te vergeten een
groots dessertbuffet voor slechts ’47,50
per persoon. Kinderen van 4-12 jaar 50%
korting.
Reserveer tijdig om teleurstelling te voorko-
men: 045-713333. Een omschrijving van
de brunch sturen wij u gaarne toe.

Tulip Inn Heerlen
Wilhelminaplein 17, 6411 KW Heerlen,

tel. 045-713333, faxnr. 045-715491.

«3 cA ° eS
__V^kn>rr r r-xr.*.

-wmP1 J J

Voor een goed verzorgd
en betaalbaar

kerstdiner
Tafelreservering gewenst

kerstmenu op aanvraag

Hilleshagerweg 33b
(tussen Vijlen en Mechelen)

6281 AD Mechelen. Tel. 04455-1950

KASTEEL „rtfifKERST ELS KERJ1994 100 l"4
■

Hotel-Restaurant

van een, ïükh^tokisehwelleden-
BRUNCH IE KERSTDAG

van 11.30 tot 14.30 uur
Feestelijk Kerstbuffet met diverse exquise gered*

Prijs p/p (mcl. bruisend aperitief) f^9,s"„jj
Prijs voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar f

DINER 'MUSIQUE'
op IE en 2E KERSTDAG

Om 19.00uur verwelkomen wij u met eenfeestelijk op
in ons sfeervolle kasteel. Aansluitend serveren wij t

gastronomisch 6-gangen menu. Op lekerstdag Zd' m
huispianist de diverse gerechten omlijsten met sfee .
pianoklanken. Tijdens hetdiner op 2e kerstdag i°
Frank Verhoef duo op toetsen en saxofoon/klan

u door de avondbegeleiden. Prijs p/p (mcl. aperitief) I

Een telefoontje is voldoende om de volledig*
informatie te ontvangen.

Maasberg 1, 6181 GVElsloo, 046-377666.^^
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