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Curator mag vrijwel niet meer voor justitie werken

Mes in onderzoek naar
fraude bij faillissement

DOORMAURICEUBAGS
EN THEO SNIEKERS

MAASTRICHT - Opsporings-
diensten die onderzoek ver-
richten naar fraude in faillis-
sementszaken in Zuid-Lim-
burg, hoeven niet meer te
rekenen op medewerking van
de curatoren. De twee in
Maastricht speciaal met fail-
lissementszaken belaste on-
derzoeksrechters hebben de
curatoren, die voor de belan-
gen van de schuldeisers moe-
ten opkomen, opgedragen hun
inspanningen hierbij tot een
absoluut minimum te beper-
ken!
De onderzoeksrechters mr. J. Groen
en mr. P. Frénay vinden dat de op-
brengst van het onderzoekswerk
van decuratoren 'nagenoeg nihil' is,
zo blijkt uit een brief aan decurato-
ren in Zuid-Limburg. Er bestaat
onvrede over de wijze waarop de
Fiod, Economische Controledienst
en Justitie omspringen met de be-
vindingen van curatoren in fraude-
zaken.

De door de rechtbank aangestelde
curatoren, meestal advocaten, krij-
gen bij faillissementen een uitgele-
zen kans om achter de schermen
van een bedrijf te kijken. Justitie
stuurt om diereden bij elke aanstel-
ling de curator een herinnering
vooral aangifte te doen als hij er-
gens fraude vermoedt.
Curatoren doen vaak tot in detail
aangifte van vermeende fraude. In
Zuid-Limburg luidt de kritiek dat
hier door de opsporingsautoriteiten
veel te weinig mee wordt gedaan.

De onderzoeksrechters merken in
hun brief op dat de curatoren,vaak
zeer veel werk verrichten in opspo-
ringsonderzoeken. De hoge salaris-
kosten daarvan worden betaald uit
de bezittingen van het failliete be-
drijf. De schuldeisers waarvoor de
curatoren juist moeten opkomen,
zien daardoor nog minder van hun
geld terug.

De rechters vinden dat dit in Zuid-
Limburg tot een onevenredige be-
nadeling van de schuldeisers leidt.
Zij schrijven dat de opsporings-
diensten niet bereid zijn voor het
werk van de curatoren te betalen,
terwijl dat werk vrijwel uitsluitend
voor justitiewordt verricht.

De rechters hebben daarom de me-
dewerking van de curatoren' aan
fraude-onderzoeken praktisch stil-
gelegd.

Zie verder pagina 13

"Opsporingsdiensten
willen niet betalen

Actie Defensie
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Dow meer dan 90 punten lager
NEW VORK - Voor de tweede achtereenvolgende dag heeft de Dow Jo-
nes-index op de effectenbeurs in New Vork een flinke klap gekregen. De
beursgraadmeter, die de week al met een verlies van 45 punten opende,
sloot gisteren niet minder dan 91,52 punten lager op 3677,99 punten. Er
heerste grote nervositeit op een beurs die onmiskenbaar in de ban is van
mogelijke verdere renteverhogingen. De vrees is dat zulke stappen de nu
nog bloeiende economie in de VS onderuithalen.

RPF opeens tegenstander openhouden kerncentrale

Kamer buigt zich weer over
Borssele na staken stemmen

Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG - De Tweede Kamer
zal zich vandaag opnieuw moeten
buigen over de kerncentale in Bors-
sele. Tijdens een stemming gisteren
over een voorstel van GroenLinks
om de centrale te sluiten, staakten
de stemmen: 73 stemmen voor en 73
tegen.
De patstelling ontstond toen de
RPF, tot gisteren altijd voorstander
van langere openstelling van Bors-
sele, zich alsnog achter de motie
van GroenLinks schaarde. Boven-
dien waren vier voorstanders van
de motie afwezig: drie PvdA-leden
verbleven in het buitenland en frac-
tieleider Leerkes van de Unie 55+
ligt in het ziekenhuis. Hun partijge-
noten zouden pogen hen vandaag

op tijd voor de stemmingen in de
Kamer te krijgen.
RPF-leider Leen van Dijke liet gis-
teren weten dat hij zijn fractie van-
daag tegen de sluiting van Borssele
zal laten stemmen als hij genoeg
steun krijgt voor zijn eigen idee om
over enige tijd een principiële dis-
cussie over kernenergie te houden.
De VVD, die dat idee gisteren nog
wegstemde, zou bereid zijn het als-
nog te steunen als daarmee sluiting
van Borssele wordt voorkomen. In-
dien Van Dijke tégen de motie van
GroenLinks stemt, is er een nipte
meerderheid die de motie verwerpt.
De discussie over Borssele kent tot
nu toe een zeer chaotisch verloop.
De oorzaak ligt ondermeer in het
verschil van mening tussen D66-mi-
nister Wijers (Economische Zaken)

en zijn partijgenoten in de Kamer.
Wijers wil de centrale vanwege be-
drijfseconomische omstandigheden
openhouden tot 2007, terwijl de
D66-fractie niet verder wil gaan
dan 2004. Een D66-motie waarin
dat laatste nog eens nadrukkelijk
was vastgelegd, haalde het gisteren
echter niet: alleen D66 zelf bleeker-
voor. Daarop besloten de Democra-
ten zich achter de motievan Groen-
Links te scharen omdat die volgens'
hen ook neerkomt op sluiting in
2004. GroenLinks zelf zegt echter
dat de motie onmiddellijke sluiting
betekent.

Zie ook pagina 3

" Nieuwe stemming,
nieuwe kansen

Celstraf
geëist tegen

topambtenaar
DOORROB PETERS

MAASTRICHT/SITTARD - „Hij
zat als senior-ambtenaar van de
provincie Limburg als een spin in
het web. Hij werd niet voor niets
gezien als een wandelende encyclo-
pedie over provinciale projecten en
had vele contacten. Hij nam giften
aan van aannemers, leveranciers en
wegenbouwers in ruil voor goede
informatie." Officier van justitie
mr. E. van der Bijl heeft gisteren
ondanks deze harde beschuldigin-
gen na ampel beraad toch besloten
geen ontzetting uit het ambt te vra-
gen van de van ambtelijke corruptie
verdachte provincie-ambtenaar Wil
van Vlijmen (47) uit Sittard.
Wegens die volgens haar bewezen
corruptie, valsheid in geschrifte,
belastingfraude en het bedrieger
van zijn buurman eiste zij voor de
rechtbank in Maastricht wel zes
maanden cel, waarvan de helfl
voorwaardelijk, en een boete van 2£
mille.
Zie verder pagina 13

" Vreemde zaken ontdekt
bij bouw van bungalow

Geen onderzoek
justitie naar
afvalbranche

MAASTRICHT - Justitie heeft geer
aanwijzingen dat de georganiseerde
criminaliteit is doorgedrongen tol
de verwerking van afval in Lim-
burg. Evenmin zijn er aanwijzingen
dat het bedrijf AVL-Sturing een
'ontoelaatbare monopoliepositie'
heeft of deraad van commissarissen
van AVL-Sturing en zijn voorzitter
gedeputeerde Tindemans laakbaar
hebben gehandeld.

Er komt daarom geen strafrechte-
lijk onderzoek naar misstanden in
de Limburgse afvalbranche. Dat
heeft het Openbaar Ministerie in
Maastricht meegedeeld, naar aan-
leiding van uitgelekt onderzoek van
de Zuidlimburgse politie.
Dat onderzoek geeft wel aanleiding
voor verder onderzoek naar moge-
lijke overtredingen van de Wet op
de Economische Mededinging door
AVL-Sturing, schrijft persofficier
Nabben in een communiqué.
De provincie reageert opgelucht op
de mededeling van justitie. „Voor
de provincie is de weg vrij om sa-
men met justitieen politie verder te
werken aan de gezamenlijke hand-
havingstaak op milieugebied," laat
GS weten.

" De ministers Pronk, Van Mierlo en Voorhoeve lopen
voorzichtig door een mijnenveld van bloemen en rotjes.
Het symbolische mijnenveld werd gisteren op het Binnen-
hof aangelegd door organisaties als Pax Christie en de
Novib om te wijzen op de 100 miljoen landmijnen die
over de hele wereld in de grond verstopt liggen. Geëist-
werd een totaal verbod op dit gevaarlijke oorlogstuig.

Foto: GPD
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Evenement
Nu Wansink andermaal oproept tot
het bijwonen van de vernissage van
een nieuwe collectie van Klaas
Gubbels ervaren wij dat dan ook als
een evenement, dat ons op de been
moet brengen. Wij kunnen er de
geur van vernis niet verwachten die
er de vorige keer hing en waar de
kunstenaar van zei dat hij er zo van
hield dat hij de ramen en deuren
dichthieldtijdens het schilderen: de
nieuwe collectie bestaat uit werken
op papier - er komt meer water dan
terpentijn aan te pas. Al onderweg
rijst het beeld van zijn werk voor
ons geestesoog op: sobere verbeel-
dingen van tafels en soms manshoge
koffiekannen. Dat is het nagenoeg

unieke van Klaas Gubbels' kunste-
naarschap: het houdt zich al meer
dan dertig jaarbezig met hetzelfde.
Dat maakt zijn imago onvergetelijk.
Maar de vraag is of het daarom is
begonnen. Om herkenbaarheid in
de veelheid van de kunstproduktie
en in de menigte van schilders. Of
dat deze stoere man met zijn ronde
Hollandse kop, sigaar tussen de
tanden, misschien toch zijn aarze-
lingen kent. Aarzelingen om veran-
dering te brengen in een winning
team, aarzeling om afstand te doen
van wat hem vertrouwd is, van een
wereld waarin hij leeft ais in een
huis.

ledereen heeft in de bijna-mensen-
leeftijd waarin Gubbels met zijn zo
sobere thematiek bezig is wel de
tijd gehad om er zijn mening over te
geven; er staan er wel twintig opge-
schreven in de catalogus van de
overzichtstentoonstelling in de
Commanderie van Sint-Jan in Nij-
megen van 1988, te beginnen met
die van de directeur: 'Het voor alle
kunstliefhebbers met zijn naam
vast verbonden thema, de tafel, is
voor hem een terrein geworden dat
hem steeds nieuwe facetten en uit-
gangspunten biedt. De onbegrensde
mogelijkheden die Gubbels binnen
zijn thema steeds blijft vinden zor-
genervoor dat zijn thema hem nooit
tot routine verleidt.

Gitaar
Als wij tot aan de grote etalageruit
van Wansink zijn gevorderd blijkt
de verwachting weer te kloppen:
een tafel is naar de voorbijganger
toegekeerd, zij het niet de tafel met

drie, vier of vijf poten, maar een
zonder poten. Enkel een blad met -
zoals in de stillevens van Cezanne -
voorwerpen erop: een fles, een
schaakbord en een gehalveerde gi-
taar. Franser kan het niet. Meestal
worden ze verwijderd om tot de es-
sentie van een tafel te geraken. De
drempel gepasseerd staat men even
ademloos. Rondom de vertrouwde
schilderijen van tafels, in sobere
maar uiterst gespannen kleurstel-
lingen, die onmiddellijk de bewe-
ring van een ander schrijver uit het
gezelschap in de herinnering roe-
pen: 'Een ander kenmerk van Klaas
Gubbels is zijn afkeer van de esthe-
tiek. Hij mijdt alles wat mooi is.

Het vraagteken dat daarbij ver-
schijnt is levensgroot. Het antwoord
kan niet kort zijn: de esthetiek van
het oeuvre van Gubbels is welis-
waar onmiskenbaar, maar ze komt
niet voort uit behaagzucht, uit de
pronkzucht die aan alle traditionele
stillevens ten grondslag lag, maar
uit een streven naar soberheid.
Naar weergave van de essentie met
de meest geringe middelen: in zijn

mixed media is zelfs een stuk golf-
karton niet minderwaardig. Mis-
schien een Hollands trekje, leest
men in een van de twintig citaten,
verwant aan de filosofie van Mon-
driaan. Eerder Morandi, vindt een
ander.

exposities

Duo-expositie
in Artisart

MAASTRICHT - Nicole Dubuisson en
Anneke Kockelkorn exposeren van 26
november tot en met 31 december in ga-
lerie Artisart, Grote Gracht 43 in Maas-
tricht. De galerie is geopend van dinsdag
tot en met zaterdag van 13.30 tot 17.30
uur.

Met deze expositie wil de galerie aanslui-
ten bij de hernieuwde belangstelling
voor de figuratie. De Belgische Nicole
Dubuisson wordt geïnspireerd door het
thema vrouwelijk naakt. Ze is er in ge-
slaagd een nieuw type te creëren: ontwa-
penend, anoniem, zowel bedroefd als
verbazingwekkend aanwezig. De licha-
men symboliseren eerder het slachtoffer
dan detriomf. Dubuisson werkt met ver-
schillende technieken: pastels, beits,
houtskool, aquarel, allerlei pigment-
kleurstoffen en gekleurde vernis vermen-
gen zich met elkaar zodat de indruk van

een olieverfschilderij ontstaat. Zo komen
gezichten en lichamen in al hun ontroe-
rende eenvoud, gevangen in een moment
van intimiteit en overgave, tot ons.

Keramiste Anneke Kockelkorn beweegt
zich wat haar kunst betreft in drie rich-
tingen: organisch geïnspireerde sculptu-
rale keramiek, variaties op de vaas-, pot-
en schaalvorm en een soort strakke kera-
mische architectuur. Haar recente torens
moeten worden gezien als eigenzinnig
voortborduren op het thema van de pot
met de deksel.

# Schilderij van Nicole Dubuisson
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Uniek
Wat uniek is in de figuratie van
Gubbels is dat zijn beperkte arse-
naal aan vormen niet bestaat uit
vormen zonder meer: het zijn intens
bezielde vormen. Wie zag ooit het
drama van een verhoor verbeeld
door een mok en een grote zwarte
koffiepot? Hij slaagt er zelfs in zijn
tafels te dramatiseren met een
zweem van erotiek: 'Long Hair'
kunnen ze heten, 'Borstentafel' of
'Driepoottafelzitster'. De benoe-
ming van zijn creaties, die uiterst
zorgzaam en geduldig tot stand ko-
men, al wekken de soms de indruk
van snel genoteerd te zijn of niet
helemaal ten einde gevoerd, grenst
overigens ook aan het minimale.
Vaak hebben ze helemaal geen titel.
Soms heten ze 'Pijp. Geschilderd.

Of:'Ongelijke Punten. Wat iedereen
wel kan zien.
De uiterste ascese in het kunste-
naarschap van Gubbels gaat ge-
paard met vormen van understate-
ment of zwemen van ironie. Als er
sprake is van een ontwikkeling ten
aanzien van de vorige presentatie
bij Wansink mag men vaststellen
dat de monumentale formaten
waarin hij nog enkele jaren geleden
zijn tafels en koffiepotten verbeeld-
de ontbreken en vervangen zijn
door werken van minder strenge
benadering. Ze zijn niet alleen op
papier en kleiner, ze lijken ook
speelser en onbevangener. Mis-
schien omdat ze in de Franse halve
jaren gemaakt zijn, meent Wansink.

Of ook wel, zoals R.W.D. Oxenaar
meent, omdat 'Klaas tafelt zoals hij
gemutst is. Sereen meestal, soms
vrolijk, soms nostalgisch, soms te-
gendraads, maar altijd met een ver-
halend moment of een antropomor-
fe tournure waardoor een warm
menselijk contact bewaard blijft.
Roermond, Galerie Wansink. Klaas
Gubbels. Tot Kerstmis.

kunst
Werken oppapier in galerie Wansink te Roermond

De uiterste ascese
van Klaas Gubbels

DOOR PIETER DEFESCHE

ROERMOND - Zo vaak gebeurt het niet dat het werk van
Klaas Gubbels binnen het verspreidingsgebied van deze krant
te zien is, zeker niet als men de totale frequentie van zijn ten-
toonstellingen in aanmerking neemt. Het verschijnt het meest
in Rotterdam, zijn bakermat, in Arnhem en daaromtrent, zijn
domicilie, in Amsterdam, bij zijn galerie Espace. Het is ook in
het buitenland bekend. Vooral in Parijs dat zijn werk toonde in
het museum voor moderne kunst en laatstelijk in het Institut
Neerlandais.

Misschien heeft behalve de appre-
ciatie van zijn kunstenaarschap
daar, een affiniteit van deze Hol-
lander met Frankrijk er iets mee
van doen: hij woont er het halve
jaar.Behalve een tentoonstelling bij
een kunsthandel in Maastricht in
1971 valt in Limburg alleen een
eerdere tentoonstelling bij Wansink
aan te wijzen van vier jaar terug.
Toch is het niet zo dat Klaas Gub-
bels iets heeft tegen de provincie.
Hij is van de generatie die de Artis-
hock-beweging voortbracht en telt
vrienden onder haar aanhangers;
ook met de - wat oudere - Amster-
damse Limburgers onderhoudt hij
persoonlijke betrekkingen. Zijn
vermoeden dat zijn sobere kunst
niet zo past in het Limburgse
kunstklimaat, dat zijn barokke nei-
gingen en zijn exuberantie toch
langzamerhand wel kwijt is, kan
nauwelijks nog gelden.

# Werk op papier uit 1989
van Klaas Gubbels.

Glassculpturen
bij Amarna

MAASTRICHT - 'Dromen in glas' is de
titel van de expositie met mondgeblazen
lampen en gegoten glassculpturen van
Antoon van Wijk, die zaterdag geopend
wordt in galerie Amarna, Rechtstraat
82/84 in Maastricht. De tentoonstelling
loopt tot en met 5 januari en is te bezich-
tigen van dinsdag tot en met zaterdag
vanaf 12 uur.

Antoon van Wijk studeerde in 1984 af
aan de Rietveld Akademie in Amster-
dam. Zijn werk wordt gekenmerkt door
de veelzijdigheid van verwerking van al-
lerlei geassembleerde materialen. Hij
stelt daarbij eigenzinnige vormen samen,
soms grenzend aan 'gekte.

Met gevoel voor humor stelt hij via zijn
werk de orde, devanzelfsprekendheid en
de burgerlijkheid ter discussie. Boven-
dien wil hij met zijn sprookjesachtige
beelden de aanwezigheid van schoon-
heid, speelsheid en kleurenpracht in deze
'koude wereld' duidelijk maken. Fasci-
natie voor de dierenwereld komt in zijn
werk regelmatig naar voren.

Zijn ervaringen in totale duisternis en
stilte tijdens een reis door Noord-India
in het Himalaya-gebergte en de confron-
tatie met een beeld van een vrouwen-
hoofd in Delhi hebben de verstilling bij
hem opgeroepen en tegelijkertijd de
strijd met het Westerse leven versterkt.
De in glas uitgevoerde beelden zouden
een afspiegeling kunnen zijn van het
boeddhistisch of universeel denken,
maar relativeren tegelijkertijd de ernst
van alles.

recept
Varkenshaas in sherrysaus
2 varkenshazen, peper en zout, boter om te bakken,
1 bakje (ca. 250 gram) kleine champignons, ca. 3 dl
bouillon, 4 eetlepels sherry (droog of medium),
voor de beurre manie: ca. 2 eetlepel zachte boter,
2-3 eetlepels bloem

Wrijf het vlees in met peper en zout en braad het
vlees rondom bruin in ca. 5 minuten. Maak onder-
tussen de champignons schoonen houd ze bij voor-
keur heel (grote exemplaren in twee of vier stuk-
ken).

Voeg de champignons bij het vlees en laat ze rond-
om kleuren. Schenk de bouillon in de pan en laa
het vlees gaar sudderen.

Roer voor de beurre manie de zachte boter gla
met de bloem. Neem het vlees uit depan en bind o.e
saus door er telkens een deel van de beurre mam
al roerend aan toe te voegen. ,
Bind tot de gewenste dikte. Voeg de sherry aal\
saus toe, proef of nog extra gekruid moet worde
en leg het vlees nog even terug in de saus.
Snijd het vlees voor het serveren in plakken e
geef de saus erbij.

oplossing gisteren
HORIZONTAAL: 1 manhaftig; 8
klauw; 12 roller; 13 roof; 14 TT; 16
klem; 17 keet; 18 Pt; 19 ork; 21 es;
22 zout; 23 toe; 24 Reims; 26 pal; 27
smeer; 29 sla; 30 sjako; 32 gids; 34
tact; 36 vb.; 38 Let; 39 om; 41 teef;
42 naar; 44 LO; 45 lap; 47 II.; 49
arak; 51 oker. 53 tegel; 56 neb; 58
Natal; 60 dek; 61 adres; 63 aas; 64
ezel; 66 fn 67 sul; 68 ik; 69 deel; 70
Rome; 72 la; 73 gast; 74 eirond; 76
ernst; 77 kattetong.

VERTIKAAL: 1 motor; 2 nr.; 3 ri<>jS
alles; 5 fles; 6 t.e.m.; 7in 8 k°e \i
lot; 10 af; 11 waterstof; 13 reu,
tres; 17 kolk; 18 poedel; 20 ML .
zaal; 23 teil; 25 maat; 26 pj; 2»
30 stelt; 31 ovaal; 33 polonaise.
cel; 37 bar; 40 makaak; 43 rand. g
pets; 48 egel; 50 kers; 52 Ra; 5*

del; 55 EK; 57 beul; 59 leest; 61
moe; 62 slang; 65 zet; 66 fon-.jj
das; 70 rit; 71 ent; 73 GN; 74 ca,
do.

Winwoord: DIRECTIEKANTOOP

Id-expotij
'5 keramisten, 5 kontrasten, 5 man-
nen' is de titel van de eerste
lustrumexpositie van Keramiekga-
lerie Groot Weisden, die zaterdag
geopend wordt. Rond Pinksteren
1995 zullen vijf vrouwen de viering
van het eerste lustrum luister bij-
zetten.

Het is zes jaar geleden dat de kera-
misten Nataseha Rieter en Siegfried
Gorinskat hun ateliers vestigden in
een typisch Limburgse vakwerk-
boerderij in Groot Weisden. Een
jaar later openden ze hun kera-
miekgalerie. Voor de lustrumexpo-
sitie hebben zij vier collega's uitge-
zocht die werk maken dat qua
techniek heel divers is.
Siegfried Gorinskat zelf toont met
de hand opgebouwde objecten die
zijn gedecoreerd met gekleurde en-
gobes. Ton van de Rotten laat op de
draaischijf handmatig gedraaide
vormen zien, gebakken in een zelf
ontwikkelde, houtgestookte oven.
In een electrische oven bakt Hein
Severijns handgedraaide unica in
Franse Limoges-porselein, gegla-
zuurd met zijdematte kristalglazu-
ren. Lucien Tinck uit België maakt
vogels in Raku-techniek die hij de-

coreert met engobes en glazur*
potten van zijn landgenoot
Versluis tenslotte vallen op do°r
vrijmoedig gebruik van kleu15
en de toepassing van grafitto.

Galerie Groot Weisden, GI°Weisden 48 in Margraten, is'
opend van dinsdag tot en met v
dag van 13 tot 17 uur. .

" Object van SiegX
Gorinskat.

puzzel van de dag

Welk woord komt er in het balkje?

HORIZONTAAL: 1 viertal; 6 geestelijke; 12 wandelhoofd; 14 pan-
toffel; 15 vervoersmij.; 17 voorz.; 18 vis; 20 reeds; 21 tot rouwbe-
klag; 22 zwemvogel; 24 warenhuisvervoer; 27 gesteente; 28 gro°'
ongeluk; 30 krachtbron; 31 gevoel; 32 pers. vnw.; 33 antwoord be-
taald; 35 riv. in Utrecht; 36 en andere; 37 uitroep; 38 deel van hej
jaar; 40 goed; 43 Gr. letter; 44 welpenleidster; 46 niemendal; *j
speelgoed; 50 voorz.; 52 nummer; 53 schaakterm; 55 reeks; 5»
soort onderw.; 57 netheid; 59 Eur. land; 61 buis; 63 bevroren dauW>
64 onzin; 66 pi. op Ameland; 67 motorschip; 68 zangnoot; &9
dwaas; 70 geheel de uwe; 72 sint; 73 priester; 75 menigte; 77 ge'
reedschap; 78 duif.

VERTIKAAL: 1 zangvogel; 2 waterhoogte; 3 tocht; 4 kleverige stof.
5 bijwoord; 7 overblijfsel; 8 futloos; 9 doortochtgeld; 10 voegwoord.
11 solo-uitvoering; 13riv. bij Rotterdam; 16 weekdier; 18 rode vloej;
stof; 19 olifantssnuit; 21 tegenspoed; 23 lengtemaat; 25 voorz.; *j»
slee; 27 zangnoot; 29 bonbon; 31 nogal; 34 geestelijke; 36 vraC^schip; 38 onbep. vnw.; 39 vochtig; 41 knaagdier; 42 zangstem; *>
ploegleider; 47 groef; 48 hoofddeksel; 49 pistoolfoedraal; 51 bel°'
ning; 54plant; 56 vogel; 58 lengtemaat; 59 riv. in Italië; 60 de onbe-
kende; 62 voorz.; 64 moeraspalm; 65 korenafval; 68 insekt; 7
punt; 73 per procuratie; 74 voegwoord; 75 titel; 76 Mil. Pol.
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Italiaansepremier denkt er niet aan af te treden

Berlusconi betrokken
bij corruptieschandaal

Van onzeredactie buitenland

JOlviE - De Italiaanse pre-
ler, Silvio Berlusconi, wordttficeel verdacht van corrup-e- Het openbaar ministerie
ail Milaan stuurde de pre-

■er gisteren de gevreesdeavviso', ofwel kennisgeving,
..^bevestigde daarmee het ar-
j*el dat de krant Corriere,eUa Sera gistermorgen publi-
Jerde. Berlusconi heeft laten
eten onschuldig te zijn en
let te zullen aftreden..e Premier, in zijn hoedanigheid
J* eigenaar-directeur van de hol-
~l 8 Fininvest, zou volgens de ma-
traten van het team 'Schone

ftden' direct betrokken zijn ge-
v e st bij omkoping van inspecteurs
j,. 11 de financiële politie Guardia di
g^anza. Eerder dit jaar werdenj^lüsconi's broer Paolo en het

°fd belastingzaken van Finin-
ka!f gearresteerd in het
i°et van hetzelfde onderzoek. Zij

eenden te hebben betaald, maar
;■ ar hun zeggen omdat de belas-

dreigden met diep-
ende controles die het bedrijf
0r lange tijd zouden verlammen.

g e beschuldiging aan het adres van
heeft in Italië een gewei-

Se indruk gemaakt. Medestanders
■ft de premier spraken van de
d/aak van het team 'Schone Han-
'i a." Anderen hielden het op een

gische ontwikkeling', omdat Fi-
b»t es* a^ ve^e maien aantoonbaar
sjokken is geweest bij corruptie-

De Milanese beurs kel-
rde direct na het bekend worden

]." het nieuws en ook de lire ver-°or terrein.
confUSCOni' die in NaPels de VN~

over de georganiseerde
een ac* voorzit, reageerde eerst via
2

n communiqué. Hij toonde zich
pc!r Verbitterd over het feit dat de
{? s eerder op de hoogte was dan

zei niet te zu^en aftre-
d ■ »Ik heb de absolute zekerheid
g_etl enkel misdrijf te hebben be-

I kp^ ' *k herhaal dat mijn medewer-
tie^> zoals duizenden andere onder-
den rs *n a^e, niet kunnen wor-
tje aangeklaagd vanwege corrup-
g ' °mdat ze het slachtoffer zijn
-weest van afpersing," aldus de
gemier.
dei coni ging gisteravond, mid-
Op^ een voor de televisiejournaals
a9n n°men b°°dschap, over tot een
va Va* °P de magistraten. Hij sprak
ttjj , een stoot onder de gordel en
tjj. bruik van juridische middelen.
eürf 6* Z^C^ niet te aten intimideren
2_v °r te §aan °P ziJn we§-
tlj-.e/' zal het echter - voorlopig -

tbpt . °men. Berlusconi kreeg steun-

_
des^S^gen van zijn politieke me-

' lis ncler
>s. die zeiden dat een 'ken-

dat Rin£' Seen veroordeling is en
blii r^usc°ni gewoon moet aan-
Leri 0 als Premier.
cWen van de oppositiepartijen, in-
det

l̂e^ de gematigde ex-christen-
g^jocraten van de PPI, zeiden dat
gr .Usc°ni na aanname van de be-
Sen lng - die vanaf morgen in de
tftrwat wordt behandeld - directr> et Streden.

Tweede Kamer eens
met enquête naar

opsporingsmethoden

DEN HAAG - Een gro-
te meerderheid van de
Tweede Kamer heeft
gisteren vóór een parle-
mentaire enquête naar
de opsporingsmethoden
van Justitie en politie
gestemd.
Alleen de SGP en WD,
met uitzondering van
fractielid Van der Stoel,
stemden tegen de en-
quête. Van der Stoel
was lid van de werk-
groep Van Traa die het
vooronderzoek naar een

enquête heeft verricht.
Het CDA stemde toch
vóór de motie, hoewel
deze partij vorige week
tijdens het Kamerdebat
nog liet weten eigenlijk
liever te zien dat minis-

ter Sorgdrager van Jus-
titie met het materiaal
dat ze nu voorhanden
heeft aan wetgeving
gaat werken. Vandaag
vergadert de Kamer-
commissie van Justitie

over de invulling van de
commissie die de en-
quête gaat houden.
Over de politieke kleur
van de voorzitter is nog
geen overeenstemming.
PvdA en VVD zijn voor
de voorzitter van de
werkgroep Van Traa
(PvdA).

Het CDA vindt dat D66
aan de beurt is om een
voorzitter te leveren.
De democraten vinden
dat zelf ook.

DOOR KOOS VANWEES Ongeloof in Kamer over staken stemmen over Borssele

Nieuwe ronde, nieuwe kansenfen ,HAAG - Even leek het giste-
Selc

a de kerncentrale van Bors-
actj ln de Tweede Kamer een radio-
°ftj? lVe Wolk had uitgeblazen: het
*cht °°f °P de gezichten van de ge-
lf.r e afgevaardigden kon niet gro-

KVoQ l}n: BiJ de stemming over het

" cent?1 van GroenLinks om de
! Preci eerder te sluiten, bleken

' ak . evenveel Kamerleden voori s 73 om 73.
; grootst was de verbijstering bij■ slüit

eg enstanders van vervroegde

' Wam f' waaronder CDA en VVD.
Vóór i

de RPF' dat nu stemde
voor sluitmg, zich juist niet altijd
hoÜH

openhouden uitgesproken? De

' t>artrng Van de kleine christelijke
grer.'1 Werd niet door iedereen be-
ö66rr Z°als ook de switch van
haar' ■ Zlcll na verwerping van

eigen motie acnter het Groen-

Links-voorstel schaarde, op weinig
waardering mocht rekenen.
Leen van Dijke, fractieleider van de
RPF, bleek in de consternatie het
hoofd het meest koel te houden.
Nog geen vijf minuten nadat hij te-
gen langer openhouden van Borsse-
le had gestemd, zat hij al met de
voorstanders rond de tafel. Om za-
ken te doen. Want bij staken van de
stemmen, zo legde Kamervoorzitter
Deetman gisteren een ademloos
luisterende volksvertegenwoordi-
ging uit, stem je gewoon opnieuw.
Nieuwe ronde, nieuwe kansen.
Maar als de verhouding dan op-
nieuw fifty-fifty is, wordt het voor-

stel geacht te zijn verworpen

RPF'er Van Dijke wilde na afloop
zijn stemgedrag nog wel even uit-
leggen. Toen de Kamer zijn eigen
voorstel om een diepgaand en be-
slissend debat over de wenselijk-
heid van kernenergie had wegge-
stemd, leek het hem beter vóór
sluiting van Borssele te stemmen.
„Anders blijft die discussie over
kernenergie zich maar herhalen
zonder dat er een principiële keus
wordt gemaakt," aldus Van Dijke.
En nu had hij het zo bedacht, dat
als de Kamer vandaag alsnog vóór
zijn voorstel wilde stemmen, de

RPF dat dan alsnog tégen het
GroenLinks-voorstel zou doen.
Hoezo handjeklap?

Intussen trokken de PvdA-leden
zich de haren uit het hoofd over de
afwezigheid van drie van hun par-
tijgenoten, die zich in New Vork,
Washington en Suriname bevonden.
Waren ze wel aanwezig geweest,
dan was er een meerderheid vóór
sluiting. In allerijl werd geprobeerd
de drie te traceren, om ze zo snel
mogelijk in het vliegtuig richting
Nederland te krijgen. Bij de Unie-
-55+ werd overwogen de in een zie-
kenhuis verblijvende fractieleider

Bertus Leerkes zodanig op te pep-
pen dat hij alsnog vandaag aan de
stemming deel zal kunnen nemen.
Leerkes is verklaard voorstander
van sluitingvan de centrale.

Minister Wijers (Economische Za-
ken) deed ondertussen alles om de
politieke tegenstellingen te bagatel-
liseren. Volgens de D66-bewinds-
man was er geen sprake van dat hij
met zijn partijgenoten in de Kamer
hevig van mening verschilde: hij wil
de centrale nog dertien jaar open-
houden, zijn partij wil dat nog tien
jaar. „Een nuance-verschil," be-
weerde de minister zonder met zijn
ogen te knipperen.
Wijers wilde ook niet ingaan op de
interpretatie van de motie van
GroenLinks: de indieners zelf zien
hem als een pleidooi voor onmid-
dellijke sluiting, terwijl bijvoor-
beeld D66 erin leest dat Borssele in
20Ü4 sluit.

binnen/buitenland
Op Corsica

geven de
stieren melk

Van onze redactie buitenland
PARIJS - De Europese Commissie heeft een
bedrag van ruim acht miljoen gulden aan
steun voor boeren op Corsica geblokkeerd
vanwege grootschalige fraude met land-
bouwsubsidies. Nog eens vele miljoenen gul-
dens aan al uitgekeerde steun zullen, als het
aan Brussel ligt, worden teruggevorderd.
Twaalf Brusselse inspecteurs brachten in
september een achtdaags werkbezoek aan
Corsica om de geruchten over grootschalige
fraudes te onderzoeken. De Brusselse ambte-
naren vielen daarbij van de ene in de andere
verbazing. Zo bleek een groot deel van de
zwaar gesubsidieerde Corsicaanse rundvee-
stapel alleen op papier te bestaan.
Boeren' die premies opstreken voor het hou-
den van vee in onrendabele berggebieden,

bleken in werkelijkheid in de horeca te wer-
ken en 'vierhoog achter' op een flat te wonen.
Zelfs een in de regio Parijs woonachtige Cor-
sicaanse student bleek op papier melkvee-
houder te zijn. Zelfs stieren werden meege-
teld als melkvee om het maximale bedrag
aan subsidies op te strijken.
Meer dan 900 boeren claimen jaarlijks een

'zoogpremie' voor een groot deel van hun
rundveestapel. De Corsicaanse melkveesta-
pel is, althans op papier, de afgelopen vijf-
tien jaar meer dan verdrievoudigd tot ruim
80.000 koeien. Een zuivelfabriek heeft het ei-
land niet.
De tweede vorm van fraude heeft betrekking
op de speciale bergtoeslag van zon tiendui-
zend gulden die Brussel verstrekt aan boeren
die in onrendabele berggebieden gevestigd
zijn. Dat zijn er op Corsica zon 900. Tijdens
de controle bleek dat heel wat van die 'berg-
boeren' hun bedrijven in werkelijkheid op de
laagvlakte uitoefenden.
In andere gevallen stuitten de Brusselse in-
specteurs wel op 'echte' bergboeren, maar
die bleken soms ook na dagen zoeken niet in
staat om hun op papier toch imposante kud-
des te vinden.

Peuter mes op
de keel gezet

APELDOORN - Een gemasker-
de man die maandagavond sa-
men met een handlanger een
café in Apeldoorn overviel,
heeft daarbij het driejarig zoon-
tje van de caféhoudster een mes
op dekeel gezet. De moeder (31)
die alleen met het jongetje in
het café verbleef, wees de ande-
re overvaller ogenblikkelijk op
de kassa. Deze haalde er enkele
honderden guldens uit, waarna
het tweetal spoorloos verdween.

Bijstand
Luteijn kwam daarentegen met een
nieuw bijstandsplan. ledereen moet
een uitkering krijgen gelijk aan 50
procent van het minimumloon met
de kans 20 procent bij te verdienen.
Alleen mensen die niet kunnen wer-
ken moeten een uitkering van 70
procent krijgen. De liberaal keerde
zich tegen maatregelen om de inko-
mens van zwakkere groepen bij te
spijkeren. Dat maakt de wetgeving
alleen maar ingewikkelder.
De hele Eerste Kamer drong er bij
het kabinet op aan het financie-
ringstekort verder te verlagen. Te-
gelijkertijd werd erop gewezen dat
vele bezuinigingsplannen boter-
zacht zijn, er op diverse terreinen
tegenvallers dreigen en het kabinet
al weer begonnen is met het uitge-
ven van meer geld.

Zieverder pagina 4

" 'Paars' moeilijk te
peilen voor Senaat

'Vijfhonderd miljoen bezuinigen niet haalbaar'

Senaat kritisch over
ingrepen onderwijs

Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - De grote partijen in
de Eerste Kamer hebben felle kri-
tiek op de kabinetsplannen om 500
miljoen te bezuinigen in het hoger
onderwijs. Dit bleek gisteren bij de
algemene politieke en financiële be-
schouwingen in de Senaat, waar
regeringspartijen én oppositie te
hoop liepen tegen het snoeien op
universiteitenen hogescholen.
Regeringspartij D66 pleitte er bij
monde van fractieleider Vis voor de
500 miljoen te spreiden over het he-
le onderwijs. Zijn collega Schinck
(PvdA) gaf aan af te willen van de
afspraak dat het hele bedrag er in
1998 moet zijn. Namens oppositie-
partij CDA verkondigde financieel
specialist Boorsma dat de 500 mil-
joen nooit te halen valt voor 1998.
„Eén kind kon dat begrijpen," zei
hij, verwijzend naar de opstellers
van het regeerakkoord.

VVD-fractieleider Luteijn stelde
dat er in het onderwijs de afgelopen
tijd al te veel structuurwijzigingen

zijn geweest die de kwaliteit en ef-
fectiviteit van het onderwijs hebben
geschaad. Hij noemde het verstan-
dig als er nu rust aan het front
komt. Schinck (PvdA) zei dat de in-
grepen in het hoger onderwijs zorg-
vuldig en met visie moeten plaats-
vinden. Er mag geen sprake zijn
van een financiële druk. In dit ka-
der uitte hij ook kritiek op nieuwe
ingrepen in de sociale zekerheid. De
PvdA wil eerst een visie op de so-
ciale zekerheid na 2000 zien om
vervolgens met kleine veranderin-
gen in het stelsel te komen.

Gewonden bij
plunderingen
in Paramaribo

PARAMARIBO - Drie Surinaamse
scholieren zijn gisteren zwaar ge-
wond geraakt bij een massale pro-
testactie in Paramaribo tegen de
stijgende kosten van levensonder-
houd. Horden jongeren plunderden
een groot aantal winkels in het cen-
trum van de hoofdstad. De schade
loopt in de miljoenen guldens.
De scholieren liepen verwondingen
op door de scherven van ruiten die
kapot gingen. De plunderende jon-
geren gooiden ruiten van auto's en
winkels in en roofden levensmidde-
len, kleding en luxe artikelen.
Vermoed wordt dat de Nationale
Democratische Partij van Desi Bou-
terse achter de protestactie van de
scholieren zit.
Scholieren gaven de regering maan-
dag een week de tijd om verbetering
te brengen in de levensomstandig-
heden.

Acht jaar celstraf
voor Bosnische

oorlogsmisdadiger
KOPENHAGEN - In Denemarken
is gisteren het eerste vonnis in een
rechtszaak wegens oorlogsmisda-
den in het voormalige Joegoslavië
uitgesproken. Een Bosnische mos-
lim werd veroordeeld tot acht jaar
cel wegens mishandeling en het do-
den van twee mensen.
Refic Saric, 31, had maximaal 12
jaar cel kunnen krijgen. Zijn mar-
telpraktijken op mede-gevangen
moslims voerde hij uit in een Kroa-
tisch kamp. Vroegere lotgenoten
herkenden hem in Denemarken
waar hij asiel had gekregen.
De advocaat van Saric heeft tever-
geefs betoogd dat hij niet in Dene-
marken kon worden berecht en dat
de zaak naar het tribunaal in Den
Haag moest worden overgedragen.
In Servië begon gisteren een proces
tegen een inwoner die wordt be-
schuldigd van moord op zestien
moslims in Bosnië.

punt uit
Overreden

Zeker drie automobilisten zijn
gisterochtendvroeg tussen Ha-
zerswoude-Dorp en -Rijndijk
over een stoffelijk overschot
van een nog onbekende man
gereden. De man lag op de rij-
baan. Hoe het slachtoffer om
het leven is gekomen, is ondui-
delijk. De politie sluit een mis-
drijf niet uit.

Aanslag
Op het asielzoekerscentrum
(AZC) in het Friese Burgurn is
maandagavond een aanslag ge-
pleegd. Onbekenden gooiden
een brandende jerrycan in één
van de kamers van het voorma-
lige bejaardencentrum. De be-
veiligingsdienst van het AZC
wist een beginnende brand te
blussen. Het motief en de iden-
titeit van de daders is onbe-
kend.

Burgemeester
Burgemeester Verbree van Ca-
pelle aan den Ussel zal waar-
schijnlijk 'lichamelijk letsel
door schuld' ten laste worden
gelegd, nadat hij vorige week
een rood verkeerslicht negeer-
de en een 11-jarig meisje aan-
reed. De eventuele straf die
burgemeester Verbree te wach-
ten staat, is op het ogenblik het
minste waar Verbree zich zor-
gen over maakt. „Mijn grootste
zorg is dat meisje."

Hongerstaking
Vijf Koerdische mannen uit
Irak zijn in hongerstaking ge-
gaan in het opvangcentrum
voor asielzoekers bij Dronten.
Zij willen dat het ministerie
van Justitie zich sterk maakt
voor gezinshereniging. Drie
maanden geleden kwamen de
Irakezen, onafhankelijk van el-
kaar, naar Nederland, op de
vlucht voor het regime van
Saddam Hoessein. Hun gezin-
nen bleven achter in Irak.

Verkijk
President Lilic en minister van
Buitenlandse Zaken Ivanovic
van de federale republiek Ser-
vië-Montenegro zullen zich
persoonlijk inzetten om de te-
rugkeer van de Nederlandse
journalist Dick Verkijk naar
Belgrado mogelijk te maken.
De Servisch-Montenegrijnse
politieke leiders deden deze
toezegging gisteren in het Eu-
ropees Parlement, waar zij te
gast waren.

Veerboten
De transportministers van de
Europese Unie en de vier kan-
didaat-leden Oostenrijk, Fin-
land, Noorwegen en Zweden
willen naar aanleiding van de
ramp met de Estonia sneller
werk maken van de verbetering
van de veiligheid op veerboten.
De ministers besloten daarom
gisteren in Brussel om al in
1996 een nieuwe internationale
veiligheidscode in de Europese
havens van kracht te laten
worden.

(ADVERTENTIE)
Voor de MOOIE DAGEN

in uw leven
BRUILOFTEN
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Brunssum, Rimburgerweg 2A
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Natuurgeweld eist levens

# Bij een uitbarsting van
de vulkaan de Merapi in
Midden-Java zijn gisteren
ten minste vijftien doden
gevallen en 255 gewonden.
De Merapi die vooral bran-
dend gas uitstoot, ligt in
dichtbevolkt gebied 30 kilo-
meter ten noorden van
Jogjakarta. Sinds gisteroch-
tend vroeg 'vielen' ruim
twintig brandende wolken
van de hellingen van de
2.911 meter hoge vulkaan,
sommige tot zes kilometer
van de krater.

Foto: REUTER
(ADVERTENTIE)
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Splitsing
Eenheden van de Bosnische Ser-
viërs overschreden gisteren in het
oosten van Bihac de rivier Una. Die
gold tot nu toe als natuurlijke
frontlinie tussen de strijdende par-
tijen. „Het ziet ernaar uit dat deze
eenheden zich willen doorslaan
naar de troepen van de Kroatische
Serviërs die vanuit de Kroatische
regio Krajina oprukken," aldus
Williams. Mocht de manoeuvre luk-
ken, dan betekent dat de splitsing
van Bihac. Duizenden inwoners in
het gebied zijn inmiddels op de
vlucht voor de naderende troepen.
In hun strijd tegen de moslims ge-
bruiken de Servische militairen ook
gevechtshelikopters, bevestigden de
VN. Waarnemers van de blauwhel-
men namen enkele hefschroefvlieg-
tuigen waar in de buurt van het
dorp Gata Ilidza. Daar ondersteun-
den de toestellen met raketten en
boordgeschut de aanval van Servi-
sche tanks op stellingen van het
Bosnische regeringsleger.
Volgens de VN-woordvoerder is er
sprake van een „duidelijke schen-
ding van het militaire vliegverbod"
boven Bosnië. Over een eventuele
reactie van de Navo op de inzet van
Servische gevechtstoestellen wilde
hij niets loslaten. „Helikopters zijn
zeer beweeglijk en dienovereen-
komstig moeilijk te ontdekken."
Maar bij aanvallen op VN-militai-
ren of op de stad Bihac, een door de
VN beveiligd gebied, wil de Navo
niet zonder daden toekijken, meen-
de Williams. Ook bij een Servische
overrompeling van de enclave zul-
len de VN nieuwe Navo-luchtaan-
vallen overwegen.

Vergunning
Om nieuwe Navo-acties in het
Kroatische luchtruim mogelijk te
maken, heeft de regering in Zagreb
gisteren de vliegvergunning aan het
bondgenootschap verlengd. De Na-
vo had toestemming voor een week,
die vrijdag zou zijn afgelopen. De
secretaris-generaal van het bondge-
nootschap, Willy Claes, had maan-
dag om verlenging gevraagd. Door
de instemming van Kroatië kan de
Navo nieuwe aanvallen uitvoeren
op stellingen van Serviërs. Die be-
zetten ruim een kwart van Kroatië,
waaronder de regio Krajina. Van
daaruit vallen zij Bihac aan.

Raketten
Twee vliegtuigen van de Britse ma-
rine zijn gisteren boven Servisch
gebied in Bosnië met raketten be-
schoten. De twee Harriers liepen
geen schade op. Zij konden terug-
keren naar hun basis, het vliegdek-
schip Invincible in de Adriatische
Zee. De gevechtsvliegtuigen contro-
leerden het VN-vliegverbod boven
Bosnië. Waarnemers spreken over
een mogelijke wraakactie van de
Serviërs voor de Navo-luchtaanval
van maandag.

’Nederland laat mij in Saoedi-Arabië creperen’

Joep Vol vrijgesproken
maar nog steeds vast
Van onze correspondent

DJEDDAH - „Ik zie mijn medege-
vangenen hier kapotgaan. Sommi-
gen worden krankzinnig of plegen
zelfmoord. Zelf heb ik ook helemaal
stuk gezeten, tot ik nieuwe kracht
putte uit mijn geloof. Ik heb nu een
missie. Als ik vrijkom, nagel ik die
sekreten van het ministerie van
Buitenlandse Zaken in Den Haag
publiekelijk aan de schandpaal. Die
ambtenaren en dat grijze kabinet
met een paars rouwrandje laten
ons, ruim 1.200 Nederlanders in
buitenlandse gevangenissen, ge-

woon creperen. Van Damme kan
niet meer praten, ik wel. En dat zul-
len ze weten."
Een Saoedische gevangenisbewaar-
der dreigt de moeizaam tot stand
gekomen telefoonverbinding met
oud-Rotterdammer Joep Vol in het
Huis van Bewaring in Djeddah te
verbreken - 'This call will be finis-
hed'. Maar Vol, die al 4,5 jaar in
eenzame opsluiting doorbrengt,
trekt zich weinig van het machts-
vertoon aan - „Blij datik weer even
Nederlands kan spreken."
Helder zet de 59-jarige zakenman
uiteen hoe de situatie er voorstaat:

„Beroerd, want ik ben nog steeds
niet vrij. Alles hangt weer af van
het Nederlandse consulaat. Ik ben
anderhalve week geleden al vrijge-
sproken, maar heb sindsdien nog
geen diplomaat gezien."

Consul
De sharia, het islamitische hoogge-
rechtshof in Saoedi-Arabië, stelde
Vol eerder deze maand in het gelijk
na een slepend financieel conflict.
De rechter besliste dat zijn Saoedi-
sche zakenpartner Saleh Bughsan
de Nederlander ten onrechte voor
een vermeende schuld van 80.000

gulden heeft laten gijzelen. „Bugs-
han moet mij nu ruim 300.000 gul-
den betalen," vervolgt Vol. „Met
dat geld kan ik mijn schulden, on-
dermeer de kosten voor een advo-
caat, afkopen. Maar als Bughsan
niet over de brug komt, word ik niet
vrijgelaten."

Een belangrijke rol in de uitvoering
van het vonnis is weggelegdvoor de
Nederlandse consul in Djeddah. Die
dient volgens de Saoedische raads-
man van Vol naar de politie te stap-
pen, zodat zakenman Bughsan
gedwongen wordt om te betalen.
„Ik blijf aanspraak maken op mijn
rechten," gaat Vol verder.
„Net als iedere Nederlander heb ik
recht op bijstand van Buitenlandse
Zaken en wil ik deze zaak legaal en
snel afronden. Ik hoop in godsnaam
dat Van Mierlo dit leest en zijn di-
plomaten onder druk zet. Het is
toch te gek dat ik ben vrijgesproken
en toch aan mijn lot word overgela-
ten. Ik heb mijn advocaat al op-
dracht gegeven een brief te schrij-
ven naar Prins Mahjed, de Saoedi-
sche gouverneur. Misschien kan hij
wat voor me doen."

’Is dit een leukeploeg ofeen oorlogskabinet?’

'Paars’ moeilijk te
peilen voor Senaat

DOOR WILCODEKKER
DEN HAAG - De Eerste Kamer
heeft tijdens de algemene politieke
en financiële beschouwingen giste-
ren even dappere als tevergeefse
pogingen ondernomen het feno-
meen 'paars' te doorgronden. Ook
na de wittebroodsweken van het
kabinet (ongeveer honderd dagen
geleden werd de laatste hand gelegd
aan de politieke cultuurschok) tast
menig Senator nog in het duister
omtrent de diepere drijfveren van
dit 'nationale kabinet zonder het
CDA.

GroenLinks vindt het een 'leuke
ploeg' („Er wordt vast veel gelachen
onder de kroonluchters"), terwijl
het GPV een heus 'oorlogskabinet'
ontwaart, dat ten strijde is getrok-
ken tegen het kwaad van onze tijd:

de massawerkloosheid. RPF-Sena-
tor Schuurman komt meteen gena-
deloos tot de kern: „De ideologie
van de kern van dit kabinet is te ka-
rakteriseren als het niet hebben van
een duidelijk uitgesproken ideolo-
gie." Dat het RPF over zulks niet te
spreken is, laat zich raden. „Het
wisselvallige en onzekere in het be-
leid wordt door sommigen slechts
als louter creativiteit en openheid
geduid."

/ achtergrond g
Paars zelf waagt zich nauwelijks
aan nadere beschouwingen van
paars, in navolging van premier
Kok die de kleur steeds als onbe-
langrijk heeft afgedaan. VVD-
Senator Luteijn heeft het over „een
weldadig aandoende start." Zijn
PvdA-collega Schinck houdt zich
helemaal op de vlakte en zelfs de
bijdrage van D66 - paars-promotor
bij uitstek - blinkt niet uit door
geestdrift. Senator Vis wil het Kok
namelijk „niet lastig maken."
„Het is waar: de dames en heren
zitten er wat gewoontjes bij," merkt
Vis op. „Je kunt de kwestie ook af-
maken met de opmerking: dit is een
nationaal kabinet zonder het CDA.
Voor ons is dit kabinet een illustra-
tie van het gegeven dat je de proble-
men niet meer in de oude polarisa-
tie kunt oplossen. De kiezers heb-
ben de verhoudingen veranderd en
daarna zijn de politici in beweging
gekomen."
Nee, dan GroenLinks. 'What's left,
what's right' vraagt Wim de Boer
zich af, om vervolgens te conclude-
ren dat het kabinet „prettig oogt."

Dijkstal is „een altijd goedgehu-
meurde blazer op Binnenlandse
Zaken" en Jorritsma wordt - onge-
twijfeld niet tot haar vreugde - ge-
prezen vanwege 'de pronte opge-
wektheid van de nieuwe May.'

Maar, aldus de GroenLinks-Sena-
tor, ere wie ere toekomt: D66 heeft
voor 'de meeste wilde frisheid' ge-
zorgd. „Een cultuurschok in het
cellencomplex van Justitie, een ech-
te dokter op Volksgezondheid en
een snelle organisatieboy op Econo-
mische Zaken, die zijn taakstellen-
de bezuiniging al realiseert voordat
Zalm er zelfs een brief over hoeft te
schrijven." De enige dissonant in al
die frisheid is, meent De Boer, 'de
oude, slimme baviaan op de apen-
rots'.
De paarse beschouwing door het
CDA is, hoekan het ook anders, een
beetje zuur. „Is dit in wezen een
links kabinet met een WD-randje
of een VVD-kabinet met een links
randje," vraagt CDA-Senator Van
Leeuwen zich af. Het door paars
niéuw leven ingeblazen dualisme
(de open discussie in het parlement
tussen volksvertegenwoordigers en
regering) wordt schamper afge-
daan. „Wat zullen de leden van dit
kabinet veel kranten moeten lezen
om precies te weten hoe hun colle-
ga's denken," sneert Van Leeuwen.

Om vervolgens te melden dat het
CDA zich niet wenst te laten mis-
bruiken om de coalitie bij contro-
versiële onderwerpen altijd aan een
meerderheid te helpen. „Dan had er
net zo goed een minderheidskabinet
gevormd kunnen worden."

binnen/buitenland
Duizenden inwoners van Krajina op de vlucht

Toestand in Bihac
steeds explosiever
Van onze redactie buitenland

ZAGREB - De Bosnische en
Kroatische Serviërs zijn ver-
der opgerukt in de zwaar be-
vochten moslim-enclave Bi-
hac. VN-vredestroepen in de
Noordbosnische regio spreken
over een „uiterst kritieke" si-
tuatie.
„We hebben geen signaal dat de
Servische kant bereid is zich in te
houden of de strijd wil stoppen,"
verklaarde woordvoerder Michael
Williams van de Verenigde Naties
gisteren in het hoofdkwartier van
de VN-vredesmacht in Zagreb. De
Serviërs hebben zelfs hun aanval op
de stad Bihac verhevigd, ondanks
de Navo-luchtaanval. maandag op
het vliegveld Udbina van de Ser-
viërs in het aangrenzende Kroatië.
De legerleider van de Bosnische
Serviërs, Ratko Mladic, heeft een
staakt-het-vuren voor Bihac reso-
luut van de hand gewezen. Politiek
leider Radovan Karadzic dreigde
met wraakacties voor de Navo-
luchtaanval waarbij twee doden
vielen.

# Leden van de
Bosnisch- Servische
militie steken de
Una-rivier over - tot
gisteren de natuurlijke
frontlinie tussen de
strijdendepartijen -
in het oosten van de
enclave Bihac. Daar
werd gisteren opnieuw
hevig gevochten tussen
Bosnische Serviërs en
moslims. Foto: REUTER

Ongerustheid over
Nederlandse VN’ers
in Bosnië ebt weg

Van onze redactie binnenland
DEN HAAG - Ouders en fami-
lieleden van Nederlandse mili-
tairen in Bosnië reageerden gis-
teren al weer tamelijk kalm op
de gespannen toestand in het
vroegere Joegoslavië. Nadat
maandag de telefoonlijnen van
het Situatiecentrum van het mi-
nisterie van Defensie voortdu-
rend bezet waren, werd er giste-
ren aanzienlijk minder gebeld.
Bij het Thuisfrontcomité werd -
na de 'enorme drukte' van maan-
dag - helemaal niet meer om in-
formatie gevraagd.
Maandag kwamen er gedurende
de dag en de avond bij Defensie
enkele honderden telefoontjes
per uur binnen. Dat gebeurde
nadat bekend werd dat Neder-
landse Fl6's hadden deelgeno-
men aan het bombardement op
het vliegveld van Udbina in Kra-
jina, het door Serviërs bezette
deel van Kroatië. Op dat mo-
ment gold voor de VN-troepen
op de grond de 'alarmfase rood.
Familie en vrienden van de Ne-
derlandse militairen in dit deel

'van voormalig Joegoslavië bel-
den massaal om op de hoogte te
worden gesteld van de toestand
in het land en de gevolgenvan d«
aanval voor de Nederlandse mi-
litairen in het gebied.
De angst dat de Serviërs wraak
nemen zit diep. De belangrijkste I
vraag die bij het Situatiecen-
trum binnenkwam - „Wat gaat
emu gebeuren?" - is dan odi
niet te beantwoorden, aldus eefl
woordvoerder. „De mensen vra- |
gen naar de politieke gevolgen,| \
niet omdat die hen zoveel kun- i
nen schelen, maar omdat ze ho- I
pen daaruit iets te kunnen op-
maken over het lot van hu»
vrienden of familie." Ook wille"
zij weten of de verlofgangers op 1
de afgesproken dag thuiskomen-

Maandag waren de gehele dag
drie tot vier lijnen vrijwel con-
stant in gebruik. Gisterochtend
was het centrum nog wel moei-
lijk bereikbaar, maar het aantal
lijnen was inmiddels terugge-
bracht tot twee. De woordvoer-
ders konden de binnenkomende
gesprekken verder gemakkelijM
aan. J

Rutgers Stichting
en vrouwenhulp

verder uitgekleed
Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - Minister Borst van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
stopt met ingangvan 1996 de subsi-
die aan de Rutgers Stichting die
zich bezig houdt met seksuele voor-
lichting. Verder hoeft de vrouwen-
hulpverlening vanaf 1998 niet meer
op geld te rekenen. Dat blijkt uit
een brief die de minister gisteren
naar de Tweede Kamer heeft ge-
stuurd.
De subsidie aan de Rutgers Stich-
ting stond al langer ter discussie.
Borst heeft nu de knoop doorge-
hakt. Een deel van de activiteiten
van de Rutgers Stichting zal wor-
den voortgezet in een nog op te
richten Landelijk Preventie-insti-
tuut. Daarvoor blijft acht ton van
de in totaal 6,2 miljoen beschik-
baar.
De bezuinigingop de vrouwenhulp-
verlening houdt in dat de instellin-
gen Metis, Leergangen Vrouwen
Hulpverlening, Medusa, Soman en
Aletta in Utrecht en de in Zutphen
gevestigde Vereniging tegen seksu-
ele kindermishandeling binnen het
gezin tot 1998 een vijfde van hun
budget moeten missen. Daarna krij-
gen ze niets meer van VWS.

Borst heeft ook besloten om vanaf
1996 de subsidie aan De Driehoek
in Zwolle (maatschappelijk werk

voor gereformeerden) stop te zette* et
Het jaardaarop is er geen geld m^ *t
beschikbaar voor de opleiding va '!tl(
wijkziekenverzorgenden in Haa' 'et
lem, Rotterdam, Eindhoven, Nijf°*£*
gen en Utrecht. De bekostiging vy
psychotherapie-opleidingen W^W
vanaf 1998 geleidelijk verminde^
tot nul. Het gaat daarbij om cursü5'

sen in Maastricht, Amsterdam, Gï° 'UI
ningen en Utrecht. . j,'°
Andere maatschappelijke instell^ e'gen die moeten inleveren, zijn fl H*
Nederlandse Commissie Aids #ê "e

strijding (NCAB), het HIV-fonds » k
de stichting Pharos (psychosocia' 'Oi
hulpverlening aan vluchtelingen e 'n
asielzoekers). Een aangekondigd
bezuiniging op het Nederland5 Je:Kankerinstituut van 2,5 milj°Ê *e
gaat niet door.
Met deze maatregelen vult Bof?
een deel in van debezuinigingen d 1 6

VWS in het regeerakkoord zijn oP ,'
gelegd. Bij elkaar opgeteld moet 1> j.
schrapwerk in de subsidies vaf
1998 zon 50,6 miljoen oplever^
Staatssecretaris Terpstra heeft haa(
deel echter nog niet ingevuld. Da
wacht ze mee tot het voorjaar v^ê1995 omdat ze eerst met de Twee°
Kamer wil praten over haar
zijnsbeleid. Op het departemelj £
bezuinigt Borst nog eens 25,3 f^uk
joen. Daarbij moet worden gedac l

aan het herbezetten van vacatuf
met 32-uursbanen en aan een stral^
ker aankoopbeleid. .. i<
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beurs
Verliezen
°chtenri AM ~ Nadat het in de
vall etT Yren nog wel was meege-
Sb ' slo°t de Amsterdamse effec-

j-yrs gisteren met veel verlie-
"het e verliet de vloer
Plint achteruitgang van 4,75
Stefda Procent op 406,44. Am-
'^oeve VOegde zich hiermee in de
afvva stoet van beurzen die berg-

gingen- Frankfurt sloot
procent lager-Londen I|3

a^erlat opende na de enorme
laar h

g °P maandag - 51 punten
er .^eden - gisteren meteen

rode s Punten lager. Dit laatste
%r ,ei" deed voor Amsterdam de
Verdpi- 1C en °-e koersen sprongener naar beneden.
Vd-fl. °tste verliezer bij de hoofd-
-6 Pro" Was Nedlloyd die f 3,40 of
f53 2r)Cei_,t omlaag schoot naar
Weerd Eveneens flauw was ko-
-12 50 A

océ-Van der Grinten die
Ns e/ alfde naar f 75,50. Philips'ies ** Soede derde met f 1,30 ver-jP* 51,70. Stork en KLM raak-
-1,45,90 f * kwiit op f 41'80 en

N vpivren waren beduusd over
«jlce 01

s van f 2-60 voor Konink-
*en Xe op f 187,80. „De olieprij-
W9t Pü* wereldmarkt stijgen juist
Mm komt zon koersdaling
V X over," aldus een hande-
VQlk<!_ , de bezitters van het
slikken

aKdeel KPN moesten even1 54,20 6en verlies van f 0,70 op

/e~aandelen deden het even-
13?|Vr,ai- DSM dikte f 1,80 in opSer ft T Akzo werd f 1,20 goed-Of 197,50. Zwak lag tevensNtfnn6!18 met f I'lo1'10 achteruit-laBer°P f 78'60- Philips werd f 1,30erPol?ngeslagen °P f 51,70. Doch-

*<*t oD i gramwerd f 1 lager neerge-

Hoofdfondsen v.k. sk
ABNAmroHold. 61,70 61,10
Aegon 110,50 109,30
Ahold 52,90 52,70
Akzo Nobel 198,70 197,50
Bols Wes. c. 34,50 34,50
CSM eert. 66,50 67,50
DordtschePetr. 198,90 196,70
DSM 134,10 132,30
Elsevier 17,60 17,30
Fokker eert. 15,00 14,90
FortisAmev eert. 73,80 73,10
Gist-Broc. eert. 46,00 45,40
Heineken 253,10 252,70
Hoogovens nrc 78,50 77,40
Hunter Douglas 75,70 76,50
INGc. 79,20 78,60
KLM 46,90 45,90
Kon. KNP BT 50,00 49,20
Kon. Olie 190,40 187,80
KPN 54,90 54,20
Nedlloyd 56,60 53,20
Océ-v.d.Gr. 78,00 75,50 -Pakhoed eert. 45,70 45,10
Philips 53,00 51,70
Polygram 74,70 73,70
Stork 42,80 41,80
Unilever eert. 196,50 194,30
Van Ommeren nrc 46,00 46,00
Ver.Bezit VNU 179,40 176,60
Wolters-Kluwer 123,00 122,30

Avondkoersen Amsterdam
Daar wij geen gegevens van
onze bron hebben ontvangen
zijn wij niet in staat om no-
teringen te leveren. Hiervoor
onze excuses.

Binnenl. aandelen
Aalbertslnd 84,00 83,20
ABN Amropref.. 58,90 58 90
ABNAmroHld.prf.e. 6,21 6 23
ACF-Holding 35,00 34,70
Ahrend Groepc. 157,00 156,80
Alanhen 37,30f 37,30
Ant. Verff. 435,00 435,00
ARTUBiologicals 3,70 3,70
AsdOptionsTr. 21,10 21,10
Asd. Rubber 2,55 e 2,55
AtagHold.cert. 112,00 112,00
Athlon Groep 69,00 69,00
Athlon Groepnrc 66,40 66,40
Aut.lnd.R'dam 116,00 116,00
Ballast Nedam c. 72,50 71,70
BAM Groep 106,50 106,00
Batenburg 149,00 146,00
Beers 191,50 190,00
Begemann Groep 31,20 31,20
Belindo 279,00 278,50e
BesouwHold. 33,90 33 90
Blydenst.-Will. 29,50 29,50
BoerDeWinkelb. 70,50 70,50
Borsumv Wehrv 25,70 e 25,90
Boskalis eert. 35,60 36,00f
BraatBeheer 23,80 23,80
Breevast 8,70 8,60

Burgman-Heybroek 1380,00 1380,00
Calvé-Delft eert. 1355,00 1340,00
Calvé-Delft pref 885,00 885,00
Cap Volraac 24,20 24,00
CetecoHold. 41,50 41,20
Cindu Intern. 100,50 100,50
Claimindo 279,40 278,60
Content Beheer 28,50 28,50
Credit LBN 41,10 41,20
Crownv.G.cert. 153,50 153,50
CSM 66,80 67,40
DeDrieElectr. 15,20 15,20
Delft Instrum. 24,60 24,50
DICO Intern. 69,70 69,70
Dorp-Groep ' 35,90 f 35,80
Draka Holding 39,80 39,50
Econosto 23,00 e 23,60
EHCO KLMKleding 36,60 36,60
EMBA 200,50 200,50
Eriks Holding 120,50 120,50
EVC Intern. 78,10 77,50
Flexovit Int. 89,20 88,90
Frans Maas eert. 52,00 e 52,00■ FreeRecord Shop 29,00 29,00
Fugrocert. 34,60 34,20
Gamma Holding 92.60 92,30
Gamma pref. 6,00 6,00
Garzarelli $ 10,00
GeldersePap. 84,00 84,50
Getronics 54,60 55,30

'Geveke 34,50 34,70
Giessen-deN. 64,80 64,00
Gouda Vuurvast 70,20 70,20
Goudsmit 29,50 29,50
Groenendijk 29,50 " . 29,50
Grolschcert. 54,40 53,90
Grontmij 63,50 63,40
GTI-Holding 157,50 155,00
Hagemeyer 139,50 139,00
HAL TrustB 16,00 16,00f
HALTrustUnit 16,30 16,30
HBG 274,50 273,50
Heijmans 61,00 f 60,50
HeinekenHold.A 229,80 e 229,00
Heivoet Holding 28,10 28,00
Hesßeheerc. 19,00 f 18,80
Hoek'sMach. 77,50 77,50
Holl. Colours 87,80 87,80
Holl. Ind. Mij 64,00 64,00
Holl.SeaS. 0,41 0,42fHoopEff.bank 7,50 7,50
HunterD.pref. 1,95 1,95
IHCCaland 4210 f 40,50
ING 7,11 7,11
Inter/View Eur. 6.80 6,80
Internat.Muell. 94,50 95,00
Kühne+Heitz 35,70 35,70
Kas-Associatie 63,80 63,80
KBB 102,50 102,10
Kempen &Co 14,60 14,60
Kiene Holding 129,00 130,00
Kon. Sphinx Gust. 56,80 56,40
Kon.KNPßTc.pref. 7,57 7,56
Kondor Wessels 45,90 45,40
Koppelpoort 417,00 417,00
Krasnapolsky 142,50 140,00
Landré&Gl. 46,80 46,80
LClComput.Gr. 4,00 4,00
M.Enim 08-cert. 85,10 84,00

Macintosh 41,80 41,50
ManagementShare 1,25 e 1,30e
Maxwell Petr. 202,00 202,00
MoearaEmm 1620,00 1605,00
Moolen Holding 41,00 40,80
MulderBoskoop 35,00 32,00eMultihouse 2,20 e 2,30f
Naeff 485,00 e 485,00
NAGRON 89,10 89,10
Nat. Inv. Bank 132,00 132,00
NBM-Amstelland 18,50 18,50
Ned.Part.Mij 51,00 51,00
Ned.Springst. 6910,00 6910,00
NEDAP 60,30 60,40
Nedcon Groep 38,70 37,70
Nedschroef Hold. 74,50 74,50
NewaysElectr. 11,80 11,80
Nijv-TenCate 82,00 f 81,40
NKFHolding 214,00 214,00
Norit 18,90f 18,80f
Nutncia VB eert 90,00 88,90
OPGcert. 43,80 44,00
OrcoBank eert. 62,10 62,30
Ordmaßeheer 21,30 21,20
OTRA 298,50 298,50
P&CGroep 80,00 80,00
Philips Electr.d'9s 0,10
PieMedical 7,90 f 7,80
PirelliTyre 11,90f 11,70
Polynorm 174,80 173,50
Porc. Fles 24,00 24,00
Randstad 88,00 87,50
Reesink 120,00 119,00
RoodTesthouse 4,60 4,50
Rothmans Int. o 4,33 4,30
RotoSmeetsßoer 40,00 39,90
Samas Groep 59,30 59,00
Sarakreeks 6,20 5,80
Schuitema 1889,00 1889,00
Schuttersveld 43,00 43,00
Simac Techniek 19,00 18,80
SligroBeheer 86,70 86,70
Smit Intern. 41,80 41,90
SmitTrafo c. 46,10 46,00
St.Bankiersc. 17,20 17,20
Stad Rotterdam c. 38,30 e 37,90
Telegraaf De 193,00 192,50
Textielgr.Twente 73,00 73,00
Tulip Computers 16,50 16,50
Tw.Kabel Holding 217,20 218,50
Übbink 59,50 58,50
Union 27,50 27,50
Vereenigde Glas 556,00 556,00
Vilenzo 43,60 43,60
VolkerStevin 87,50 87,30
Vredestein 13,90 13,80
Wegener 124,80 121,00
Welna 49,00 49,00
Westlnv.F.wb 61,00 a 60,00a
WestlnvestF. 11,50 11,40
Weweler 34,00 35,10
Wolff.Handelmij 59,10 58,90
Wolters Kluwer 485,00 485,00
Wyers 23,90 23,00

Beleggingsinstellingen
A'damEOElnd.F. 447,00 444,00
ABF 112,50 112,50
ABNAmroAinF 83,10 82,90

ABNAmro Aand.F. 97,00 e 95,30
ABNAmroAmerF. 71,60 69,90
ABN Amro Eur. F. 86,70 85,40
ABNAmro Far E.F. 76,60 75,10
ABNAmro L.Gr.F. 182,80 182,80
ABNAmro Neth.F. 116,90 116,00
ABN Amro Obl.Grf. 199,90 200,00
ABN Amro rent.div 155,60 155,60
Aegon Aandelenf. 46;00
Aegon Spaarplus 5,00 5,00
AldollarßFs 30,60 30,60
Alg.Fondsenbez. 251,00 246,50
AllianceFund 7,60 e
Alrenta 230,80 231,10
Amvabel 90,30 89,20
Asian Cap.Fs 61,10 60,70
Asian Select. F. 103,50 100,30
Asian Tigers F. 111,00 107,00
ASN Aandelenf. 52,80 52,50
Austria Global 1223,00 1223,00
AustroHung.F 7,70 7,70
AXAAand.lnt. 76,30 76,30
AXAE&LBelegg.l 94,40 94,80

t AXA E&L Belegg.2 93,80 93,90
AXAE&LBelegg.3 117,80 117,80
AXAE_LBelegg.4 87,50 87,60
AXA E&LKap.Rente 118,60 118,70
AXAObl.Ned. 76,50 76,60
BemcoßentSel. 62,20 62,20
Bever Holding 4,80 4,80
Biogrondßelegg. 10,60 10,60
Capa CityRealty 1,33 1,40
CL Aandelenfonds 96,10 95,70
CLLiq.Groeifonds 102,50 102,50
CLObLDividendf. 101,10 101,30
CLObl.Waardef. 122,00 122,10
Comm.Argeus F. 88,00 87,70
Comm.Benacus F. 90,50 90,30
Comm.Cea F. 92,70 92,60
CuMPreferentF. 106,70 106,80
DeltaLl.Dollarf. 53,80 54,20
Delta Lloyd ECU 54,50 55,10
DeltaLloyd Inv. " 39,10 38,90
DeltaLloyd Mix 73,00 73,00
DeltaLloydRent 60,00 60,00Donau Fonds 27,60 27,20DP America Gr.F. 35,30 35,30
EGFlnvestm. 156,00 156,00
EMF Rentefonds 83,10 83 10
EMS GrowthFund 103,10 103^60EMS IncomeFund 91,80 9180
EMS Offsh.Fund 100,80 10100
Eng-Holl.Bel.Tl 10,60 10,60
Eng-Holl.Bel.Tr. 20,00 20,00
Envir.Growth F. 41,50 41,50
Esmeralda part. 38,20 38,00
Eur.Ass. Trust 8,30 8,30
Euro GrowthFund 60,00 60,00
Euro SpainFund 7,80
FarEastSel.F. 78,50 78,50
GAFAm.Liq.F.ecu 1,56 1,55
GAFAm.Obl.F.ecu 1,81 1,80
GAFBfr.Liq.F.bfr 1058,30 1058,40
GAFDMLiq.F.ecu 1,61 1,61
GAFDM Obl F. ecu 1,58 1,58
GAFEng.Aandf.ecu 2,12 2,09
GAFEng.Liqf.ecu 1,25 1,24
GAFEng.Oblf.ecu 1,33 1,33
GAFEur.Aandf.ecu 2,25 2,24

GAFEur.Oblf.ecu 2,21 2,21
GAFGl.Managf.ecu 2,54 2,51
GAFJap.Aandf.ecu 1,13 1,12
GAF Japüqf.ecu 1,65 1,65
GAFJap.Oblf.ecu 1,77 1,77
GAFN-Am. Aandf.ecu 2,28 2,25
GAF V.Oost.Aandf.ecu 3,27 3,17
German CityEst. 32,30 32 30GimGlobal 56,20f 56,00Groeigarant 1,38 1,37Holl.Eur. Fund 60,00 60 00
Holl.Obl.Fonds 132,00 13150Holl. Pac. Fund 136,00 e 135 50Holl. Sel.Fonds 98,50 98,50
Holland Fund 90,80 90,80
HoogeHuysHypf, 124,90 124,80
INBBnk Verre Oost. 46 00 45 40
ING Bnk Dutch F. 61,90 61,50
INGBnkGeldm.F. 61,24 61,25
INGBnkGIob.F. 52,70 53,10
INGBnkObhg.F. 33,00 33,10
INGBnkßentegr.F 129,30 129,30
'INGBnkSpaard.F. 103,92 103,92
Interbonds 488,00 488,00
Intereffekt 500 27,50 27,00
Intereffekt wt 24,80 23,30
Intereffekt Yen Value 81,50 80,70
Investapart. 81,00 80,50
ISHimal.Funds 17,70f 17,30f
Jade Fonds 214,50 211,90
Jap.Convertible.F. 50,00 50,00
Jap.lnd.AlphaF. 7050,00
Jap.Sect.Rat.Yen 5400,00
JapanFund 18,80 18,60
Korea Pac.Tr.s 14,10
LatinAm.Eq.F. 100,90 98,30
Leveraged Cap 59,10 58,70
Liquirent 54,65 54,65
Mal.CapitalF.s 16,00 16,00
MeesObl.Div.F. 115,30 115,10
MexicoIncome F. 18,20 18,00
Mondibel 77,10 77,10
Nat.Res.Fund 75,50 74,50
NewAsia Fund 10,50 10,40
Nomura Warr. F. 0,20 0,20a
OAMFRentefonds 11,80 11,60
Obam.Belegg. 314,00 310,50
OhraAand.F. 64,70 64,40
Ohra Liq.Grf. 54,20 54,30
Ohra Obl.Df. 54.70 54,80
Ohra Obl.Grf 55,20 55,20
Ohra Onr.G.F. 58,70 58,50
Ohra Totaal F. 58,40 58,30
OrangeFund 27,80 27,80
Pac.Dimensions 31,00 31,00
Pac.Prop.Sec.F. 45,30 45,40
PiersonRente 128,70 128,80
Pitcher 45,80 45,50
Postb.Aandelenf. 57,40 57,30
Postb.Beleggf. 57,80 57,80
Postb.Obl.f. 47,90 48.00
Postb.Verm.gr f. 60,10 60J0RentalentBel. 169,10 169,20Rentotaal NV 38,60 38^60RG Aand.Mixfund 59,80 59,50
RG America F. 136,60 134^60RGDivirentF. 51,40 51,40
RGEuropeF. 127,80 127,70

RGFlorenteF. 129,70 129,70
RG Hollands Bezit 97,60 97,40
RG NettorenteF. 105,60 105,60
RG Obl.Mixfund 61,30 61,30f
RGPacificF. 141,30 138,20
RG Rente Mixfund 63,60 63,60
Robeco 112,80 111,60
Rodamco 50,70 50,30eRodamcoßet.Ned. 100,10 100,10
Rodin Prop.s 67,50 68,00
Rolinco 116,00 114,20
Rolincocum.p 89,20 89,00
Rorento 82,60 82,50
Schrod.lntPr.F 28,30 28,20
Sci/Tech $ 15,30 14,30
Suez Gr.Fund 50,40 50,40
SuezLiq.Grf. 201,10 201,10
TechnologyFund 16,30 16,30
TokyoPac.Hold. 233,20 233,50
Tolsteeg, Beleggmij 349,00 a 346,00aTrans Eur.Fund 90,50 89,00
Transpac.F. 356,00 348,50
Uni-Invest 19,20 19,20
Unico Inv.Fund 64,00 64,00
Unifonds DM 33,00 33,00
Vaste Waard.Ned 52,70 52,50e
VastNed 104,50 104,00
VHS Onr. Mij 4,70 e 4,70 eVIB NV 44,70 44,50
VSB Aand.F. 99,10 99,10
VSB Liq.Groeif. 100,00 100,00
VSB MixFund 60,20 60,20
VSBObl.Groeif. . 108,40 108,40
VSBRente Fonds 100,60 100,70
WBO Intern. 68,30 67,90

«WereldhaveNV 95,80 95,30f
WorldProp.F. 70,00 70,00

Wall Street
alliedsignal 32'A 31
amer.brands 34 '/> 34
amer.tel.tel 51 J/s 50 5/b
amococorp 61 Vi 60
asarco mc. 27 Vi 26
bethl. steel 16 '/> 16Vi
boeing co 44"/« 45
can.pacific 15 Vi 15 Vt
chevron 43 'A 43
chiquita 13'/« 123.
chrysler 48 'A 46 Vi
citicorp 41'/: 41 Vt
cons.edison 24 5/. 24 'A
digit.equipm. 36 Vi 34 'A
dupont nemours 54 'A 52'A
eastman kodak 47 'A 45 ' A
exxon corp 60 3A 60 3A
ford motor 27 Vt 26 '/a
gen. electric 47 ''A 46 'A
gen. motors 37'/i 36 5/«
goodyear 32 5/. 31'/«
hewlett-pack. 99 3A 96
int. bus.mach. 72'/« 69 3/S
int. tel.tel. 84 82 S.
kim airlines 26 !_ 26
mcdonnell 14114 139 'A
merckco. 37 35 Va
mobiloil 84'/> 84 'AI omega financ. 24 Vt 25 'A

Philips 30 29 J/«
royal dutch 108 106 Vt
sears roebuck 48 'A 46 Vt
sfe-south.pac. 16 'A 16
texacoinc. 61'/< 61%
travelers 31 Vt 31
united techn. 573/a 55'/«
westmghouse 13 Vt 12 3A
whitman corp 16 Vt 16 Vt
woolworth 15 14s/a

Advieskoersen
amerik.dollar 1,675 1,795
austr.dollar 1.26 1,38
belg.frank(100) 5,28 5,58
canad.dollar 1,210 1,330
deensekroon (100) 27,10 29,60
duitsemark (100) 109,50 113,50
engelse pond 2,60 2,85
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
itaüire (10.000) 09,90 11,60
japven(10.000) 173,00 179,00
noorse kroon (100) 24,20 26,70
oost.schill. (100) 15,62 16,12
port.escudo(lOO) 0,98 1,16
spaanse pes. (100) 1,25 1,41
turkse lira(100) 0,0032 0,0059
zuid.afr.rand 0,40 0,55
zweedsekr. (100) 22,20 24,70
zwits.fr. (100) , 129,75 134,25
Wisselmarkt
amerik.dollar 1,73975-1,74225
antill.gulden 0,9650-0,9950
austr.dollar 1,3240-1,3340
belg.frank (100) 5,4465-5,4515
canad.dollar 1,26775-1,27025
deensekroon (100) 28,625-28,675
duitsemark (100) 112,0550-112,1050
engelsepond 2,7295-2,7345
franse frank(100) 32,625-32,675
grieksedr.(lOO) 0,6780-0,7780
hongk.dollar(100) 22,4150-22,6650
iersepond 2,6950-2,7050
ital lire (10.000) 10,885-10,935
japven(10.000) 177,300-177,400
nwzeel.dollar 1,0800-1,0900
noorsekroon (100) 25,575-25,625
oostenr.sch. (100) 15,9190-15,9290
port. escudos (100) 1,0790-1,1190
spaansepes. (100) 1,3400-1,3500
zweedse kr. (100) 23,645-23,695
zwits.frank (100) 132,265-132,315
ecu. 2,1320-2,1370

Indexen
cbs koersindex 274,80 271,70
DowJones 3677,99 -91.52
EOE-index 411,19 406,44

Optiebeurs
serie omzet v.k. s.k.

abnamrocdec 62,50 325 0,90 0,50
abnamro c apr 60,00 242 4,60 4,20
abnamro c jul 60,00 196 5,10 4,70
abn amro p jan 62,50 224 2,10 2,50
abn amro pj96 52.50 503 1,70 1,80
ah c jan 52,50 184 1,70 1,50
ah papr 50,00 400 1,20 a 1.10
dsm c jan 135,00 540 5,50 4,30
dsm c apr 145,00 430 5,50 4,30
els papr 17,00 162 0,80 0,70
coc c dcc 405,00 412 10,40 7,60
coc c dcc 410,00 537 7,10 5,00
coc c dcc 415,00 662 4,70 3,10a
coc c dcc 420,00 419 2,80 1,70
coc .jan 410,00 729 11,90 9,50
coc c jan 420,00 260 7,00 5,20b
coc cjan 430,00 226 3,60 b 2,70
coc c 097 410,00 682 56,00 52,00
coc pdec 395,00 254 1,00 1,50
coc pdec 400,00 693 1,80 2,70
coc pdec 405,00 534 2,80 4,20
coc pdec 410,00 625 4,60 6,50
coc pjan 405.00 182 5,40 7,00
coc pjan 410,00 451 7,30 b 9,00
coc p097 410.00 700 25,00 25,50
fO3O pnov 96,90 2625 2,16 -a
hoog pjan 70,00 222 0,80 1,10
hoog pjan 80,00 268 4,50 a 5,00
ing c dcc 80,00 294 1,40 1,00
kim pdec 45,00 179 0,80 1,00
kpbt pjan 47,50 505 I,loa 1,00
nedl c jan 60,00 262 2,00 1,10
nedl pjan 55,00 500 2.20 3,50
nll c feb 95,00 300 1,50 1,50
nut c feb 90,00 510 6,20 6,00
nut c feb 95,00 258 4,10 3,70
nut pfeb 85,00 719 3,50 3,80a
olie pjul 180,00 259 4,80 5,50
phil c dcc 55,00 1355 0,80 0,40
phil c jan 50,00 372 4,50 3,60
phil c jan 55,00 194 1,60 a 1,20
phil c jan 60,00 164 0,50 0,40
phil pdec 52,50 204 1,00 1,50
phil pjan 52,50 493 1.60 b 2,20
phil pjan 55,00 204 3,10 3,80
polyg pmei 75,00 210 5,50 a 5,30
tops pdec 730,00 193 5,50 9,50
umi c jan 200,00 240 4,40 3,50
umi pdec 195,00 184 2,20 3,20b
umi papr 220,00 '600 24,00 a 25,20
Goud en zilver
Goud onbewerkt 21,170-21,770, vorige
21,300-21,900,bewerkt 23.370 laten, vo-
rige 23,500 laten.
Zilver onbewerkt 250-320, vorige
'250-320, bewerkt 360 laten, vorige 360
laten.

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

Korting op goedgekeurd beveiligingssysteem

Schadeverzekeraar maakt
het autodieven moeilijker

J^>n onze redactie economie

IjfN HAAG - Het aantal
it ïefstallen ri Jst de pan
erdl " a^&eloPen iaar veran-

h fin n in Nederland meer dan'iel auto's onvrijwillig vante?far- °m niet Jaarlijks de

' ate ringspremies sterk te
I gq 1} stiJgen (komend jaar

len- ze opnieuw omhoog)
let Nationale-Nederlanden
Ro .de 'gelegenheidsdief'
'er> i

ker maken. De schade-
en 2r.eraar biedt haar klan"
ievx gulden korting op een
■fta dat mini-,, al 400 gulden kost.

et*. _i
met een casco-verze-

JiU^i a.uto van maximaal drie jaar

" len k
Jgen vanaf 1 janauri 200 gul-IW. ,01:tmg op een gecertificeerd

t«^ lokkeringssysteem. Dit sys-
l''iticóri at Van afstandsDediening 0I
itlat *s voorzien, zorgt ervoor
'X^n eventvele dief de auto niet

' 'Ut0 ten- °P het moment dat een
"ordtll^ Deveiliging toch gestolen

''^ h . ngt Nationale-Nederlan-
'% ; eigen risico van 300 gulden,Jeti inrekening.

' ï>?°t §edeelte van de auto's
'°°rb 10evalli.g' gestolen: voor bij-
'ruiij6. Joyriding of voor het ge-
)e Sc,a^ vluchtauto na een overval.
lez e denkt vooral
:en jC^^tallen te kunnen beper-
Uet".7 e verzekeraar heeft blijkbaar
lerd Ulusie dat de meer dan hon-
'en<iesPr°fessionele autodiefstal-
üiw Zlcn door een startonderbre-

v
ysteem laten afschrikken-

liefst ,e voor de eigenaar is auto-pats u°°^ voor een verzekerings-
pot a) aPPiJ een ramp. De schade-
s jaals.gevolg van autodiefstallen
ard miii ongeveer een half mil-
*ker=i De grootste schadever-
kn *** van Nederland ziet zich
Sïv genoodzaakt om met in-
VsDr 11 1 :>anuari 1995 de verzeke-
e sti-eniies °Pnieuw te verhogen.

>tocein B varieert van 5 tot 15

Pe g g^ale-Nederlanden wil niet
V.? hoeveel de actie van hetcm precies kost.

Opties
Volgens Begemann-adviseur Joep
van den Nieuwenhuyzen is het kort
geding „een flauwe, politieke po-
ging om Begemann te beschadigen.
Dit zal juridische consequenties
voor meneer Van Akker hebben."
Volgens hem worden de rechten van
de vier holdings wel gerespecteerd.
Die holdings hebben nu een belang
van 15 procent in Begemann. Dat
belangkregen zij in 1992 in handen,
nadat zij hun 45 procent in VCST
hadden overgedragen aan het con-
cern van Joep van den Nieuwen-
huyzen.
Volgens een overeenkomst hebben

de vier een terugkoopoptie op het
belang van 45 procent. In het plaat-
singsprospectus van de Zwiterse
bank ÜBS wordt die optie volgens
Van Akker nergens vermeld. „We
kregen het plaatsingsprospectus
toegespeeld. Daarin wordt de terug-
koopoptie niet vermeld. Met het
kort geding willen wij ervoor zor-
gen dat de overeenkomst wordt na-
geleefd," zegt de directeur-gene-
raal.

f f achtergrond £
Naast de terugkoopoptie bestaat er
nog een andere optie. Met Joep van
den Nieuwenhuyzen is afgesproken
dat hij hun Begemann-pakket van
15 procent terug moet nemen als de
Begemann-koers op 14 april 1995
nog onder de f 114 is gebleven. De
transactie zou Van den Nieuwen-
huyzen persoonlijk omgerekend
f 75 miljoen kunnen kosten.
Volgens Van den Nieuwenhuyzen is
er niets aan de hand. „We hebben ze
schriftelijk laten weten dat hun
(rechten gerespecteerd worden. Ook
mijn banken nebben dat schriftelijk
aan hen laten weten," zegt hij.
Hij schetst een geruststellend sce-
nario. Als Begemann VCST ver-
koopt, ontvangt Van den Nieuwen-
huyzen van Begemann een bedrag
van f 73 miljoen ter aflossing van
een schuld (Van den Nieuwenhuy-
zen leende enkele jaren geleden
f 150 miljoen aan Begemann). „Met
dat geld koop ik de stukken van de
vier instanties terug," aldus Van
den Nieuwenhuyzen.

Begemann wil voor de Vlaamse
autoindustrie-toeleverancier VCST
zon 4 miljardBelgische frank (om-
gerekend circa f 220 miljoen) ont-
vangen, zo meldt het Belgische
dagblad Het Belang van Limburg.
Dat bedrag kon Van Akker niet be-
vestigen.
Met de verkoop van VCST hoopt
het concern van grootaandeelhou-
der Joep van den Nieuwenhuyzen
de schuldenberg te verminderen.
Ook Holec International staat al
enige tijd in de etalage.

Maandag werd bekend dat het Be-
gemann-vermogen door de onder-
gangvan de Vlaamse Boelwerf flink
was geslonken met f 113 miljoen.
Daardoor zakte de solvabiliteit met
enkele procenten van 41,2 procent?
tot 38,7 procent.
Niet uitgesloten is dat het garantie-
vermogen nog verder zal zakken
met in totaal fBl miljoen. Dan zou
de solvabiliteit nog maar net boven
de 35 procent schommelen. In het
eigenvermogen is namelijk een vor-
dering van f 32 miljoen op de
Vlaamse regering verwerkt. Die
vordering wordt betwist. Om het
geld binnen te krijgen, moet Bege-
mann naar de rechter.
Ook is de waarde van het onroerend
goed van de Boelwerf (f 49 miljoen)
op de balans verwerkt. Niet uitge-
sloten is dat na een faillissement de
waarde van de gebouwen en grond
daalt. Volgend jaar tijdens de pre-
sentatie van het jaarverslag wordt
bekend of deaccountants van Bege-
mann de waarderingen hebben ge-
accepteerd.

economie

Werkgelegenheid
neemt nog steeds
onvoldoende toe

EN HAAG - Het herstel van de economie
eidt (nog) niet tot een herstel van de werk-§elegenheid. Dat blijkt uit de nieuwste cij-

ters van het Centraal Bureau voor de Statis-
!ek (CBS). Het aantal banen voor werkne-mers groeit dit jaar weliswaar weer licht -34.000 - maar dat is volstrekt onvol-
°ende om de groei van deberoepsbevolking

* met jaarlijks 100.000 personen per jaar -°P te vangen. Laat staan dat de werkloos-neid erdoor kan afnemen.
In de jaren 1988 tot 1991 steeg het aantalba-
lsn

Van werlmemers jaarlijksmet gemiddeld
30.000. De beroepsbevolking nam ook in die

wen toe met pakweg 110.000 personen per
jaar. De werkloosheid nam in die periode°an ook af met 40.000 per jaar. Na 1991 ver-
hindert de groei van het aantal banen om in

1993 zelfs om te slaan in een negatieve groei.
In combinatie met een forse toename van de
beroepsbevolking leidt dat tot een explosieve
groei van de werkloosheid.
Toen de Nederlandse economie dit voorjaar
langzaam uit het dalkroop, presenteerde het
CBS hoopvolle cijfers over de werkloosheid.
Na een stagnatie in de groei van de werk-
loosheidscijfers leek het erop alsof de daling
in de werkloosheid niet lang meer op zich

zou laten wachten. Maar dat moment is nog
steeds niet gekomen.
Uit tal van CBS-indicatoren blijkt dat de
werkloosheid nog steeds niet afneemt. Het
aantal banen van werknemers is één van die
indicatoren. Een ander belangrijk cijfer is de
ontwikkeling van het aantal vacatures. Ook
die is teleurstellend. Het aantal vacatures
stijgt weliswaar weer voor het eerst sinds
lange tijd, maar de stijging is minimaal.
Het beeld is overigens nog somberder als de
toch al bescheiden groei van het aantal ba-
nen van werknemers in de eerste helft van
dit jaar wordt omgerekend naar voltijdsba-
nen. Dan blijkt dat de groei vooral te dankenis aan deeltijdbanen en flexibele banen,
maar dat de werkgelegenheid per saldo ge-
lijk is gebleven.

Belgische overheidsholdings tarten Begemann-concern

Volvo Car Sint Truiden
inzet van kort geding

Van onze redactie economie

HEERLEN - De relatie tussen de
Vlaamse overheid en Begemann
komt steeds verder onder druk te
staan. Vier overheidsholdings heb-
ben het Begemann-concern via een
kort geding voor de rechtbank ge-
sleept in verband met de geplande
verkoop van Begemann-dochter
Volvo Car Sint Truiden (VCST). Dit
heeft G. van Akker, directeur-gene-
raal van de Vlaamse Investerings-
maatschappij Gimv, gisteren beves-
tigd. Binnen enkele weken volgt een
uitspraak.

De vier, Gimv, Nim, Sidinvest en
Alinvest zijnbang dat hun belangen
worden geschaad bij verkoop van
VCST. De Union Bank of Switser-
land (ÜBS) is inmiddels op zoek
naar kopers.

Kosten voor representatie
blijken toch aftrekbaar

Van onze redactie economie

APELDOORN - Er gloort weer
hoop voor mensen in loondienst
die voor hun beroep nogal wat
uitgeven aan representatiekos-
ten. De belastingkamer in Arn-
hem heeft bepaald dat het voor-
malige Apeldoornse gemeente-
raadslid J. Salemink een deel
van de door hem gemaakte re-
presentatiekosten mag aftrek-
ken. Het is voor het eerst dat een
geschrapte aftrekpost alsnog
mag worden opgevoerd, aldus H.
Verbeek van administratiekan-
toor Ensemble in Apeldoorn, die
de belangen van Salemink op dit
terrein behartigt.

Een aantal jaren geleden werd
fors het mes gezet in allerlei pos-
ten die aangewend konden wor-
den om het belastbaar inkomen
te drukken. Ook de representa-
tiekosten waren daardoor niet
langer fiscaal 'te verrekenen.
Adviseur Verbeek meende echter
dat het in het geval van zijn

cliënt alleszins het proberen
waard was een poging te onder-
nemen de kosten toch aftrekbaar
te kunnen krijgen.
„De representatiekosten die mijn
cliënt moest maken, overstegen
ruimschoots de toeslag die hij
daarvoor ontving. Bovendien
was het voor het uitoefenen van
zijn werk als raadslid van belang
dat hij die kosten maakte," stelt
Verbeek. De rechter, mr. P. van
Schie, bepaalde dat Salemink 58
procent van zijn gemaakte re-
presentatiekosten van zijn be-
lastbaar inkomen mag aftrek-
ken.
Salemink toont zich zeer ingeno-
men met de uitspraak. Niet zo-
zeer om het becjrag - het gaat om
enkele honderden guldens -
maar vooral om het principiële
karakter. Naast de normale ver-
goeding die raadsleden krijgen,
ontvangen ze ook een onkosten-
vergoeding. „Maar noch bij de
Vereniging van Nederlandse Ge-
meenten noch bij Binnenlandse
Zaken kan men aangeven hoe
groot het deel is dat bestemd is

voor representatiekosten. Daar-
om is het goed dat deze uit-
spraak er is."

Ruimer
„De rechtbank heeft de wet rui-
mer uitgelegd dan de staatsse-
cretaris altijd heeft gedaan,"
aldus Verbeek. Hij vermoedt dat
er nu öf reparatiewetgeving
komt zodat de zaak alsnog ver-
der wordt 'dichtgetimmerd', of
dat de fiscus accepteert dat kos-
ten gemaakt voor representatie-
doeleinden voor een deel afge-
trokken kunnen worden.

Het is nog onduidelijk of de be-
lastingdienst in cassatie gaat te-
gen de uitspraak van de rechter,
aldus een woordvoerster van het
ministerie van Financiën. Vol-
gens haar heeft de rechter 'een
belangrijke nuancering aange-
bracht', maar het gaat te ver te
verwachten dat alle representa-
tiekosten voortaan door iedereen
weer afgetrokken kunnen wor-
den, meldt ze.

Arbeidsbureaus eisen werk
" Zon 4.000 mede-
werkers van de ar-
beidsvoorziening
hebben gisteren ge-
protesteerd tegen de
dreigende ondergang
van hun organisatie.
Tijdens een actie-
bijeenkomst van
AbvaKabo, CFO,
CRP en CMHF bij
het CBA-hoofdkan-
toor in Rijswijk,
benadrukten zij het
belang van een slag-
vaardige organisatie
die zich voot 100
procent geeft „aan
werk en nog eens
werk."
Er komen grote be-
zuinigingen op de
arbeidsvoorziening
af: 100 miljoen voor
1995 en 500 miljoen
voor 1996 en later
jaren. In totaal daalt
het budget met onge-
veer eenderde. Dat
betekent volgens de
werknemers onver-
mijdelijk het failliet
van de organisatie.
De bonden hebben
ernstige kritiek op
de afwachtende hou-
ding van het bestuur.
Het CBA-bestuur
maakt zich volgens
hen wel zorgen over
de organisatie, maar
bestuurt niet. De
vakbonden vragen
behoud van werkge-
legenheid, geen ge-
dwongen ontslagen
en een daadkrachtige'
inzet voor een gezon-
de organisatie.

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

Reuzepiccolo's
Over 1 of 2kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal één woord in grotere letter (14-punts).
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo's en
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogteper
kolom: ’ 1,90.
Afwijkende tarieven Kontakten/Klubs en 06-lijnen: ’ 2,35.
Advertenties onder nummer: ’ 7,50.
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4,75.
Prijzen zijn exclusief 17,5% BTW. Betaling contant of
met de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITENDa contant en mét
legitimatie.

Telefonisch opgeven

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

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

HetLimburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
bijna 250.000personen van 13 jaaren ouder.
(Bron: CebucoSummo Scanner) 0930

//_Z/:

w]'*m Geneviëve
Eindelijk 18

Proflciat H.G. van Mama, Papa,
pa n Roger, Esmeralda, Walit en
■ "t-1 Roman.

Abraham gezien? Proficiat!

D 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.
De kinderen. i_h_^_m-h-_m_h_^-i-_^_^

" . ; Personeel gevraagd
_^

'n Geweldige kans
voor 'n tweede inkomen

Part-time of full-time.
Werk als zelfstandig consulentvoor de verkoop van

exclusieve sieraden en mode-accessoiresvoor vrouwen
en mannen. Geen investering ofkapitaal nodig. VOLLE-

DIGE ONDERSTEUNING en TRAINING. Informatie-
gesprek in Heerlen op vrijdagavond 25 november en zater-
dag 26 november. Voor een persoonlijke afspraak, bel: 045-
-711555 (overdag) of 422561 ('s avonds) of 05712-71858.

Jong productiebedrijf in regio Kerkrade zoekt ter
versterking van haar secretariaat een energieke,

inventieve en
spontane kandidate

met enige jarenwerkervaring in het bedrijfsleven
* Goede beheersing van de Duitse, Engelse en

Nederlandse taal in woord en geschrift
* WP-ervaring

* Commerciële affiniteit
* Goede telefoonstern

* Collegiale inslag
De geschikte kandidate houdt bovendien van organiseren
en prefereert dekorte communicatielijnenbinnen een klein

* team.
Schiftelijke sollicitaties met uitgebreid CV en recente

pasfoto: Br.o.nr. B-06244, Limburgs Dagblad, Postbus
2610,6401 DC Heerlen.

BEGRAFENIS- en CREMATIEVERZORGING DE
UNIVERSELEB.V. te Hoensbroek zkt op korte termijn een

interieurverzorgster
voor ca. 6 uren per week. Deze werkzaamheden kunnen

uitsluitend en alléén uitgevoerd worden na 17.00uur. Heeft
u interesse neem dan tijdenskantooruren van maandag

t/m vrijdag vanaf 8.30tot 17.00 uur telefonisch contact op
met mevr. M. Meijer onder nummer 045-212926.

Personeel aanbod........... HVANT| ...»

Voor alle voorkomende
werkzaamheden in, om en
aan uw huis. Hvanti Klus-
senbedrijfg 046-518105
HARON de gevelrenovatie-
specialist. Uitkappen oude
voegen, gevelreinigen, op-
nieuw invoegen, impregne-
ren, injecteren, cementwerk,
sier-, spuit- schilderwerken,
schoorsteen reparaties, ver-
bouwingen. Het waterdicht
maken van gevels, kelders,
enz. tot 15 jaar garantie. Tel.
045-212794 / 043-634645 /
04954-2065 na 18 uur.
AANNEMERSBEDRIJF kan
nog verbouwing en nieuw-
bouw aannemen op korte
termijn, g 045-414594.

Te huur gevraagd
BEEK, Irenestraat 50. Goed
gel. app., cv., 2 slpks, aan-
bouwk., kunststoff. koz.,
dubb. glas. Huurprijs ’895,-
-per mnd. Waarborgsom 3
mnd huur. Huisdieren ver-
boden! 046-519644.

(Huis)dieren
De grootste KENNEL van
Limburg. Alle jonge ras-
hondjes. Meer dan 60 ras-
sen plus gar. en tatoeage. KI.
America, Th.Watsonln 34
Achel(B). 09-3211644489
Zond, open maand, gesl.
Te koop prachtige DOBER-
MANN pups, kampioenafst.
ingeënt en ontwormd. Telef.
08866-3151.
Te k. BERNER-SENNEN-
PUPS met stamb. van HD-
vrije ouders. 08866-2483.
Te k. mooie witte KEES-
HONDJES, 7 weken. Tele-
foon 04492-3421.
Te k. 2 mooie donkere
Mechelse HERDERHOND-
JES, 6 weken oud; 1 Mech-
else herder teef, 8 mnd. oud.
Telef. 04492-3421.

Kunst en Antiek
Te koop HÜMMELBORDEN
1971 t/m 1992, alle in nieuw-
staat. Br.o.nr. B-06249,
Limburgs Dagblad, Postbus
2610,6401 DC Heerlen.

Personeel gevraagd
Danico BV Heerlen groep Euro-Queen zoekt

vertegenwoordigers
Bent u opzoek naar een nieuwe uitdaging?
Wenst U te werken in een prettige omgeving

en met een aangenamegroepssfeer?
Wenst u een goede verdienste, eventueel
met uitzicht op een vrijwel unieke carrière?

Bent u overtuigdvan u zelf neem dan contact met
dhr. Leenders, 045-712229.

HetLimburgs Dagblad vraagt

BEZORG(ST)ERS voor
Vrieheide

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

Rumpenerstr. 81, Brunssum. g 045-256363.
PEPPERMILL vraagt

Buffetbedienden
met ervaring. Telef. 045-415794.

C> unique
uitzendburo
Op korte termijn hebben wij plaatsingsmogelijkhedenvoor:

Chauffeurs (m/v)
Bent u in het bezit van het chauffeursdiploma en groot rij-
bewijs, minimaal 1.75 mtr. groot en flexibel inzetbaar, rea-
geer dan snel. Betreft ritten in Nederland, België en Duits-
land. Werkzaamheden zijn voor langere tijd.

Machine bankwerker (m/v)
Voor het reviseren van electromotoren, tandwielkasten, etc.
Betreft voornamelijk conventioneel draai- en freeswerk. Bij
gebleken geschiktheid mogelijkheid voor vast fulltime
dienstverband.

Centralist / planner (m/v)
U hebt een goede telefoonstern, weet goed overzicht te be-
houden en kunt tegelijkertijd de net binnengekomen tele-
foontjes vertalen in een adequate planning. Betreft baan
voor minimaal 20 uur per week. Onze opdrachtgever is ge-
specialiseerd in personen- en groepsvervoer.

Ervaren wikkelaar (m/v)
Heeft u ruime ervaring in het wikkelen van kleine en grote
electromotoren en bent u in het bezit van rijbewijs B, dan
hebben wij een vaste fulltime baan voor u.

Spontane LTS-er E (m/v)
Wij zoeken een spontane schoolverlater die intern opgeleid
wil worden tot wikkelaar. Betreft voornamelijk revisiewerk-
zaamheden. Bij gebleken geschiktheid behoort een vast
dienstverband tot de mogelijkheden.

Regelmatig hebben wij vacatures voor ervaren construc-
tiebankwerkers, draaiers en fresers voor zowel conventio-

neel als CNC werk.

Bent u geïnteresseerd in één van bovengenoemde vacatu-
res? Neem dan snel contact op met onze vestiging in Heer-

len, Emmaplein 2. S 045-718170

fr unique uitzendburo
Unique mensen maken het verschil

MODEL worden? Laat u niet .._-,..
misleiden!! Bel de model- MOpEL worden? Laat u
lenlijn: 06-91122360 (1 gpm) kosteloos en professioneel
voor objectieve informatie. fotograferen. S 03440-30022.

Onroerend goed te huur aangeboden

Schin op Geul - Valkenburg
Te huur mooie zonnige etagewoning. 1e Verd. met dakter-
ras. Ind. woon- eetkamer, keuken, slaapkamer, badkamer,
w.c, hal, huur’ 650,- nevenkosten’ 120,- p.mnd.

Inl. na 18.30 uur 04459-2704.
2-Pers. APPARTEMENT:
woonk., slaapk., keuken,
badk., w.e., entree, berging.
Gestoff. Centr. Hoensbroek,
g 045-214175 na 17.00 uur
Te huur 2-pers. apparte-
ment te HOENSBROEK.
Telef. 04492-1822.
APPARTEMENT, 1 slpk,
aparte douche, toilet, woonk.
met open keuken, huurpr.
’B3O,- p. mnd mcl. gas-wa-
ter-licht, per 1 december.
Bellen voor afspraak na
18.00 uur 045-210020.
Heerlen, te h. Sittarderweg-
/Grasbroekerweg APPAR-
TEMENT: woonkamer, keu-
ken, balkon, badk., 2 slpks.,
berging, huur + servicekos-
ten ’860,-. Inl. 046-743275
van 11.00-14.00 uur.

Onroerend Goed
Te koop gevr. ouder
WOONHUIS met tuin (op-
knappen geen bezwaar). Tel.
046-753367.
Gezien de enorme vraag,
dringend woonh. te koop
gevr. (Alle prijsklassen). N.
M.W. QUADEN & Zn., Ma-
kelaardij onr. goed. Lid NVM,
M'geleen, 046-519644.
Woonhuis met SPOED te
koop gevraagd, opknappen
geenbezwaar, g 040-114752.
WOONHUIS met spoed te
koop gevraagd, staat van
onderhoud niet belangrijk.
045-724056.

Kamers
Te h. in HEERLEN Centrum,
kamer in studentenh. Telnr.
Maastricht 043-251634.
GEMEUB. zit/slaapkamer te
huur, liefst alleenst. dame/
meisje. Tel. 045-223970.

Bel de Vakman
Ervaren vakman biedt zich
aan voor straatwerk o.a. op-
ritten, sierbestrating. Ook
voor uw gehele tuinaanleg,
zeer SCHERPE prijzen.
Gratis offerte: 045-323178.
INSTALLATEUR biedt zich
aan voor alle voorkomende
werkzaamheden betreffen-
de gas, water, sanitair evt.
loodgieterswerkzaamheden.
Telef. 046-743252.
STUCADOOR kan nog
werkzaamheden aannemen.
g 045-460805.
Uw SCHOORSTEEN vegen,
per kanaal ’75,- mcl. BTW.
Telef. 045-325783.
Voor al uw oprit-terras en
SIERBESTRATING. Tele-
foon 045-320274.

Personeel vraag
Belangstelling voor NET-
WORKMARKETING? Heeft
u organisatietalent? Wilt u
uw aktiviteiten ontplooien
door consulentes te interes-
seren voor een produkt dat
zijn werking reeds heeft be-
wezen? Heeft u goede kon-
taktuele en commerciële ei-
genschappen? Bent u in
staat goede voorlichting te
geven? Dan zoeken we ü
om ons produkt, dat de ge-
zondheid bevordert, te pro-
moten. Br.o.nr. B-06179,
Limburgs Dagblad, Postbus
2610,6401 DC Heerlen.
Met spoed gevr. part-time
TAXI-CHAUFFEURS m/v
evt. WAO-er, dag- en
nachtdienst en weekend-
dienst. Julianastraat 6,
Brunssum. Tel. 045-252444.
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.
Gevraagd part-time TAXI-
CHAUFFEUR. Persoonlijk
melden Maastrichterstr. 155,
Brunssum.
Aquisitie-bureau zoekt da-
mes/heren met een (duidelij-
ke) goede telefoonstern voor
telefonische ADVERTEN-
TIEVERKOOP. Bel voor af-
spr.: 046-372089 of 372429.
Gevraagd 2 jonge energieke
MEDEWERKERS voor
vleeswarenproduktie, Ift. tot
19 jr. Gillissen Vleeswaren
Heerlen. Voor tel. afspr.: 045-
-729531.
Full-time CHAUFFEUR gevr.
met ervaring. Persoonlijk
aanmelden, Hompertsweg
12, Landgraaf.

Tempo-Team Uitzendbu-
reau zoekt per direct een
SORTEERDER (m/v) voor
een distributie-bedrijf in Sit-
tard. U sorteert pakketten tot
30 kg en toetst nauwkeurig
codes in. U bent gedurende
langere tijd van ma. t/m vrijd.
's ochtends beschikbaar van
05.00 tot 09.00 uur. Leeftijd
vanaf 25 jaar. Info: 045-
-514222, Marianne Bardoul,
Sittard, Rosmolenstraat 4.
MASSEUSE gevr., werk op
lok. Interne opl. en deeltijd
mogelijk. Tel. 06-53213922.

Gevr. schooltour CHAUF-
FEURS, m/v met klein en
groot rijbewijs, Ift. geen be-
zwaar, voor een leuke och-
tend en/of middagbaan. Bel
Loo-Tax, 045-458020.
Met spoed gevraagd: TAXI-
CHAUFFEURS, part-time
weekend, bij voorkeur met
ervaring. Micro Taxi Vos,
Landgraaf, g 045-312958.
Met spoed gevraagd: erva-
ren LOODGIETER die zelf-
standig kan werken. Tevens
schoonmaaksters voor di-
verse lokaties. Voor beide
functies geldt m/v. Meer in-
formatie, Tènce! Uitzendbu-
reaug 045-712121.
lnval-/hulpkracht voor 2-3
middag. -AVOND. Soll. St.
Gez. Lich.,g 045-352044.

Bedrijfsruimte
BELEGGERS let op! Zien is
kopen en investeren. Te k. 2
nieuwe bedrijfshallen op
plaats van ca. 1.750m2. In-
dustrieterrein De Berk, Echt.
1e hal is 425m2 met buiten-
terrein van ca. 250m2, ge-
heel is pas nieuw. 2e hal is
200m2 met kantoor, keuken,
toilet, verwarming. Alarm e.d.
en buitenterrein van ca.
800m2. Geheel verhard. Te-
vens te k. op industrieterrein
De Berk, Echt een bedrijfs-
hal van 600m2 met kantoor
25m2, verharde buitenplaats
van 1.600(1)2, alles totaal
2.200m2, rondom alarm
aanwezig. Pand is 2 jaar oud.
Inl. 04754-87933 of 06-52.
966976.

Auto's

Company Cars met
duizenden guldens voordeel

Renault Twingo blauw 08-1994
RenaultClioßLl2 3-drs.wit 03-1994
Renault 19Driver 1.4 5-drs. rood ! 03-1994
Renault 19Driver 1.4 5-drs. grijs 03-1994
Renault 19Driver 1.4 5-drs. blauw 03-1994
Renault 19Beverly 1.4 5-drs. zwart 10-1994
Renault 19S 1.7 3-drs. wit 10-1994
Renault NevadaRN 17 Europa rood 04-1994
Renault Laguna RN 1.8 wit 04-1994
Renault Laguna RT 1.8 grijs 08-1994

* Garantie t/m auto 36 mnd is.
* Radio-cassette recorder

* Inruil en financiering mogelijk
AutobedrijfKerres Heerlen,

Breukerweg 196A, Heerlen. 045-230999.
Te k. gevr. loop-, sloop- en

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

Te koop BMW 318 i i.z.g.st.
met veel extra's. Telef. 045-
-740041 b.g.g 751632.
Johan SCHMIDT autohan-
del heeft diverse auto's in
voorraad van ’750,- tot
’6.000,-. Alles met APK.
Tel. 04492-2888. Hommert
24, Vaesrade.
Te k. 3-deurs SUZUKI Jeep
SJ 410, geel kent., nov. '84, i.
z.g.st., ’ 5.750,-. Dorpsstr.
19, Bingelrade.

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,-; Kadett Diesel '86,
’5.500,-; Escort 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,-; VW Derby
'80 ’900,-. WEBER, Auto-
bedr., Baanstr. 38 Schaes-
berg. Tel. 045-314175.
LUCAR Automobielen! Dui-
zenden guldens goedkoper!
Keuze uit plm. 100 auto's,
meeste auto's 1e eigenaar:
VW Golf diesel 5x '88/'9l
vanaf ’8.750,-; VW Golf
Turbo diesel; VW Golf GTi
4x bwj. '87/92; VW Passat
Variant zwart; VW Passat 3x
'88/92; BMW 8x 315/316/
318/320i/325i/525 vanal
’2.750,-; Mercedes 190E
4x '85/'9l; Volvo combi 74C
diesel; Opel Omega combi:
Audi 80 3x bwj. '88/'9l; Ope
Kadett GSi 3x '87/'9O; Peu-
geot '205 GTi '91 zwart; Nis-
san Sunny 4x W93 vanaf
’5.750,-; Mini Jumbo 3x
'87/93 vanaf ’2.250,-; Alto
Suzuki 2x '88; Corsa 3x '85/
'90; Bus Mitsubishi L3OO 2x
'88/'9O; Ford Transit '90 pers.
bus; BMW diesel turbo '85
spotprijs; Ford Siërra 4x '84/
'92 vanaf ’2.750,-; Jeep
Daihatsu Feroza XL2 sport-
uitv. II '93; Fiat Uno 3x '86/
'92 vanaf ’2.950,-; motoren
8x; Inruilauto's: VW Golf,
Corsa, Fiesta, Micra, Peu-
geot 205 GTi. Volle garantie
van 6 mnd tot 3 jaar. Inkoop
é contant. Lucar, Holzstr. 67,
Kerkrade. Tel. 045-456963.
Voor eeen goede AUTO v.a.
’750,- tot ’lO.OOO,- met
APK gaat u naar Math.
Koenen, Handelsweg 1,
Susteren. Tel. 04499-5204.
RENAULT 11 GTL, bwj. '83,
5-drs., APK, i.g.st. vr.pr.

’ 1.150,-. 045-314967.
Suzuki SWIFT GL 5-bak, 3-
drs., kl. Ferrari-rood, bwj. 7-
93, nw. model, 1e eig., met
onderh.boekjes, in nw.st.,

’ 14.250,-. 043-254462.
Suzuki JEEP type SJ 410 V,
bwj. '83 met revis. motor, pr.
n.o.t.k. Tel. 04498-52956.
VW GOLF diesel, bwj. '79, s-
drs., techn. 100%, geen
APK, ’ 575,-. 045-314967.
Weg. omst. hed. te koop
VOLVO 340 automaat, i.z.g.
st., lage km.st., pr. ’2.600,-.
g 046-372632.

Wij kopen alle LADA'S en
ook andere auto's. Telefoon:
045-423973.

Te koop Opel OMEGA '87;
Daihatsu Cuore '88; Siërra
'88; Fiesta '85; Corsa '84;
Galant '86; Escort '84; Ci-
troen AX '88; Kadett '83;
Honda '82. Autohandel De
Kroon, Anjelierstr. 123 A
Heerlen. Telef. 045-213021.
Auto KALDEBORN bet. de
hoogste prijs voor uw auto!!
Ook Lada's. 045-411572.
Te k. gevr. LOOP-, sloop-,
schadeauto's. Betalen de
hoogste prijs. 045-423199.

Te k. gevr. AUTO'S iedere
prijskl. Schade of defekt,
geenbezw. 045-729710.
Te k. gevr. alle merken AU-
TO'S, bet. hoogste prijs. Tev.
tourcaravans. 045-416239.
Te k. Mitsubishi PAJERO
turbo diesel, '86, goede
staat, elec. schuifdak, stand,
verw. 7 pers. ’11.500,-. W.
Bergwammer, Einderstr. 38,
Heerlen-N. Telef. 045-
-212977/Fax 222277.
Te k. wegens omstandigh.
mooie MITSUBISHI Lancer
1.5 i GLX, bwj. '92, 48.000
km., pr. ’19.000,-. Telef.
04459-2348. ■■

CITROEN BK Break diesel,
model '87, div. extra's o.a. el.
schuifdak, getint glas, APK
nov. '95, vr.pr. ’6.900,-. Tel.
04405-3091.
LEIJENAAR'S-autocentrale
biedt te k. aan: VW Passat
Variant 1 .Si '91 en '90; Audi
80 1.8 S '89 + 1.8 N '88; VW
Golf I.Bi Pasadena '91; VW
Golf 1.3 i Manhattan '89;
Veetra 1.8 GLi Hatchb. '91;
Veetra 1.7 GL Diesel '91;
Corsa Hatchb. 1.2 S Van
grijs kent. s. st '89; Corsa 1.2
S GL sedan '86; Kadett sta-
tioncar 1.7 D Expression '91;
Kadett Hatchb. 2.0 GSi '90;
Kadett Hatchb. 1.6i GT '90;
Kadett Hatchb. 1.31 '89; Ka-
dett sedan 1.4 i Expression
'91; Kadett sedan 1.3 NB '89,
1.3 NB Club '87 en 1.3 S '86;
Kadett Hatchb. 1.3 NB '87
en 1.2 S '85; Kadett Bestel
1.3 S automaat '86; Kadett
Combo 1.3 S extra verhoogd
'89; Manta Hatchb. 2.0 N'79;
Kadett Hatchb. 1.6 S, 5-drs.,
zwart '83 ’2.950,-; Ascona
1.6 S automaat en stuurbekr.
'85; Ford Siërra 2.0 Special
sedan 11-'9l; Ford Siërra
2.0 Special Combi '91; Ford
Siërra 2.3 Diesel sedan met
stuurbekr. '90 ; Ford Siërra
1.6 RS uitv. sedan '87; Ford
Siërra 1.6 Laser '87; Ford
Escort 1.4iCL '91; Fiat Tipo
1.4 i '90; Renault 21 Nevada
GTS '87; Toyota Celica 1.6
ST Liftb. '86; Toyota Carina
II 1.6 XLi Liftb. '90; Merce-
des 250 TD stationcar '86;
Mazda 626 2.0 Coupé
46.000 km. '89; Volvo 340
sedan 1.4 DL '85; Mitsubishi
Colt 1200 '84; Porsche 924
'76 ’5.500,-; BMW 525 i '81
’950,-; Zastava 55 GTL '87
’950,-; Volvo 340 '84
’950,-. Auto's met 3 mnd.
Bovag-garantiebew. Vraag
ook naar onze gemakkelijke
betalingscondities. Inruil
mogelijk ook motors. Infolijn:
045-212091. Rdr. Hoenstr.
151, Hoensbroek.
DIESELS. Golf D '88; VW
Passat Turbo D '90; Corsa D
'89; Nissan Sunny D '85;
Fiat Croma D '88; Fiat 127
Van D '85. Supercars, Aker-
str. Noord 20 A, Hoensbroek,
g 045-222455.
CORSA 1.2 S '87; Veetra
2.0i GL automaat '89; Corsa
1.4 i Swing '94; Veetra 1.6iGL '93; Kadett '86 t/m '89 div.
types; Escort 1.3 '87; Asco-
na 1.6SHB '86 en '84. Met
Bovaggarantie. Denneman
Automobielbedrijf, Raad-
huisstr. 107, Hulsberg.
Opel KADETT 1200 LS, type
'86, zilvermet., APK, radio-
cassette, 3-deurs, ’ 4.850,-.
Tel. 045-212088.
Te koop Opel KADETT D,
bwj. '79, APK okt. '95, trekh.,
sunroof, nwe banden en uitl.,
zuinig, zien is kopen, vaste
pr. ’ 1.000,-. 045-717650.
Opel KADETT 1.6 i '91, in
nieuwstaat, ’ 11.750,-. 045-
-455778.
Te koop Opel REKORD 2.0i
bwj. '81, APK, LPG, vr.pr.

’ 750,-. Telef. 045-453784.
Te koop Opel KADETT, bwj.
'82, ’1.250,-. Telef. 046-
-511909 na 17.00 uur.
KADETT type 1.2 SC
Hatchback, '87, sportw., als
nw, ’ 6.950,-. g 045-424128
Opel KADETT 3-drs„ APK, i.
z.g.st., type '84, ’2.600,-. g
045-317675.
PEUGEOT 505 diesel '86,
donkerblauw, i.z.g.st.,

’ 3.850,-. Tel. 04406-40437.
PEUGEOT 305 GL type '84,
APK 7-95, nw.st, ’1.700,-.
Telef. 045-317675.
Te k. VOLVO 360 Special
2.0, bwj. 9-'B5, APK 9-95,
blauwmetall., vele extra's

’ 3.950,-. Telefoon 045-
-717747 na 18.00 uur.

Auto onderdelen en accessoires
Carrosseriedelen

origineel - imitatie - overzet.
Alle Europese- en Japanse automobielen

Geevers Nuth
Tel. 045-244242.

In- en verkoop schade-auto's

Autodemontage Deumens
Verkoop gebruikteen nieuwe onderdelenvan

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

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

Bouwmat..machines
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.

Wonen Totaal
In- en verkoop 2e HANDS
meubelen en antiek. Tel.
045-724943, Rotterdamstr.
80a, Heerlen.
In- en verkoop 2e hands
MEUBELEN en antiek, le-
dere dag geopend tot 18.00
uur. Voskuilenweg 91, Heer-
len. Tel. 045-741708.
Te koop gevraagd gebruikte
MEUBELS en antiek. Rot-
terdamstraat 98, Heerlen, g
045-729748.
In- en verk. MEUBELS en
antiek. Kouvenderstr. 208,
H'Broek. Tel. 045-725595.
Te k. SLAAPKAMER kleur
beige, ’5OO,- ook te koop in
gedeelten. Tel. 045-318642.
Pracht BANKSTEL, eiken,
nieuwe kussens, ’775,- is
als nieuw. 045-322111.
Te koop zwaar eiken BANK-
STEL (Oisterwijk) en salon-
tafel, pr.n.o.t.k. 045-325760.

Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Sloopauto's
Wij geven U. de HOOGSTE
prijs voor Uw auto, sloop- en
schade-auto. 045-225774.
Te koop gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
A. Korter, g 045-229045.

Te koop gevr. schade- en
oude sloopauto's. Tev. pn-
derd. Autosloperij K. KÖR-
FER, 045-227377, Indus-
triestr. 7, Hoensbroek.

Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, en verkoop
gebr. auto-onderdelen. Joep
Wolters. Telef. 045-411480.

Reparaties}-
KOELKASTREPARATIE .
Geen voorrijkosten «"
Vroko 045-441566/461»;
TV/VIDEO reparatie. 2
voorrijkosten. Görger*
dustrieterr. Abdissen^
Landgraaf. Tel. 045j314]f
TEBBEN koeltechniek
kast/diepvriesreparaties
garantie. Voor part
voorrijkosten. g045-jjj_l
DIEPVRIES- en ko*
paraties, zonder vo*
ten. g 046-745230. J
binnen 24 uur met garag

Voor Piccolo's
zie verder pagjng.
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Miskenning
°k een licht gevoelvan misken-

Vo i sPee^ een rol: alsof jouw
Zij tter het niet waard zou
Wrim zoetigheid gegoten te
dp t n bovendien: komen-1 of de vnu echt zoveel vaker
a

0r dan de beruchte drie letters
j^heteind van het alfabet?■* «us. Althans, Verkade laat elk
te

ar °nderzoeken welke voorlet-
a s het meest voorkomen. Uit
mdt onderzoek blijkt dat de J het
]veest voorkomt, gevolgd door de
s

x Wok van 'Mama') en de A. De
ja mt onder mensen van 35
te!?r en ouder heel weinig voor,
v de G juisteen ouderwetse
°°rletter lijkt te zijn.

Zekerheid over de onderzoeksre-
sultaten is niet te krijgen. Geen
enkele instantie in Nederland
houdt de gegevens over het aan-
tal voornamen en het aantal dra-
gers ervan bij, tot groot verdriet
van de makers van soepkoppen-
met-naam, badlakens en andere
beletterde prullaria.

De reden om over te gaan tot het
opnemen van letters in het cho-
colade-bestand zijn van puur
commerciële aard. Gezien het
groeiend aantal Yvonnes, Yvet-
tes, Yolanda's, Ypes en andere
V-voornamen bestaat de kans
dat volgend jaar deze letter ook
bij Verkade mag gaan meedoen.
Ook Droste sluit niet uit dat zij,
als de vraag maar groot genoeg
is, haar assortiment van 22 naar
26 zal uitbreiden.

Service
Volgens een woordvoerster van
Verkade betekent dat, dat er di-
rect twaalf soorten van elke V
bijkomen: in melk, puur, hazel-
noot en wit en dat dan nog in
drie formaten. Op dit moment
gaan er al drie formaten maal
vier smaken maal 22 letters naar
de winkeliers. De woordvoerster
vermoedt dat Albert Heijn wel
het hele alfabet in chocolade
neerzet, omdat de afzet in de ei-
gen winkels plaatsvindt en het
als een 'service-artikel' be-
schouwd wordt.

Marktleider Verkade (veertig
procent van de letters) heeft die
vaste klanten niet. Ook een
woordvoerder van het Ahold-
concern geeft echter niet mede-
lijden, maar commercie als drijf-
veer om het hele alfabet te pro-
duceren. " Alle letters, van A tot en metZ, in chocolade. Foto: frits widdershoven

Op zoek naar het
gezondste broodje

DOOR MARIËTTE STUIJTS

'Zq \ Nederlanders grazen wat af,
2opU vorige week uit onder-
We boeken, chocolade, snacks;
hj werken het allemaal naar
tj„ nen- Reden voor onze redac-
tie. 01? deze week maar eens min-
ge slecht te beginnen. Dit keer
e

en kroketten of bamiballenbij
ge? ,h, maar heuse 'broodjes
oB °nd'. Zes redacteuren togen
je maandag naar diverse brood-
een a n' n kregen meestal best
'^el ?makelijke hap. Maar zetten
2o hun vraagtekens bij het 'ge-

ten i^0ed begin van de week is
Wei te het halve werk- Hoe"
gev' misschien is het wat veel
vanraa Sd om op de vrije ochtend
een V6e* bakkers rond lunchtijd
bliilY?rs broodje te willen. Maar
dei ar staat de techniek in
éetl

e voor niets. Slechts bij
stig s*°kbroodje hebben we ern-

&e twijfels over versheid.
t Vq]

te |ens Patricia Schutte, diëtis-. van et Voorlichtingsbureau
je g

v°eding, moet een brood-
bak °nd om zi Jn naam waar te
bes^n' °P zijn minst bruin zijn,
het met halvarine en mag
vee] behalve groenvoer niet te
eeri Xeë bevatten. „Het moet

v pja .oroodje met beleg zijn, in
n°est Van andersom. Met ge-

* han? °* kaas voor zes boter-
l S^orlcP'' iS het te Vet en niet

He^u 8111 'broodje gezond' is niet
ivan ,md dus het kan in feite
IfVan H

s zi Jn- Als trouwe fan
|[eens tyPe broodje, trof ik er al
fge . Vette huzarensalade, smeuï-
tiaicne en een hele kwak mayo-
de d °P aan- Zo bruin bakken

" üitg°i?r ons geteste (willekeurig

Rtiiefef?Zen) broodjeszaken het
het 1 j;aar°°k zij lijken meer op
'ette dan op het gezond te
pro n' Tot genoegen van de
gensVende redacteuren, overi-

\ViiuByood3e a la Carte op het
staat plein in Heerlen
een fee,n broodje gezond voor
(4 ,°kbroodje met groenvoer
dat h Maar wanneer wij
aUtor^Stellen' maakt de bediende
ham sch de uitvoering met
°bm eP aas '5 gulden). Na eenerklng hierover, biedt hij

aan om ham en kaas er tussenuit
te halen. Maar hij heeft het
broodje met zoveel liefde klaar-
gemaakt, dat we dat zonde vin-
den. Met een plak ham en kaas,
dakpansgewijs neergelegde
plakjes tomaat en komkommer,
snippertjes radijs, paprika,
lente-ui en verse zwarte peper
ziet het er aantrekkelijk uit.
Jammer dat het broodje niet echt
vers is.

Bij lunchroom Kengen is het
witte broodje krakend vers maar
kan het beleg ons minder beko-
ren. Een grote lap sla, harde
stukjes witte kool, wat vochtige
geraspte wortel, een stukje to-
maat en paprika, met kaas of
ham naar keuze (4,50 gulden).

Ook het stokbrood van Délifran-
ce in de Grote Staat van hartje
Valkenburg knappert van vers-

heid. Voor vijf gulden wordt het
belegd met gesneden ijsbergsla,
twee plakken kaas, een plak
schouderham, drie partjes to-
maat, enkele reepjes komkom-
mer en een in plakjes gesneden
half gekookt ei. Onze redacteur
neemt de moeilijkheidsgraad
van verorberen op de koop toe,
want het smaakt uitstekend. Een
wat betere soort ham en ietsje
extra peper en zout zouden het
wat hem betreft perfect maken.

Het rijkelijkst belegde broodje
kregen we in De Trechter op de
Markt in Sittard. Een aan beide
zijden flink beboterd stokbrood-
je met drie plakken ham, drie
plekken kaas, enkele blaadjes
sla, plakjes tomaat en komkom-
mer, afgedekt met een flinke
hoeveelheid uienringetjes en wat
peterselie. Vers en goed van
smaak, zo oordeelt onze verslag-

geefster. Tenminste, als je van
uien houdt, want die smaak
overheerst nogal. Het stokbrood-
je kost 6,50 gulden, een gewoon
broodje 4,50 gulden.

Maar ook het broodje gezond
van café Van Sloun aan de Ton-
gersestraat in Maastricht mag er
zijn." Het daar ter plekke genut-
tigde stuk stokbrood (5,50 gul-
den) oogt goed en gaat verborgen
onder sla, kaas, ei, tomaat,
augurk, komkommer, salade,
meloen en ananas. Voortreffe-
lijk, zo vindt onze verslaggever.

Onze verslaggeefster in Geleen
heeft de keuze uit een croissant
of een rank stuk stokbrood ge-
zond. Ze neemt het laatste (5,75
gulden) en heeft daar beslist
geen spijt van. Vers en knappe-
rig brood, met een dun laagje
Latta, wat blaadjes sla, twee for-

se plakken jongbelegen kaas en
twee sappige schijven ham. Al-
leen jammer dat ze wat zuinig
zijn met tomaat, komkommer en
ei; twee partjes van elk. Twee
halve schijven ananas uit blik
maken het Geleense broodje ge-
zond compleet.

In Roermond komen we broodjes
gezond tegen die voldoen aan de
eisen van het Voorlichtingsbu-
reau van de Voeding; ze zijn
bruin. Tenminste, daar kun je
Voor kiezen bij croissanterie 't
Kloosterke in de Graaf Gerard-
straat. Voor 5,25 gulden krijg je
een royaal belegd broodje, met
echte boter. Schijfjes komkom-
mer, ei, tomaat sla en wortelsa-
lade vormen het gezonde deel.
Bij het Munsterbroodje aan het
Munsterplein kun je hetzelfde
beleg op een hard, zacht, bruin
of wit broodje (4,75 gulden) krij-
gen.
Voor haastige treinreizigers tipt
onze Roermondse verslaggeef-
ster nog het broodje van de sta-
tionsrestauratie: bescheiden,
keurig ingepakt in een cellofaan-
tje, met wat sla, tomaat, ei, wor-
tel en selderiesalade en veel jon-
ge kaas. Net zo lekker en vast
een stuk gezonder dan de twee
gevulde koeken die we normaal
tijdens een treinreis te 'grazen'
nemen.

Ons rondje door Limburg maakt
duidelijk dat er zoveel verschil-
lende broodjes gezond zijn als
broodjeszaken. De meeste sma-
ken prima maar maken door de
hoeveelheid boter, kaas, ham en
ei hun naam niet waar.
Toch hadden we even de illusie
dat we heel gezond bezig waren.
Maar daar denkt het Voorlich-
tingsbureau voor de Voeding be-
slist anders over.

" Over wat gezond is, lopen de meningen in de horeca uiteen. Foto: DRIESLINSSEN

consument

Ahold maakt als eerste alfabet compleet

Ook Q, X, Y en Z
nu in chocolade

DOOR YNTE HOEKSTRA

■Iwintig miljoen chocoladeletters gaan er in deze wekenover de toonbank, en de oogst is nog altijd schamel voor de
Wuirijnen, Xanders, Yvettes en Zwaantjes. Maar er is hoop
Voor degenen die een voornaam hebben die met een Q, X, V
* 2 begint: ze kunnen nu eindelijk een 'gewone' eigen

v°orletter bij Albert Heijn kopen, van het huismerk Dcli-
Cata. Als eerste staan daar alle 26 letters in het schap te
Pinken. Eindelijk gerechtigheid.
Natuurlijk waren er altijd wel

JWegen voor wie zijn eigen
zocht. Een beetje ban-
heeft hem in zijn as-

°rtiment, flink uit de kluiten
de kSSen en versierd met tan-ibrekende suikergoedbloeme-
Jes en andere frutsels. De prijs
s ecjhter gepeperd. De complete
gp|.. amin-letters is ook een mo-
ghjkheid, maar die zijn veel
t einer en halen het qua smaak
och niet bij de 'echte' chocola-ketters.

inet Probleem zit hem niet alleen
g de smaak of afmeting. Leg

lrijn van vier jaar maar eens, l Waarom Sint geen Q in zon, rtonnen doosje uit zijn zak
tjj1 toveren, net als zijn broer-
J s en zusjes en de rest van de
bal. illie hebben. Met een banket-, hoef je niet aan te°men, want dat geeft scneve

bij het andere grut. Een, emer formaat letter levert on-
rroepelijk een beteuterd ge-lcht op van de getroffene.

eetlust
In Eetlust bericht het

Limburgs Dagblad wekelijks
uit dewereld van eten en

drinken. Culinaire nieuwtjes,
opvallende trends en

bijzondere eetadressen komen
aan bod. De redactie zal
geregeldaanschuiven in

Limburgse etablissementen
en verslag doen van haar
bevindingen. Coördinatie

Mariëtte Stuijts.

Klachtenlijn
Een muis gevonden in de erwtensoep? Of bedorven garnalen aange-
troffen in een broodje? Eén simpel telefoontje is genoeg om de keu-
ringsdienst in te schakelen. Sinds 1991 heeft deze dienst een eigen
'06-11. De klachtenlijn (06-0488) is 24 uur per etmaal bemand. Jaar-
lijks bellen er zon 10.000 mensen, vorig jaar was dat iets minder.
Niet alle klachten worden in behandeling genomen, alleen die over
deveiligheid van een produkt of de hygiëne in een bedrijf of van een
produkt worden bekeken. Andere klachten worden vaak doorverwe-
zen naar onder meer de Ombudsman. Wel kan men op de lijn terecht
met vragen over de Warenwet.

Ooievaars Post
Handig voor iemand die geen zin heeft om de pasgeborene zelf te
aanschouwen. Of die per se als een van de eersten de jonge moeder
wil verrassen. De Ooievaars Post bezorgt in het hele land persoonlij-
ke cadeaus of een kraammand, die in overleg gevuld wordt met acht
kleine cadeautjes. Kraamcadeaus zijn er vanaf 22,50 gulden, kraam-
manden vanaf 75 gulden. Daar komen dan nog wel de btw en 7,95
gulden verzendkosten bij. Het telefoonnummer is 02153-12127.

# Voor moeder en baby

Keurvis
Wil je er zeker van zijn dat je een goede vis aan de haak slaat? Dan
kun jehet beste gewoon naar een goede visboer gaan. Over drie jaar
wordt het nog eenvoudiger om te weten of vis van goede kwaliteit is
en op een juiste, veilige manier is gevangen en verwerkt. Dan komt
er namelijk speciale 'keurvis' op de markt, voorzien van een herken-
baar kwalititeitsmerk en code.

Ijskoud
Alleen als ie ijs- en ijskoud is?
Dan biedt het nieuwe glas van ijs
misschien uitkomst. Je kunt het
zelf in de diepvries maken, met
een speciale vorm die je moet
vullen met leidingwater. De gla-
zen die zo ontstaan, passen in
een ring waaraan je ze kunt
beetpakken, zonder aan het glas
vast te vriezen. Een speciaal
hpudertje vangt het smeltwater
op. Volgens de fabrikant is deze
manier van drinken vooral lek-
ker 'vanwege de bijzondere sen-
satie aan de lippen. Ons lijkt het
vooral lekker omdat de borrel
echt ijs- en ijskoud is. Met een
gekoeld drankje houdt het glas

zon twintig minuten stand. Niet warm laten worden dus! De vormp-
jeszijn te koop bij diverse slijterijen en kosten per twee 9,95 gulden.
Informatie over verkoopadressen: 030-711535.

" Alleen als ie ijs- en
ijskoud is.

Kop
Alsof een tandenborstel met een flexibele kop - die zich tijdens het
poetsen aan de vorm van het gebit aanpast - nog niet genoeg is, in-
troduceert Aquafresh nu ook nog een uitvoering met haren in twee
lengten. De korte haren reinigen het tandoppervlak, terwijl de lange-
re haren tussen de tanden kunnen komen. De tandenborstel is ver-
krijgbaar bij drogist en supermarkt en kost 4,25 gulden.

# Nog beter poetsen

monsters

DOOR MARIËTTE STUIJTS

Recept'omaat
Wat zullen we vanavond weer
eens eten? Wie zelf geen ant-
woord weet te vinden op deze
alledaagse vraag kan vanaf
donderdag te rade gaan bij de
Jumbo in Oirsbeek. Daar
staat een recept'omaat, een
computer met 15.000 recepten
in het geheugen. Je hoeft al-
leen zelf nog maar te weten of
het vis, vlees, pasta, chinees
of vegetarisch moet zijn. De
computer geeft een aantal
suggesties en levert een print
van het uitverkoren recept,
inclusief boodschappenlijstje.
De service is gratis, maar al-
leen de zon gaat voor niets op.
Het apparaat (kosten 11.000
gulden) wordt gesponsord
door veertig merkartikelfa-
brikanten. In de tijd dat het
recept wordt uitgeprint, zon twintig tellen, worden plaatjes getoond
van vier merkartikelen, die nodig zijn voor de maaltijd. Op de kaart
worden bijvoorbeeld niet zomaar bruine bonen, maar juist die van
Bonduelle aangeprezen.

# De automaat geeft het re-
cept met boodschappenlijstje.

7
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Muziek

Keyboard feestaanbieding
Yamaha PSR 510 bestseller, nu inclusief adaptor, zitbank-
je, keyboardstatief, hoofdtelefoon, lesboekje. Totale win-
kelwaarde ’2.152,- nu voor ’1.695,- met 5 jaar vertrouw-
de Stalmeier garantie! Bestel reeds nu voor de feestdagen

Hoofdstr. 32, Hoensbroek __ 045-214253. Pond, koopavond.
Te koop gevr. HAMMOND
toonwielorgel. Tel. 045-
-723713.

Computers |

j——

80486 66MHZ
4MBHD

Kleurenmonitor compl. v.a.
’1.899,-

-incl. 3 uur PC-cursus
Leufkens-Dubois

Sittarderweg 58a, 6412 CH
Heerlen. Tel. 045-722315.

in„ '_

Bei de Vakman
NEW LOOK BV Landgraaf.
Gevelreiniging, uitkappen,
voegen, steigerverhuur. Tel.
345-312154. Fax 323452.
SCHILDERS kunnen nog
diverse buiten schilderwerk
aannemen. Tel. 045-210020.

(Bromfietsen
Te koop gebr. VESPA Ciao
blauw/wit, ster. Plm. 70 gebr.
race- ATB- stadsfietsen.
Overjarige fietsen speciale
prijs. Bert Rekers, Willemstr.
85, Heerlen. 045-726840.
Te k. PUCH Maxi, bwj. '93,
met sterwielen, 1600 km.,
’750,-. S 045-315825.

Tekoop gevr.
Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oude METALEN.
Gebr. Swinkels, Beitel 74,
Heerlen. 045-422025.
Wij kopen en halen alle
SEXBOEKJES, ook homo
en SM. g 04454-68409.
Te koop gevraagd KLE-
DINGREKKEN. Tel. 045-
-462701.
Te k. gevr. goede gebr. CV-
GASKETEL, 35 tot 50.000
kal. _. 045-253024/211976.

TV/Video
KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’65,-. Radio/TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.
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 soit. v.a.

’ 95,-. TV-occasioncentrum
Geel. Grasbroekerweg 25,
Heerlen. Tel. 045-724760.

Landbouw
ONDERDELENBANK. Tel
04493-2715.

Kachels/Verwarming
Reker KACHELSPECIAAL-
ZAAK. Ook uw adres voor
dubbelwandige RVS-rook-
kanalen. Kluis 28, Geleen,
telefoon 046-740785.
GASKACHELS/houtkachels.
Goedkoop! Gratis geplaatst.
De Kachelsmid, Walem 21
Klimmen. Tel. 04459-1638. -

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.

Huw./Kennism.
MAN 48 jr. zoekt een vlotte
danspartner, vrl. Br.o.nr. B-
-06248, Limburgs Dagblad,
Postb. 2610, 6401 DCHrI.

Huish. artikelen
IJSK. gast. ’95,-; wasaut.
’175,-; diepvr. ’175,-;
wasdr. ’ 175,-. 045-725595.
MIELE wasautom. ’350,-;
Philips wasautom. ’ 200,-;
Philips boyenlader ’175,-,
alles 6 maanden garantie.
Tel. 045-275291.

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

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

Winkel&Kantoor
KassaKassaKassaKassa.
Ook: kassa aan PC of PC i.p.
v. kassa. Kassa's klein of
groot. Nieuw of occ. Keuze
uit 500 stuks v.a. ’250,-
-excl. BTW/ml. Koop, huur,
leasing. Roltex, ALLES voor
winkel & kantoor. Daelder-
weg 25, bedr.terrein Horsel
Nuth. Tel. 045-242880. Fax:.
045-241690. Open ma.-vr.,
8.30-17.30 u. Do. tot 21.00 u.

Diversen
Te koop oude Hollandse "
DAKPANNEN. Haagstraat .
25, Munstergeleen.
Voor de kerst en na de Kerst ;
problemen met uw gewicht?
Probeer HERBALIFE, een 'wereldwijd succes. Telef. '045-220968. [

LATEN WE HET
ZAKELIJK HOUDEN!
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Een Mercedes bestelwagen meter. In de hoge inruilwaarde. We hebben het dan over onze nieu"
mag u eigenlijk beschouwen als een En in zn betrouwbaarheid en -ss=f=*w ste spaarvorm: de slimme, sne"e
bijzonder aantrekkelijke spaarreke- lange levensduur. Nu kunt u f /) \ MBBOD.
ning. Goed voor duizenden guldens die rekening bovendien al V^ Jjv Bel 030-471242 of bezoek "e

rendement. Dat zit 'm onder meer in openen voor een inlegbe- » , „ Mercedes-Benz dealer "")
Mercedes-Benz

de opmerkelijk lage kosten per kilo- dragvan slechts ’29.500,-*. Bedrijfswagens u in de buurt.

Mercedes-Benz staat niet stil.
«II rijdt al een Mercedes MB 80 D voor’ 29.500,- (cxci. BTW). Mercedes-Benz Nederland BV., Reactorweg 25, 3542 AD Ulretht.

___>

Reduziert!
Reduzieren Sic nicht Ihre Ansprüche
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Viscose-Blusen Marken-Röcke Ij E Sportswear Jacken Kurz-Mantel
weichflieGende klassische Form, ymM m Microfaser, mit attraktivem
Qualitat, £/\ hochwertige «£ "IM tk wind- und IQO Rücken, A(\Q

"* zM _B' 'Baumwoll-Blusen Kurz-Röcke I Microfaser-Jacken Lammfell-Jacken
" uni u. gestreift, italienische jj 4( V Kapuzen-Form naturgewachsen,

mit aktueller «£ Lange, mit go '~\ | mit Fuchs- /IQQ Snow-top- QQC
Seiden-Blusen Colored-Jeans Kurz-Mantel Pelzfutter-Mantel
mit Permuttknopf, mit aufwendiger JM EMS Hüllenform Belseta mit ausknöpf-
modische m* Lederpaspel mr i mit Flanell- 'J/fff barem -| QQA
Sportive Pullover Stretch-Hosen '(BI JBHH^^I Kurz-Mantel Trend-Kleider
100% Baumwolle, hockaktuell, m^mÉÊ BI .___fl_fl Baumwolle, gewaschene

Pullover u. Westen Marken-Hosen B_»|___j_j_j_Bli * Blazer-Mantel Marken-Kleider

/>' Cupper gffr"-
Das Modehaus in Aachen

Großkölnstraße



Toverlantaarn
°at mag wellicht zo zijn, niette-
min vergaapt rond een miljoen

zich aan Weg van de
ten. e£' een programma waarin
dat de schim- wordt gewekt
lai h

natuur en cultuur van een
se° h

treek onder een gemoderni-
opl toverlantaarn worden
fi _IoUden- De vraag naar het ge-

boekje, dat na de tv-erie verschijnt, is groot. De

NCRV noteerde de laatste zes
jaar telkens zon 30.000 afne-
mers.
„Weg van de Snelweg is ooit be-
dacht met de achterliggende ge-
dachte de kijkers het erfgoed
van Europa te laten zien," zegt
Carien van Beek, sinds drie jaar
aan het toeristisch getinte pro-
gramma verbonden.

Door de NCRV is ze als produ-
cer/regisseur helemaal vrijge-
maakt voor Weg van de Snelweg,
waar tot vorig jaarnog een team
van medewerkers tijd spendeer-
de aan het uitstippelen van rou-
tes. De nieuwereeks Weg van de
Snelweg kan met recht als een
eenvrouwsproduktie worden ge-
kenschetst. Met de kanttekening

dat fysieke problemen Van Beek
ervan weerhielden zich daad-
werkelijk met één aflevering te
bemoeien, maar het item als zo-
danig zette ze wel geheel en al op
papier.
Begin dit jaar begon voor haar
Alentejo als eerste aflevering
van Weg van de Snelweg editie
1995 te leven. Thuis begroef Ca-

rien van Beek zich onder gede-
tailleerde wegenkaarten en in-
formatie van het Portugese
verkeersbureau. „Tja, waarom
deze streek? Natuurlijk had ik
ook de omgeving van Lissabon,
de streek rond Porto of het ach-
terland van de Algarve kunnen
pakken. Stuk voor stuk heel
mooie streken. Maar ik dacht:
waarom niet eens een omgeving
die in Nederland minder bekend
is? En waarvan de Portugezen
zelf zeggen: dit is nog Portugal
puur? Speciaal voor deze afleve-
ring heb ik destijds een stuk of
vijf boeken geraadpleegd. Hoe-
wel ik hier nog nooit was ge-
weest, kreeg ik zodoende toch al
een bepaald idee. En vervolgens
schreef ik de dingen op die wel
eens interessant konden zijn
voor de uitzending. In februari
ben ik als een idioot door dit ge-
bied gecrosst. Heb veel weg moe-
ten gooien, maar daar is zon
research-reis ook voor. Het was
voor mij een ware ontdekkings-
tocht."

Optredens van Prince en Take That bij Brandenburger Tor

Eerste Europese Awards bij MTV
Van onze rtv-redactie

- Prince oftewel
X Symbol is een van de
Popartiesten die donderdag
puilen optreden tijdens de

van de eerstevu V European Music
De uitreiking, dieJ^naf 20.00 uur door MTVrechtstreeks wordt uitge-zonden, vindt p laats bij hetbrandenburger Tor in Ber-iijn. MTV laat daar een gi-gantischpodium bouwen.

a MTV European Music
wards moet een jaarlijksterug-erend evenement worden. Be-

die J001" Prince/The Symbol, enkele nieuwe songs ten ge-
om al brengen> heeft MTV ook
Ptredens geregeld voor onder

anderen Ace of Base, Aerosmith,
Björk, Take That, Therapy?,
Youssou 'N Dour, Neneh Cherry
en East 17. Zanger Michael
Hutchence van de Australische
band INXS en fotomodel/zange-
res Naomi Campbell reiken en-
kele prijzen uit; Torn Jones
neemt de presentatie van de
show op zich.
Tijdens de live-uitzending die in
239 miljoen huishoudens kan
worden bekeken, worden prijzen
uitgereikt in acht categorieën:
beste groep, beste zanger, beste
zangeres, grootste doorbraak,
beste cover, beste rockact, beste
dansact and beste nummer. Ook
Nederland is vertegenwoordigd.
In de categorie beste dansact
dpet 2 Unlimited een gooi naar
de Award. Ray en Anita krijgen
in die categorie concurrentie van
Jam & Spoon, Reel to Real, Pro-
digy en D:Ream.

In de categorie beste groep zijn
genomineerd: Aerosmith, Take
That, Crowded House, Rage
Against The Machine en Beastie
Boys. De nominaties voor de
beste song zijn voor: 'Cryin' van
Aerosmith, 'Girls & Boys' van
Blur, 'Big Time Sensuality'
(Björk), 'Loser' (Beek) en '7 Se-
conds' van Neneh Cherry en
Youssou 'N Dour

De uitzending heeft nog een Ne-
derlands tintje. Fotograaf/video-
maker. Anton Corbijn is bij het
programma betrokken als crea-
tief ontwerper van verschillende
onderdelen van de show. Zo is
hij verantwoordelijk voor styling
van de Award-uitreiking.

" Torn Jones neemt de pre-
sentatie van de show op
Zich. Foto: KIPPA

Route langs natuurschoon, kunstschatten en nijverheid

’Wegvan de Snelweg’ start
nieuwe reeks in Portugal

Van onze rtv-redactie

JVORA - Het wonder vanue natuur mag dan groten-
deels ten offer zijn gevallenaan het wonder op wielen,
pdlof heeft de modernetechniek nog niet overal
Zendingswerk verricht. Het*s soms even zoeken achter
ue almaar verdikkende fa-
9ade van beton, maar erbestaan waarachtig nog
Plekken waar het gejaagdebestaan doodloopt op de
Weldadige rust van het on-
gerepte. Neem Alentejo,

in Portugal, een
Uur of twee rijden van Lis-
sabon en onveranderd rijkaan natuurschoon en kunst-schatten. Onbekend (nog)

jj de vakantieganger, ter
P^atse bemind als verbor-gen schat van Portugal.

et NCRV-programma Weg van
?-e Snelweg belicht al twaalf jaar
bezienswaardigheden die zich
t°oralsnog buiten het bereik van
/^stische folders en reisgidsen
"ebben weten te houden. Op 6Januari is Évora als hoofdplaatsan Alentejo het vertrekpuntan een nieuwereeks van zes af-
keringen. Behalve in Portugal

imde producer/regisseur Ca-
'en van Beek ook in de Franse

(Tordogne, op Sicilië, in Moravië
Republiek), in de: re ek bezuiden Birmingham enn de Belgische Ardennen. Het

dat vakantievierend Ne-erland na het zien van bijvoor-eeld aflevering 1 massaal op-
j.l9°mt naar Alentejo is natuur-
ijs niet denkbeeldig, maar Van
eek weigert te geloven dat door

s-aar toedoen deze Portugese
riT Za^ verworden tot een toe-

stenfabriek. „De meeste men-en geven er toch de voorkeur
X hun vakantie aan het strandüoor te brengen."

" Het beeld van Vasco da Gama in het Portugese Évora, middelpunt van de eerste
aflevering van de nieuwe reeks Weg van de Snelweg.

Kurkeik
De indrukken die Carien van
Beek opdeed, deden haar in ly-
riek ontsteken. Ze noemt nu
Alentejo afwisselend Portugals
tapijt der tinten en Poëtisch Por-
tugal. De cameraploeg had eind
april/begin mei zeven dagen no-
dig om aflevering 1 op film vast
te leggen. „We hadden acht da-
gen gepland, maar we hadden
het geluk dat de zon voortdu-
rend scheen."
De rondreis door het landschap
dat wordt gedomineerd door de
Quercus suber, de kurkeik - Por-
tugal neemt de helft van de Eu-
ropese kurkproduktie voor zn
rekening - voert de tv-kijkers
langs opmerkelijke haltes. In
Évora spreekt de uit 1600 date-
rende bottenkapel in de kerk van
Igreja Real de Sa-o Francisco tot
de verbeelding. Nagenoeg alle
muren zijn behangen met been-
deren en doodskoppen, slechts
een hoekje is uitgespaard. Niet
voor niets herinnert de tekst bo-
ven de toegangspoort de bezoe-
kers aan de betrekkelijkheidvan
het leven: 'Wij, beenderen,
wachten op de uwe. Aandacht
ook voor de nijverheid van ta-
pijtknoopsters in Arraiolos. Voor
de marmergroeven en de vele
kastelen in deze omgeving en
voor het centrum van Évora in
het algemeen. De binnenstad van
deze plaats werd in 1986 door de
Unesco aangewezen als histo-
risch monument.

show
James Last

naar Arnhem
ARNHEM - De Duitse orkestlei-aer James Last komt 30 april
1995 met zijn muzikanten naar
de Rijnhal in Arnhem. De kaart-
verkoop, onder meer bij de VVVJneaterbespreekbureaus, is in-middels begonnen.
James Last is een begrip in de
mternationale amusementswe-reld. Hij staat bekend als de
muzikant met de meeste goudenen platina onderscheidingenvoor zijn vele albums. Eerdere
concerten van JamesLast en zijn
orkest in een feestpaviljoen in«tem en in de Arnhemse Rijnhal
trokken duizenden belangstel-lenden.

" James Last en zijn
orkest.

Documentaire
VPRO wint

Gouden Duif
LEIPZIG - De documentaire
'Metaal en Melancholie'
heeft de Gouden Duif ge-
wonnen, de hoofdprijs van
het documentaire-filmfesti-
val in het Duitse Leipzig.
De documentaire van Heddy
Honigmann is een film over
het leven van taxichauffeurs
in de Peruaanse hoofdstad
Lima. De documentaire won
al eerder een hoofdprijs op
het Cinéma du Réèl-festival
in Parijs en de L.J. Jordaan-
prijs van het Amsterdamse
Fonds voor deKunst.
De film werd geproduceerd
door Suzanne van Voorst
voor Ariel Film in co-pro-
duktie met de VPRO-televi-
sie.

Debuut
Leontine
Ruiters bij
Veronica

Van onzertv-redactie

HILVERSUM - Ze mocht naar
Hawaii, surfers kijken. Zondag
maakt Leontine Ruiters (ex-
assistente RTL's Rad van For-
tuin) haar presentatiedebuut bij
Veronica met een verslag van de
wereldkampioenschappen surfen
op het eiland Maui, om 17.05 uur
op Nederland 2. „Ik had niet
verwacht dat ze aan mij zouden
denken," zegt de 26-jarige scho-
ne. „Je zou eerder iemand ver-
wachten die iets meer in de sport
thuis is, maar daarom vind ik het
juistzo leuk."

Veronica is zuinig op haar nieu-
we boegbeeld, èrg zuinig. De
omroep wil Leontine 'voorzich-
tig brengen', zoals dat genoemd
wordt. Eigenlijk was het de be-
doeling dat het blonde fotomo-
del, dat door het Rad van For-
tuin uitgroeide tot een nationaal
idool, pas in januari met wat
omroepwerk zou beginnen. Dus
met dit tussendoortje ligt ze
'voor' op het schema?
Ze is nuchter: „Ik wil het zélf
voorzichtig aan doen, juist om-
dat ik van het Rad kom. De men-

surfboards maakt, wordt Leonti
ne wèl toevertrouwd, zij het da
ze ook hier strak gecoache*
wordt. Ze krijgt uitleg bij he
wordingsproces van een surf
plank. „Het is net als met nagel
vijlen," concludeert La Leonti
ne, als ze Lewis heeft zien zagei
en schuren. „Je begint grof, ei
daarna ga je bijvijlen."
Ruiters is, qua televisie, een pro
fessional. Tekstvast, geconcen
treerd voor de opnamen en - me
behulp van make-up en haar
krullers - steeds een verleidelij
ke uitdaging voor de camera
Deert het haar niet dat haar pre
sentatiedebuut beperkt blijft to
een handjevol aankondigingen
Zou ze geen redactiewerk willei
doen?
„Het was ooit de bedoeling da
ik bij RTL redactiewerk gin]
doen voor For You, het mode
programma dat ik presenteerde
Maar ik was begin dit jaar z<
druk met het Rad van Fortuin
mijn rolletje in Vrouwenvleuge
èn de presentatie van For You
dat het er gewoon niet van geko
men is. Maar dekans bestaat da
ik bij Veronica ook modespecial
ga doen. Er is nu sprake vai
twee specials, en het is wel di

# Leontine Ruiters: „Ik ben op een nuchtere manier
ambitieus." Foto: DIJKSTRA

Als verslaggeefster 'keihard
de lekkerste op Hawaii'

sen hebben zoiets van: Ze gaat
een andere kant op, ze hebben
heel hoge verwachtingen van je.
Ik wil mezelf niet «in het diepe
gooien en op m'n bek gaan - ik
wil goede begeleiding hebben.
Daarom doe ik momenteel cur-
sussen bij de Media-academie in
Hilversum, presentatieles. En in
februari ga ik een interviewcur-
sus doen. Ik wil het gewoon rus-
tig opbouwen."
Op Maui blijft haar aandeel in
het windsurfprogramma (lengte:
een half uur) daarom ook be-
perkt tot een aantal aankondi-
gingen op exotische locaties.
Regisseur Angelo Terwiel, came-
raman Jan Bensliman en ge-
luidsman Sybrand Bok hebben
het halve eiland rondgereden op
zoek naar idyllische plekjes. Dat
viel, vreemd genoeg, nog niet
mee. Zelfs langs de Hana-high-
way, de enerverende kronkelweg
van Kahului naar de oostkust,
dwars door een tropisch regen-
woud, slaagt de crew er niet in
om één plek naar de zin te vin-
den. Watervallen die als decor
voor Leontine zouden kunnen
dienen, blijken te klein, te hoog,
te laag, te ver of te luidruchtig.

Nagels
Luidruchtig is het ook op Ho'o-
kipa Beach, waar tijdens de
wedstrijden de reggae van Bun-
ny Wailer over het strand schalt,
de helikopters laag overvliegen
en de surfzeilen op het strand
klapperen in de straffe wind.
„Let's sec what psycho's we real-
ly have on the beach, today,"
kirt de speaker. De wereld van
de Peter Stuyvesant Travel
World Cup is er één van lekker
jong, snel en wild. Hartstikke
Veronica, dus. Leontine moet op
de kiek met Björn Dunckerbeck,
maar het geplande interview met
de wereldkampioen neemt regis-
seur Angelo Terwiel voor eigen
rekening.
Een vraaggesprekje met Jimmy
Lewis, een man die supersnelle

bedoeling dat je dan als presen-
tatrice ook in de redactie gaat
zitten. Dat is bij Veronica een
vereiste. Het is er voor dit pro-
gramma niet van gekomen, om-
dat ik pas een week geleden wist
dat ik hier naartoe moest."

Bordjes
Maar haar ambities, hoe ver rei-
ken die nou?
„Ik ben iemand die de dingen
heel erg op zich af laat komen.
Als ik dingen op m'n weg tegen
kom, denk ik: Te gek, dat moet
ik doen. En dan doe ik dat. Maar
ik vind 'carrière' zon rotwoord.
Ik ben op een nuchtere manier
ambitieus."

Dus toen Veronica bij haar ma-
nagement aanklopte, eerder dit
jaar, in een poging het oogappel-
tje van Hans van der Togt en
diens lettersradende parochie
weg te kapen bij RTL, sloeg ze
toch aan het denken. Ze had veel
aanRTL te danken, haar moeder
vond in eerste instantie ook dat'
ze het niet kon maken, zon over-
stap, maar ja, ze moest uiteinde-
lijk toch ook aan zichzelf den-
ken. Wat, als het Rad op een
gegeven moment had opgehou-
den te bestaan? En bij Veronica
zou ze de kans krijgen zich ver-
der te ontplooien. Hans had het
wel begrepen, de schat, die kans
moet je grijpen, zei hij - hij had
bij de Avro in een soortgelijke
positie gezeten, en zelfs Joop van
den Ende had haar in een brief
veel succes gewenst.

Was ze dat bordjes draaien na
vier jaar misschien ook niet een
beetje moe? „Nee hoor, echt niet.
Natuurlijk had jewel eens dagen
dat je dacht: Pfffffft, maar dat
zal iedereen met een baan her-
kennen, dat gevoel. Maar we
hadden met het Rad gemiddeld
maar zes opnamedagen in de
maand, en dat is eigenlijk vrij
weinig. Dus ik kon er nog dingen
bij doen."
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Duitsland 1
05.05 landerjournal.
05.45 Morgenmagazin Sport.
06.00 ZDF-Morgenmagazin.
09.00 heute.
09.03 The flying doctors. Herh.
09.45 Tele-Gym. Chinese heilgym.
10.00 heute.
10.03 37ï. Reportage over

gemengde huwelijken.
10.35 ZDF-info Arbeit und Beruf.

Tips.
11.00 heute.
11.04 ■ Heirate nie beim ersten Mal

(Forsaking all others). Amerikaanse
speelfilm uit 1934 van W.S. Dyke.

12.25 Frauengeschichten. Herh.
12.55 Presseschau.
13.00 ZDF-Mittagsmagazin.

Met heute.
13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau.
14.03 Schimpt - 19 717. Talkshow.
14.30 Achtung: Streng Geheim!

Serie. Afl.: Chaos im Computer (4).
15.00 Tagesschau.
15.03 Herzklopfen. Flirtshow.
15.30 Hey Dad! Austral. comedyserie.

16.00 Tagesschau.
16.03 Fliege. Talkshow.
17.00 (TT) Tagesschau.
17.10 Brisant. Boulevardmagazine.
17.40 ARD vor acht. Met: Reg. info.
17.50 Tagesschau-Telegramm.
17.55 Nicht von schlechten Eltern.

Afl.: Nichtraucher, sportlich.
18.50 Tagesschau-Telegramm.
18.55 Frankenberg, serie.
20.00 (TT) Tagesschau.
20.15 (TT) Schwarz Rot Gold. Mis-

daadserie. Afl.: Mission in Hongkong.
21.44 Tagesthemen-Telegramm.
21.45 'Prügelknaben' der Nation.

Reportage over de in opspraak ge-
raakte Duitse politie.

22.30 Tagesthemen.
23.00 Nachschlag. Satire.
23.05 Tacones lejanos. Spaans-

Franse speelfilm uit 1991.
00.55 Chronik der Wende. Documen-

taireserie. Afl.: 24. November '89.
01.10 Tagesschau.
01.20 «Inside the mafia. Amerikaan-

se speelfilm uit 1959.
02.30-02.35 Z.E.N.. Begegnungen mit

Menschen in Afrika. Afl.: Der Bastwe-
ber.

TV FILMS VIDEO
Duitsland 1 en 2
11.04 uur - Forsaking All Others- (1934-USA).
Romantische komedie over bruid
die door verschillende bruide-
gommen begeerd wordt.
Zwart-witfilm van W.S. van Dyke
met de sterren Clark Gable, Joan
Crawford en Robert Montgomery.

Duitsland 2
19.25 uur - Short Time -(1990-USA).
Agent denkt dat hij ongeneeslijk
ziek is. Voor de verzekering
moet hij nu tijdens zijn dienst
overlijden om zijn vrouw te hel-
pen.
Dabney Coleman en Teri Garr
in een komedie van Gregg
Champion.

Nederland 1
20.31 uur - Hear My Song -
(1992-GB) Lichtvoetige komedie
van Peter Chelsom over club-
eigenaar die publiek wil opzade-
len met dubbelganger van be-
roemde zanger. Zou het lukken?

Met Ned Beatty en Adrian Dun-
bar.

Duitsland 3 West
21.15 uur - The Cimarron Kid -
(1951-USA).
Western van Bvd Boetticher
waarin oulaw er maar niet in
slaagt op het rechte pad te gera-
ken, hoe graag hij ook wil. Tot
hij een mooie meid ontmoet.
Met Audie Murphy en Yvette
Dugay.

Duitsland 1
23.05 uur - Tacones lejanos/High
Heels - (1991-E).
Onderhoudend en sensueel ko-
misch drama van Pedro Almodó-
var over moeder en dochter die
beide iets hadden met vermoor-
de man.
Met Victoria Abril en Marisa
Paredes.

BBC 1
00.40 uur - Club Paradise -
(1986-USA).
Robin Williams, Jimmy Cliff en
Peter OToole in middelmatige
komedie van Harold Ramis.
Ex-brandweerman wil in Jamaica
nieuw leven beginnen, maar...
Met leuke reggae-muziek van
Cliff.

Duitsland 1
01.20 uur - Inside the Mafia -
(1959-USA).
Redelijk spannende misdaadfilm

over rivaliserende maffiabendes.
Cameron Mitchell, Robert
Strauss en Ted de Corsia spelen

de lugubere types.
De regie was in handen van
Edward L. Cahn.

# Politieagent Burt Simpson (Dabney Coleman) stelt in de
Amerikaanse comedie 'Short Time' alles in het werk om tij-
dens zijn diensttijd te sterven, zodat zijn gezin de verzeke-
ringspremie in ontvangst kan nemen. Hij is namelijk in de
veronderstelling dat hij ongeneeslijk ziek is. (Duitsland 2 -
19.25 uur).

Nederland 2
EO
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: PvdA.
09.10 Kook tv. Culinair programma.
09.28 Via Ria. Discussieprogramma.
10.18 Bijna 30. Serie portretten. Herh.
10.43 Werkervaring. Herh.
10.54 20 punt 40. Serie. Herh.
11.08 O ja, de NCRV in beeld. Serie.
11.51 Cum laude. Spelprogramma.
12.29 Dat zeg ik niet. Spel. Herh.
13.00 Journaal.
13.07 Lopende zaken. Actualiteiten.
13.32 The wonder years. Serie.
13.57 Villa Achterwerk. Herh.
16.00 (TT) Journaal.
16.09 The yearling. Tekenfilmserie.
16.32 Kingdom adventures.
17.01 Deepwater haven. Australische

jeugdserie. Afl.: De waaghals.
17.28 De windjammers. Documentai-

reserie. Afl.: Naar Bremerhaven.
17.58 (TT) 2 vandaag.
18.00 (TT) Journaal.
18.15 (TT) Actualiteiten.
18.39 (TT) Sportjournaal.
18.47 (TT) Hoofdpunten uit het

nieuws gevolgd door het weer.
18.55 (TT) Onderweg naar morgen.
19.26 Ik weet het beter. Spel.
19.54 (TT) Hyena's van de Serenge-
ti. Natuurdocumentaire.

20.46 Nederland zingt. Koorzang.
21.14 (TT) Vrouw-zijn. Magazine.
21.36 Uitz. politieke partijen: VVD.
21.40 Wat is er aan de hand? Kunst-

magazine.
22.06 Antenne. Documentaireserie.

Vrouwenbesnijdenis in Soedan.
22.52 De wereld vandaag. Buiten-

landcommentaar van AadKamsteeg.
23.01 Fitariek. Magazine in het

Arabisch.
23.32 Klantgericht ondernemen.

Afl.: (Effectieve communicatie met
de klant.

00.02 PC zakelijk en creatief. Info.
00.07 Journaal.
00.12-00.17 Nieuws voor doven.

Duitsland 2
05.05 Gezamenlijk programma

ARD/ZDF. Zie Duitsland 1.
13.45 Wie gut, dass es Maria gibt.

Duitse serie. Afl.: Natalka.
14.30 Muppet-Babies. Poppenserie.

Afl.: Fozzies letzter Lacher.
14.55 Achterbahn. 13-delige kinder-

serie. Afl.: Angeber. Herh.
15.20 logo. Jeugdjournaal.
15.30 K-Base. Live jongerenmagazine

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

16.00 heute.
16.05 Die fliegenden Arzte (The

flying doctors). Australische dokters-
serie. Afl.: Unheimliche Begegnun-
gen.

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

Schlagzeilen.
17.50 Briefgeheimnis. Duitse serie.

Afl.: Zirkus in Not.
18.45 Lotto-trekking A en B.
19.00 heute.
19.20 Weerbericht.
19.25 Hilfe - warum bringt mich
keiner urn? (Short time). Amerikaan-
se speelfilm uit 1990.

21.00 Abenteuer Forschung. Weten-
schappelijk magazine. Vandaag o.a.
genetische manipulatie.

21.45 heute-journal.
22.15 Was nun, ? Serie vraagge-

sprekken met prominente politici.
23.00 Derrick. Duitse misdaadserie.

Afl.: Auf Motivsuche. Herh.
00.00 heute nacht. Actualiteiten.
00.15-02.35 Das : falsche Gewicht.

Duitse tv-film uit 1971.
In het kleine Zuidpoolse stadje Zloto-
grod woont Anselm Eibenschütz met
zijn vrouw Regina. Na een carrière
in het leger te hebben nagestreefd,
accepteert Eibenschütz op verzoek
van zijn vrouw een baan als ijkmees-
ter. Door zijn strenge en plichtmatige
controles haalt hij zich de woede
van herbergier Jadlowker op de
hals. Eibenschütz kan zijn draai in
de gewone maatschappij maar niet
vinden, ziet zijn vrouw vreemdgaan
met haar klerk en moet zelfs voor
zijn leven vrezen, wanneer hij het
wederom aan de stok krijgt met
Jadlowker.

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

slechthorenden.
12.00-12.07 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.10 Villa Achterwerk: Potje sport.

Kindersportprogramma.
17.40 The Bob Morrison show. Aus-

tralische comedyserie. Maxine wil
graag dat Jake haar vergezeld naar
de jaarlijkse picknick. Ze vraagt Ste-
ve om haar een handje te helpen.
Afl.: Picknicken.

18.10 De Fabeltjeskrant. Poppense-
rie. Afl.: De servicebeurt.

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

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

derprogramma. Afl.: Chaos.
19.00 (TT) Lingo. Woordspel.
19.25 Kassa!
20.00 (TT) AC Milan - Ajax.

Rechtstreeks verslag van de wed-
strijd AC Milan - Ajax in de Cham-
pions League. Aftrap om 20.30.

22.26 Trekking dagelijkse Lotto.
22.27 (TT) Journaal.
22.43 (TT) Champions League.

Samenvattingen van de overige
wedstrijden In de Champions Lea-
gue.

23.33 (TT) Nova. Actualiteitenpro-
gramma.

00.03-00.18 (TT) Den Haag vandaag.

" Felix Meurders, presen-
tator van consumenten-
programma 'Kassa. (Ne-
derland 3 - 19.25 uur).

Duitsland 3 West
08.15 Tele-Gym. Yoga. 08.30 Cursus
Engels. 09.00 Dierenmagazine. 09.15
Buchladen. 10.00 Schooltv. 12.00
Bonn am Rohr. 12.30 Milieumagazine.
13.15 Reporter. 13.45 Vermisst. 14.00
WDR aktuell. 14.05 Hit-Clip. 14.30
Zwischen den Schlagzeilen. 14.45 8.
Dublin. 15.00 WDR aktuell. 15.05
FensterPlatz. 15.45 Chronik der Wen-
de. Afl.: 23. November 1989. 16.00
Das Ende der Zentrumspartei. Docu-
mentaire. 16.30 Cursus Engels. 17.00
Schlupp vom grünen Stern. Afl. 4.
17.30 Es war einmal der Weltraum.
Afl. 6. 18.00 NRW. 18.05 KvK. 18.30
Tele-Praxis. Thema: Wechseljahre des
Mannes. 18.45 Aktuelle Stunde. 19.25
Fensterprogramme der Landesstudios.
19.45 mittwochs live. 21.00 WDR ak-
tuell. 21.15 The Cimarron Kid. Amer.
speelfilm uit 1951. 22.35 Avanti Debu-
tanti: Meermanns Baumhaus. Duitse
speelfilm. 23.35 Die Garnisonskirche.
Documentaire over de Garnisonskir-
che in Potsdam die in 1968 werd
neergehaald als symbool van afreke-
ning met het zg. slechte Duitsland.
00.35-08.15 Nachtprogrammering.

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gym. Aerobic. 08.30 Cur-
sus Engels. 09.00 Schooltv. 10.45 en
13.00N0n-Stop-Fernsehen. 12.35 Hit-
Clip. 13.30 Output. Afl.: Gentechnik:
Manipulationen zum Nutzen der Pa-
tienten. 14.00 Schooltv. 15.00 Hallo,
wie geht's? - aktuell. 15.15 Infomarkt- Marktinfo. 16.00 Sport-Oldies. 16.15
Blickpunkt Europa. 17.00 Cursus En-
gels. 17.30 Sesamstrasse. 17.58 Wuff!
Afl. 6. 18.23 Zoo-Olympics. 18.25
Unser Sandmann. 18.30 Südwest ak-
tuell. 18.35 Hallo, wie geht's? 18.50
Culinair magazine. 19.20 Landes-
schau. 19.48 Landesschau aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Lander -
Menschen - Abenteuer. Documentaire-
serie. Afl.: Ein Blockhaus am Yukon.
21.00 Nachrichten. 21.15 Schlaglicht.
21.45 Forum Südwest. Thema: Joden
in Duitsland. 22.45 Kulturzeit. 23.30
Lander - Menschen - Abenteuer. Herh.
00;15 Schlussnachrichteri. 00.30 Non-
Stop-Fernsehen.

RTL4
06.30 Hei elei kuck elei.
07.00 Nieuws & krantenoverzicht.
07.07 Ontbijtkids: Delfy.
07.30 Nieuws & krantenoverzicht.
07.37 Ontbijtkids: de Smurfen.
08.00 Nieuws & krantenoverzicht.
08.08 The bold & the beautiful.

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

Nederlandse soap. Herh.
10.00 Koffietijd. Magazine dat zich

richt op de moderne huisvrouw.
11.00 Showtime shop.
11.05 As the world turns. Ameri-

kaanse soapserie.
11.50 Lunchkids.
13.15 Gezond & wel. Herh.
13.45 Koken met sterren. Herh.
14.15 Rad van fortuin. Spel. Herh.
14.45 Spijkerhoek. Dramaserie.
15.15 Showtime shop.
15.20 Santa Barbara. Amer. soap.
16.10 The Oprah Winfrey show.

Amerikaanse talkshow.
17.00 5 uur show. Middagmagazine.
18.00 Zes uur nieuws.
18.15 Ooggetuige. Reportages over

gebeurtenissen die ingrijpen in men-
senlevens.

18.30 Rad van fortuin. Spelprogram.
19.00 The bold & the beautiful.

Amerikaanse soap
19.30 Half acht nieuws.
19.50 Weer. Door: John Bernard.
20.00 Goede tijden slechte tijden.

Nederlandse soap.
20.30 Waargebeurde verhalen: I

posed for Playboy. Amer. speelfilm
uit 1993 van Stephen Stafford.

22.15 Home Improvement. Ameri-
kaanse comedyserie. Afl. 'Shooting
Three to Make Tutu'.

22.40 Oog in oog met de dood.
Nieuwe documentaireseriereeks.

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

Amerikaanse detectiveserie.
00.55 The Oprah Winfrey show.

Amerikaanse talkshow. Herh.
01.40 Nachtprogramma.

SAT 1
05.30 Deutschland heute morgen.
09.30 Falcon Crest. Herh. 10.30
Neighbours. 11.00 The young and the
restless. 11.55 Riskier' was! 12.30
Knots Landing. 13.25 Falcon Crest.
14.25 Tarzan. 14.55 Star Trek. 15.55
MacGyver. 17.00 Riskier' was! 17.30
Regionale progr.'s. 18.00 Geh aufs
Ganze! 19.00 Sat.l Newsmagazin.
19.15 Sportmagazine. 00.00 NB. Vol-
gende progr.'s onder voorbehoud i.
v.m. Europacup-voetbal. 19.30 Glücks-
rad. 20.15 Natalie - Endstation Baby-
strich. Duitse dramafilm uit 1994.
Aansl.: TopNEWS. 22.10 Dark justice.
23.10 P.T. Boat 109. Amer. oorlogs-
film. 01.40 Star Trek. Herh. 02.30
MacGyver. Herh. 03.20 Hunter. Herh.
04.10 Neighbours. Herh. 04.35 Der
König. Duitse misdaadserie. Herh.

RTLS
16.25 Tv boetiek. Homeshopping-

programma.
16.55 Goede tijden slechte tijden.

Nederlandse soapserie. Herh.
17.20 Happy days. Amerikaanse

comedy.
17.45 Knight rider. Amerikaanse

sptipsprip

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

19.30 Nieuwsflits. Kort nieuws.
19.35 Fresh prince of Bel Air. Ameri-
kaanse comedyserie.

20.00 Hermans head. Amerikaanse
comedyserie.

20.25 Black death. Amerikaanse dra-
mafilm uit 1992 van Sheldon Larry.

22.10 Nieuwsflits. Kort nieuws.
22.15 Lijn 5. Live-programma.
22.45 Future quest. Engelse weten-

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

show.
00.05 As the world turns. Ameri-

kaanse soapserie. Herh.
00.50 Hei elei, kuck elei aktuell.

Luxemburgs programma.
01.20 Nachtprogramma.

" Kate Jackson uit de
Amerikaanse dramafilm
'Black Death'. (RTLS -
20.25 uur).

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 Duell. 12.00
Punkt 12. Middagmagazine. 12.30
Springfield Story. 13.15 California
Clan. 14.10 Murder, she wrote. 15.00
llona Christen. Vandaag: De Islam in
Duitsland - de vrouwen achter de
sluiers. 16.00 Hans Meiser. Vandaag:
Leven met een sex-symbool. 17.00
Jeopardy! Spelprogr. 17.30 Married
with children. 18.00 The bold and the
beautiful. 18.30 Explosiv - Telegramm.
Boulevardnieuws. 18.45 RTL aktuell.
19.10 Explosiv - Das Magazin. 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Anpfiff extra. 20.30 Champions Lea-
gue. Rechtstreeks verslag vanuit
München van de wedstrijd FC Bayern
München - Paris St. Germain. 22.20
Highlights. Nabeschouwing met alle
hoogtepunten uit de Champions Lea-
gue. 23.15 Gottschalk. Late-night-
show. 00.00 RTL-Nachtjournal. 00.25
Champions League extra. Uitslagen.
00.30 Married with children. 01.00
Kojak. 02.00 Murder, she wrote. 03.00
llona Christen. Herh. 04.00 Hans
Meiser. Herh. 05.00 Explosiv - Das
Magazin. Herh.

Radio 2
Elk heel uur nieuws.
7.04 Ook goeiemorgen. 9.04 Mu-
ziek terwijl u werkt. 12.04 Het
hart van twee. 14.04 Nederland
muziekland. 17.04 Fileradio. 18.04
Alle mensen. 19.04 Country trail.
20.04 Nederland zingt: EO's sing
in. 20.30 Nederland zingt: Licht

i op jongerenkoren. 21.04 Gospel-
podium. 22.04 Praise op woens-
dag. 23.04-24.00 Take it easy.

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

televisie en radio woensdog

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

Afl. 10.
09.30 Koekeloere. Afl. 51.
09.45 Tekst-tv.
16.28 Nieuws voor doven.
16.35 Studio op stelten. Kinderpro-

gramma. Aansl.: Paulus de boska-
bouter, poppenserie. Afl.: Van een
oliebol, een oliedas en een olielypta.
Aansl.: Wat gebeurt er later, serie
dierenverhalen. Afl. 12: Moe van
jezelf. Aansl.: Medisch Centrum
Muis, poppenserie. Afl.: Pure stress.
Aansl.: Doug, animatieserie. Afl. 12.
Herh.

17.31 Robbedoes. Animatieserie rond
de Belgische stripheld Robbedoes.
Afl. 12: De wraak van de olifanten.

18.00 Perfect strangers. Amerikaan-
se comedyserie.
De vrouwen van Larry en Balki zijn
zwanger. Jennifer puft en klaagt en
daarom moet ze volgens Balki eten
van de energiegevende knol die hij
tijdens de huwelijksreis heeft ge-
kocht. Ze durft het echter niet en
daarom besluiten Larry en Balki het
bewijs te leveren van de weldadige
kracht van deknol. Afl.: Babyshower.

18.28 Topscore met Ted de Braak.
Woordspel.

18.58 Ik dacht bij mezelf. 4-delige
serie waarin kinderen filosoferen
over 'grote' vragen. Afl. 4: Echt nep.

19.30 Ik heb al een boek. Literair
magazine. Afl. 4.

19.50 Uitzending politiek partijen:
Unie 55+.

20.00 (TT) Journaal.
20.24 NOS-Weeroverzicht.
20.31 Hear my song. Engelse speel-

film uit 1991 van Peter Chelsom.
22.16 Frasier. Amerikaanse comedy-

serie. Afl.: Can't buy me love.
22.43 Close-up. Culturele documen-

taires. Prof. dr. Henk van Os, direc-
teur van het Rijksmuseum in Amster-
dam, gaat op zoek naar de oor-
sprong van de religieuze kunstschat-
ten in de Middeleeuwen. Afl.:'Gebed
in schoonheid.

23.39-23.44 Journaal.

België/TV 1
17.10 Het Capltool. Afl. 810.
17.35 Paradise Beach. Afl. 58.
18.00 Journaal.
18.10 The bold and the beautiful.

Amerikaanse serie. Afl. 1078.
18.35 Blokken. Spelprogramma.
19.05 Buren (Neighbours). Afl. 1502.
19.25 Joker- en lottotrekking.
19.30 Journaal en sport.
20.00 2.4 children. Afl. 12.
20.30 Derrick. Duitse politieserie.

Afl. 11: Moord in het trappehuis.
21.34 Winstverdeling joker/lotto.
21.35 Boulevard: Parlementaire bui-

tenbeentjes. Documentaire.
22.05 In vuur en vlam (Hearts afire).

Amerikaanse comedyserie. Afl. 11.
22.34 Paardenkoersen.
22.35 Ziggurat. Kunstmagazine.
23.15 Viaje al Espanol. Afl. 6.
23.30-23.32 Weerbericht.

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

gramma's met om:
17.00 Samson. Kindermagazine.
18.00 Tik tak. Afl. 327.
18.05 Bouli. Korte animatiefilm.
18.10 Interflix. 13-delige Vlaamse

comedyserie. Afl. 8: Het commissa-
rissencomplot.

18.35 Skippy (The adventures of
Skippy). 39-delige Australische serie.
Afl. 34: Tiger.

19.00 Thunderbirds. Engelse sf-pop-
penserie. Afl.: De inslag (2).

19.30 Journaal, sport en
weerbericht.

20.00 Sport extra: Voetbal. Samen-
vatting van de wedstrijd Spartak
Moskou - Dynamo Kiev in de Cham-
pions League en van de UEFA-Cup
wedstrijden van gisteravond.

20.25 Sport extra: Voetbal. Recht-
streeks verslag van de wedstrijd
Steaua Boekarest - Anderlecht uit
de Champions League.

22.15 Ter Zake. Infomagazine met
nieuws en sport.

22.45 Sport extra: Voetbal. Samen-
vatting van de andere wedstrijden
in de Champions League.

23.30-23.32 Coda. Lut de Block leest
voor uit eigen werk. Vandaag: Aarde.

Radio 4
Om 7.00, 8.00, 13.00, 18.00 en
20.00 nieuws.
7.02 Preludium. 8.04 Musica sa-
cra. Philharrhonia Ch. and Orch.
met sopraan. 9.00 Muziek voor
miljoenen. 11.00 Ochtendconcert.
I: Liederen voor sopraan en piano.
II: Gitaarmuz. 13.02 Stemmen.
14.00 Het middagconcert (A). Filh.

Kwartet Berlijn. 15.35 Het middag-
concert (B). 16.00 De Nederlan-
den. Viotta Ens. 17.00 Jacco's
keus. 18.04 Sinfonietta. 19.00 Klei-
ne Zaal: Locatelli in Amsterdam.
20.02 Avondconcert. Koninklijk
Concertgebouwork. met piano.
22.00 Opera magazine. Le nozze
di Figaro, opera van Mozart. Koor
van de Nederlandse Opera en
Koninklijk Concertgebouwork. 0.1.v.
Nikolaus Harnoncourt met sol.
23.00 Jazzspectrum. 0.00-1.00
Vier na middernacht.

Radio 5
Elk heel uur t/m 18.00 en 23.00
nieuws.
6.45-6.50 Mededelingenrubriek
met uitgebreid weerbericht en
scheepvaartberichten. 7.05 NOS
Sportief. 7.30 Vroeg op 5. 8.55
Waterstanden. 9.02 Het gesprek.
10.02 Dingen die gebeuren (M/V).
13.10 Glas in lood. 14.02 Montaig-
ne. 16.02 De schatkamer. 17.10
Radio UIT. 17.50 RPF. 18.02 Op
verhaal komen. 19.00 Waar waren
we ook alweer? 19.15 Nieuws en
actualiteiten in het Turks. 19.50
Nieuws en actualiteiten in het
Marokkaans en Berbers. 20.40
Nieuws en actualiteiten in het
Chinees. 21.00 Omgaan met

stress. 21.30 Frans voor bedrijf
en beroep. 22.00 Telescoop.
23.07-24.00 Met het oog op mor-
gen.

RTBF/La Une
14.05 Vacaturebank. 14.20 Doublé 7.
15.40 James Bond jr. Afl. 31. 16.00
Luna park. 16.30 Neighbours. Afl. 53.
17.00 The Waltons. Afl. 31. 17.55
Carlos et les autres. 18.30 Info premie-
re. 18.50 Cartes sur table. 19.10
Quotidien des sports. 19.15 JokerVlot-
totrekking. 19.30 Nieuws. 20.05 Faits
divers. Documentaire. 21.15 Blue .el-
vet. Amer. speelfilm uit 1986. 23.15
Coup de film. 23.45 Laatste nieuws.
23.50-23.55 24 H sur les marchés.

SPORTS 21
18.02 en 19.21 lei Bla-bla. 18.58
Neighbours. 19.26 Paardenkoersen.
19.30 Journaal. 20.00 Voetbal: Cham-
pions League. Rechtstreeks: Steaua
Boekarest-Anderlecht, aftrap om
20.30. 22.22 Laatste nieuws. 22.44
Paardenkoersen. Herh. 22.46 Voetbal.
Samenvattingen van wedstrijden uit
de Champions League. 23.48-23.52
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 Envoyé spécial.
15.00 Qui vive. 15.30 Scully rencon-
tre. 16.00 Nieuws. 16.10 La cuisine
des mousquetaires. 16.25 Bibi et ses
amis. 17.05 Jardins des bêtes. 17.10
Les carnets du Bourlingeur. 17.45
3.000 Scenarios contre vn virus - Le
sida. 17.50 Question pour vn cham-
pion. 18.15 Visions d'Amérique. 18.30
Nieuws. 18.55 Revue de presse afri-
caine. 19.00 Bruxelles lumiéres. 19.25
La météo des cinq continents. 19.30
Belgisch nieuws. 20.00 Temps pré-
sent. 20.55 La météo des cinq conti-
nents. 21 .00 Nieuws. 21.40 Les grands
Simenon: Ceux de la soif. Franse
misdaadfilm. 23.10 Bouillon de culture.
00.20 Nieuws. 00.45 3.000 Scenarios
contre vn virus - Le sida. 00.50 Clai-
re Lamarche. 01.35 La chance aux
chansons. Herh. 02.10 Bruxelles lu-
miéres. 02.50 Parlement europeen.
Herh. 03.05 Histoire des sciences en
Europe. Herh. 04.00 Université de nuit.

BBC 2
08.00 Crystal Tipps and Alistair. 08-JJ
Barney. 08.10 Thundercats. 08.35 «"
never work. 09.00 Breakfast ne**
09.15 The record. 09.35 Crawl i"10
my parlour. Afl.: The lobster lotw
10.00 en 11.25Schooltv. 11.00 ?K
days. 15.00 Penny Crayon. 15'"
Songs of praise. 15.35 Top gearf*
report. Rechtstreeks. 16.00 NieuW
Aansl.: Westminster with Nick RoS ~
16.50 Nieuws. 17.00 Today's the d#
17.30 Snooker. Rechtstreeks: de W
gelse kampioensch. 18.30 EstWv
Talkshow. 19.00 Star Trek: The ne*
generation. Amer. sf-serie. 19.45 ijl
series from heil. Magazine. 20.00 V
feswaps. Serie. 20.30 Top gear
report. 21.00 Wildlife showcase. N»
tuurfilmserie. 21.30 University challe^ge. Quiz. 22.00 Grace under «ff
22.25"Great journeys. Afl.: The Cm
bean. 23.30 Newsnight. 00.15 T*
late show. 01.00 The midnight Wt
Met om 01.00 Nieuws. 01.50-02°JSnooker. Samenvatting. 03.00 Ni9"
school. 05.00-05.15 BBC Select.

RAI UNO
06.00 Ochtendprogr. 13.30 Nieuws
14.00 Primissima. 14.20 Prove e provi-
ni a Scommettiamo che? 15.00 How
the west was won. 15.45 Soiletico.
17.55 Parlementaire rubriek. 18.00
Nieuws. Aansl.: Filmrubriek. 18.20 Mio
zio Buck. Serie. 19.05 Mi ritorni in
mente. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Nieuws en sport. 20.40 L'aquila della
notte. 22.25 Nieuws. 22.35 Nasty
Boys. 23.20 Mercoledi sport. 00.05
Nieuws. 00.10 Che tempo fa. 00.15
Oggi al PArlamento. 00.25 DSE sape-
re. Aansl.: Nachtprogramme.

Eurosport
08.30 Step aerobics. 09.00 Dansen
French Masters. 10.00 Eurotenn»-
Met ATP-finale (Frankfurt) en de vTO
nia Slim's finale (New Vork). I'-ï,
Truckracing. Europa Cup. 11.30R^
Rally. 12.00 Voetbal. UEFA-Cup, J

ronde. 14.00Gewichtheffen. WK: Fin»
le dames tot 70kg. 16.00 EuroN";
16.30 Wereldbeker voor springruiter»-
-17.30 Gewichtheffen. WK: Finale
ren tot 83 kg. 19.30 Eurosportnieuw'
20.00 Prime time boksen specia»'
21.30 RAC-Rally. 22.00 Motoren-
-23.00 Worstelen. Vanuit de VS. 00.£Wereldbeker voor springruiter
01.00-01.30 Eurosportnieuws.

BBC 1
07.00 Business breakfast. 08.00 BBC
breakfast news. 10.05 Kilroy. 11.00
Nieuws. 11.05 Good morning with
Arme and Nick. 13.05 Pebble mill.
13.55 Regionaal nieuws. 14.00
Nieuws. 14.30 Neighbours. 14.50 The
great British quiz. 15.15 Snooker.
Rechtstreeks: de Engelse kam-
pioensch. 16.45 Noddy. 16.55 Morti-
mer and Arabel. 17.10 Dinobabies.
17.35 Growing up wild. 18.00 News-
round. 18.10 Grange HUI. 18.35 Neigh-
bours. 19.00 Nieuws. 19.30 Regionaal
nieuws. 20.00 This is your life. 20.30
Here and now. Magazine. 21.00 How
do they do that? Magazine. 21.45
Points of view. 22.00 Nieuws. 22.30
Between the lines. Afl.: Blooded. 23.20
Sportmagazine. Met Boksen: WBO-
titelgevecht; Cricket: vooruitblik op de
eerste testmatch Engeland - Australië;
Voetbal: samenvattingen van de van-
daag gespeelde wedstrijden in de FA

Carling Premiership. 00.40 Club pa'3'
dise. Amer. komedie uit
05.00-05.45 BBC Select.

NBC
05.30 en 06.30N8C News. (&-f
Business insiders. 07.00, 08.00 e
08.581TN World news. 07.15 US M»
ket wrap. 07.30 Business insider^08.15 US market wrap. 08.30 lnsi<£edition. 09.00 Super shop. 10.00 rwr
londa. 11.00Rivera live. 12.00Today'
Business. 12.30 FT Business today
13.00 Today. 15.00The money wW1'
Met beursberichten. 17.30 FT BU»
ness tonight. 18.00 Today. 19.00 H'
World news. 19.30 Sport on NB^Jj
Met golf. 20.30 Best of dateline. 21-^Inside edition. 22.00 ITN World ne**
22.30 The tonight show. 23.30 Re *
personal. 00.00 FT Business tonifil"'
00.20 US Market wrap. 00.30 Nign">
news. 01.00 Equal time. 01.30 } p,
tonight show. 02.30 Videofasrti^03.00 Rivera live. 04.00 Rolonfl"'
05.00 Inside edition.

MTV
06.00 Awake on the wildside. 07-3
The grind. 08.00 The 1994 MTV EU'-
Music Awards Spotlight. 08.30 Awa*
on the wildside. 09.00 Ingo. 11-30 1".
1994 MTV Eur. Music Awards Sp°
light. 12.00 The soul of MTV. 13-":
Greatest hits. 14.00 The afterno°
mix. 16.00 The 1994 MTV Eur. Mus'
Awards Spotlight. 16.30 The rep°'-
-16.45 CineMatic. 17.00 News at ni9Lj
17.15 3 from 1. 17.30 Dial MTV. I»":
Music non-stop. 19.30 The 1994 tv;
Music Awards Spotlight. 20.00 Gre*
test hits. 21.00 Most wanted: Oni'
raad to Berlin. 22.30 Beavis & B"
head. 23.00 The report. 23.15 CineM*
tic. 23.30 News at night. 23.45 3 "O',
1. 00.00 The end? 02.00 The fL
of MTV. 03.00 The grind. 03.30-06""
Night videos.

CNN
24 uur per dag nieuws. 07.30 MoneV
line. 08.30 en 11,30World repo' d
09.45 CNN Newsroom. 12.15 W°n
sport. 12.30 Business morning. 13\^Business day. 14.30 en 17.30Busine>^
Asia. 15.00 Larry King live. 16.45 J22.45 World sport. 20.00 World W*
ness today. 21.00 Intern, hour.*»-^World business today update. 23-
Showbiz today. 00.00 The world l

day. 01.00 Moneyline. 01.30 Crossj'
02.00 Prime news. 03.00 Larry *"'»
live. 05.30 Showbiz today. Herh.

Omroep Limburg
Elk heel uur ANP-nieuws.
7.00 Limburg Aktueel. 8.00 Radio-
NieuwsCentrale, rubriek met bin-
nen- en buitenlands nieuws. 8.30
Regionaal nieuws. 8.35 Limburg
Aktueel met Limburg Bevrijd. 9.00
Tussen de bedrijven door, verzoek-
platen. 11.00 Postbus 94, telefoni-
sche felicitaties. 12.00 Limburg
actueel met 12.30 uur ANP-
nieuws. 13.00RadioNieuwsCentra-
le, binnen/buitenlandrubriek. 13.30
Regionaal nieuws. 13.35 Provincia-
le Zaken. 14.00 Licht Limburgs
muziek. 15.00Liefde, voor en door
tieners. 16.00 Cultuurmagazine
Festival. 17.00-18.00 Limburg Ak-
tueel.

BRTN/Radio 2
6.00 Nieuws. 6.05 Radio 2 regio-
naal (6.30, 7.00, 7.30 nieuws).
8.00 Nieuws. 8.10 Kotters en Co.
10.00 Nieuws. 10.03 Het schurend
scharniertje. 10.08Reporter zonder
grenzen. Een luisteraar kiest tien
platen die hem of haar aanspre-
ken. 11.50 Feuilleton Het Koe-
koeksnest. 12.00 Radio 2 regio-
naal. 13.00 Nieuws. 13.10 Muziek-
en cabaretfragmenten. 14.00 Villa
Musica, met de elpee van de
week, een spelletje en een cursief-
je. 17.00Radio 2 regionaal. 18.00
Nieuws. 18.10 Radiovisier. Televi-
sienieuwtjes op de radio. 20.00
Cinema Paradiso: rondom film en
video. 22.00 Nieuws. 22.05 Ever-

green met onsterfelijke melodi
en crooners. 23.30-06.00 Nacn>
dio.

België/BRF
Elk heel uur nieuws. -D je|
6.05 Radiofrühstück + &Ln
Glückstreffer (6.15 Wort m "
Tag; 6.30 nieuws; 6.45 verzoeKH ,
ten; 7.15 agenda; 7.30 region* g
nieuws; 8.30 persoverzicht; »" (
uit de regio). 9.10 Gut A-fge'e«
Tips und Themen am vormi»&
12.05 Musik è la carte (12.30 o
Aktuell). 13.00Presseschau. i ">■-,)
Musikbox. 16.05 Popcorn, "pp
Nieuws uit de regio. 1805,a40
Aktuell: Aktuelles vom Tage. i°-

Klassik. 20.00-20.05 NachnchK» "
WDR 4
Nieuws: tot en met 09.00 elk h

uur; vanaf 10.00 elke twee u" '„.
4.05 Radiowecker. 6.05 M-r| s6
melodie (8.05 Zum Tage, "" „
Andacht). 9.05 Musikpavi"
(10.05 tot 11.00 ver-oekpia'
12.05Zur Sache. 12.07 Gut au'^j
legt (13.00 Mitmenschen, ' _

fé.
Stichwort Wirtschaft). 15-0° r^,
Konzert. 16.05 Heimatmew
volksmuziek. 17.00 Der 'WgoO
fünf. 17.07 Musik-Express l' ■ )p
Auf ein Wort; 19.30 OW**^
20.05 Zwischen Broadway u.
Kudamm. 21.00 Musik zum_

h,ex-
men. 22.30-04.00 ARD Naen
press (elk uur nieuws).

radio
Radio 1
Elk heel uur en om 7.30, 8.30,
12.30, 13.30, 16.30, 17.30, 18.30
nieuws.
7.07 Vara Radio I woensdageditie.
10.05 NL Buitenland reportage.
11.05 Michelangelo. 12.07 Avro
Radiojournaal. 17.07 NCRV's Hier
en nu. 19.04 NCRV's Hier en nu/
Praatradio. 20.04 Langs de lijn,
sport en muziek. 23.07 Met het
oog op morgen. 0.04 Voor wie
niet slapen kan. 1.02 Zingen in
de nacht. 2.02 De verandering.
3.02 Gospels van toen. 4.02 De
ochtendmix. 5.02-7.00 Wakker op
weg.

Happy RTL Radio
7.00 Jan van de Putte. 10-0"hoP.
de Hoop. 12.00 Ron Bisscw
16.00 Luc van Rooij. 20.00 u»
Rock. 00.00-07.00 Night Rock-

-_W-_P_P*"_"___^^^_"""-^___^_^_^_^_^-B_^_^_^_^_i
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I^ASTRICHT - Door eenjVerdeling van subsidies
f_£r de jeugdhulpverlening

in Limburg 137 men-
hun baan kwijt. De

jj^ste ontslagen vallen bij
en t^ e S-.-Joseph in Cadier
VJKeer, waar bijna de helft. n het personeelsbestand

verdwijnen. Dat heeft
- stichting Jeugdwelzijns-
,.r§ Limburg bekendge-
J* " Bovendien meldt de
Sok nS dat de technische

St.-Joseph (42 werk-
ers) in Cadier en Keer
jvar poorten moet sluiten,

Jack Pleijers van
spreekt dat echter

1 klem tegen.

*!-t Rldies . herverdeling van de subsi-
gez Wll het ministerie van Volks-
(VWu eid' Welzi3n en SP°rt
''ikm ■ beschikbare budget ge-'
ver?atiger over de provincies
% ,n' Limburg krijgt nu nog
vari y.| atief groot subsidiebedrag
cie VWS, omdat in deze provin-
*_h V?el organisaties werkzaam
der_ Uaardoor verblijven ook kin-
Wr,k Uit andere provincies in
*o "?Urg- Onder het motto 'hulp
plaJ?lcht mogelijk bij huis' is

§ van een jeugdige in een
boz re Provincie voortaan uit den

" Het keerpunt van de doodlopende weg in Hoensbroek die als mogelijke gedoogzone
wordt genoemd. Met een condoom als voorbode. Foto: FRANS radeMinder

Politiek Heerlen lijkt
tegen gedoogzone Koumen

'Vftg kriJêt door de herverde-
koL mil]oen gulden minder. Dat
Maat °Vereen met 128 internaats-
gens

5e
T
n en daardoor moetenvol-
f eugdwelzijnszorg 93 ar-

VS?oaatsen' die worden bezet
*37 mensen, verdwijnen.

(ADVERTENTIE)

)\yx°

ST.-NICOLAASAANBIEDING
Winterjassen 40% korting
Hele collectie 25% korting

Heerlen, O. Nassaustraat 43
tel. 045-715999

HEERLEN - Ambulances van de
GGD Oostelijk Zuid-Limburg ver-
voerden vorig jaar 63 inwoners van
55 jaar en ouder naar het zieken-
huis na een ongeluk in huis. Per
jaar gebeuren er in deze regio
ongeveer 166 ongelukken in en
om de woning. Volgens de GGD
laat de veiligheid vooral in huizen
van ouderen te wensen over. Leu-
ningen bij trappen ontbreken,
gangen staan propvol met tafeltjes
en bloempotten en de verlichting
is vaak slecht. Om ongelukken te
voorkomen start de GGD met het
preventieproject 'Gezonder ouder
worden.

Vaak ongelukken
ouderen in huis

DEN HAAG - Ruim vijftig kappers
openen op zondag 27 november
hun salons. Zij knippen dan voor
de bestrijding van aids. De op-
brengst gaat naar het Aids Fonds.
Het is een van de acties die plaats-
vinden rond Wereld Aids Dag op
1 december. Het geld wordt be-
steed aan voorlichting en preventie,
wetenschappelijk onderzoek, pro-
jecten in ontwikkelingslanden en
buddyzorg.

Kappers knippen
tegen aids

WILLEMSTAD - De CDA-fractie
in de Tweede Kamer wil dat de
helft van de 40.000 extra banen
voor langdurig werklozen die het
kabinet heeft toegezegd buiten de
vier grote steden terecht komt. De
fractie overweegt daartoe volgende
week tijdens de behandeling van
de begroting Sociale Zaken een
motie in te dienen. Fractieleider
Heerma maakte dat gisteren be-
kend tijdens een spreekbeurt in
het Noordbrabantse Willemstad.
Minister Melkert van Sociale Zaken
wil zeventig procent van de extra
banen aan Amsterdam, Rotterdam,
Den Haag en Utrecht toebedelen.
Een Kamermeerderheid vindt dat
de rest van het land er daaroor
te bekaaid afkomt.

CDA: helft banen
voor provincie

Verbetering
Niettemin betekent de informatie
uit België een hele verbetering voor
het voorspellen van hoogwater, zo

u Sint + echte zwarte pieten in
O»

_Q _>£—Sj* n?£ 25 +26 november °%r^V\ =
_g groot dijenklets- [ fh ) I
rsi weekend in Fellini '\ Mi / b
-g met de Beierse top 40 d.j.'s v*m? c

i? dr Sjmalle Bart en dr Rote Frenkl. Kerkplein> 69-73
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laat Van den Berg weten. „We kun-
nen op deze manier tot in Dinant
'kijken'," zegt hij.

Morgen heeft Rijkswaterstaat een
informatie-avond over berichtge-
ving bij hoogwater voor de Noord-
limburgse hulpverleningsinstanties
in Hotel Wilhelmina te Venlo.

Probleemgevallen
watersnood bezien

ÜÜgeyersmaatschappij Limburgs Dagblad B.V.

Meerpeilpunten en verbinding metBelgië

Voorzien hoogwater
Maas beter mogelijk

Prijsvraag Landgraaf
voor scheppen werk

Winnaar wordt met 20.000 gulden beloond
LANDGRAAF - Wie heeft eenPanklaar plan om tien nieuweanen te scheppen voor Land-
pafse werklozen? Het loont al-
eszins de moeite daar eens goed. ver na te denken want het col-*Se van Landgraaf houdt hier
~fn Prijsvraag over met een eer-
°te Prijs van 20.000 gulden. Enoor de nummers twee en drie is"°g altijd tien en vijf mille weg-

in te dienen plannen moeten
goed onderbouwd en meteen uit-
voerbaar zijn. Voor de uitvoering
van de plannen, mag wel mede
een beroep- worden gedaan op
werkervaringsplaatsen bij de
overheid voor langdurig werklo-
zen.
De gemeente gaat deLandgraaf-
se ondernemingen schriftelijk
vragen met de prijsvraag mee te

"«■■nu voert de gemeente eenerkgelegenheidsbeleid, maarat leidt er volgens wethouderans Erfkemper alleen maar toe
at het aantal Landgraafse

msw-net (monitoring systeem wa-
ter) genoemd. Reeds zeventien peil-
punten bestonden langs de Lim-
burgse Maas. Dat aantal wordt
uitgebreid tot 27, waardoor in na-
genoeg elke Maasgemeenten in deze
provincie een peilpunt komt. Uit-
breiding van het net kost 3,5 mil-
joen gulden. Het is de verwachting
dat in het voorjaar 1995 het com-
plete net gereed is.

doen. Erfkemper: „We mikken
op een bepaalde categorie onder-
nemers die een succesformule
heeft gevonden." Maar ook zorg-
instellingen en de Limburgse
onderwijswereld worden bena-
derd. Het college hoopt dat bij
voorbeeld studenten van de
Rijksuniversiteit Limburg met
inventieve plannen komen. In-
schrijvers hoeven de aangedra-
gen ideeën niet zelf uit te voeren.
De ingediende plannen worden
beoordeeld door een jury waarin;
naast Erfkemper vier externe
deskundigen zitting hebben.
Voorzitter is de directeur van het
Arbeidsbureau Oostelijke Mijn-
streek, mevrouw C. Pluymae-
kers.

Daarom heeft het gemeentebe-
stuur naar Amsterdams voor-
beeld voor de ongebruikelijke
weg van een prijsvraag gekozen.
Dat moet leiden tot plannen voor
geheelnieuwe banen. Geen spra-
ke mag zijn van verschuiving of
verdringing van oude banen. De

werklozen niet verder toeneemt.
„Dat is niet voldoende, het aan-
tal moet omlaag."

MAASTRICHT - Het voorspellen
van hoogwater in de Maas tot een
halve dag vooruit gaat vrij nauw-
keurig. Tot op tien centimeter pre-
cies. Langer dan twaalf uur wordt
het direct een heel stuk lastiger.
Dan lopen de afwijkingen omhoog
tot wel tachtig centimeter. Toch
worden de voorspellingen volgens
Rijkswaterstaat steeds preciezer. "

St .-Josephschool spreekt sluiting tegen Dit bleek gistermorgen in Roer-
mond waar Rijkswaterstaat bij de
aanvang van de mogelijk nieuwe
hoogwaterperiode in de komende
winter de klokken gelijk zette met
ambtenaren van provincie, gemeen-
ten, waterschappen, brandweer en
politie. Instanties die betrokken
waren bij de hulpverlening tijdens
de dramatische hoogwaterperiode
rond Kerst '94.

Fors banenverlies
jeugdhulpverlening

Belgen
Daarnaast heeft Rijkswaterstaat na
de overstromingsramp Kerst vorig
jaar, waarbij tienduizend Limbur-
gers moesten worden geëvacueerd,
het contact met de Belgische colle-
ga's verbeterd. Hierdoor krijgt de
directie Limburg van Rijkswater-
staat een directe verbindingmet het
meetnet van de Belgen. Tot dusver
was de communicatie met de Belgen
beperkt tot mededelingen als: 'we
verwachten hoogwater. Hoeveel
water, bijvoorbeeld in kubieke me-
ters per seconde, dan in aantocht
was, bleef voor de Nederlanders een
verrassing.

Ook nu een directe lijn bestaat met
hetBelgisch meetnet moet Rijkswa-
terstaat in Maastricht nog enig re-
kenwerk verrichten. In Nederland
worden hoogten altijd vergeleken
met N.A.P. (Nieuw Amsterdams
Peil). In België worden hoogten ge-
relateerd aan de zogeheten Etat
Majeure. Dat is het ijkpunt voor
België en is feitelijk de hoogte van
de drempel in de Schelde-sluis van
Antwerpen. Die Etat Majeure ligt
2.32 meter hoger dan N.A.P.

L. van den Berg van Rijkswater-
staat hield zijn gehoor voor dat de
voorspellingen onder meer door de
uitbreiding van het automatische
peilmeetnet steeds nauwkeuriger
worden. Dit net wordt ook wel

Dronken Belg rijdt
op politieagent in
KERKRADE - Een politieagent van
de basiseenheid Kerkrade-centrum
kon gistermorgen ternauwernood
opzij springen, toen een dronken
Belg (26) op hem inreed. De man
was even eerder aangehouden op
de Niersprinkstraat, omdat hij met
een slok op achter het stuur zat.
Na een adem-analyse op hetKerk-
raadse politiebureau werd hij met
een boete en een rijverbod van
vier uur naar huis gestuurd. Een
andere patrouille zag hem op de
kruising Ueve Vrouwestraat/Holz-
straat toch weer autorijden. Na een
achtervolging werd de man op de
Nieuwstraat klem gereden. Op het
moment dat een agent naar de
auto liep om de man te arreste-
ren, reed de Belg eerst achteruit
en vervolgens hard vooruit. De
agent moet een grote sprong ma-
ken om de Belg te ontwijken. De
verdachte reed tegen de politiewa-
gen op en verdween richting Aken.
De man werd in Laurensberg ge-
pakt door de Akense politie.

MAASTRICHT - Slachtoffers van
de watersnoodvan decembervorig
jaar, diewat betreft vergoedingsre-
gelingen buiten de boot zijn geval-
len, kunnen wellicht alsnog aan-
spraak maken op compensatie.
Vrijdag wordt daarover een beslis-
sing genomen na een vergadering
tussen vertegenwoordigers van de
provincie IJmburg, de Stichting
Watersnood en het Instituut voor
het Midden- en Kleinbedrijf. Al met
al zou het gaan om ongeveer hon-
derd verhuurders van bijvoorbeeld
bedrijfspanden die zelfs geen aan-
spraak kunnen maken op een
onlangsvan kracht geworden rege-
ling voor particuliere verhuurders.
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lnternaat voor geïntegreerde
St.-Joseph in Ca-

kort e" Keer wordt het meest ge-
W °irecteur J. Tielen spreekt
&Irje een bedrag van 3.385.000
ien ?' ofwel zestig arbeidsplaat-
ïelfs ~,eugdwelzijnszorg verwacht
ie2e/lat72 mensen hun baan ver-

bekker als alternatief. De fractie
Hart voor Heerlen kwam maan-
dag rr_et een geheel nieuw voor-
stel. Ze heeft een doodlopende
weg ontdekt op bedrijventerrein
Ten Esschen, gelegen tussen de
autowegen de spoorlijn. Vlak bij
de Koumen ligt daar een geheel
van de woongebieden geïsoleerd
rondrijcircuit, waar wel enkele
bedrijven liggen.

Voor de Socialistische Partij is
de Imstenraderweg, aan de rand
van het bedrijventerrein De Bei-
tel, het enige alternatief van de
zes gemeentelijke varianten dat
bespreekbaar is.

De Stadspartij Heerlen-Noord
(zeven zetels) is hoe dan ook te-
gen een gedoogzone. De Socialis-
tische Partij (zes zetels), VVD
(drie), GroenLinks (twee) en
Hart voor Heerlen (twee) vinden
wel dat een gedoogzone de enige
manier is om de overlast te be-
perken, maar over de voorgestel-
de drie lokaties op De Koumen
zijn ze niet zo tevreden.

ook op dat in diverse bedrijven 's
avonds wordt gewerkt als in de
gedoogzone volop wordt getip-
peld.-

Verdwijne
Vef£U§dd°rp Bethanië in Hom
«en .lnen veertien arbeidsplaat-
Sf>Ü i ]°ngerenhulpverlening Des.n £ venlo levert twaalf plaat-
*estien 6n JeuSdhulP Maastricht

Zeker twintig van de 37 Heer-
lense raadsleden lijken te zijn
overtuigd door het argument van
de omwonenden en ondernemers
van bedrijventerrein De Kou-
men. Deze vrezen dat de nabij-
gelegen woonwijk Nieuw-Lot-
broek toch met overlast wordt
geconfronteerd. De ondernemers
waarschuwen voor verlies van
werkgelegenheid. Ze wijzen er

HOENSBROEK - De kans dat
een gedoogzone midden op be-
drijventerrein de Koumen in
Hoensbroek komt, is vrij klein.
Dat blijkt uit politieke reacties
naar aanleidingvan de eerste in-
spraakavond over het Heerlense
tippelbeleid. Daar uitten negen-
honderd Heerlenaren hun be-
zwaren.
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" De burger gedoogt een
afgelegen tippelzone

Twijfels
Partij van de Arbeid-raadslid
Marcel Verheijden uitte al eerder
zijn twijfels over de geschiktheid
van de zes voorgestelde lokaties
en noemde een parkeergarage of
een afgelegen terrein als Wegge-

Groen licht
voor TOC
SITTARD - Het Limburgs Centrum
voor Bedrijfsopleidingen (LCB)
komt toch in het nieuw te bouwen
Technisch Opleiding Centrum
(TOC) in Sittard. Dat wordt, zo
benadrukken de betrokkenen, het
eerste in Nederland. Het LCB is
na lang aarzelen overstag gegaan.
Het TOC wordt gezien als een
primeur op onderwijskundig, tech-
nologisch en organisatorisch ge-
bied. In het pand dat bij de nieuw-
bouw van het Walram College
Sittard komt, bundelen een aantal
onderwijsinstellingen de krachten:
het Regionaal Bestuur voor de
Arbeidsvoorziening (RBA), het
Technologie Centrum Limburg
(TCL), het LCB en het Walram
zelf. Van het TCL in Heerlen ver-
huist alleen het centrum voor
onderwijstechnologie naar Sittard.

o/z

Eerste tweetalige vwo in Limburg'T*"
bij leugens

( begint
de twijfel aan
de zekerhedenvan vandaag

X-- punaisev

VENLO - Het Stedelijk College Den Hulster te Venlo
(450 leerlingen) is begonnen met een tweetalige afdeling
in het voortgezet wetenschappelijk onderwijs (vwo).
Startend in de brugklaskrijgen leerlingenvier jaar lang
de helft van de lessen in deEngelse taal. Leerlingen, die
aan het tweetalig vwo deelnemen, zullen volgens woord-
voerder J. Frusch van Den Hulster het Engels op een
zeer hoog niveau gaan beheersen. In de eerste vier jaar

krijgen de leerlingen in totaal 2900 lesuren met Engels
als instructie- en omgangstaal. Veel lessen worden ver-'
zorgd door iemand die Engels als moedertaal heeft. De
andere docenten hebben een extra opleiding gekregen.
Hun kennis van de Engelse taal is bijgespijkerd in het
Universitair Talencentrum van deKatholieke Universi-
teit Nijmegen. Daarnaast volgen de docenten momen-
teel nog een cursus 'classroom English'.

Limburgs DagbladRegionaal
Woensdag 23 november 1994
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tHij is plotselingvan ons weggenomen,
zijn plaats in huis is nu leeg,
hij geeft ons niet meer zijn hand;
de dood verstoorde de mooiste band.

Bedroefd, maar met liefdevolle herinneringen,
geven wij u kennis dat onverwacht van ons is
heengegaan in de leeftijd van 80 jaar, onze
zorgzame vader, schoonvader, groot- en over-
grootvader, broer, zwager en oom

Sjo Notten
weduwnaar van

Marie Thijssen
Geulle: Leon en Truus Notten-Knoben

Jos en Carola, Esra
Mariëtte en George, Jimmy,Ricky
Coleta en Jean

Beek (L): Jan en Gerda Notten-Eijkenboom
Constant en Majorie, Robbie
Robin

Bom: Hein en Mieke Notten-vanKan
Desirée en René

Druten: Anneke Notten
Geleen: Finy en Frits op denCamp-Notten

Mario
Geulle: Leon Thijssen

FamilieNotten
Familie Thijssen

20 november 1994,
Brommelen 56,
6243 CR Geulle.
De plechtige eucharistieviering zal worden ge-
houden op donderdag 24 november om 10.30
uur in de parochiekerk van St.-Martinus te
Geulle.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden in
het familiegraf op der.-k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
De avondmis wordt gehouden hedenavond,
woensdag 23 november, om 19.00 uur in voor-
noemde kerk.
Pap is opgebaard in het mortuarium van Dela
aan de Vouershof 1 te Geleen; afscheid nemen
aldaar heden, woensdag, van 17.30 tot 18.30
uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisge-
ving te zenden, deze annonce als zodanig be-
schouwen.

t
Dankbaar dat haar verder lijden bespaard is ge-
bleven, maar intens verdrietig dat wij haar
moeten missen, delen wij u mede dat zacht en
kalm van ons is heengegaan, onze zorgzame
moeder, schoonmoeder, groot- en overgroot-
moeder

Tonia Heijnen
weduwevan

Hein Loermans
Zij overleed in de leeftijd van 73 jaar, voorzien
van het h. sacrament der zieken.

Hoensbroek: Ad Loermans
Hennie Loermans- Vos f
Angela en Richard, Rachel
Barbara en Robert, Mandy
Rebecca en Aleesha
Daniël

Wijnandsrade: Gerda Frijns-Loermans
AndreFrijns
Jolanda en Peter
Jacques
Familie Heijnen
Familie Loermans

Hoensbroek, 19 november 1994,
Marktstraat 206.
Corr.adres: Rondpunt 19,
6432 NE Hoensbroek.
Op wens van de overledene heeft de crematie-
plechtigheid -op dinsdag 22 november jl. in het
crematorium te Heerlen- in besloten familie-
kring plaatsgevonden.
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Enige en algemene kennisgeving

" t
Tot onze grote droefheid, maar dankbaar voor
het vele dat zij voor ons betekend heeft, delen
wij u mede dat heden geheel onverwacht van
ons is heengegaan, voorzien van de h. sacra-
menten, op de leeftijd van 86 jaar, onze lieve
moeder, schoonmoeder, groot- en overgroot-
moeder en tante

MienKeijbeck
weduwevan

Chris Christiaans
In dankbare herinnering:

Heerlen: Wiel en Annie
Christiaans-de Rooy

Heerlen: Lenie en Toon
Kuppen-Christiaans
en al haarklein- en
achterkleinkinderen
FamilieKeijbeck
Familie Christiaans

Heerlen, 21 november 1994
Corr.adres: Plataanstraat 36, 6413 PT Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zalplaatshebben op
vrijdag 25 november a.s. om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk van de H. Jozef te Passart-Hoens-
broek, gevolgd door de begrafenis op de alge-
mene begraafplaats te Heerlerheide.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
De dierbare overledene zal bijzonder herdacht
worden tijdens de avondwake van hedenavond
om 19.00 uur in bovengenoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het mortua-
rium van het ziekenhuis te Brunssum. Bezoek-
gelegenheid dagelijksvan 17.30 tot 18.00 uur.

Enige en algemene kennisgeving

t
Na een werkzaam en liefdevol leven voor haar
gezin is op 19 november 1994 onverwacht van
ons heengegaan, op de leeftijd van 78 jaar, onze
lieve moeder, oma en overgrootmoeder

Fien Hendriks
weduwevan

Charles Ludovicus Steyaert
Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Corr.adres: Pleiweg 43, 6415 RE Heerlen
Ingevolge haar uitdrukkelijke wens heeft de
crematieplechtigheid in besloten familiekring
plaatsgevonden.

t
Haar stoel is leeg.
Haar stem is stil.
Wij zeggen
„Heer" het was Uw wil.

Gelukkig is moeder een lang lijden bespaard ge-
bleven. Dat neemt niet weg dat wij haar lieve
aanwezigheid heel erg zullen missen.
Heden overleed, op de leeftijd van 85 jaar, onze
moeder, schoonmoeder, oma, overgrootmoeder,
zus, schoonzus, tante en nicht

Paula
Kokkelkoren-Gerards

weduwevan

Sjef Kokkelkoren
Geleen: Mathieu Kokkelkoren

JeanneKokkelkoren-Meulenberg
Voerendaal: Harry Kokkelkoren

EllyKokkelkoren-Habets
Maud en Riek
Mieke

Riethoven: Leny Laurs-Kokkelkoren
Dries Laurs
Sandor en Judith
Susanne en Kees

Bakel: Mia Gösgens-Kokkelkoren
Jo Gösgens
Alphons-Paul t
Paulette en Serge, Victor
Mylene en Cees
Fons en Juul
Yvonne en Eric-Jan
Familie Kokkelkoren
Familie Gerards

21 november 1994.
Corr.-adres: Wachtendonkstraat 92,
6367 VH Voerendaal.
De plechtige eucharistieviering zal worden ge-
houden op vrijdag 25 november a.s. om 11.00
uur in de parochiekerk St.-Laurentius te Voe-
rendaal, waarna aansluitend begrafenis op de
algemene begraafplaats aldaar.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijke condoleance vanaf 10.30 uur.
Avondwake ter intentie van de overledene, don-
derdagavondom 19.00uur in voornoemdekerk.
Moeder is opgebaard in een der rouwkamers
van begrafenis- en crematievereniging Voeren-
daal, Kerkplein 43, alwaar gelegenheid tot af-
scheid nemen, dagelijksvan 18.30 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Verdrietig, maar vol dankbare herinneringen
geven wij u kennis dat heden, toch nog onver-
wacht, in de leeftijd van 79 jaar, voorzien van
de h. sacramenten, van ons is heengegaan onze
zorgzame moeder, schoonmoeder, groot- en
overgrootmoeder, zus, schoonzus, tante en nicht

Mia Raemakers
echtgenote van wijlen

Hub Spee
Aken: O. Taschbach-Spee

P. Taschbach
Geulle: A. Spee

L. Spee-Merkelbach
Geleen: J. Spee

T. Spee-Eberson
Beek: G. Spee

en al haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Raemakers
Familie Spee

Geleen, 22 november 1994.
Verpleegkliniek St.Odilia,
Corr.-adres: Klompenmakersdreef 8,
6162 JN Geleen.
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op vrijdag 25 november om 11.00 uur in de
St.-Callistuskerk te Neerbeek, waarna aanslui-
tend de begrafenis op de begraafplaats aldaar.
Er is geen condoleren.
Donderdag om 19.00 uur wordt de avondmis ge-
houden in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel
van het Maaslandziekenhuis te Geleen. Gele-
genheid om afscheid te nemen dagelijks van
17.30 tot 18.30 uur.

Een speciaal woord van dank aan het verple-
gend personeel van verpleegkliniek St.-Odilia
voor de liefdevolle verzorging.

t
Tot ons groot verdriet is,-voor ons besef nog veel
te vroeg, na een kort ziekbed van ons weggeno-
men onze lieve vrouw, moeder, schoonmoeder
en oma

Theodora Helena
Maria Verstraten
geboren te Grave op 1 augustus 1931

overleden te Kerkrade op 21 november 1994
echtgenote van

Hubert Louis Waterval
Kerkrade: Huub Waterval

Dronten: Paul Waterval
Joyce Waterval-Meijer
Ruben
Marnix
Veerle

Nijmegen: Werner Waterval
JanRosendaal

Niederbipp
(Zwitserland): Ralph Waterval

Vesna Franié
Familie Verstraten
Familie Waterval

Corr.adres: Papaverplein 43, 6466 VC Kerkrade
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op zaterdag 26 november a.s. om 11.00 uur
in de parochiekerk van O.L. Vrouw van Altijd-
durende Bijstand te Kerkrade-Heilust, gelegen
aan de Kampstraat, waarna aansluitend de be-
grafenis zal plaatsvinden op het r.-k. kerkhof te
Spekholzerheide.
Bijeenkomst in de kerk alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbareoverle-
dene vrijdag 25 november om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

ALGEMENE EN ENIGE KENNISGEVING

t
GEHEEL ONVERWACHT GING VAN ONS HEEN, IN DE LEEF-
TIJD VAN 90 JAAR ONZE MOEDER, GROOTMOEDER, OVER-
GROOTMOEDER, ZUSTER, TANTE, NICHT

ALDA
VAN DEN BERGH-MARTENS

ECHTGENOTE VAN

t DOMÉNIQUE VAN DEN BERGH
* HEERLEN HENK VAN DEN BERGH

LIES VAN DEN BERGH-RUSSEL
NEUANS PACH NICK VANDEN BERGH

GABY VANDEN BERGH-SCHULZ
MARCO

VOERENDAAL GUUS VANDEN BERGH
JESSIE VAN DEN BERGH-OFFERMANS
ANGELA PASCAL ZANDER
MICHIEL

HEERLEN ROB VANDEN BERGH
HEERLEN TON VAN DEN BERGH

YVONNE VANDEN BERGH-MAESSEN
LOEKIE 8181

HEERLEN ALBERT VAN DEN BERGH

* SITTARD ZEF VAN DEN BERGH
t BEP VANDEN BERGH-DEN BOER

SITTARD DOMENIK VANDEN BERGH
t MARIANNE
VANDEN BERGH-WIJSHOFF
JOOST

* MAASTRICHT BILL VAN DEN BERGH
HETTY VAN DEN BERGH-HODES

UTRECHT MONIKA VANDEN BERGH
PETER KLINK

MAASTRICHT BILL VAN DEN BERGH
HANNEKE
VAN DEN BERGH-GERARDS
CASPAR

* SITTARD THEO VAN DEN BERGH
KYTHA VAN DEN BERGH-COENDERS

SITTARD JOEPVAN DEN BERGH
NATHALYLABROUCHE

BREDA LOLA MINEUR-VAN DEN BERGH
HANS MINEUR
TIM LISA

BREDA BULLE VANDEN BERGH
KEES KONINGS
LOTTE

* SITTARD MIES STASSEN-VAN DEN BERGH
PAUL STASSEN

SITTARD GONNE VAN KEMPEN-STASSEN
LUC VANKEMPEN
VIVIANNE EMILE

HULSBERG LOUKY ENGEL-STASSEN
JOOSTENGEL
VERONIQUE MICHELLE

SITTARD PAUL STASSEN
MAUD STASSEN-HAMERS
ROB RAF

* SITTARD TON VAN DEN BERGH
MIEKE VAN DEN BERGH-ARNOLDTS

SITTARD MARIE ROSÉ
SONNEVELD-VANDEN BERGH
DRIES SONNEVELD
CHARLOTTE

SITTARD ANTOINE VAN DEN BERGH

* VENLO / PIM VAN DEN BERGH
HILL VAN DEN BERGH-SPEE

ROTTERDAM DOMINICUS VANDEN BERGH
LEIDSCHENDAM GONBARTELS-VAN DEN BERGH

KEES BARTELS
ZJUUL

FAMILIE VAN DEN BERGH
FAMILIE MARTENS

6131 CP SITTARD, 20 NOVEMBER 1994
VOORSTAD 25
DE PLECHTIGE UITVAARTDIENST ZAL PLAATSHEBBEN OP
VRIJDAG 25 NOVEMBER A.S. OM 11.00 UUR IN DE PAROCHIE-
KERK VAN ST.-PETRUS TE SITTARD.
SCHRIFTELIJKE CONDOLEANCE.
DE CREMATIE ZAL PLAATSVINDEN IN CREMATORIUM NE-
DERMAAS, VOUERSHOF 1 TE GELEEN OM 12.30 UUR.

Enige en algemene kennisgeving

t
Diep bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en zorg waarmede zij
ons gedurende haar leven heeft omringd, delen wij u mede dat God
heden tot Zich genomen heeft, in de gezegende leeftijd van 94 jaar,
voorzienvan de h. sacramenten mijn dierbarepleegmoeder, onze zus,
schoonzus, tante en nicht

Marieke Severijns
echtgenote van wijlen

Harie Aarts
Stem: Antje Gorissen

Familie Severijns
Familie Aarts
Familie Gorissen
Familie Soeteman

6171 GD Stem, 21 november 1994.
Kruisstraat 63.
De plechtige uitvaartdienst gevolgd door de begrafenis zal plaatsvin'
den op vrijdag 25 november om 10.00 uur in de St.-Martinuskerk te
Stem.
Er is geen condoleren.
Donderdag om 18.45 uur wordt de avondmis gehouden in voomoen 1'

de kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van uitvaartcentrum
Daemen, Heirstraat 41 te Elsloo-Stein. Gelegenheid om afscheid te
nemen, dagelijks van 18.30 tot 19.00 uur.

tMichel Jansen,
echtgenoot van Di-

na Verweij, 72 jaar,
Sintelstraat 16, 6051
BM Maasbracht. De
plechtige eucharistie-
viering vindt plaats
op vrijdag 25 novem-
ber om 11.00 uur in de
parochiekerk van St.
Gertrudis te Maas-
bracht.

tKee Knapen-van
de Vin, weduwe

van \Jan Knapen,
voorheen weduwe van
Gus Franssen, 78 jaar,
Weert. Corr.adres: B.
Franssen, Juliana-
straat la, 6039 AG
Stramproy. De plech-
tige uitvaartdienst zal
plaatshebben op don-
derdag 24 november
om 10.30 uur in de
parochiekerk van de
H. Franciscus van As-
sisi te Biest-Weert.

tTon Stienen, 80
jaar, St. Louis 25,

6001 JJ Weert. De
plechtige uitvaart-
dienst zal gehouden
worden op donderdag
24 november om 11.30
uur in de St. Marti-
nuskerk te Weert-
centrum.

tTruus Beckers, 51
jaar, echtgenote

van Jo Meuwissen,
Wilhelminastraat 27,
6065 AK Montfort. De
plechtige eucharistie-
viering vindt plaats
op vrijdag 25 novem-
ber om 10.30 uur in de
parochiekerk van de
H. Catharina te Mont-
fort.

tMaria Wiltschut,
weduwe van Nes-

tor Méode, 85 jaar,
Stramproy. Corr.
adres: Familie Jans-
sen, Fr. Strouxstraat
23, 6039 GJ Stramp-
roy. De plechtige uit-
vaartdienst zal
plaatshebben op don-
derdag 24 november
om 10.30 uur in de
parochiekerk van de
H. Willibrordus te
Stramproy.

o. h
T /oOpgewekten zorgzaam, nooit vragel^ ty

Nimmer klagend, altijd stil dragetl
Moedig ging je door, steeds weef
Tot op het laatste moment J*

Bedroefd, maar zeer dankbaarvoor wat zijv , 'ons heeft betekend, geven wij u kennis van n
plotseling overlijden van onze lieve moeder e
oma

Clara Henriëtte Maria i
Volkeri . ;

weduwe van 'i

Johannes Laurentius
van der Velde

V|
in de leeftijd van 78 jaar. ir

Koog aan deZaan: Gerda en Rien
Caroline en Willen» ie
Rob

Leek: Theo ü
Onno 5
Jolijn h

Zoutelande: Joop en Nanny p
Patrick s
Inge
Kiki ?

Bunde: Hans en Marie-Cla»1 jj
Kathleen -Heinkenszand, 20 november 1994 ~ f

Corr.adres: Sloestraat 40, 4374 BP Zoutelanö* \
De plechtige uitvaartdienst zal worden geno^ Sden vrijdag 25 november om 10.30 uur in j
parochiekerk van de H. Blasius te Heinke^ 'zand, waarna aansluitend om 12.00 uur de c l
matieplechtigheid zal plaatshebben in het;c,

f I
matorium te Middelburg, Westelijke Ou \Havendijk 3. ~ 'Na afloop van de crematieplechtigheid is er ide ontvangkamer van het crematorium gelege
heid tot condoleren. _,

Dankbetuiging
Voor uw blijken van belangstelling tijdens z L
ziekte, het overlijden en de begrafenis van m
man, broer, zwager en oom

Leo Stassen
zeggen wij u hartelijk dank.

E. Stassen-Zijlstra
Familie Stassen
Familie Zijlstra

Heerlerheide, november 1994
De plechtige zeswekendienst zal gehouden*den op zaterdag 26 november a.s. om 19.00
in de St. Corneliuskerk te Heerlerheide. j

tNellie Peters, 77 jaar, Swalmen. CorT.adJ*
Past. v. Chruchtenstraat 34, 6071 VE Swairn^De plechtige uitvaartdienst zal worden gehoü

op vrijdag 25 november om 10.30 uur in de Pa
chiekerk van de H. Lambertus te Swalmen.

HeftMarie Wijckmans, 86 jaar, weduwe van **a
drik Lutteke, corr.adres: Dr. Schaepmanst

20, 6162 KM Geleen. De plechtige eucharistie^,
ring zal plaatshebben op donderdag 24 nover»
a.s. om 10.30 uur in de parochiekerk van St-
gustinus te Lutterade-Geleen, gevolgd door de 1 1
matie in het crematorium Nedermaas, Vouersn
te Geleen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij
voor ons gedaan en betekend heeft, geven wij u
kennis van het heengaan van mijn vrouw, onze
moeder, schoonmoeder, oma, zus, schoonzus,
tante en nicht

Mia Dunning
echtgenote van

Pierre Hermans
Voorzien van de laatste sacramenten, overleed
zij in de leeftijd van 61 jaar.

Grevenbicht: Pierre Hermans
Bom: Regina Geraets-Hermans

Karel Geraets
Grevenbicht: Leo Hermans t

Echt: Karin Hermans
en haar kleinkinderen

' Familie Dunning
Familie Hermans

Sittard, 21 november 1994
Prins Hendrikstraat 5, 6127 BR Grevenbicht
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op vrijdag 25 november a.s. om 10.30 uur in
de H. Catharinakerk te Grevenbicht, waarna
aansluitend de crematieplechtigheid zal plaats-
vinden in het crematorium Nedermaas te Ge-
leen.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondwake, tot intentie van de overledene,
donderdag 24 november om 19.00 uur in voor-
noemde kerk.

In plaats van kaarten
Voor uw blijken van medeleven na het overlij-
den en voor uw aanwezigheid bij de uitvaart-
dienst en begrafenis van onze moeder, schoon-
moeder en oma

Caroline
Lossie-Schlupp

zeggen wij u hartelijk dank.
Kinderen en kleinkinderen

Hoensbroek, november 1994
De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den op zaterdag 26 november a.s. om 19.00 uur
in de grote St. Jan te Hoensbroek.

Enige en algemene kennisgeving

t
Wij geven u kennis dat op 54-jarige leeftijd, na
een moedig gedragen ziek zijn, voorzien van de
h. sacramenten van ons is heengegaan mijn
zorgzame vader, onze opa, broer, zwager, oom
en neef

Pierre Bogie
Brunssum: MadeleineBogie

Melanie, Glenn
FamilieBogie

Brunssum, Dorpstr. 227, 22 november 1994.
Corr.-adres: Eglantier 17, 6444 DP Brunssum.
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal worden gehouden op vrijdag 25
november om 10.30 uur in de St.-Jozefkerk te
Doenrade.
Overtuigd zijnde van uw medeleven is er geen
condoleren.
Avondmis donderdag om 19.00 uur in voor-
noemdekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het uitvaart-
centrum Dela Grasbroekerweg 20 te Heerlen
dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur.

tMaria Dehue, 86 jaar, Verpleegkliniek Kleva-
rie, Maastricht. De uitvaartdienst vindt plaats

op donderdag 24 november om 14.00 uur in de pa-
rochiekerk van St. Theresia te Maastricht.

tGiel Luyten, 90 jaar, weduwnaar van Jeanne
Murrer, Verpleegkliniek Klevarie, Maastricht.

De uitvaartdienst vindt plaats op donderdag 24
november om 11.00 uur in de parochiekerk van St.
Pieter op de Berg te Maastricht.

tAline Hommes, 78 jaar, echtgenote van Herman
Bots, weduwe van Paul Bunnik, Prins Hessen

Kasselstraat 2, Maastricht. De uitvaartdienst vindt
plaats op donderdag 24 november om 11.30 uur in
de basiliek van O.L. Vrouw te Maastricht.

tLouis Jacob, 85 jaar, weduwnaar van Rita
Snel, Gerard van Wermweg 15, Maastricht. De

uitvaartdienst vindt plaats op donderdag 24 no-
vember om 11.00 uur in de parochiekerk van de H.
Theresia te Maastricht.

tSjo Notten, 80 jaar, weduwnaar van Marie
Thijssen, Brommelen 56, Geulle. De uitvaart-

dienst vindt plaats op donderdag 24 november om

" 10.30 uur in de parochiekerk van St. Martinus te
Geulle.

_____^_____^^_r^-_^_^_#_z_^r^_ki^^^T^_f^_^r^^^^^^____i i*■ l
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Vandaag reageert staatssecretaris Gmelich

Kamer zwakt steun
aan Defensie af

zen dat M. als 'borderli-
ner' zonder behande-
ling in geval van een
nieuwe relatie en een
nieuw kind in herhaling
kan vallen. Volgens de
deskundigen is de si-
tuatie van alleen zijn en
verantwoordelijkheid
dragen voor de kleine
Mei-tap de vrouw vol-
komen boven het hoofd
gegroeid en zijn langza-
merhand bij haar de
grenzen van de realiteit
zodanig vervaagd, dat
het kind letterlijk werd
verstikt door moeder-
liefde.

Ineengekrompen als
een bang vogeltje hoor-
de de vrouw gisteren
haar vonnis stilzwij-
gend aan. De rechtbank
nam alle adviezen van
de psychiater en psy-
choloog over. Die vre-

LANDGRAAF/MAA-
STRICHT - De in
Landgraaf wonende
Turkse Meral M. (29) is
ondanks de moord op
haar ruim twee jaarou-
de kind gisteren door
de rechtbank in Maas-
tricht ontslagen van al-
le rechtsvervolging.
Wel beval de rechtbank
dat de vrouw wegens
verregaande ontoereke-
ningsvatbaarheid ter
beschikking gesteld en
verpleegd moet worden.

De vrouw doodde haar
kind Mehtap-Esra Esler
op 18 juni van dit jaar
in een toestand van vol-
slagen sociaal isole-
ment en in een vlaag
van ziekelijke angst dat
zij eerder dan het kind
zou komen te overlij-
den. De vrouw liet het
kind 22 slaaptabletten
slikken en drukte het
daarna langdurig een

Vreemde zaken
ontdekt bij bouw

van bungalow
Vervolg van pagina 1

jjEN HAAG/KERKRADE -JPvdA-fractie in de Tweede
vindt het zinloos taken

atl Defensie vanuit de Rand-
ad over te hevelen naar

om zodoende werk-
egenheid voor de directie

>.lenstplichtzaken te behou-
etl- De zo belangrijk geachte
otie Koffeman is inmiddels

"°« door de VVD en D66 afge-hakt.

py toekomst van Directie Dienst-
OM n kwam gisteren aan de
"def kij net Kamerdebat over de
jtensie-begroting. Alleen opposi-

a Partij CDA hield gisteren vast
ja n de motie Koffeman, die een half
(>

r geleden door de vier grote par-
'eti is aangenomen. De partij gaat

..steeds uit van een rol van Di-
J-ieDienstplichtzaken bij de wer-. § en selectie voor het beroepsle-

-A-fractiewoordvoerder Zijlstra
it. Vacnt dat het huidige personeel
l ?e Randstad gewoon zal meever-
j l2en naar Kerkrade, zeker nu de

v gste bezuinigingen op Defensie
j. °ral leiden tot ontslagen in de
dtldstad. „Je kunt niet voorbij

jj n aan de brief met de keuze voor
h verlies van vierduizend arbeids-aatsen in deze regio," aldus Zijl-

Vervolg van pagina 1

DOOR FRITS VAN OTTERDIJK den genoemd met lief en leed. Met
traan en lach. En er valt heel wat af
te lachen en te huilen. Met zwaar
aangezette make-up trotseert ze de
drukte die van het Leidse stadhuis
eerder een goedkope snackbar
maakt. Veel parfum, massa's poe-
dert jes en peroxide hoofdjes die
vergezeld gaan van gebronsde zon-
nebankkoppen.

v iUEN - Nog één keer staat ze
fjPr het voetlicht. Nog één keer
Ülirn e pers massaa^ uit om een
Beh van ■'->e Zangeres op te van-
te j -Mary Servaes, in 1919 geboren
geiden, presenteerde in haar ge-

IHa°ftestaci haar memoires, Het Ver-
bant an n Leven- Inclusief
l.g ■ ?ord is net een boek van 400
h P,ltla's geworden. Een boek waar
ty Nederland op heeft zitten
b_i en> gelet °P deze mediage-
*Wtenis' Toute le Monde van de
jüerlandse sterrenwereld is ko-

-611 opdraven,
b,ottriie Tober omhelst Gerard Jo-
e

g> terwijl Frank en Mirella met
Ij-. Plamuren glimlach toe staan te
rejiri ' anessa heeft een verhelde-
st

d gesprek met Jomanda en dat
vJaji er voor de gossip-camera's

de eraard volgen in het spoor van
kenri bekende Nederlanders de be-
ja^d?reporters zoals de heer Gert-
hüi röSe> Gert Berg en Ben Holt-
enB', £>e laatste was er verantwoor-
huirr Voor dat het boek in ziin
'ol ge versie is verschenen. ■ Als
,"°%riter' heeft hij de dagboek-
je tekeningen van Mary Servaes
Vew § verpakt in een makkelijk
leerbaar boek.

ry Servaes kan in een adem wor-

Rustig
„Hee, hallo, hoe is het?" Een vraag
die iedereen wordt gesteld behalve,
zo lijkt, Mary Servaes zelf. En hoe-
wel ze zelf rustig in haar pluche
stoel de felicitaties in ontvangst
neemt, geven de genodigden de in-
druk alsof zich hier de gebeurtenis
van de eeuw afspeelt.

trouwe volgers heeft Mary wel haar
bedenkingen gehad om weer voor
het voetlicht te treden. „Haar ge-
zondheid, begrijpt u? Toch wilde ze
dit zelf heel graag nog eens meema-
ken. Ze geniet van de belangstel-
ling."

Bijzaak
En het bqek? Wel het boek lijkt voor
de meesten die avond een bijzaak te
vormen. Ondanks de 400 pagina's

vol hartverscheurende feiten, draait
de avond voornamelijk om de geno-
digden. Na afloop van de officiële
presentatie doven de cameralichten
en holt iedereen om het eerste naar
de stoelrijen van de belendende zaal
waar de Avro opnames zal maken.
Je gezicht laten zien, betekent ver-
kopen. Die buitenkans laat nie-
mand zich ontgaan. Ook Ronnie
Tober niet, hoewel die sinds men-
senheugenis geen plaat meer heeft
gemaakt.

Als iedereen is weggestoven, wordt
de Dame van 75 jaar in een rolstoel
met militaire precisie via een om-
weg naar de feestzaal geleid. In
haar kielzog de public-relations-
mensen van uitgeverij Bzzztöh en
Free-record shop die samen wel va-
ren bij deze presentatie. Heel even,
tussen de hollende mensen door,
yang ik haar gitzwarte kraaloogjes
op. Ze stralen. Ze geniet van de be-
langstelling. Zoals een ware Konin-
gin betaamt.

Gelukkig zijn er ook nog enkele
mensen met een meer werelds ka-
rakter afgereisd naar de prinselijke
studentenstad. Zo zijn Rietje van
Abbeelen en Celina Morcus uit Ber-
kel-Enschot op de avond uitgeno-
digd. Samen met nog een andere
fans van het eerste uur, Jan van den
Dam. ~We kennen De Zangeres al
vanaf 1955. Eerst als fans, daarna
als vrienden. Door lief en leed heb-
ben we elkaar leren kennen en al
die tijd is Mary een gewoon mens
gebleven. We gaan er geregeldop de
koffie en helpen haar ook wanneer
ze in de put zit," zo klinkt het eens-
gezind uit de monden van de Bra-
bantse vriendenclub. Volgens deze

Rechters achten bijdrage noodzakelijk avond weten niet van het besluit
van beide rechters en de brief daar-
over op de hoogte te zijn. In zijn
algemeenheid merkt hij op dat
„rechtvaardigheid niet altijd in ma-
teriële zin (geld, red.) is uit te druk-
ken." Fransen vermoedt dat er wel-
licht ook een geschil tussen rechters
en curatoren aan de brief ten
grondslag ligt.

Inhoudelijk wil hij niet op de zaak
ingaan zolang hij niet een gesprek
heeft gehad met depresident van de
rechtbank. Fransen wil ook de be-
trokken rechters vragen wat de pre-
cieze bedoelingvan hun brief is. „Ik
denk wel dat ze de inhoud daarvan
aan ons hadden moeten meedelen."

Persrechter mr. J. Huinen wil ook
niet inhoudelijk op de zaak ingaan
omdat hij evenmin op de hoogte is
van de gang van zaken.

Opsporingsdiensten
willen niet betalen

I *O^ASTRICHT - Het aantal onder-

_
611 Van curatoren in faillisse-

is j Szaken wordt beperkt. Vooraf
reist Sffmrning van de rechters ver-
voeg-, . onderzoeken mogen maxi-
J set^ vier uur duren, in grote faillis-
»r4e entszaken volstrekt onvoldoen-

i P
1 n-attuf u.it het faillissement geen of. Sch, ij i^s noS inkomsten voor de
' hele eisers worden verwacht, mag

aa* medewerking aan
onderzoeken worden ver-

fecl^luitend na overleg met de.cri er-commissaris en na vooraf
re„ ,regen machtiging kan van deze
d4g'worden afgeweken. In een

gelijk geval zal dezerzijds ver-

in dezaak Baars. Van Vlijmenbleek
voor te komen op de lijst van drie
reizen van Baars. Een breed onder-
zoek was het gevolg. Daarbij stootte
de Fiod op vreemde zaken bij de
bouw van een nieuwe bungalow in
Limbricht. Tengevolge van het on-
derzoek kwam buurman Van Mul-
ken er achter dat zijn buurman in
hun gezamenlijke project heel wat
meer kortingen had weten te krij-
gen dan hijzelf. Een aangifte we-
gens bedrog werd weliswaar inge-
trokken maar dat hielp bij justitie
niet.

MAASTRICHT. SITTARD - De ja-
rige Van Vlijmen en zijn raadsman
mr. Th. Hiddema betoogden uitvoe-
rig dat de provincie-ambtenaar
nooit giften heeft aangenomen in
ruil voor welke diensten dan ook.
Van Vlijmen zelf zag heel expliciet
de volgens de officier strafbare
voordeeltjes als beloning voor goed
onderhandelen met de bouwers van
zijn nieuwe huis. Zo zou hij zelfs
vijf millehebben gekregen van aan-
nemer Laeven omdat Van Vlijmen
de bouw van zijn woning en van
zijn buurman zo goed zelf had be-
geleid. Een verklaring waarbij de
rechters de wenkbrauwen openlijk
fronsten.

Het ging verder om contacten met
architectenbureau Satijn, de aanne-
mer Keulen en wegenbouwer Sle-
gers, die volgens Van der Bijl wel
degelijk het belang van een goede
relatie met de ambtenaar inzagen.

# Sjir Vluggen en Aad Koster van de dienstcommissie (midden) bieden hun petitie aan Jos van Rey en Ben Korthals van
de VVD aan. Onder rechts Thijs Wöltgens, op de achtergrond Kerkraadse actievoerders. Foto: JOS VAN LEEUWEN

Civiel
Mr. Van der Bijl hield de rechtbank
voor dat buurman Van Mulken na
deze strafzaak in civiele procedure
gaat proberen het voordeel van zijn
buurman terug te vorderen. Volgens
Van der Bijl zou Van Vlijmen zijn
buurman voor zeker 13 mille heb-
ben laten opdraaien. De rechtbank
toonde bij deze zaak opvallende in-
teresse. „Had u geen beroerd gevoel
dat u meer resultaat met onderhan-
delen had dan uw buurman, terwijl
jullietoch samen aan de klus waren
begonnen?" wilde een van de rech-
ters weten. Van Vlijmen ontkende
al sprak hij de hoop uit dat de zaak
met de buurman snel uit de wereld
kan worden geholpen.

die staatssecretaris Gmelich Kerk-
rade heeft toegezegd te weinig zijn.

Vloeken
Om negen uur gisterochtend stond
een grote groep actievoerders voor
het Defensiekantoor in Kerkrade te
wachten. Werknemers, hun part-
ners en ook hun van school vrijge-
maakte kinderen waren klaar om te

gaan demonstreren in Den Haag.
Na een uur wachten kwam Aad
Koster, voorzitter van de dienst-
commissie tekst en uitleg geven: er
komen geen bussen. „Je kunt nu
kwaad worden en gaan vloeken,
maar dat heeft geen zin nu. We
moeten zo snel mogelijk naar Den
Haag," aldus Koster op zijn horloge
kijkend. Uiteindelijk vertrok ieder-

een met een auto naar deRandstad.

Met de recente onheilstijdingenvan
het departement fris in het geheu-
gen hadden de meesten weinig hoop
op een goedeafloop van het Kamer-
debat. Samen met Thijs Wöltgens
bood het 'personeel een pleitnota
aan de Kamerleden aan. In de loop
van de avond kwam de groep drup-

pelsgewijs weer in Kerkrade aan.

Vandaag reageert staatssecretaris
Gmelich op de opmerkingen uit de
Kamer. Een kleinere delegatie uit
Kerkrade is daar weer bij. „Vol ver-
wachting klopt ons hart," zegt Sjir
Vluggen van de dienstcommissie,
„maar erg optimistisch ben ik niet
na vandaag."

V.

bl|'f tra zeSt we* dat ziJn P artiiU*t streven naar 120 nieuwe ar-
Ki. voor Directie Dienst-
ig c"tzaken, om zodoende het ver-

van werkgelegenheid na af-
ij affing van de opkomstplicht bij
Dfi directie te compenseren. Ook
ga b en de VVD willen niet verder
k *& dan van de bewindslieden van
Vj.tensie een 'maximale inzet' te

Het algemene gevoelen was
dat de zestig arbeidsplaatsen

Zangeres zonder
Naam monument

Memoires Mary Servaes verschenen

De officier legde verbanden met on-
der andere het Stationsproject in
Sittard, waar het DSM-kantoor
door architect Schuffelers van Sa-
tijn was ontworpen. Maar Van .Vlij-
men zag het ontwerp van zijn huis
getekend voor een 'vriendenprijsje',
de gratis centrale verwarming van
Keulen slechts als betaling voor
verleende adviezen en de bestra-
tingskorting een kwestie van goed
onderhandelen. En dat alles on-
danks de verklaringvan voormalige
directeur Roex van Slegers bv, dat
hij regelmatig giften rondstrooide
in de hoop op werk.
Een reisje op kosten van aannemer
Baars naar Wenen bleef Van Vlij-
men zien als een dienstreis die hij
om moverende redenen niet bij zijn
superieuren had aangemeld. Het
zou om een innovatieproject zijn
gegaan, maar heel duidelijk werd
dat niet ter zitting.
Hiddema ging heel uitvoerig in op
de positie van Van Vlijmen die vol-
gens hem nauwelijks iets kon bete-
kenen voor aannemers die uit wa-
ren op projecten. „Het gaan eten
met aannemers was in Limburg ge-
woon en hoeft niet direct iets te be-
tekenen. Ik zat trouwens niet in de
hoek waar beslissingen werden ge-
nomen," vond Van Vlijmen. „Toch
wel erg naief," vond de officier.

Van Vlijmens positie bij de provin-
cie is nooit in gevaar geweest, on-
danks een korte schorsing verleden
jaar. „Ik doe mijn werk met ple-
zier," aldus de ambtenaar, die ook
in zijn laatste woord bleef volhou-
den dat alle handelingen in verband
met debouw van zijn huis geen ver-
band hielden met zijn functie. „Er
waren mensen bij die ik kende en
die om hulp en advies hebben ge-
vraagd, maar nooit het idee hebben
gehad dat zij iets van mij wilden."

Uitspraak over veertien dagen.

Aboikonie
mag niet terug

DEN HAAG - De voormalige hand-
langer van de Surinaamse legerlei-1
der Bouterse, de oud-militair H.
Aboikonie, mag niet terugkeren
naar Nederland. Dat was dinsdag
de uitkomst van een kort geding dat
Aboikonie tegen de Nederlandse
staat had aangespannen. De man is
de voormalige lijfwacht van de Su-
rinaamse kolonel Boereveen.

De zaak Van Vlijmen kwam aan het
licht toen de Maastrichtse wethou-
der In de Braekt tegen de lamp liep

langd worden dat er zicht bestaat
op rendement van de tijdsinveste-
ring of dat de opsporingsinstantie
de kosten mee draagt," schrijven de
onderzoeksrechters.
Curatoren mogen wel op eigen kos-
ten onderzoek verrichten, maar ook

dan moeten zij de rechters informe-
ren.

Opmerkelijk
De stap van de rechters mag zeer
opmerkelijk worden genoemd. Bij

een grootscheeps onderzoek in de
jarentachtig bleek dat bij een op de
drie faillissementen van bvs fraude
in het spel was.

Hoofdofficier van justitie mr. J.
Fransen in Maastricht liet gister-
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Verpleging voor Turkse
na het doden van peuter

kussen op het hoofdje.
Na haar daad sloeg zij
zelf alarm maar hulp
mocht niet meer baten.
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DOOR FRANK SEUNTJENS van justitie mr. J. van den
Hark ieder twee jaar cel.

kopers bij de gebroeders R.
Overeengekomen werd dat de
bestelling sigaretten zou wor-
den overgedragen en afgere-
kend op een parkeerplaats bij
het ziekenhuis in Roermond.

De officier van justitie kon
weinig waardering opbrengen
voor het eigenmachtig optre-
den van het kwartet. „De ver-
dachten beschouwen de ge-
broeders R. als criminelen ien
niet zonder reden. Maar zelf
zijn ze dat ook. Goed voorbe-
reid en gewapend zijn ze ten
strijde getrokken om een reke-
ning te vereffenen."

Maar E. en S. gingen dit keer
niet alleen. Ze schakelden twee
vrienden in die de rol van ko-
per zouden spelen en reden met
een bestelbusje naar de af-
spraak.

ROERMOND - De Duitsers
Detlef E. (37) en Axel S.
(25) besloten het recht in ei-
gen hand te nemen nadat ze
door twee broers uit Stem
voor vijftienduizend mark
waren getild. Ze ontvoerden
de beide oplichters met, zo
beweerden ze tenminste, de
bedoeling hen over te dra-
gen aan de Duitse politie en
hun geld terug te krijgen.

E. en S. hadden gedacht de
koop van hun leven te sluiten.
Telefonisch waren ze benaderd
door de gebroeders R. uit Stem
die hen voor vijftienduizend
mark duizend sloffen; sigaret-
ten aanboden. De Duitsers
hadden daar wel oren naar. Op
een van tevoren afgesproken
plek ontmoetten de twee par-
tijen elkaar en kwam het tot
zaken. Maar bij thuiskomst
ontdekten E. en S. dat er in
slechts twee sloffen sigaretten
zaten. De rest was gevuld met
blokjes hout of gewoon leeg.

De gijzeling kwam E. en S.
gisteren voor de Roermond-
se rechtbank te staan op een
eis van dertig maanden ge-
vangenisstraf. Voor hun
hulpjes Heinz K. (41) en
Habil S. (26) vroeg officier

De bekochte Duitsers besloten
wraak te nemen. Onder een
valse naam meldden ze zich
opnieuw als geïnteresseerde

Verstopt
Bij aankomst verstopten de
Duitsers zich in de laadruimte.
Toen de oplichters even later
verschenen, sprongen ze gewa-
pend met een alarmpistool te
voorschijn. De beduusde
broers werden binnen enkele
seconden geboeid en gesom-
meerd op hun buik op de laad-

Dat de Duitsers van plan wa-
ren de oplichters bij de politie
af te leveren, wilde er bij Van
den Hark niet in. „Toen ze ge-
tild werden, hebben ze ook
geen aangifte gedaan. Ze be-
seften namelijk drommels goed
dat er aan een zo goedkope
partij sigaretten wel een lucht-
jemoest zitten."

Directeur Savelkoul zegt dat hij
liever had gezien dat de scholie-
ren het geld hadden bestemd
voor een schoolreis. „Bij een an-
dere school die ook een prijs had
gewonnen, hebben ze dat ook ge-
daan. Maar de meningen onder
de scholieren waren dermate
verdeeld dat we moesten zoeken
naar een compromis."

LagerROERMOND - Dolenthousiast
waren vijf scholieren van het
Economisch Lyceum in Roer-
mond, toen ze een paar maanden
geleden hoorden dat ze met een
werkstuk een prijs van 10.000
gulden hadden gewonnen. Min-
der blij waren ze toen de school
in eerste instantie het grootste
deel van het geld opeiste.

„In het begin was de.verdeling
niet duidelijk, maar dat was
voordat ik er bij betrokken was.
Daarna werden we het eens over
een bedrag van vijfhonderd gul-
den per leerling," zo reageert di-
recteur T. Savelkoul op de be-
schuldiging dat de school het
grootste deel van de prijs opeis-
te. De scholieren stemden in met
de vijfhonderd gulden, maar
toen kon het glas nog niet gehe-
ven worden. De Bruijn: „De di-
rectie wilde het geld niet contant
geven. Ze waren bang dat we het
gelijk in de kroeg gingen ver-
brassen."

De directie van het Economisch
Lyceum ontkent niet dat met de
studenten in eerste instantie is
gesproken over een lager bedrag.

spaarrekening, maar uiteindelijk
kwam opnieuw een compromis
uit de bus: het geld werd op een
gewone bankrekening gezet,
waar de scholieren het op elk ge-
wenst konden ophalen.

„Ze wilden ons met 250 gulden
afschepen," zegt een teleurge-
stelde Joel de Bruijn (19) uit
Bom, één van de vijf prijswin-
naars. Volgens De Bruijn was
tevoren met de vakdocent mon-
deling afgesproken dat de helft
van de prijs onder de leerlingen
zou worden verdeeld (1000 gul-
den per persoon) en de andere
helft (5000 gulden) naar een
goed doel zou gaan.

Bestemming
Over de bestemming van de 5000
gulden werden school en leerlin-
gen het wel snel eens. De helft
ging naar Greenpeace en de an-
dere helft naar de stichting
Zwerfjongeren in Heerlen. De
resterende 2500 gulden van de
prijs, die voor de schoolbestemd
is, wordt gebruikt voor een
kunstwerk ter gelegenheid va»
dé nieuwbouw van de school. In
het voorjaar van 1995 start de
bouw van het nieuwe complex in
Roermond.

Directeur Savelkoul bevestigt
dat hij tegen contante betaling
was. Hij geeft als reden op dat
hij het op de officiële prijsuitrei-
king niet gepast vond om met
'briefjes van honderd te
zwaaien. „Dat vond ik pedago-
gisch niet verantwoord, het zou
een beetje raar overkomen."

Inmiddels heeft Albert Heijn
richtlijnen vastgesteld voor deel-
nemers aan de prijsvraag in
1995. Een kwart van de prijs
komt de leerlingen toe, drie-
kwart gaat naar de school.

Het voor school gemaakte werk-
stuk van het vijftal beschreef de
supermarkt van de toekomst:
EuroHeijn, een denkbeeldig
Borns filiaal in het jaar 2015. De
beste werkstukken van de klas
zouden naar Albert Heijn, die de
prijsvraag had uitgeschreven,
worden opgestuurd. Dat was
vóór de zomervakantie dit jaar.
Joel de Bruijn: „Eind augustus
kwamen we er achter dat we de
hoofdprijs van 10.000 gulden
hadden gehaald, toen iemand
van AH belde. Op school wisten

Spaarrekening
Volgens de scholieren wilde de
directie het geld vervolgens ook
nog eens vast zetten op een

Gronings straatverbod
voor tippelaarsters

Stad dreigt zelfs met gevangenisstraffen

Van onze verslaggever
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Overleg

zien. Justitie in Groningen
gaat tot vervolging over als
tippelaarsters een verblijfsver-
bod aan hun laars lappen.GRONINGEN - De gemeente

Groningen heeft besloten van-
af 1 januari notoire tippelaar-
sters straatverboden op te leg-
gen. Uiteindelijk kan een hoer
zelfs in de gevangenis belan-
den.

De Heerlense korpschef Hans
Tukker merkte maandag tij-
dens een bijeenkomst in de
Stadsschouwburg op dat zijns
inziens een optreden als dat in
Groningen niet werkt. „Ik heo
in Utrecht gewerkt en daar
bleek dat prostituees na gevan-
genisstraffen onmiddellijk
weer de straat op gingen. Het
helpt dus niet."

legd. Justitie is bereid tippe'
laarsters te vervolgen op grond
van artikel 540 van het Wet-
boek van Strafvordering, dat
ingaat op deopenbare orde. De
rechter-commissaris zal steeds
bepalen of het middel in ver-
houding staat tot de overtre-
ding van de betreffende ver-
dachte. Wanneer Justitie de
straf passend vindt, kan de
straatprostituée tweemaal vip
dagen in verzekering worden
gesteld.

De politie vaardigt de nieuwe
verblijfsontzeggingen uit op
basis van de Algemeen Plaat-
selijke Verordening (APV). Met
de invoering van de maatregel
hoopt het stadsbestuur de tip-
peloverlast in de Groningse
binnenstad tot een aanvaard-
baar niveau terug te dringen.
'Eerder besloot de gemeente-
raad de klanten aan te pakken
door het aanspreken van
straatprostituées strafbaar te
stellen.

Groningen kiest daarmee voor
een geheel andere aanpak dan
Heerlen, dat het tippelen in
goede banen wil leiden. Heer-
len gaat een gedoogzone instel-
len en bekijkt of het tippelen
aan vergunningen kan worden
gebonden.

Groningen heeft met het Open-
baar Ministerie over de invoe-
ring van straatverboden over-

Straatprostituées die de Gro-
ningse politie binnen één jaar
vier keer oppakt, mogen hun
gezicht gedurende een maand
niet meer op de baan laten

CADIER EN KEER - Door de
capaciteitsvermindering bij in-
ternaat St.-Joseph in Cadier en
Keer moet volgens Jeugdwel-
zijnszorg ook de technische
school St.-Joseph aldaar sluiten.
Dat leidde gisteren, toen het be-
richt bekend werd, tot veront-
rusting en verontwaardiging bij
personeel en directie van de
school. Directeur Jack Pleijers
stelde tijdens een korte bijeen-
komst het personeel weer op het
gemak. „De school is niet afhan-

wel nog maatregelen nemen
waardoor we meer leerlingen op
onze school krijgen. De vraag
naar onderwijs blijft altijd be-
staan," aldus Pleijers.
De herverdeling heeft tot gevolg
dat gedurende langere tijd geen
hulp kan worden gegeven aan
tweehonderd jongeren, omdat
Limburg wel capaciteit heeft
maar geen geld en Brabant wel
geld maar geen capaciteit.
Gedeputeerde Staten hebben de
korting al goedgekeurd. Provin-
ciale Staten moeten op vrijdag
16 december het voorstel nog on-
dersteunen.

Verontwaardiging op
technische school

keiijk van leerlingen van het in-
ternaat. We hebben een gespe-
cialiseerd onderwijssysteem
waar veel vraag naar is. Ook
zonder het internaat hebben we
bestaansrecht. Bovendien heb-
ben wij niets te maken met VWS,
de provincie of de stichting
Jeugdwelzijnzorg. Wij hebben
alleen maar contacten met het

ministerie van Onderwijs
Pleijers moest wel erkennen dat
minder leerlingen gevolgen kan
hebben voor het personeelsbe-
stand. „Maar ik voorzie pas pro-
blemen voor het schooljaar
1996/1997, wellichtnog later. In
het ergste geval verliezen dan
tien leerkrachten hun baan.
Maar ondertussen kunnen we

burg nog altijd 'op een weerzin-
wekkende wijze' tegen grote
broer CDA aanschurkt. Weijer-
mars haalt haar schouders op-
„Daar kan ik me dus echt hele-
maal niets bij voorstellen. Mis-
schien dat ze daarbij iemand UJgedachten hebben. Ik weet het
niet."

De PvdA-voorzitter draait er
niet omheen. „Laat ik voorop
stellen dat ik er pertinent op te-
gen ben dat je als partij hard-
nekkig vasthoudt aan eenmaai
ingenomen standpunten, onge'
acht nieuwe inzichten, informa-
tie of argumenten. Je moet steeds
blijven testen of dat standpunt
nog wel goed en valide is. Maar
het mag dan natuurlijk geen on-
eigenlijke discussie worden. IK
bedoel dus dat dan ook alle ar-
gumenten en feiten moeten wor-
den meegenomen. Dus in hf
geval van de oostwestbaan en de
nachtvluchten moet je de volks-
gezondheid en het milieu steeds
in relatie blijven zien tot de toe-
name van de werkgelegenheid en
andersom."

Gevraagd naar de kans dat de
PvdA-Limburg nachtvluchten
op Maastricht/Aken Airport
('want dat de oostwestbaan er
komt, is onderhand wel duide-
lijk') alsnog vierkant afwijst, JsWeijermars bondig in haar ant-
woord. „Persoonlijk acht ik di
kans klein. Maar daarmee wil 1*

absoluut niets afdoen aan he
belang van de komende discus-
sie." Ook Wolfs zegt geen signa-
len te hebben opgevangen dat d
meerderheid van de Limburgs
PvdA-leden nu alsnog va"
standpunt is veranderd. „Maa^
we wachten de komende discus-
sies rustig af." Landelijk PvdA-
voorzitter Felix Rottenberg Wil-
de gisteren nog niet reageren op
de ontwikkelingen binnen »e
Limburgs partijgewest.

DOOR LAURENS SCHELLEN PvdA-topfurieus: 'Tong blauw gepraat over vliegveld'

De Stalin van Limburg
heeft nooit bestaan

zingsprogramma vaststellenmars) neemt volledig en in klare
taal afstand van alle beschuldi-
gingen. Volgens het viertal is het
debat over de uitbreiding Maas-
tricht/Aken Airport binnen het
Limburgs partijgewest bijna tot
in den treure gevoerd.

„De discussie strekte zich uit
over een lange reeks van jarenen
werd in alle openheid en soms
met scherpe tegenstellingen ge-
voerd. Alle leden van de PvdA in
Limburg hebben ruimschoots de
kans gekregen om aan die dis-
cussies deel te nemen. Het meest
nadrukkelijk bij de - elke vier
jaar opnieuw vastgestelde - ver-
kiezingsprogramma's voor Pro-
vinciale Staten," benadrukt
Weijermars.

Aanvoerster Odile Wolfs van de
PvdA-Statenfractie: „Ik kan me
zelfs herinneren dat er zeer re-
gelmatig speciale discussie-
avonden door de PvdA-Limburg
over deze kwestie zijn belegd.
Voor alle partijleden, jazeker.
Dan kun je toch moeilijk zeggen
dat er niet genoeg over het vlieg-
veld gediscussieerd is."

Weijermars blijft bij voorkeur
nuchter onder alle commotie. „Ik
wil naar iedereen luisteren en
ben altijd bereid om te discussië-
ren. Zeker als afdelingen daar
om vragen. En ik besef verdomd
goed dat er een hoop mensen zijn
die nog altijd enorm worstelen
met de afweging of Maastricht/
Aken Airport moet worden uit-
gebreid en of er 's nachts moet
worden gevlogen. Dat begrijp ik
verduveld goed. Maar aan de an-
dere kant zeg ik: ik kan de ge-
schiedenis niet in m'n eentje
herschrijven."

Worstelen

Wolfs laat in dat verband weten
dat de afdelingsbesturen van
Meerssen en Nuth ieder al een
amendement (wijzigingsvoorstel)
op tafel hebben liggen.

MAASTRICHT - Haaks op de
werkelijkheid, volstrekt onge-
grond en vooral ook betreurens-
waardig. De bestuurlijke en po-
litieke top van de PvdA in
Limburg laat geen spaan heel
van de vernietigende kritiek van
hun partijgenoten in Meerssen
en Nuth. Volgens de kopstukken
van deze partij-afdelingen is de
omstreden uitbreiding van
Maastricht Airport het partijge-
west door de strot geduwd om-
dat er nooit een open en eerlijke
discussie over gevoerd zou zijn.

In dat verband beschuldigen zij
met name gewezen deputé en
provinciaal partijleider Henk
Riem - die op verdenking van
ambtsmisbruik inmiddels is ont-
slagen als burgemeester van
Brunssum - onder meer van 'sta-
linistischepraktijken.
Riem zelf laat desgevraagd we-
ten dat hij popelt om op de zwa-
re aantijgingenvan zijnpartijge-
noten tereageren.
„Ik heb begrepen dat ik in het
landelijk partijblad door enkele
afdelingsbestuurders als de 'Sta-
lin van Limburg' ben neergezet.
Uiteraard wil ik daar heel graag
op reageren. En dat zal ik ook
zeker doen. Maar het lijkt me
verstandiger om eerst op de visie
van het gewesthestuur te wach-
ten. En op de verschijning van
het partijblad. Want dat heb ik
nog steeds niet gezien."

Op het eerstgenoemde hoeft
Riem niet lang te wachten. De
voltallige top van de PvdA-Lim-
burg (provinciaal partijleider en
gedeputeerde Jan Tindemans,
gedeputeerde Ger Kockelkorn,
Statenfractieleider Odile Wolfs
en gewestvoorzitter Ad Weijer-'

Volgens afdelingsbestuurder Jan
Pas van de PvdA in Meerssen
zijn veel Limburgse sociaalde-
mocraten nog altijd fel gekant
tegen de omstreden aanleg van
de oostwestbaan op Maastricht/
Aken Airport. „Alleen durft nie-
mand dat hardop te zeggen." In
de ogen van de gewestelijke
PvdA-top is dat echter je reinste
flauwekul. Datzelfde geldt trou-
wens voor het gevoelige verwijt
van de twee 'opstandige' partij-
afdelingen dat de PvdA in Lim-

Volgens de Limburgse partij-
voorzitter is het interne conflict
vooral terug te voeren op 'inhou-
delijke meningsverschillen' tus-
sen de PvdA in Meerssen en
Nuth aan de ene en het gewest-
bestuur en de Statenfractie aan
,de andere kant. Tegelijkertijd
benadrukt Weijermars - daarin
volledig gesteund door Tinde-
mans, Wolfs en Kockelkorn - dat
zij het toejuicht dat de uitbrei-
ding van Maastricht/Aken Air-
port opnieuw prominent aan de
orde komt wanneer de Limburg-
se PvdA-leden (medio volgende
maand) het provinciaal verkie-

gewestbestuur en Statenfractie
veel meer personen een rol dan
alleen Henk Riem," beklemtoont
Weijermars. Immers, ook toen al
waren partij-prominenten als
Jan Tindemans, Ger Kockelkorn,
Arie Kuijper, Servaes Huys en
Odile Wolfs in hun toenmalige
functies direct en nadrukkelijk
betrokken bij de debatten over
de luchthaven. „Het is betreu-
renswaardig dat Riem eenzijdig
verwijten in de schoenen worden
geschoven. Temeer nu hij zwaar
aangeslagen is en zich al gerui-
me tijd in een situatie bevindt
waarin verweer voeren niet mo-
gelijk is," verwijst Weijermars
naar het feit dat Riem zich pas
komend voorjaar voor de recht-
bank zal kunnen verdedigen.

Conflict

Frontaal
Maar ook de frontale aanval op
de toch al veelgeplaagde Riem
raakt volgens de Limburgse
PvdA-top kant nochwal. „Op de
eerste plaats speelden van de
kant van het (toenmalige, red.) " Voorzitter Ad Weijermars van de Limburgse PvdA.

# Directeur Jack Pleijers (staande links met papier in de hand) stelde gisteren tijdens een spoedbijeenkomst het
personeel van technische school St.-Joseph uit Cadier en Keer gerust. Foto: frits widdershoven

Vreugde over hoofdprijs
sloeg snel om in gekibbel

'Ze wilden ons afschepen met tweehonderdvijftig gulden'Bekochte Duitsers namen recht in eigen hand

Celstraf geëist tegen
ontvoerders oplichters

vloer te gaan liggen. Ook wer-
den ze beroofd van hun porte-
monnee.

Daarna ging het met gezwinde
spoed richtingDuitsland. Maar
vlak voor de grensovergang
Maalbroek k"on de door getui-
gen gealarmeerde Roermondse
politie het busje klemrijden.
Op hun beurt werden de ont-
voerders in de boeien geslagen. Van onze verslaggever ze het toen al lang, maar nie-

mand had ons iets verteld."

De rechtbank doet uitspraak
op dinsdag 6 december.
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Politiek Heerlen is volop in beweging.
Maandagavond was een op de honderd

Heerlenaren in de schouwburg. Daar hielp
een CDA-raadslid even met het uitdelen van

folders met gemeentelijke info over de
gedoogzone. Het werd hem door een spreker
niet in dank afgenomen: „Het CDA moet zich

diep schamen, want in het
verkiezingsprogramma stond: geen

gedoogzone." De politieke moed (of was het
noodzaak?) van dechristendemocraten om

van standpunt te veranderen, wordt
blijkbaar niet door iedereen begrepen.

Maar niet alleen het CDA worstelt met de
gedoogzone. Bijna alle partijen zijn er in

principe voor, maar waar zet jezon
omstreden voorziening neer?

De burger gedoogt een
afgelegen tippelzone

Woonwijken willen zelfbuiten schot blijven

DOOR JOOS PHILIPPEN dat hij een aantal nieuwe argu-
menten heeft gehoord. „Maar
het is nog te vroeg om nu al be-
paalde lokaties af of aan te
wijzen. Wel heb ik de stellige
indruk dat ook de burgers nu
beter geïnformeerd zijn."

Volgens Thei Vrolings (met zijn
Stadspartij al sinds mensen-
heugenis absoluut afkerig van
gedogen) hebben de burgers
echter niks kunnen opsteken.
„En Pleumeekers reageerde
niet op desuggestie van een re-
ferendum, wantkhij weet dat
dat een massaal 'nee' ople-
vert."

Het CDA stelt zich voorzichtig
op. „We moeten ons standpunt
nog nader bepalen," zegt Ed
Prickartz. „Persoonlijk heb ik
geen echte alternatieven ge-
hoord. We wachten af wat het
college doet."

HEERLEN - De eerste in-
spraakavond over de gedoog-
zone (vanavond is de tweede)
heeft in elk geval indruk ge-
haakt op de politici. En qua
sfeer en inhoud een positieve.
Bijna jammer dat er nu nog een
'okatie moet worden aangewe-zen. Want zelfs de coalitiepar-
tijen laten doorschemeren de
Zes voorgestelde lokaties verrevan ideaal te vinden. Zo vindt
Harrie Winteraeken van
GroenLinks dat er onvoldoen-
de rekening mee is gehouden
dat op industrieterrein De
Koumen ook 's avonds ge-
werkt wordt.
Jacques de la Haye van de
VVD vindt dat de mening van
de burger heel nadrukkelijk
ftioet meetellen. „Dat is expli-
ciet de bedoeling van dit colle-
ge. Persoonlijk vind ik dat je
dan nauwelijks om de argu-
menten van De Koumen en
Welten/Benzenrade heen
kunt."
Karel Scholtissen van dePvdA
wil de zes lokaties nog niet
dumpen. „Maar niet voor niets
hebben we gepleit voor een on-
derzoek naar twee alternatie-
Ven: een parkeergarage of een
groot rondrijcircuit op een wat
afgelegen plaats als de Wegge-
bekker."
Ben Buyink van D66 geeft toe

# De Heerlense politiek lijkt gevoelig voor de argumenten van deze Hoensbroekenaren. Foto: DRIES LINSSEN

Maar het argument dat een ge-
doogzone in de buurt van de
bewoonde wereld de veiligheid
van de hoertjes ten goede
komt, slikken de burgers niet.
De gemeentezegt dat hoe veili-
ger de vrouwen zich in de ge-
doogzone voelen, hoe groter de

Dat college staat voor de be-
slissing om aan te geven welke
lokaties nader onderzocht
moeten worden. Het is goed
denkbaar dat de alternatieven
van de PvdA en Hart voor
Heerlen daarbij betrokken
worden. En aangezien van ver-
schillende kanten wordt gewe-
zen op De Beitel (Imstenrader-
weg) zal die bij een eerste
schifting waarschijnlijk niet
afvallen. Want daar ligt geen
protesterende woonwijknaast.

„Er is nog niets besloten," be-

zwoer burgemeester Pleumee-
kers maandag. En dat mogen
de burgers gerust geloven. En
ze kunnen ook nog iets hopen,
namelijk dat politiechef Tuk-
ker zijn woorden waarmaakt:
„De gedoogzone zal deoverlast
aanzienlijk verminderen, tot
een minimum beperken."

De publieke opinie lijkt niet
geheel ongevoelig voor het ar-
gument dat je er alleen met
hard politie-optreden niet
komt. „Het overheersende idee
was niet dat er helemaal geen
gedoogzone moet komen. Daar
ben ik blij om," zegt Riet de
Wit van de SP.

kans is dat ze er ook daadwer-
kelijk gaan tippelen.
Maar de gemeente betrekt hun
veiligheid misschien iets te
prominent bij de overwegin-
gen. Wat de meeste burgers
betreft, mag de gedoogzone ge-
rust iets afgelegener liggen.

HEERLEN.
Galerie 't Wevertje, De Weverzieken-
huis. Werk van Paul Beckers. T/m 7/12.
Thermenmuseum, Coriovallumstraat 9.
Terra Sigillata. T/m 5/3, open di t/m vr
10-17 uur, za en zo 14-17 uur. De Thun,
De Thun 91. Atelier-expo. 10/12, 11/12,
open 10-17uur. Stadsgalerij, Raadhuis-
plein 19. De eigen collectie. T/m 16/1,
open di t/m vr 11-17 uur, za en zo 14-17
uur. Stadsschouwburg. Fotokunst 'zon-
der oogkleppen. T/m 21/12, open ma
t/m vr 10-15uur. Openbare bibliotheek,
Raadhuisplein 20. Werk van José Smits
en Miep Mostard. T/m 17/1, open dag.
9.30-17 uur, za 10-13 uur.

KERKRADE
Gemeentehuis. Archeologische exposi-
tie over 'tastbaar verleden. T/m 2/12,
open werkdagen 10-17 uur.

HOENSBROEK
Kasteel. Kostuums en foto's uit tv-
serie De legende van de Bokkerijders.
T/m 27/11, open dag. 10-17.30 uur. Fo-
togalerie 68. Foto's van Jan van Soest.
T/m 23/12.

NUTH
Atelier Jac Vinken, Stationsstraat 282.
Werk van Hans van Draanen en Johan
van Hoof. T/m 26/11. Open di t/m vr
van 9 tot 18 uur, za van 9 tot 17 uur.

VAESRADE
Galerie Tsant, Rozenstraat 49. Werk
van Gré Tabbers en Han van Soest. T/m
4/12, open do t/m zo 14-17 uur.

LANDGRAAF
Ipomal, Kerkberg 2. Werk van Richard
Schwartzenberg en Alan Heaps. Van
27/11 t/m 8/1. Open vr 17-20, za en zo
van 14-17 uur. Galerie Gaudi, Hereweg
83. Anton Heyboer met vier vrouwen.
T/m 18/12. Open vr van 16 tot20 uur, za
en zo van 13tot 17 uur.

BRUNSSUM
Qregorius-ziekenhuis. Aquarellen van
Trieneke Barendrecht. T/m 20/12.
Brikke-oave, Lindeplein sa. Schilde-
rijen van Elly Kruijssen. T/m 25/11,
open ma t/m vr 10-12, 14-17 en 19-21
uur, zo 15-17 uur. Galerie Post & Sala-
mon, Wilhelminastraat 7-9. Expositie
Der Panther. T/m 31/1, open 20 en
27/11 van 11-17 uur en op afspraak.

SCHIMMERT
Galerie Hof van Oensel, Haagstraat 5,
Oensel. Werk van Frans Dicker en
Pierre Everhartz. T/m 18/12, open do
t/m zo 14-17 uur.

SITTARD
Galerie Michel Knops, Steenweg 44.
Werk van Guus van Eek en Gaius
Spronken. T/m 4/12. Open di t/m vr
11-18 uur. Za 11-17 uur. Zo 14-17 uur.
Kunstcentrum, Leyenbroekerweg 113a.
Werk van Jacques Dicteren en Huub
Bruis. T/m 4/12, open wo t/m zo 14-17
uur. Maaslandziekenhuis. Werk van
Paula Martens. Het Domein, Kapittel-
straat 6. Expositie laureaten Werner
Mantz Prijs. T/m 31/12, open di t/m vr
10-17 uur, za en zo 14-17 uur. Galerie
Zabawa, Agricolastraat 152. Schilde-
rijen van Dré Houben. T/m 19/12, open
wo t/m vr 16-18 uur, zo 14-17 uur.

GELEEN
Galerie Hanenhof, Groenstraat 44.
Werk van Jo Schoenmakers, Yvonne
van Weezel Errens en Marjo de Vries.
Van 26/11 t/m 18/12, open do en vr
18-20 uur, za en zo 14-17 uur. Maas-
landziekenhuis. Textielerijen van Thea
le Grand. Liass, Elisabethstraat 9. JVerk
van Gertje Henssen-Kusters en Pasealle
Kusters. Van 28/11 t/m 5/1.

voer op de Markt in Nuth'. Voor
informatie: 5045-242253.

streeksgewijs
Kamerorkest
in De Nor
HEERLEN - Het Sittards Ka-
merorkest geeft zondag 27 no-
vember in het cultureel café De
Nor in Heerlen een concert. Het
Repertoire bestaat uit werken uit
4e gehele muziekhistorie. Onder
leiding van dirigent Remco

worden werken uitge-
roerd van: Bach, Mendelsohn,
fJozart, Warlock en Grieg. De
toegang is gratis.

LIMBRICHT
Kasteel Limbricht. Werk van Ine Liede-
kerken, Trieneke Barendregt, Grietje
Nieuwhof. Open zo 14-17.30 uur.

BEEK
Artique, Prins Mauritslaan'los. Textiel
panelen van Ina Roymans-van Aanholt.
T/m 31/12. Open za en zo van 11 tot 17
uur. Gemeentehuis.Expositie van Paul
de Win en Emilia Hauser. Van 25/11
t/m 23/12, open tijdens kantooruren.

VOERENDAAL - Dirigent Jan
uit Klimmen heeft zater-

dagavond na afloop van de St.-
in de Lauren-Uuskerk van Voerendaal de pau-

selijke onderscheiding Pro Ecc-
lesia et Pontifice ontvangen.

Pro Ecclesia
voor Jan Dortu

" Jan Dortu

SIMPELVELD

" De heer Schepers van het
Riagg geeft donderdag om 10
uur in het dienstencentrum aan
de Dr. Ottenstraat een lezing
over 'Zinvol ouder worden. En-
treekaarten zijn aan de balie
verkrijgbaar.

" Hein Zinzen, directeur van
Staalbouw Leunissen viert vrij-
dag zijn zilveren dienstjubileum.
De receptie is van 17 tot 20 uur
in Motel Van der Valk in Heer-
len.

BRUNSSUM
# Veertig jeugdige muzikanten
van Harmonieorkest Concordia
Treebeek vieren zaterdagmorgen
de 'Dag van de Mu2;iek' met een
kort concert in het, Vijverpark.
Aansluitend wordt op de Kerk-
straat de blaasmuziek gepro-
moot en krijgen de sponsoren
een 'dank-je-wel' aubade. Het
'grote' orkest, dat zijn 60-jarig
bestaan viert, geeft zaterdag om
20 uur een concert in het Casino
op het Treebeekplein. Kaarten
zijn verkrijgbaar bij de VW en
het Jeugdhuis aan de Maan-
straat.

" In café Bardoul, Benzenrader-
weg 102, wordt zaterdag vanaf
21 uur Tiëke-zinge gehouden.

SCHINVELD
# De Kavo houdt donderdag dm
20 uur de jaarlijkse feestavond
in 't Kloeëster. In de loop van de
avond wordt Annie Scheren ge-
huldigd omdat zij 40 jaar lid is.
De zilveren jubilarissenzijn Lu-
cia Benders, Thea Janssen, Lissy
Theunissen en Mia Valkenberg.

# Het IVN maakt zondag een
bos- en veenwandeling in de Ar-
dennen. Vertrek om 8.30 uur met
eigen vervoer vanaf Groene
Boord Heerlen of om 9.30 uur
aan Forsthaus Ter- nell.

SCHIMMERT
# Vogelvereniging Introka
houdt zaterdag van 13.30 tot 22
uur en zondag van 10 tot 19 uur
de onderlinge tentoonstelling in
zaal Habets, Klein Haasdal 6.

HEERLEN

" In Fellini wordt vrijdag en za-
terdag weer de Lustige Berg-
fahrt gehoudenmet dijenkletsers
en Beierse muziek.

öortu wist het koor met harde
hand steeds weer naar aanspre-
kende muzikale prestaties te lei-
den. Hij vierde dit jaar met Pa-
|fn> in het bijzijn van bisschop
*rans Wiertz, zijn zilveren diri-
gentschap.

Beschermheer
perpersoon

Tot nieuwe beschermheer van de fanfare St.-Cecilia Bocholtz werd
de heer Hans Jongen, directeurvan het gelijknamige bouwbedrijf uit
Landgraaf, benoemd.

j^ortu was vanaf zijn jeugd ac-
j^ef als zanger in het Klimmens
kerkkoor en hij is eredirigent
Van hetKlimmens St.-Remigius-
£°or, voortgekomen uit mannen-
koor 'Dr Auwe Zank'.

# Funs Pelt heeft net
van zijn kleindochter
de Orde van Verdeen-
ste van de Heerlense
Carnavalsverenigingen
ontvangen.

Foto: FRANSRADE,

LANDGRAAF

" Rubens Kindertheater geeft
vanmiddag om 14.30 uur een
voorstelling in hel: Ora. Sinter-
klaas is ook van de^ partij.

RIMBURG
O In het kader van het 25-jarig
bestaan houdt hobbyclub 't Tref-
punt van deKavo komend week-
einde een verkooptentoonstel-
ling in zaal Dr Eek. Openings-
tijden^ zaterdag van 14 tot 18
uur en zondag van 13 tot 18 uur.

" De FF-club van fanfare Har-
pe Davids houdt zondag van 11
tot 17 uur een kerst/surprise-
markt in het Gids;engebouwtje,
Floribertusstraat 19.

BOCHOLTZ
# Het Bejaardencentrum viert
zondag het 10-jarigbestaan. Van.
13 tot 18 uur is er een grote fan-
cy fair. Voor woensdag 30 no-
vember staat een tentoonstelling
van scheeps- en treinmodellen
op het programma.

" Het Limburgs Jeugdtoneel
geeft vanmiddag om 14.30 uur in
Dr Brikke-oave een voorstelling
van Repelsteeltje. In de pauze
komt St.-Nicolaas op bezoek.
Kaartverkoop vanaf 12.30 uur.

Afscheid
Na ruim 45 dienstjaren bij Hero-Herschi in Hoensbroek, maakt de
heer Melle van de Peppel per 1 december gebruik van de VUT-rege-
ling. In het bedrijf is vorige week al op gepaste wijze afscheid van
hem genomen.

Onderscheiding
voor Funs Pelt
HEERLEN - Wegens zijn
grote verdiensten voor het
carnaval in Heerlen, is Funs
Pelt in het Tulip Inn-hotel
onderscheiden met de 'Orde
van verdeenste' van de Fede-
ratie van Heerlense Carna-
valsverenigingen.

Pelt is prominent lid van de
Winkbülle en al 33 jaar, sinds
de oprichting, bestuurslid van
de Federatie, waarvan twaalf
Heerlense carnavalsvereni-
gingen deeluitmaken.

MAASTRICHT
Studio Maastricht, Brusselsestraat 59.
Porselein van Hein Severijns. T/m
26/11. Glazen unica van de familie
Precht. Van 27/11 t/m 30/12, open do
t/m zo 13-18 uur. Galerie Dis, Tafel-
straat 28. Glasobjecten van Peter Bre-
mers. Van 25/11 t/m 16/1. Open wo t/m
zo van 13 tot 17 uur. Galerie Henn, St.
Nicolaasstraat 26c. Installatie van An-
dora. T/m 3/12. Open di t/m za van 15
tot 19 uur. Gallery Callas, Markt 10b.
SjaKO, schilderijen. Open do en vr van
14 tot 17 uur, za 14 tot 16uur, zo van 13
tot 16 uur. Galerie Dorine Eijkman,
Rechtstraat 96. Werk van Marianne de
Moor en Huub Bruis. T/m 24/12. Open
do t/m zo van 13.30 tot 17 uur. Galerie
Amarna, Rechtstraat 82/84. Dromen in
glas, Antoon van Wijk. Van 26/11 t/m!
5/1. Open di t/m za vanaf 12 uur. Gale- "rie Tracé, Alexander Battalaan 31.;
Expositie van Anita Berman, Barbara .
Tyrell, Koos van Leeuwen en Coen'Kaayk. T/m 17/12, open di 14-18uur, vr .'
en za 12-17 uur. Galerie Artisart, Grote
Gracht 43. Werk van Nicole Dubuisson
en Anneke Kockelkorn-Hanssen. Van
26/11 t/m 31/12. Open di t/m za
13.30-17.30 uur. Kamer van Koophan-
del, Maasboulevard 5. Foto's van Gus-
taaf Begas. T/m 30/12, open ma t/m vr
8.30-16 uur. Galerie Schuwirth & Van
Noorden, Rechtstraat 64. Sculpturen
en reliëfs van Marco Juriën. T/m 27/11,
open do t/m za 14-18 uur. Galerie Ardi
Poels, Lage Barakken 31a. Werk van ■Ger van Elk. Van 26/11 t/m 31/12, open
wo t/m za 13-17 uur. Galerie Lot
Duijnstee, Hoogbrugstraat 18. Vrije .keramiek van Pauline Wiertz. T/m .
26/11, open wo t/m vr 13.30-17 uur, za j
11-17 uur. Galerie Rob vanRijn, Brede- \
straat 4. Maastricht anno vandaag, .
schilderijen van Rutger Jan Bredewold.
Vanaf 8/11. Charles Eyck en Caius
Spronken. Van 27/11 t/m 31/12, open di
t/m za 12-18uur. Voorlichtingscentrum
Maastricht, Stadhuisstraat 5. Foto-
expositie Paul Rutten. T/m 14/12, open
ma t/m wo 8.30-16 uur, do. 8.30-19 uur,
vr. 8.30-14 uur. Gouvernement, Lim- .
burglaan 10. Expositie Alphons Winter-
sprijs. T/m 9/12. Galerie Anny van den
Besselaar, Tafelstraat 6a. Objecten van
Kander Spronken. T/m 18/12, open vr j
t/m ma 13-17.30 uur. Gallery Bellarte, <Achter de Commedie 16a. Beeldenexpo. 'T/m 8/1, open di t/m za 11-17.30 uur, zo '"13-17 uur. Galerie Fah, Brusselsestraat
80. Werk van Nicolaas Wijnberg. Van
27/11 t/m 8/1, open do 16-20uur, vrt/m
zo 13-17 uur.

NUTH

" Het IVN maakt zondag een
vogelexcursie naar de Groene
Long in Kerkrade. Men vertrekt
om 8 uur per gezamenlijk ver-

KERKRADE

" De Vormingsklas 1970/71 van
de Theresiaschool aan de Hag-
henstraat wil volgend jaar sep-
tember een reünie houden. Wie
eraan wil meedoen kan zich mel-
den bij Johanna Krijgsman,
5710450 of José Bost,
-5*04451-2544.

" Ramsj, voorheen Weerwaas,
geeft zaterdag om .21 uur een op-
treden in Theater Landgraaf,
Kerkberg 4 in Waubach. Zondag
om 15 uur treedt het Vocaal En-
semble Musica Cantat op. Kaar-
ten zijn verkrijgbaar bij de VW
en Gulpers Tabak.

EYGELSHOVEN

" Paul Bovendeert exposeert
van 26 november tot en met 17
december in De Kachel.

Slide Landgraaf naar Demogyjada
LANDGRAAF - Dansers van Jazz Center Slide in Landgraaf verte-
genwoordigenLimburg zondag tijdens het grote jazzdansspektakel
van Nederland, de Demogyjada in het Congresgebouw in Den Haag.
De choreografieën 'Test of time' en 'Het recht van bestaan' werden
beiden voor deze landelijke finale geselecteerd.

Foto Nationaal in Hoensbroek
HOENSBROEK - De tentoonstelling Foto Nationaal is vanaf zater-
dag 26 november in Kasteel Hoensbroek te zien. De expositie wordt
zaterdagmiddag om twee uur geopend door Gijs van Gent, juryvoor-
zitter en bestuurslid van de Bond van Nederlandse Amateur Foto-
grafen Verenigingen. Zesenzestig fotografen hebben elk vijf foto's
ingestuurd, waarna de jury achttienfoto's selecteert.

exposities

limburg
15

in hetnieuws

journaalkort



Uw P.L. kan
veel

voordeliger.
Stap daarom nu

binnen bij de CVB
agent in uw buurt.
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ZATERDAG 26 NOVEMBER, 11.00-15.00 UUR

■jij INFORMATIEDAG
WÈ^rn MET EXPOSITIES - DEMONSTRATIES -■fJMHtI PRESENTATIES EN RONDLEIDINGEN
$jAf START 11.00 EN 13.00 UUR

Op de locatie Beukeboomweg 24:

Hffii ■■ LERAAR BASISONDERWIJS (PABO)

■W'H * Op de locatie Oude Markt S:
___L.<_r' ■BI K I -__li LERAAR VOORTGEZET ONDERWIJS

l \\ Hl: SAMENGESTELDE PROGRAMMA'S

■HES. i (HKi HOGERE KADEROPLEIDING PEDAGOGIEK_____imV___>- "
mmmt\ T Stuur voor meer informatie onderstaande bon in een envelop zonder postzegel

-gr* naar de HKLS. Antwoordnummer 1040. 61.i0 VB Sittard,ófbel046-599551.

' Naam:

I J Adres:

MM Postcode/Woonplaats:

WÊ^^^^m\ |B I BruaB onderstaande informatie ontvangen:

! L_J Brochure Voltijdopieidingen Leraur V.O. en SamengesteldeProgramma's,

■■h opleiding

-'^VHbjfl ' L 1 Brochure Deeltijdopleidingen Leraar V.O. en SamengesteldeProgramma's,
pP^^ opleiding

mÊ!®s . i |_J Brochure Leraar Basisonderwijs

ADI!A PERSONEELSDIENSTEN
ZOEKT

~
TIJDELIJK PERSONEEL

Voor een assurantiekantoor in Heerlen zoeken wij op
korte! termijn een assurantiemedewerker binnendienst. De
werkzaamheden bestaan uit het onderhouden van tele-
fonisch contact met relaties en verzekeringsmaatschap-
pijen, ondersteunen van de buitendienst, onder andere
door het maken van afspraken en offertes, acceptatie en
behaindeling van schadeverzekeringen en de verwerking
van levensverzekeringen. Wij vragen een opleiding op
HBO-niveau, Assurantie-B en bij voorkeur Assurantie-A.
Ruimf. ervaring met bovengenoemde werkzaamheden is
noodzakelijk. Verder kunt u zowel zelfstandig als in team-
verboind werken en bent u accuraat, stressbestendig en
initiatiefrijk. De voorkeur gaat uit naar een niet-roker.
Bij gebleken geschiktheid kan deze baan leiden tot een
vast dienstverband.

Interesse? Neem voor meer informatie contact op met
Manuella Weijts van de vestiging Hoensbroek of met een
van de andere vestigingen.
Heertan, Dr. Poelsstraat 16, 045 - 7131 20
Hoensbroek, Kouvenderstraat 81, 045 - 231680
Kerkrade, Hoofdstraat 39a, 045 - 463700.
Uiteraard kunnen zowel mannen als vrouwen reageren.

ADIA
PERSONEELSDIENSTEN
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Lancia Dedra SW. Stijl en vormgevingkrijgen de ruimte.
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Geen concessies. Niet wat veiligheid, noch
wat ruimte, prestaties en vormgeving betreft.
Deze auto geeft een werkelijk nieuwe visie op
autorijden. Maar overtuig uzelf. De Lancia _*^^h
Dedra SW staat bij ons klaar voor een proefrit. Lailda BH! Il GrailtUrisiTlO.

Lancia Dedra SW: 1.6 ie., 1.8 ie.s 2.0 16v, 2.0 16v integrale, 1.9 turbo ds. Lancia Dedra SW v.a. fl. 41.450,- inclusiefBTW/BPM
exclusiefkosten rijklaar maken. Leaseprijs v.a.fl. 1.095,- per maand exclusiefBTW, 48 mnd. /20.000 km. per jaar via Lancia Lease.

automobielbedrijf c.reuseln b.v., automobielbedrijf kompikk maastricht b.v., autobedkuf te poel b.v.,
Parallelweg 34, Gauoenwec 45, Hendriklaan 2-4,

Heerlen, 045-742121. Maastricht,043-632547. Roermond, 04750-18170.
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ALS UW REKLAMEFOLDER ALLEEN VOOR TUINLIEFHEBBERS BEDOELD IS, rx
LATEN WIJ DIE FLATGEBOUWEN GEWOON LINKS LIGGEN... jgg

Bel Spiral als 't gesegmenteerd verspreid moet worden! [ (%J jj
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: —— —— 1.100,- gulden. Of een dijk van een financieringsaanbod met 0% rente over 24 maanden, overContantpri|s f 23.135,- f 26 000,- -* 'Kre-!-Bom e HoÜ^ KfooJb maximaal de helft van de aanschafwaarde. Yes! Hét moment dus om naar de showroom te
Eftecueve Looptijd Krediet- Krediet- Termen prijs bij komen. Want dit aanbod geldt natuurlijk ook voor de zeer kompleet uitgevoerde Fiesta
rente op som vergoeding per verkoop op
iaa,basis maand afbetaling- Chianti. Een gelimiteerde versie waar we trots op zijn. Met zijn wijnrode metaallak

o% 24mnd ito.ooo,- o f4i6,67 f23135- .de sportieve lichtmetalen velgen met brede banden " verlaagd onderstel . achterlichten
0% 24 mnd 112.000,- 0 1500,- f26.000,-

-——;—~z r~ ~ !—7~.—;—^~i van rookglas " sportstoelen " getint glas " bumpers in de carrosseriekleur . een 60/40-
-' Totaal van kredietsom, kredietvergoeding en inruilwaarde I vm tactorberekeningen s r _i —" r
kunnen kleine velschillen ontslaan met vermeide tarieven door afrondingsverschillen, ji »_!-_._. _ _ i_ 11 "_ i_ " _

«a * ii_ i_ " A

_______
i

_
in': delen neerklapbare achterbankleuning " van binnenuit verstelbare buitenspiegels " 1.3 i

60 pk motor. Dit alles voor maar f 26.990,-. Zon aanbod laat je niet lopen, daar ga je in rijden. Meteen doen. /^jf_ïaj»ï_^.
De Fiesta's staan klaar voor een proefrit. Er is al een Ford Fiesta met standaard airbag vanaf f 22.990,-.

Financieringen worden u aangeboden door Ford Credit. Ford Credit neemt deel aan het Bureau Kredietregistratie in Tiel om gegevens met betrekking tot kredietwaardigheid op te vragen.
Informeer naar de voorwaarden bij de Ford Dealer. Prijzen mcl. 8.T.W., excl. kosten rijklaar maken. Ford Garantie Extra: een extra zekerheid voor na de standaardperiode tot een totaal van

3 jaar met 50.000 km. of 100.000km. Vanaf f 475,- mcl. B.T.W. Wijzigingen voorbehouden.

AUTOMOBIELBEDRIJF fOS BOCMAN KERKRADE B.V. VADAH AUTOCENTER SITTARD B.V.
Hamstraat 70, 6465 AGKerkrade. Tel. 045 - 423030. Rijksweg Z 90-100,6134 AD Sittard.Tel. 046 - 515200.

AUTOMOBIELBEDRIJF JOSBOCMAN MAASTRICHT B.V. AUTO KONINGS B.V.
Molensingel ü-13,6229 PB Maastricht. Tel. 043 - 616666. Mgr. Vranckenstraat 20,6131 AD Sittard. Tel. 046- 516046.

AUTOMOBIELBEDRIJF JOSBOGMAN BEEK B.V. LAUTENSLAGER b.v.
Weth. Sangersstraat 7,6191 NA Beek. Tel. 046 - 375353. Breukerweg 201,6412ZK Heerlen.Tel. 045 - 232030.
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Fol. gens de Heerlenaar gaat het om
tty van tussen de elf en
verh m^J°en- Dat is inclusief de
fir °Uwing van een miljoen van De
djjLSs.erie op de golfbaan. Groenen-
de R

ls namelijk ook eigenaar van
V asserie. Aangrenzend aan de
leefgelegenheid komt het appar-

e,ltencomplex te liggen.

' otv,°etlendijk benadrukt dat het niet
tic een golfhotel gaat. De laatste
§e laar zijn herhaaldelijk pogin-
gojj^dernomen om een hotel bij de
te . aan in Brunssum van de grond

riJ gen- Volgens Groenendijk is
h-i..,,^0tel echter financieel niet
a<Ui_aar.

norjarv°or heb je meer personeel
iw'S dan bij een appartementen-

i'itip x" Tevens is dan een bezet-
pfQ Pcrcentage van zeker zestig

' vüo. ent vereist- In de huidige opzet
Vjjf,2len wij al een rendement van

Procent van het geïnves-
Vjjjt kapitaal bij een bezetting van
üph-'S Procent. Een dergelijke be-
fanrjngSgraad durf ik biina te ëa'
eetl eren. Voor particulieren die
Üat aPPartement willen verhuren iseen mooie belegging."
let .■"Uw Zlln tot dusverre met name
lan^sen uit de Randstad en Duits-
QQ ij, die interesse tonen voor de
, art ~residentie. De kosten per ap-
Suiri ent loPen uiteen van 170.000
Comin tot 450-000 gulden. Het,
gen Plex bestaat uit drie verdiepin-
hou met daar bovenop twee pent-
te h es' In het complex is ook ruim-

Schikbaar voor vergaderingen.

Raad eist gratis
toegang tot heide

Lot grenswinkel in
handen van rechter

zestien tegen drie. De oppositiepartijen
stemden verdeeld. De twee PvdA-raadsleden
waren tegen evenals D66'er Toon Pierik. Zijn
fractiegenote Jacqueline van der Zwaard-
Borger bleek voor, evenals Progressief Ak-
koord (PA).

BRUNSSUM - De Brunssummerheide moetaltijd gratis toegankelijk blijven voor het pu-
bliek. Die extra voorwaarde stelde de raad

Brunssum gisteravond aan de over-dacht van delen van het natuurgebied aan
de Vereniging Natuurmonumenten.
Een motie daarover die D66 namens deraad
'^diende, werd unaniem aangenomen. Met
de overdracht van een deel van de Bruns-
surrise eigendommen op de heide aan Na-
tuurmonumenten, ging de raad akkoord met

veel meer groen in erfpachtaan de natuurbe-
schermingsorganisatie moest geven. Van de
zeven amendenten die PA hiervoor indiende
haalde slechts één gedeeltelijk een meerder-
heid. De raad nam de suggestie over om een
paar hectare van het gebiedje Swelsen nabij
de golfbaan alsnog in erfpacht te geven.
Een meerderheid bleef bij het standpunt om
ruim 100 hectare groen, waaronder het
Schutterspark nog niet in erfpacht te geven.
Daarvan mag Natuurmonumenten wel al
zon 75 hectare gaan beheren. In erfpacht
gaat 130 hectare over aan Natuurmonumen-
ten.Met name PA en PvdA vonden dat Brunssum

de Rijksconsulent onjuist heeft uit-
gelegd. „In het advies van de consu-
lent stelt deze dat terugval van de
Duitse omzet alleen tot problemen
en bedreiging van de bestaande
winkelstructuur kan leiden bij nog
verdere uitbreidingen dan thans het
geval is. Hier is duidelijk iets an-
ders bedoeld dan de provincie doet
voorkomen. In de winkeluitbreiding
waarover het hier gaat, ziet de con-
sulent geen bedreiging," aldus ge-
meentewoordvoerder T. Willems.

Daarmee schaarde hij zich achter
het betoog van de raadsman van
Rieteco, mr W. Gerlag. Deze had
het advies van deRijksconsulent 'te
voorzichtig positief' genoemd en
hebben de feiten dat bewezen.
Sinds de weigering zijn drie jaren
verstreken. „Van een sterke omzet-
daling is in het geheel geen sprake,"
aldus Gerlag.

De provincie hield vast aan het
standpunt dat de ligging van de
winkel een probleem vormt.
„Het .beleid van de overheid is ge-
richt op het concentreren van win-
kels in kernen. Alleen op deze ma-
nier is instandhouding van de
verzorgingsstructuur mogelijk," al-
dus woordvoerder A. Nilsen.
Over twee weken is de uitspraak.

Bouw van ’golfhotel’
Brunssum begonnen

Reeds helft van woningen verkocht

DEN HAAG/KERKRADE - Heeft
de provincie terecht vrijstelling ge-
weigerd voor de uitbreiding van de
grenswinkel van J. Rieteco aan de
Meuserstraat in deKerkraadse wijk
Haanrade? Het verlossende ant-
woord op deze vraag wordt spoedig
gegeven door deRaad van State.

De rechter boog zich gisteren over
het beroep dat Rieteco en het ge-
meentebestuur van Kerkrade heb-
ben ingesteld tegen de weigering.
De gevraagde winkeluitbreiding is
fors. Rieteco vroeg om 376 vierkan-
te meter erbij. De gemeente ging te
rade bij de Rijksconsulent van Eco-
nomische Zaken en stapte met dat
advies in de hand naar de provincie
met het verzoek om de benodigde
vrijstelling te verlenen. Nee, luidde
de reactie.

Zowel de gemeente alsRieteco stel-
len dat de provincie het advies van

Bouwketen
beklad

Heerlenaar biecht
diefstallen op

HEERLEN - Een negentienjarige
Heerlenaar heeft bekend dat hij di-
verse diefstallen van fietsen en
bromfietsen en een inbraak op zijn
naam heeft staan. Ook gaf hij toe
zeker twaalf maal met een auto ge-
tankt te hebben zonder te betalen.
De auto is door de politie in beslag
genomen. De man meldde zich op
het politiebureau met de medede-
ling dat hij schoon schip wilde ma-
ken. Hij is inmiddels in verzekering
gesteld.

HEERLEN - Drie jongelui zijn
maandagavond op de Willem Ba-
rentszweg in Heerlen aangehouden,
omdat ze bezig waren met het be-
kladden van bouwketen. Een van
deze mannen, een zwerver (19),
werd ook gezocht voor een poging
tot doodslag. De andere mannen (19
en 20 jaar) zijn afkomstig uit
Hoensbroek en Heerlen. De politie
stelt een uitgebreid onderzoek in
naar de graffiti, omdat uit de omge-
ving daarover recent meer aangif-
ten zijn gedaan.

" Harmonie-Orkest Concordia Treebeek-Brunssum concerteert in 1979 onder leiding van Jan Cober in het Afcent-
Casino in Brunssum. Archieffoto: LD

Dat was net nadat het korps met
slechts 286,6 punten en een
tweede prijs was thuisgekomen
van een concours in België.

Concordia Treebeek
stapt uit isolement

DOOR JAN HENSELS

In het katholieke Limburg nam
Concordia ondanks aanspreken-
de muzikale successen nog lange
tijd een wat geïsoleerde positie
in. Tot die slotsom komen ten-
minste Garritsen en Dijkstra.

BRUNSSUM - Toen het protes-
tants Harmonie-Orkest Concor-
dia in Treebeek de eerste keer
met een processie meeliep, stond
een deel van de Nederlands Her-
vormde gemeenschap in die
Brunssumse wijk op de kop.ÉMeemarcheren tijdens de carna-
valsoptocht stelde de dominee
evenmin op prijs.GAK-eenheid naarKerkrade

Hejfj - De bemiddelingseen-
Vi_rla an het GAK aan de Helde-
HuiSf jatl in Heerlen, is gisteren ver-
fde naar WiJngracht 64 in Kerk-

Koninginnedag ontstond altijd
de discussie: waar loopt die mee,
bij ons of bij jullie?De werkge-
ver Emma beschikte dan meestal
over de langste adem, al lukte
het Steinmann vaker om de mu-
zikanten toch bij Concordia te
laten meespelen."

tigjarig jubileum. Voordat in
1934 Concordia werd opgericht,
waren in Treebeek al twee ande-
re protestantse korpsen op de
been gebracht. Uit de gemeente
van Baptisten ontstond als eerste
muziekkorps De Bazuin. Daarna
richtten in '33 Gereformeerden
de fanfare Harpe Davids op.

0 Na het televisie-jeugdpro-
gramma 'Klokhuis', waarin
zeer gevarieerd op allerlei inte-
ressante zaken wordt ingegaan,
wordt tegenwoordig ook, het
kon niet uitblijven, een blokje
reclame uitgezonden. Maan-
dagavond viel op dat het nu
eens geen spotjes waren over
luiers, waspoeders en hygiëni-
sche doekjes. Het waren welge-
teld tien spotjes en zij gingen
allemaal over speelgoed. Is er
soms een feestdag op komst
waarop geschenken worden
uitgedeeld?

Live

# Het Wijngrachttheater in
Kerkrade staat vanmiddag om
half vijf bol van voetbalnostal-
gie. Op het witte doek wordt
namelijk een historische voet-
balmatch van de Kerkraadse
voetbalclub SV Bleijerheide
vertoond. Orionfilm uit Den
Haag heeft de wedstrijd SV
Bleijerheide-Wilhelmina Den
Bosch, gespeeld in het seizoen
1927/1928 op beeldband vast-
gelegd. Het duel vond plaats
op het terrein aan de voormali-
ge Jonkerbergstraat en eindig-
de in een 1-0 overwinning voor
de thuisclub. Het betrof een
wedstrijd voor het behalen van
het eerste klasserschap KNVB.
Zesduizend toeschouwers ston-
den langs de lijn en het plaatse-
lijk fluit- en tamboerkorps
Wilhelmina zorgde voor de
muzikale omlijsting. De speel-
tijd van de film is circa tien
minuten en ging destijds in
première in de 'Tonhalle' (Ro-
xytheater) aan de Einderstraat
in Kerkrade. Om iedereen van
deze nostalgische taferelen te
laten genieten, is de entree
gratis.

Reclame

# „Zusammen?," vroeg de
Ikeamedewerker. „U kunt ge-
rust Nederlands tegen ons
praten," antwoordde de klant.
Waar het succes van de Zweed-
se meubelgigant al niet toe kan
leiden. Over een tijdje vragen
ze: „Spart u zegeltjes?"

Nostalgie

"De gemeente Landgraaf
houdt de gemoederen van onze
Oosterburen aardig bezig. Het
nieuwste verbod in de gemeen-
te op plassen in het openbaar,
haalde ook de Duitse Biltzei-
tung. Rondom het Sunplein
geldt sinds twee weken een
piasverbod. Omwonenden on-
dervonden namelijk veel over-
last van baldadige jongeren die
na een avondje stappen vernie-
lingen veroorzaakten en in
brievenbussen plasten. Borden
met de afbeelding van Manneke
Pis waarschuwen de bezoekers
van de disco's en cafés aan het
'swingend hart van Landgraaf
sinds kort voor de gevolgen:
Boete f 75,-. En dat raakt niet
alleen Nederlandse jongeren
maar ook Duitse, want die
weten massaal de weg te vin-
den naar die discotheken. Bild
waarschuwt dus ook de Duitse
jeugd maar vooraf: pinkeln
verboten.

Duits

Pinkeln

Dat had alles te maken met hun
lidmaatschap van de ANEM, de
Algemene Nederlandse Unie van
Muziekbonden. Daarbij zijn
voornamelijk korpsen van boven
de grote rivieren aangesloten. De
meeste Limburgse blaasmuziek-
gezelschappen zijn aangesloten
bij de Limburgse Bond van Mu-
ziekgezelschappen. Een paar
jaar geleden maakte Concordia
eindelijk ook de overstap naar
de 'katholieke bond.

Dat schietoud-voorzitter en hui-
dig penningmeester Albert Gar-
ritsen van het jubilerende har-
monie-orkest te binnen als hij
het over de verhoudingen tussen
katholieken en protestanten
heeft. Het moet eind jarenzestig,
begin jaren zeventig zijn dat het
korps tot ergernis van de domi-
nee aan een katholieke processie
meedeed.

Vooruitstrevende krachten bin-
nen het bestuur zetten hun zin
door. ,
De Protestantse Harmonie Con-
cordia Treebeek gaat vanaf 1970
door het leven als Harmonie Or-
kest Concordia Treebeek. Gar-
ritsen: „Het toenmalig bestuur
maakte het niet langer meer uit
of de muzikanten protestant, ka-
tholiek of communist waren. Als
ze maar muziek konden maken."

Het korps viert dit jaarzijn zes-

" Geen zin in voetbal van-
avond? Wel in een live optreden
zonder stekkers mét accordeon
en gitaar? Om negen uur bij
Bijsmans in Heerlen spelen
Keith Hancock en Lee Collin-
son. Folk spelen ze, dus dan
zal het wel goed zijn.

Concordia viel op door revolu-
tionaire invallen die soms slaag-
den en ook wel eens minder suc-
cesvol verliepen. Gedurende
enkele jaren trad Concordia met
een eigen balletgroep op: het in
'59 opgerichte Schiethouwer
Ballet. Hoewel de balletgroep in
haar korte bestaan goede kritie-
ken kreeg, werd dit onderdeel
van het korps in '64 opgeheven.

Fluitconcert
Tijdens de (carnavals) sjZajerparade
van vorige week zaterdag in de Ro-
dahal in Kerkrade was het grootste
gedeelte van het publiek op het eind
van de avond diep teleurgesteld.
Want nog nooit heb ik het publiek
in zo grote mate direct naar huis
zien gaan. De hele avond was er een
gezellige sfeer, totdat de winnaar
bekend werd. Toen begon het fluit-
concert en het gezang van 'ouwe
leem, ouwe leem, ouwe leem. Dit
wordt al vlug gezongen als er vol-
gens het publiek de verkeerde keuze
is gemaakt. Maar ik denk dat dit
fluitconcert en ouwe-leem-gezang
niet bedoeld was voor Nico Ploum,
maar voor de mensen die werkelijk
de verkeerde keuze hebben ge-
maakt. Nico Ploum is niet door het
publiek, maar door degenen die zijn
sjlajer als nummer één kozen voor
schut gezet. We weten allemaal dat
Nico Ploum in de loop der jaren he-
le goeie sjlajers heeft gemaakt en
dat die veel gezongen zijn. Maar he-
laas volgens het grootste gedeelte
Van het publiek, waren er betere
sjlajers bij, dit merkte men ook bij
het meedoen van het publiek.

in gesprek

Volgens Garritsen was Concor-
dia op religieus gebied altijd de
meest liberale. „Bij De Bazuin
werd voor aanvang van de repe-
tities gebeden." Aanvankelijk
bestond het korps vrijwel geheel
uit mijnwerkers van protestantse
komaf. Tegenwoordig herbergt
Concordia mensen van verschil-
lende gezindten.

uldi ng met haar arbeidsdes-
*°rgt 8en' artsen en administratie

Ser?rVoor dat zoveel mogelijkVti ei ' dle door ziekte of gebrek
Vil J6ll Werk niet meer kunnen
% _.„u e,er aan Passend werk wor-_etioipen

De presentatieprijs was ook dit jaar
weer voor Rabadatsj. Zeer zeker,
het was een zeer mooi gezicht en
zeer professioneel opgezet, en het
zal wel genoeg geld en tijd hebben
gekost. Maar andere groepen die
niet zó diep in de buidel kunnen
tasten, hebben dan geen kans meer.
Ook vond ik dat het niets met car-
naval te maken had, hét was meer
iets voor bij een openingsmanifesta-
tie van het WMC.
KERKRADE J. Essers
(Door redactie ingekort)

Met de komst van dirigent Jan^
Cober in '76 ging het qua leden-
tal en muzikale verrichtingen!
duidelijk bergopwaarts. Al
moesten de leden duidelijk wen-
nen aan zijn aanpak. „Zijn jullie'
op concours geweest? Ze hadden
je de instrumenten moeten af--
pakken," zei de nieuwe dirigent'
bij een van zijn eerste repetities.'

„We kregen wel eens te horen:
julliedurven alleen aan concour-
sen in het noorden mee te doen.
Daar geven ze meer punten,"
zegt Garritsen. Volgens Dijkstra
zijn er in het zuiden zeker meer
sterke korpsen. De jury beoor-
deelt de noordelijke korpsen
echter volgens dezelfde maatsta-
ven als de zuidelijke benadrukt
Garritsen. Volgend jaar staat als
krachtproef deelname aan een
LBM-concours op het program-
ma.

Nogal wat leden van Concordia
speelden vroeger ook bij het
Staatsmijn Emmakorps, een be-
drijfskorps met de beste muzi-
kanten uit de regio. Garritsen
herinnertzich nog hoe oud-voor-
zitter Kobus Steinmann regel-
matig in de clinch lag met het
bestuur van het Emmakorps.
„Bijvoorbeeld bij activiteiten als

Busstation

5tlderpei?e samenwerking met onder
's hierk- Limburgse bedrijfsleven

IDll een vereiste.

Beroofd om
dertig gulden

(63) k UM ~ Een Brunssumse
terst j:^aandagavond op de Kloos-
f°°fd m haar woonplaats be-
[l-rtic, Va,n haar schoudertas met

6 SDi f,ulden en enkele persoonlij-Sirorn" X Haar Püspoort en een
függ ' atPas zijn na de overval te-Vctl en °P een grasveld in dee omgeving, het geld niet.

<ie JoserX.aller had de schoudertas in
aydnstraat in een vuilcon-

de st
gegooid. Een bewoonstervan

P°litie r.VOnd de tas en belde de
vrienri : De vrouw liep met haar
Min * over het trottoir, toen plot-
arrn ~, aar schoudertas van haarn werd gerukt.

*a§no nssumse kwam ten val. Zehij IjJh net een §limP van de dader:een baseball-pet op en ver-n op een fiets zonder licht.
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Wnd-cHef regioredactie- Joos Philippens
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Heerlen
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Graag mijn mening over de over-
kapping bij het busstation. Bijna
drie jaar ben ik dagelijks met de
bus heen en terug gegaan naar de
verpleegkliniek, en ik was maar wat
blij met de overkapping, die mij in
de winter beschutting bood tegen
regen en storm en in dezomer tegen
de felle zon, gedurende het wachten
op de bus. Ik denk niet dat het weg-
halen van de overkapping veel op-
lost van het junksprobleem, maar
een ongemak zal zijn voor vooral
oudere reizigers.
HEERLEN M. Franck-Werry.

Faillissementen taboe in Rodahal
KERKRADE - In de Rodahal worden voortaan geen faillisse-
mentsverkopen gehouden. De gemeente Kerkrade heeft de directie
van de hal daarom gevraagd, nadat diverse middenstanders in de
stad hebben geklaagd over concurrentievervalsing.

Bij faillissementsverkopen worden artikelen uit failliet verklaarde
winkels en bedrijven tegen absolute bodemprijzen verkocht. De
eigenaarvan despullen bespreekt deRodahal doorgaanskorte tijd
van tevoren en gaat vervolgens adverteren om publiek aan te trek-
ken. Reguliere winkelierszien dit als oneerlijke concurrentie.
Het rijk deelt die visie en heeft die vertaald in richtlijnen. Het
overkoepelend orgaan Horeca Nederland heeft ingestemd niet mee
te werken aan de verhuur van zalen voor zulke verkopen. De ge-
meente Kerkrade heeft de Rodahal gevraagd zich daarbij aan te
sluiten. De Rodahal levert dit gemiddeld ruim drie mille per keer
op.

Acht inbraken in
Schinnen bekend

OIRSBEEK/
AMSTENRADE
Met de aanhouding
van twee mannen
heeft de politie acht
inbraken in de
Schinnense kerkdor-
pen Oirsbeek en
Amstenrade opge-
lost.
De 19-jarige Kerk-
radenaar en een
22-jarige inwoner
van Hoensbroek zit-
ten nog vast. Hoewel

ze zeven inbraken in
woningen en een
autokraak hebben
bekend, verwacht
een woordvoerder
Van de politie in
Beek nog meer be-
kentenissen.
Volgens de politie
houdt de aanhou-
ding van het duo in-
direct verband met
het opstarten van
een buurtpreventie-
project in Oirsbeek

en Amstenrade.
Hierbij heeft de po-
litie contacten opge-
bouwd met buurt-
verenigingen. Dit
gebeurde nadat er in
de twee kerkdorpen
een verontrustend
hoog aantal inbra-
ken was gepleegd.
„Het is te merken
dat de relatie tussen
burgers en politie
inniger is geworden.
Mensen weten ons
sneller te vinden als
er iets gebeurt wat
niet in de haak is,"
aldus de politie-
woordvoerder.
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Van onze verslaggever

Van onze correspondent

Inspirerende leidingVan onze verslaggever

jRüNSSUM - Heerlenaar
-tt, t r°enendijk is begonnen
'Kip e k°uw van een apparte-
i ntencomplex bij de open-
lj f* golfbaan Brunssummer-Jde in Brunssum. Het gaat
ji luxe appartementen die
j: tweede woning kunnen

Groenendijk heeft
d.&p twmtig behuizingen van
Uj Golf-residentie Brunssum-
Ij r"eide verkocht. In juli van
Ojiri Vo^ëend jaar moeten de

gereed zijn.

regionaal
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/______ --" "**■! voordeel, 3800 II *~ I ]

gram en geschikt .*■ V V
i,AVA £°ro^n- hr Cade rugzak Gienah |!|^Mtyjtt<|j|i| cijj,j s^H!M_l

\ \ ____ '^-mm-~mM^ i Am. 00 p4k__É_p_WiHNPV^ipih'Wv___t_Él

'■^motiSiï<**mm^" nu | 77,- Ji«f*r*-H-V1%5.1l f^H^ Tijdelijk:

WANDELSCHOENEN 1 v-a- 7»"1 an UV £/7ÜÏ| ü van 539
o.a. Nomad, Volkl, Monte Sport, Raichle, Mephisto J|lB_rV> ■« Iftft
Uwe wandelschoen Hanwag wandelschoen Meindl Goretex wandelschoen JPJP* __L nu **'*"'

Autoverzekering
Waarom
betaalt
u nog

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

Nieuwstraat 22-24
tel. 045-211668/221090

HOENSBROEK

Ik leesde
krant
indeklas

i StichtingKr_nt in deKlas i
Tel. (020) 6647536
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De CL Hogerop Rekening van Credit Lyonnais Want de CL Hogerop Rekening geeft u meteen een hoge !" [f3]
i Ik wil meer weten over deCL Hogerop Rekening.

Bank is een nieuwe manier van sparen. Tot nu toe moest basisrente (op dit moment 5%*) en al na een volledig

iedere spaarder een lastige keuze maken. Of u zette uw kalenderjaar sparen een bonus van een half procent. ! Naam: _ m/v !
geld jarenlang vast, dan kreeg u een i t 1 leder volgend jaar dat het geld op de | Adres:. i
hoge rente maar moest u een forse «"«o* 6,s%mm^Jm/mmmKmmg**- rekening staat, komt daar een half |

cco, 6% _^_^H i rOStCOQe. i' ________ _Hi___J, __!_____■ —- . ii iboete betalen als u tussentijds geld _■-B-MMË-IM-I procent bovenop. Tot een maximum V 7
opnam. Of u spaarde 'vrij opneembaar' *%& EEESSiI van 2,5% extra rente na 5 jaar. Uw OrjX)
en moest dan genoegen nemen met UJ—l—i—l—l—l—l—U- rente is dan (bij onveranderde basis- i Telefoon: I° 012345678 , |
een lage rente. ' '"*" I rente) gestegen tot maar liefst 7,5%. j Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar |

_....„ . ! Credit Lyonnais Bank, Antwoordnummer 64,3000 VB !De CL Hogerop Rekening verlost u van die keuze. En blijft zo hoog, zolang uw geld op de rekening staat. \ R onerdam.
Want terwijl uw spaargeld volledig kosteloos en boe- De CL Hogerop Rekening kent geen minimum- _ _
tevrij opneembaar blijft, kunt u toch naar een hoge inleg. Dus iedereen kan er een openen. U bent van _-_ - -- -
rente 'klimmen. Een rente die u ergens anders alleen harte welkom op een van onze 80 kantoren. Wilt u ' w **^r Wl I%J lIIIU UUI»
krijgt, als uuw geld jarenlang 'achter slot en grendel' eerst meer informatie, verstuur dan de bon of bel I I nnrr\lT IX/_^_VIIVI AIO DAAH-T
stopt. Hoeveel rente krijgt unuop uw direct opvraagbare gratis 06-0164 (op werkdagen van 9.00 tot 21.00 uur). [BS] L.¥wll»l_-FAIO O IlIX

Spaargeld? 5% Of minder? Dan doet U Zichzelf tekort! *Rentepercentage gefdend per 8 november 1994 Deze basisrente isdagelijks aanpasbaar. Credit Lyonnais Bank Nederland N.V.

Heerlen: Parallelweg 2a, tel. 045-714248. Kerkrade: Oranjestraat 2, tel. 045-455665. Sittard: Parklaan 6, tel. 046-514255.

r Harlekijn's Babylan<J ,
"Hangt" uw dochtertje JÉfekvan vijf zo aan tafel?
Het kan eigenlijk niet *f
anders. Tafel en stoel - V ’zijn voor volwassenen |—p^^p »̂ Jh ’; J
gemaakt. Haar voeten m-^^X /:komen niet aan de ’ _S |*
grond. Haar rugje heeft
geen steun, het zitvlak \
is te laag en ze heeft w Jm~„_,, -''%
haar neus bijna in het faff* '— -~-~-~~~^bord. Ze zit ronduit \
slecht! "—-4kc ■ ■■--4. J ËE"

ïn ]
ïp

GOCD ! ï
r-"—-mMht ~~~ Wij hebben de perfekte *h

oplossing: De originele [^m*: Stokke TRIPP-TRAPP mee- i f
JÉtek. groeistoel. Vanaf het begin

M Wm^^. heeft uw kind de juiste zit- r:
f5sT houding. Zithoogte en voeten- %

l_______B_IMIV steun zijn op meerdere e■ standen instelbaar. Boven- a dW' I dien is deze stoel gemaakt ePc

/mlßr.
k

van onverwoestbaar ge- Qrt'■ stoomd beukenhout met maar * p

liefst 5 jaar garantie. Tot de {|
~~'N^_ÉHË 'eeft'Jc' van 14 Jaar e ideale j.’JT - stoel. _^ #* Jfc **—. PRIJS VANAF OOQ 0 \

m Bel ons even voor f

Openingstijden: 's maandags m^mm^^^^^t^m.^m^mmmm\ )!■;
van 13.00 tot 18.00 uur IVV_ BONNEN- Ch
dinsdag t/m vrijdag van KOUVenderStraat 141 Kwü rrr_tfir_ ch

S;£uur HOENSBROEK
■M"SERV,CE

Donderdags koopavond Tel. 045-221263 >

Produktie-medewerker m/v
voor een bedrijf in Brunssum. Behalve ervaring in de
produktie hebt u kennis van elektrisch lassen, maar het
grootste deelvan uwwerk bestaat uit produktie-
werkzaamheden. Bent u enthousiast om stevig aan te
pakken? Reageer dan snel!
Informatie: 045 - 27 38 38, Jeanette Vaessen
Brunssum, Lindeplein 1 5

tempo-teamuitzendbureau

BLOED *
vloeien!

_________■ ____.■— la,

»|^^^^^^^_ l^a|-^^JË -■ mmmW-.' "" " Ie

Agenda :
van de vaste commissies
van Provinciale Staten

van Limburg \
vergadering 25 november 1994 >I
" ""■■IA

Up 25november 1994vergaderen Welzijnvergadert om 14.00 uurover Ivaste commissies uitProvinciale 0.a.: Provinciaal ontwerp-plan jeugd- <Staten. De vergaderingenzijn open- hulpverlening 1995-1998.
baar. ledereenkan de beraadslagingen -Qdus volgenvanaf de publieke tribune. Deleid Stichting Telefonische Hulp-
De vergaderingen vindenplaats inde dienstenLimburg enKinder- en
Veldekezaal van hetGouvernement. Jeugdtelefoons Limburg 1995-1998.
LA vaste commissie voor Cultuur, Chibsidiè'ring Bureau Sociale
Onderwijs en Sport vergadert om Begeleiding vanaf 1995.
09.30 uurover 0.a.:Provinciaal beleid "» Tinzake de WSF-bibliotheek. y Verslag subsidietoekenningenin het

V kader van hetOntwikkelingsfonds
oorstel van Gedeputeerde Staten Limburg in 1994.

inzakeRegionale Televisie. 1»tBWijziging subsidierelatie provin-
eschikbaarstellingbudget 1995 ten ciale ontwikkelings- en steunfunctie-

behoeve van projekten voor allochto- instellingen,
ne jongeren/jeugdigenuit minder- -w 7heidsgroeperingen. Voorafgaand aan decommissiever-
Vgaderingenhebben burgers spreek-

erslag subsidietoekenningen recht over onderwerpen die opde
OntwikkelingsfondsLimburg 1994. agenda's staan. Insprekers dienen
Wzichvooraf telefonisch te melden bij

ijziging subsidierelatie provincia- de desbetreffendeambtelijk secretaris
leontwikkelings- en steunfunctie van de commissie: Cultuur, Onder-
instellingen, wijsen Sport: telefoon 043-897192;

D Volksgezondheid en Maatschappelijk
e vaste commissie voor Volks- Welzijn: telefoon 043-897112.

gezondheidenMaatschappelijk

Provincie $_|i Limburg

_M-M-M-M_^i-M-M-i-^-^-^-E-^M-^-fc-«M-i-«-i-a-^-»-^-«-fc-.i«^_^-.«__-_-__-__-^^
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Drie Spaanse clubs pakken allemaal volle buit

Leverkusen haalt
uit in Katowice

KERKRADE - De komst van
Erik Mykland naar Roda JC is
van de baan. IK Start, de club
van Mykland, heeft de vraagprijs
voor zijn sterspeler namelijk op-
gedreven tot vier miljoen gulden.
Dat zegt Nol Hendriks, be-
stuurslid technische zaken van
Roda JC. De club uit Kerkrade
heeft twee maanden lang onder-
handeld met Mykland.

Hendriks: „We wilden hem voor
het nieuwe seizoen aantrekken.
Het was voor mij een verrassing
dat Mykland daarna ook met FC
Utrecht om de tafel ging zitten."

Roda JC ziet
af van Noorse
international

Volgens Hendriks worden Roda
en FC Utrecht misbruikt in een
spel achter de schermen. Met na-
me Myklands zaakwaarnemer
Stancheff is volgens de huisban-
kier van Roda niet te vertrou-
wen. „Hij had op vrijdag, ander-
halve week geleden, zijn hielen
nog niet gelicht in Utrecht, of hij
stond de volgende ochtend bij

- Behalve in de wedstrijden in de eerste ronde te-
>?J*SV, heeft Bayer Leverkusen zich in deze editie van de
FA-beker nauwelijks hoeven in te spannen. De Duitsersn na de eerste wedstrijd in de derderonde met één been bij
patste acht van het toernooi. InKatowice in Polen versloeg
team van trainer Stepanovic GKS Katowice met 4-1.

scorebord

championsleague

tenspeldoelpunt van Chapuisat, in
de 81e minuut, werd afgekeurd.

r v Lazio Roma van Aron Win-
rj;rierschafte zich in de uitwed-
H

JQ tegen het Turkse Trabzonspor, -Qede uitgangspositie de vol-
Lgronde te bereiken. De Italia-
;I1 wonnen met 2-1, door doelpun-
i^nRambaudi in de 59e minuutegro in de 61e minuut.

Et joo^s^e wedstrijd op papier was
ep_Uel tussen de Spaanse topper
i j 'i^o la Coruna en de koploper
o» Duitse competitie, Borussia
>Dg Und. De spanning droop van
B rtij, die in een 1-0 overwin-
uftsv °or Deportivo eindigde. De
j(jers Waren enkele keren dicht

gelijkmaker, maar een bui-

Real Madrid kwam in Denemarken
met pijn en moeite voorbij de Deen-
se onderdeur Odense BK: 2-3. De
thuisploeg kwam in de 45e minuut
aan de leiding door een doelpunt
van Schjoenberg. Maar Real Ma-
drid heeft Ivan Zamorana. De Chi-
leen is topscorer in de Spaanse
competitie en toonde zijn klasse.

Hij verzorgde in de 67e minuut de
gelijkmaker. Amavisca zette de
Spanjaarden twee minuten later op
een voorsprong, die in de 79e mi-
nuut teniet werd gedaan door
Hjorth. Laudrup vervolmaakte de
avond door in de allerlaatste mi-
nuut zijn landgenoten naar een ne-
derlaag te schieten.Van Bommel

scoort voor
UEFA-team De koploper in de Serie A, Parma,

hield in Spanje tegen Athletic Bil-
bao de schade beperkt. Drie minu-
ten na rust maakte Zigana de enige
treffer in de wedstrijd. Hij kopte de
bal, na een voorzet van Spaans in-
ternational Guerrero, achterkeeper
Bucci. Het was het eerste tegen-
doelpunt van Parma in drie ronden
UEFA-beker.

Tegendoelpunt

# Dino Baggio probeert namens Parma gevaar te stichten in de defensie van Athletic Bilbao. Karanka (4) en Andrinua
(5) kijken toe. . Foto: epa

FC Twente volgtRoda

'ofj - Mark van Bqmmel van
et e na Sittard heeft gisteravond
c°orri 6 Nederlandse doelpunt ge-
'riiri m de EK-kwalificatiewed-van de UEFA-jeugd tegen
OrjQ. - De Limburger trof voor
ÜUÜ ?eschouwers al in de twaalfde
°Ud doel- ook Maastrichtenaar
in ,evvijn Zenden maakte deel uit
nrje

"e Nederlandse UEFA-selectie
ei t jaar. Oranje speelt nu in
ik rf cc Wedstrijden tegen Frank-
t

m een plaats bij de laatste
iL Por het Europees kampioen-

P ui Griekenland, in juli 1995.

De grote man bij Bayer Leverkusen,
dat in 1988 de UEFA-beker ver-
overde, was aanvaller Ulf Kirsten.
De spits maakte twee doelpunten en
bracht daarmee zijn totaal in de
UEFA-beker op acht. Tegen PSV
scoorde hij drie keer, datzelfde aan-
tal haalde hij ook in de tweede ron-
de tegen het Hongaarse Honved. De
international was zelfs niet hele-
maal fit, hij speelde met een pijn-

stillende injectie. „Ach, ik maak in
Europese wedstrijden graag doel-
punten," luidde het droge commen-
taar van Kirsten. Hans-Peter Lehn-
hoff nam de andere Duitse treffers
voor zijnrekening.

Lazio Roma, de nummer twee in de
SerieA, beleefde in Turkije een heet
avondje. Trabzonspor, dat in de vo-
rige ronde Aston Villa uitschakelde,
heerste het grootste deel van de
wedstrijd. Tegen de verhouding in

maakten de Italianen het eerste
doelpunt. In de 59e minuut scoorde
Rambaudi, na een fout van de
Turkse doelman Viktor. Aron Win-
ter speelde, als middenvelder, de
hele wedstrijd. Zijn belangrijkste

moment had de international in de
61e minuut toen hij de pass gaf
waaruit Negro scoorde. De Turken
drongen aan, maar meer dan een
doelpunt van Karaman leverde het
offensief niet op.

KNWU maakt excuses
aan Limburgse clubs

Van onze correspondent
RAYMOND KERCKHOFFS

UTRECHT - Joop Atsma, voorzitter
van de nationale wielerbond
KNWU, maakte gisteravond op de
landelijke Unieraad-vergadering
zijn excuses aan de Limburgse wie-
lerclubs. De praeses gaf aan dat de
wijze waarop het KNWU-hoofdbe-
stuur is omgegaan met de kandi-
daatstelling van de Limburgse wie-
lerclubs voor het Nederlands
kampioenschap op de weg niet in
stijl is verlopen.

I 'K?EDE -De hoogtijdagen van
'^-cri 6nte duren voort. De onge-
V]_ 1 van trainer Ten
't. £„ aar boekte gisteren de acht-
ItiiH ff in twaalf duels. In het met
tt^H /000 fans goed bezette Diek--51 kn ng dat>met de nodige moeite,,J "oste van NAC: 2-1.

Fn, te bliJft daardoor relatief
r^ht mer twee van Nederland-
z^ten SX bee^ minder verlies-
% st ■ Minstens zo opvallend als.
I^tivt °P de ranghjst is de Pr°-
"g i/i van de n°g niet zo Sek

n als kleurloos bekend
ncur Enschedeërs. Slechts delejj tr

,
I.renten uit Amsterdam scoor--01 nu toe vaker, 34 tegen 32.

'e th ■lagr^dub, wellicht nog met de

'eBon 6n Feven°ord in de benen,
!it Sei m°eizaam. Zoals wel vaker
en tX^*1 kreeg Twente vervolgens. ccnZZel-'e mee- Vurens ging door

Pass van Hoogma, dat hij
efP? stond ontging de grens-

e t{AAlleen voor doelman Karel-
tWa am *

de oud-Spartaan be-
leent De thuisclub ging daar-
Pel en 'fwpootje en niveautjehoger
?t de 't leidde in de 53e minuut

opn- Cde treffer- Vurens scoor-
'ssSgpJ^uw, dit keer na een mooie
%id WeSing langs Wilnis. Molse Vo°r de vooibereiding.

„De briefwisseling verdient zeker
geen schoonheidsprijs," verklaarde
Atsma. Ondanks dat de Limburgse
afvaardiging dreigde met. een motie
van wantrouwen richting KNWU-
directeur Buddels, werd deze niet
ingediend. De Limburgse clubs wa-

ren verbolgen over de door Buddels
gevolgdeprocedure. Hij zou zijn be-
stuur hebben misleid en de clubs
minachten. Dit gedragwerd door de
clubs niet geaccepteerd, maar des-
ondanks besloot het district Lim-
burg, dat vertegenwoordigd werd
doorLei Daniels, op het laatste mo-
ment om geen tijdbom onder de
KNWU te plaatsen.

Op de Unieraad-vergadering werd
tevens een nieuwe structuur geko-
zen, die in maart 1995 in werking
treedt. In de nieuwe zetelverdeling
hebben de districten minder macht
gekregen dan ze hadden verwacht.

Met veertien zetels van de 31 in to-
taal hebben zij geen meerderheid.
Het belang van de districten om
zich te presenteren als een collec-
tief, zal de komende jaren daarom
belangrijk worden.

" Aan de goede sfeer bij Ajax zal het vanavond tegen AC Milan niet liggen. Foto: ANP

Kluivert op de bank
'Pe.l^ stnJd was daarmee niet ge-
'^"Wr, Hooijdonk bracht de
iavat rtg terug, door in te tikken
!*t. v a°elman Boschker een voor-
leg nL°khoff niet onder controle
S r 1

P iacht naar de gelijkmaker
Parel van het Zuiden'

}ef. H„tV?°r een wanhoopsofffen-
'otfasrT leidde tot een chaotischee> niet meer tot treffers.

WK-parcours erg pittig
UTRECHT - Het WK-parcours in
Colombia is 'vreselijk lastig. Zo
omschreef bondscoach Gerrie Kne-
temann het traject waarop volgend
jaarin de provincie Boyaca, 180 ki-
lometer en vier uur rijden van Bo-
gota, de mondiale wielerstrijd op de
weg wordt gehouden.

De amateurs en de professionals
krijgen een route van 17,5 kilometer
voor de wielen. Bergop en bergaf.
„Met tegen het einde een zeer steile
klim van ongeveer 3,5 kilometer. Er
is geen vlak stukje te bekennen. Ik
zou niet weten met welk parcours ik
het zou moeten vergelijken," zei
Knetemann.

Knetemann inspecteerde ook het
parcours waarop het WK tijdrijden
wordt gehouden. Dat gebeurt op de

weg van Paipa naar Tunya over 45
kilometer. Ook bergachtig. „Het
wordt dus een soort klimtijdrit,"
wist Knetemann, die gisteren terug-
keerde uit Colombia. De hoogte
(2600 meter) en de warmte zullen
volgens de oud-renner ongetwijfeld
een belangrijke rol spelen tijdens
het wereldkampioenschap. De
vrouwen werken hun titelstrijd af
op de weg tussen Tuta en Tunya
over 26 kilometer.

De baankampioenschappen worden
gehouden in Bogota. Met de bouw
van de piste is nog niet begonnen,
maar zoals Hein Verbruggen, de
Nederlandse voorzitter van de In-
ternationale Wielren Unie UCI, af-
gelopenweekeinde al liet weten, zal
de accommodatie op tijd gereed
zijn.

gistpS, EDE - Jan Gaasbeek is
Wst VClnd onmiddellijk na de
ÏWem ] tussen NAC en FC
v °erc| r? aar het ziekenhuis ver-
kfeda middenvelder van de
het „SeJ

club kreeg kort voorher,* lnde de bal hard in de
zoeks en gaf bloed op. Onder-
itiiridp. S Uit dat de blessurekeliit ernstlg was dan aanvan-
sPeW Werd gevreesd. De oud-er van FC Twente kon nogac spelersbus naar huis.

Gaasbeek
onwel

" VOETBAL -Brian Little heeft ontslag genomen als manager van Leieester City. Zijr
assistent AUan Evans volgt hem voorlopig op. Little is kandidaat voor de functie var
manager bij Aston Villa dat onlangsRon Atkinson ontsloeg.

" TENNIS - Het toernooi van Wimbledon heeft dit jaar een recordwinst opgeleverd v
28 miljoen pond (circa 75 miljoen gulden). Dat is ongeveer zeventig procent meer dan irig jaar toen er 16,4 miljoen pond werd verdiend.

TRIEST - Ajax-spits Patrick Klui-
vert is vandaag reserve tijdens de
wedstrijd tegen AC Milan voor de
Champions League. Ronald de
Boer, vrijwel hersteld van een rug-
blessure, speelt in het centrum van
de aanval. De Boer is de laatste tijd
meestal middenvelder. Topscorer
Kluivert voetbalde afgelopen zon-
dag slecht tegen FC Utrecht en
werd vervangen.
Tijdens de twee trainingen van gis-
teren bleek alleen Edgar Davids
niet fit. Hij heeft de laatste tijd last
van een liesblessure en trainde
apart. Hij mag vandaag zelf aange-
ven of hij kan spelen. Is dat niet zo,
dan doet de Nigeriaan Kanu mee.
Normaliter voetbalt Ajax in de op-
stelling waarmee het onlangs PSV
met 4-1 versloeg.

Capello zei dat hij ervan overtuigd
is dat Milan de kwartfinales haalt.
Een zege op koploper Ajax in het
prachtige Nereo Rocco-stadion van
Triest is niet eens noodzakelijk.
„Zelfs met twee gelijke spelen in de
resterende wedstrijdenis het moge-
lijk ons te plaatsen," aldus Capello,
die de aftrek van twee punten na
het fles-incident tegen Salzburg een
zeer kwalijke zaak noemde. De
oud-international benadrukte wat.
collega Van Gaal eerder deed: Mi-
lan is na een belabberde seizoen-
start op de weg terug omhoog.

„Over één probleem maak ik me
zorgen. Elk schot van de tegenstan-
der op doel is de laatste tijd gelijk
een doelpunt. Terwijl we zelf moei-
lijk scoren."

Trainer Fabio Capello van AC Mi-
lan stelt door de blessures van Van
Basten en Savicevic en het recente
vertrek van Gullit slechts twee bui-
tenlanders op: de Fransman Desail-
ly en de Kroaat Boban. Gullits
opvolger Melli is niet speelgerech-
tigd. Albertini en Simone onder-,
gaan vandaag een laatste fitheid-
stest.

Tussen debedrijven van Champions
League en competitie door speelt
AC Milan op donderdag 1 december
in Tokyo om de wereldbeker voor
clubs. Tegenstander van deEurope-
se bekerhouder is de kampioen van
Zuid-Amerika, Velez Sarsfield uit
Argentinië. Capello: „De kalender
is heel erg vol, maar daarmee heb-
ben we leren leven."

VANDAAG
Poule A
Göteborg-Manchester United
Galatasaray-Barcelona

Poule B
Spartak Moskou-Dinamo Kiev
Bayern München-Paris SG

Poule C
Benfica-Hajduk Split
Steaua Boekarest-Anderlecht

Poule D
AEK Athene-Casino Salzburg
AC Milan-Ajax

uefacup
Derde ronde
Athletic Bilbao-Parma 1-0
La Coruna-Borussia D. 1-0
Katowice-Leverkusen 1-4
Odense BK-Real Madrid 2-3
Trabzonspor-LazioRoma 1-2

MORGEN
Admira Wacker-Juventus
Frankfurt-AS Napoli
Nantes-FC Sion

karakteristieken
GKS Katowice-Bayer Leverkusen 1-4
(0-3) - 29. Kirsten 0-1, 41. Lehnhoff
0-2, 44. Kirsten 0-3, 54. Nikodem 1-3,
64. Lehnhoff 1-4. Scheidsrechter: Frisk.
Toeschouwers: 8000. Gele kaart: Niko-
dem, Szezygiel, Kucz (Katowice), Ha-
pal, Thom (Leverkusen).
Trabzonspor-Lazio Roma 1-2 (0-0) -
59. Rambaudi 0-1, 61. Negro 0-2, 67.
Karaman 1-2. Scheidsrechter: Lopez
Nieto. Toeschouwers: 30.000.
Athletic Bilbao-Parma 1-0 (0-0) - 48.
Ziganda 1-0. Scheidsrechter: Karlsson.
Toeschouwers: 29.000.
Odense BK-Real Madrid 2-3 (1-0) - 45.
Schjoenberg 1-0, 67. Zamorano 1-1, 69.
Amavisca 1-2, 79. Hjorth 2-2, 90. Lau-
drup 2-3. Scheidsrechter: Grabher. Toe-
schouwers: 14.253.
Deportivo La Coruna-Borussia Dort-
mund 1-0 (1-0) - 23. Bebeto 1-0.
Scheidsrechter: Muhmenthaler. Toe-
schouwers: 25.000. Gele kaart: Ribera,
Manjarin (Deportivo), Zore en Reuter
(Dortmund).

ons voor de poort. We konden
Mykland toen kopen voor
300.000 dollar. Tijdens onze eer-
ste contacten in september werd
er over slechts 100.000 dollar ge-
sproken. Vervolgens kon Stanc-
heff de voetballer bij FC Utrecht
slijten voor 200.000 dollar,
waarna hij dus weer bij ons aan-
klopte en 300.000 dollarvroeg."
De prijsopdrijving maakt Hen-
driks bitter gestemd. „Ik wil die
jongen helemaal niet meer. Gis-
teren werd vanuit Noorwegen
doodleuk gemeld dat we My-
kland kunnen krijgen. Voor vier
miljoen gulden."

sport
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FC Twente-NAC 2-1

RodaJC 13 8 5 021 27 - 7
Ajax 11 9 2 020 34 - 6
FC Twente 12 8 4 020 32-15
Feyenoord 12 7 3 2 17 26 -16
PSV 13 7 3 3 17 31 -17
Vitesse 12 4 5 3 13 13 -17
MW 12 5 2 5 12 21 -21
Willem II 12 5 2 5 12 16 -18
Heerenveen 13 5 2 612 15 -26
FC Utrecht 12 4 3 5 11 16 -19
Sparta 13 4 3 6 11 17 -17
NEC 12 4 2 6 10 18 -19
NAC 12 3 4 5 10 18 -21
Volendam 13 2 6 5 10 12 -20
Groningen 13 2 4 7 8 16 -26
GAEagles ' 13 1 5 7 711 -30
Dordr.'9o 13 0 6 7 6 7 -25
RKC 11 13 7 513 -23

karakteristiek
FC Twente-NAC 2-1 (1-0) - 26. Vurens
1-0, 53. Vurens 2-0, 70. Van Hooijdonk
2-1. Scheidsrechter: Van Dijk. Toe-
schouwers: 11.300. Gele kaart: Karne-
beek (FC Twente), Wilnis (NAC).
FC Twente: Boschker; Zwijnenberg,
Hoogma, Volmer en Karnebeek; Bos-
velt, Boerebach en Ter Avest; Ellerman
(46. Kool), Mols en Vurens.
NAC: Karelse; Koumans, Brobd, Van
Burik en Wilnis; Gaasbeek (85. Lief-
tink), Lokhoff, Van Wonderen en Brus-
selers (66. Abdellaoui); Van Hooijdonk
en Lammers.

Gorter blijft
straf te
hoog vinden
UTRECHT - Edwin Gorter blijft
teleurgesteld. De strafverminde-
ring van één wedstrijd, uitge-
sproken door de commissie van
beroep, gaf hem nauwelijks ge-
noegdoening. Hij blijft zijn straf- naar aanleidingvan het 'vinge-
rincident' tegen PSV - van zes
bindende wedstrijden te zwaar
vinden. Maar de verwijtende
woorden gaan niet richting
Zeist, maar vooral naar het be-
stuur van FC Utrecht.

Gorter wil binnenkort samen
met zijn manager Maarten de
Vos een gesprek met dat bestuur.
„Ik heb het vanaf de eerste dag
naar mijn zin gehad bij FC
Utrecht. Dat plezier mag niet
door een dergelijk incident wor-
den verminderd. Maar we moe-
ten hier wel over praten." Daar-
bij moeten in ieder geval de
kosten van het hoger beroep aan
de orde komen. „Utrecht heeft er
profijt van dat ik een wedstrijd
straf minder heb gekregen."



RDP Vakami?&
Recreatie fe
Nederlands grootste
dagbladcombinatie.
Met een betaalde
oplage vanruim
1.700jD00 exempla-
ren, goed voor een
bereikvan 4.2 mil-
joenreislustige
Nederlanders

Voor Informaüe en
reserveiiftgen: RDP,
postbus 2,
1800AAAlkmaar,
Sluittijd woensdag
16.00 uur.
Kaderadv. mits
gereserveerd
donderdag
10.00 uur.

"TvTf^T I esm kfe maffe lieve "Li o n King" dieren bij C &Ar

Lion King A-lijn .tjj Jf# IKII Uon King pyjamavan katoenen <-? r 1LionKing sweatermetSimba-print en tekst UonKingbadpak in blauwofrosé. 92-122 oL-''

_f _& ißP^__i___,^lPß______l ______^T-» ■-*)_£ ' jÊr" __i''.-S__t**J? _________H_l ___________>. :■ 'ïhSSJK?',________ _______S___i_ü__^^i-ÉBHS^^ __ ■ttSBy^ÊËM HR*^ eïK'.' ..
j^R^*^Stf*] __L B___>J_É___J_v«__(i^ j^l_____P^^^^ L. \w'i . .. . ' ______<■__-:'' *_B_ H_F ■'*■■' _a_^_H_H_HV^^^^^^^^^^^^^VßH ■_______*_-..

Wf ~*\Y^_ Yf "jf^. H Lion n^ s'lirt mcl Bailzai"Prim "2 f~\ Honey.Lion King hemd niet Simba- /"V _«______P^ ' i* _f JL V.—^_l_ _____ JL JL jjj^^H C<_oi .j.»_/_ \tovide£i(reA.'
""_ "«.■«""".<H_H-_B_i ______! I ■■""«""""""»«"""■""■"■"*""""""""""""""#»""""""»"""""""■"""»"""""""""»""""»■"""««""■»»■

GELD NODIG?"|
JORISSEN FINANCIERINGEN

PERSOONLIJKE LENINGEN

DOORLOPEND KREDIET 1,5 % AFLOSSING

" Elk bedrag tot 200.000,-en " Geen informatie bij
andere looptijd mogelijk. werkgever;

" Overlijdensrisico meestal gedekt, toetsing bij BKR-Tiel.
" Indien gewenst vrijstelling " Geen bijkomendekosten

van aflossing bij ziekte, " Gevolmachtigd
ongeval, invaliditeit intermediair; lid Ned. Ver.
(mits dit verzekerd wordt). Financieringsadviseurs.

TEL. 045-721781 -727957
SCHELSBERG 54, HEERLEN

Kansen in mL&ji
tijdelijk werk wjd?
Schoonmaker m/v
Woont u in Susteren en wilt u schoonmaakwerkzaamheden
verrichten op maandag van 13.00-13.45 uur en dinsdag t/m
vrijdag van 12.00-12.45uur? Dan hebben wij een leuke baan
voor u voor lange tijd. Heeft u interesse? Bel dan.

Informatie bij Jolanda Alberts, tel. 046-52 96 66,
Sittard, Rosmolenstraat 15.

-4_______tf_ k_-F y^HF^RP^ "?

ir randstad uitzendbureau

OPENBARE
EXECUTORIALE VERKOOP

Heden woensdag 23 november 1994 te 14.30 uur
zal op het adres Pelikaanstraat 37 te Heerlen, ten
overstaan van ondergetekende gerechtsdeurwaarder,
in opdracht van een beslaglegger overgegaan worden
tot de executoriale verkoop van de in beslag geno-
men roerende zaken ten laste van M.M.M. van den
Eijnden.

In veiling zullen o.a. worden gebracht: een viertal
personenauto's, een kleuren-tv, Akai tape-deck,
Ohio versterker en cassettedeck, salonkast, bank-
stel, vloerkleed etc.

De verkoop wordt gehouden bij opbod en de toewij-
zing zal geschieden aan de meest biedende en tegen

i contante betaling.

De goederen kunnen vanaf 14.00 uur ter plaatse
worden bekeken.

Gerechtsdeurwaarder S.M.J. Quaedvlieg
Mucherveldstraat 4
6461 KM Kerkrade
tel. 045-453252
Fax 045-462242
■. ___

OPENBARE BEKENDMAKING
Inspraak over beleidsvoornemens
betreffende ruimtelijke ordening.

Burgemeester en wethouders van Beek (L.)
maken bekend dat ter gemeentesecretarie van 24 novem-
ber 1994 t/m 14 december 1994 voor een ieder ter inzage
ligt het concept-ontwerp-bestemmingsplan „Woonwagenlo-
katies".
Dit plant omvat alle aangewezen woonwagenlokaties en
voorziet in een uniforme regeling voor wat betreft bouw-
en gebruiksvoorschriften.
Over de strekking en de inhoud van voornoemd ontwerp-
bestemmingsplan wordt de mogelijkheid tot inspraak gebo-
den. Van de gegeven mogelijkheid tot inspraak kan
gebruik worden gemaakt door alle belanghebbenden.
De inspraakprocedure verloopt als volgt:
-gedurende de termijn van de tervisieligging kunnen

schriftelijk reacties bij ons college worden ingediend;
-ter afronding van de inspraakprocedure zal ons college

een eindverslag opmaken, inhoudende een weergave
van de meningen die tijdens de inspraakprocedure naar
voren zijn gebracht. Bedoeld eindverslag wordt ter ken-
nis van de gemeenteraad gebracht.

Beek (L), 23 november 1994. ,
Burgemeester en wethouders van Beek (L.),
namens dezen,
chef sector ruimtelijke ordening en volkshuisvesting,
H.J.C. Keuren.
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é 8e1045-719966 Piccolo's voor méérresultaat 8e1045-719966'J%
06-lijnen

Privé doorschakellijn
Naar dames THUIS door het hele land

06-96.88-100 cpm. 24 u.p.d.

Ervaren
vrouwen

40 jaarzoeken sexkontakt
06-350.290.37 (75 cpm)
1

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)

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

Rijpe vrouwen
zoeken onervaren jongens.

06-9504 (75 cpm)

Anonieme
sexdating

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

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)

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

Direkt
telefoonsex

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

vrouwen thuis! (75 cpm)
* 06-9605 *

Thuiskontakt
hetevrouwen 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
doorschakellijn
Luister naar hete oproepen

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

Discreet! 06-9668 (75 cpm)

Homo kontakt
Direkt apart met een hete

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

Hetevrouwen uit deregio
Limburg

06-350.23.047 (100 cpm)

Anonieme
sexafspraakjes in Limburg
06-320.330.79 (75 cpm)

Heerlijk discreet
direkt apart met hete
vrouwen uitLimburg!

06-320.322.11 (75 cpm)

Thuisbelsex
Kies nu zelf de heetste

vrouw en wij verbinden je
direkt met haar door.

Bel 06-9755 (100 cpm)

Homo jongens
Hoor ze heet TEKEERgaan.

06-320.330.88 (75 cpm)

Sadistische sex
met jonge
vrouwen

06-340.340.90
1 gpm.

1 gpm. Kom maar met je
hand onder m'n BH, zei ze
tegen de knul v. haar vrien-

din. En heb jedit wel 'ns
gezien?Toen trok ze haar

SLIPJE UIT.
06-340.350.60
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.

100% WildeLive Sex

06-9891
Geen wachttijd. 1 gpm.

100%Wild Live Sex
06-9715

Geen wachttijd! 1 gpm.
1 g.p.m. Wil jemijn slipje en
bh aantrekken knul? Mag

wel hoor. Zo ben je net een
meisje!

06-340.350.75
Nieuw: Mandy Live. De

heetste live sex, 50 et phm
06-9751

Sex v. achteren
GRIEKS!! Bel Marcha 1 gpm

06-9618
Sexen via

De P'Code?
Toets je postcode in en
hoor ofer in jouw buurt
nog iets te sexen valt!

06-95.46
1 gpm. Dagelijkse Update!

Gay Café
Limburg

06-320.327.55
’l,-P-m.

Homosex voor 2
(’l,-p.m.)

Jack Off 06-9735
Telefoonsex 06-9835

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

Bi-sex 323.36
Travestie 325.09
Breinsex 327.56
Darkroom 324.16

Jongenssex325.19
Gay Super 329.16

Transsexueel321.36

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
Hetemeiden 06-9785

1 gpm Stoute Evelientje
moest bij de man komen.

"Je broekje uiten bukken, je
krijgt straf met de liniaal".
06-340.340.30.

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

BEESTEN
MET'T VROUWTJE. 1 gpm.
06-320.327.26

Discreet
Sexkontakt met rijpe meiden!

06-320.330.42 (75 cpm)
Waar wacht jeop?

gewilligemeid zoekt hete
SEX-afspraak:

06-9517 (75 cpm).

Homocontacten:
zoek je 'n lekkere hete

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

BlindDate
via de telefoon, afspraakjes

met leuke meiden, bel:
06-95.95 (75 cpm).

Volrijpe vrouwen zoeken
SEX, maar niet-commer-

cieël: (75 cpm)
06-9656

Nieuw! Sexdoorschakellijn:
vrouwen willen

direct SEX
06-9.750 (75 cpm).

Rijpe vrouwen zoeken jon-
gens v. 'n slippertje, 75cpm
06-9760 Aktieü

Kaviaar en dr Gouden
Drank. Afluisteren? 24 p.d

Igpm
06-320.329.20
Heerlijk genieten van een

Live-sex
gesprek. De heetste meisjes!

06-96.69 100 cpm.
1 gpm. Met 2 jongens in 't
kleedhokje liet ze haar

badpak zakken.
"Voel 'nshoe strak ik ben,

wie wil er eerst?
06-340.340.20

SM Kontakt
voor strenge afspraken!

06-320.325.80(100 cpm)
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

Waarwacht jeop?
gewilligemeid zoekt hete
SEX-afspraak:

06-9517 (75 cpm).

Zin in 'n wip?
bel de gewillige
dames direkt

06-98.77 f75 cpm).

Kontakten/Klubs

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

Holzstr. 103, Kerkrade.

Club Merci
Nooit geweest ??? Toch maar eens vlugkomen, naar de

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

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

Paren en alleenstaanden Club
Villa Liberta

Woensdag, vrijdagen zaterdag v.a. 21.00 uur. Sauna,
bubbelbad, shows, warm/koud buffet.

Woe. en vrijd. tolerante paren voor 21.30 u. gratis entree.
2de en laatste zaterdag v.d. maand NUDISTENPARTIJ

Maaseikerweg 24, Susteren. Bandinfo 04499-4928.

LYDIAGIRLS
KOM NIET OP DE KOFFIE!!

Info: 046-749662, Groenstr. 64 Geleen.

NIRWANA
9 dames ontvangen u van 20.00 tot 05.00 uur.
Nieuwstraat 147, Kerkrade. Telef. 045-354311.

CUPIDO
Woensd., vrijd. zat. en zond. voor paren en alleenstaanden.

Donderdag voor paren en bi-vrouwen. Paren aanwezig
voor 21.30 uur op woensd. vrijd. en zond. gratis. Putstraat

85a, Sittard. Tel. 046-583801.

Dolce Vita
Voor luxe-klasse-stijl en niveau, daar staan wij voor.
Hedenavond lingerie-live. Het leven van Dolce Vita

klinkt als muziek in de oren.
(Tevens vragen wij nog Nederlandstalig meisjevan niveau).

Telefoon 04750-30746, Rijksweg 15,Linne.

Porky's Pretpark I S 045-228481.
Let op! Vandaag trio-dag, 1 uur voor ’ 250,-.

Zaterdag 1 uur voor’ 125,-. Met nieuwe meisjes.

DARLYN
Jamaica-girl, 20 jr. puur

temperament. 046-749662.

Buro Venus
de betr. privé-adressen
vindt U in ons fotoboek!

Bel: 04954-18 64.
Erotica Privé
Vraag niet hoe het kan!!!

Profiteer ervan 045-423608

’ 50,-all-in
Privé llona

Bij ons is bijna alles mog.
045-708903. Meisje gevr.

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

Tel. 045-416126.

Peggy Privé
Escort v.a. ’ 125,-. i

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

Nieuw meisje gevr.

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

Anita privé
en Escort!! 045-352543.

Privé en escort
Tel. 045-427631.

Manuela Escort
S 045-418886.
Tevens meisjes gevraagd.

Maastricht
Privé

Alle dagen open. Keuze uit
meer dan 20 leuke meisjes.
lederedag anderekeuze.

Relaxen v.a. ’ 100,-.
Kennismaken zonderver-
plichtingen. Jodenstr. 2.
Telefoon: 043-254183.

Diana Escort
045-320323.

Privé Diana
045-233096

Deze week trio
aanbiedingen!!!

Club Olifant
Nieuwe meisjes: Jacqueline,

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

Rijksweg Zuid 105, Geleen.
Telef. 046-756335.
Boys 2 Men Escort

'n Gezellig uur?
onze boys bieden dat!
046-584087

(tev. nw. boys gevraagd).

Clara
vanaf 10uur, 045-721759.

Aladdin
privé. Tel. 045-227692.

Nieuw jongmeisje, totale
Ontsp.Massage

045-353489

Lady Escort
Charmant en discreet.

Nieuw. Telef. 045-275564.

Brigitte ma-zat. 13-23"
045-2545gb

Suprise EscoJ 1 %

SM & Boys 045-2759" >
De hele mnd. korting!^

Romantica j
privé en escort -

S 045-41974; -_ ;
Altijd4jongemeisjgsag^y n ü

SM - SM
voor een redelijke p%v. "Anita en haarervaren si» vr

g 045-232665^^ 0t
Hallo, wij zijn 4 alleen^ pi

nymf. vriendinnen van * t er
30 en zijn het alleenzijn^ y

Op sexgebiedkomen w
veel te kort en hebben , ti(

sloten maar op dezeirrw' „ y,
de ware te vinden. Wip*,
veel met ons doen. Rw „ .

kunt u ons helpen,kom ",' |
bij ons aan.

Oude Kerkstr- ;
31 Heerlen >

van 11.00 tot 24.00 uu'- z
Achter hetjtatiofj^y p

Escort all in |
Q Q45-32619> i

Buro Mieke ?
Discr. Bern. 046^74876^ o

Bij Angelique :
wordt u heerlijk verwent " 5. . j
een massage en privé- \
311135. Nog mejjigg^' <

Pers.Kont./K|^
Dames opge|eJ:' ;

06-thuiswerk (live gesfL.
ken). Hoge verdienste'o-
gelijk. Meer weten? oei

4296047^^^Dringend DAMES g^U
voor privéhuis. g 045-*___-«^ (



Van onze sportredactie

" Chef d'equipe Jo Moonen: „Niet alleen kijken naar amateurkoersen in Nederland." Foto: christa halbesma

Competitie

derland kunnen nóg zo goed geor-
ganiseerdzijn, nógzon sfeer oproe-
pen in debetreffende regio, maar ze
sluiten bijna niet aan bij het inter-
nationale programma.

Niet omdat hij Limburger in hart en
nieren is, zegt hij: „Wat is, bijvoor-
beeld, Olympia's Ronde zonder een
of twee etappes in deze provincie?
Feitelijk zijn Ronde van Limburg,
Hel van het Mergelland, Drielan-
denomloop en Teleflex Toer de
wedstrijden, die enige vergelijking
met het buitenland kunnen door-
staan."

Nederland kent in de amateurwie-
lersport een topcompetitie, club-
competitie en wie weet welke ande-
re reeks wedstrijden buiten het
gebruikelijke criteriumgenre.
„Allemaal goed en wel," zegt Moo-
nen, „maar de verplichting om hier-
aan deel te nemen is fout. Wanneer
je tezelftertijd een grote wedstrijd
in het buitenland kunt rijden, moet
je dit laatste doen.."

Wat stellen trouwens de zogenaam-
de waaierklassiekers in Nederland
voor? Je ziet steeds meer ex-profs
aan de start verschijnen. „Een jong
talent, dat van zijn ploegleider te
horen heeft gekregen om voorals-
nog op souplesse te rijden, snapt er
op een gegeven moment niets meer

van als plotseling een waaier voor-
bij dendert waarin men een enorme
versnelling hanteert."

gen ('waarvan wij er vroeger véél
hadden') vindt hij een prima leer-
school. Daarnaast zal men echter
verder dienen te kijken dan het Ne-
derlandsewedstrijdwezen.

aan de start komen. Van de andere
kant zeg ik: 'Italianen, Fransen,
Spanjaarden, etcetera, hebben in
eigen land zó'n fantastisch pro-
gramma, dat ze echt niet staan te
trappelen om op polderwegen te
koersen.'

Veel belangrijker vindt hij, dat men
in Nederland vooral niet overhaast

te werk moet gaan bij de opbouw
van het rennerskorps.
„In Italië hebben gerenommeerde
profploegen als Polti en Mercatone
Uno ook een amateurselectie. Deze
jongens worden niet voor de
leeuwen gegooid. Zij krijgen de tijd
om zich te ontwikkelen. Gezond-
heid gaat ten enenmale boven pres-
taties."

Zin
„Een topcompetitie heeft alleen zin
als ook sterke buitenlandse ploegen

Pet
Het wil allerminst zeggen, dat Moo-
nen geen hoge pet op heeft van de
vaderlandse amateurwielersport.
Goed gestructueerde merkenploe-

Roda-reserves
laat op dreef

Maradona
bedenkt zich

I Limburgse chef d'equipe, dieL it zelf nog bij de profs koerste,
lak cert bij sommige gelegenheden

bo \ervanger van Piet Hoekstra, de
da HC°ach van de amateurs- Mede

erdoor heeft Moonen meer dan
erv een ruimere
j{o J*ring in de sector waar de toe-

«istige profs rondrijden.

j', «'men in Limburg roept, dat het
spr? . §aat met de amateurwieler-
lvi rt is mijn reactie altijd: 'Mensen,

IVa ]hebben toch een renner als Max
derl heeswijk.' Hij is de enige Ne-

iandse amateur, die tot dusver
ne Pr°fcontract heeftkunnen teke-
bij j^s e Nederlandse kampioen,(j0

J de amateurs, Pascal Appel-
i rtt> soms ook geen Limburger?"

Interessant
I^rnh 611 heeft met wielerclub Zuid-
rn a .UrS een interessant program-
Itj afgewerkt. „Wij hebben nooit te§en over uitnodigingen."
Met.--
is..Zlln club of een nationale ploeg
v '1 onder andere naar de Ronde
eta de Solidariteit geweest, een
aJ^koers in Polen voor profs en

"Seiz Urs' "0p de valreeP van het
k ,°en heb ik ook een team geleid

r'Tiaf onde van Lombardije voor
feo t

eurs- Daar zag ik ook weer hoe
|vat.° dekloof is tussen de structuur
kr>A wedstrijdwezen in eigenff en elders."
u 1leze laatste opmerking trapt
j,j

J °P zere tenen. Het deert hem

" De amateurwedstrijden in Ne-

" Paul
Haarhuis (links)
en Jacco
Eltingh,
wereldtoppers
in het
dubbelspel.

Foto: AFP

Haarhuis en Eltingh
meesters in ’dubbel’

Ook Torn Nijssen present bijfinale Masters

VALKENSWAARD - De vergelij-
king met PSV doet Paul Haarhuis,
een vurige supporter van de Eind-
hovense voetbalclub, wel een beetje
pijn. „PSV bulkt van de goede spe-
lers," aldus de tennisser, „maar dat
wil niet zeggen dat er ook meteen
een goed team staat. Zo is het met
tennis ook. Twee jongensuit de top-
tien kunnen wel besluiten een dub-
bel te vormen, maar dat betekent
niet automatisch dat ze tot de beste
teams behoren."

Handbalweek
matig bezet

.j^fRLEN - Vanavond begint het
det-er^ands herenhandbalteam aan
rje jendeuitgave van het enige lan-
Slo nooi °P eigen bodem. Met
e n ïakije, Italië, Egypte, Turkije
v 9n h

and als tegenstanders mag
cce e de Oranje-ploeg een plek bij de

t
le drie worden verwacht,

b'
Op jdscoach Harrie Weerman werd
ïfn- , laatste moment met enkele
ge geconfronteerd. Rut-
hu banders (V&L) meldde zich ge-
beerd af, terwijl Claus Veerman
o^ Aalsmeer wegens familie-.
t-imhdigheden ontbreekt. Van de
l)jj Urgse verenigingen werden
Phe °digd: Mastenbroek, Van Ol-
Sjt.n> Schuurs, Nusser (allen Hom/
scu r̂dia) en Schmetz van Hir-
Vq 0 nn/V&L- Het programma

de eerste dag: Italië-Egypte,
Tü j£rland-Slowakije en Estland-

sportkort

komen. Tot nu toe pakte hij in het
herendubbel tien titels en in Jakar-
ta doet hij met de Tsjech Cyril Suk,
van wie hij na het evenement overi-
gens afscheid neemt, voor de vier
keer mee aan de Masters.

Nijssen behoort inmiddels tot de
oude generatie dubbelspelers, de
echte specialisten. Tegenwoordig
blijken steeds meer tennissers in
staat de twee disciplines, enkel en
dubbel, goed met elkaar te kunnen
combineren. Van de zestien man die
komende week in de Indonesische
hoofdstad in actie komen, behoren
er tien tot de top-honderd. Eltingh
(23ste) staat het hoogst genoteerd.
„Je ziet inderdaad steeds meer goe-
de enkelspelers tevens aan het dub-
bel meedoen," is ook Haarhuis
opgevallen. „De echte dubbelspe-
cialisten verdwijnen. Blijkbaar is
men in staat een beter evenwicht
tussen het enkel- en dubbelspel te
vinden."

is^ETBAL - Horst Hrubesch
ler onmiddellijke ingang trai-
n Van de Bundesligaclub Dy-
Sjp„? Dresden. Zijn voorganger
star? d Held besloot op te
lien Pen' Het contract van Held
!Ha

P
a

eigenlijk op 31 december af,
dij ? hij gaf er de voorkeur aan
a_v. i-net vaandel over te dragen11«mbesch.

v.ouENNIS - Het Nederlandse
°m h6nteam voor het toernooi
Pioen europees indoorkam-
en Schap tennis, dat van 23 tot
Wor jlet 27 november in Aken

gehouden, bestaat uit
tier u* Boogert, Stephanie Rot-
Vvo'tt cole Muns-Jagerman enVetteBasting.

Sinds twee jaar vormt de geboren
Brabander met trainingsmaatje
Jacco Eltingh een uiterst succesvol
duo. Nadat ze eind vorig seizoen in
Johannesburg verrassend de Mas-
ters, zeg maar het wereldkampioen-
schap, wonnen, vestigden de twee
dit jaar definitief hun naam. In
1994 waren Haarhuis en Eltingh de
sterksten in acht toernooien, waar-
onder de Grandslams van Melbour-
ne en New Vork. Vandaar dat ze
vandaag in Jakarta als favorieten
aan het 'WK voor dubbels' begin-
nen. „Tot nu toe heeft nog geen en-
kel team met succes zijn titel verde-
digd. Dat is wel een extra motiva-
tie."

sportoptv

res. eredivisie
Feyenoord 2-Willem II 2 1-0
Den Haag 2 -Roda JC 2 2-4
Fortuna S. 2 -Vitesse/Ar. 2 0-1

Sparta 2 9 7 1 1 15 20- 7
PSV 2 8 4 4 012 16- 7
Vitesse/Ar. 2 9 6 0 3 12 16-13
RodaJC2 10 4 2 4 10 20-19
Feyenoord 2 '8 5 0 3 10 14-13
FCTwente2 9 4 14 9 18-14
FC Utrecht 2 10 3 3 4 9 13-16
Ajax 2 6 3 2 1 8 18- 8
Heerenveen 2 9 3 2 4 8 13-16
Willem 11 2 10 3 0 7 6 13-30
Fortuna S. 2 9 2 16 5 10-19
Den Haag 2 9 10 8 2 12-21

Programma voor maandag 28 10.30 uur:
Roda JC 2 -Willem II 2
FC Twente 2 -Fortuna S. 2

Maas naar
Kraaijenhof
GOES - De beste verspringers
van Nederland, Frans Maas en
Emiel Mellaard, hebben beiden
een nieuwe trainer gevonden in
Henk Kraaijenhof, de begeleider
van onder anderen Nelli Coo-
man. Frans Maas, die in augus-
tus bij het Europees kampioen-
schap in Helsinki in de finale
van het verspringen een spier in
de linkerkuit scheurde, over de
overstap: „Het deed best pijn af-
scheid te nemen van Peter van
Wijk. Ik was echter toe aan een
nieuwe impuls. Wij zijn als goe-
de vrienden uit elkaar gegaan.
De trainingsaanpak van Kraai-
jenhof spreekt mij aan."

sportincijfers

Formule 1 start
in Argentinië

PARIJS - De strijd om de wereldti-
tel in de formule 1 begint volgend
jaar op 12 maart met de Grote Prijs
van Argentinië. De laatste wed-
strijd, om de Grote Prijs van Aus-
tralië, is vastgesteld op 12 novem-
ber. De internationale automobiel
federatie (FIA) maakt de circuits
tijdens een vergadering op 9 decem-
ber bekend. Er staan in totaal zes-
tien wedstrijden op het programma.
Hongarije (13 augustus) is reserve.

Kalender Grote Prijzen: 12 maart Argenti-
nië, 26 maart Brazilië, 16 april Pacific, 30
april San Marino, 14 mei Spanje, 28 mei
Monaco, 11 juni Canada, 2 juli Frankrijk,
16 juli Groot-Brittannië, 30 juli Duitsland,
27 augustus België, 10 september Italië, 24
september Portugal, 8 oktober Europa, 29
oktober Japan, 12 november Australië.

Chester. RAC-rally, tellend voor het
WK. Stand na de derde dag: 1. Mcßae/
Ringer (Subaru Impreza) 4.12.21, 2.
Sainz/Moya (Subaru Impreza) 4.14.06.
3. Kankkunen/Grist (Toyota Celica)
4.15.14, 4. Thiery/Prevot (Ford Escort
Cosworth) 4.20.00, 5. Blomqvist/Melan-
der (Ford Escort Cosworth) 4.23.21 6.
Wilson/Thomas (Ford Escort Cosworth)
4.23.38.

mond 7-5, Sittardia-Almania 2 10-2,
Papp.Val Aan-Pappegey 2 10-2. Distr.
Midden-Limburg, hoofdklasse: Denne-
noord-BCW 4-8, Jagerslust-BVE 3 7-5,
Pimpern. 2-Maasgolf 2 9-3. Eerste klas-
se: De Inrit-Jagerslust 2 10-2, BCW
2-OBKK 6-6, Biej Mart-De Kwartel
8-4. District Weert, hoofdklasse: Schut-
tershoeve-Anker 8-4, Stamgasten-Bos-
hoven 2 7-5, Royal-Royal 2 6-6. Eerste
klasse: Laar-Stamgasten 2 8-4, Stam-
gasten 3-Graswinkel 7-5, Anker 2-Bos-
hoven 3 3-9, Leike 2-Umbelderke 6-6.

ZNGF, hoofdklasse: BVC-De Stern 7-1,
OBK-Groene Dal 4-4, Molenberg 2-Mo-
lenberg 3-5, Olympia-Eikske 6-2,
Pumpje-Berg. Balke 4-4. Eerste klasse:
Berg.Balke 2-Gouden Leeuw 3-5, Cosy
Corner-Olympia 2 2-6, OBK 3-OBK 2
4-4, Groene Dal 2-Hanneman 5-3, A
genKirk-Molenberg 3 5-3.

Alias blijft
verbazen
DEN HAAG - De Antilliaan
Raoul Alias blijft verbazen in
het wereldkampioenschap dam-
men in Den Haag. In de vijftien-
de ronde hield hij zelfs lang
stand tegen de nummer één van
de wereldranglijst Alexei Tsjiz-
jov. Na bijna vijf uur vond de ti-
telverdediger uiteindelijk toch
de winst waardoor hij de gedeel-
de vierde plaats bereikte. De
koplopers kwamen niet verder
dan puntendelingen, waardoor
Valneris de derde en laatste rust-
dag met drie punten voorsprong
op Baljakin en vier op Wiersma
ingaat.

?°'o 4fi-
ine|rSte prijs: 3 winnaars, elk

_u;'_46'70; tweede prijs: 92 win-J^itKV"* prijs: 1158

1-4-8-ir*.., van dinsdag 22 november:
~42 -47 S.2.:25-26-27-28-31-33-37-40-

DAMMEN

Tokio. World Super Four, mannen.
Halve finales: Italië-Verenigde Staten
3-1 (15-11, 11-15, 15-11, 15-7), Neder-
land-Japan 3-0 (15-8, 15-12, 15-10).

Hende ronde: Baljakin-Wiersma 1-1,
Valneris-Jansen 1-1, Merins-Burleson
2-0, Milsjin-Clerc 1-1, Gantwarg-Wes-
selink 1-1, Ba-Schwarzman 1-1, Alias-
Tsjizjov 0-2, Cissé-Durdye 1-1,
N'Diaye-Koeperman 2-0, Aman-Galas-
jov 1-1. Stand: 1. Valneris 23, 2. Balja-
kin 20, 3. Wiersma 19, 4. Ba, Gantwarg,
N'Diaye, Schwarzman en Tsjizjov 18, 9.
Aman en Koeperman 16, 11. Clere, Jan-
sen, Merins en Wesselink 15, 15. Cissé
en Milsjin 11, 17. Galasjov 10, 18. Dur-
dyev 9, 19.Burleson 8, 20. Alias 7.

2-Hollandia 7-5, Maasvallei-Chevre-
mont 8-4, Maasgolf-Hukske 9-3, Bosho-
ven-Pimpernellleke 6-6, Montfort-GBC
Leike 6-6, Brand Taveerne-BV Eind
7-5. Distr. Echt, hoofdklasse: Greuske-
Kerkzicht 8-4, GBC Pey-Tapperieke 2
11-1, Slek-Slek 2 7-5, Heukske-Village
6-6, Tapperieke-Deelgaard 8-4. Eerste
klasse: Deelgaard 2-Montfort 2 7-5, Vil-
lage 2-Putbr.Boys 6-6, GBC Spee-Hin-
gen 7-5, Eige Meining-GBC Pey 2 5-7,.
De Donck-O.Genoegen 5-7. Distr. Ur-
mond, hoofdklasse: Pappegey-Fortuna
6-6, Almania-Br. Taveerne 2 6-6, A.
Einekoeze-De Mert 7-5, 't Vöske-'t
Krietje 6-6. Eerste klasse: 't Krietje
2-Maasvallei 2 3-9, Almania 3-Oud Ur-

Desondanks zal het dubbelspel al-
tijd op het tweede plan blijven
staan. Voor het publiek kan het een
aardig schouwspel zijn, maar de
echte sterren stralen in hun eentje.
Daarbij blijft het voor de toppers
een probleem eveneens hoog mee te
draaien in het dubbelcircuit. Ze
stuiten daarbij simpelweg op prak-
tische bezwaren. Dat Haarhuis en
Eltingh twee jaar geleden tot een
'huwelijk' besloten, was niet meer
dan logisch. Ze zijn beiden ge-
schoold bij Henk van Hulst en heb-
ben een gezamenlijk trainer: Alex
Reijnders, de voormalige assistent
van Van Hulst. Spelers uit de top-
tien delen echter hun coach niet en
worden als publiekstrekker soms
ook verplicht bij verschillende toer-
nooien op te draven. Daardoor is
het voor hen ondoenlijk om te oefe-
nen met een vaste partner.

Naast de opmars van Richard Kra-
jicek hebben de resultaten van
Haarhuis en Eltingh het Nederland-
se tennis een forse injectie gegeven.
Toch wordt het dubbelspel door ve-
len (nog steeds) gezien als een bij-
programma, waarin spelers die solo
niet de top haalden nog een aardige
boterham kunnen verdienen. Zoals
bijvoorbeeld Torn Nijssen. De Sit-
tardenaar had al snel in de gaten
dat hij met een partner verder kon

Nijssen

L°ERENDAAL - Jo Moonen behoort allerminst tot degenen,
Lle^Héén maar praten over het achterwege blijven van spraak-

aKende Nederlandse successen. De 46-jarige chef d'equipe
l!IVoerendaal van de amateurs bij wielerclub Zuid-Limburg,
Jkt liever naar resultaten die wél worden behaald. „Boven-
in is het beter om oorzaken van de teloorgang op te sporenan alleen maar negatieve aspecten te belichten," zegt hij.

roept, dat de Italianen toonaangevend zijn. Steek
°k eens de hand in eigen boezem. Talent moet de kans krij-

DEN HAAG - De wedstrijd tussen
de reserveploegen van FC Den Haag
en Roda JC eindigde in een verdien-
de 2-4 zege voor de Kerkradenaren.

FC Den Haag was in de eerste helft
feller en agressiever en nam in de
twintigste minuut door Burgos ver-
diend de leiding 1-0. Na rust kwam
de thuisclub verrassend op 2-0 door
De Koning, maar Derksen bracht,
na een combinatie met Van de Heu-
vel en Vanderbroeck in dezelfde
minuut de spanning terug. Roda JC
bleef de betere ploeg en in de 58e
minuut scoorde Vanderbroeck via
een boogbal 2-2. Tien minuten later
kwamen de gasten zelfs op voor-
sprong door een kopbal van Ajah:
2-3. Dezelfde speler bepaalde een
minuut later met een snoeihard
schot de eindstand op 2-4.

BUENOS AIRES - Diego Mara-
dona heeft zich bedacht; hij wil
een rentree maken op de voet-
balvelden. „Ik wil graag voor
Boca Juniors uitkomen," aldus
de Argentijn. De schorsing van
vijftien maanden voor dopingge-
bruik bij de WK in de Verenigde
Staten, loopt in september 1995
af.
Boca Juniors zal hem dan met
open armen ontvangen. Vice-
voorzitter Carlos Heller ver-
klaarde desgevraagd: „Het is een
droom van ons allemaal een spe-
ler van het kaliber Maradona in
ons midden te hebben."

Hoekstra coach
vrouwenploeg
UTRECHT - Na twee jaar
bondscoach te zijn geweest bij
de amateurs, neemt Piet Hoek-
stra met ingang van het nieuwe
wielerseizoen de vrouwenploeg
weer onder zijn hoede. De Fries
vervulde de functie van coach
van de vrouwenploeg eerder van
1989 tot en met 1992. Het con-
tract met de huidige coach van
de vrouwenploeg, Frans van
Diepen, is niet verlengd.
Dat maakte het bestuur van de
Koninklijke Nederlandsche
Wielren Unie (KNWU) op de
unieraadvergadering in Utrecht
bekend. Verder wil de KNWU
het contract met de bondscoach
van de mannenploeg Gerrie
Knetemann verlengen.

Fortuna
Fortuna Sittard 2 leed in het duel
tegen Vitesse 2 een onverdiende 0-1
nederlaag. De Fortunezen kregen
zelfs de beste kansen in dit gelij-
kopgaande duel, maar de aanvallers
lieten het afweten. Toen iedereen
zich reeds met een gelijkspel ver-
zoend had was het in blessuretijd
toch raak. Heimgartner verraste
doelman Juffing en bezorgde Vites-
se de volle winst: 0-1.

AUTOSPORT

VOLLEYBALsportprijsvragen

2oon AAG
Pions"? 215BRT 2: SP°rt Extra: Cham"
slag v.rea,gue voetbal, rechtstreeks ver-
2. oo 91. Steaua Boekarest-Anderlecht.
f'ons i Ned 3: Studio Sport: Cham-
sla. „ _"ca.que voetbal, rechtstreeks ver--20.f5Va

2
n AC Milan-Ajax.

RTL Television: Champions
Xhal' rechtstreeks FC Bayern

22.2c1_?^aris St Ge"ain.
Lea Eüe p RTL Telev'sion: Champions
overL_ txïra: samenvattingen van de
22.43 o,W,edstriJden-
"tenvatr Ned 3: Studio SP°rt: sa"
det> in ri l_n van de overige wedstrij-
-2 -45 9,eo<-hamPi°ns League.
Vattin„p i0BRT 2: SportExtra: samen-
de Ch_ïLn Van de overige wedstrijden innamp.onsLeague.

GOLFBILJARTEN
Den Haag. Wereldkampioenschap, vijf- Roermond. NGB, Ereklasse: BV Eind

Waterreus ook
tegen Feyenoord
EINDHOVEN - Stanley Menzo
moet ook de wedstrijd van ko-
mende zondag van zijn club PSV
tegen Feyenoord missen. Na het
maken van röntgenfoto's in een
ziekenhuis in Geldrop is beslo-
ten dat de oud-Ajacied nog drie
weken rust moet houden. Menzo
heeft een hinderlijke blessure
aan zijn linker ringvinger. Net
als afgelopen weekeinde in het
duel met Volendam staat Ronald
Waterreus als vervanger in het
doel.

Doping door
abortus
KEULEN - De Russische ex-
turnster Olga Kovalenko heeft
voor een Duitse televisiezender
verklaard dat abortussen in de
vroegere Sovjetunie gebruikt
werden als dopingmethode. Vol-
gens haar moesten jonge sport-
meisjes op aandrang van de
begeleidende artsen zwanger
worden om vervolgens abortus te
laten plegen. „De artsen waren
er in die tijd van overtuigd dat
het lichaam van een vrouw bij
een zwangerschap door de pro-
duktievan meer mannelijke hor-
monen sterker zou worden,"
aldusKovalenko.

Dordrecht wil
niet fuseren
APELDOORN - „In Dordrecht
wordt ook volgend seizoen be-
taald voetbal gespeeld. Vijfhon-
derd procent zeker. Ik zal daar
persoonlijk voor zorgen." Dor-
drecht'9o-voorzitter Kees den
Braven verwijst alle geruchten
als zou hij in zou zijn voor een
fusie met een amateurclub, die
daarmee in het bezit van een li-
centie voor betaald voetbal zou
komen, naar het rijk derfabelen.
In Apeldoorn is een dergelijke
constructie het beoogde middel
om AGOW eventueel betaald
voetbal te laten spelen.

Ploegleider Jo Moonen rekent afmet negativisme

’Talent moet kans krijgen’
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OPEL^
Opel Bergsteyn
APK-keuringsstation, Rijksweg 61,
Berg en Terblijt. Tel. 04406-41700.

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

Lucar autobedrijf
Voor APK zonder problemen, CO- en
koplampafstelling gratis. Holzstraal 67,
Kerkrade, tel. 045-456963.

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

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

■JTJEROUWETTEsM
Alle merken banden leverbaar.
Balanceren + uitlijnen. Putweg 49, Klimmen,
tel 04405-1286.

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

;

Verantwoord slaapcomfort
Heerlen, Bongerd 29.

Tel. 045-717324
Geleen, Raadhuisstraat 8.

Tel. 046-743030.

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

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

NILFISK
MET 'N NILFISKZITJENERGENS MEE.

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

Olirero
Erkend

Elektrotechnisch
Waarborginslallaleur

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

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

I \~XGLAS HÉHSTEUEHi-—>. ) GRATIS BELLEN
/ <-x 06-0226688

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

Hobby-handwerk J. de Smet
Prinsenstr. 59, Hoensbroek, tel. 216789.
Verk. - fournituren - rep. van kleding.
Verk. - hobbyart. en Pergamano.

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

Spiral BV
Fabfiekstraat 7 .
5961 PK Horst I
Telefoon: 04709-84222
Telefax: 04709-84333

SPHLÏL 'Organisatie voor gecontroleerde
huis-aan-huis verspreidingvan
dmkwerken etc. voorgeheelZuid-
Nederland.

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

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

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

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

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

scheppers kunststof %&
Zuidlimburgs kwaliteitsfabriek
in kunststof ramen, deuren en rolluiken

" affabriek, duszeer lage prijs

" eigen maatwerk iskwaliteit

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

Naaimachinehandel

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

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

Dé specialist
in massiefgeborsteld eiken plankenvloeren
- tropische houtsoorten - lamelparket -
laminaat parketvloeren.
Info tel. 04754-82985Echt. Fax. 04754-85064.

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

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

(AUMEIf
SIMPELVELD

ROLLUIKEN ZONWERING

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

Schilderw. Bijsmans Heerlen
* Onderhouds- en utiliteitswerken
' kunststoftoepassihgen * betonrep.
' gevelreiniging * graffitybestrijding.
Heerierbaan 134, tel. 045-425550.

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

Schoonmaakbedrijven B.V.
Hoofdkantoor: De Boelelaan 7, Amsterdam.
Voor meer info, bel 06-0228400. Telex
10526, fax: 020-443454.
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Math. Linssen VOF Tel. 045-2419 H
Bergerw. 20, Nuth. Onderh. cv. OntkaH I
waterleid., geiser, boiler, gas-waterins^ I
Erk. schoorsteenveger. I

Boy Hoen, tel. 045-226309 I
Voltalaan 21, Hoensbroek, erkend door" 1
en brandweer. Ook uw adres voor: gisl I
gevel- en tapijtreiniging. I

Voor apparaten, auto's
fietsen, machines, reklame

LETAS STICKERSERVIt^
PB. 32016, 6370 JA Landgraaf

Tel. 045-312580. Fax 045-3258g5^

Daemen Kunststoffen
Verandadakplaten, plexiglas ofLexanl^'
moclear. Hofdwarsweg 7, Geleen.
Tel. 046-753865.

Herkende
verhuizers
datpakt altijd goeduit

Stikkelbroek Verhuizingenb>
Laanderstraat 109-111, Heerlen
045-715045.

Vicaf's "Eroland Videotheken'
Gespecialiseerd in verhuur, verkoop vap ~erotische videofilms. Sittard: StationssW- 3'
Maasticht: ViaRegia 105, Brusselse P°°rt lii
Heerlen: winkelcentr. Heerlerheide (acWc a
Aldi) 221986. j
l
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Stofferen?
Een kwestie van vertrouwen! Keuze uite
grote intern, kollektie stoffen. Vraag om
vrijblijvende offerte. Kerkstr. 25, Vaals,
04454-61044.
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I,Ha-to. " Spotgoedkoop
Heroal rolluiken in alu. en pvc, zonnescn i
men, vertikale jalouzieën. Tel. 045-4582' 'Maria Gorettistraat 139, Kerkrade. [
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Wilt u adverteren op deze pagina,
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