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Handgranaat
ontploft bij

verval bedrijf

I^ERT -Twee onbekende Vlamin-P 1hebben gisteravond rond halfJ* het personeel en de eigenaar van

" n computerbedrijf aan de Leuker-
i»raat in Weert korte tijd gegijzeld.A zijn er uiteindelijk vandoor ge-
P^n met een fors geldbedrag en'e computeronderdelen. Bij het

ttrek brachten zij een handgra-
at tot ontploffing waarbij overi-
&s niemand gewond raakte.

' twee Belgen meldden zich bij
J bedrijf met de mededeling dat

1 een grote hoeveelheid computer-.^Ponenten wilden kopen. De
J&riaar werd erbij gehaald maar

het zaakje niet toen
w kopers' lieten weten contant tejj'Uen betalen met 10:000 gulden.aarop trok een van de overvallers

"J vuurwapen. Hij sommeerde de
J| medewerkers naar de show-
j^"1!waar zij hun geld moesten af-an. Allen werden geboeid of

2
stgebonden aan verwarmingsbui-

l n- Bij het vertrek gooiden zij een
j ftdgranaat in de ruimte die kortaarop ontplofte.

Hitzen denkt
aan hoger

collegegeld
HAAG - Minister Ritzen (On-

fwijs) overweegt het collegegeld. °r studenten te verhogen om zo
j bezuinigingen op het hoger on-
|J"Wijs binnen te halen. Ook wil de

Mndsman het bedrijfsleven voor
jttttnige studies laten meebetalen.
to! hamert er ook op dat universi-

'ten en hogescholen doelmatiger. °eten gaan werken.
h .^et melden van de genoemde
jj^inigingsmaatregelenhooptRit-
de .?* overleg met het hoger on-kJWijs over de in het regeerak-
°rd afgesproken bezuinigingen

tréLi rnüjoen gulden weer vlot te
?ch n' e uruversiteïten en hoge-. n°len weigeren tot nu toe daaraan
ufe *? Werken-
v Minister geeft niet aan met hoe-
V et collegegeld, dat nu voorp£lversitair studenten 2.250 gulden
(Jjaar bedraagt, omhoog zou moe-
tij' De studentenbondenwijzen eenuwe verhoging van de hand.

AFEN TOE ZON
Wens opklaringen zijn er

placht op talrijke plaatsen
"stbanken ontstaan, die in

y ochtend weer verdwijnen.
erder is er veel bewolking

Hj'j,B' en toe wat zon. De
'^dagtemperatuur wordt on-veer 10 graden. Er waait een

'at»ge wind uit west tot
ltw*dwest Vannacht daalt het

'* naar 4 graden.

ferm' Ver^ere informatie betref-, ide het weer in Limburg
„Unt u bellen 06-9775.y^NDAAG:
°»op: 0816 onder. 16.33
'aan op: 23.41 onder: 12.42JEROEN:on op; 0817 onder. 1632'aan op: 23.41 onder: 13.06

Advocaat naar PSV,
Hiddink bondscoach

EINDHOVEN - Dick Advocaat wordt de nieuwe trainer van PSV.
Guus Hiddink volgt hem op als bondscoach. De Achterhoeker treedt
1 januariin dienst van deKNVB. Hij heeft gisteren een contract ge-
tekend dat hem tot en met het EK voetbal van 1996 in Engeland aan
deKNVB bindt.
Advocaat kwam gisteren in Eindhoven tot overeenstemming met het
PSV-bestuur. De Hagenaar tekende voor tweeënhalf jaar. Het con-
tract gaat na de EK-kwalificatiewedstrijd Nederland - Luxemburg,
14 december, in. Tot die tijdblijft Kees Rijvers coach bij PSV.
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Vrouw doodgeschoten
in centrum Sittard

Van onze verslaggever

SITTARD - Bij een schietpartij
in de Sittardse binnenstad is gis-
teravond een 26-jarige vrouw uit
Berg aan de Maas doodgescho-
ten. Haar belager vluchtte direct
na zijn daad te voet weg. Hij was
gisteravond laat nog voortvluch-
tig.
Het drama vond plaats rond acht
uur bij een reisbureau aan de
Limbrichterstraat. Het was op
dat moment koopavond en erg

druk op de promenade. Een man
met een rood jasjehaalde te mid-
den van het publiek een wapen
te voorschijn en vuurde gericht
op de vrouw. Volgens ooggetui-
gen rende zij het reisbureau bin-
nen, waarna haar belager nog
twee keer op haar schoot.

Op de promenade ontstond grote
paniek toen de dader het op een
lopen zette, daarbij achtervolgd
door een getuige. Die dook net
als veel passanten naar de grond
toen de schutter ook op hem

vuurde. Andere omstanders
zochten hevig geschrokken be-
schutting in winkels.
De vrouw bezweek nog dezelfde
avond in het ziekenhuis in Sit-
tard aan haar verwondingen. De
politie zette direct een groot-
scheepse zoekactie op touw,
waarbij ook collega's in de Bel-
gische en Duitse grensstreek
werden gealarmeerd.
Een deel van de Limbrichter-
straat werd geruime tijd afgezet.
Over de identiteit of het motief
van de dader kon de politie gis-
teravond geen enkele medede-
ling doen. Hij is ongeveer 1,75
meter lang, tussen de 25 en 30
jaar oud en droeg lang donker
haar tot op de schouders en een
opvallend rood colbert. De poli-
tie zoekt dringend getuigen.
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uit in Wenen
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Amerikaans verdedigingsplan doorgestuurd naar VN

'Bihac' verscheurt Navo
Van onze redactie buitenland

ZAGREB - De Navo-lidstaten
willen er alles aan doen om te
voorkomen dat de moslim-
enclave Bihac in handen valt
van de Bosnische Serviërs.
Maar het bondgenootschap
slaagde er gisteren niet in
overeenstemming te bereiken
over een Amerikaans plan om
verovering van het door de VN
ingestelde, veilige gebied te
verhinderen.
De lidstaten werden het in Brussel
wel eens over uitbreiding van de
beveiligde zone in noordelijkerich-
ting. De luchtmacht zal worden in-
geschakeld om schendingen van
deze zone te bestraffen. Het voor-
stel vereist echter meer troepen en
materieel. De landen konden het
echter niet eens worden over welk
land de troepen moet leveren voor
de controle. De Navo stuurde het
Amerikaanse voorstel in arren moe-
de door naar de VN.
De wapens rond de belegerde mos-
lim-enclave Bihac werden gisteren
na een aanvankelijkrustige dag op-
nieuw opgenomen. Tijdens zware
gevechten probeerde het leger van
de Bosnische Serviërs zich rond de
berg Debeljeca te groeperen, het
laatste front voor het belegerde Bi-
hac. Een VN-konvooi met nood-
voorzieningen slaagde er gisteren in
ongehinderd de moslim-enclave te
bereiken. Het zwaarbewapende
konvooi van tien voertuigen bereik-
te laat in de middag Velika Kladu-
sam, op 50 kilometer afstand van de
stad Bihac.
Het was voor het eerst binnen een
maand dat een konvooi erin slaagde
door deblokkade van deKroatische
Serviërs te dringen en de 1.200 in-
gesloten Bengalese blauwhelmen
van voedsel te voorzien.
De Bosnische Serviërs houden, ken-
nelijk als vergelding voor de lucht-
aanvallen van maandag en woens-
dag, VN-waarnemers en blauwhel-
men vast. Rond Sarajevo worden 55
Canadese soldaten vastgehouden.
Bij verschillende wapendepots zit-
ten 220 Fransen, Russen en Oekraï-
ners vast. Volgens de crisisstaf van
de landmacht in Den Haag bevin-
den Nederlandse soldaten en waar-
nemers zich nergens in Bosnië in
een benarde positie.

Zie ook pagina 5

"Commentaar

Limburgse AOV'ers massaal naar Unie 55+
MAASTRICHT/ECHT - Het Alge-
meen Ouderen Verbond (AOV) valt
ten prooi aan een massale uittocht
van Limburgse leden. Naar schat-
ting minstens de helft van de Lim-
burgse AOV'ers zegt uit protest hun
lidmaatschap op en stapt collectief
over naar de rivaliserende ouderen-
partij Unie 55+.
Deze partij gaat nu definitief mee-
doen aan de komende provinciale

verkiezingen in Limburg. Het Ech-
ter gemeenteraadslid Gonnie Meer-
ten, die bij de afgelopen Kamerver-
kiezingen bijna 6.000 voorkeurs-
stemmen haalde, gaat vrijwel zeker
als provinciaal lijsttrekker van de
Unie fungeren.
Dat heeft voorzitter drs. Jan Mar-
tens van het door de landelijke par-
tijtop illegaal verklaarde AOV-
gewestbestuur bevestigd.

Het (officiële) AOV-gewestbestuur
maakt zich niet drukom de uittocht
en rekent op een sterke aanwas van
nieuwe leden, nu de 'lastige' Meer-
ten-aanhangers massaal zijn ver-
trokken.

Zie verder pagina 17

"Machtsconfliet leidt
tot exodus bij AOV

Brunssummerheide natuurmonument
DOOR JAN HENSELS

BRUNSSUM - De Brunssummer-
heide wordt beschermd natuurmo-
nument. Daarmee krijgt het gebied
dezelfde status als de St.-Pieters-
berg in Maastricht.
Met de aanwijzing tot Natuurmo-
nument geeft het ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Visse-
rij aan dat het heidegebied van in-
ternationaal belang is. Het gebied is
zeer rijk aan zeldzame plantensoor-

ten en geldt als het enige grotere
heidegebied in Zuid-Limburg.
Met deze wet in de hand kan het
Rijk ontwikkelingen die de natuur
in het gebied bedreigen nog beter
tegenhouden. Alle wijzigingen in
het gebruik van de heide en het
aangrenzende gebied zullen door
het Rijk kritisch bekeken worden.
De Brunssummerheide (530 hecta-
re) is het eerste natuurgebied in
Oostelijk Zuid-Limburg dat offi-
cieel onder de Natuurbescher-
mingswet komt te vallen.

De firma Sigrano wil aangrenzend
aan het natuurgebied nog eens 78
hectare zilverzand afgraven.

P. Thomas van het Natuurhisto-
risch Genootschap Limburg vreest
dat de maatregel van het ministerie
een paar jaar te laat komt om dat
nog te verhinderen. Het duurt nog
op zijn vroegst tot eindvolgend jaar
voordat de Brunssummerheide offi-
cieel de status van beschermd Na-
tuurmonument zal hebben.
Het genootschap vestigt zijn hoop

daarom onverminderd op het
Kroonberoep dat tegen die door de
provincie verleende concessie loopt.
„Verdere zilverzandwinning heeftzon nadelige invloed op de grond-
waterstand dat de Brunssummer-
heide op termijn zal verdrogen,"
beweert Thomas.

Zie verder pagina 18

" Heide ontoegankelijker
door afsluiten wegen

Mogelijk dit weekeinde operatie in AZU

Prins Bernhard heeft
tumor in endeldarm

Van onze redactie binnenland

UTRECHT - Prins Bernhard (83) is
gisteren opgenomen in het Acade-
misch Ziekenhuis Utrecht voor
'aanvullend darmonderzoek'. De
Rijksvoorlichtingsdienst heeft dit
gisterochtend bevestigd. Naar ver-

wachting wordt de prins morgen
geopereerd aan een tumor in het
uiteinde van de endeldarm.
Indien een operatie noodzakelijk is,
zal deze worden uitgevoerd door
professor Vroonhoven, hoogleraar
heelkunde en als chirurg verbonden
aan het AZU. De aandoening is ont-
dekt tijdens de onderzoeken die de
prins regelmatig in het AZU onder-
gaat. Zijn gezondheidstoestand
vormde geen beletsel om tot giste-
ren zijn publieke activiteiten voort
te zetten.
In kringen rond het Koninklijk
Huis was al langer bekend dat de
prins met gezondheidsproblemen
kampt. In juni van dit jaar besloot
hij eigener beweging na 53 jaarzijn
loopbaan als piloot te beëindigen.
„Ik wil niet in de situatie komen dat
mijn co-piloot moet zeggen waar ik
op moet letten," lichtte hij destijds
zijn besluit toe. Bij de laatste keu-
ring, september vorig jaar in het
Nationaal Lucht- en Ruimtevaart-
geneeskundig Centrum in Soester-
berg, was de prins nog goedge-
keurd. Bij een dergelijke keuring
wordt naast ondermeer het ge-
zichtsvermogen ook de algemene
lichamelijke gesteldheid onder-
zocht.
De keuring was twee maanden uit-
gesteld in verband met een operatie
aan het hoofd, die de prins vorig
jaar op Hemelvaartsdag in het AZU
onderging. Daarbij werd vocht ver-
wijderd, dat zich had opgehoopt
tussen de hersenen en de schedel.

Wegnemen
Indien het nader onderzoek beves-
tigt dat er sprake is van een gezwel,
bestaat de behandelinguit het weg-
nemen van het aangetaste deel van
de darm. Voor de behandelingskan-
sen is het essentieel dat de aandoe-
ning in een vroeg stadium is ont-
dekt. Als geen uitzaaiingen zijn
opgetreden, zijn de behandelkansen
'goed' te noemen. Tumoren in het
darmstelsel (carcinoom) komen
vooral op latere leeftijd voor, en
dan met name in het onderste, S-
vormige deel van de dikke darm en
de endeldarm.

Zie ook pagina 5

" Prins Bernhard houdt zijn
kwalen 't liefst verborgen

Journalisten
mogen soms

zwijgen van Hof
DEN HAAG/MAASTRICHT - Het
Hof in Den Haag heeft gisteren het
recht erkend van een journalist om
in zeer specifieke gevallen over zijn
bronnen te zwijgen. Het is de eerste
keer dat dit in Nederland gebeurt
en dat een rechtscollege erkent dat
verhoogde belangstelling van de
media voor bestuurders niet op-
houdt in geval van mogelijke straf-
bare handelingen.

Het gerechtshof honoreerde don-
derdag het beroep op het zwijgrecht
van de journalisten Leo Hauben
(Omroep Limburg), Joep Dohmen
en Henk Langenberg (De Limbur-
ger) en Jos Slats (De Volkskrant).
De journalisten weigerden hun
bronnen te noemen in de affaire
over de van corruptie verdachte ex-
burgemeesterRiem van Brunssum.

Zieverder pagina 17

" Journalistenvereniging:
'Principiële doorbraak'
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Binnenstad afgezet

# De Limbrichterstraat werd kort na de schietpartij afgezet. Foto: ermindoarmino



Onzekerheid
De dirigent schreef zelf de arrange-
menten en maakte de instrumenta-
tie. Zoals hij dat doet met het me-
rendeel van het repertoire van het
Windkollektief. „Het is behoorlijk
veel werk", vindt Dols, die verder
benadrukt dat hij in de toekomst
zeker niet alle concerten van het
ensemble gaat voorbereiden en lei-
den. „We gaan op zoek naar profes-
sionele mensen die dit vak beheer-
sen. Dat is goed voor de ontwikke-
ling van het ensemble."

Over het programma van komende
zondag bestaat op het moment van
het interview, zon vier weken gele-
den, nog onzekerheid. Het wordt

een barok/klassiek/modern concert
voor een breed publiek, dat staat
vast. Een fuga van Bach, een canzo-
na van Gabrieli, de Roemeense
Volksdansen van Bartók en de
Symfonische Dansen uit West Side
Story van Bernstein worden zeker
uitgevoerd. Maar of Parisiana van
Lambrechts zal weerklinken, daar
heeft Dols nog zijn bedenkingen
over. Begrijpelijk als je de resulta-
ten hoort tijdens de repetitie.
„Moeilijk hoor, allemaal zwart van
de noten. Maar ze willen wel, dat is
een goed teken." De dirigent is na
de repetitie beduidend milder ge-
stemd dan tijdens.

# Het Maastrichts Windkollektief, zondag in dn Awwestiene

Behoedzaam
Hoe behoedzaam Jan Dols met het
Maastrichts Windkollektief te werk

gaat, blijkt ook uit het feit dat hij
het concert van zondag niet als offi-
ciële presentatie wil zien. Dat is
veel te nadrukkelijk, vindt hij,
schept te hoge verwachtingen. „Er
zijn in Limburg al te veel ensembles
opgericht en weer snel ter ziele ge-
gaan. We moeten ons eerst maar
eens bewijzen. Er is toekomstper-
spectief, daar ben ik van overtuigd.
Anders zou ik niet twee jaar lang
hebben gerepeteerd. Ik denk dat we
in een behoefte voorzien. Voor vele
afgestudeerde blazers is de toe-
komst onzeker. In een ensemble als
het onze kunnen ze praktijkerva-
ring opdoen. Want één ding is ze-
ker: ik wil alleen op professionele
basis werken. Ik heb de neus vol
van amateurs."

In die twee jaarvan repeteren heeft

het Maastrichts Windkollektief zon
veertig werken ingestudeerd. Jan
Dols: „Van de meeste composities
hadden de musici nog nooit ge-
hoord. Ze komen bijna allemaal uit
mijn eigenverzameling. Ik verzamel
repertoire, dat is een tic van me. Ik
heb vijfkasten vol, daar haal ik het
uit. Verder heb ik veel op band." En
dan, lachend: „Als jehet bij mij niet
vindt, dan bestaat het niet."

Behalve op het concert van zondag
bereidt het Maastrichts Windkol-
lektief zich voor op een Intro-con-
cert, later in het seizoen. „Een heel
pretentieus programma", vindt
Dols. „We spelen dan muziek van
Niël, Stravinsky, Toebosch, Cox en
Keuris. En niet te vergeten Two
Motions van JanDols." Juist ja, van
de dirigent en arrangeur zelf.

Expressie brengt absurde komedie
Van onze correspondent
MAIHEUBEMELMANS

HEERLEN - Toneelgroep Ex-
pressie uit Heerlen heeft gister-
avond de viering van haar 50-ja-
rig bestaan kracht bijgezet met
een mooie uitvoering van de ko-,
medie 'De heer van Pourceaug-
nac' van de zeventiende-eeuwse
Franse toneelschrijver Molière.
Het stuk biedt in een bewerking
van Erik Vos een verrassende
mix van oude en moderne thea-
tervormen.

'De heer van Pourceaugnac' is
een goedaardige dommerik, die
naar Parijs komt om met Juliet-
te, de dochter van de welgestelde
Oronte te trouwen. Zij is echter

verliefd op de jonge Eraste en
heeft samen met hem een list be-
dacht om met de 'heer' af te re-
kenen.

Anders dan de titel doet vermoe-
den, is de werkelijke hoofdrol in
het stuk niet weggelegd voor de

'heer' maar voor Sganarelle, een
Italiaanse schelm, die de ene na
de andere streek bedenkt om het
huwelijk te voorkomen. Zo
brengt hij de heer van Pour-
ceaugnac naar dokters en advo-
caten om hem voor gek te laten
verklaren, hij vertelt leugens en
bedriegt de een met de ander, om
uiteindelijk zelf zijn eigen gelief-

de, het kamermeisje Nerine, te
kunnen trouwen.

Inhoudelijk heeft het verhaal
niet veel om het lijf. Het plot is
zelfs vrij traditioneel, maar het
succes van deze voorstelling zit
in de vormgeving. Het publiek

recensie

wordt vooraf gewaarschuwd, dat
de voorstelling bijzonder zal zijn
en dat is niets teveel gezegd.
Het verhaal speelt in de zeven-
tiende eeuw, maar regisseuse
Ruth Postel is er samen met de
spelers in geslaagd om het stuk
op een moderne manier vorm te
geven, zonder dat het abstract
wordt. Het oude, deftige taalge-

bruik steekt schril af bij een
aantal actuele grappen en toch
vormen ze samen een geheel.
De heer van Pourceaugnac
wordt op amusante wijze neer-
gezet door Ben Bringmann. Hij
is het slachtoffer van zijn eigen
dommigheid en wekt daarmee
het medelijden en tevens het
leedvermaakt van het publiek.
Ook de absurde wijze waarop de
andere spelers als Paul Gulikers,
Wiel Ritzen, Els de Veen, Michel
Driesse en vele anderen hun rol
vertolken, werkt op de lachspie-
ren.

'De heer van Pouceaugnac' is
vanavond, zaterdag, zondag en
op 8 december nog te zien in de
kleine zaal van de stadsschouw-
burg in Heerlen.
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Nieuw ensemble wil de 'andere' blaasmuziek promoten

Maastrichts Windkollektief
voor het eerst aan de bak
DOORJOSFRUSCH

MAASTRICHT - Het regent
dat het giet. In trefcentrum
Overmaas in Maastricht wor-
stelen zes blazers met de her-
kenningsmelodie van een na-
tuurfilm van het duo Nijsten/
Erkens. Muziek van Jean
Lambrechts, dat hoor je met-
een. Dirigent JanDols, bekend
als LSO-cellist en arrangeur,
gaat flink te keer. „Niet zo
dik, afgeslankt spelen." Er is
nog veel werk te doen voor het
Maastrichts Windkollektief.
Zondagmorgen om 11 uur
moet in Dn Awwestiene aan
de Kesselkade blijken of de
inspanningen het gewenste re-
sultaat hebben opgeleverd.
Het Maastrichts Windkollektief be-
staat voor het grootste gedeelte uit
conservatoriumstudenten, aange-
vuld met enkele beroepsmusici. Het
is opgericht met de bedoeling bui-
ten de bekende composities voor
blazers aanvullend repertoire te
spelen. „Dus anders met blazers be-
jigzijn dan in het zuiden gebruike-
lijk is", vertelt Jan Dols na afloop
van de moeizaam verlopen repeti-
tie. Het ensemble, dat afhankelijk
van het repertoire over maximaal
negentien blazers beschikt, bestaat
al twee jaar, wilde vanaf het begin
niet over één nacht ijs gaan en geeft
daarom zondag pas zijn presenta-
tieconcert. „We nebben wel de be-
geleiding van de musicalproduktie
Hello Dolly van De Nederlandse
Volksopera gedaan", aldus Dols.
„En met succes, te oordelen naar de
reacties."

Weemoedige Rachmanino
bij LSO en Shlomo Mintz

DOOR PETER P. GRAVEN
MAASTRICHT - Twee abonne-
mentsconcerten. Midden in de
week. Alleen in Maastricht. De
overvolle agenda van Shlomo Mintz
zorgt voor vreemde kronkels in het
jaarprogramma van het LSO -Symphonie Orkest van Maastricht.
Onder leiding van 'Principal Guest
Conductor' Shlomo Mintz weer-
klonken zowel woensdag- als gis-
teravond in het beide malen voor
circa driekwart bezette Theater aan
het Vrijthof eerst twee composities
uit de jaren 1791/92. Mozarts ou-
verture Die Zauberflöte liep licht-
voetig, waarbij het contrast tussen
de soepele strijkersloopjes en de
dreigende blazersaccoorden terecht
in het gedempte zaallicht gezet
werd.
Ondanks het feit dat de dirigent
met het LSO, voor wat de uitvoe-
ring van Haydns Sinfonia Concer-
tante betreft, een voortreffelijke
balans wist te vinden tussen het
idee van een symfonie en een con-
certo grosso, had de voor Haydns

muziek zo kenmerkende geestige
best wat duidelijkernaar voren!
bracht mogen worden. Nu klonk'
kwartetspel van Gil Sharon (vio°
Roeland Duijne (cello), Peter St*
vers (hobo) en Adrie Bisschop (f
got) net als de orkestbegeleid"
'slechts' netjes klassiek..
In de pauze werd de repertoire-"
250 jaarverder gezet. De Drie Sf
fonische Dansen van Rachmanin 11
zijn laatst voltooide orkestcompo*
tic uit 1941, weerklonk exact 3'
dagen na de klasse-uitvoering $
het Symfonie Orkest van >>
Petersburg opnieuw in Maastric'
In de visie van Shlomo Mintz kWJ
vooral het weemoedige karak*
van het werk voortdurend naar N
ven. Daarbij deden de verwijzing
naar Rachmaninovs vroegere w
ken in het Non allegro bijna tri*
aan en klonk de wals van deel W*
in een apert diffuse sfeer. Het i&
legio tempowisselingen gebrok'
Dies Irae-motief van het slotd*
werd fraai getekend in die donk61
fin-de-siecle kleur, waar veel n^
ziek van Sergej Rachmaninov *genlijk helemaal niet buiten kan.

verder in

MAASTRICHT - Choreografe
en actrice Wies Bloemen zal
vanavond en morgenavond
haar solovoorstelling 'Al 1'
opvoeren in het Maastrichtse
LOS Theater. 'Al 1' is een co-
produktie van Los Bewe-
gingstheaterwerkplaats en
NES produkties in Amster-
dam. Deze solo' vloeit voort
uit haar vorige project 'Scep-
ter' waar zij werkte met vier
choreografes/danseressen.
Dit keer staat ze alleen op de
planken. Aanvang beide da-
gen om 20.30 uur.

In sociëteit d'Eglantier in
Maastricht is zondag een lite-
raire salon. Het werk van
Limburgse schrijvers die in
1994 gepubliceerd hebben,
wordt hier gepromoot. De
boeken 'Aangod en de af-
mens' van Huub Beurskens,
'Maaltijd' van Frans Budé en
'Schilderslinnen' van Piet-
Hein Houben zullen onder de
aandacht worden gebracht.
Interviews, een expositie en
een muzikale omlijsting zor-
gen voor een gevarieerd pro-
gramma. Aanvang 14.00 uur.

Een orkest samengesteld uit
studenten van de conservato-
ria van Maastricht, Antwer-
pen en Tilburg geeft zondag
om 15.30 uur een concert in
het Theater aan het Vrijthof.
Dit orkest staat onder leiding
van gastdirigent Jan Stulen,
de artistiek directeur van het
Maastrichts Conservatorium.
Het programma is tot stand
gekomen in het kader van het
jaarproject 'Engeland' van
het conservatorium in Maas-
tricht. Op het programma
werk van Britten, Vaughan-
Williams en Elgar.

De 'strijkersdag' die dit jaar
voor de tweede keer wordt
gegouden , zal zaterdag in het
Maastrichtse conservatorium
plaatsvinden. Het initiatief is
van het DCXL (Direkteuren-
overleg Centra voor de Kun-
sten Limburg) en het Conser-
vatorium. Bijna zeventig leer-
lingen van dertien Limburgse
muziekscholen en enkele stu-
denten van het Conservato-
rium zullen onder leiding van
enkele muziekschool- en con-
servatoriumdocenten een dag
lang repeteren en musiceren.
Aanvang 9.00 uur. Het slot-
concert is om 17.00 uur.

Wies Bloemen in 'All.

puzzel van dedag

Welk woord komt er in het balkje?

HORIZONTAAL: 1 paardrijdster; 6 zeenimf; 12kwaad; 14 uiting van
vrolijkheid; 15zangnoot; 17nikkel; 18 grappenmaker; 20 deoudere;
21 maanstand; 22 denkbeeld; 24draaier; 26 struisvogel; 28zelfkant;
29 etmaal; 30 slaapplaats; 32 gehoororgaan; 33 tergedachtenis; 34
ambtskleed; 35riv. in Duitsland; 37 gewicht; 38firmament; 39 zang-
stem; 41 kleverige stof; 42 spijskaart; 43 kleur; 47 rookartikel; 50
paardeslee; 52 in het jaar; 53 stad aan de Rode Zee; 54 naschrift;
55 lichte stof; 57 vr. titel; 58bout; 59 spant; 60 treffend; 62 uitblinker;
64 dorsvloer; 65 titel; 66voegw.; 68 gevangenis; 69 op ditogenblik;
70 boksterm; 71 Europeaan; 73 strook; 75 voortreffelijk; 76verheven.
I
VERTIKAAL: 1 beroep; 2 aan boord; 3 gebied; 4vrl. schaap; 5 ver-
voersmij.; 7 hoewel; 8 ingezet stuk; 9 Eng. vlaktemaat;!lo Techn.
Hogeschool; 11 bloem; 13slaghout; 16 hetzelfde; 18in zekere mate;
19mechanische mens; 21 metaal; 23 landbouwwerktuig;i24 woede;
25 toespraak; 27 soort onderwijs; 29 wielnaaf; 31 naaldboom; 34
kleur; 36boek; 38 tuinhaag; 40 elasticiteit; 44 gewicht; 45 onvergelij-
kelijk; 46 schaatsen; 47 zoogdier; 48 afscheidsgroet; 49 mand; 51
zonderling; 54punt; 56 zangnoot; 59 zangnoot; 61 dapper; 63 wol-
pluis; 64 tweegevecht; 67 tovergodin; 69 snavel; 71 dat is; 72 de
onbekende; 73 rubidium; 74 onmeetbaar getal.

oplossing gisteren

HORIZONTAAL: I'punter; 6 beraad;
11 rijder; 13"alles; 14 nl.; 16 kano; 17
paal; 18 IL; 19tor; 21 methaan; 23 bel;
24 ever; 26 Tours; 27 noga; 28 reden;
30rit; 31 vader; 32repel; 34kader; 35
tree; 36 bede; 37 brits; 40 geluk; 43
kroes; 44 bah; 46 Midas; 48 reel; 49
nogal; 51 Gent; 52 oer; 53 Toeareg;
55 nor; 56 cl; 57 toer; 58 egel; 60 na;
61 dorst; 62meier; 64 talent; 65 sticht.

VERTIKAAL: 1 panter; 2 nr.; 3 tijk; 4
Edam; 5 renet; 6 blaas; 7 elan; 8 rejj
9 as; 10 dollar; 12 rotor; 13 apart; 1'
lover; 18 leger; 20 rede; 22 huif; 23
bode; 25 reptiel; 27 nadelig; 29 nerts!

'31 vadem; 33 les; 34keg; 37 breel; 3&
roer; 39 Laga; 41 Uden; 42 kanon; 43
krocht; 44 boert; 45 harem; 47 straal.
49 noest; 50 leges; 53 torn; 54 geit:
57 toe; 59 lei; 61 dl; 63 r.e.

Winwoord:
ETALAGEGOEDEREN

recept
Volkoren-speculaashartjes
150 gram volkorenmeel, 1 theelepel bakpoeder, 75
gram lichtbruine basterdsuiker, 1 eetlepel specu-
laaskruiden, mespunt zout, ca. 40 gram geschaafde
amandelen, 75 gram koude boter, ca. 1 eetlepel
koude melk, 1 ei
Volkorenmeel, bakpoeder, basterdsuiker, specu-
laaskruiden en zout zorgvuldig mengen. Boter in
blokjes snijden en in de kom strooien. Met twee
messen alles dooreen'snijden' tot een kruimelig ge-
heel is ontstaan. Melk toevoegen en alles snel met
koele hand kneden tot een soepel deeg. Deeg in

plasticfolie wikkelen en minstens een halve dag
(nacht mag ook) in de koelkast laten rusten.
Werkvlak bestrooien met bloem en hierop het deeg
uitrollen tot een lap die iets breder dan hoog is (ca.
25 x 30 cm). Steek uit dit deeg met een hartjesvorm
(andere vorm mag natuurlijk ook) mooie koekjes.
Verwarm de oven voor op 150-1750C. Leg de
koekjes op een ingevette bakplaat en bestrijk ze
met het losgeklopte ei. Verdeel de geschaafde
amandelen over de koekjes, druk ze licht aan en
bak de koekjes in het midden van de oven gaar en
bruin in 15-17 minuten. Laat de koekjes op een
rooster afkoelen.

(C) Standaard Uitgeverij Antwerpen
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Struikelblok
tje r°Pa' is voor tal van Conserva-
lgqen een struikelblok gebleken. In
*et Werd Thatcher aan dekant ge-
£u' ondermeer omdat ze als te anti-
fa °Pees werd gezien. Eén van
hajj ministers. Sir Nicholas Ridley,
Uw ccrder al het veld moeten rui-
rw'.rjadat hij bondskanselier Hel-
lte met Hitler had vergele-
V 0 " deze week moest de vice-
Onlfz*tl;er van de partij aftreden,
cojl hij Frankrijk een „natie van

uaborateurs" had genoemd.

Coalitiesteunt
bezuiniging op
kinderbijslag

tbc HA-AG - Uitsluitend de frac-
paiVan VVD, PvdA en D66 - de
-st sm het coalitiekabinet Kok
cjeJ;Unen de bezuiniging op de kin-
% lag die vanaf 1995 ëeleide-
m;i -een besparing oplevert van 850
gist

joen gulden in 1998. Dat bleek
bikfren bii het debat over kinder-
mie hS in de TweedeKamer.
gec bezuiniging wordt gedeeltelijk
part mPenseerd, maar de coalitie-
Lm !lrs hebben staatssecretaris
wchoten (Sociale Zaken) al laten
niili n daar komend jaar nog 40
"Hen 11 gulden bij moet voor de
Op d

senumet een smalle beurs.
tw-e kinderbijslag wordt op twee
v o0r tren beknibbeld. De toeslagen
ptQ kinderen gaan met slechts 15
Jaar omho°g als zij zes of twaalf
öov w°rden, tegen 30 procent nu.
sl9 fndlen wordt per kind het bij-

iag gelijk- Nu krijgt het
§aat h- meer dan het eerste, en3o0r Progressie naar kindertal

Kunstenaar benen
kwijt door aanslag

Van onzeredactie binnenland
AMSTERDAM - De Amster-
damse kunstschilder Rob Schol-
te (36) is gisterochtend bij een
aanslag zijn twee benen kwijtge-
raakt. Scholte verkeert inmid-
dels buiten levensgevaar. Zijn
toestand wordt door behande-
lende artsen als „stabiel" beti-
teld. Over de toedracht en de
achtergronden van de aanslag
bestaat nog steeds geen duide-
lijkheid.
Tegen negen uur gisterochtend
ontplofte een explosief in de
auto van Scholte nadat hij een
paar meter had gereden vanaf
zijn atelier in deLaurierstraat in

de Amsterdamse Jordaan. Schol-
tes 24-jarige vrouw die bij hem
in de auto zat, bleef wonderwel
vrijwel ongedeerd. Scholte zelf
werd uit de auto geslingerd en is
later door hulpverleners op
straat gereanimeerd.
De politie gaat ervan uit dat een
granaat of een ander explosief in
Scholtes auto is aangebracht,
vermoedelijk onder de bestuur-
dersstoel.
De politie houdter rekening mee
dat het explosief tot ontsteking
werd gebracht via de remlichten
of op mechanische wijze, met
een koord vanaf de wielen of het
gaspedaal. De ontploffing was zo
hevig dat in de omtrek vele tien-
tallen ruiten sneuvelden.

Rob Scholte staat bij zijn buren
bekend als een „aardige jongen
die altijd goedendag zegt." Een
buurman van Scholte die wel
eens bij de kunstenaar op bezoek
kwam, vertelde dat deze hem
eens had gezegd dat hij werd be-
dreigd. Door wie en waarom ver-
telde de tot over de landsgrenzen
beroemde Nederlandse kunste-
naar zijn buurman niet.
De buurt houdt rekening met
een mogelijke vergissing van de
daders van de aanslag. In dat
verband refereren zij aan de bo-
yenbuurman van Scholte, de
voormalige Heineken-ontvoer-
der Jan B. Deze zit echter mo-
menteel een gevangenisstraf uit
nadat hij in januari van dit jaar
werd gearresteerd tijdens het
importeren van twintig kilo co-
caïne.
De auto van Scholte heeft gedu-
rende enkele dagen voor de aan-
slag geparkeerd gestaan voor
diens atelier, waar de kunste-
naar ook wel eens sliep.

Japanse kannibaal maakt
pornofilm met Nederlandse
DOOR HANS GERTSEN

PARIJS - De Japanner die in
1981 de wereld schokte door in
Parijs de 24-jarige Nederlandse
studente Renée Hartevelt te ver-
moorden en vervolgens deels op
te eten, blijft proberen klinkende
munt te slaan uit die gruwelijke
misdaad. Het nieuwste idee van
de nu 45-jarige Isseï Sagawa:
een korte erotische film met de
titel 'Het verlangen te worden
opgegeten. Een ander saillant
detail: de hoofdrol in deze 20 mi-
nuten durende videofilm wordt,
naar verluidt, gespeeld door de
eveneens 24-jarige Nederlandse
actrice Anna Bosposs.

Volgens het Franse dagblad
France-Soir lijkt de actrice sterk
op Renée Hartevelt. De film gaat
op 5 en 6 december aanstaande
in een bioscoop in de uitgaans-

wijk Ginza van Tokyo in premiè-
re. De opnamen zouden min of
meer in het geniep zijn gemaakt
in het Hollandse dorp bij Naga-
saki.
Dat de film de kassa voor Saga-
wa opnieuw zal laten rinkelen,
staat nu al vrijwel vast. De kan-
nibaal is de afgelopen jaren in
zijn land een 'cult-ster' gewor-
den. Drie boeken waaraan Saga-
wa meewerkte, werden bestsel-
lers en het verhaal van zijn
gruwelijke misdaad ligt ten
grondslag aan de met de hoogste
Japanse literaire onderscheiding
bekroonde roman 'De brief van
Sagawa' van de schrijver Juro
Kara.
De Japanner lokte in mei 1981
Renée Hartevelt onder het voor-
wendsel met een vertaalpro-
bleem te zitten naar zijn Parijse
studeerkamer. Terwijl Renée op
zijn verzoek een gedicht voorlas,
schoot hij haar van achteren

door het hoofd met een daags te-
voren gekochte karabijn.
Vervolgens sneed hij het lichaam
van de Nederlandse studente in
stukken, bakte enkele lichaams-
delen en at die op. De rest vanhet stoffelijk overschot stopte hij
in twee speciaal voor dat doel
gekochte koffers. Drie dagen la-
ter, terwijl hij zich in het Bois de
Boulogne van de koffers pro-
beerde te ontdoen, werd hij ge-
arresteerd. Omdat Sagawa ver-
minderd toerekeningsvatbaar
zou zijn, kwam hij er met een
lichte straf af. In 1984 was hij al-
weer op vrije voeten.

De familie van Renée Hartevelt
in Heemstede zag dat allang van
tevoren aankomen. De steenrijke
vader van Sagawa, één van Ja-
pans topbankiers, zou volgens de
woordvoerder van de familie,
Ben Groenendijk, destijds veel
invloed en geld hebben aange-

wend om zoonlief zo snel moge-
lijk op vrije voeten te krijgen.

Nieuwe verkiezingen als EU-bijdrage wordt verworpen

Major chanteert Euro-rebellen
Van onze redactie buitenland

t°NDEN - Als de Britse pre-
Ller Major aanstaande maan-ag een stemming in het La-|erhuis verliest, zal hij de
°hingin vragen het parle-]Jeiit te ontbinden. Dat heeft
ll gisteren verklaard. Nog

1°0r Kerstmis zullen dan ver-
dingen plaatsvinden.
In Major had al eerder van de ko-

stemming een vertrou-
J^skwestie gemaakt. Aangenomen

S |
s echter dat een nederlaag

v ehts zou leiden tot de vervanging
v J| Major door een andere Conser-

Jief. Maar gisteren werd duidelijk
Ij f .geen van de ministers in zijn
h °met bereid is het heft over teJttïen.„. stemming gaat over een verho-og van de Britse bijdrage aan de
a, °Pese Unie. Die (netto-)bijdrage
2 5

ln het fiscale jaar 1994/95 bijna
bói poncj (7 miljard gulden)
jopen, maar tegen het einde van
jjJeuw zijn opgelopen tot 3,6 mil-

k,?r. e zogenaamde 'Euro-rebel-
(j in de Conservatieve Partij is
jw onaanvaardbaar. Eén van hen,
(*■ Cash, verklaarde gisteren dat, n minste vijftien Conservatieven

de regering zullen stemmen.. armee zou Major in de gevaren-ne kunnen belanden.
or een aantal sterfgevallen in ei-

Va gelederen is de meerderheid
r r* de Conservatieve Partij in het
va§erhuis teruggelopen tot onge-
lei^r. twintig. Een vijftiental rebel-JJ is daarmee in beginsel genoeg
u .de premier ten val te brengen.
s,aJor kan echter rekenen op de
jj
eUn van de Ulster Unionist Party.; ' Was deze partij die hem vorigvar ook hielp het Verdrag van

s^ astricht door het parlement te

j. Kans op een paleisrevolutie bin-
te e partij leek echter plotseling

2iJn verkeken. Michael Portillo,
'tl a an e leidende 'Euro-rebellen'
t e **aJors kabinet, liet gisteren we-
leiri e Premier voor een
ge^erschapsverkiezing zou uitda-kn- Het was zon verkiezing die

Thatcher destijds de kop

0^ Poging van de Euro-rebellen
Ij de voorzitter van de invloedrij-
li P,artijcommissie van 'backbenc-
rk s (Conservatieve Lagerhuisle-
rje J\ die geen regeringspost bekle-
c!ip *e wippen, mislukte boven-
ge n- Sir Marcus Fox, die wordt
j0 len als een aanhanger van Ma-
ter' s^°eg de aanval op zijn voorzit-
2in aP een ingelaste verkie-

-5 at.

binnen/buitenland

Moeder verplicht naam
vader bekend te maken

Van onze redactie binnenland

SASSENHEIM - De
moeder van de Sassen-heimse Marjan Smit
"Boet binnen tien dagende naam van de biologi-
sche vader bekendma-ken. Dat heeft de Haagse
rechtbank bepaald. Smit
is de eerste vrouw die een
gerechtelijke procedure
tegen haar moeder is be-gonnen om achter de

van haar vader
te komen. Eerdere
rechtszaken waren ge-
richt tegen het tehuis dat

weigerde inzage in de
dossiers te geven.

Smit is in 1945 geboren
in Moederheil, een op-
vanghuis voor ongehuw-
de moeders in Breda. Ze
is één van devele 'bevrij-
dingskinderen' die in
Moederheil ter wereld
zijn gekomen. Haar moe-
der weigerde tot nog toe

de naam van haar vader
bekend te maken. Met
een gerechtelijke proce-
dure kreeg Smit het recht
om in de dossiers van
Moederheil naar de naam
van haar vader te zoeken.
Daar stond echter alleen
een voornaam en een
leeftijd in.
De Sassenheimse zette
vervolgens de rechtszaak

tegen haar moeder voort
om zo de volledige naam
van haar vader boven
water te krijgen. Gister-
avond kreeg ze te horen
dat haar moeder na het
tekenen van het vonnis
nog tien dagen de tijd
heeft de naam prijs te ge-
ven. Voor Smit betekent
dit het einde van een sle-
pende rechtszaak maar

tegelijkertijd het begin
van een zoektocht naar
haar vader.
Zelf vermoedt ze name-
lijk dat het om een Cana-
dese militair gaat. Zodra
ik de volledige naam
weet, ga ik naar hem op
zoek," aldus Smit.
Bij de Sassenheimse
hangt vandaag de vlag
uit. In haar ogen is een
einde gekomen aan een
groot onrecht. „Je hebt
het recht de naam van je
vader te weten. Ik heb
het eerst goedschiks ge-
probeerd. Naar de rech-
ter stappen was mijn
laatste a.lternatief."

Financiën wil specialisten terug hebben

Vraagtekens bij nut
van Pluk Ze-teams

Harakiri

Van onze redactie binnenland
AMTSTERDAM - Het ministerie
van Financiën overweegt tientallen
specialisten in de Pluk Ze-wetge-
ving bij de politie terug te trekken.
Het vertrek van de specialisten zou
volgens Justitie ernstige schade be-
rokkenen aan pogingen om crimi-
neel verdiend vermogen in beslag te

Volgens Ben Groenendijk, een
halfbroer van de vermoorde Ne-
derlandse studente, lijdt de fa-
milie nog iedere dag onder het
drama. Sagawas walgelijke
commerciële capriolen confron-
teren de familie om dehaverklap
weer met de gruwelijke moord.
Hij kondigde op een bepaald
moment zelfs aan naar Heemste-
de te willen komen om op het
graf van Renée harakiri (rituele
zelfmoord) te willen plegen.
Slechts met de grootste moeite
wist de familie een uiterst pijn-
lijke confrontatie met Sagawa te
voorkomen.
Uiteindelijk kon zijn komst
voorkomen worden op grond van
een mogelijke verstoring van de
openbare orde.
Groenendijk sluit niet uit dat
Sagawa in de toekomst opnieuw
probeert met de familie in con-
tact te komen. Al was het maar
bij wijze van publiciteitsstunt.
„Hij is, helaas, tot alles in staat,"
zo verzucht de woordvoerder
van de familie.

nemen. Financiën vindt echter dat
de opbrengstenvan de 1,5 jaar oude
Pluk Ze-teams van de politie tegen-
vallen en wil het convenant met
Justitie over de detachering van
specialisten niet verlengen.

De financiële specialisten werken
bij de Bureaus Financiële Onder-
steuning (BFO's) die bij de regiona-
le politiekorpsen in ons land zijn
ondergebracht. Hoewel de op-
brengsten van deze bureaus voor de
eerste jaren op 30 miljoen werden
geschat, is er de eerste twee jaar
niet meer dan een paar miljoen gul-
den vermogen van criminelen bin-
nengehaald.
Volgens de Arnhemse advocaat-
generaal mr. J. Hulsebek is het
voornemen van Financiën echter
voorbarig. „We hebben meer tijd
nodig. De Pluk Ze-wetgeving is ju-
ridisch zeer ingewikkeld. Het kost
enorm veel tijd om daarin goed in-
gewerkt te raken. Bovendien zijn
van de meeste zaken die in deeerste
anderhalf jaar zijn aangepakt, de
hogere beroepen nog niet afgehan-
deld. Pas als een zaak onherroepe-
lijk is, zal het geld voor de Staat
vrijkomen. Het vertrek van de fi-
nancieel specialisten zou een vol-
strekte ramp zijn."

Hulsebek is geïrriteerd door de op-
stelling van Financiën. „Het is net
als met de bekeuringen op snelheid;
er wordt gezegd 'zoveel geld moet je
binnenhalen' terwijl dat niet de be-
doeling van het bekeuren is. Met
Pluk Ze gaat het ook niet om vooral
geld binnenhalen, het gaat om de
rechtvaardigheid. Pluk Ze is vooral
bedoeld voor grote criminelen, dat
ze niet nog steeds hun geld hebben
als ze vrijkomen. Ach, je ziet maar
weer eens dat de strijd tegen de ge-
organiseerde misdaad niet interde-
partementaal wordt gevoerd, wat
wel nodig is."

Telefoonterrorist
wacht gijzeling

ZWOLLE - Een adviesbureau uit
Zwolle mag van de rechter een in-
woner uit die plaats voor iedere
keer dat hij telefonisch contact legt
vijf dagen laten gijzelen.
Het bureau wordt al maanden tele-
fonisch geterroriseerd door de man,
die met een werkneemster van het
adviesbureau een relatie had. In de
gesprekken worden dreigementen
geuit. De man wil dat de vrouw
wordt ontslagen.
Eind september kreeg Alferink al
de mogelijkheid voor iedere keer
dat de vrouw werd lastig gevallen
een dwangsomvan 500 gulden op te
eisen. Desondanks stopte de Zwol-
lenaar niet, zodat nu de gijzeling
aan het belverbod is gekoppeld.
Bandopnamen wijzen uit dat de
man per dag tientallen malen het
bedrijf belt.

VVD houdt onverkort vast aan regeerakkoord

Coalitie verdeeld in
ontwikkelingsdebat

Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG - De paarse coalitie-
partijen zijn hopeloos verdeeld over
de vraag hoe de problemen met het
ontwikkelingsbudget van PvdA-
minister Pronk moeten worden op-
gelost. De PvdA wil meevallers uit
de economische groei gebruiken om
het budget te verhogen, D66 vindt
dat desnoods andere ministeries
geld moeten bijpassen, maar voor
de VVD zijn deze twee opties onbe-
spreekbaar. Een en ander bleek gis-
teren tijdens het Kamerdebat over
de begrotingen van Buitenlandse
Zaken en Ontwikkelingssamenwer-
king.

VVD-Kamerlid Weisglas kwam tij-
dens het debat met het zware ver-

wijt dat PvdA en D66 gaten schie-
ten in het regeerakkoord. In dat
akkoord hebben de drie regerings-
partijen afgesproken dat volgend
jaar, pas na een discussie over de
herziening van het buitenlands be-
leid, besloten wordt hoe de fondsen
over de ministeries van Defensie,
Ontwikkelingssamenwerking en
Buitenlandse Zaken verdeeld moe-
ten worden. WD-minister Voor-
hoeve van Defensie heeft al aange-
kondigd dat hij absoluut niet in
staat is de hem opgelegde bezuini-
gingen te realiseren. Vanaf 1997
komt hij structureel 250 miljoen
gulden tekort. Bij het oplossen van
dit probleem, dat politiek zeer ex-
plosief is, moet het regeerakkoord
tot op de letter gevolgd worden,
vindt Weisglas.

Deze opstelling betekent volgens
PvdA en D66 echter dat minister
Pronk van Ontwikkelingssamen-
werking moet opdraaien voor de
begrotingstekorten van Voorhoeve
(Defensie). Dat is voor deze twee
coalitiepartijenzeer moeilijk te ver-
teren. PvdA-Kamerlid Van Traa
maakte duidelijk het regeerakkoord
daarom anders te willen uitleggen.
„Moeten deze drie ministers eikaars
gaten stoppen? Ik zeg: daar kunnen
we ook de economische groei voor
gebruiken." Tot zichtbare ergernis
van Weisglas deed D66 vervolgens
de suggestie de rekening bij andere
departementen neer te leggen.
Na afloop van het debat zei Weis-
glas dat de VVD absoluut wil vast-
houden aan de afspraken.

punt uit
Paars

De kiezers verliezen in snel-
treinvaart hun vertrouwen in
het paarse kabinet. Slechts één
op de vier kiezers (24 procent)
heeft nog fiducie in de rege-
ringsploeg van PvdA, VVD, en
D66, terwijl dat twee maanden
geleden nog 40 procent was.
Vooral stemmers op de VVD en
de PvdA zien steeds minder in
het goedlachse vriendenkabi-
net na de strubbelingen over de
bezuinigingen en kwesties als
'Borssele', zo blijkt uit een en-
quête van Nova.

Dronken
Het aantal automobilisten dat
met een glaasje te veel op ach-
ter het stuur zit, neemt toe. De
positieve ontwikkeling die in
het midden van de jaren tach-
tig op gang kwam, zet zich niet
voort. Dit blijkt uit recente me-
tingen. Vorig jaar kwamen er
ongeveer tweehonderd mensen
in het verkeer om het leven
door alcohol en werden er 1450
opgenomen in het ziekenhuis.

Van belang
Tijdens de inbraak in het huis
van de Amsterdamse officier
van justitie mr. Valente in au-
gustus van dit jaarzou wel de-
gelijk vitale informatie zijn
ontvreemd, die zelfs mensen in
gevaar kan brengen. Dat zou
blijken uit het Tros-program-
ma Deadline, dat vanavond
wordt uitgezonden. De inbraak
had in augustus plaats. Toen-
tertijd werd verklaard, dat er
op de ontvreemde diskettes
geen gevoelige informatie
stond.

Aarzeling
Zuid-Afrika staat niet te trap-
pelen om troepen naar Angola
te sturen in het kader van een
VN-vredesmissie. „Maar het
zal zeer moeilijk worden deel-
name aan een vredesmacht in
de regio te ontlopen," aldus mi-
nister Modise van Defensie. De
VN hebben Zimbabwe, Zambia
en Zuid-Afrika gevraagd troe-
pen te sturen voor de 7000 man
sterke vredesmacht die de uit-
voering van de onlangs afgeslo-
ten Angolese vredesovereen-
komst moet gaanbegeleiden.

Vrij
Het voormalige RAF-lid Irm-
gard Möller zal op 1 december
na 22 jaar gevangenschap wor-
den vrijgelaten. Möller kreeg in
1979 levenslang voor het ple-
gen van een bomaanslag in
1972. Bij deze aanslag, op het
hoofdkwartier van de Ameri-
kaanse troepen in Heidelberg,
vonden drie Amerikaanse sol-
daten de dood.

Omgebracht
Een 9-jarig meisje uit Den
Haag is gistermiddag dood
aangetroffen op een pad langs
een spoorbaan. Zij is vermoe-
delijk door een misdrijf om het
leven gekomen. De ouders van
het meisje meldden zich in de
namiddag bij de politie omdat
hun dochter na schoolijd niet
was thuisgekomen.

Hand kwijt
Door een explosie die ontstond
bij het maken- van vuurwerk-
bommen voor oudejaarsavond
is een 21-jarige man uit Ter-
neuzen gisteren een deel van
een hand kwijtgeraakt. Ook
liep hij oogletsel op. Het
slachtoffer maakte onder meer
bommen van tennisballen en
stukken tuinslang gevuld met
kruit uit zogeheten strijkers.

Ravage in de Jordaan

# Een brandweerman bezig met het blussen van de auto, waarin enkele minuten eer-
der een bom tot ontploffing kwam. ■ Foto: ANP
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<gpiccolo's
In deCramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postbank:lo3sloo
Bank: ABN-AMRO 57.75.35.935
Fax: 045-739204 of 739364

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

Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal één woord in grotere letter (14-punts).
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo's en
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogte per
kolome 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 contantof
met de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en mét
legitimatie.

Telefonisch opgeven

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

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

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

Personeel aanbod
HARON de gevelrenovatie-
specialist. Uitkappen oude
voegen, gevelreinigen, op-
nieuw invoegen, impregne-
ren, injecteren, cementwerk,
sier-, spuit- schilderwerken,
schoorsteen reparaties, ver-
bouwingen. Het waterdicht
Èfaken van gevels, kelders,
$nz. tot 15 jaar garantie. Tel.
845-212794 / 043-634645 /
$4954-2065 na 18 uur.
fANNEMERSBEDRIJF kan
"og verbouwing en nieuw-
Jouw aannemen op korte
termijn. _ 045-414594.
Gedipt schilder kan nog
Schilderwerk aan-
éemen. Tel. 04450-1970.
%

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.
Te h. gevr. EENGEZINS-
WONING H'rln/Voerendaal
tot ’ 1.000,-. -045-717093.

Bedrijfsruimte
Winkel/kant.ruimte, ca. 45m 2met keuken, berg., toilet,
gel. aan de HEERLERBAAN
Hrl. Huur ’750,- p.mnd. mcl.
water. Inl. 045-700750 tot
12.00 uur; na 13.00 uur 045-
-412359.

} Personeel gevraagd
PEPPERMILL vraagt

Buffetbedienden

' met ervaring. Telef. 045-415794.

Koenders B.V. Sittard
vraagt: ervaren c.g. leerling

glazenwasser full-time.
Sollicitaties op werkdagen tussen 10.00-16.00 uur.
; Telef. 046-518880.

Aannemersbedrijf Borger zoekt met spoed
mensen voor Duitsland

Betontimmerlieden, metselaars,
ijzervlechters.

\ Telef. 045-275772.

Gevraagd per direct
ervaren metselaars

Hoog loon, aanmelden tijdenskantooruren _ 046-334514.
Na kantoortijd _ 045-250238.
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 of bellen.

Rumpenerstr. 81, Brunssum. _ 045-256363.
MODEL worden? Laat u niet
misleiden!! Bel de model-
lenlijn: 06-91122360 (1 gpm)
voor objectieve informatie.

Personeel vraag
.MODEL worden? Laat u
kosteloos en professioneel
fotograferen. _ 03440-30022.
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.
Full-time CHAUFFEUR gevr.
met ervaring. Persoonlijk
aanmelden, Hompertsweg
12, Landgraaf.
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, _ 045-312958.
Gevr. SERVEERSTER met
enige erv. voor enkele avon-

,den per week, ook in week-
ends. Tel. reacties na 12.00
uur: Restaurant La Griotte,
Kampstr. 37, Landgraaf, _
045-322068.
Metselbedrijf Robeerts
vraagt met spoed ervaren
METSELAAR. _ 045-421666.
Gevr. SCHOONMAAK-
STERS v. 1x per week 's
avonds kantoren schoon-
maken in Beek. 046-424871.
INTERZEND vraagt voor div.
klanten: hulpkrachten, instr.
fitters, argon/el. lassers v.
leidingen en bankwerkers. _
043-622582/045-751420.
Wolf Europabouw vraagt
voor projecten in Duitsland
ervaren KRAANMACHI-
NIST. Telef. 04499-4899 na
13.00 uur 04499-4479.
Gevraagd per 1 dcc. '94
SCHOONMAAKSTERS
(liefst met ervaring) voor
projekt in Valkenburg. Werk-
tijden ma. t/m vr. van 17.00-
-19.00 uur. Emwa Schoon-
maakbedrijf V.O.F. Eijsden,
telef. 04409-3860.

Caravans
CARAVAN- en botenstalling
aangeb.: Gronsveld, Stati-
onsstr. 44.-04408-1251.
CARAVANSTALLING e.d.,
centrum Kerkrade. Voor
meer info 045-420912 / 06-
-53223835.

Kerstmis
Te koop KERSTBOMEN ca.
2 mtr. Tel. 00-32.89760281.

OQ te huur
KERKRADE, nette rustige
gerenov. etagewoning voor
2 pers. ’986,- mcl. stookk.
Telef. 045-459596.
Te h. 2-kamer APPARTE-
MENT centrum Hoensbroek,
’BOO,- excl. gas, water,
licht, huursub. mog. Tel. 046-
-524180 b.g.g. 528413.
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.
TE HUUR: in Valkenburg, 2
pers. app. in monumentale
villa's, met groot park. Ind.:
slaapk., woonk., keuk.,
badk., eigen park. pi., tuin en
berging. Telef. 04406-15807.
VALKENBURG te huur rus-
tig gelegen appartementen,
parkeergelegenheid, voor-
achterterras, v.a. ’950,- p.
mnd., mcl. gas, licht, water.
Inlichtingen na 17.00 uur
04406-13178b.g.g. 15390.

Reparaties
KOELKASTREPARATIE.
Geen voorrijkosten en gar.
Vroko 045-441566/461658.
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch.
Landgraaf. Tel. 045-314122
TEBBEN koeltechniek koel-
kast/diepvriesreparaties met
garantie. Voor part. geen
voorrijkosten. _ 045-460471.
DIEPVRIES- en koelkastre-
paraties, zonder voorrijkos-
ten. _ 046-745230. Service
binnen 24 uur met garantie.

Sinterklaas
Bel voor een bezoek van
SINT en Piet. 045-719451
(tevens kledingverhuur)

Hobby/D,h.z,
Te k. Brother BREIMACHI-
NE KHB42 met dubbelbeds
en intarsia. 045-210478.

BouwmaUmachines
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.
Te koop ijzeren SPANTEN
van 10, 12 en 14 mtr.; ijze-
ren balken, houten balken,
kepers, planken, verwar-
mingsradiatoren met kachel,
deuren en ramen. Telef. 043-
-632433.

Onr. goed te koop aangeb./gevr.
Woonhuis verkopen???

Directe aankoop via uw notaris zonder kosten.
KOOPWONING VASTGOED 92 BV. 040-128897.

Open huis zaterdag 26 november
van 12.00 tot 14.00 uur

te Brunssum, Kasteelstraat 79
Groot halfvrijst. herenhuis met authentiek karakter. Tuin.
Bergingen. Mogelijkh. voor gar. Provisiekelder. L-vorm.
woonkamer met sep. eetkeuken, tot. ca. 65 m2. Bijkeuken.
4 slaapk. Badk. met ligbad. Vaste trap naar zolder. Bouw-
jaar 1938. Prijs ’ 215.000,- k.k. (8667)

Inl. Stienstra Makelaardij bv
Tel. 045 - 71 22 55

Kerkrade
Bleijerheide. Ruim heren-

huis, 4 slpks., badk. met ligb.
en douche, 2 toiletten, inp.
garage, achter-uitgang. Te
bevr. 045-465043/324233.

Te koop gevr. ouder
WOONHUIS met tuin (op-
knappen geen bezwaar). Tel.
046-753367.
Woonhuis met SPOED te
koop gevraagd, opknappen
geen bezwaar. _ 040-114752.
WOONHUIS met spoed te
koop gevraagd, staat van
onderhoud niet belangrijk.
045-724056.
Te k. gevr. ruim pand in
MAASTRICHT, achterstallig
onderhoud geen bezwaar,
mag ook verhuurd zijn. Telef.
046-373422.

Met spoed WOONHUIS te
koop gevraagd. Wat ouder
huis of opknappen geen be-
zwaar. 040-129013.
TERWINSELEN-Kerkrade.
Halfvrijst. huis met garage
en grote tuin. Overdekt ter-
ras, woonk. met schuifpui,
keuken met alle app., 3
slaapk., badk., zolder. V.v.
rolluiken en dubbel glas.
Perfect onderh. ’ 269.000,-
-k.k. Hein Driessen Assuran-
tien, tel. 045-421220.
Halfvrijst. woonhuis te
GELEEN met garage. Beg.
gr.: zitkuil, kamer, keuken'en
kantoor (tot. 80 m2). Verd.: 3
slpk. en luxe badkamer. Zol-
derverd.: 1 slpk. Tuin met
veel privacy. Je moet de
woning van binnen gezien
hebben. Prijs ’290.000,- k.
k. Te bevr.: 046-741341.

Bedrijven/Transacties

Facetgeslepen spiegels
in monumentale ornament cq. baroklijsten, div. maten,
import-export, ook schilderijen. Tel. ml. of fax. 05930--geen particulieren.

Te koop te landgraaf

winkelinventaris
met spiegels en verlichting,
zeer geschikt voor video-

theek en opticien. Pr.n.o.t.k.
Telef. 045-314043.

Transacties_ _ _ ______
KANTOREN, te Kuyp bij Nij-
megen, vanaf ’7OO,- p.
mnd. Inf. 08850-12880.
Komplete WINKELINRICH-
TING te koop voor woning-
textiel, t.e.a.b. Bestaande uit
0.a.: hoge- en lage tapijt-
stellingen, vinylpresentaties,
karpettenrekken, gordijn-
kasten, tafel, stoelen etc. etc.
Te bezichtigen na tel. af-
spraak 04927-78702.
AUSTRALIAN wintercoll. '94-
-95, tr.pakken, grote afname,
interessante prijs. H.O. Ge-
retti, 06-52916997.

Landbouw
ONDERDELENBANK. Tel
04493-2715.
Te k. of te h. gevr. WEI, liefst
omgeving Sittard of straal
van 10 km. voor 1 a 2 pony's.
Telef. 046-510186.
Te koop WORTELEN.
Dorpstraat 3, Brunssum.
Telefoon: 045-271441.
Te k. hengst VEULEN, geb.
10-4-94, m.v. Ramiro , v.
Burggraaf. Tel. 04499-3180.
Wat VERKOPEN? Adverteer
via: 045-719966.

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

Kamers
Te h. gemeub. KAMER per 1-
-12-94 voor vrouw. pers.
Anjelierstr. 48c, Heerlen.
Kamers te huur in HEER-
LEN, met gez. gebruik van
douche en w.c, mcl. kabel-
aansluiting. _ 045-216346.

Gemeub. KAMERS te h.
met gebr. v. keuken, douche
te Kerkrade-W. 045-422897.

Te huur in GELEEN kamers
voorz. v. w/k water, eigen
douche + toil. en medegebr.
keuken, RTV + filmn. + tel.
aansl. Telef. 046-742015.

Computers

80486 75MHZ
4 MB RAM 260 MB HD

Kleurenmonitor compl. v.a.

’2.199,-
-incl. 3 uur PC-cursus

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

Te k. NINTENDO spelcom.
mcl. spel 1100 in 1, Mario 1
& 2 + Dizzy, vr.pr. ’ 250,-. S
045-219668 na 14.00 uur.

Auto's
Off. FSO Dealer P. van DIJK & Zn

Mercedes 350SL cabrio '72; VW Passat 2.0 div. extr. '91

’ 23.750,-; Volvo 460 '91 ’ 19.750,-;Alfa 75 Imola '91

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

’ 24.750,-; Fiat Tempra 1.6 '91 ’ 15.750,-; Fiat Uno70 '90

’ 9.500,-; Peugeot 605 SLi '91 ’ 24.750,-; Peugeot 205
1.1 .GR 5-drs. '93 ’ 17.750,-; Kadert 1.3 5-drs '87

’ 9.750,-; Ford Siërra 2.0 CL Sedan '92 ’ 23.750,-; Ford
Siërra 1.6 Sedan '92 ’'17.750,-; Ford Escort 1.6 '93

’23.750,-; Ford Fiësta 1.1 '93 ’ 17.750,-;Fiësta 1.1 '88 ’9.500,-; Ford Scorpio 2.0iCL aut. '88 ’ 16.750,-; Honda
Accord 1.6 '88 ’ 10.750,-; Volvo440 GL '90 ’ 17.750,-;
Ford Escort 1.4 '87 ’ 8.750,-; Audi 80 '86 ’ 6.250,-; Fiat

Regata 85S '86 ’ 4.500,-; Volvo 340 '86’ 3.750,-;Renault
25 GTS '86 ’ 6.750,-; VW Jetta '86 ’ 4.750,-; Opel Kadert

'86 ’ 6.750,-.
Inruil, financiering. Bovaggarantiebewijs.

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

Company Cars met
duizenden guldens voordeel

Renault Twingo blauw 08-1994
Renault Clio RL 12 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 17Europa rood 04-1994
Renault Laguna RN 1.8 wit 04-1994
Renault Laguna RTI.B grijs 08-1994

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

* Inruil enfinanciering mogelijk
AutobedrijfKerres Heerlen,

Breukerweg 196 A, Heerlen. 045-230999.

Sinterklaas aanbod
Nieuwe auto's - nul km

Rijklaar prijzen
Merk .Van nu
Cinquecento ’ 17.780,-’ 15.950,-
Panda Young ’ 16.480,-’ 14.950,-
Uno Start ’ 22.785,-’ 19.950,-
Punto 60 S 3-drs ’ 24.685,-’ 22.950,-
Punto7sEL ’ 28.235,-’ 25.950,-
Tipo 1.451E’ 28.335,-’ 25.700,-
Tipo 1.4 Liberty 3-drs ’ 28.835,-’ 26.850,-
Tipo 1.4 Liberty 5-drs ’ 29.635,-’ 27.635,-
Tempral.6lE ’ 33.680,-’ 29.950,-

Beperkte voorraad
Op = Op

Fiat - Lanci dealer
Creusen Heerlen

Parallelweg 34. Tel. 045-742121
PEUGEOT 405 GXi antrac. Te koop TOYOTA Corolla,

met 1991. bwj. '79, i.z.g.st, ’950,-.
r>X++~--- o;++~--J Telef.o4s-325671.Gottgens Sittard Te k. vw polo, wit, bwj. 27-S 046-516565 12.'88, ie-eig., vraagpr.Al meer dan 60 jaar. ’ 8.000,-. Tel. 04407-2928.

BMW dealerKeram biedt aan:
325 E groenmet. automaat sportwielen 1988
318iwit sportw. alarm mistlampen 98.000 km 1989

3 serie nieuw model
316igravit grijsmet. radiovoorb. 48.000km 1991
318ibrokat roodmet. radiovoorb. 85.000 km 1991
320igrijsmet. alarm airco mistlamp 80.000km 1991
316i d.blauwABS alarm tempomaat 80.000km 1992
316izwart ABS schuifdak 29.000km 1992
316iroodmet. ABS stuurbekrachtiging 1993
318igroenmet. ABS 36.000km 1993
316id.groenABS stuurbekr. 37.000km 1994

5 serie
520izwartmet. ABS schuifdak 65.000km 1988
525ibruinmet. automaat sportwielen 1988
520ibeigemet. schuifdak sportw. 87.000km 1989
520igrijsmet. schuifdak el. ramen 1990
520izwartmet. alarmradiovoorb 1990
525igrijsmet. ABS alarm radiovoorb 1991
525ibrokat roodmet. schuifdakABS alarm 1991

7 serie
735izilvermet. airco automaat alle opties 1990

8 serie
850izwartmet. alle opties 55.000km 1991

Taxfree levering mogelijk
Diverse

Peugeot 205 GTi 1.9rood schuifdak 70.000 km 1989
Keram Maastricht

Molensingel 17(Autoparc), 043-618555.

..

IR. MAURICE
Van Harte Gefeliciteerd

met het behalen
van je Milieu-Bul.

Patrick en Wally.

t 10j p*

Joln de VUT
Geniet ervan

\ls u ons voor 12 uur 's mor-
jens belt, staat uw PICCO-
-0 de volgende dag al in
iet Limburgs Dagblad. Tel.
345-719966.

Deze mooie jongenwof»
vandaag ook als

-^_'

: __
H.G. Agnes, Heinzen

Marion, Jolandaen Rg[y

24 jaar!!!
Marco proficiat schat,

ik hou van jou!
xxx Bibi s

De Friet weet $

Hartelijk Gefeliciteerd.

-L^_-JL^J_f^l
Nu of nooit

Grandioze aanbiedingen
Opeis AI

Corsa 3/4-deurs en automaat '86 t/mt,
Kadett 3/4/5-deurs '85^
Astra 3/4-deurs 1.4i+ 1.6i'92 tf.
Vectra4/5-deursl.6i+l.Bi '90t/rnj
Omega 2.0 automaat + 2.4i|
MantaGSi

Andere merken a-
CitroenAX3-deurs I.HTGE /16='0
Audi 80 4-deurs .' ’ 19-S
VW Golf 1.6 ’ 11-^
Renault 19 3-deurs ’ 20-9>
Mazda323Fl.6 ’ 21-* JFordOrion, 4-deurs 1.6iCLX ’ 17%
Volvo 440 automaat GL ’ 23.»=..
Toyota Starlet wit ’ 7 43

Wat kan Göttgens voor u doen: leasing op maat, huur-
auto's, onderdelen, ace, financiering, verzekeringen.

Weth.Sangersstr. 1 (bij makado) Beek. _ 046-37585g>^
VOLVO 440 GLE met stuur-

bekr., in perfecte staat,
nu ’16.450,-.

Göttgens Sittard_ 046-516565
Al meer dan 60 jaar.

Te k. gevr. loop-, sloop- en
Schadeauto's

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

2 x CX 2500 GTi
v.v. alle alle extra's, 1 x au-
tomaat, 1 x 5 bak, bwj. '88,
zeer weinig gelopen, ABS,
alles elec, zeer weinig km.,
in absolute nw. staat, vr.pr.
’13.000,-. Inruil mogelijk.
Tel. 04750-36910 b.g.g.

04759-2330.

Te koop Citroen
CX 2500 GTi
ABS, airco, alles elektr..

autom., 49.000 km., in abs"
lute nieuwstaat, vr.pr-

’ 13.000,-. Tel. 04750-
-36910 b.g.g. 04759-23gg^

MAZDAI2I 1.3 16V
Cabriyooh Top

6 mnd oud, 9.800km,
kleur: roodmetallic

Autobedrijf SONDAGH
De Koumen 34-36

Heerlen. 045-223300^
Ford SIERRA 2.0 CL, sJSoncar, bwj. '86, APK, W*
’3.800,-. Tel. 045-212088^

' Voor Piccolo's
zie verder pagina 10

_*

i ' ! \PnsneL. -ji
fè 8e1045-719966 Piccolo's voor meerresultaat 8e1045-719966 j
i_ .
* 06-lijnen

Privé doorschakellijn
Naar dames THUIS door het hele land. 06-96.88-100 cpm. 24 u.p.d.

: Direct contact
met DAMES uitheel

f Nederland. GEHEEL PRIVÉ; thuis doorgeschakeld.
06-96.80

; 24u./p.d. 100 cpm.
100% Wilde Live 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
T Nieuw: Mandy Live. DeI heetste live sex, 50 et phm; 06-9751

* 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)

Thuisbelsex
Kies nu zelf de heetste

vrouw en wij verbinden je
direkt met haar door. -Bel 06-9755 (100 cpm)

Homojongens
Hoor ze heet TEKEER gaan.

06-320.330.88 (75 cpm)
Direkt

telefoonsex
hete vrouwen wachten op

jou. 06-320.330.91 (75 cpm)

Discreet
Sexkontakt metrijpe meiden!

06-320.330.42 (75 cpm)

Waar wacht jeop?
gewillige meid zoekt hete
SEX-afspraak:

06-9517 (75 cpm).

Zin in 'n wip?
bel de gewillige

dames direkt
06-98.77 (75 cpm).

1 gpm. Met 2 jongens int
kleedhokje liet ze haar

badpakzakken.
"Voel 'ns hoe strak ik ben,

wie wil er eerst?
06-340.340.20

1 gpm. "Mag m'n vriendin-
netje ook meedoen? vroeg
ze aan haar vriendje. "Ze
weet nog nietwat een
nummertje is

.06-340.340.21
1 gpm. Kom maar met je

hand onder m'n BH, zei ze
tegen de knul v. haar vrien-

din.En heb je dit wel 'ns
gezien? Toen trok ze haar

SLIPJE UIT.
06-340.350.60
Dames geven adres/tel.nr.

06-96.85
24u.p.d. 100cpm.

uniek club 9886
Gesprek na Gesprek

afluisteren. Of durf je zelf
(ook voor stellen)

1 gpm. 06-9886 24 pd.
Zoek jeRijpe vrouwen voor
thuisSEX? (niet commer-

cieel). Bel: (1 gpm)
06-350.266.53

Anonieme
sexdating

Sexkontakt meteenzame
vrouwen. 06-9706 (100 cpm)

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

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

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

* 06-9605 *
Thuiskontakt

hete vrouwen in jouwregio.
Bel nu 06-9811 (75 cpm)

Nieuw
discreet privé-gesprek met

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

vrouwen thuis! (75 cpm)
* 06-9502 *

Sex
doorschakelen
Luister naar hete oproepen
van vrouwen. Maak jekeuze
en de computer schakelt je
direkt door naar haar huis.

Discreet! 06-9668 (75 cpm)

Homo kontakt
Direkt apart met een hete

knul uit Limburg!
Bel nu 06-9614 (nu 50 cpm)
Hete vrouwen uit de regio

Limburg
06-350.23.047 (100 cpm)

Anonieme
sexafspraakjes in Limburg
06-320.330.79 (75 cpm)

Heerlijk discreet
direkt apart met hete
vrouwen uitLimburg!

06-320.322.11 (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-
gensv. 'n slippertje, 75cpm

06-9760 Aktieü

Club 06-
Special Sex

Draai eerst 06-320.320
en danvoor
SM 25

Onderdanig, ze doetwat je
wilt

Hetero 26
onze meisjes zijn overal

voor in

Lesbisch 45
mm... meisjes onder elkaar
Meesteres 46

schiet op! Ze zit te wachten
Lolita 47

Jong en ondeugend
Heerlijk live 48

sexen live opgenomen

Meegenieten 60
de spannendste sex.

100 cpm

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

BEESTEN
MET'TVROUWTJE. 1 gpm.
06-320.327.26

Extreem? 9821!
beestachtig live

1 g.p.m. 06-9821.

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

Taboe...
Beestachtige Bepü!

1 gpm. 06-320.327.97

Sexen via
De P'Code?

Toets je postcode in en
hoor oferin jouwbuurt
nog iets te sexen valt!

06-95.46
1 gpm. Dagelijkse Update!

Gratis telefoon-
sex voor
vrouwen

06-4311 of
4611

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

Sex direct 06-9519
Top contact 06-9845
Hete meiden 06-9785

Gratis telefoon-
sex voor
vrouwen

06-4366 of
4622

Mannen bellen v. ’ 1 ,-p.m.
Telefoonsex 06-9713
Super sex 06-9716
Sex direct 06-9718
Sexcontact 06-9635

Sex plezier voor 2 06-9894
Live sex 06-320.325.00
Regiosex 06-320.325.92

1 gpm Stoute Evelientje
moest bij de man komen.

"Je broekje uit en bukken, je
krijgt straf met de liniaal".

06-340.340.30.
Ervaren
vrouwen

40 jaarzoeken sexkontakt
06-350.290.37 (75 cpm)
Eenzame hete vrouwen

zoeken
anoniem

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

ouder willen
direkt sex

Bel ze zelf thuis op via
06-9604 (75 cpm)

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

Rijpe vrouwen
zoeken onervaren jongens.

06-9504 (75 cpm)
Rijpe vrouwen willen SEX-
CONTACT (niet commer-

cieel). (75 cpm).

06-9890.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Kontakten/Klubs

Club Merci
Nooit geweest ??? Toch maareens vlug komen, naar de

leukste club in 't zuiden.
Rijksweg zuid241, Geleen. Tel. 046:745814.

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.

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

Holzstr. 103,Kerkrade.

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

Privé Yvonne
Wij houden iets SPECIAALS: 2 halen, 1 betalen, ’ 125,-.
Met ECHTE lesb. erbij. Keuze uit 9 MOOIE, GEWILLIGE

en SEXY meisjes. Ook nu Frans + int. voor ’ 80,-. Met kus-
sen en knuffelen. Body tot Body-massage ’ 75,-. 2-nwe

Exot. schoonh. aanw. 7 dgn. geop. Bel v. info 045-425100.
Hallo, wij zijn 4 alleenst. nymf. vriendinnen van 18t/m 30 en
zijn het alleen zijn beu. Op sexgebied komen wij veel tekort

en hebben besloten maar op deze manier de ware te
vinden. Wij laten veel met ons doen. Heren kunt u ons hel-

pen, kom dan bij ons aan.
Oude Kerkstr. 31 Heerlen

van 11.00 tot 24.00 uur. Achter het station.

Marilyn Escort
045-426331. Dagelijks ge-
opend van 17.00-05.00 uur.

Ook heren voor dames.

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

-311135. Nog meisje gevr.

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

Tel. 045-416126.

*** Mannen ***
gezocht!!! .
Vrouwen voor niet
commerciële sex.

'"_ 045-318300'"

!!! Gratis sex!!!
Niet commerciële

sexadressen en nummers
van vrouwen.

!!!_ 045-318300!!!

Aladdin
privé. Tel. 045-227692.

Mannen
gezocht!!

vrouwen zoeken niet
commerciële sex_ 046-75.23.33.

Gratis sex
niet commerciële

sexadressen en nummers
van vrouwen._ 046-75.23.33.

Escort all in__ 045-326191
Club La Bellle

6-9 Leuke meisjes verwach-
ten u. Nieuw: Hilde uit ,
Sandra blond 23, Jenni 20,

Angie 24en Cora 22. Dagel.
17.00-05.00 u. All creditc.
Graverstr.l3 Kerkrade-W.
045-416143. Meisjes gevr.

Monika
045-317032.

Privé llona
Bij ons is bijna alles mog.
045-708903. Meisje gevr.

Peggy Privé
Escort v.a. ’ 125,-.

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

Nieuw meisje gevr.

Privé Candy
Goed en discreet. Meisjes

gevraagd. 045-212616.

Sexy Blondie
vanaf 10 uur, 045-721759.
Nieuw jong meisje, totale

Ontsp.Massage
045-353489

Lady Escort
Charmant en discreet.

Nieuw. Telef. 045-275564.

Twilight Escort
Ook boys 045-275618.

Anita privé
en Escort!! 045-352543.

Privé en escort
Tel. 045-427631.

Nieuw escort
Midnight

Tel. 045-429291.

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.

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

Suprise Escort
SM & Boys 045-275900
De hele mnd. korting!!

Romantica
privé en escort

_? 045-419742
Altijd 4 jongemeisjes aanw.

Manuela Escort
_? 045-418886-
Tevens meisjes geyraggj>"

Lady S
re taDuitse meesteres in discre

SM studio. Tel. 043-620Qlg>

Nieuw nieuw
Privé bij Marian en CarfY'

zeer discr. Ma. t/m vr. 19-u
24.00 uur. 045-708470^-
Gay Privé!

045-223850 / 045-23j73jL^
Sandra

is er weer sinds heden,
tevens de prijzen naar

beneden. _ 045-27035°^
Club Yum Yum
ma.-zat. 045-232806. Tev-

escort en meisjesjjgyj^--^

Nieuw Escort
Van 20-3 uur. 045-320__3g^

Privé llona
Spec. prijzen. Nieuw

Magdaiena.gQ4s^oBgPi^
Erotica Privé
Vraag niet hoe hetkan!!.

Profiteer ervan! 045-423608

’ 50,- all-in^
Personeel Kontakten/Klubs Jt

■_—— i lil-.—-—», |^^^

Dringend DAMES gevraagd wk.voor privéhuis. S 045-233096. ’l.OOO,- Garantie Rps
Dringend MEISJE gevraagd. Club zkt. n°g 3 D/w '
Tel 045-708903. Vanat 20 uur 04541614

Limburgs Dagblad



Grimmig
De sfeer in Paramaribo is grim-
mig. De spanning is niet alleen
voelbaar, maar ook zichtbaar ge-
worden. De meeste middenstan-
ders hebben de rolluiken en

schuifhekken op slot gedaan. Zij
die wel werken, waken ervoor de
klanten vrij in en uit te laten lo-
pen. Ze kijken tussen de tralies
door naar buiten. De ogen toege-
knepen, om in de verte tijdig het
onheil te zien naderen. Snel, snel
mag een klant naar binnen. Als-
of het om een illegale handeling
gaat, wordt het traliewerk direct
achter de koper dichtgetrokken.

Sommige warenhuizen hebben
bovendien bewakers met pisto-
len losjes in de holsters bij de
ingang staan. 'Als het moet
wordt er geschoten', daarover
mag geen misverstand bestaan.

Afschrikwekkend vond ze het.
Die niet te stuiten, alles verzwel-

gende mensenmassa. Als bezeten
drongen ze de sportzaak binnen.
Korte tijd later leek het alsof een
wervelwind de zaak had getrof-
fen. Omvergegooide rekken,
glasscherven op de vloer. En weg
was de inboedel. Met ballen,
sportschoenen en kleding onder
de arm trokken ze verder. De
vrouw staat aan de overkant van
de zaak, op de trap van het mi-
nisterie van Buitenlandse Zaken,
haar werkgever. Van de schrik is
ze een dag later nog steeds niet
verlost. Ze kijkt naar links en
rechts, maar alles lijkt rustig.

Adviseurs
f^uitenstaanders hebben er ech-
ter nauwelijks erg in gehad dat
£e prins de afgelopen jaren suk-
kelde met zijn gezondheid. Hij
lec zich door zijn adviseurs

Principieel niet behandelen alseen zieke oude man. Zijn per-
soonlijk secretaris heeft zelfs in
Qe agenda van 1995 al diverse

voor deprins geboekt,
e afgelopen maanden gaf Bern-ard acte de présence bij bijna

atle 50-jarige herdenkingen van
°je bevrijding in ons land. Tij-p-ens de oorlog was hij bevelheb-
ber van de Binnenlandse Strijd-
machten en de prins heeft nog
teeds een bijzondere band metac verzetsmensen uit die tijd.

Want hij ziet 'zijn' mannen niet
alleen tijdens plechtigheden. Tij-
dens de jaarlijkse reünie, waar
een flinke slok wordt gedronken,
is Bernhard altijd van de partij.

Zijn leeftijd en gezondheidspro-
blemen belemmerden hem even-
min om als een soort 'Kuifje op
avontuur' de wereld rond te rei-
zen. In de media verschenen re-
gelmatig beelden van de bejaar-
de prins, gekleed in een stoer
safaripak, die een bedreigd na-
tuurgebied in een ver weg gele-
gen land bezocht. Nog dit jaar
verbleef hij namens het Wereld
Natuur Fonds (WNF) drie weken
in Indonesië en maakte hij een
rondreis door Oeganda, Zanzi-
bar en Kenia.

Vliegen
Toen hij in juni van dit jaar be-
sloot om na 53 jaarzijn carrière
als piloot te beëindigen, werd
een andere levenshouding zicht-
baar. Hij had de lichamelijke
keuring van het Nationaal
Lucht- en Ruimtevaartgenees-
kundig Centrum in Soesterberg
goed doorstaan, maar toch be-
sloot hij - mede op aandringen
van zijn vrouw Juliana- te stop-
pen met vliegen.

Het was de eerste keer dat de
prins serieus rekening hield met
zijn hoge leeftijd en zijn toene-
mende lichamelijke kwaaltjes.
Hij was kort daarvoor geope-
reerd aan zijn hoofd en had ken-
nelijk niet langer de behoefte om
op 83-jarige leeftijd koste wat
kost nog het imago van een vlie-
gende held hoog te houden. Wel
bleef hij zeer actief als lid van
het Koninklijk Huis, zodat hij,
volgens ingewijden, „geen tijd
heeft om aan pijntjes te denken."

" Prins Bernhard
tijdens een partijtje
golf, begin dit jaar.

Archieffoto: LD

DOOR HENK POSTMA Projectgroep onderzoekt invloed in Nederland

Misdaad uit Oost-Europa
schemergebied voor CRI

ZOETERMEER - Na eerst diver-se verkenners in het voormalige
Oostblok op pad te hebben ge-
buurd, stationeert de CRI (Divi-
sie Recherche Informatie) per 1ecember een vaste verbindings-wan in Polen. Hij wordt de eer-ste Nederlandse liaison-officer
"iOost-Europa.
j^e politieman moet helpen bijnet verzamelen van gegevensover het oprukken van Oosteuro-Pese criminele bendes daar het
westen. Volgens CRI-woordvoer-oer G. Woudsma ontbreekt dat'nzicht op dit moment. Er wor-den Wel arrestaties verricht en
oendes opgerold, maar het blijft?i] incidenten.Het Interregionaal Recherche

(IRT) Noord-Oost Neder-nd is inmiddels ook begonnenmet een 'fenomeen-onderzoek.
**« kernteam' gaat na hoe de

uit het Oostblok«ch manifesteert. Ondertussen
de Oosteuropese mis-daad voort.Juist deze week rolde een recher-cheteam van de politie in Twentebende op die dure gestolen

autos vanuit Nederland naar«usland transporteerde. Daarbij

werden vier Russen gearresteerd.
Meer dan honderd dure auto's
zijn teruggevonden. Vorige jaar
pakte 'Twente' ook al een bende
Joegoslaven die het op dure wa-
gens had voorzien.
In het jaarverslag 1993 sprak de
CRI enkele maanden geleden nog
het vermoeden uit dat de Oost-
europese invloed op autodiefstal
beperkt was. De gebeurtenissen
tonen aan hoezeer de CRI in het
duister tast over de omvang van
de misdaad uit Oost-Europa.

Prostitutie
Prostitutie is een tweede belang-
rijke pijler van de Oosteuropese
criminaliteit. Net als in Duits-
land groeit het aantal Oosteuro-
pese prostituees razendsnel in
het hele land. Vaak blijken zij
ook, soms schrikbarend jonge,

slachtoffers van vrouwenhandel
te zijn. In Leeuwarden werden
begin dit jaar tientallen arresta-
ties verricht wegens handel in
Russische en Poolse vrouwen.
Afgaande op de ervaringen van
het Bundeskriminalamt belooft
de infiltratie in de prostitutie
weinig goeds. In Berlijn, en
daarna in Frankfurt en Ham-
burg nestelden nieuwkomers uit
Oost-Europa zich eerst in de lou-
che wereld rond deprostitutie en
de gokhuizen om daarna snel in
de drugshandel door te dringen.

De Oosteuropese machtsgrepen
in de Duitse onderwereld ver-
oorzaakten een sterke toename
van geweld, liquidaties, wapen-
handel, afpersing van zakenlui
en chantage van asielzoekers. In
Nederland loopt het nog niet
zon vaart, meldt de CRI.

Eén uitzondering moet worden
gemaakt: de Joegoslavische ben-
des die al jarenlang een geweld-
dadig stempel drukken op de
onderwereld, met name in Am-
sterdam. Volgens de politie wa-
ren zij vorig jaar verantwoorde-
lijk voor meer dan twintig liqui-
daties. In Groningen bleken
Joegoslaven recentelijk betrok-
ken bij vrouwenhandel en be-
dreiging, in Rotterdam bij roof,
afpersing en het onder bedrei-
ging ronselen van asielzoekers.

Onbetaalbaar
„Goede zaak, wat die mensen
gedaan hebben," roept een man

vanachter het stuur van zijn
auto. De motor ronkt voor het
stoplicht. Met zichtbaar genoe-
gen beziet hij de ingegooide,
dichtgetimmerderuiten. „Het le-
ven is onbetaalbaar geworden.
Ja toch? Er moet eens wat gebeu-
ren. En Nederland is hier schul-
dig aan. Ga terug naar dat land.
We hebben jullie niet nodig
hier."

De middelbare scholen in Para-
maribo zijn vanwege de onrust
gesloten. Toch breiden de acties
zich uit. Scholieren in het
plaatsje Nickerie, in West-Suri-
name, hebben zich solidair ver-
klaard en zijn eveneens bereid
tot verzet.
Volgens geruchten hebben enke-
le actievoerders in Paramaribo
zich in schooluniformen gesto-
ken. Een vermomming om onder
het motto 'geen brood, geen
school' terreur te kunnen recht-
vaardigen. De scholieren eisen
betaalbaar brood en openbaar
vervoer. Politieke tegenstanders
jutten de scholieren op teneinde
de regering te verdrijven, meent
president Venetiaan. De regering
maant tot kalmte. Het resultaat
van die oproep is tot nu toe uit-
gebleven.

'Een actief leven is de beste remedie tegenpijn'

Prins Bernhard houdt zijn
kwalen 't liefst verborgen

DOOR CARINE NEEFJES

DEN HAAG -De afgelopen jaren had prins Bernhard ge-
regeld last van pijn, maar hij kwam daar niet graag voor
uit. „Het liefst verbergt hij zijn lichamelijke gebreken. De
Prins moet echt goed ziek zijn voordat hij een afspraak af-
Zegt. Een actief leven is een goede remedie tegen pijn, dat
ls zijn filosofie," vertelt een goede vriend van de 83-jarige
Prins die al langer weet dat Bernhard met gezondheids-
problemen kampt.

prins is gisteren opgenomen
*n het Academisch Ziekenhuis
Utrecht (AZU) voor een darmon-derzoek. Naar verwachting

hij zaterdag geopereerdaan een tumor aan het uiteinde
van de endeldarm. Als er geen
j^tzaaiingen zijn opgetreden,
kan de kwaal goed worden be-
handeld. Een tumor in het darm-
stelsel komt vooral bij ouderenvoor.
ingewijden zijn niet verbaasdover de ziekenhuisopname vanbernhard. „Hij heeft al zo vaak
ln het ziekenhuis gelegen," rea-
geert een vriend enigszins laco-
niek. De afgelopen tien jaar
heeft de prins diverse operaties
ondergaan. In april 1985 werd
*}rj geopereerd aan een goedaar-
dige ontsteking van de alvlees-

in 1986 ging hij maar liefst
.Wee keer onder het mes. De
[patste ziekenhuisopname was in
het voorjaar van 1993, toen hijaan het hoofd werd geopereerd
Wegens een bloeduitstorting tus-
Sen hersenen en schedel.

Wapenhandel
Sommige bange verwachtingen
zijn tot dusver niet bewaarheid.
Twee jaar terug durfde de CRI
nog te voorspellen dat de handel
in wapens van Oosteuropese ma-
kelij fors zou toenemen. Volgens
Woudsma is die verwachting
niet uitgekomen. „Althans we

hebben er geen harde bewijzen
van," zegt hij.
In Duitsland blijken vooral Tsje-
chen actief in de wapenhandel.
Ze voorzien de onderwereld daar
royaal van scorpio's (automati-
sche wapens waarmee je dwars
door een pantserplaat schiet),
Kalasjnikov-machinepistolen en
springstoffen. Dergelijke wapens
worden ook in Nederland onder-
schept, maar blijkens de tellin-
gen van de CRI niet in sterk
toegenomen aantallen.

De ontwikkelingen in Oost-
Europa hebben inmiddels wel
enige verandering gebracht in de
aanvoerlijnen van harddrugs. Zo
loopt de bevoorrading van West-
Europa met cocaïne steeds vaker
via de zeehavens in Polen en
voormalig Oost-Duitsland.
Bijkomend probleem in de poli-
tionele contacten met Oost-
Europa is de onzekerheid over
de betrouwbaarheid van politie-
functionarissen. „Als ik met het
Bundeskriminalamt bel, dan ga
ik ervan uit dat het goed zit,
maar daar kun je in Oost-Euro-
pa niet altijd vanuit gaan. Dus
ben je in verband met de be-
trouwbaarheid veel meer aange-
wezen op persoonlijke contac-
ten."

binnen/buitenland

DOOR WIM BUNSCHOTEN Gewelddadig verzet tegen ongehoordeprijsstijgingen

Paramaribo siddert uit
angst voor phmderaars

PARAMARIBO - De plunderin-
gen in Paramaribo zijn in hevig-
heid afgenomen, maar de angst
en onrust onder de bevolking
groeit. Sirenes loeien in de bin-
nenstad. De zwaar bewapende
Politie slaat met de wapenstok in
°P jongeren die zich weigeren te
verspreiden.
Nog zon tien mensen zitten vast,
nadat een veelvoud daarvan ge-
boeid is afgevoerd. Samenscho-
lingen ziet de politie als bronnen
van verzet. En die moetenkrach-
tig de kop worden ingedrukt.Tijdens de militaire dictatuur
heeft een scholierenprotest de
Regering al eens in het nauw ge-
wacht. Op haar beurt heeft de
burgerregering nu torenhoge
Problemen. Voor het eerst heeft
President Venetiaan te maken
jttet actief, gewelddadig verzet
**gen de ongebreidelde prijsstij-
gingen. Op het busplein, naast
net standbeeld van Kwakoe -een slaaf die als symbool van
Vl"ijheid zijn ketenen verbreekt -treedt depolitie hard op tegen de
«onderden luidruchtige jonge-ren.

Met keiharde hamerslagen tim-
mert een winkelier planken en
golfplaten tegen de ruiten. Het
politiebureau ligt op twintig me-
ter afstand, maar wat heb je
eraan, vandaag de dag. „De he-
ren voeren actie. Gisteren werd
de plunderaars toch ook niets in
de weg gelegd?" Een collega
staat op de uitkijk om te zien of
'ze' er al aankomen. „Het wordt
gevaarlijk in de stad. Je kan be-
ter maken dat jewegkomt."

Bihac
De Navo kan, mag en moet
zijn luchtacties voortzetten
tegen Kroatische en Bosni-
sche Serviërs, die de 'veilige'
moslim-enclave Bihac in
Noord-Bosnië ernstig bedrei-
gen. De Navo kreeg van
de 'diep verontwaardigde'
VN-Veiligheidsraad het groe-
ne licht om opnieuw Servi-
sche troepen in het gebied

te bombarderen, als de aanvallen op Bihac doorgaan. De situatie
in de belegerde enclave is afschuwelijk. Er is letterlijk gebrek aan
alles. Er vallen steeds meer slachtoffers, onder wie veel kinderen.
De Serviërs beheersen inmiddels de zuidelijke helft van het gebied
rond Bihac en lijken erop uit te zijn het Bosnische regeringsleger
vast te pinnen in het noordelijke deel.
Bihac lijkt daarmee hetzelfde lot beschoren als Srebrenica, Zepa
en Gorazde. Ook deze drie andere 'veilige havens' werden door
de Serviërs omsingeld en zwaar onder vuur genomen. Pas op
het laatste moment werd met de VN een regeling getroffen waar-
door tienduizenden zwaar beproefde inwoners van de dood
konden worden gered. Voor Bihac lijkt dat moment inmiddels
eveneens aangebroken. Net als Srebrenica, Zepa en Gorazde
wordt Bihac nu voor zijn overleving afhankelijk van bevoorrading
door de VN, terwijl de Serviërs de konvooien naar believen kun-
nen tegenhouden.
De leider van de Bosnische Serviërs, Radovan Karadzic, laat inmid-
dels niet af zijn dreigementen tegen VN en Navo de wereld in
te sturen. Dat die niet loos zijn, blijkt uit "het feit dat troepen van
de gewetenloze psychiater enkele honderden VN-soldaten gijze-
len. VN, Navo en de deelnemende landen moeten rekening
houden met meer vergeldingsmaatregelen voor luchtaanvallen op
Bosnische-Servische doelen. Dat houdt in dat speciale maatregelen
nodig zijn om de VN-militairen te beschermen, luchtaanvallen al-
leen lijken niet voldoende. Navo-bronnen zijn van mening dat een
groot en goed uitgerust leger vereist is om te zorgen voor de
nodige ruggesteun. Er wordt gedacht aan een beroep op Ameri-
kaanse strijdkrachten. Washington heeft tot dusver echter gewei-
gerd grondtroepen in Bosnië in te zetten.

Het lijkt vooralsnog verstandig als VN en Navo rond Bihac een
grote uitsluitingszone voor zware wapens instellen, evenals rond
Sarajevo het geval is. Artillerie en tanks die zich binnen die zone
bevinden, moeten doelwit worden van luchtaanvallen. Vaststaat
dat Navo en VN de Bosnisch-Serviërs krachtige signalen moeten
blijven geven. Woorden voldoen immers al lang niet meer.

'Meer aandacht voor beroepsethiek medici'

Onderzoek naar seks
in de behandelkamer

DOOR THEO HAERKENS
DEN HAAG - De seksuele ver-
leiding in de spreek- en behan-
delkamer moet al in de opleiding
worden besproken. Dat is de
beste manier om te voorkomen
dat artsen en hulpverleners over
de schreef gaan, vinden artsen,
fysiotherapeuten en gyneacolo-
gen. Zij reageren positief op het
onderzoek dat het ministerie van
Volksgezondheid en het Neder-
lands Instituut voor Sociaal Sek-
suologisch Onderzoek (Nisso)
willen doen naar seksueel mis-
bruik in de gezondheidszorg.

Het Nisso gaat 1.200 huisartsen,
psychiaters, chirurgen, internis-
ten, gynaecologen en fysiothera-
peuten vragen naar hun ervarin-
gen en opvattingen over onge-
wenst seksueel gedrag. Het is
voor het eerst dat op zon grote
schaal onderzoek wordt gedaan.
Aanleiding is het toenemend
aantal klachten. Vijf tot tien
procent van de hulpverleners in
de zorgsector zou zich schuldig
maken aan seksuele intimidatie.

Instemming
De beroepsorganisaties reageren
verrast - „We weten er nog niets
van" - maar instemmend op de
initiatieven. De LHV wijst seks
in de spreekkamer volstrekt van
de hand, ook al houdt ze zich op
dit moment er niet diepgravend
mee bezig. „Het kan absoluut
niet," aldus woordvoerder P.
Wouters, die de indruk heeft dat
seksuele intimidatie door huis-
artsen minder vaak voorkomt
dan bij andere disciplines in de
gezondheidszorg.
Ook het Koninklijk Nederlands
Genootschap voor Fysiotherapie
wijst seksuele relaties tussen
hulpverlener en patiënt af. Maar
secretaris Van Eijkern erkent
dat het veel meer voorkomt dan
gedacht. „Sinds drie jaarexperi-

menteren we met een interne
tuchtcommissie en daar komen
jaarlijks twintig tot vijfentwin-
tig klachten binnen." De organi-
satie vindt goed onderzoek en de
invoering van tuchtrecht van
groot belang. „De helft van de
klachten wordt ingediend over
fysiotherapeuten die geen lid
zijn en daar kunnen wij dus niets
mee doen."

Neiging
De organisaties van fysiothera-
peuten en huisartsen willen dat
de opleidingen meer aandacht
schenken aan de beroepsethiek.
De fysiotherapie-opleiding is
sterk gericht op het beroepsma-
tig handelen, discussie over ge-
dragsregels komt daardoor in de
knel.
„Huisartsen hebben de neiging
te denken dat zij de enigen zijn
die met een probleem kampen.
Aandacht in de opleiding en dis-
cussie met collega's kunnen
voorkomen dat mensen over de
schreef gaan," aldus woordvoer-
derWouters van de LHV.
Aankomende gyneacologen zijn
sinds een jaar verplicht een cur-
sus en training te volgen waarin
seksualiteit en het bespreken
van seksualiteit centraal staan.
In dit opzicht vervult de Vereni-
ging van Obstetrie en Gyneaco-
logie een voorhoedefunctie die
samenhangt met de aard van het
beroep, aldus voorzitter prof. J.
Wladimiroff. Hij acht een groot-
scheeps onderzoek onder medici
en para-medici een goede zaak.
„Misschien kunnen we nog wat
van elkaar leren."

Voor patiënten die willen klagen
over de medisch specialist, ziet
Wladimiroff een taak voor de
huisarts weggelegd. Die kan de
patiënt helpen de drempel te ne-
men om naar het medisch tucht-
college te stappen, want dat
blijft een lastige stap.
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(ADVERTENTIE)■U natuurlijk! Samen
met Burda. Want het
speciale kerstnummer
staat vol creatieve
ideeën voor een
sfeervolle aankleding
van uzelf en uw
gezin, de kerstboom
en zelfs de feestdis.
Het Burda kerst-
nummer ligt nu voor
u in de winkel.
Met als extraatje een
gratis vel vrolijke
kerststickers! __
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Wie het autonieuws een beetje Liftback -enin 18 uitvoeringen. met een geavanceerd electronisch van deze motor is buitengewoon met een full-size airbag en ABS gele- Al voor f 22.995,- heeft u een
volgt, kan 't moeilijk ontgaan zijn: de De Excel valt direct op door zn multipoint-injectiesysteem. Er is keuze opmerkelijk. In het totale ontwerp verd kan worden. Excel helemaal voor uzelf,
opmars van Hyundai is niet te stuiten. vooruitstrevende vormgeving en weet uit een 1.3 en een 1.5 liter kracht- van de Excel is veel aandacht besteed Zn uitmuntende rijeigenschap- 't Wordt dus de hoogste tijd om

Het laatste wapenfeit is de intro- uitstraling feilloos te combineren met bron, met resp. 62 kW/84 pk en aan praktische ruimte en comfort. pen en perfecte wegligging maken de deze beauty te gaan bewonderen bij
ductie van de compleet nieuwe functionele zaken. 65 kW/88 pk. Goed voor opvallende De binnenruimte is zelfs rianter dan u nieuwste Hyundai tot een echte ple- een van de ruim 100 Hyundai-dealers.
Hyundai Excel. Meteen al leverbaar in Kloppend hart van 't nieuwste prestaties zonder milieu- en ver- in zijn klasse gewend bent. ziermachine. En het enthousiasme _*_""-K ■ ■_.__ m_^^_|
drie modellen - een 3-deurs Hatchback, Hyundai-succes is de technisch verfijn- bruikseisen uit't oog te verliezen. Veiligheid stond uiteraard voor- neemt alleen nog maar toe als we 't ■■ UI l-LI-P-l
een 4-deurs Sedan en een 5-deurs de, nieuw ontwikkelde Alpha-motor " De souplesse en geruisloosheid op, reden waarom de Excel o.a. ook over zn prijs hebben. HET NIEUWE WERELDMERK

ALLE MODELLEN MET 3 JAAR VOLLEDIGE FABRIEKSGARANTIE. PRIJZEN INCL. BTW EN BPM. EXCL. KOSTEN RIJKLAAR MAKEN INFORMEER NAAR DE GUNSTIGE LEASETARIEVEN. DE EXCEL® IS EEN PRODUKT VAN HYUNDAI MOTOR COMPANY.

BRUNSSUM: AUTOCENTRUM SANDERS BV, AKERSTRAAT 128, TEL. 045 - 251644. HEERLEN: AUTO VAESSEN, BEITEL 19, TEL. 045 - 424010. SITTARD-LIMBRICHT: AUTO LEYMBORGH BV, BORNERWEG 2-8, TEL. 046 - 515838.
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DE WEERS-
VOORUITZICHTEN
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IULD E R S
SCHOENEN SPECIAALZAAK

LIMBRICHTERSTRAAT 15 SITTARD - TEL. 046-519312

Op 11 mei 1992 is onder
nummer 16321 ingeschre-
ven in het huwelijksgoe-
derenregister bij de arron-
dissementsrechtbank te
Maastricht, de akte hou-
dende de huwelijksvoor-
waarden van de echtelie-
den Meijers-Meszner,
Ambyerstraat Noord 143
te Maastricht, verleden
voor notaris Van Slijpe te
Eijsden op 8-5-1992.

Bij akte op 25 oktober
1994 verleden voor notaris
mr. M.P.P.F. Groutars te
Maastricht, zijn de huwe-
lijksvoorwaarden tussen
de echtelieden Romer-Kie-
zer te Geleen opgeheven.
Inschrijving is geschied in
het huwelijksgoederenre-
gister van de arrondisse-
mentsrechtbank te Maas-
tricht op 27 oktober 1994,
onder nummer 019015.

De Zonnebloem
bestaat 45 jaar

dezonnebloem
Postbus 2100
4800CC Breda

Telefoon (076) 602060

É Provincie Bureau Bibliotheek
i mb ura postbus 5700

■»«»*«■ *J 6202 MA Maastricht
tel. 043-897382

mededeling BEKENDMAKING
M 363/47-94

VerordeningBodembeschermingsgebied
Mergelland 1991.Kennisgeving van een
beschikking naar aanleiding van een aan-
vraag om ontheffing.
Beschikking
Gedeputeerde Staten hebben op 23 novembf'1994; -ondervoorschriften- ontheffing verleend
aan: A.G.G. Broers, St. Gerlach 17te Valkenburg
en zulks voor het hebben van een mestopslag ?>
het bouwen van een nieuwe mestopslag op hel
adres St. Gerlach 17te Valkenburg (Bv 11126)-

Tervisielegging
De beschikking ligt vanaf 28 november 1994 ter
inzage: a. bij het Gouvernement (bibliotheek) tij-
dens de werkuren; b. ten gemeentehuizevan
Valkenburg aan de Geul tijdens de werkuren en
daarbuiten op de in deze gemeentegebruikelijk»
plaatsen en tijden, tot het eindevan de termijn
waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen
de beschikking.

Beroep . tOp grondvan artikel 20.1 juncto20.6van deyve
milieubeheerkan beroep tegen deze beschikking
worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State door: a. de advi-
seurs die gebruik hebben gemaaktvan de gele-
genheid advies uit te brengen over het ontwerp
van het besluit; b. degenen, diebedenkingen
hebben ingebracht tegen het ontwerp van het
besluit; c. degene, die bedenkingen heeft tegen
wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten
opzichte van het ontwerp daarvan zijn aange-
bracht; d. belanghebbenden, aan wie redelijker'
wijs niet kan worden verweten geen bedenkinge
te hebben ingebracht tegen het ontwerp van nej
besluit. Het beroep dientte zijn gemotiveerd, H»
moet worden ingesteld binnen zes weken na de
datum van de terinzageleggingvan het besluit
Het moet worden gericht, en in tweevoud wor-
den gezonden, aan deAfdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Kneuterdijk 22,
2514 EN 's-Gravenhage. Het besluit wordt van
kracht met ingangvan de dag,volgend op de
beroepstermijn van 6 weken (art. 20.3 WM).
Indien tegen het besluit bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State beroep is
ingesteld, kan een verzoek tot het treffen varL^,voorlopige voorziening als bedoeld in artikelo:» 1 ■tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht
aan de voorzitter van voornoemdeAfdeling wor-
den gedaan. Het besluit wordt niet van kracht
voordat op dat verzoek is beslist. Voor de inciie"htning van een beroepschrift is ’ 200,00 griffiereen
verschuldigd (te storten op girorekeningnummer
507590 ten name van de secretaris van de Raaa
van State) indien door een natuurlijk persoon
beroep is ingesteld, en ’ 400,00 griffierecht
indien door een rechtspersoon beroep is inge-
steld. De secretaris van de Raad van State
bericht de indienervoor welke datum het ver-
schuldigde griffierecht dientte zijn bijgeschreven.
Het griffierecht wordt terugbetaald als de beroep
zaak gunstigvoor de indiener afloopt. Degene,
die niet in staat is dit hedragte betalen, kan bij
de gemeentesecretarie een verklaring van de
burgemeester daarover vragen en die bij het
beroepschrift voegen. In bepaalde gevallen knjgl
men dan een korting of gehelevrijstelling van de
betaling van het griffierecht. Indien men naast ne
beroep ook een verzoek om voorlopigevoorzie-
ning indientkost dat’ 200,00extra indien een
natuurlijk persoon dit doet, en ’ 400,00 extra
indien een rechtspersoon dit verzoek doet. Ook
hieropkan korting worden verkregen.
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Viekteverzuim
'and °naal gezien valt Neder-
% tUlt de toon kij de bestrijding
Hj ! 6SS na net werk- Pakt gemid-
ion echts 26 procent van de per-
elev n een £las wiJn' bier °^;au er- in ons land is dat toch al41 procent.

Nederlandse werknemers komen er
niet graagvoor uit dat ze lijden aan
stress op hun werk. In Europa en de
VS geeft 32 procent van de perso-
neelsleden toe daar last van te on-
dervinden; hier is dat slechts 22
procent. Desondanks is stress in
Nederland veel vaker dan elders
een reden voor ziekteverzuim. Hier
is dat in 20 procent van de gevallen
dereden om zich af te melden; in de
andere Europese landen betreft dat
slechts 15 procent.
In de helft van de gevallen zeggen
de Nederlandse werknemers dat de
stress wordt veroorzaakt doordat ze
het te druk hebben. Veel vaker dan
buitenlanders melden ze problemen
met hun ogen of pijn door steeds te-
rugkerende bewegingen.
Opvallend in vergelijking met el-
ders is, dat arbeidskrachten in ons
land nauwelijks gestresstraken om-
dat ze moeten werken onder een
baas die ze niet mogen. Hier geeft
slechts drie procent dat als reden
op; over de gehele wereld ligt dat
aandeel op acht procent.

Nuts en Aegon gaan
iederlmneigen weg

Hm
_ De Qnenij ïeidtussen

2je. n Aegon over Nuts-Aegon, de
iw ostendochter van Nuts
!tjCj nn Aegon voor 28 procent par-
tjje^eert. is uit de wereld. De par-
% gaan op 1 januari 1995 defini-
Kts u- e^aar wegens „toenemend
lOjj^f?1^ van inzicht over de verdere
tan j e*ing v&n Nuts-Aegon bin-Cn^-^P-"lerf et afstand van zijn aande^
PeliH Van et reent om een direc-
ttei? te mogen benoemen. Ook
risso nde *wee Aegon-commissa-
jga zich op 1 januari volgend

'erug. Wel blijven de 90 werk-

nemers die van Aegon afkomstig
zijn, bij de ziektekostenverzekeraar
in dienst. Nuts-Aegon zal verder
door het leven gaan als Nuts Ziek-
tekosten.

Aegon en Nuts liggen al sinds sep-
tember 1993 met elkaar overhoop
over de koers van het gezamenlijke
ziektekostenbedrijf. De aandeel-
houders kwamen in 1991 overeen
dat, als Aegon van de stukken af-
wilde, ze „om niet" moesten worden
overgedragen aan Nuts.
De relatie tussen de aandeelhouders
verslechterde zienderogen. Zo er-
gerde Aegon zich aan bepaalde ver-
zekeringscontracten en kwam de
samenwerking verder onder druk te
staan door de fusie tussen Nuts en
Ohra in 1993. Op dezelfde dag dat
die fusie bekend werd gemaakt, liet
Aegon boos weten dat deze coöpe-
ratie „zeker niet paste in de door
Aegon gevolgde strategie." Aegon
verkoopt zijn produkten uitsluitend
via onafhankelijke assurantietus-
senpersonen. Ohra biedt verzeke-
ringen rechtstreeks aan. De strijd
verplaatste zich zelfs naar de
rechtszaal.

beurs

Herstel
effectTEKDAM ~ De Amsterdamse
61 v eurs is gisteren in rustiger
Keil^ 001"3! veiliger vaarwater ver-
kwan^fraakt. Na dagen van daling
tig J*1 het in New Vork tot een pit-
rnet rstel waarbij de beursthermo-

punt steeg tot 406>81-
Vafen kwam de beurs uit de ge-
in dJ,?one> die de laatste maanden
Jiandi 1 van 400 ligt.
Wemi

e aren verwachten deze week
Peil SJjeweging meer in het koers-
'ï'hanb- Street was gisteren
daa J^giving Day) en is ook van-
üitgp ;een halve beursdag) vrijwel
of en impulsen ten goede
dinsd kwade kunnen daarom pas
'n J?,,g uitwerking op het koerspeilOk°Pahebben
Winst IJna 2° Procent hogere netto-
trla arlriVan ING in de eerste negen
de k 0 n miste zijn uitwerking op
del liprs niet- Bij geanimeerde han-
sje-P deprijs geleidelijk op om te
f1an °p f 80- een winst van
f i' ln ■ Aegon won f 1,10 op

lips SAf*k herstel was er voor Phi-
laag "et de Matste dagen sterk om-
Schonte§nemdeelektronica-aandeel
VhtJ i' 7, 0 omhoog naar f 52,30.
geviiJ LPolygram werd f 1,30 ,op-
■°Pwaa 5 naar f 73'10' Een flinke-ring was weggelegd voor
°P n; mi?waarden. Akzo liep f 2,50
( 2 >aar f 196 en DSM verhief zich
üeurs naar f 133'50- CSM' die na"

tóarwirUi m 1:L Procent meer boek-
te ïnst bekendmaakte, werd
In d *WartJes duurder op f 67,40.
ftaar rei S

Q
eoCtor klom Unilever f 2,10

ken 193,90 en werd voor Heine-
f 252 ° meer betaald op
*ich ' / °ok Koninklijke Olie kon
laridri f

opwerken- Het aandeel be-ue* 1,50 hoger op f 186,60.

steu6 obligatiemarkt zette het her-
telen Woensdag door. Gemiddeld
staatB* lr\Sten van °'3 Punt voor de■^2_°ndsen te constateren

Hoofdfondsen v.k. sk
ABN Amro Hold. 60,70 60,80
Aegon 109,80 110,90
Ahold 52,70 52.40
Akzo Nobel 193,50 196,00
BolsWes.c. 34,20 34,30
CSM eert, ' 66,90 67,40
Dordtsche Petr. 194,00 195,40
DSM 131,20 133,50
Elsevier 17,20 17,50
Fokker eert. 14,50 14,90
Fortis Amev eert. 72.50 72,70
Gist-Broc. eert. 44^60 44,70
Heineken 250,90 252,50
Hoogovens nrc 76,30 76,60
HunterDouglas 75,90 76,00
INGc. 78,20 80,00
KLM 44,30 44,60
Kon. KNP BT 48,60 48,90
Kon. Olie 185,10 186.60
KPN 53,40 53,70
Nedlloyd 52,50 52,80
Océ-v.d.Gr. 73,90 73,50
Pakhoed eert. 45,00 44,50
Philips 50,60 52,30
Polygram 71,80 73,10
Stork 41,70 42,30
Unilever eert. 191,80 193,90
Van Ommeren nrc 45,50 45,10
Ver.BezitVNU 176,00 177,00
Wolters-Kluwer 120,00 120,90

Avondkoersen Amsterdam
In verband metThanksgiving Day
in de Verenigde Staten vond erdonderdagavond geen avondhan-
del plaats.

Binnenl. aandelen
Aalbertslnd 83.50 f 83,50
ABN Amropref. 58,70 58,70
ABN AmroHld.prf.c. 6,23 6,24
ACF-Holding 35.00 34,50
Ahrend Groep c. 155,50 f 156,50
Alanheri 37,30 37,50
Ant. Verff. 436,00 436,00
ARTUBiologicals 3,60 3,60Asd Options Tr. 21,40 21,40
Asd. Rubber 2,55 2,40
Atag Hold. eert. 111,70 111,50■Athlon Groep 69,00 69,00Athlon Groep nrc 66,40 66,00 aAut.lnd.R'dam 116,00 116,00
Ballast Nedam c. 71,10 71,10
BAM Groep 106,00 105,00
Batenburg 146,00 146,00Beers 189,00 190,00
Begemann Groep 29,60 29,90
Behndo 278,50 278,50
BesouwHold. 33,90 33,90
Blydenst.-Will. 29,50 29,00Boer De Winkelb. 70,60 70,70
Borsumy Wehry 25,50 25^0Boskalis eert. 35,50 f 35,50fBraatBeheer 23,80 24,00
Breevast 8,70 8,70

Burgman-Hevbroek 1380,00 1380.00
Calvé-Delfteert. 1340,00 1345,00
Calvé-Delftpref 885,00 885,00
CapVolmac 23,90 23,90
CeteqoHold, 41,00 e 41,20
Cindu Intern. 100,50 100.50
Clairaindo 279,40 279/10
ContentBeheer 28,50 28,50
CreditLBN 40,50 40,70
Crown v.G. eert. 151,50 152,50
CSM 66,90 67,40
DeDrieElectr. 15,20 15,20
Delft Instrum. 24,40 24,40
DICO Intern. 69,10 69,10
Dorp-Groep 35,20 35,50fDraka Holding 39,30 39,30
Econosto 23,00 22,50
EHCO KLM Kleding 36,20 36,20
EMBA 200,50 205,00
Enks Holding 120,00 119,70
EVC Intern. 76,80 76,80
Flexovitlnt. 88,50 88,00
Frans Maas eert. 51,70 51,50
FreeRecord Shop 29,00 29,00
Fugro eert. 34,40 34,40
Gamma Holding 92,30 92,70
Gamma pref. 6,00 6,00
Garzarellis 10,00
GeldersePap. 84,50 84,50
Getronics 55,30 55,50
Geveke 34,20 34,00
Giessen-deN. 63,30 63,90
Gouda Vuurvast 70,20 70,20
Goudsmit 29,50 29,50
Groenendijk 29,30 29,30
Grolsch eert. 52,50 52,00
Grontmij 62,80 63.00
GTI-Holding 155,00 154,00
Hagemeyer 136,90 139,00
HALTrust B 15,80f 15,80
HALTrust Unit 16,10 16,10
HBG 270,00 269,00
Heijmans 60,50 60,30
HeinekenHold. A 228,20 230,00
Heivoet Holding 27,50 27,50
Hesßeheerc. 18.80 18.80
Hoeks Mach. 77,50 77,50
Holl. Colours 87,00 87,00
Holl. Ind. Mij 63,80 63,80
HollSeaS. 0,41 0,40
HoopEff.bank 7,50 7.50
HunterD.pref. 1,95 1.95
IHCCaland 40,00 40 60ING 7,12 7,16
Inter/View Eur. 6,80 6,80
Internat.Muell. 93,50 93,00

Kühne+Heitz 35,20 35.50
Kas-Associatie 63,80 63,80
KBB 102,10 102,50
Kempen &Co 14,70 14,60
Kiene Holding 131,00 131,00
Kon. SphinxGust. 55,40 f 55,20
Kon.KNPßTc.pref. 7,56 7,55
KondorWessels 45,00 45,00
Koppelpoort 417,00 420,00
Krasnapolsky 140,00 140,50
Landré&Gl. 46,00 46,00
LCI Comput.Gr. 3,95 4,00 e
M.Enim 08-cert. 84,00 84,50

Macintosh 39.80 40,30
ManagementShare 1,30 1,30
Maxwell Petr. 200,00 201,00
MoearaEnim 1595,00 1600,00
Moolen Holding 40,70 40,10
MulderBoskoop 32,20 33,00
Multihouse 2,20 e 2,20
Naeff 485,00 485,00
NAGRON 89,00 e 89,10
Nat. Inv. Bank 132,00 132,50f
NBM-Amstelland 18,30 18.40
Ned.Part.Mij 51,00 51.00
Ned.Spnngst. 6900,00 6900,00
NEDAP 60,40 60,00
Nedcon Groep 37,50 38,00
Nedschroef Hold. 74,40 73,90
Neways Electr. 11,70 11,70
Nijv.-TenCate 81,00 80,70
NKFHolding 213,00 214,00
Norit 18,90 18,80
Nutricia VB eert 87,60 88,40
OPGcert. 43,50 43,60
OrcoBank eert. 61,60 61,70
Ordina Beheer 21,10 21,00
OTRA 296,00 295,00
P&C Groep 80,00 80,00
Philips Electr. d'9s 0,10
PieMedical 7,60 7,80
Pirelli Tyre 11,60 11,60
Polynorm 173,50 172,50
Porc. Fles 23,20 23,20
Randstad 87,50 87,40
Reesink 119,00 119,00
Rood Testhouse 4,50 4,70
Rothmans Int. o 4.10 4^06RotoSmeetsßoer 39,30 39,40
Samas Groep 57,50 58.00
Sarakreeks 5,80 6,50
Schuitema 1884,00 1884,00
Schuttersveld 42,00 e 43,00
Simac Techniek 19,00 19,00
Sligro Beheer 86,50 87,00
Smit Intern. 42,00 42,00
Smit Trafo c. 45,70 45,80
St.Bankiersc. 17,20 17,20
Stad Rotterdam c. 37,50 ■ 37,90
Telegraaf De 192,70 193,00
Textielgr.Twente 73,00 73,00
Tulip Computers 16,40 16,50
Tw.Kabel Holding 216,50 215,70
Übbink 58,50 59,00
Union - 26,80 26,80
VereenigdeGlas 556,00 556.00
Vilenzo 43,20 43,30
VolkerStevin 87,00 87,40
Vredestein 13,50 13,70
Wegener 123,90 123,50
Welna 49,00 49,50
Westlnv.F.wb 60,00 a 60,00a
WestlnvestF. 11,00 11,20
Weweler 37,50 36.00
Wolff. Handelmij 58,50 58.70
WoltersKluwer 488,00 488,00
Wyers 23,50 23,70

Beleggingsinstellingen
Adam EOE Ind.F. 438,00 443,00
ABF 112,50 112,50
ABNAmro A.inF 82,70 82,80

ABN Amro Aand.F. 94,10 94,40
ABN.Amro Amer.F. 68,30 68,40
ABN Amro Eur F. 84,10 86,00
ABN Amro Far E.F. 74,50 74,10
ABN Amro L.Gr.F. 182,90 182,90
ABN AmroNeth.F. 114,50 115.50
ABN Amro Obl.Grf. 200,60 200.80
ABN Amrorent.div 155,90 156,00
Aegon Aandelenf. 44,00 44,20
Aegon Spaarplus 5,00 s^ooAldollarßFS 30,60 30,60
Alg.Fondsenbez. 243,00 244,70
AllianceFund 7,10 a
Alrenta 231,60 232,30
Amvabel 88,50 86,80 dAsian Cap.F.s 59,50 58,00
Asian Select. F 97,70 98,50
Asian TigersF. 102,90 104,20
ASN Aandelenf. 52.00 51.60
Austria Global 1223.00 1223.00
Austro Hung. F. 7,50 7.50
AXAAand.lnt. 76,00 75,70
AXAE&LBelegg.l 93,70 92,50
AXAE&LBelegg.2 93.60 93,20
AXAE&LBelegg.3 117.80 117,80
AXAE&LBelegg.4 87,30 87,10
AXAE&LKap.Rente F. 118,80 119,00.
AXA Obl.Ned. 76,80 77,00
Bemco RentSel. 62,00 62,30
Bever Holding 4,80 4,80
Biogrondßelegg. 10,60 10,70
.CapaCitvßealty 1,37 1,37f
CL Aandelenfonds 94.10 94,10

-CL Liq.Groeifonds 102,50 102,50
'CLObl.Dividendf. 101,20 101,40
CLObl.Waardef. 122,10 122,30
Comm.ArgeusF. 87.90 87,90
Comm.BenacusF. 90,40 90,40
Comm.Cea F. 92,80 92,80
CuMPreferentF. 106,60 106,00
Delta Ll.Dollarf. 54,10 54,60
Delta Llovd ECU 55,10 55,60
Delta Lloyd Inv. 38,20 38,10
Delta Lloyd Mix 71.30 72,30
DeltaLloydRent 60.00 59.90
Donau Fonds 26,20 26,30
DPAmericaGr.F. 34,50 34,20EGFlnvestm. 156,00 156J)0
EMFRentefonds 83,20 83 20
EMS Growth Fund 103.60 103^80
EMS Income Fund 92.00 9180
EMS Offsh. Fund 101,20 101,20
Eng-Holl.Bel.Tl 10,60 10,60
Eng-Holl.Bel,Tr. 20,00 20,10
Envir.GrowthF. 41,50 41,60
Esmeralda part. 37,40 37,30
Eur.Ass. Trust 8,30 8,30
Euro Growth Fund 59,20 58.50
Euro SpainFund 7,80 7.80
FarEastSel.F. 76,20 76,20
GAFAm.Liq.F.ecu 1,55 1.56
GAFAm.Obl.F.ecu 1.80 1,82
GAFBfr.Liq.F.bfr 1058.60 1058,70
GAF DMLig F. ecu 1.61 1,61
GAF DM Obl.F. ecu 1,58 1,59
GAF Eng.Aandf. ecu 2,05 2,05
GAF Eng.Liqf.ecu 1,25 1,24
GAF Eng.Oblf.ecu 1,34 1.33
GAFEur.Ailhdf.ecu 2,19 2,21

GAFEur.Oblf.ecu 2,21 2,22
GAF Gl.Managf.ecu 2,48 2,48
GAFJap.Aandf.ecu 1,12 1,10
GAFJap.Liqf.ecu 1,65 1.65GAFJap.Obif.ecu 1,78 1.78
GAFN-Am. Aandf.ecu 2,20 2,19
GAF V.Oost.Aandt.ecu 3,05 3.08
German CityEst. 32,30 32,30
GimGlobal 55,50 55.30
Groeigarant 1,36 1,36
Holl. Eur. Fund 58.50 58.50
Holl. Obl.Fonds 131.50 131.50
Holl. Pac. Fund 134.50 130.20
Holl. Sel.Fonds 98,50 98,50
Holland Fund 89,20 90,20
Hooge HuysHypf. 124,20 124,00
INBBnk Verre Oost. F. 44,80 44,60
INGBnkDutchF. 60.40 60,70
INGBnkGeldm.F. 61,27 61,27
INGBnkGIob.F. 52,00 51,80
INGBnkOblig.F. 33,20 33.20
INGBnkßentegr.F 129,60 129,60
ING Bnk Spaard.F. 103.92 103,92
Interbonds 488,00 488,00
Intereffekt500 27,00 27,00
Intereffektwt 22,60 21,60
Intereffekt Yen Value 80,70 80,70
Investapart. 78,50
ISHimal.Funds 17,10 17.30
Jade Fonds 204,10 206,80
Jap.Convertible.F. 50,00 50 00
Jap.lnd.AlphaF. 7050,00
Jap.Sect.Rat.Yen 5400,00
JapanFund 18,40 18,40
Korea Pac.Tr. $ 14,10
LatinAm.Eq.F. 96.70 98.40
LeveragedCap 57,80 58,00
Liquirent 54,65 54,65
Mal.Capital F.s 15,60 15.70
MeesObl.Div.F. 115,60 115,80
Mexico IncomeF. 18,00 17,80 .
Mondibel 77,10 77,30
Nat.Res.Fund 73.20 72,20
NewAsia Fund 9,70 e 9.70 e
Nomura Warr. F. o,lBe 0,17
OAMFRentefonds 11,75 11,90 f
Obam,Belegg. 305,50 306,20
OhraAand.F. 63,10 63,00
Ohra Liq.Grf. 54,30 54,30
Ohra Obl.Df. 54,90 55.00
Ohra Obl.Grf 55,30 55,30
Ohra Onr.G.F. 58,10 58.30Ohra Totaal F. 58,00 57,90
Orange Fund 27,40 27,50
Pac.Dimensions 31,00 31,00PiersonRente 129,00 128,90
Pitcher 45,00 45,00
Postb.Aandelenf. 57,00 56,70Postb.Beleggf. 57,50 5750
Postb.Obl.f. 48,00 48,00
Postb.Verm.gr.f. 60,10 60,10
Rentalentßel. 169.40 169,70
Rente Plus F. 45,40 45,40 'Rentotaal NV 38,70 38,90
RG Aand.Mixfund 59,10 59,10
RGAmericaF. 132,60 132,10
RGDivirentF. 51,40 51.50
RGEuropeF. 125,00 124,90

RGFlorenteF. 129,60 130.00
RG HollandsBezit 96,20 96.10
RG NettorenteF. 105,60 105,60
RG Obl.Mixfund 61,20 61,30
RGPaciücF. 136,70 137.10
RG Rente Mixfund 63,60 63,70
Robeco 110.10 110,60
Rodamco 50.60 50,90
Rodamco Ret.Ned. 100.10 e 100,20
Rodin Prop.s 68,00
Rolmco 112.30 112,50
Rolinco cum.p 89,00 89,00
Rorento 82.50 83,30
Schrod.lnt.Pr.F 28,40 28,50
Sci/Tech $ 13,50 14,60
SuezGr.Fund 50,40 50,40
SuezLiq.Grf. 201,10 201,10
Technologv Fund 16.30 16.30
TokyoPac.Hold. 232,00 229,00
Tolsteeg,Beleggmij 344,00 344,00
Trans Eur.Fund 87.50 88,30
Transpac.F. 345,00 344,80
Uni-Invest 19,20 19,10
Unicolnv.Fund 64,90 65,50
Unifonds DM 33,00 33,00
Vaste Waard.Ned 52,70 52,70 eVastNed 104,50 103,50
VHSOnr.Mij 4,70 e 4,70 eVIB NV 44,40 44,50
VSBAand.F. 98,40 98,40
VSBLiq.Groeif. 100,00 100,00
VSB Mix Fund 60,10 60,70
VSB Obl.Groeif. 108,50 108,70
VSB Rente Fonds 100,80 101,00
WBO Intern. 67,00 66,60
WereldhaveNV 94.80 e 95,70
World Prop.F. 68.00 68,00

Wall Strest
allied signal 30 'A gesloten
amer.brands 33
amer.tel.tel 50
amoco corp 60 'A
asarcoinc. 26
bethl. steel 16 Vs
boeingco 44 'A
can.pacific 15 'A
chevron 42 'A
chiquita 12 'A
chrysler 47 V»
citicorp 41 'A
cons.edison 25 '/«
digit.equipm. 33 Vi
dupontnemours 52 'A
eastman kodak 46 'A
exxon corp 60 Vi
ford motor 27 'A
gen. electric 46
gen. motors 37 'A
goodyear 32 'A
hewlett-pack. 95 V>
int. bus.mach. 69 'A
int. tel.tel. 80 'A
kim airlines 25 'A
mcdonnell 137 'A -
merck co. 35 'A
mobil oil 83 'A
omega financ. 25

phihps 29
royaldutch 107
sears roebuck 46 'A
sfe-south.pac. 16 -A
texaco me. 61 'A
travelers 31 Vt
united techn. 55 SA
westinghouse 12 Vi
whitmancorp 15/4
woolworth 14 Vi

Advieskoersen
amerik.dollar 1,680 1,800
austr.dollar 1.26 1,38
belg.frank (100) 5,28 5,58
canad.dollar 1,200 1.320
deensekroon (100) 27,10 29.60
duitse mark (100) 109,50 113,50
engelsepond 2,59 2.84
finse mark (100) 35,05 37.55
franse frank(100) 31,05 33,80
griekse dr. (100) 0,63 0,80
hongkongdlr.(lOO) 19,25 23,25
iersepond 2,55 2.80
itaUire (10.000) 09.85 11,55
jap.yen (10.000) 173,00 179,00
noorse kroon (100) 24,20 26,70
oosUchill. (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) 22.00 24,50
zwits.fr.(100) 129,50 134,00

Wisselmarkt
amerik.dollar 1.74475-1.74725
antill.gulden 0,9700-1,0000
austr.dollar 1,3220-1,3320
belg.frank (100) 5,4445-5,4495
canad.dollar 1,26875-1,27125
deensekroon (100) 28,605-28,655
duitsemark (100) 112,0350-112,0850
engelsepond 2.7260-2.7310
franse frank(100) 32,605-32,655
griekse dr. (100) 0,6780-0,7780
hongk.dollar(100) 22,4950-22,7450
iersepond 2.6930-2,7030
ital.lire (10.000) 10.825-10,875
jap.yen (10.000) 177,450-177.550
nwz'eel.dollar 1.0790-1,0890
noorse kroon (100) 25,565-25.615
oostenr.sch.(100) 15,9150-15.9250
port. escudos(100) 1,0780-1.1180
spaanse pes.(100) 1,3390-1.3490
zweedsekr. (100) 23,455-23.505
zwits.frank (100) 132.255-132,305
ecu. 2,1310-2,1360

Indexen
'CBS-koersindex 268,40 271,00
EOE-index 402,00 406,81

Optiebeurs
serie omzet v.k. s.k.

KPN cjan 55,00 458 1,00 1,10
abnamrocapr 65.00 457 1,80 1,80
abn amro c 099 60,00 260 10.00 10.30
abn amro p jan 60,00 260 1,50 1,30
ah c jan 52.50 142 1.40 1,60
ah c jan 55,00 148 0,50 0,60
d/fl pjun 165,00 1000 2,80 a 2,30
els c jan 18,00 250 0,30 0,40
els c apr 18,00 191 0,80 0,90
coc c dcc 400,00 235 7,70 10,20
coc c dcc 405,00 462 5,20 7,30
coc c dcc 410,00 852 3,10 4,60
coc c dcc 415,00 434 I,Bob 2,70
coc c dcc 420,00 217 1,00 1,40b
coc c jan 405.00 231 9,80 12,00
coc c feb 410.00 164 9,00 b 11,60
coc pdec 395,00 247 2,90 1,70
coc pdec 400,00 423 4,50 2,60
coc pdec 405,00 745 6.90 a 4,30
coc pdec 410,00 295 9,80 6,60
coc pjan 400,00 148 7,20 a 5,30
coc pjan 405,00 227 10.00 a 6,90b
hoog pjan 75,00 263 3,00 2,60
ing c dcc 80,00 896 1,00 1,40
ing c jan 80,00 166 2,00 2,60
mg c apr 85,00 156 1,80 2,40
ing cjul 85,00 147 2,50 3,00b
kim c 096 40,00 449 11,50 11,80
kim papr 45.00 151 3,00 3,00
olie c dcc 190,00 170 1,40 1,90
olie c dcc 200,00 150 0.30 0,30
olie cjan 185,00 175 5.80 6,70
,olie cjan 195,00 193 1,80 2,20
olie c apr 180,00 187 13.50 a 13,80
olie c apr 210,00 212 1,70 1,90
olie c 096 160,00 175 36,00 37,00
olie pjan 180,00 215 2.00 1,80
olie papr 180,00 562 3.70 3,30
phil c dcc 50,00 1020 2,00 2,80
phil c dcc 52,50 183 0,80 1,30
phil c dcc 55,00 191 0,30 0,50
phil c jan 50,00 179 2,70 3,70
phil c jan 55,00 575 0,90 1,30
phil c apr 50,00 345 4.40 5,30
phil pjan 50,00 280 1,60 1,10
phil papr 50,00 383 2,60 2,20
tops c dcc 750,00 151 3,40 4,90
tops pdec 710,00 190 6,80 4,30
unil c jan 200,00 282 2,90 3.50
umi pjan 190,00 166 3,80 2,90

Goud en zilver
GOUD: onbewerkt 21,290-21,890,vorige
21,200-21,800, bewerkt 23.490 laten, vo-
rige 23,400 laten.
ZILVER: onbewerkt 250-320, vorige
250-320, bewerkt 360 laten, vonge 360
laten.
a-laten g=bieden+ex.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

economie

Nederlanders drinken vooral na het werk alcohol

Grappen met collega's
helpt goed tegen stress

Van onze redactie economie

'Hal/ " Dè truc om werkstress tegen te gaan, is grappen
PtofF 6n met e ano^ere personeelsleden. Op nummer 2 staat een
wr~ °^ theepauze. De landsaard speelt echter mee: negen op

tien Denen gaan even met collega's geiten, terwijl slechts
L °P de tien Spanjaarden klieren om tot rust te komen. Zij
L n ook niets in chocola eten als relax-recept; terwijl dit voor|Jua de helft van de Duitsers (40 procent) een beproefd middel

I* blijkt uit een onderzoek naar
A ss en debestrijding ervan onder
k,oorPersoneel in zestien landen.
IMid 0 §ever is Arise, een wereld-
PetTj organisatie van wetenschap-
toed ï ontsPanmng bestuderen.
pip panders zijn serieus princi-
■ïn ne* Saat om voorkomen
L,stress. Ze scoren relatief laag
of * nuttigen van een frisdrankje
is ve^ Pauze-borreltje'. Dè remedie
tjjj 'Sens 'ons' variatie van werk-
Hjj ,n (58 procent versus een ge-
s*n lde van 41 Procent) °f afwis-
de § van taken. Een blokje om inoo£auz e is volgens de Nederlanders
jeafeen goede manier om stress vanSI te schudden.

Impasse Boelwerf blijft
Van onzeredactie economie

SINT NIKLAAS - Het dramati-
sche huwelijk tussen de Bege-
mann Groep van Joep van den
Nieuwenhuyzen en de Vlaamse
overheid duurt nog steeds voort.
Gisterochtend sprak de recht-
bank van koophandel in het Bel-
gische Sint Niklaas geen oordeel
uit over een eventueel faillisse-
ment van de Boelwerf, de nood-
lijdende scheepswerf van Bege-
mann (50,01 procent) en de
Vlaamse overheidsholding Gim-
vindus (49,99 procent).
Begemann en Gimvindus willen
zo snel mogelijk van elkaar af,
maar willen de strijd met zo min
mogelijk financiële kleerscheu-
ren doorkomen. Ook de recht-
bank kon niet anders dan deze

moeizame echtscheidingsproce-
dure voort laten sudderen.
Reden was de opstelling van het
Openbaar Ministerie (OM). Dat
weigerde zijn standpunt tijdens
de zitting bekend te maken en
eiste nog enige bedenktijd. Het
OM wil zijn mening over een
faillissement van de Boelwerf
schriftelijk aan de rechtbank
kenbaar maken. Pas daarna
volgt het oordeel van de rechter.
De raad van bestuur van de
Boelwerf constateerde tijdens de
zitting dat de verhoudingen tus-
sen de Groep en Gimvindus
sinds vorige week niet zijn ver-
anderd. Desalniettemin vond de
raad een faillissement- niet no-
dig. leder initiatief dat de werf
kan redden is welkom, zo pleitte
advocaatLange namens de raad.
Voor de 1.100 werknemers, die

de werf al bijna twee weken be-
zet houden, was het geding we-
derom een sein tot actie. Een
directe uitspraak van de rechter
lag immers in het verschiet, 's
Ochtends vroeg vertrok een lang
lint van scheepsbouwers naar
Sint Niklaas. De actievoerders
verplaatsten zich per fiets, auto
of bedrijfswagens, zoals brand-
weerauto's. Voor de deur van de
rechtbank bouwden zij een blok-
kade met een aantal betonblok-
ken.
Onder begeleiding van de Rijks-
wacht slaagden de advocaten
erin de rechtbank via een andere
deur binnen te komen. Directeur
Luc Bossijns kwam echter niet
het pand in. Agenten gaven hem
te verstaan buiten te blijven uit
angst voor een verstoring van de
openbare orde.

Nederlander
in top van

Wereldbank

Van onze redactie economie

AMSTERDAM - De Nederlan-
der J.W. Muis wordt op 15 fe-
bruari volgend jaar vice-presi-
dent bij de Wereldbank. Hij
krijgt ondermeer de verantwoor-
delijkheid voor de begroting en
voor de financiële informatie
van de bank en rapporteert di-
rect aan topman Lewis Preston.

Muis wordt de opvolger van de
Brit Stephen Eccles, die eind de-
ze maand opstapt na 28 jaar bij
de Wereldbank te hebben ge-

werkt. Muis is nu nog werkzaam
bij de accountants Moret, Ernst
en Young in Amsterdam. Hij
heeft daar in de loop der tijd di-
verse functies met een interna-
tionaal karakter bekleed.

De 51-jarige Muis is door de We-

reldbank gevraagd te sollicite-
ren. De benoeming weerspiegelt
het streven van bankpresident
Preston om nieuw bloed in zijn
bank te pompen. De voorkeur
van Preston gaat daarbij uit
naar mensen uit de particuliere
sector.

Eerder deze maand werd bekend
dat Ernest Stern, sinds 1991 al-
gemeen-directeur bij de Wereld-
bank, opstapt. Stern gaat naar
de investeringsbank J.P. Mor-
gan. Zijn opvolger is nog niet
bekend.

Traditioneel bankieren levert het meest op

Netto-winst ING Groep
bijna 20 procent hoger

Van onze redactie economie

AMSTERDAM - De ING Groep
verdiende in de eerste negen maan-
den van dit jaar netto f 1.646 mil-
joen gulden. Dat is 18,7 procent
meer dan in dezelfde maanden van
vorig jaaren ook een tikkeltje beter
dan analisten gemiddeld hadden
verwacht. Het aandeel ING - waar-
achter schuilgaan Nationale-
Nederlanden, ING Bank (voorheen
NMB) en de Postbank - steeg daar-
door op de Amsterdamse Effecten-
beurs nog iets verder dan de afgelo-
pen dagen al het geval was.

De verbetering van de resultaten
van de bankverzekeraar komt van
zowel de verzekerings- als van de
bankactiviteiten. Heel in het alge-
meen profiteren alle banken op dit
moment weer van een gunstiger
rentestructuur: geld kan voor korte
termijn met lagere rente worden
aangetrokken en tegen hogererente
op de langere termijn worden uitge-
leend aan bedrijven en particulie-
ren (ondermeer hypotheken). Dit
traditioneel bankieren leverde ING
in de afgelopen periode f 673 mil-
joen op, 16,9 procent meer dan een
jaar eerder.

Wat doorgaans tot de meeste
schommelingen in de resultaten
leidt, zijn de handelsactiviteiten
voor eigen risico en de provisies. Is
het buitengewoon rustig op de in-
ternationale kapitaalmarkten, dan
is er ook minder te verdienen aan
provisies. Met die provisies liep het
nog wel los bij ING, al bleef de
winststijging hier, met 13,5 procent,
wat achter bij het totale groeiper-
centage.
De financiële transacties daarente-
gen bleven heel sterk achter bij die
in de eerste negen maanden van

1993. De handel in valuta leverde
aanzienlijk minder op dan een jaar
geleden.
In de sector verzekeringen lopen
vooral de levensverzekeringen als
een trein. De stijging van het resul-
taat in deze sector (plus 23,2 pro-
cent) werd vooral gerealiseerd in
Nederland, Amerika èn in Japan.
Nieuw opgezette verzekeringsbe-
drijven in Hongarije, Italië, Korea
en Taiwan voldoen aan de verwach-
tingen en zullen binnen de daarvoor
gestelde termijn hun bijdrage gaan
'everen aan het resultaat.

Recordaantal
Nederlanders
op vakantie

UTRECHT - In de periode okto-
ber 1993 tot en met september
dit jaar is een recordaantal Ne-
derlanders op vakantie gegaan.
Liefst 69 procent van de mensen
nam een vakantie van vier dagen
of langer. Dit heeft het onder-
zoeksbureau Nipo gisteren be-
kendgemaakt in Utrecht naar
aanleiding van de binnenkort te
houden Vakantiebeurs.

Drie jaar lang was de vakantie-
deelname van de Nederlandse
bevolking van 18 jaar en ouder
blijven steken op 68 procent.
Tien jaar geleden ging nog
slechts 55 procent van de Neder-
landers op vakantie. Tweederde
ging het afgelopen seizoen naar
het buitenland, eenderdebleef in
eigen land.

Van de mensen die niet op va-
kantie gingen, gaf 32 procent
geldgebrek als reden op. Een
vijfde van de thuisblijvers was
lichamelijk niet in orde en 12
procent zei niet van vakantie te
houden.

Banenplan voor
chemie-sector
lijkt geslaagd

DEN HAAG - De Koninklijke Ne-
derlandse Chemische Vereniging
(KNCV) en de Vereniging van de
Nederlandse Chemische Industrie
(VNCI) claimen dat hun actie om
werkzoekende chemici aan de slag
te krijgen een succes is. In mei nog
verwachtten ze twee jaar nodig te
hebben om 200 van de 700 werkzoe-
kende chemici aan de slag te hel-
pen. Dat aantal is na een half jaar
al gehaald.

Het gaat om tijdelijke arbeidsplaat-
sen, 100 in het bedrijfsleven en 100
bij universiteiten en onderzoeksin-
stellingen. Economische Zaken
steunt het banenplan. Er is nog
ruimte voor enkele tientallen werk-
zoekenden.
De twee verenigingen willen met
het banenplan chemisch talent be-
schermen en de maatschappelijke
investering in hun studie scheikun-
de behouden. Naar verwachting
trekt de arbeidsmarkt voor chemici
eind 1995, begin 1996, weer aan.

Niet welkom

Klachten over debeZorging op
Zaterdag?

Bel dan
alléén het hoofdkantoor

045-739911
'ussen 8 en 12 uur.

Vrijdag 25 november 1994 97

" Directeur Luc Bossijns (rechts) van de Boelwerf en mede-directielid Meersman (op
de voorgrond met tas) blazen de aftocht omdat ze van de Rijkswacht de rechtbank
nietbinnen mogen. Honderden werknemers van de werfkijken de twee na. Foto: ANP
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„Veneken" OCCASIONS
Geselecteerd Gecontroleerd Gegarandeerd

ZB-39-VT GT-ZT-92 DB-XD-92 RL-23-FH
VW Polo 1300 coupé Peugeot 205 Accent Daihatsu Charade Audi 80 1.8 Sl^Vo'L ’ .6.900,-1 IM, ’ 20.950,-1 1 '%A f 17.900,] \ '87' beifl"neL/ 14.750,-

FJ-VT-18 w,J,,Xn"°i_ /»i -i XY-65-SG ZK-89-P8
Nissan Primera gasins.an KwSiJ Audi 80 18 Mazda 323 9asinstaMl^boo'L f 24.500,] teer*f 27.950,] |90 f 23.850,] |MëT'"/^20.750,-

GN-JG-49 TR-40-NS YK-49-KJ RR-73-GF
Fiat Cinquento BMW 316i VW Jetta Pacific 1.8 BMW 316
'93, rood , ..m ng-n '88, grijsmet. ,*- yeft '90< 9«ismet. rIQ Af\i\ '87, grijsmetalli» 11 Q/J/l13.000km f IH.£OU,- 101.000km f 10./OU- 73.000km J lif.H-UU,- 131.000km ’ 7 I.Jjl/V,-

VW^MUi FH-PH-59 DT-RT-90 FN-VN-28■m" . vfell^ess., auberg Volvo 440 GL Peugeot 309 XL Daihatsu Applausef44.750,] 1 loo^r"6'/26.500,-| | l^^J 19.900,] \l2b^trx'f 23.900,-

Verkoopcentrum
Peter Schunckstraat 10, Heerlen

Tel.: 045-412641
D3541

Automobielbedrijven
KOMPIER B.v.

ü OPRUIMINGÜ
Onderdelen van Saab en Lancia

worden tegen de laagste prijzen verkocht
Zoals: - uitlaten, voorruiten, zijruiten, achterruiten- sportsturen, diverse pakkingen, plaatwerk- alarmsystemen, spiegels, stoelbekleding

- remblokken, remschijven, koppelingen, radiatoren- schokdempers, koplampen, achterlichtglazen
- waterpompen, keerringen, ruitewissers, bumpers- etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc.

Voor
SAAB: 92, 93, 95, 96, 99, 90, 900, 9000
LANCIA: Bèta, Gamma, Trevi, All2, Ypsilon, Prisma, Delta,

Dedra, Thema
Wanneer: Vrijdag 25 november 09.00 -18.00 uür

Zaterdag 26 november 10.00 -17.00 uur
Twee maal originele COCA-COLAKOELKASTEN
(voor club/vereniging)

Waar: Lancia Center Kompier
Galjoenweg 45 te Maastricht

Alfa 33 I.3sportwagon 02-1989 rood ’17.900,- £f *ÏZ> \Alfa 3.3 1.7 IB I 1-1993 bord.met. ’28.900,- /__t_MpSß_J__K\
Alfa 75 1.8 01-1989wit ’15.900,- ,jttfmW^^^^mUKSLB Alfa 75 1.6 IE 08-1990 beigemet. ’17.900,- WfïffIWMWtWwVWWAlfa 155 1.7TS 01-1994rood ’32.900,- WffffWf■f _W_J>lj
Alfa 155 1.8 TSI. 01-1994 ant.met. ’42.500,- JBJj■■f__ 1 HV_£
Alfa 164 2.0 TS 01-1990 zwart ’25.900,- -$£f_?lC___________tS&|jß
Alfa 164 2.OTSL 02-1993 bl.met. ’48.500,- "jfeÊi» ~ jf* ~J
Alfa 164 3.0 V 609-1988 blauwmet. ’19.500.- Bjjraja MiHÉrt $%&&

fl BMW 518 vele extra's 02-1990 ’26.900,- mmWS^^m^®aßP^
Citroen 1.1 AX Plaisir 03-1991 rood ’12.900,- '■ —Fiat Tipo 1.4SiE 04-1992 rood ’21.900,-
Ford Escort 1.4iCL 06-1991 rood ’19.900,- fi.'TTXTfITTFT^rTBBr
Ford Sierra 2.0 CL sd. 11-1989 grijsmet. ’1.2.900,- lliÜ4JMJ|444kuq-IB
HondaCivic 1.51GL 10-1991 rood ’21.900.- _^____l_Uy_ü_ü_l__Uwjai
Honda Accord 2.0 aut. 08-1991 wit ’26.900,- "

Hyundai Excel GLS 04-1991 ant.met. ’17.500,- Kansloze kinderen kum uHyundai Scoupe aut. 04-1991 rood ’ 21.900,-
B Hyundai Scoupé GT 04-1991 rood ’21.900,- kansrijk maken voor een

Hyundai Lantra 1.6 GLS 08-1991 bl.met. ’21.900,'- tientje per maand via het
Hyundai Sonata 2.0 GLX 10-1990 beigemet. ’19.900,- 'Laat ze Leren'-programma
Renault 19 TR Europa 01-1992 blauwmet. ’18.900,- _, . „ ..
Renaul,2lTLHß 05-1990 bl.met. ’16.900,- van rerre des Hommes. Met
SuzukiSwift I.3GS 07-1993 zwartmet. ’21.900,- uw hulp kunnen ze naar

H Va. bwj. 1986 1 jaar garantie school en een zelfstandige
Demo's toekomst opbouwen.
Hyundai Sonata 04-1994 beigemet. Bel 070-363 79 40 voorI AUTOCENTRUM ' "tTAZAA*
C^ Affl-TflC Am __^^^^^^^^^ tnv- Terre des Hommes te

m. Den Haag, onder vennel-
I akerstraat 128, B ding van 'nieuwe donateur
I bruriSSUm tJ B Laat ze Leren', giro 252525

Me|efoono4^sl644^^^^ W terre des hommes f\

|i»iiaiy-i|
ROTOR B.V.
""! ' '. Peugeot 205 GR 1984
Citroen BK Progress 1992
Mitsubishi Galant 1.6 Gl 1986
Fiat Uno 45 1987
ToyotaCelica 1.6 Coupé 1983
Ford Escort CL 1986
FordOrion 1985
Honda Prelude 1983
Opel Kadert HB 1985
Fiat Uno 55 1985
Ford Sierra 2.0CL 1987
Honda Civic 14 GL 1988
Mazda 626 Hatchback 1987
Renault 9 GTX 1986
Honda Shuttle 1985
Honda Civic 3d 1987
Nissan Primera 2.0LX 1991
Honda Accord 2.0 1988
Honda Civic 4d. LSi 1992
Toyota Corolla 1.3 HB 1988
Fiat Tipo 1.4i 1990
Honda Civic Sedan 1988
Opel Corsa 1.3 1988
Honda Accord 2.0EX 1988
Honda Civic Sedan GL 1988
Mazda 626 Coupé 2.0 GLX.I9BB
Honda Civic Silverstone 1991
Honda Civic Sedan 1.5iGL.1989
Honda CRX veel extra's 1991
Honda Accord Style 1987
Nissan Sunny 1.4 HB 1991
Ford Fiësta Cheers 1991
VWGolf CL 1987
Mazda 6261.8 GLX 1990
VWGoIfC 1986
Renault 19 GTR 1990
Ford Escort 1.6 CLX 1990
Fiat Uno 70 ie 1992
Renault 19 TR4d 1991
Renault 19 GTS 1992
Volvo 440 GLE 1990
Daihatsu Applause LSi 1993
Peugeot 205 GTi 1.9 1990
Honda Accord 2.0 1991
ToyotaCelica 1.6 1992
8MW520i24V 1991

AUTOMATEN
Opel Kadert 1982
Honda Civic 3d 1984
Mazda 323 HB 1986
Honda Accord 2.0i 1991

0334

Heerlerhaan 229, Heerlen
Tel. 045-416900

tas

Peters Auto 's JHaeU
Stationsplein 4, 6081AJHaelen F3PE?-ITelefoon (04759) 2215 mmmm9*

Op al onze occasions volledige garantie. Nationale autopas aaiwgSJ

Uit voorraad leverbaar
C 250 D blauw/zwartmet., Elegance, nieuw

C 180 wit nieuw
C 180 Borniet Elegance, nieuw

C 250 D Elegance, zilvergrijsmet.,
4.000 km, 1994

C 180 Esprit, sign.rood, 1993
MERCEDES 200-SERIE qB g

300 CE parelmoergrijsmet., div. extra's, aut ]:««
300 TDT 4 Matic, bl./zwartmet., div. extra's, aut "&
300 D Turbo, perlblauwmet, div. extra's, airco ]j&
300 D anthracietmet., div. extra's, aut 'fg!
300 D parelmoergrijsmet., div. extra's '1$
250D malachitmet., div. extra's '%*250 D anthracietmet., div. extra's ]sj
300 E blauw/zwartmet., div. extra's, aut '^300 E groenmet., div. extra's, aut Hm
260 E malachitmet., div. extra's, aut., airco 'A?m
260 E anthracietmet., div. extra's ]"&

.230 E donkerblauw, div. extra's, aut ]_»g
200 barolorood, div. extra's, ABS, 5-bak IMO

MERCEDES 190-SERIE qB9
190 D 2.5rookzilvermet, div. extra's, nieuw model, aut. .-i=?7
190 D 2.5 wit. div. extra's "&
190 D signaalrood, div. extra's 'AAi
190D wit, div. extra's ]sg
190E 2.3 anthracietmet., div. extra's, nieuw model 'AAn
190E 2.3 blauw/zwartmet., div. extra's 'fq]
190E 2.0 almandinroodmet., div. extra's, 5-bak '"$190E 2.0 blauw/zwartmet., div. extra's, 5-bak 'Ajn
190E 2.0 zilvergrijsmet., aut, nieuw model 'Am
190E 2.0 donkerblauw, nieuw model, ABS, 5-bak =ï8190E 2.0 zilvergrijsmet., div. extra's, aut '3i
190E 2.0 donkerblauw, div. extra's, 5-bak "&
190E 1.8 donkerblauw, div. extra's i 1S

MERCEDES COMBI-UITVOERINGEN „6300 TDT 4 Matic, blauw/zwartmet., div. extra's, aut ]*»£
300 TD anthracietmet, div. extra's, W 123 ]_»5
230 TE groenmet, div. extra's, W 123 IS°

MERCEDES S-KLASSE qB3
280 SE patrolgroenmet, div. extra's, leer, aut ] qB5280 S blauwmet, div. extra's, aut 1'

INRUIL OVERIGE MERKEN 7fjo
Suzuki Alto GL roodmet, spec. uitvoering 1992 11-'Jn
Renault 25 blauwmet, div. extra's 1989 9-'50Rover 216 SE blauwmet, perfecte staat 1986 4./3
Opel Omega combi 2.0i, roodmet 1991 21 _n|l
BMW 518i, div. extra's 1991 32-5$
VW Golf 1.8 groenmet 1986 <*%
VW Passat CLD 50 KW, roodmet, zeer mooi 1991 24./»ï
Nissan Bluebird 2.0D wit 1988 ifABMW 735igrijsmet, div. extra's, aut 1989 25.s»0Ford Escort 1600 L grijsmet 1985 jAn
Porsche 928 wit, div. extra's 1981 165 U

r^| Snelle levering van
k§* nieuwe auto's in gewenste *£
iWIB | kleur en uitvoering | [■■>

'S AVONDS NA AFSPRAAK -
Ui gjpp^nii giriMaS_i--^_flll-l-BI -— iiiisaarT^^J^Bl PSBJ

K^wwwi»Mi»MulMiüii... 'iin |mii(lMb»p " " """""" IMIIImHH_- iBBr^^HEI E*»"^'' » ü^wj «ZrB ' ' WlÉ_l_iK^Br j**f__ S«.. vs~h>a 19 ■ 1-B-_V ESSfctek __^___l _F^w

ALFA ROMEO INTRODUCEERT EEN NIEUW, OPMERKELIJK AUTOCONCEPT: DE ALFA 145. EEN INNOVATIEF ONTWERP, EXCEPTIONEEL RUIM EN CREATIEF VORMGEGEVEN. EEN NIEUWE NORM IN ZIJN KLASSE; COMFORTABEL, '. W
MULTI-FUNCTIONEEL EN VEILIG: ONVERVORMBARE KOOICONSTRUCTIE, STUURBEKRACHTIGING, AIRBAG EN GORDELSPANNERS. BETROUWBAAR EN SPORTIEF DANKZIJ DE WEERGALOZE WEGLIGGING EN DE BEPROEFDE
MOTOREN (BOXER 1.4 lE, 1.6 lE, 1.7 IE 16V OF 1.9 TD). ALFA 145. DE AUTO DIE ER NOG NIET WAS EN NU BIJ ONS KLAAR STAAT. KLAAR VOOR EEN PERSOONLIJKE KENNISMAKING. KLAAR VOOR EEN ALLES V
ONTHULLENDE PROEFRIT. ALFA 145 V.A. FL. 29.950,-. LEASEPRIJS V.A. FL. 785,-. PRIJS INCL. BTW/BPM EXCL. KOSTEN RIJKLAAR MAKEN. LEASEPRIJS PER MND. EXCL. BTW, 48 MND./20.000 KM. PER JAAR VIA ALFIN LEASE. $\ ajjfj

ALFA 145.
OPMERKELIJK ALFA ROMEO.

AUTOBEDRIJF COUMANS GELEEN BV GARAGE CREEMERS AUTOM.BEDR. E.A. KOZOLE BV
Rijksweg Zuid 310, Geleen Raadhuisstraat 16, Roermond Edisonstraat 23, Landgraaf

046-75 62 22 04750-2 10 92 045-32 10 88
AUTOCENTRUM SANDERS BV AUTOBEDRIJF VLEUGELS BV AUTOM.BEDR. MAT HUKKELHOVEN

Akerstraat 128, Brunssum Weerhuisweg 1, Maastricht , Oudeweg 30, Linne
045-25 16 44 ' 043 - 63 48 95 04746-19 68 ______—

Vrijdag 25 november 19948Limburgs Dagblad



Onderhoud
agen over auto-onderhoud ge-

pj|n een verdeeld beeld. Liefst 96
ge°fr

ent van de ondervraagden
jaa e au*o minstens eens per
laat H6n serviceDeurt> 84 procent
bon,-] een dealer of onge-
Z^f garage doen.
Sc uitvoeren van controles
28°°rt echter niet hoog. Slechts
per Procent kijkt, meestal eens
Met maanc^' naar het oliepeil.
65 name onder vrouwen en

-Plussers gaf meer dan dehelft

aan niet te weten hoe banden-
spanning of olieniveau op peil te
brengen.
Ondanks alle file-leed geeft 79
procent aan plezier te hebben in
autorijden, onder jongeren
(18-24 jaar) zelfs 97 procent. Ge-
middeld gebruikt men de auto
4,8 dagen per week.

Interessant is dat een meerder-
heid van zestig procent vindt dat
telefoneren tijdens het rijden
verboden moest worden. Veertig
procent vindt dat roken in de
auto evenmin toegestaan moest
zijn. De 18- tot 24-jarigen lijken
scherp in twee kampen verdeeld.
49 procent wil roken in auto's
verbieden, terwijl 51 procent in
het algemeen aangeeft zelf tot de
rokers te behoren. Waarmee on-
der jongeren het rokers-aandeel
boven het gemiddelde ligt, van
alle ondervraagdenrookt 44 pro-
cent.

Nog een aardige uitkomst is hoe
men denkt over het rijtalent van
de andere sekse. De meesten lie-
ten zich daar liever niet over uit.
Van de rest bleken mannen niet
te vinden, zoals vaak aangeno-
men wordt, dat vrouwen slecht
rijden. 76 procent vindt juist dat
vrouwen wel goed rijden. De da-
mes oordelen minder mild. 57
procent vindt dat mannen goed
rijden, 20 procent noemt de
mannen-rijstijl 'agressief.

Criminaliteit
Met auto-criminaliteit heeft 39
procent van de ondervraagden te
maken gehad, meestal in de
vorm van inbraak of vandalisme.
In 61 procent van de gevallen
werd de auto voor het eigen huis
gemolesteerd. Over het geheel
genomen heeft 33 procent een
alarm of startbeveiliging in de
auto, een aandeel dat maar 8
procent hoger ligt onder degenen
die ooit met autocriminelen te
maken hadden. Van degenen
zonder alarm in de auto gaf 92
procent aan zelfs nooit de aan-
schaf daarvan overwogen te heb-
ben.
Tot slot een relativering. Zuiver
representatief voor 'het Neder-
landse volk' kan de enquête niet
zijn. Want gevraagd naar het
merk auto dat men reed was de
uitslag wat vreemd. 11 procent
Ford, 10 procent Opel, 9 procent
Volvo, 8 procent Fiat, 7 procent
elk voor VW en Citroen. Het Ne-
derlandseautopark omvat echter
anderhalf maal zoveel Opeis als
Fords, en tweemaal zoveel
Volkswagens als Citroëns. Na
Opel, Ford en VW zijn Peugeot
en Renault het best vertegen-
woordigd, ook rijden er meer
Nissans en Toyota's dan Citroëns
(CBS-statistiek).

Het doet verder merkwaardig
aan dat slechts 52 procent op-
geeft een reservewiel in de auto
te hebben, en maar 22 procent
een (verplichte!) waarschu-
wingsdriehoek. Aannemend dat
men specifiek naar deze zaken
vroeg: waar liggen dan in he-
melsnaam al die andere reserve-
wielen?

Meer ruimte Shadow Cruiser
(j Su-t niet de minste trekker op
Z Vandaag startende RAI is de
rP!Uwe Shadow Cruiser 25,5 feet
b
car bath. De importeur J.M.R.

rik Ult van het Ame-
int a^Se merk shadow Cruiser
fifn, ceert het nieuwe type

«ftwheel naast de al bekende
J^i-units Sky Cruiser en Ame-

rican Cruiser.
De nieuwe kampeer/oplegger is
qua indeling niet vergelijkbaar
met de bekende typen van 21, 24
en 27 feet. Zo is de badruimte
achterin geplaatst. Hierdoor is
een ruimere keuken en meer
leefruimte ontstaan.
Tijdens de beurs wordt de 25,5

getoond met een Opel Campo
Crew cab 3.1 TD. Deze is ver-
hoogd en verlengd en voldoet
zodoende volledigaan de nieuwe
eisen voor het grijs kenteken-
registratie. De combinatie biedt
naast vier tot vijf zitplaatsen in
de trekker ook even zoveel
slaapplaatsen in de oplegger.

ue enorme Shadow Cruiser past keurig 'op' de Opel Campo. Foto: GPD

auto
Meeste Nederlanders vinden wagen 'zeer belangrijk' bezit

Euro-enquête: auto
niet weg te denken

DOOR PETER FOKKER

men denkt over auto's, en waar ze voor gebruikt
borden, is van strategisch belang voor een autoverhuur-
*er. Europa's grootste in deze branche, Europcar Inter-
rertt, Het daarom een enquête uitvoeren onder Europese
tybewijsbezitters. Een portret waaruit blijkt dat we de
"■Mo niet willen missen.
voor 77 procent van de Neder-
attdse ondervraagden geldt de
?uto als 'belangrijk' of 'zeer be-
'angrijk' bezit. Met het stijgenan de leeftijd wordt een hoger
eWg aan de auto toegekend.e helft van de ondervraagden
ealiseert zich dat auto's het mi-

,|eu schaden en is zich vooral
eWust van het broeikaseffect.ets meer dan de helft spreekt, lch uit tegen ontmoediging van

?et autorijden door duurder ma-
?etl, via milieubelasting op de
randstofprijs of belastingkor-
'^g voor hen die geen auto be-

ften. Helaas vermeldt het on-
erzoek niet in hoeverre de 'mili-
übewuste' helft een hogere prijs
°or autorijden wel zou billij-

"j'aan de autokosten belangrijk
ttüioog, dan zou 41 procent van, e automobilisten op iets anders
jjesParen. Slechts 15 procent wil

3 auto wegdoen, 43 procent
eet niet wat hun reactie zou
'In. Meer dan de helft ziet geen

°°edkoper alternatief voor de
üto. ]_en _;Wart noemt de fiets,
Us en trein scoren elk minder

?an tien procent.
iet de schadelijkheid van lood
°or het milieu is men kennelijk

"j^nder bekend. Dertig procent
ari alle ondervraagden tankt
°g loodhoudende benzine, ter-
']l dat uit technisch oogpunt
?°r hooguit een procent of tiennvol is. Van de ouderen tankt
,cii hoger percentage loodhou-
J^d, onder jongeren heeft een
poter deel uitgezocht dat ze
°°dvrij kunnen tanken. Dat het
j,
0* goedkoper is zal meetellen.

j.estig procent van de automobi-
sten ziet in brandstof de voor-aamste autokostenpost.

aarnaast tellen verzekering,
genoemd door 24 procent, en

(15 pro-
etit). Zeer weinigen lijken zich, realiseren dat waardevermin-, ering van de auto veelal in feite

,et meest kost. Dit zal samen-
atlgen met de uitkomst dat 79

{£°cent niet binnen twaalf
a aanden een andere auto denkt
2
an te schaffen, dus zich geen

~ rgen maakt over inruilwaarde.
65-plussers denkt zelfs 94

ocent niet op korte termijn
jVereen andere auto.

aanschaf van een auto lij^t
jj impulsieve zaak. Weinigen

dden antwoord op de vraag
ze daarbij letten. Het

rj °^ scoort, niet verrassend,
0 PriJs- Betrouwbaarheid komt
P de tweede plaats, veiligheidpas als derde.

'Tent op wielen' te
koop op bestelling

Op deKampeer- en Caravan RAI
wordt door het bedrijf ESGE
Rolling Shelters de 'Tent op wie-
len' geïntroduceerd. Het eerste
model uit de serie heeft de naam
meegekregen van Jaguar.

ESGE Rolling Shelters is een
jong, kleinschalig bedrijf dat
tenten op wielen ontwerpt,
handmatig assembleert en op de
markt brengt. De benodigde on-
derdelen worden door diverse
gespecialiseerde bedrijven ge-
produceerd.
Tijdens de RAI, van vandaag tot
en met woensdag 30 november,
zal het tweede prototype worden
geshowd. Dit is produktierijp en
kan uitsluitend op bestelling
worden geleverd met een lever-
tijd van maximaal zes maanden.
Er zijn twee bestelopties, de ba-
sisuitvoering, of deze uitvoering
vermeerderd met een luifel van
1,75 meter, twee bagagepunten
en een reservewiel.

De wagen, die een leeg gewicht
heeft van tweehonderd kilo en
een laadvermogen van ook zon
tweehonderd kilo, bestaat uit
verzinkt plaatstaal en is 'racing-
green' gespoten. De voor- en

achterpanelen en de bodem zijn
van betonplex. Het tentframe is
van roestvrij-staal, de as is een
rubbergeveerde torsie-as met
een draagvermogenvan vierhon-
derd kilo.
De katoenen tent, die binnen en-
kele minuten is op te zetten,
heeft afsluitbare ventilatiestrips
langs de gehele lengte van de
tent. Het bed is 1,40 x 2 meter en
bestaat uit twee matrassen van
acht centimeter dikpolyether.

► De 'tent op wielen' is geen vouwcaravan, maar een echte tent. Foto: gpd

Automaat
Daihatsu

Daihatsu introduceert voor
zijn grote" vijfdeurs model
Applause een nieuwe auto-
matische transmissie met
vier versnellingen.
Tot nu toe deed hij het met
een schamele drie stuks.
Elektronische regeling lijkt
de nieuwe bak nog niet te
hebben, er is tenminste geen
keuzeknopje voor verschil-
lende scnakelprogramma's.
De nieuwe automaat kost
f 3.200 extra.

Splitfire lijkt
'wonderbougie'

DOOR PETER FOKKER

Automateriaal-importeur Auto-
vision heeft de vertegenwoordi-
ging gekregen voor een nieuw
merk en soort bougies. Splitfire
heten ze, een bedenksel van de
Amerikaan Earl Johnson. Door
een speciaal ontwerp zouden de-
ze bougies vijf tot tien procent
lager benzineverbruik veroorza-
ken, tien tot vijftig procent scho-
ner uitlaatgas en ook nog veelal
extra motorvermogen.

Het geheim van de Splitfire is
een groef in de massa-elektrode.
Daarlangs kan het brandbaar
mengsel in de cilinder de vonk
die aan de bougie overspringt
bereiken. Bij normale bougies
kan het mengsel alleen van opzij
bij de vonk komen. Theoretisch
begint de verbranding dan als
een ring om de bougie heen, bij
de Splitfire echter door dat
groefje ook middenin diering.

De verbranding zou nu sneller
en vollediger worden, doordat in
het nog niet verbrande mengsel
wervelingen ontstaan. Wervelin-
gen kunnen een betere verbran-
ding geven, dat is bewezen.
Waarom doen autofabrikanten
dan nog moeilijk met variabele
nokkenassen, extra kleppen en
ingewikkelde inlaatbuizen om
diewervelingen te krijgen?

Deze bougies zijn geen zeer re-
cente vinding. Om de beloofde
resultaten te staven voegt men
een Amerikaans persartikel van
vier jaar geleden bij. Mogelijk
leverden deze bougies wel wat
op in oudere Amerikaanse
auto's. De Splitfire kost ’ 22,25
per stuk, dat is duur. Maar de le-
vensduur zou veel hoger liggen
dan bij gewone bougies, en dan
is er nog de brandstofbesparing.
Als het allemaal waar is.

" De bovenzijde van de
Splitfire, waaraan buiten-
gewone eigenschappen
worden toegeschreven.

Automatische rem
bij slingergevaar

caravancombinatie
DOOR NOL VAN BENNEKO

Een caravan die achter de auto
begint te slingeren is de angst
van iedere caravanbezitter. De
meesten hebben het wel een keer
meegemaakt en doorgaans is het
goed afgelopen doordat de auto-
bestuurder tijdig de snelheid uit
de combinatie kreeg. Een goede
hulp tegen slingeren vormen de
speciale veiligheidskoppelingen,
die voorzien zijn van remschoen-
tjes welke om de trekkogel klem-
men. Maar als ook dat niet meer
helpt, is er nog maar één paarde-
nmiddel voorhanden: derem erop.
Dat is de vinding van de Duitse
ingenieur Wolfgang Lubs, die
'LubsElektronischerAntischlin-
ger System' (LEAS) heeft uitge-
vonden.

Wolfgang Lubs staat met zijn
vinding op deKampeer en Cara-
van RAI. Het apparaat is geen
passief werkend middel, doch
treedt actief op zo gauw de cara-
van zijn eigen weg dreigt te gaan

en zich onttrekt aan de controle
van de trekkende auto.

Het systeem werkt met sensoren
die ongeveer vijf meter achter de
koppeling in de caravan zijn ge-
monteerd in een speciale doos.
Als de caravan dermate ernstig
begint te slingeren dat de zaak
onbeheersbaar wordt, worden de
remmen van de caravan in wer-
king gesteld, zonder dat de wie-
len blokkeren. Dat komt neer op
twintig procent van de maximale
remkracht.

Als de slingering zover is afge-
nomen dat de combinatie weer
in bedwang kan worden gehou-
den, stopt LEAS met zijn in-
greep en zijn de remmen weer
los. Het apparaat is dan opnieuw
en zo nodig paraat voor een her-
nieuwde ingreep.

Ir. Lubs wijst er op dat zijn vin-
ding niet dient ter vervanging
van de anti-slingerkoppelingen.
In Duitsland wordt LEAS aan-
geboden voor circa 1.300 Mark.

Geknipt voor caravans en boten

'Galileo' zoekt zelf
satellietzenders

HEERLEN - De
bruto-advies-
prijs is mis-
schien even
slikken: ’ 3.850.
Maar daarvoor
hoeft men nooit
meer zelf met
een schotel in
weer en wind
naar een tv-
satelliet te zoe-
ken. Het
'Galileo Auto-
matic Satellite
System' is ge-
knipt voor cara-
vans en boten.
Voor alles wat
zich verplaatst
dus.

Het apparaat
bestaat uit een
platte schotel,
een 12 Volt ro-
tor en een ont-
vanger van 12
en 220 Volt. De-
ze ontvanger is
voorgeprogram-
meerd voor alle
Astra-kanalen.
Als de schotel
buiten is geïn-
stalleerd is binnen in de caravan slechts een druk op de knop nodig
om het systeem tot leven te wekken. De schotel begint dan net zolang
te bewegen in alle richtingen tot hij de zender gevonden heeft. Die
positie slaat hij vervolgens op in het computergeheugen. Wil men de
schotel in zijn rustpositie (liggend) brengen, dan gebeurt dat ook
weer met een druk op de knop. De 'Galileo' blijft dan echter klaar
voor gebruik en richt zo meteen weer op naar de oorspronkelijke in-
stelling.

Bovendien is een handmatige zoekfunctie beschikbaar die het moge-
lijk maakt, uitgaande van een ontvangstpositie van een satelliet, snel
af te stemmen op alle satellieten die zich daar in de buurt bevinden.
De 'Galileo' wordt in Nederland geïmporteerd door Delgroka bv in
Den Hoorn (ZH)

" De'Galileo'schotelantenne. Foto.GPD

Volvo's met derde remlicht

Vrijdag 25 november 1994 "9

" Zonder meerprijs levert Volvo vanaf heden alle modellen met een derde remlicht
onderaan de achterruit, dat kettingbotsingen helpt vermijden. Een derde remlicht is in
de VS al enige tijd verplicht, maar was tot voor kort hier verboden. Met ingang van
1996 stelt een Europese richtlijn het derde remlicht echter ook hier verplicht voor
nieuwe auto's. Vooruitlopend daarop is het nu toegestaan.
Daar springt Volvo op in. Alleen niet bij de 850 Estate, want daar hadden ze nu juist
wat anders bedacht. Die heeft hooggeplaatste lichten naast de achterruit, net zo goed
zichtbaar als zon derde remlicht. En het zal niet toegestaan zijn om drie remlichten
op één lijn te hebben. Dus komt Volvo 'binnen afzienbare termijn' met een andere
oplossing voor deze Estate. Foto: gpd
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Auto's

□□a____E____nna

v.a./ 10.000,-
-2 jaar garantie
Vergelijk prijs/

kwaliteit in 1000
m2showroom

Jeep + combies
Daih. Feroza sporttrack '93

Feroza Res.Top geelken.'B9
VWTransporter 2.0 '89

Audi 100 Avant combi '90
Nis. Sunny 16LXcombi'BB

DIESELS
Mercedesl9oDwit'B4

Mercedes 190Dz. mooi '89
Seat Ibiza GL D '86
Toyota Corolla D '87
Daih. Charade D '85

AUTOMATEN
Daih'. Charade I.3iTX'B9

Toyota Corolla 1.3 '86
HyundaiPony '86

Opel Omega 2.4i'89
Opel Veetra 1.890

ANWB gekeurd
Alfa Twin Spark 75 '91
Alfa Romeo 75 2.0 '86

Audi 80 1 8S '89
Audiloo 2.3E'91

Audi 80 2.0E stuurbekr. '89
Austin Metro 1.3 GT '86

Citroen AX Sport '87
8MW323i'83

Daih. CuoreTX '92;
Daih. Charade 3x '89

Fiat Uno 45 IS '90
Fiat Panda 34 '86

Ford Esc. KR 3i '89
Ford Esc. 14 CL 5-drs'B7
Ford Siërra 2.0Azur2x'9l

Ford Scorpio 2.0 GL '86
Ford Escort '85

Mondeol.6iCLXl6V'93
Ford Orion 1.4 CL '91

Ford Siërra 2.0 '87
Honda Civic Sedan '88
Honda Civic 1.5 GL'B5

Mazda 3231.5 Limited '87
Mitsubishi Colt Sport '86
Nissan Micra 1.2S '87

Nissan Primera 1.6LX '91
OpelGT2.3i'69

OpelKadett 1.8 GTi'BB
Opel Kadett 1.385

Kadett 1.3SGSiLook '85
OpelKadett 1.3 S Club'BB

Opel Kadett 1.8 GTi Sed. '88
Opel Veetra 1.6irood'93

Opel Corsa 1.3589
Peugeot 106 XN '91
Peugeot 309 XE '88
Peugeot 405 GR '88

Suzuki Swift 1.3 GLX '88
Volvo 360 GL '87
Volvo 340 DL '87

VW Golf 1.6 S 5-drs'9o
VWPassat 18i'90
VW Passat 18i '86

Mitsubishi Starion EX '82
Mitsubishi Cordia '83

BMW 31683
Div. inruilers uitzoeken

vanaf ’ 500,-.
Reeweg 112, Landgraaf.

g 045-321810.
Te koop ALFA 33 1.5, km.st.
130.000, bwj. '84, APK tot 7-
95, i.z.g.st., vr.pr. ’3.500,-.
046-371961 na 18.00uur.
Te koop MINI 1000 E, bouw-
jaar '83, zeer mooi, APK 9-
95, 88.000 km., vraagpr.

’ 3.950,-. g 04454-66262.
Te k. BMW 327 iHartge, 200
PK, km.st. 102.000, bwj. '87,
APK, diamantzwart, 4-drs.,
zeer mooi, ’18.900,-. Tel.
045-315421.
BMW 323 i veel extra's, bwj.
'81. Inl. 046-747772 b.g.g.
046-740497.
CITROEN ZX 1,6 iAura s-
drs., bwj. '91, 54.000 km, i.z.
g.st., pr. ’17.750,-. Inr. mog.
04404-1263 of 1571.

CHARADE 1.3 TXi, '89,
3-drs., snel, zuinig, i.z.g.st.,
div. ac. Inf. 045-311436.
Daihatsu CHARADE TS
Special, bwj. '89, rood,
52.000 km., 1.m.-velgen,
spoilerset, sportief! Officieel
Saab Dealer Kompier, Heer-
lerbaan 66, Heerlen. Telef.
045-428840.
Johan SCHMIDT autohan-
del heeft diverse auto's in
voorraad van ’750,- tot
’6.000,-. Alles met APK.
Tel. 04492-2888. Hommert
24, Vaesrade.
Te k. 3-deurs SUZUKI Jeep
SJ 410, geel kent., nov. '84, i.
z.g.st., ’5.750,-. Dorpsstr.
19, Bingelrade.

Citroen KM 2.0 Comfort, bwj.
'91, zwartmetallic, alarm,
schuifdak, trekhaak. Offici-
eel SAAB Dealer Kompier,
Heerlerbaan 66, Heerlen.
Telef 045-428840.
Citroen BK 1.9 GTi-16, bwj.
'88, rood, electr. ramen,
central lock, stuurbekr., ABS.
Officieel SAAB Dealer Kom-
pier, Heerlerbaan 66, Heer-
len. Telef. 045-428840.

Nissan SUNNY 2.0 Van
DIESEL zwart, perfect,
nu’ 14.950,- 1992.

Göttgens Sittard
g 046-516565

Al meer dan 60 jaar.
LEIJE NAAR~S-autocentrale
biedt te k. aan: VW Passat
Variant I.Bi '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;
Kadert Hatchb. 1.6i GT '90;
Kadett Hatchb. 1.3) '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 1.4i CL '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 525i '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,
_? 045-222455.

Fiat UNÓ 1.1 model 45 S Fi-
re, '87, 5-bak, bijz. mooi,

’ 3.250,-. g 045-454087.

Te koop Fiat PANDA 34, bwj.
'86, nieuwe APK, deze auto
is in. st.v.nw., geen roest,

’ 2.750,-. Tel. 045-223090.

Te koop Fiat RITMO bwj. '82,
APK, 5-gang, prijs ’1.400,-.
Tel. 04499-4529.
Ford ESCORT 1.3 S, APK
10-95, pr. ’1.200,-. S 045-
-723421.

Ford FIËSTA 1.8 diesel 3-
drs., bwj '92, i.z.g.st., pr.
’15.500,-. Inr. mog. 04404-
-12630f1571.

Te k. HONDA CRX 1.5i, '84,
Sebring Sport uitl., electr.
sch/kanteld., rood.vr.pr.

’ 7.000,-. Tel. 045-419034.
Te k. Jeep RENEGADE,
1981, veel extra's, i.z.g.st.,
mr. mog. g 04492-1108
Lancia Thema 2.0E, bwj.
'90, bordeauxrood, 69.00C
km., 1.m.-velgen, alarm etc.
Officieel SAAB Dealer Kom-
pier, Heerlerbaan 66, Heer-
len. Telef. 045-428840.
Lancia Delta 1.3 SE, bwj. '89,
wit lm-velgen., getint glas.
Officieel SAAB Dealer Kom-
pier, Heerlerbaan 66, Heer-
len. Telef. 045-428840.
MAZDA 323 automaat, APK
maart '95, bwj. '80, ’500,-.
Karel Doormanstr. 8, Geleen.
Te koop MAZDA 323 GT HB,
5-gang, 1.m.-velgen, bwj. '83,
APK 11-95, prijs ’2.250,-.
Tel. 045-216900.
Mazda 626 1.8 GLX, bwj. '88,
wit, stuurbekr., electrische
ramen, 5-deurs, LPG. Offi-
cieel SAAB Dealer Kompier,
Heerlerbaan 66, Heerlen.
Telef. 045-428840.
MAZDA 323 automatic, bwj.
'86, nieuw model, i.z.g.st.,
’6.500,-, evt. inruil mog. Tel.
045-255092.
Te koop MERCEDES 300 D,
type 124, bwj. '85, mr. klei-
nere auto mog. Corisberg-
weg 36, Heerlen.
MERCEDES 190 D 2.5,
107.000 km! Div. extra's,

’ 21.500,-. 04759-2323.
MERCEDES 200 diesel, ty-
pe 124, bwj. '89, kl. zwart, vr.
pr. ’16.950,- mcl. Telef.
045-223722.
MERCEDES 240 TD, wit, 11-
-'B4, autom. mr. mog.

’ 9.000,-. Tel. 04407-1852.
Te koop MERCEDES 190E,
bwj. '84, 5-gang, 160.000
km, verlaagd, lm-velgen,
schuifdak, centr. deurvergr.,
kl.antraciet, inter. zwart,
’12.750,-. Tel. 045-320088.
Te koop Mitsubishi SPACE-
WAGON 2.0 GLXi, 6 mnd
oud, ’lO.OOO,- onder nw.pr.
Tel. 04498-53059.
MITSUBISHI station turbo
EX, '82, aparte auto, i.z.g.st.,
’6.500,-. K. Doormanstr. 8,
Geleen.
Opel KADETT 1.6 i '91, in
nieuwstaat, ’ 11.750,-. 045-
-455778.
Te k. Opel KADETT E 1.41,
bwj. '90, rood, sunroof, div.
extra's, nw.st. g 045-242079
Te koop Opel KADETT, bwj.
'82, ’1.250,-. Telef. 046-
-511909 na 17.00 uur.

Opel KADETT 3-drs., APK, i.
z.g.st., type '84, ’2.600,-. g
045-317675.
Te k. Opel KADETT, bwj. '81,
speciaal uitgevoerd. Tele-
foon 045-460347.
Te k. Opel KADETT 1.2 SC,
5-deurs, bwj. '85, nw. mod.,
APK 11-95, iets spuitwerk,

’ 3.500,-. g 045-723232.
Te k. Opel KADETT 1.61 GT,
sportw., achterspoiler, APK
6-95, kleur wit, i.st.v.nw.,
bwj. '89, ’9.500,-. Holland-
se auto. Zien is kopen. Telef.
045-223090.

Opel KADETT E 12 S, bwj.
'85,5-gang, APK en VVN 11-
-95, vraagprijs ’ 3.950,-.
Telef. 045-216900.

Een greep uit onze 50 STER-OCCASIONS
SEAT - Marbella Xi sport, rood 1991- Ibiza 1.5iCrono rood 1990- Ibiza I.SiSX wit 1991- Ibiza 1.2iGLX rood 1992- Malaga 1.5iS-GLX grijs 1992

- Toledo I,Bi CL grijs 1992- Toledo I.Bi CL rood 1994
LADA - 2104 1.5 L combi beige 1992
MAZDA - 323 1.5 sedan Ensign wit ' 1989- 323 1.6 GLX sedan grijs 1991
OPEL - Kadett 1.3 SHB rood 1988- Kadett 1.4 sedan Expression rood 1992
VW - Golf 1.3 Memphis grijs 1989- Golf 1.6 Maddison rood 1990- Jetta 1.6 Pacific grijs 1991
GRATIS 1 JAAR GARANTIE. Inruil en financiering mogelijk

E__S3 Auto Aarts
Benzenraderweg 295, 6417 SR Heerlen, tel. 045-412545

Te koop VW BUS, 9-pers.
benzine, mod. '83, ’3.250,-.
Kissel 42, Heerlen.
Te koop VW GOLF GTD
turbo diesel, 5-drs., bwj. '86,
alle extra's, vr.pr. ’8.250,-.
Telefoon 045-312384.
Te k. VW JETTA 4-drs. '84, i.
g.st. vr.pr. ’5.000,-. Telef.
045-250244.
Te koop VOLVO 440 GLE,
roodmetallic, jan. '94,

’ 29.000,-. Tel. 046-519733.
Te k. gevr. LOOP-, sloop-,
schadeauto's. Betalen de
hoogste prijs. 045-423199.
Met bovaggarantie ANWB
gekeurde auto's bij de Opel
specialist: Kadett 1600 GL
autom. met stuurbekr. '90
’17.500,-; Corsa '91
’13.950,-; Corsa 4-drs '90
’12.950,-; Kadett Van sta-
tioncar diesel '91 ’8.250,-;
Kadett 1800 '88 ’11.950,-;
Veetra 16i 5-drs. '90
’20.950,-; Astra 1600 '92
’23.750,-; Omega 2.0 '87
’10.750,-; Kadett Sedan
1600 '90 ’16.950,-; Kadett
GSi 16V '90 ’23.950,-;
Ford Siërra 2.0 '84
’3.950,-; BMW 320-6 aut.,
'83 ’4.000,-; Fiat Uno 45
'89 ’6.900,-; Mazda 323 '86
’4.900,-; Kadett 1300 '87
’8.000,-; 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.
Te koop Ford ESCORT, bwj.
'84, APK, vr.pr. ’3.250,-. S
van 14-18 uur 04451-1594,
na 18 uur 045-722120.
Ford SIËRRA 1.6 Laser, bwj.
'86, wit, 3-drs, central lock.
Officieel Saab Dealer Kom-
pier, Heerlerbaan 66, Heer-
len. Tel. 045-428840.

Toyota STARLET 12 Vilise,
bwj. 22-12-'B7, nw. model.R.
D.W.-gek., nwe. banden, i.st.
v.nw. ’ 6.950,-. 045-223090.
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,-. g 043-254462.

O.K. CARS Oirsbeek: VW
Scirocco 1.8, 16V '86; VW
Golf GTi '85; VW Golf '84;
BMW 630 coupé '79; Opel
Monza 3.0 E bwj. '83; Opel
Corsa '83; Ford Escort '83;
Mercedes 300 diesel '83;
Siërra '85 2.0 LPG; Golf 1.6
'84; Toyota Celica '85; Peu-
geot 205 1.6 16-V bwj. '87;
Mercedes Benz Camper
508 D; Nissan Patrol bwj.
'85.Inruil, financ., garantie,
bij aankoop 1x APK gratis.
Verlengde Lindelaan 23,
Oirsbeek. 04492-5782.
Voor eeen goede AUTO v.a.
’750,- tot ’lO.OOO,- met
APK gaat u naar Math.
Koenen, Handelsweg 1,
Susteren. Tel. 04499-5204.
Auto KALDEBORN bet. de
hoogste prijs voor uw auto!!
OokLada's. 045-411572.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
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.
Uw VERZEKERING te duur?
g 046-517423
UNIEK Bricklin, bwj. '75,
(Ford), orig. vleugeldeuren,
met spuitwerk, i.z.g.st., Pa-
rallelstr. 37 A, Amstenrade.
PORSCHE 944, bwj. '83, i.z.
g.st., ’13.500,-. Telef. 046-
-377054.
Te koop FIAT Tipo DGT bwj.
'89, vr.pr. ’9.250,-. Telef.
045-314692.

Te k. Ford SIËRRA Ghia uitv
2.0, 5-deurs, bwj. '84, mei
veel extra's, o.a. schuif-/
kanteldak, magn.velgen,
electr. spiegels, verlaagd,
boordcomp., dubbele heek-
spoiler, auto is in nw.st., pr.

’ 5.500,-. g 045-353446.
Ford ESCORT Estate 1.6 L,
5-drs., (station), wit, bwj. '85
APK 10-95, vr.pr. ’4.500,-.
g045-419046.
FIËSTA 1.1 mod. '86, nw.st.,
vr.pr. ’4.850,-. Telef. 045-
-320457.
SAAB 9000 CS 2.0-16, bwj.
1994, groenmet. DEMON-
STRATIEWAGEN. Officeel
Saab Dealer Kompier, Heer-
lerbaan 66, Heerlen. Tel.
045-428840.
Saab 9000 CSE 2.3-16, bwj.
1994, auberginemet. 17" LM

velgen, airco, cruise contr.
DEMONSTRATIEWAGEN.
Officieel Saab Dealer Kom-
pier, Heerlerbaan 66, Heer-
len. Tel. 045-428840.
Te k. ALFA Romeo Spider
2000 met zomer en winter-
dak, auto 100% in orde, zeer
mooi, bwj. '79, met veel
chroomwerk, eventueel in-
ruil mogelijk, pr. ’16.750,-.
Telef. 045-710032.
Te koop AUDI 80S, bwj. type
'89, LPG, 5-bak, rood,
nieuwste sportwielen, brede
banden, verlaagd, trekh., get.
glas, schadevr. Hollandse
auto, nw.st. ’15.500,-. Zien
iskopen. Telef. 045-223090.
KOOPJE!! Audi 80 1.8 S,
bwj. 5-'9l, zwartmetallic,
stuurbekr., sportinterieur, c.
v., trekhaak, vr.pr.
’17.250,-. 045-421306.
Te koop AUSTIN Healey,
kikkeroog, bwj. '60, APK mei
'95, ’12.500,-. Telef. 043-
-477436.
Te k. SAAB 900, 3-drs.,
LPG, bwj. 1989, donker-
blauw, vr.pr. ’11.500,-. Tel.
043-643416.

. Te koop Opel VECTRA 1.61,
t bwj. '89, vr.pr. ’13.250,-.
/ Telefoon: 045-325180.

" Te koop Opel KADETT 1.35,

" rood, bwj. '87, vraagprijs
■ ’ 5.900,-. Tel. 045-228763.

' KADETT 1.6 GT '86, blauw- of Kadett 1.6 '85. Inl. Hout-
■ manstr. 10, Geleen.
'Te k. Opel KADETT 1200

LS, type '86, km.st. 123.000,■ APK, radio-cass., i.z.g.st.,■ ’ 3.800,-. Tel. 045-212088.
PEUGEOT 305 GL type '84,- APK 7-95, nw.st, ’1.700,-.

" Telef. 045-317675.
j Peugeot 405 1.6 GLi, bwj.

'90, 78.000 km., d.blauw,
electr. schuifdak. Officieel
SAAB Dealer Kompier,- Heerlerbaan 66, Heerlen.■ Telef. 045-428840.
Peugeot 405 GRi, bwj. '89,

' 71.000 km., lichtblauw. Offi-
cieel SAAB Dealer Kompier,
Heerlerbaan 66, Heerlen.
Telef. 045-428840.

' PEUGEOT 309 GT, in nw.st.,
zien is kopen, bwj. '86,

’ 9.500,-. Tel. 045-230923.
Part. biedt te koop. aan
PORSCHE 944 S bwj. '82,
sportwielen, elec. ruiten, ge-
tint glas, nwe. APK, in staat
van nieuw, pr. ’ 12.500,-.
Italiëlaan 120, Heerlen.
Telef. 045-223090.
Renault CLIO 16V, donker
groenmet., 1992, div. extra's,
’31.500,-, inruil mog. Telef.
04759-2323.

.Te koop RENAULT 5, bwj.
'84, APK, vr.pr. ’1.250,-. S
van 14-18 uur 04451-1594,
na 18uur 045-722120.
Saab 9000 CS 2.0-16, bwj.
9-93, blauwmet., 15.000

i km., mistlampen voor, electr.. ramen, central lock. Officieel
SAAB Dealer Kompier,
Heerlerbaan 66, Heerlen.
Telef. 045-428840.
Wat VERKOPEN? Adverteer
via: 045-719966.

Motoren en scooters
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Roermond motoren
Willen 2 Singel 29-31, Roermond.

Telef. 04750-36910.
Bieden te koop:
Honda's
Yamaha
Suzuki

Kom kijken in onze sfeervolle showroom. 3-6 maanden
garantie. Tevens uw adres voor onderdelen en service.

Uw motorband kaal????
DREAM'S Motoren doet het
allemaal! Uitbalanceren, de-
montage en montage terwijl
u een kop koffie drinkt. Sterk
gereduceerde prijzen.
Dream's Motorverhuur,
Jongmansweg 39, Heerler-
heide. g 045-214942/210575.
Wat VERKOPEN? Adverteer
via: 045-719966.

SUZUKI 700 intruder, i.z.g.
st., 1986, ’8.750,- Inruil
auto mog. g 04759-2323.
Te koop YAMAHA FJ 1100,
kleur rood/wit, 54.000 km.,
bwj. '84, vr.pr. ’7.250,-. g
045-425914.
Te koop gevraagd antieke
MOTORFIETS. Tel. 045-
-460087, na 18.00 uur.

(Brom)fietfen
Scooters!! - Splinternieuw

Kymco van’ 3.695,- voor’ 3.400,-
Peugeot Buxy ’ 4.195,-; Puch Typhoon’4.500,-.

Alle kleuren direkt uit voorraad leverbaartevens uw adres
voor onderdelen en service. Diverse gebruikte inruilers.

Roermond motoren,
Willem 2 Singel 29-31, Roermond.

Tel. 04750-36910.
DAMES-CITYBIKE merk
Trek, nog niet gebruikt, met
volledige garantie, ’ 750,-
-(nieuwprijs ca. ’ 1.000,-).
Heigank 68, Nieuwenhagen.
045-325772, na 18.30 uur.
Vespa Ciao snorbromf. mcl
km-teller ’1.549,-; Tomos
snorbromf. ’ 1.649,-; Suzu-
ki bromscooter 2-pers.

’ 3.999,-. Financ. comf.
card mogelijk. Occasion:
Puch Maxi. Div. gebruikte en
overjarige rijwielen. TWEE-
WIELERS Jan Rekers
Hoensbroek, 045-212537.

Te koop gevr.
Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oude METALEN.
Gebr. Swinkels, Beitel 74,
Heerlen. 045-422025.

De hoogste prijs voor uw
oude METALEN. Irik Oud
Papier en Metaalhandel,
Pappersjans 36, Heerlerhei-
de. Tel. 045-212913.
Wij kopen en halen alle
SEXBOEKJES, ook homo
en SM. g 04454-68409.

Kachels/Verwar*!
GASKACHELS/houtkacn*
Goedkoop! Gratis
De Kachelsmid, WaleJKlimmen. Tel. 044593^
Bouwpakket Centrale
WARMING, ketel en ' (va. ’ 3.900,-. H-H'
met warm. v00rz-
’2.799,-. V.R.-ketel ",ej)
v.voorz. va. ’ 1.800,-.
radiatoren. Montage
Vrijbl. prijsopg. 045-352°i>
Piccolo's in het
Dagblad zijn groot 1%
SULTAAT! Bel: 045^

(Huts)diere^
De grootste KENNEL J
Limburg. Alle jonge i
hondjes. Meer dan 6"
sen plus gar. en tatoeaö
America, Th.WatsonJji
Achel(B). 09-3211^
Zond, open maand. ggi-^ji
Te k. BERNER-SEf,
PUPS met stamb. van
vrije ouders. 08866-2483^.
Te k. DOBERMANN. tee
gefokt uit prestatie
schoonheid met 9%.*
ouders aanw. 04498jpjg%
Te koop Jack RUSSEj-,
RIËRS, zeer mooi, gPfy
ontw., internationale
oenen uit eerder
’500,-. g045-41300g_-^
Te koop DOBEPJJteefjes, zwart, 9 v V
Telef. 04409-1516. __^-jji
Te k. grijze ROODST^Imet kooi ’400,-, *\kwekers. Tel. 045-461f9?>|
Teh. PAARDENB^met gebruik van °vejJêJ^
binnen- en buitenn^'
Tel. 045-426673 A
Mooie ruwharige \a
TECKELTJES en lanfll^teckeltjes te koop met
boom, g045-725260_^H

Voor Piccolo's I
zie verderpagina^
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HET VERRASSENDE AUTONIEUWS KOMt
NATUURLIJK WEER UIT DUITSLAND.

Ag X \y ______^0 ¥ i,p^B_ v;

rit die zn weerga niet kent. Bis bald.

IN DUITSLAND ALS BESTE GETEST; PE MAT PUNTO. HET ANTWOORD. 8080
AUTOCENTRUM BIERMANS B.V. AUTOBEDRIJF JEAN BROUWERS B.V. AUTOMOBIELBEDRIJF CREUSEN B.V.

BERG EN TERBLIJT, RIJKSWEG 24, TEL. 04406 -405 74 EYSDEN, IR. ROCOURSTRAAT 1, TEL. 04409 -14 33 HEERLEN, PARALLELWEG 34, TEL. 045 -7421 21

AUTOCENTRUM SANDERS B.V. AUTOBEDRIJF COUMANS GELEEN B.V. AUTOBEDRIJF VAASSEN en ZN.
BRUNSSUM, AKERSTRAAT 128, TEL. 045 - 25 16 44 GELEEN, RIJKSWEG ZUID 310, 046-75 62 22 STEIN, HOUTEREND 52, TEL. 046 - 33 46 83
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Hip
°igens platenmaatschappij-

medewerker Theo Roos was ons
~ nd door al die hits opeens heel
j*P'- „Nederland, daar kwamen
t

ts vandaan, dat werd interna-
onaal erkend. En de mensen

die die hits scoorden waren geen
kopieën van Amerikaanse of En-
gelse groepen, ze waren uniek.
Dat palingpop-syndroom waar
de Nederlanders het zelf zo
moeilijk mee hadden bleek het in
het buitenland heel goed te
doen."

Zoals Tee Set. De band is allang
uit elkaar, maar zanger Peter
Tetteroo zingt het nummer Ma
Belle Amie nog steeds op thema-
avonden of in pretparken. Door
mismamanagement hebben de
bandleden weinig geld overge-
houden aan de toenmalige popu-
lairiteit. „Ik snap niet dat we zo
lang zo onzakelijk zijn geble-
ven," zegt componist Hans van
Eyck er achteraf over.
Pussycat ging in 1985 uit elkaar.
De koek was op, er waren geen
grote hits meer en de dames wil-
den wel weer eens andere dingen
gaan doen. Als het maar in Lim-
burg was. Tonny (de blonde)
heeft nu een solocarrière, Betty
(die met het lange donkere haar)

speelt in een band, Marianne
heeft een café in Brunssum. Een
enkele keer willen ze het num-
mer nog wél eens zingen, maar
verder is Pussycat verleden tijd.
En geen van allen zijn ze daar
erg rouwig om. Het is leuk ge-
weest.

De voormalige, Belgisch/Itali-
aanse automonteur Rocco Gra-
nata die een vermogend man is
geworden met zijn liedje 'Mari-
na', is minder berustend. Hij
hoopt nog steeds op een hit die
zijn grote succes uit 1960 zal
overtreffen. „Ik voel me nog al-
tijd dat jongetje dat moet vech-
ten om het verder te brengen dan
mijn vader. Ik heb altijd het ge-
voel dat ik in mijn leven te wei-
nig heb gedaan." Rocco, destijds
woonachtig in het Belgisch-Lim-
burgse Waterschei, woont alweer
geruime tijd in het Antwerpse
Deurne.
Granata heeft door middel van
allerlei bewerkingen geprobeerd
om Marina weer in de hitlijsten

te krijgen. Dat lukte ook, met
een New Beat versie. Maar hij
beseft wel dat het origineel toch
het meeste aansloeg. „Ge kunt
de mensen niet bedotten. Het ge-
heim van Marina is de zon die in
het liedje zit. Ik heb daarna lied-
jes geschreven die ik zelf veel
mooier vond, maar waarin waar-
schijnlijk toch een wolkje voor
de zon hing."

Pussycat in zijn glorietijd, de jarenzeventig, telde in de oorspronkelijke samenstelling zeven leden. Foto: LOE beerens

Tros schrapt 'OudPlaatwerk'

Opnieuw andere
opzet Radio 2
Van onze rfv-redactie

- Het Tros-radio-
£F°gramma Oud Plaatwerk van
j errnan Emmink verdwijnt per

Januari 1995 uit de program-
zi _.itlg van Radio 2- ook de mv"
iekprogramma.s Music An inn

fie ?cniagerfestival zullen vol-
& nd jaarniet meer te horen zijn.

moeten ver-
fijnen omdat ze niet langer
Ssen in het nieuwe zendsche-

N HVan e warmste zender van

Zov^10 2 kriiSt vanaf 1 januari de
de cc\ste nieuwe opzet. De zen-
v

r wil Zich door het uitzenden
Ve£ uit de zestiger en ze-
inf iaren en veel service-
raa matie richten op de luiste-ars tussen de 35 en 64 jaar.

No<a ÜZe re°rganisatie hoopt het
lui«t bestuur de rampzaligeuisterci jfers yan d

_
familiezen.

mL u eer °P te krikken. Het
jaar iandeel is de laatste twee
Ven gelielderd naar nog geen ze-
*« Procent, omdat de luiste-

Cf.r"s Massaal afstemmen op de"mmerciële radiozenders.

Schema
nop er een plan om de zender
'ho. S te Prolileren tot een
tuil IZont.aal geprogrammeerde
de >~Se?!vice ontspanningszen-

> die een marktaandeel van
Overmaal 12 Procent moet ver-
ma n \"Met name het program-
mee Plaatwerk past nu nieter m het schema. Voor andere

programma's wordt nog gezocht
naar andere mogelijkheden," al-
dus een woordvoerder van de
Tros.
De Tros gaat vanaf 1 januari 5
dagen in de week van 9 tot 12
uur s'ochtends uitzenden, en op
woensdag en donderdag van 10
tot 12 uur s'avonds. „Hoe de
nieuwe programmering ingevuld
gaat worden, is nog niet duide-
lijk," aldus de woordvoerder.

Teleurgesteld
Presentator Herman Emmink is
diep teleurgesteld door de gang
van zaken. Nog geen jaar gele-
den werd hij door de Tros ge-
vraagd om terug te komen met
het programma dat hij van 1986
tot 1992 voor deTros presenteer-
de.
Het programma met lichte amu-
sementsmuziek stopte toen om-
dat de omroep zendtijd moest
inleveren toen de EO en de
VPRO A-omroep werden.

Emmink: „Ik hoorde deze week
dat Oud Plaatwerk weer moet
verdwijnen ondat het niet in het
format past. Ik vind het erg jam-
mer, vooral voor de luisteraars
die alweer helemaal gewend wa-
ren aan het programma. Ik kreeg
zulke goede reacties. Er gaat
weer een stukje luisterplezier
verloren. Ik draaide muziek die
nergens anders meer te horen is.
Ik dacht altijd dat het de taak
van de publieke omroep is om
juist dat te brengen wat de com-
mercie niet brengt. Het publieke
van de publieke omroep gaat zo
steeds meer verloren."

# Herman Emmink: „Er gaat weer een stukje luisterple-
zier verloren." . Foto: GPD

Elvis
Het nummer 'I remember Elvis
Presley' van Eddy Ouwens, alias
Danny Mirror, lag twee dagen
nadat Elvis gestorven was, in de
winkels. Ouwens was naar eigen
zeggen zo aangedaan dat hij het
nummer in één keer schreef. Die-
zelfde nacht nog werd de plaat
geperst en gedistribueerd. Het
werd een miljoenensucces. In de
videoclip zingt hij - gehuld in
pyama - met betraande ogen
over zijn gestorven idool. „Het
was geschreven uit emotie, dat
werd doorhet publiek herkend."

Maar dj Felix Meurders dacht
daar anders over: hij betichtte
Ouwens van lijkenpikkerij, en
Ouwens sleepte hem - met suc-
ces - voor de rechter. Maar het
nummer dat hij een paar jaarla-
ter schreef, na de dood van John
Lennon, bracht hij wijselijk niet
uit. „Ik had geen zin in het 'alle
dertien dood-effect."
Una Paloma Blanca werd ge-
schreven als extra instrumentaal
nummer voor een lp. Aanvanke-
lijk wilde de maatschappij het
nummer niet uitbrengen vanwe-
ge het 'fluitintro', maar het
kwam er toch, en ook dat werd
een wereldhit. „Het werd op het
juiste moment uitgebracht,"
denkt Hans Bouwens/George
Baker. „Ik kan morgen net zon
liedje uitbrengen en dan wordt
het niets, omdat op dat moment
de magie ontbreekt."

Muziekuitgever Willem van
Kooten ziet het eenvoudiger:
„Een plaat is een hit als er een
hit op staat."

show

NOSpakt uit met de 'megahits van toen'

Pussycat opent nieuwe
tv-serie Single Luck

Van onze rtv-redactie

HEERLEN - Op de Duitse
televisie werden ze aange-
kondigd met de opmerking
een knap uiterlijk is ook
niet alles. Door RTL wer-
den ze onderscheiden met
sen 'Gouden Leeuw. Een
Britse disejockey betitelde
de zangeressen van de Lim-burgse groep Pussycat als
een stelletje slagersmei-den. Maar juist het ontbre-ken van elk flintertje gla-mour, de uitstraling van
The girl next door' brachtde drie nuchtere zusjes
Tonny, Marianne en Betty
toet het nummer 'Missisip-
Pi' wereldroem.
Want beroemd, dat werden ze.
"et nummer stond in 1975 num-mer 1 op de hitlijsten in Duits-

nd, in Zwitserland en Oosten-
rijk, in Scandinavië en Enge-
rd En in Brazilië stond
fUssycat maar liefst 126 weken
ln de hitparade. „We zongen al

jaar samen, en toen wer-
en we opeens zo beroemd. Het

Sing allemaal wel erg snel,"
§eeft Tonny Willé achteraf toe in
<je eerste aflevering van de vijf-
delige NOS-reeks Single Luck.

dinsdagavond gaat
"ie van start. Pussycat komt tus-sen 19.30 en 19.55 uur op Neder-land 3 uitgebreid in beeld.

programmamaker Tonko Dop
plicht in deze reeks vijf 'mega-
jüts' uit de jarenzestig en zeven-
de, liedjes die iedereen van ach-
ter naar voren kon meezingen en
die over de hele wereld waanzin-
to§ populair werden.

°or middel van interviews mete vertolkers, componisten en
«ndere betrokkenen en met be-
rj^'P van oude televisie-frag-
jj^nten probeert Dop die tijd

eens terug te halen. Hij laat
*Jen wat het effect van die plot-
elinge roem is geweest op de
*ngers/zangeressen van num-

-s®rs als Una Paloma Blanca
i|ne George Baker Selection),
IA-a belle Amie (Tee Set), I re-
Vjernber Elvis Presley (Danny
«Urror) en Marina (Rocco Gra-nata).

NCRV-gids
via computer

HILVERSUM - De NCRV zal
nog dit jaar beginnen met het
uitzenden via de ether van de ei-
gen programmagegevens. Het
Commissariaat voor de Media
heeft de omroep toestemming
gegeven om hiermee op zeer
kleine schaal een proef te nemen.

De NCRV verklaarde dat het ex-
periment met de digitale gids
wordt beëindigd. Dit systeem
voorzag erin dat bezitters van
een personal computer inbelden
naar de omroep, waarna ze alle
nieuwe gidsgegevens konden op-
slaan in de eigen pc. Bezwaar is
dat dit laden telkens circa een
kwartier kost, met tot gevolg to-
renhoge telefoonrekeningen. Om
dit bezwaar te vermijden wil de
NCRV haar programmagegevens
loskoppelen van de telefoon en
verspreiden via een vrije netca-
paciteit van NOS Teletekst.

Top 40 en 50
lonken naar

Veronica
HILVERSUM - De stichtingen
Top 40 en Mega Top 50 staan
open voor samenwerkingmet het
commerciële Veronica. Dit heb-
ben vertegenwoordigers van bei-
de organisaties verklaard. Door
het uittreden uit het bestel dreigt
Veronica verstoken te raken van
een eigen hitlijst.
Voorzitter Jan Gaasterland van,
de Mega Top 50 heeft op per-
soonlijke titel laten weten voor-
stander te zijn van een samen-
werking tussen de publieke
radiostations en Veronica.
Volgens hem zijn over deze mo-
gelijkheid reeds gesprekken ge-
voerd met de toekomstige com-
merciële zender.

Noud Holtman wint
scenariowedstrijd

Van onze rrv-redacrie

HILVERSUM - Noud Holtman
uit Amsterdam heeft met zijn
scenario Het Boekje de eerste
prijs gewonnen in de door de
NCRV uitgeschreven scenario-
wedstrijd voor documentairema-
kers. De wedstrijd was een ini-
tiatief van Ger van Dongen,
eindredacteur documentaires
van de NCRV, in het kader van
"het 70-jarig jubileumvan de om-
roep.

Het scenario van Noud Holtman
wordt door de NCRV in produk-
tie genomen. Hetresultaat wordt
uiteindelijk uitgezonden in de
documentairerubriek Dokument.
Noud Holtman was één van de
zestig schrijvers die begin dit
jaar reageerden op de oproep
van de NCRV om een scenario in
te zenden. Het thema van de

wedstrijd was Spiritualiteit als
een religieuze interpretatie van
de werkelijkheid. Een jury be-
staande uit onder anderen
NCRV-voorzitter T. Herstel, se-
lecteerde negen inzendingen die
voor nadere uitwerking in aan-
merking kwamen.

Deze negen schrijvers kregen de
gelegenheid deel te nemen aan
een workshop bij de Mediacade-
mie onder leidingvan Henk Suèr
en Cees van Langeraad. Van de
uitgewerkte scenario'skwam die
van Holtman als beste naar vo-
ren.

Holtman is student aan de Ne-
derlandse Film- en Televisie
Academie in Amsterdam. In zijn
scenario Het Boekje beschrijft
hij een speurtocht naar de eige-
naar van een persoonlijk notitie-
boekje dat hij in een nachtbus in
Amsterdam had gevonden.

Julie Andrews keert
terug naar Broadway

Van onze rtv-redactie
NEW VORK - Actrice Julie
Andrews keert terug naar
Broadway. Ze speelt er volgend
jaar dehoofdrol in 'Victor/Victo-
ria', een musical-versie van de
gelijknamige film uit 1982. Voor
de regie tekent Blake Edwards,
die zijn vrouw Andrews ook in
de film regisseerde.

De 59-jarige Andrews debuteer-
de in 1954 op Broadway met een
hoofdrol in Sandy Wilsons musi-
cal 'The Boy Friend'. Haar grote
doorbraak volgde twee jaar later
met de rol van Eliza Doolittle in
'My Fair Lady. Die rol speelde
ze duizenden keren, zowel in
New Vork als in Londen. In 1960
volgde haar tweede Broadway-
hoofdrol in 'Camelot'.

Andrews' filmcarrière begon in
1964. Ze had graag de hoofdrol
in de filmversie van 'My Fair La-
dy' gespeeld. Omdat haar
naamsbekendheid volgens de
producers niet groot genoeg was,
ging die eer naar Audrey Hep-
burn. Walt Disney had meer ver-
trouwen in Andrews en koos
haar voor de titelrol in 'Mary
Poppins'. Voor die rol ontving de
van oorsprong Britse artieste een

Oscar. Het hoogtepunt op het
witte doek vormde haar legenda-
rische hoofdrol in de verfilming
van de musical 'The Sound of
Music'.

Julie Andrews werkte sindsdien
mee aan tal van films en televi-
sie-shows, vaak met teleurstel-
lende resultaten. Haar comedy-
serie 'Julie' voor het Amerikaan-
se televisiestation ABC ver-
dween twee jaar geleden van het.:
scherm na slechte kritieken. In
1993 stond Julie Andrews Off-
Broadway in de Sondheim-revue
'Putting it together'. De
enthousiaste reacties daarop re-
sulteren nu in haar terugkeer
naar Broadway.

'Victor/Victoria' vertelt het ver-
haal van een zangeres (gespeeld
door Andrews) die aan de grond
is geraakt. Vermomd als man
wordt ze echter dè grote ster van
de Parijse cabarets in de jaren
dertig. Critici omschreven de
film onder meer als een stijlvolle,
geraffineerde en zeer humoristi-
sche komedie. Voor de musical-
bewerking zijn componist Henry
Mancini en tekstschrijver Leslie
Bricusse ingeschakeld. De pre-
mière staat gepland op 23 april
1995.

# Julie Andrews speelt de hoofdrol in 'Victor/Victoria',
een musical-versie van de gelijknamige film.

Foto: CATHERINEASHMORE

Radio 10 niet naar Veronica
AMSTERDAM - De commerciële radiostations Radio 10 Gold,
Love Radio en Concert Radio zullen niet overgaan naar deVero-
nica/Endemol-combinatie. Veronica en Arcade Entertainment
Holdings bv, eigenaarvan deRadio 10 Groep waartoe de stations
behoren, konden geen overeenstemming bereiken over de prijs
van de radiostations. „Ik noem geen bedragen, maar Arcade
vroeg gewoonweg te veel geld," aldus een woordvoerdervan En-
dernol.
Aanvankelijk leek het er op of de deal tussen de twee partijen
over de verkoop van de Radio 10-aandelenrond was. Zelfs het
personeel van de radiostations ging ervan uit dat de zaak was
beklonken.
Veronica is op dit moment druk op zoek naar licenties en fre-
quenties zodat het, als de omroep commercieel gaat, ook de bt s-
schikking heeft over voldoende radiozenders. Onlangs werd het
Nederlandstalige Holland FM, dat sinds april via de ether uit-
zendt, overgenomen. Ook met andere commerciële stations wor-
den 'oriënterende gesprekken' gevoerd.

Cubaanse band
in Brikkeoave'
# Het culturele centrum
'Dr Brikkeoave 1 in Bruns-
sum verkeert donderdag-
avond 1 december in
tropische sferen met het.
Cubaanse orkest 'Septeto
Turquino'. Deze bekende
zeven-mans formatie uit
Santiago de Cuba is mo-
menteel op tournee in
Europa. Voor de tweede
keer doen ze Brunssum
aan. Studenten hebben de
band acht jaar geleden
opgericht en met zang,
bas, gitaar, conga, bongo
en de maracas staan ze
garant voor authentieke,
zuivere muziek.

Foto: RICO D'ROZARIO
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Aanvraag
Gedeputeerde Staten van Limburg maken
bekend, 1. dat op 18 april 1994bij hen is binnen-
gekomen een aanvraag om vergunning ingevolge
deWet Milieubeheer (ingeschreven onder num-
mer BK 4102) van degemeente Susteren te
Susteren. De aanvraag heeft betrekking op het
veranderen van een gemeentewerf annex KCA-
depot binnen de begrenzing van de bestaande
gemeentewerf en is gelegen aan de Baakhover-
weg 35-37 te Susteren; 2. dat op 3 augustus
1988bij hen is binnengekomen een aanvraag om
vergunning ingevolge de Wet Milieubeheer (inge-
schreven onder nummer BR 54148) van C.F.W.
Xhofleer namens de VOF gebroeders Xhofleer
te Gennep. De aanvraag heeft betrekking op een
verzoek om vergunning tot het oprichten en in
werking hebben van een inrichting voor het bewa-
ren en bewerken van autowrakken, annex handel
in schroot en oude metalen en is gelegenaan de
Dr. Stiemensweg te Gennep; 3. dat op 17 mei
1988 bij hen is binnengekomen een aanvraag om
vergunning ingevolge de Wet Milieubeheer (inge-
schreven onder nummer BR 52418) van G.H.
van Kessel te Sittard. De aanvraag heeft betrek-
king op een vergunning tot het oprichten en in
werking hebbenvan een inrichtingvoor het bewa-
ren en bewerken van autowrakken annex auto-
handel en is gelegen aan de Windraak 28c te
Sittard; 4. dat op 22 oktober 1987 bij hen is bin-
nengekomen een aanvraag om vergunning inge-
volge de Wet Milieubeheer (ingeschreven onder
nummer BQ 54233) van J . Eussen (Vaalser
Automobielbedrijf) teVaals. De aanvraag heeft
betrekking op verzoek om vergunningtot het
oprichten en in werking hebbenvan een inrichting
voor het bewaren en bewerken van autowrakken
annex handel in wrakken en is gelegenaan de
Sneeuwberglaan 3 - 7 te Vaals; 5. dat op 26 mei
1988bij hen is binnengekomen een aanvraag om
vergunning ingevolge de Wet Milieubeheer(inge-
schreven onder nummer BR 51972) van P.M.
van den Berk te Susteren. De aanvraag heeft
betrekking op het oprichten en in werking hebben
van een inrichting voor het bewaren en bewerken
van autowrakken annex autohandel en is gelegen
Rijdtstraat 43 te Susteren . Het voornemen
bestaat om op deze aanvragen positief te
beschikken.

Terinzagelegging stukken
De ontwerp-beschikkingen, de aanvragen en de
overige van belang zijnde stukken liggen ter inza-
gevan 28 november 1994 tot 27 december 1994
en wel: - in het Gouvernement te Maastricht
(bureau Bibliotheek) tijdens de werkuren; 1. in het
gemeentehuiste Susteren van 9.00 tot 12.00
uur en van 14.00 tot 16.00 uurtijdens de werku-
ren alsmede desgevraagd op maandagavond van
19.00 tot 22.00 uur in de Reinoudhal, Reinoud
van Gelderstraat te Susteren; 2. in het gemeente-
huis te Genneptijdens de werkuren van 9.00 tot
12.00 uur alsmede na telefonische afspraak (tel.:
08851 -12627); 3. in het gemeentehuis te
Sittard tijdens de werkuren alsmedeop zaterdag
van 14.00 tot 17.00uur in Het Domein,
Kapittelstraat 6 te Sittard; 4. in hetgemeentehuis
teVaals tijdens de werkuren alsmedena telefoni-
sche afspraak (tel. 04454 - 68564, de heer Jus-
sen); 5. in het gemeentehuis te Susteren van
9.00 tot 12.00 uur en van 14.00tot 16.00uur tij-
dens de werkuren alsmede desgevraagd op
maandagavond van 19.00 tot 22.00 uur in de
Reinoudhal, Reinoud van Gelderstraat te
Susteren. Na laatstgenoemde datum liggen de
stukken ter inzage op voorgenoemde plaatsen, en
wel tot het einde van de termijn waarbinnen
beroepkan worden ingesteld tegen de beschik-
king op de aanvraag.

Bedenkingen
Tot uiterlijk27 december 1994kunnen tegen het
ontwerp van de beschikkingen schriftelijk gemoti-
veerde bedenkingen worden ingediend, onder
vermelding van het nummer van de aanvraag, bij
Gemuteerde Staten, Postbus 5700, 6202 MA
Maastricht, Degene dieeen bedenking indient,
kan verzoekenzijn persoonlijke gegevens niet
bekend te maken. Degene dievoor 19 december
1£-94 daartelefonisch (tel. Provincie 043-897695)
om verzoeken, worden in de gelegenheid gesteld
tot een gedachtenwisseling over de ontwerp
beschikkingen. Daarbij kunnen gemotiveerde
bedenkingenworden ingebracht. Alleen degenen
diebedenkingen hebben ingebracht op de wijze
als bovenomschreven en een ieder die aantoont
dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is
geweesten degenen die bedenkingen hebben
tegen eventuele wijzigingen die in de beschikking
t.o.v. het ontwerp daarvan zijn ingebracht, zijn

J& VERSCHUREN ROllUJkeil
A^J/m Helmond koopt

(Heroal-systeem)
zat. 26 nov. mankanaries 9

_ .
donkere 6 popjes alle kleuren ZQfIW6TinQ
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UIT DE TUD DAT STRESS NOG
GEWOON SPIEBPIIW HEETTE.

| ___. {||g| Provincie
ijffi Limburg

mededeling Verordening grondwaterbescherming
m 352/47-94 Limburg 1989. Kennisgeving van een aan-

vraag en van de ontwerp-beschikking naar
aanleiding van deze aanvraag om ontheffing.

Voornemen.
Gedeputeerde Staten zijn voornemens aan:
1. Gemeente Margraten, Amerikaplein 1 te
Margraten -onder voorschriften- ontheffing te
verlenen voor de reconstructie van de
Bredeweg te Banholt (BK 5877). 2. P.J.M.
Wilms, Lindanusstraat 22 te Helden -onder
voorschriften-ontheffing te verlenen voor het
boren van een put op het perceel kadastraal
bekend gemeente Helden, sectie C, no. 691
(Bx 8242). 3. H.J.M. Vogels, Baexemerweg 2 te
Hom -onder voorschriften-ontheffing te verlenen
voor het maken en in bedrijf hebbenvan een
pompput in het perceel kadastraal bekend als
gemeente Heel, sectieA2nr. 744 te Heel
(BW 5989). 4. Eerste Limburgse Zweefvlieg-
club, Boksdoorn 15 te Maastricht -onder
voorschriften- ontheffing te verlenen voor het
uitbreiden en in werking hebbenvan een zweef-
vliegveld op het adres Leiffenderven te
Schinveld(Bx2ll7).

Tervisielegging.
De aanvraag, ontwerp-beschikking en andere
relevante stukken liggenter inzage vanaf 28
november 1994: a. bij het gouvernement (biblio-
theek) tijdens de werkuren; b. ten gemeentehui-
zevan (1) Margraten (2) Helden (3) Heel (4)
Onderbanken tijdens de werkuren en daarbui-
ten op de aldaar gebruikelijkeplaatsen en tijden
tot het einde van de termijn waarbinnen beroep
kan worden ingesteld tegen de beschikking op
de aanvraag.

Bezwaren.
Gemotiveerde bezwaren kunnen door eenieder
tot 9 januari 1995 schriftelijk worden ingediend
bij Gedeputeerde Staten, Postbus 5700, 6202
MA Maastricht. Degene die daarom telefonisch
verzoekt (043-897462) kan tot 19 december
1994 mondeling bezwaren inbrengen.

Geheimhouding.
Degene diebezwaar maakt kan verzoeken zijn
persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

r _._ .
I Bon voor mensen i
j tussen de 55 en 65 jr. j
! aha !" Hoe dat pensioen eruit ziet,

U bent tussen de vijfenvijftig en bepaalt u grotendeels zelf met
vijfenzestig jaar?Dan komt uw een lijfrenteverzekering van
pensioen in zicht. Wellicht bent AXA Equity & Law. Meer weten?

u zo verstandig geweestzelf Vul dan snel de bon
een aanvullend pensioen te in voor vrijblijvende,

regelen. En staat u nu voor de verhelderende informatie,
opgave uw kapitaal om te _— -.—. — _

zetten in een lijfrente. Ar\j\£\m

l T !f \ Vul inenstuur opnaar: AXA Equity &Law, antwoordnummer 53044,2505 VB Den Haag.

Naam geboortedatum: m/v
Adres

Postcode/ Woonplaats

s^— WAEQUITYVerzekeringsadviseur: te: Zm.Amm/Cl°~/XÏY/
(LC2) AXAEquily & Law Korte Voorhout 20 2511 CX Den Haag Telefoon 070 -34 23 333 Telelax 34 23 114 Wereldwijd nummer vier
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li^ F J (v Rademakers Fur & Fashion
J f J# ENGELENKAMPSTRAAT 55, 6131 JE SITTARD

ï(fi '»M/ tel. 046-517025
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Duitsland 1
QSn-s i-Oj'"' landerjournal.
"Srjri *"or9enma9azm Sport.
Og'JJ0 Morgenmagazin. Ontbijttv.
O^O heute.
Oroj The flying doctors. Herh.
lOftn Te,e-Gym. Skigymnastiek.
10n°> heute-
l?3(TT) Wunderbare Welt. Afl.:

1n c r der> Wolken von Afrika. Herh.
!'so Künstler für EINE WELT. Se-- 11 van kunstenaars. Herh.

heute. Met beursberichten.
'2 1 Oder.'0 (TT) Wunder der Erde. Natuur-
'ïsi6' AfL: Yellowstone- Herh-

'nn Presseschau.
'3 de 2DF-Mittagsmagazin.
Wön Wirtschafts-Telegramm.
Wn-» Ta9esschau.;"3 Höchstpersönlich. Serie.
\fa Ruth Maria Kubitschek.

"J° Abenteuer Überleben. Natuur-Aazine.
k'?? Tagesschau.

1S "3 ■ The Munsters. Afl. 10.

'J 0 Die kleine Meerjungfrau (Mala
]yPfska vila). Tsjechische speelfilm.

IMn1 Mn Ta9es-cnau--1?'!S Brisant. Boulevardmagazine.
1/^0 ARD vor acht. Met: Reg. info.
L/c? Tagesschau-Telegramm.
'8 Sn Hecnt & Haie> serie

sü a9es-chau-Telegramm.
Ï9 je Die D'nos, serie.
Jo_n ** Herzblatt> dating-program.
2o'ib Tagesschau.

„" 5 (TT) Gefahrliche Spiele. tv-film
JISQ Adolf Winkelmann. Afl. 1.
jVftn Tagesthemen-Telegramm.
$ ari ARD-exclusiv.
?3 On Tagesthemen. Met Bericht.
53 ie

sPortschau. Sportprogramma.
,' 15 Chronik der Wende. Documen-

J3lnSerie- AfL: 26- November '89.
rA? Nachtschwester Kroymann.

aoaret met Maren Kroymann, Han-
00onhmann ea-s'"u «Kiss me, stupid. Amerikaanse
°2 one'film uit 1964 van Billv Wilder-
tti in Ta9esschau.h' (TT) Grossalarm im Krankën-

SpU s (Uncommon valor). Amerikaan-
03_cSpeelfilm uit 1983.

Feuerreiter zeigt:. Jongeren-
04rTc az'ne-A"-: Marusha goes soul.

ten 4-10 ZEN- Zwischen den Zei-
Afl.: in den Elb-Auen.

TV FILMS VIDEO
Duitsland 1

(1-7^ r-W ' Malè morska vila "

An_ Mooie verfilming van
'De kleine zeemeer-

en Miroslava Safrankóva
2epr,adovan Lukavsky. Stomme

zoekt contact met
F) n.sen.e9ie van Karel Kachyna.

RTL Television
Urar. uur " Vanishing Son -Nicn,°n Head " (1993-USA) John
{ilrn ri' draaide deze misdaad-
Chin in net mi|ieu van de
br0e Se triaden speelt. Tweeheo.rs' een agent en een crimi-ei. vechten het uit.e' Russell Wong.

RTL Television
(Iqqo ,u_Jr " Extreme Justice -
denrif"USA) Bloederige, opwin-
LeJti aktiefilm van Mark L.
dajilr over keihard politieteam
Sent? 6£? c°nsideratie kent. Met
Ij "ll Glenn, Lou Diamond Phil-

SubtiËtenaPhet KOtt°- WeiniQ

België/TV 1
■Uö uur - Mister Johnson

(1990-USA) Ontroerende film
over Nigeriaan die zijn koloniale
baas in alles imiteert. Dat roept
problemen op. Pierce Brosnan
(de nieuwe James Bond!) en
Maynard Eziashi in een regie
van Bruce Beresford.

België/TV 2
22.45 uur - Tbc Bridge -(1990-GB) Romantische film van
Syd Macartney naar boek van
Maggie Hemingway. Schilder
ontmoet op vakantie eenzame
vrouw. Later probeert hij haar
vergeefs te vergeten. Met Saskia
Reeves en David O'Hara.

RTL5
22.50 uur - Las adolescentes -
(1975-E) Erotische komedie van
Pedro Masó met Anthony An-
drews en Koo Stark (bekend van
Prins Andrew). Spaans meisje
wordt naar Engelse kostschool
gestuurd.
't Blijkt daar mee te vallen, d
w.z...!

RTL 4
24.00 uur - Monkey Shines: An
Experiment in Fear - (1988-USA)
Aparte horrorfilm van George
A. Romero, waarin gehandicapte
jongen een experiment met een
getrainde aap aangaat. Met Ja-
son Bedge en John Pankow.

Duitsland 1
24.00 uur - Kiss Me, Stupid

(1964-USA) Niet helemaal ge-
slaagde komedie van Billy Wil-
der. Kim Novak moet liedjesma-
ker Dean Martin zover te krijgen
dat hij aan het werk gaat. Maar
met verschillende mooie Gersh-
win-nummers.

# Nadat haar vriendin vertrokken is uit hun gemeen-
schappelijke woning, is Susan (Melanie Mayron) in het
Amerikaanse komische relatiedrama 'Girlfriends' op zoek
naar nieuwe oriëntatiepunten. (Duitsland 2 - 00.05 uur).

Nederland 2
Tros/Veronica/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: D66.
09.10 Kook tv. Culinair programma.
09.28 Die 2: Nieuwe koeien. Herh.
09.53 Glamourland. Herh.
10.18 Frans voor beginners. Afl. 1.
10.47 Duits voor beginners. Afl. 9.
11.17 Via Ria. Discussieprogr. Herh.
12.09 Lucky lotto live. Herh.
13.00 Journaal.
13.09 (TT) Oppassen!!! Herh.
13.34 (TT) Twaalf steden, dertien

ongelukken. Serie. Herh.
13.59 Sonja. Talkshow. Herh.
14.48 De schreeuw van de Leeuw.

Amusementsprogramma. Herh.
15.35 Candid camera. Humor.
16.00 (TT) Journaal.
16.07 De teenage hero turtles (The

teenage hero turtles). Tekenfilmserie.
16.32 Peppi en Kokki. Jeugdserie.
16.51 Henk Temming, de hulpsinter-
klaas. Muzikaal programma.

17.25 'Allo 'allo. Comedyserie. Afl. 2.
17.55 De familie Keuzekamp.
17.58 (TT) 2 vandaag.
18.00 (TT) Journaal.
18.15 (TT) Actualiteiten.
18.39 (TT) Sportjournaal. Beelden

van de hockeywedstrijd Nederland-
India en van het WK tennis dubbel.

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

18.55 (TT) Onderweg naar morgen.
19.27 Natte neuzen. Spelprogramma.
20.03 Dat zeg ik niet. Spelprogram.
20.35 (TT) Bananasplit.
21.16 TROS TV show op reis.
22.18 Deadline. Magazine over mis-

daad en ander onrecht.
22.59 Grushko. miniserie. Afl. 3/slot.
23.59 The great music experience.

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

01.29 Journaal.
01.34-01.39 Nieuws voor doven

Duitsland 2
05.05 Gezamenlijk programma

Duitsland 1 en 2. Zie Duitsland 1.
12.10 ZDF-Sport extra. Met basket-

bal: Europacup: TSV Bayer 04
Leverkusen - Istanbul.

13.00 ZDF-Mittagsmagazin.
Met heute.

13.45 Nachbarn. Magazine voor Duit-
sers en buitenlanders.

14.30 Siebenstein. Poppenserie.
14.55 Querkopf. Quiz voor kinderen.
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 The flying doctors.

Australische doktersserie. Afl.: Der
verlorene Sohn.

16.55 Reisetip. Tips. Vandaag:
Kakadu National Park, Australië.

17.00 heute en sport.
17.15 landerjournal. Aansl.: heute-

Schlagzeilen.
17.55 Heartbreak High. Australische

serie.
Rosé is tot over haar oren verliefd
op leraar mr. North, die uit angst
voor ontslag niet op haar avances
ingaat. Ondertussen weet George,
tot ergernis van zijn kinderen, Stella
de deur uit te werken.
Afl. 11: Herzklopfen.

18.00 Vervolg Heartbreak High.
19.00 heute.
19.20 Weerbericht.
19.25 Ein besonderes Paar. Duitse

serie. Afl.: Alte Liebe rostet nicht.
20.15 (TT) Faust. Duitse misdaadse-

rie. Afl.: Inkasso.
21.15 Die Reportage. Vandaag een

reportage over de georganiseerde
misdaad die in de regio Berlijn onge-
stoord inbraken kan plegen. Afl.:
Ausgeraubt.

21.45 heute-journal.
Aansl.: Politbarometer.

22.20 aspekte. Cultureel magazine.
22.50 Willemsens Woche. Live

talkshow vanuit Hamburg.
23.50 heute nacht. Actualiteiten.
00.05 Girlfriends. Amerikaanse

speelfilm uit 1978 van Claudia Weill.
01.25-02.40 ■ Der Pflug und die

Sterne (The plough and the stars).
Amerikaanse speelfilm uit 1936.

Duitsland 2
00.05 uur - Girlfriends -(1978-USA) Komisch relatiedra-
ma van Claudia Weill met Mela-
nie Mayron en Eli Wallach. New
Yorks fotografe raakt kamerge-

noot kwijt, maar krijgt er een
ander voor terug. En dan zijn
er nog twee heren. Leuk!

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

voor doven en slechthorenden.
17.35 Landinwaarts. Serie program-

ma's van lokale en regionale omroe-
pen.
Afl. 3: Omroep Landgraaf met items
over kunst in de buurt en vluchtelin-
genwerk.

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

18.15 Sesamstraat. Afl.: Ruzie.
18.30 (TT) Jeugdjournaal.
18.40 (TT) Klokhuis. Informatief kin-

derprogramma. Afl.: Confectie.
19.00 (TT) Lingo. Woordspel.
19.26 Uitz. politieke partijen: SP.
19.30 Van gewest tot gewest.

O.a. aandacht voor het filmfestival
'Brabant bont in Beeld.

20.00 (TT) Komen en gaan.
Serie portretten over mensen die
met een bepaald vak beginnen of
er juist mee ophouden.
Afl. 2: De steenhouwers.

20.28 Mondriaan in New Vork.
Reportage over de periode die de
schilder Piet Mondriaan in New Vork
doorbracht en de werken die daar
ontstaan zijn.

21.13 Een kleine bijdrage (A small
deposit). Engels-Schotse korte film.
In de eerste jaren na WO II zijn er
mensen die misbruik maken van de
schaarste, door handel te drijven
waar een luchtje aan zit. De jonge
Dan wil zon deur-aan-deurzwende-
laar op zijn nummer zetten.

21.28 Broodnodig. Portret van
zanger, schilder, schrijver en muzi-
kant Herman Brood.

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

van de hockeywedstrijd Nederland-
India tijdens het WK Hockey in Syd-
ney en van het WK tennis dubbel
in Jakarta.

22.34 (TT) Nova. Actualiteitenpro-
gramma. Aansl.: (TT) Gesprek minis-
ter-president.

23.18-00.08 Portret Maarten 't Hart:
en 't verdrongen leven adem
schept.

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

krantenoverzicht.
07.07 Ontbijtkids: Delfy.
07.37 Ontbijtkids: De Smurfen.
08.08 The bold & the beautiful.

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

Amerikaanse talkshow.
17.00 5 uur show. Middagmagazine.
18.00 Zes uur nieuws.
18.15 Ooggetuige. Reportages.
18.30 Rad van fortuin. Spelprogram.
19.00 The bold & the beautiful.

Amerikaanse soap.
19.30 Half acht nieuws.
19.50 Weer. Door: John Bernard.
20.00 Goede tijden slechte tijden.
20.30 Bij van Duin. Gev. programma.
21.30 Diamant. Nederl. dramaserie.
22.30 Medisch meesterschap. Pro-

gramma met de top van de Nederl.
medische wereld centraal.

23.30 Nieuws, sport en weer.
00.00 Monkey shines. Amerikaanse

thriller uit 1988.
Allan Manns perfecte leven veran-
dert op slag wanneer hij verlamd
raakt door een ongeluk. Hij moet
toezien hoe zijn mooie vriendin er-
vandoor gaat met de chirurg die hem
opereerde en wanneer zijn dominan-
te moeder een nog dominantere
verpleegster voor hem inhuurt, be-
sluit Allan het voorstel van zijn
vriend, de wetenschapper Geoffrey
Fisher, op te volgen.

02.00 Nachtprogramma.

Duitsland 3 West
08.15 Ochtendgymnastiek. 08.30 Cur-
sus maatschappijleer. 09.00 Der Hirn-
forscher Detlef B. Linke. Portret. 09.30
Viadrina. Documentaire over de Uni-
versiteit van Frankfurt/Oder. 10.00
Schooltv. 12.00 Bonn am Rohr. 12.30
Kontraste. 13.15 1000 Hertz. 14.00
WDR aktuell. 14.05 Hit-Clip. 14.30
Die Arktis. Afl. 8: Wassergeister der
Arktis. 15.00 WDR aktuell. 15.05 Fen-
sterPlatz. 15.45 Chronik der Wende.
Afl.: 25. November 1989. 16.00 Ausge-
grenzt - Leben in Armut. Documentai-
re. Herh. 16.30 Cursus maatschappij-
leer. 17.00 A - Z Lifeshow. 17.15 U
30. 18.00 NRW. 18.05 KvK. 18.30
Konto. 18.45 Aktuelle Stunde. 19.25
Fensterprogr. der Landesstudios.
19.45 Ratgeber Essen und Trinken.
20.15 Stadl-G'schichten. 21.00 WDR
aktuell. 21.15 Wer will noch mal?
22.00 B. trifft. 23.00 Rückblende. Se-
rie. Afl.: Tiergeschichte(n) - Die Ziege.
23.15 Rocklife: Bob Geldof kommt
nach Goodiwindi. Muziekprogr. 00.10
Rocklife: Bob Geldof and the vegeta-
rians of love. Muziekprogr. 00.45
Nachrichten. 00.50-09.00 Nachtpro-
grammering. Duitsland 3 SWF
08.15 Skigymnastiek. 08.30 Cursus
maatschappijleer. 09.00 Schooltv.
10.50 Non-Stop-Fernsehen. 12.35 Hit-
Clip. 13.00 Saar-Report. Herh. 13.30
Politik Südwest (Baden-Württemberg).
14.00 Politik Südwest (Rheinland-
Pfalz). 14.30 Nieuws in het Engels.
14.45 Nieuws in het Frans. 15.00
Hallo, wie geht's? 15.15 Was die
Grossmutter noch wusste. 15.45 Die
Montagsmaler. 16.15 Freut Euch des
Nordens. 17.00 Cursus maatschappij-
leer. 17.30 Das Jahr in Wald und
Flur. Documentaire over Wutachsc-
hlucht. 17.58 Der weisse Wal. Afl. 1.
18.25 Unser Sandmann. 18.30 Süd-
west aktuell. 18.35 Hallo wie geht's?
Afl.: Noch im Tode Leben retten -Organspende. 18.50 Fahr mal hih.
19.20 Landesschau. 19.48 Landes-
schau aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Alles, was Recht ist. Afl.: Kin-
der, Kinder - das Familienrecht. 21.00
Nachrichten. 21.15 Traume unterm
Hammer. 22.15 Thema M. Thema:
Infarkt - und das Leben danach. 23.45
Finito. 00.15 Schlussnachrichten.
00.30 Non-Stop-Fernsehen.

SAT 1
05.30 Deutschland heute morgen.
Ontbijttv. 09.30 Falcon Crest. 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! Spelprogr. 19.00 Sat.l News-
magazin. 19.15 taglich ran. Sportma-
gazine. 19.30 Glücksrad. 20.15 In
Sachen Henry Regarding Henry.
Amer. dramafilm uit 1991. 22.20 ran.
Voetbalmagazine met Bundesliga-
voetbal. Aansl.: TopNEWS. 23.00 no
sports. Amusementsprogr. 00.00 Mag-
dalena - Kein Platz für die Hure.
Duitse erotische speelfilm uit 1974.,
01.25 La Gitane. Franse komedie uit
1985. 03.00 Star Trek. Amer. sf-serie.
Herh. 03.50 MacGyver. Amer. actiese-
rie. Herh. 04.40 Alles Liebeoder was?
Datingprogr. Herh. Aansl.: programma-
overzicht. 05.10 ran - Sat.l-Fussball.
Herh.

Duitsland 2
01.25 uur - The Plough and the
Stars - (1936-USA) Film van
John Ford, waar hij zelf niet te-
vreden mee was. En terecht.
Naar een toneelstuk van Scan
O'Casey over de lerse vrijheids-
strijd. Met Barbara Stanwyck en
Preston Foster.

RTL5
15.30 Love Boat. Afl. 'Love in

Vacuüm.
16.25 Tv boetiek. Homeshopping.
16.55 Goede tijden slechte tijden.
17.20 Happy days. Amer. comedy.
17.45 Knight rider. Amer. actieserie.
18.35 Beverly Hills 90210. Herh.
19.25 Nieuwsflits. Kort nieuws.
19.30 Medics. Engelse dramaserie.
20.25 Eagles, heil freezes over!

Registratie van concert dat The
Eagles op 25-4-1994 gaven in Bur-
bank, Los Angeles.

21.45 Nieuwsflits. Kort nieuws.
21.50 I.S.C.H.A. Talkshow.
22.50 The adolescents. Spaanse

speelfilm uit 1975 van Pedro Maso.
De 18-jarige Ana wordt zeer tegen
haar zin naar een school in Enge-
land gestuurd. Haar vader heeft de
Engelse opleiding voor haar uitgeko-
zen, omdat hij vindt dat het status
uitstraalt. Ana probeert deverhuizing
naar Engeland uit te stellen en trapt
haar vader op de ziel in een laatste
ruzie, maar daarmee kan ze de
overplaatsing niet afwenden.

00.40 Hei elei, kuck elei aktuell.
01.10 Nachtprogramma

speelfilm 'The adoles-
cents'. (RTLS 22.50 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. 11.30
Familien Duell. 12.00 Punkt 12. Mid-
dagmagazine. 12.30 Springfield Story.
13.15 California Clan. 14.10 Murder,
she wrote. 15.00 llona Christen. Van-
daag: De handel in menselijke orga-
nen. 16.00 Hans Meiser. Vandaag:
Super-huisvrouwen. 17.00 Jeopardy!
17.30 Married with children. Slot. 18.00
The bold and the beautiful. 18.30
Explosiv - Telegramm. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv - Das Magazin.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 Vanishing son: Dragon Head.
Amer. actiefilm uit 1993. 22.00 Extre-
me Justice. Amer. actiefilm uit 1992.
23.45 RTL-Nachtjournal. 00.15 Die
Kokain-Connection Crack in the mirror
/ Under pressure. Amer. thriller uit
1988. Herh. 01.40 RTL Kino-Tip. 02.10
One man force. Amer. actiefilm uit
1988. Herh. 03.35 The A-team. Herh.
04.20 Knight Rider. Herh. 05.05 Te-
kenfilmserie.

Radio 1 radioElk heel uur en om 7.30, 8.30,
12.30, 13.30, 16.30, 17.30, 18.30
nieuws.
7.07 Vara Radio I vrijdageditie.
9.05 Het Balkon. 10.05 NL-Buiten-
land. 10.30 Standplaats Mozambi-
que. 11.05 Argos. 12.07 Vara

(Radio I vrijdageditie. 14.05 De'
Transmissie. 16.05 Welingelichte
kringen. 17.07 Tros Aktua. 19.04
Talkradio: De kamer van Spelberg.
20.04 God zij met ons. 22.04 Hier
en nu-sport. 23.07 Met het oog
op morgen. 0.04-7.00 Tros Nacht-
wacht.

Radio 2
Elk heel uur nieuws.
7.04 Thank God it's Friday. 9.04
Adres onbekend (Muziek terwijl u
zoekt). 12.04 Het hart van twee.
14.04 Het paleis. 17.04 Fileradio.
18.04 Alle mensen. 19.04 Club
Veronica trend. 20.04 De avond
van het sentiment, met om 20.04
De hits van 22.04-24.00 Listen to
the music.

Radio 3
Elk heel uur nieuws
6.04 Breakfast-club. .9.04 Arbeids-
vitaminen. 12.04 De steen & been
show. 14.04 Carola. 15.04 The
magie friends. 17.04 Rinkeldekin-
kel. 18.04 De Avondspits. 19.04
Spoor 7. 20.04 Paperclip magazi-
ne. 21.04 Villa 65. 0.04 Countdown
café. 2.02-6.00 Oh, wat een nacht.

Radio 4
Om 7.00, 8.00, 13.00, 18.00 en
20.00 nieuws.
7.02 Ouverture. Barokmuz. 8.04
Opus 4. 9.00 Muziek voor miljoe-
nen. 11.00 Het ochtendconcert.
Radio Filharm. Ork. 13.04 En nu...
mijn verzoek. 14.00 Middagcon-
cert: Het internationale concertcir-

cuit. Ork. van Romaans Zwitser-
land met viool. 15.30 Delalande:
Dies irae. 16.00 De Nederlanden:
Amsterdams concert ca. 1740.
17.00 Operette. 18.04 Norrington
dirigeert Brahms 1. 18.50 Georgi-
sche mystiek. 19.15 Vivaldi: De
vier jaargetijden. Taverner players.
20.02 Avondconcert: De matinee.
Leonore, opera van Beethoven.
Groot Omroepkoor en Radio ka-
merorkest 0.1.v. Arnold /stman met
sol. 22.30 W.A. Mozart: Strijkkwar-
tet in F kV 590. 22.55 13e-Eeuwse
Maria-liederen voor Alfonso X 'El
Sabio'. 23.15 De symfonieën van
Prokofjev (VI). 0.00-1.00 Vier na
middernacht Alsfelder Vokalens.
SteintorBarock, Bremen met sol.

televisie en radio vrijdag

Nederland 1
["O/Ncrv

00 Tekst-tv.00-09.15 Koekeloere. Afl. 51."30-09.45 Nijntje en haar vriend-
in

A,L 34-
-"00 (TT) Nieuws uit de natuur.

i 10'|0 Sybe Satellyt. Herh.
i« CTT) Verzorgen voor morgen.
*"■ 8.
'00 (TT) Schooltv-Weekjournaal.

Afl. 10.
*0 Teamwork. Afl. 4.!'^ Nieuws voor doven.'"55 o ja! De NCRV in beeld. Terug-»ik op het tv-verleden van de NCRV.

.andaag een portret van Ted de
«aak.
jjS Millennium. Magazine over de

Herh.■J6Dag Sinterklaas. Sinter-wasprogramma. Afl. 2: De Sint in
* storm.

'33 Cartoon Club. Tekenfilmpro-
'[amma. Met o.a. de Roze Panter.00 A different world. Amerikaanse

Afl.: Honeymoon LA.
ij'■29 Topscore met Ted de Braak.
goprdspel.
j
59 Prettig weekend. Hierin o.a:
essica en Marice Lim, die beiden1 de top van jonge kunstschaat-

?;rs behoren, brengen een bezoek
rj" Holiday On Ice. Deze show loopt°°k in het MECC te Maastricht van
Ij) jR woensdag t/m 5 december.«8 Wat 'n vraag! Amusementspro-»amrna waarin (on)bekende men-Jjn na het beantwoorden van een
ioi?a SJ zelf een vraag mogen stellen.50oS (TT> Journaal.
80„n Nos-weer°verzicht.
Xl n V"'evan de drie' Spelprogram.| *' Immediate family. Amerikaan-s speelfilm uit 1989.
irn Sporen: Oud worden. Docu-
11 entaireserie over de laatste jaren
.het leven van diverse mensen.

''" 6: Doodgaan kan me niets meer
b>r>e'en' 'e ' gewonnen.

Ui 0 Personals. Amerikaanse speel-
Od'? 1 uit 1990 van Steven Stem._; 54-00.59 Journaal.

België/TV 1
15.00 Schooltelevisie. Met: Onze
ruimte. Aardrijkskunde. Afl. 3: Wat
een weertje. Herh.

15.30-15.54 Politieke instellingen:
De knikkers en het spel. Maat-
schappelijke vorming. Afl. 4: Wie het
kleine niet begeert. Herh.

17.10 Het Capitool. Amerikaanse
soapserie. Afl. 812.

17.35 Paradise Beach. Australische
strandsoap. Afl. 60.

18.00 Journaal.
18.10 Mooi en meedogenlooos (The

bold and the beautiful). Amerikaanse
serie. Afl. 1080.

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

sche serie. Afl. 1504.
19.30 Journaal en sport.
20.00 FC De Kampioenen. Vlaamse

comedyserie. Afl.: Love Story.
20.35 Tartufo. Donaat verrast twee

nietsvermoedende bruidsparen en
twee jubilerende echtparen.

22.05 Mister Johnson. Engelse
drama-film uit 1990.
Aansl.: Paardenkoersen.

23.45-23.47 Weerbericht.

België/TV 2
18.00 Tik tak. Afl. 329.
18.05 Boulli. Korte animatiefilm.
18.10 Adventures on Kythera

Jeugdserie. Afl. 12.
18.35 Skippy. Afl. 36: Treasure hunt
19.00 Thunderbirds. Engelse

sf-poppenserie.
19.30 Journaal en sport.
20.00 Couleur locale. Multicultureel

magazine.
20.30 Niveau 4: Cordon bleu.

Culinair magazine. Vandaag: Choco-
lade.

21.00 Doe-het-zelf. Afl. 3.
21.20 Vlaanderen vakantieland.

Binnenland: Slag om de Ardennen
en Luxemburg. Buitenland: Finland:
Helsinki. Tips voor trips.

22.00 Ter Zake. Infomagazine met
nieuws en sport.

22.45 De brug (Bridge). Engels
psychologisch drama uit 1991.

00.25-00.27 Coda. Lut de Block leest

' voor uit eigen werk. Vandaag: Verval.

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. NCRV - Vrijdag op
vijf, met om 9.02 Het gesprek;
9.40 Plein publiek; 11.02 Rondom
het woord. 12.02 Bonnefooi. 12.30
Werken aan werk. 13.10 Gebeurte-
nissen. 14.02 De ronde tafel van
Pam. 15.02 Opium radio. 17.10
Radio UIT. 17.50 CD. 18.02Actua-
liteiten- en religieus programma in
het Arabisch. 18.45 Actualiteiten
in het Turks. 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 Licht en uitzicht.
21.39 EO-Metterdaad. 21.40 Boe-
ken wijzer. 22.00 Zicht op Israël.
22.20 De psalmen. 22.40Theologi-

sche verkenningen. 23.07-24.00
Met het oog op morgen

RTBF/La Une
15.10 Autant savoir. 15.30 Les arts
en liberté. 16.30 Neighbours. Afl. 55.
17.00 Raven. Afl. 11. 17.55 Carlos
et les autres. 18.30 Info première.
18.50Cartes sur table. 19.10 Sportma-
gazine. 19.30 Nieuws. 20.05 Bon
week-end. 20.45 Big. Amer. komedie
uit 1987. 22.35 Documentaire over
de geschiedenis van de Communisti-
sche Partij in België. 23.40 Laatste
nieuws. 23.45-23.50 24 H sur les
marchés.

SPORTS 21
18.58 Neighbours. 19.21 lei Bla-bla.
19.27 Paardenkoersen. 19.30 Zie
RTBF/La Une. 20.02 Document: El
caso 112. Documentaire. 20.54 Musi-
que: A la recherche d'Eugéne Ysaye.
Documentaire. 21.47 WK Turnen.
Voor landenteams. 22.08 Laatste
nieuws. 22.30 Paardenkoersen. 22.34
Tennismagazine. 23.01-23.05 24 H
sur les marchés + Dow Jones.

BBC 2
08.00 Crystal Tipps and Alistair. 08.05
Bamey. 08.10 Thundercats. 08.35
Blue Peter. 09.00 Breakfast news.
09.15 The record. 09.35 Crawl into
my parlour. Afl.: Cold blooded killers.
10.00 Schooltv. 11.00 Playdays. Kleu-
terprogr. 11.25 Schooltv. 15.00 Fire-
man Sam. 15.10 Sportmagazine met
o.a. Snooker: Engelse kampioensch.,
halve finale. Verder een vooruitblik
op de rugby-wedstrijd Wales - Zuid-
Afrika. 16.50 Nieuws. 17.00 Today's
the day. Quiz. 17.30 Snooker. Recht-
streeks: de Engelse kampioensch.,
halve finale. 18.30 Esther. Talkshow.
19.00 Captain Scarlet and the Myste-
rons. 19.25 Randall and Hopkirk
(Deceased). Detectiveserie. 20.15 The
O-Zone. 20.30 Sounds of the sixties.
Met o.a. The Rolling Stones. 21.00
Public eye. Serie. Afl.: Out of the
asylum. 21.30 Perpetual motion. Afl.:
The DC-3 Dakota. (slot) 22.00 The
trial. Reportageserie over rechtszaken.
22.50 Funky black shorts. Afl.: The.
godsend. 23.00 Have I got news for
you. Aansl.: Video nation shorts. 23.30
Newsnight. 00.15 Newman and Bad-
diel rest in pieces. Comedyserie. 00.45
The Larry Sanders show. Comedyse-
rie. 01.15 ■ The fugitive. Misdaadse-
rie. 02.05-03.10 Snooker. Engelse
kampioensch. halve finale.

NBC
05.30 en 06.30N8C News. 06.00 UK
Today. 07.00 ITN World news. 07.15
Azimuths. 07.30 UK Today. 08.00 ITN
World news. 08.15 Azimuths. 08.30
Inside edition. 08.58 ITN World News.
09.00 Super Shop. 10.00 Rolonda.
11.00Rivera live. 12.00 Today's Busi-
ness. 12.30 FT Business today. 13.00
Today. 15.00, 16.00 en 16.30The
Money Wheel (cont). 17.30 FT Busi-
ness tonight. 18.00 Today. 19.00 ITN
World news. 19.30 Go intern, motor-
sports. 20.30 Dateline. Gevarieerd
magazine. 21.30 Inside edition. 22.00
ITN World news. 22.30 The tonight
show. 23.30 Real personal. 00.00 FT
Business tonight. 00.20 US Market
Wrap. 00.30 NBC Nightly news. 01.00
Equal time. 01.30 The tonight show.
02.30 Holiday destinations. 03.00 Ri-
vera live. 04.00 Rolonda. 05.00 Inside
edition.

TV 5
06.00 Ochtendprogr. 12.00 Nieuwsflits.
12.05La chance aux chansons. 12.45
Zwitsers nieuws. 13.05 La maison
Deschênes. 13.30 Les grands Sime-
non: Ceux de la soif. Franse misdaad-
film. 15.00 Soiree anniversaire des
10 ans de la Chance aux chansons.
Afl. 2. Herh. 16.00 Nieuws. 16.10
Gourmandises. 16.25 Bibi et ses amis.
17.15 Clip postal. 17.45 3.000 Scena-
rios contre vn virus - Le sida. 17.50
Question pour vn champion. 18.15
Visions d'Amérique. 18.30 Nieuws.
18.55Revue de presse des pays ara-
bes. 19.00 Bruxelles lumiéres. 19.25
La météo des cinq. continents. 19.30
Zwitsers nieuws. 20.00 L'hebdo. 20.55
La météo des cinq continents. 21.00
Nieuws. 21.40 Taratata. 22.50 37,5Ï
Le soir. Vandaag: Hypnose. 23.50
Nieuws. 00.15 3.000 Scenarios contre
vn virus - Le sida. 00.20 Médiasud.
00.35 Sortie libre. 01.30 Décryptages.
Herh. 02.25 Clip postal. 02.30 La
chance aux chansons. Herh. 03.05
Temps présent. Herh. 04.00 Ah! Quels
titres. Herh. 04.55 Visions d'Amérique.
Herh. 05.10 Bruxelles lumiéres. Herh.
05.35 Eurojournal.

MTV
06.00 Awake on the wildside. 07.30
The grind. 08.00 Awake on the wildsi-
de. 09.00 Ingo. 12.00 The soul of
MTV. 13.00 Greatest hits. 14.00 The
1994 MTV Eur. Music Awards. 16.30
The report. 16.45 CineMatic. 17.00
News at night. 17.15 3 from 1. 17.30
Dial MTV. 18.00 Music non-stop. 19.30
The Zig & Zag show. 20.00 The 1994
MTV Eur. Music Awards. 22.30 Bea-
vis & Butt-head. 23.00 The report.
23.15 CineMatic. 23.30 News at night.
23.45 3 from 1. 00.00 Party zone.
02.00 The soul of MTV. 03.00 The
grind. 03.30-08.00 Night videos.RAI UNO

06.00 Ochtendprogr. 12.30 Nieuws.
12.35 La signora in giallo. 13.30
Nieuws. 14.00 Week-end Cronache
italiane. 14.20 Prove e provini a Scom-
mettiamo che? 14.50 Oggi al Parla-
mento. 14.55Awenture e sogno 15.45
Solletico. 18.00 Nieuws. 18.15 Eurovi-
sione 370 Zecchino d'oro. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Nieuws en sport.
20.40 Chiaro e tondo. 23.00 TGI.
23.10 La scienza e l'emozione. 00.15
Nieuws. 00.20 Che tempo fa. 00.25
Oggi al Parlamento. 00.35 DSE -
Sapere. Aansl.: Nachtprogrammering.

BBC 1
07.00 Business breakfast. 08.00 BBC
breakfast news. 10.05 Kilroy. 11.00
Nieuws. 11.05 Good morning with
Arme and Nick. 13.00 Nieuws. 13.05
Pebble mill. Speciale uitzending i.k.v.
Children in need. 13.55 Reg. nieuws.
14.00 Nieuws. 14.30 Neighbours.
14.50 The great British quiz. 15.15
Holiday. 15.45 The flying doctors.
16.30 Tekenfilm. 16.45 TVK. Waarom
maken vulkanen zoveel lawaai? 17.00
The new Yogi Bear Show. 17.10 Get
your own back. Spelshow. 17.35 Re-
cord breakers. 17.55 Newsround.
18.05 Byker Grove. 18.35 Neighbours.
Herh. 19.00 Nieuws. 19.30 Regionaal
nieuws. 20.00 en 22.30Children in
need. 22.00 Nieuws.

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

Omroep Limburg
Elk heel uur ANP-nieuws.
7.00 Limburg Aktueel met om 7.30
ANP. 8.00 RadioNieuwsCentrale,
binnen/buitenlandrubriek. 8.30 Re-
gionaal nieuws. 8.35 Limburg
Bevrijd. Geallieerd offensief richting
Venlo. 9.00 Tussen de bedrijven
door. Aangevraagd door perso-
neelsver. Marita uit Sittard. 10.00
Tussen de Bedrijven Door. 11.00
Op de valreep. 12.00 Limburg
Actueel. 13.00 RadioNieuwsCen-
trale, binnen/buitenlandrubriek.
13.30Regionaal nieuws. 13.35 De
Buurt. Discussie op straat. 14.00
Licht Limburgs. Muziekprogramma.
15.00 Profiel. Gesprek met een
gast. 16.00festival, cultuurmagazi-
ne. 17.00-18.00 Limburg Aktueel:
nieuws en actualiteiten met om
17.30 ANP-nieuws.

BRTN/Radio 2
06.00 Nieuws. 6.05 Radio 2 regio-
naal. 8.00 Nieuws 8.10 Het leven
is mooi. 10.00 Nieuws 10.03 Ge-
woon genieten (om 11.00 Weer-
babbel door Bob de Richter). 11.50
Het koekoeksnest. 12.00 Radio 2
regionaal. 13.00 Nieuws. 13.10
Goed op vrijdag. 14.00 Het alge-
meen belang. 16.00 Abraham al
gezien? Programma voor de derde
leeftijd. 17.00 Radio 2 regionaal.
18.00 Nieuws. 18.ip Hitriders.
Toppers en platen van vroeger.
20.00 Wie zoekt die vindt. 22.00
Nieuws. 22.05 Countrymuziek.
23.30 Nachtradio (vanaf 24.00 elk
heel uur nieuws).

België/BRF
Nieuws: 6.00, 6.30, 7.00, 8.00

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 12.30,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30
en 20.00 uur.
6.05 Radiofrühstück + Spiel 'Glück-
strefter' (6.15 Wort in den tag:
6.45 Hörergrusslotterie; 7.15 Ve-
ranstaltungskalender; 7.30 Regio-
nalnachrichten; 8.30 Presseschau).
9.05 Regionalnachrichten. 9.10 Gut
Aufgelegt. Tips und Themen am
Vormittag. 12.05 Musik a la carte
(12.30 BRF Aktuell). 13.00 Presse-
schau. 13.05 Musikbox. 16.05
Popcorn. 18.00 Regionalnachrich-
ten. 18.05 BRF-Aktuell (Aktuelles
vom Tage). 18.40 Jazz.
20.05-21.00 Lieder, Chansons &
Folk.

WDR 4
4.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie. 8.07 Morgenmelodie und
Wetterbericht. 9.05 Musikpavillon
(9.20 Feuilleton Opfer der Liebe).
12.00 Nachrichten, Zur Sache.
12.07 Gut aufgelegt (met om 13.00
Mitmenschen en 14.00 Nachrich-
ten, Stichwort Wirtschaft). 15.00
Café-Konzert (15.40 Radiofeuille-
ton Opfer der Liebe). 16.05 Hei-
matmelodie. 17.00 Der Tag urn
fünf. 17.07 Musikexpress. 20.00
Nachrichten. 20.05 Zwcschen Broa-
dway und Kudamm. 21 00 Musik
zum traurnen. 22.30-4.05 Nachtex-
press.

Eurosport
08.30 Step aerobics. 09.00 Triathlon.
ITU Wereldbeker. 10.00 Eurofun.
11.00 Tennis. Overzicht ATP-finale.
11.30 Voetbal. UEFA-Cup 3e ronde.
13.00 Voetbal. Champions League.
14.00 Gewichtheffen. WK: Finale da-
mes tot 83 kg. 16.00 en 18.00Kunstri-
jden op de schaats. Nations Cup
vanuit Gelsenkirchen (Duitsland).
18.30 Gewichtheffen. WK vanuit Istan-
bul: Finale heren tot 99 kg. 19.30
Eurosportnieuws. 20.00 Kunstrijden
op de schaats. Nations Cup vanuit
Gelsenkirchen (Duitsland). 22.30 Wor-
stelen. Vanuit de VS. 23.30 Boksen.
01.00-01.30 Eurosportnieuws.

Happy RTL Radio
Elk heel uur nieuws.
7.00 Jan van de Putte 10.00 Jan
de Hoop. 12.00 Ron Bisschop.
16.00 Luc van Rooij. 20.00 Late
Rock. 24.00 Night Rock.
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Deze pagina wordt gecoördineerd door de afdeling
PR en Promotie. Voor inlichtingen: 045 - 739366.

Jg}
27 november: de Vesdre. Vertrek om
★ Merselo-Venray Sinter- 8.30 uur meteigen ver-

klaastocht 5- 10 -20 km. voer vanaf Groene Boord,
Start: zaal het Anker, Heerlen en om 9.30 uur
Grootdorp 73 van 9.00 vanaf Forsthaus Temell (B).
tot 1 3.00 uur. Inlichtingen: Denk aan paspoort, lunch-
-04780-86035. pakket en stevige wan-

★ Meerssen, wintertocht 7 - delschoenen. Honden niet
15 -25 km. Start: Pr. van toegestaan in dit gebied.
Oranjezaal, Kruisstraat 6 Inlichtingen:
van 8.00 tot 14.00 uur. 045-316388/710526.
Inlichtingen: * Gruirode (B) 24ste Sint
043-644952. Niklaastocht 7 - 1 2 - 20

★ Weert, wintertocht 10 - km. Start: parochiezaal,
20 -30 km. Start: café Muisvenstraat van 8.00 tot
't Blaakven, Geuzendijk 15.00 uur. Inlichtingen:
35 van 9.00 tot 14.00 00.3289855449.
uur. Inlichtingen:
04950-21243. 1 december:

★ IVN-Heerlen Ardennen- * He,k ó
c

e Sj°d | B> f 1Elooi"
wandeling door veen en |?cht 5" ' °," '5 T'bos. Tocht (19 km) met Start: Parochiezaal Donk,
gidsen vanaf Ternell naar Dorpsstraat van 1 2.00 tot

het bronnengebied van J^S° T, "'ngen:
00.3213444555.

BUSREIS NAAR
KEULSE KERSTMARKT

Voor de liefhebbers organiseert Schmitz-Reizen een busreis
naar de kerstmarkt in Keulen. U wordt op comfortabele
wijze vervoerd en kunt uren naar hartelust winkelen, snoe-
pen en proeven in die altijd weer gezellige kerstsfeer.
In de Domstad staan de Neumarkt en Altermarkt geheel in
het teken van de naderende feestdagen. Honderden onder-
nemers bieden er hun waren aan; uw koopjesjacht kan
beginnen, zowel op de kerstmarkt als in de sfeervolle winkels.
Zoals gebruikelijk kunt u vanuit diverse opstapplaatsen in
Limburg vertrekken. Zie daarvoor onderstaande reisinfo.
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_*!■ mm.' - E_^2mw*^ * _■ m* «w«««wmVwmTll u"ul__^_^'Wl P " isai
mmtL WÊÊÊm^^mM'""'" ■ ■wgn|u|_ .'M,; m

REISINFO: KERSTMARKT KEULEN I
Datum: vrijdag 9 december 1994
Prijs: ’ 30,-p.p.
Opstapplaatsen Susteren (Schmitz) 8.00 uur; Sittard
en -tijden: (NS-station) 8.15 uur; Geleen (P-plaats

Glanerbrook) 8.30 uur; Heerlen (voorzij-
de NS-stafion) 8.50 uur; Kerkrade (Roda-
hal)9.louur. ■Aankomst: Keulen ca. 10.30 uur

Vertrek: Keulen om 17.00 uur.
Reserveren: Vanaf vandaag bij ALLE Limburgs Dag-

ladkantoren en de VW's in Heerlen,
Voerendaal, Simpelveld, Landgraaf,
Gulpen en Vaals onder betaling van
dereissom. Verantwoordelijke reisorgani-
sator: Schmitz Reizen, Susteren.

TIJDIG RESERVEREN
VOOR UW CARNAVALSREIS

Het lijkt nog ver weg en eerst staan de feestdagen nog
voor de deur, maar de trips die Schmitz Reizen rondom ' JÊm
de carnavalsdagen organiseert zijn doorgaans snel volge- '«mmTmérzZAZAA^m
Voor diegenen die willen ontsnappen aan de drie dolle I*

y i y i ■ h ::: {^w
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if 8-daagse touringcarreis naar Oberaudorf in
de Beierse Alpen van 25 februari t/m 4 maart
1995-/ 825,- p.p.
i* ó-daagse touringcarreis naar Lugano, ver-
wend worden aan net meer van Lugano van 25
februari t/m 2 maart 1995 - ’ 760,- p.p.
it 5-daagse touringcarreis naar Munster, genie-
ten in de Elzas van 25 februari t/m 1 maart 1995
-’595,-p.p.
Vandaag vindt u de beschrijving van de reis naar Oberau-
dorf op deze pagina. De komende twee vrijdagen publice-
ren wij de details over de trips naar Lugano en Munster.

8 DAGEN OBERAUDORF
Midden in een prachtig stukje Beieren, in Zuid-Duitsland
tegen de Oostenrijkse grens aan, vinden we het mooie
plaatsje Oberaudorf. Een lief dorp waar een typisch Tirool-
se sfeer heerst. Uit de gezelligecafeetjes klinkt dan ook
regelmatig citermuziek.
Uw logeeradres is Sporthotel Wilder Kaiser, een prima
huis met uitstekend verzorgde kamers die voorzien zijn van
douche/toilet, tv, radio en telefoon. Een binnenbad, sauna
en solarium zijn ook aanwezig.
U verblijft hier op basis van halfpension en uiteraard staan
er diverse excursies op het programma. Gezien de centra-
le ligging liggen wat dat betreft de mogelijkheden voor
het oprapen.
U bezoekt: de Beierse hoofdstad München en de barokstad
Innsbruck. De natuur staat ook vaak centraal, u zult dat
ervaren tijdens de uitstapjes naar de Chiemsee en König-
see en ook de tocht door de Beierse Alpen zal u nog
lang heugen.
Naast het excursie-aanbod krijgt u ook tijd voor uzelf, om
te zwemmen, te wandelen, te winkelen of een avondje te
stappen. Op de laatste dag bent u tegen de avond weer
in Limburg waar er nog een gezamenlijk afscheidsdiner
genuttigd wordt.

Si

REISINFO: OBERAUDORF I
Datum: zaterdag 25 februari t/m zaterdag 4

maart 1995
Prijs: ’ 825,-p.p. "

toeslag 1-persoonskamer ’ 95,-.
Inclusief: * * vervoer per luxe Schmitz-touringcar

** verblijf op basis van halfpension in
hotel Wilder Kaiser * * diverse excursies
(evt. entreegelden niet inbegrepen) * *
afscheidsdiner tijdens terugreis * * reis-
en annuleringsverzekering

Opstapplaatsen Susteren, garage Schmitz 7.00 uur;
en -tijden: Sittard, NS-station 7.1 5 uur; Geleen,

P-plaats Glanerbrook 7.30 uur; Heerlen,
voorzijde NS-station 7.50 uur; Kerkra-
de, RodahalB.louur.

Reserveren: Vanaf vandaag bij ALLE Limburgs Da-
bladkantoren en de VW's in Heerlen,
Landgraaf, Simpelveld, Voerendaal,
Vaals en Gulpen onder aanbetaling van

’ 100,-p.p.
Verantwoordelijkereisorganisator: SchmitzReizen.

Bij onverhooptonvoldoendedeelnamebehoudtdezehetrecht detrip tijdig te
annuleren.

GEAFFTCHF^
25 november: 6 kapellen en plaatselijke j:

"k Kienavond t.b.v. ballefvereni- verenigingen. Aanvang
ging Pirouette. HKB-gebouw, 20.00 uur, gratis entree.
Pater Beatusstraat 3, Heerlen. * Mannenkoor St. Remigius,
Aanvang 20,00 uur. houd Klimmens kwajong-

■*" Kienavond t.b.v. Gemengd kampioenschap in café "Zangkoor St. Caecilia, Rans- Köppelke, Klimmen. Inscn1!
daal. Zaal Vonken, aanvang ven a ’ 5,- p.p. vanaf 1"
20.00 uur. uur, aan-vang 20.00 uur

* Sjpass, Joeks en Troöte tre^
25 +26 november: . in café De_K[°e9< Schin.^
★ Vrijdag en zaterdag nog dekraat 3 Brunssum. W

besteld! deANWB-Heer- len y° n 9 ]jfoo uu
Dr' or9anlSfl]

veel (toeristische) aandacht Honsi Kioeete Bend .1
aan Indonesië. Met folderma- *CV de Keescheknup (3xl
te'riaal, videofilms, boeken, joar) houdt jubileumzitting]
kaarten en gidsen belicht men artiesten en prinseprocbrtfl
de Gordel van Smaragd. in het ontmoetingscentrum .Speciaal opgeleide mede- Bingelrade. Aanvang 19-u"

werksters en een reisleidster uur, entree ’ 10,-.
verzorgen de mondelinge * Open dag voor jongensW*l
toelichting. Ook zijn er typi- sen 11en 15 jaarbij Vei*
sche Indonesische hapjes en ners Scouting Sint JozefSjt
verkoopt men Wajangpop- tard. Van 10.00 tot 13.0"
pen en Indonesische litho's. uur aan de Molenweg 6j-
Vandaag kunt u nog terecht * Spaarclub De Sjokkel pre*6"
tot 17.30 uur en zaterdag teert |ive-optreden van M<^van 9.00 tot 16.00 uur. trjc h ts duo Ammezasie in #

Sjokkelbar, Laanderstraat°J
Heerlen. Gratis toegang-

-25-26-27 november: I
* Vogeltentoonstelling in hotel- * Bij gelegenheid van 130 f"

café Oud Simpelveld, Irm- zangvereniging Orphee,
straat 23, Simpelveld. Ope- Houthem is er van 19.00"
ningstijden: vrijdag van 20.30 uur een receptie in
20.00 tot 22.00 uur; zater- hotel Lahaye, St. Gerlach ■>"
dag van 1 3.00 tot 22.00 Houthem. Ook 2 jubileren
uur en zondag van 10.00 leden recipiëren.
tot 19.00 uur. Verkoopklasse * Orchideeën oppot en inf°^
aanwezig, vrij entree. tiedag van 9.00 tot 1 7.0"

uur in dekamerplantenkas
van Europatuin TAN, Vae*
de 100, Nuth. Organisa^

25-26-27-28 Orchideeënvereniging Me
november: gelland.

* Jubileum 4xl 1 jaarDeAan-
hawwersj Meerssen. Van-
daag 20.00 uur in sporthal _
Marsana Benny Neyman, 2\ "°v®mber: , , . J
entree ’ 25,-; zaterdag * W De Sjoulvotte houdt .n»
15.30uur op- tocht door nationaal danstoei nooi in

Meerssen, 20.00 uur gala- de Ha
In®nJ?°f' Geieen- A°

avond met veel artiesten in . TO-10-00 uur' en,re6

de sporthal met uitreiking van * o,OU.
de Gulden Humor aan Huub * Intocht St. Nicolaas in M«'(
Mans, entree/ 15,-; zondag beek. Om 14.30 uur vert'*
h. mis en aansluitend in ge- vanaf de Haagstraat naa'|
meenschapshuis de Stip reü- gemeenschapshuis De He"
nie, 15.0Ö uur receptie in hof.
de sporthal, aansluitend dans-
avond; maandag 14.00uur ★ Rommelmarkt van 10.00,0

seniorenmiddag in het ge- 17.00 uur in gemeen-
meenschapshuis. schapshuis Mariarade, 0?

deWeyenberg 11 in Hoe'
broek.

26 november: , x . . _ . _
i-g

★ Jazz-concert met N.O. Rum- * Toonkunstkoor Regio Gel*
plers Jazzband in Casino e" het LSO presen- teren?
Brunssum, Treebeekplein ■ Nicolaasconcert in deen

1 33. Aanvang 20.30 uur, f us Konin9 kerkvsu'Sn ,
entree ’ 1 3,, leen' invang 20.00 u"f., ' ,

-, entree ’ 22,50; eugd en
*Jazz-avond met de Zeeuwse ,g f]j kg

formatie Salt Lake Jazzband
in café Allure, Maastrichter-
laan 81, Vaals. Aanvang *Kersthandwerkbeurs van
21.00 uur, toegang vrij. 10.30 tot 17.00 uur in VI

★ CV De Baagratte, Nyswiller „Bij Oda", Eikerplein, G'°c
houdt prinsenreceptie met Kerkrade. Organisatie: na
prinsenbal. Residentie: café werkclub
A Gen Baag, aanvang 't Losse Steekje".
19.11 uur.

* Mini-kapelkestreffen met tradi- * Luikse St. Nicolaasmarkt e

tioneel boomzagen in de rommelmarkt van
High Chaparall in Berg aan 1 1.00-17.00 uur op de
de Maas. Medewerking van Nieuwe Markt in Echt.

STADSSCHOUWBURG HEERLEN
17+18 december 1994 - aanvang 20.00 uur

THE SOUND OF MOTOWN- Dancing in the street! -
Na 'Josephine" en "A Night at the Cotton Club" volgt een
gloednieuwe Stardust-produktie: The Sound of Motown. Een
musical die terugkijkt op de tijd dat o.a. The Surpremes,
The Temptations, The Four Tops, The Marvelettes, Marvin
Gaye en Stevie Wonder hun successen oogstten op het
platenmerkMotown.
Met zang en dans herleven de jaren zestig, zwarte legen-
des, dromen van beroemd worden. Een menselijk vernaai
van jonge zwarte mensen voor wie een muzikale carrière
de enige mogelijkheid was iets te bereiken.
Het geneel is één groot zang- en dansfeest met al die
fantastische motown-hits van toen en waarbij u onmogelijk
stil kunt blijven zitten.

Tien gulden speciale Vriendenkorting!
De entreeprijs bedraagt ’ 50,- p.p. Vrienden van het Lim-
burgs Dagblad genieten echter een korting van maar liefst
TIEN GULDEN. Op vertoon van onderstaande ingevulde
bon betaalt u aan de kassa van de Stadssschouwburg
slechts ’ 40,-. ,
BON: THE SOUND OF MOTOWN
Naam: .K-OgSie

Vriendenpasnummer:
Aantal personen: max. 4
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K//7./-. MichelleDavid, Rhetta Hughes en LindaJames,
drie van demaarliefst 50(!)Amerikaanse spetters die
hetpodium zullen betreden.

RODAHAL, KERKRADE
Zondag 26 maart 1995/aanvang 19.00uur

WO MUSIKANTEN SIND...
met Marianne & Michael, Otti Bauer
+ Musikanten-Express, Fransz Lang

(jodelkoning), Kermisklanten
Nu reeds zijn de kaarten voor de jubileumtoervan 20
jaar Marianne & Michael in voorverkoop. (Een aardig
kado-idee voor dekomende feestdagen misschien?). Een
avondje "volkstümliche" muziek van zeer hoog niveau.
Niet voor niets zijn alle artiesten bekend van radio en
tv. Voor de liefhebbers zijn het stuk voor stuk optredens
die men niet mag missen!
Speciale Vriendenkorting
De voorverkoop is vandaag gestart bij ALLE kantoren
van het Limburgs Dablad, het Wijngrachttheater en de
WV-kantoren in Heerlen, Landgraaf, Simpelveld, Voeren-
daal, Gulpen en Vaals. De entreeprijzen bedragen

’ 40,- (tribune) en ’ 45,-(zaal).
Op vertoon van onderstaande bon krijgen Vrienden van
het Limburgs Dagblad een korting van ’ 2,50 op beide
rangen en betalen resp. ’ 37,50 en ’ 42,50.

I BON: WO MUSIKANTEN SIND...
26 maart '95,Rodahal Kerkrade

Naam: loon kiosk
Vriendenpasnummer:
Aantal personen: max. 4
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DOOR THEO SNIEKERS
EN MAURICE UBAGS

Van onze verslaggever

J^STRICHT - De medezeg-
6enschapsraad (MR) en raadaft bestuur van het Acade-
misch Ziekenhuis Maastricht
j^bben de strijdbijl begraven.

verzoeningsgesprek onder
Oorzitterschap van oud-
SM-directeur en voormalig

van Maastricht
heo Vennegen heeft voor de

wsoneelsvertegenwoordiging
°ldoende opgeleverd om de
ertrouwensbreuk weer te lij—en. Beide partijen zeggen er
,ertrouwen in te hebben dat
?e gemaakte afspraken zullen
eiden tot een verbetering vane besluitvorming en de com-municatie in het ziekenhuis.

Met echtgenote verdacht van oplichting

Oud-administrateur
MVV weer opgepakt

Pleidooi voor alweer
nieuwe naam vliegveld

MAASTRICHT - Het
Wordt weer eens tijd voor
een naamswijziging van
Maastricht/Aachen Air-
Port. Een paar weken na
de onthulling van de
nieuwe naamgeving van
*-t eens Airport Maas-
tricht, vliegveld Zuid-Limburg en vliegveld
Beek heette, doet alge-meen secretaris Peter
«aane van deKamer van
Koophandel in Zuid-
Limburg dit opmerkelij-
ke voorstel. De Kamer

neemt directeurW. Jense
van Maastricht/Aachen
Airport stelling tegen het
idee om een taakverde-
ling te creëren tussen de
luchthaven van Luik en
die van Beek. Jense her-
haalt dat er maar een
Euregionale luchthaven
bestaat. Want het vracht-
vervoer vanuit Maas-
tricht bedraagt 44.000
ton per jaar, dat vanuit
Luik maar 10 ton, terwijl
er vanaf Beek jaarlijks
325.000 mensen vliegen,
tegenover 40.000 passa-
giers vanaf de Belgische
luchthaven.

tingen, oordeelt Haane
die zijn suggesties voor
een nieuwe naam (ook
aan het wat 'minder lek-
ker lopende' L(uik)HAM
valt wat hem betreft te
denken) doet in de giste-
ren verschenen Kamer-
krant.
Op diezelfde pagina

Hij ziet wel wat in de
naam HAM-Airport. De
letters HAM staan voor
Hasselt, Aachen, Maas-
tricht. Als echteEuregio-
nale luchthaven zal
'Beek' namelijk de ko-

van Koophandel is aan-
deelhouder van de lucht-
haven.

MAASTRICHT - De onlangs tot
twee jaar cel veroordeelde oud-
administrateur Wim K. van MWen
zijn vrouw worden in een nieuwe
zaak van oplichting c.g. valsheid in

mende jaren in zijn ogen
ook de nodige aandacht
moeten besteden aan het
Belgische achterland.
Momenteel gebeurt datal
naar de Duitse markt toe.
De huidige benaming
Maastricht/Aachen Air-
port schept wat dat be-
treft namelijk verplich-

Personeel en bestuur lijmen vertrouwensbreuk

Strijdbijl AZM begraven

geschrifte verdacht. K. is ingeslo-
ten. Zijn vrouw is bij aankomst op
het politiebureau ingestort en in het
ziekenhuis opgenomen.

Een politiewoordvoerder wil alleen
maar kwijt dat er geen verband met
de zaak-MW bestaat. Verder wil
hij niets zeggen. Uit welingelichte
kring wordt echter gemeld dat K.
en zijn vrouw gebruik zouden heb-
ben gemaakt van een niet meer gel-
dige volmacht om voor een tante
van mevrouw K. zaken te beharti-
gen. Die volmacht werd vorig jaar
verleend, maarverviel nadat het fa-
milielid begin dit jaar onderbewind
werd gesteld. Het echtpaar K. ver-
kocht daarna nog het huis van de
tante en zou zich de opbrengst heb-
ben toegeëigend.
In de woning van de familie K. is
gisteren huiszoeking verricht door
een tien man sterk politieteam on-
der leiding van een rechter-com-
missaris en een officiervan justitie.
Raadsman mr. Th. Hiddema van K.
(51) weigert elk commentaar. De1
advocaat van de vrouw van K., mr.
A. Vonken, weet alleen maar te
melden dat zijn cliënte met psychi-
sche klachten in het ziekenhuis is
opgenomen en dat vandaag over
haar inverzekeringstelling wordt
beslist. Verder kent hij geen details.
De oud-administrateur van MW
werd in oktober van dit jaardoor de
rechtbank in Maastricht tot twee
jaar cel veroordeeld. De rechtbank
achtte bewezen dat hij tussen juli
1992 en oktober 1993 minstens
368.000 gulden van MW had ver-
duisterd. Zijn vrouw kreeg in de-
zelfde zaak negen maanden cel
wegens heling.

Overlegorgaan
beslist over

toekomst AVI

'Arbeidsvoorziening
te hard getroffen'
MAASTRICHT - De korting op de
rijksbijdrage voor Arbeidsvoorzie-
ning met vierhonderd miljoen gul-
den, heett ernstige consequenties
voor de sociaal-economische struc-
tuur in Nederland en in Limburg
in het bijzonder. Dat schrijft de
Sociaal Economische Advies Raad
Limburg (Sear) in een reactie aan
het kabinet en de Tweede Kamer-
fracties. De vermindering van de
bijdrage is gespreid over de ko-
mende vier jaren en behelst vijfen-
twintig procent van het totaal.
Volgens de Sear wordt de huidige
discussie over de arbeidsvoorzie-
ning gevoerd op basis van schattin-
gen en gevoelens. De Sear spreekt
in zijn advies de zorg uit over de
gevolgen van de aangekondigde
bezuinigingen die meer dan even-
redig zijn voor de Limburgse ar-
beidsmarkt.

MAASTRICHT - Een 19-jarige
autokraker uit Luik is in de nacht
van woensdag op donderdag op-
zettelijk ingereden op een agent,
die achter het portier van een
politie-auto stond. De Maastrichtse
agent raakte daarbij licht gewond.
De politie ontdekte de autokraker
op het Aalmoezenier Roumenplein.
De man rende naar zijn eigen
auto en probeerde weg te komen.
De politie reed hem klem. Toen
de agenten uitstapten ramde de
Belg de politieauto. Hij werd gear-
resteerd en ingesloten. In zijn auto
vond de politie diverse autoradio's
en gereedschappen.

Autokraker rijdt
in op politie

Olie in Gulp
gestroomd
VOEREN - In het riviertje de Gulp
is gisteren zeker duizend liter
stookolie terecht gekomen. Dat
gebeurde op Belgisch grondgebied
ter hoogte van Teuven, waar een
particulier zijn, naar later bleek,
lekkende tank met huisbrandolie
liet vullen. De plaatselijke brand-
weer slaagde erin het grootste
gedeeltevan de olievlek onschade-
lijk te maken.

Van onze verslaggever

2i°?n bleek dat de raad van toe-, ent geen neii zag jn een onaf-
v'«nkelijk bestuur, koos de MR

0r een informeel overleg met de
j^ad van bestuur. Dit overleg
J^eft afgelopen dinsdag plaatsge-
ldnden en is voor zowel MR als
Ve 1 Van bestuur bevredigend

zo stellen zij in een ver-
aring aan het AZM-personeel.

Gezin dreigt dakloos
te worden na veiling

ziet er ook niet naar uit dat de
koop bezegeld kan worden. Het
huis wordt op 20 december
openbaar verkocht aan de hoog-
ste bieder.

Afspraken
zijn duidelijke afspraken ge-

aakt over net opstellen van een
*o^aal beleidsplan, dat voor demer van 1995 klaar moet zijn. alvast in hun nieuwe woning in

Nieuwstadt trekken. „God zij
dank kregen we de sleutel. Die
moest de eigenaar wel nog gaan
halen, want die had hij niet bij
zich," zegt Pouwla.

Een woordvoerder van kantoor
Oostwegel betreurt de gang van
zaken. „We kunnen niet aan
iemand zijn gezicht zien dat hij
een oplichter is. We hadden met
de advocaat van die meneer af-
spraken gemaakt en die zijn keer
op keer niet nagekomen. We vie-
len zelf van de ene verbazing in
de andere."

NIEUWSTADT - Vijf dagen
voor deKerst wordt het huis van
de familie Guns in Nieuwstadt
geveild. Dat huis kochten ze dit
voorjaar en op 30 juni zou bij de
notaris de akte passeren, even
nadat de verkoop van hun vorige
huis in Kerkrade was bezegeld.
Er kwam echter een kink in de
kabel: op hun nieuwe huis bleek
beslag te zijn gelegd, omdat de
eigenaar grote schulden had. De
aankoop kon niet doorgaan.

Zie verder pagina 18

"Op woning al twee
keer beslag gelegd

„We werden bij de notaris apart
genomen en ons werd verteld dat
er wat problemen waren. Er wa-
ren meerdere schuldeisers en de

Er volgden begin juli diverse
nieuwe afspraken bij de notaris,
maar telkens kon de akte op het
laatste moment niet getekend
worden. Dat is nu, in november,
nog steeds niet gebeurd en het

DSM besteedt overslag in Steinse haven uit

akte kon niet getekend worden.
Dan wordt alles opeens wazig
voor jeogen," vertelt John Guns.
Hij zag in gedachten zijn gezin
van het ene op het andere mo-
ment dakloos worden, want hun
eigen huis hadden ze diezelfde
dag immers al verlaten.
Met bemiddeling van de notaris,
J. Oostwegel in Kerkrade, werd
wel een regeling getroffen. John
Guns, zijn vrouw Pouwla en het
5-jarige zoontje Robby konden

cie k-
Za^ nauw betrokken wor-

Ph e totstandkomingvan het
:gej ' Waarin tal van zaken vast-
kerfëd Worden- »Je moet dan den~
■^ep fan loopbaanontwikkelingen,

n^en voor deeltijdwerk, af-
vink noe ovei-leg moet plaats"
"be t n' niet alleen tussen MR en

Zeff »Ur' maar ook °P de werkplek
v l< licht voorzitter Jos Bielders
*n de MR toe. „Natuurlijk is dit

garantie dat er niets fout
Hu maar iedereen in huis heeft

H6n duideliJk houvast. Alles
Vvaa h

keuriS °P PaPier gezet,
leP k de openheid en contro-
w r̂baarheid groter wordt. En dat

ds nu het grote manco."

cc ens Bielders is het overleg na
tjp» *at moeizame start construc-
<*uiriTlopen- "Het was natuurliik
«tip Jk genoeg dat er een ern-
iet pr°bleem was en dat er echt
o_f moest gebeuren. Dat heeft

K <~arpay goed begrepen."

STEIN - DSM wil per 1 januari de
overslag van droge bulkgoederen en
de verlading van vloeibare meststof
in de Steinse haven uitbesteden aan
Wessem Port Services. Jaarlijks
gaat het om 1.250.000 ton die in het
middengedeeltevan de haven verla-
den worden.

Uit studie blijkt dat de overslagca-

paciteit in de DSM-haven niet vol-
op wordt benut. Het chemieconcern
ziet weinig mogelijkheden om de
Steinse haven beter te exploiteren.
Nu werken achttien medewerkers
bij de overslag, waarvan er tien
naar Wessem Port Services gaan.
Twee blijven bij DSM en gaan zwa-
vel verladen. Zes anderen worden
opgenomen in het sociaal plan.

DSM blijft de haven wel beheren en
wil verladingen van stoffen met
verhoogd risico in eigen hand hou-
den. Deze activiteit vindt plaats in
het noorden en zuiden van de ha-
ven. '

Naast overslag voor DSM wil Wes-
sem goederen van derden aantrek-
ken. Zo hoopt het Steinse bedrijf

dat de haven steeds meer gebruikt
wordt voor goederentransport van
de zeehavens Antwerpen en Rotter-
dam landinwaarts en omgekeerd.

Wessem Port Services is onderdeel
van de nieuwe unit 'Havenexploita-
tie en transport' van Wessem Hol-
ding bv in Wessem, waar in totaal
circa honderd mensen werken.

et conflict tussen de MR en raad.an bestuur escaleerde toen be-
rei|d werd dat jarenlang ten on-
s^chte geen onregelmatigheid-, °eslagen over verlof waren

v etaald. De MR zag hierin het zo-
eelste symptoom van slecht be-, Uur en drong aan 0p een onaf-

,ankelijk onderzoek naar het
jUtictioneren van voorzitter dr.
vari Carpay en de overige leden

9n de raad van bestuur, van wie
ce-voorzitter Rien Damen mi-
ddels met ziekteverlof is ge-uürd. Met hem wordt overlegder een afkoopsom.

'*^ ff| Awacs zijn spionage- 1
( v"egtuigen met zon <"'! verfijnde apparatuur /|
f oatzijhetDSM-complex h\ over het hoofd %) nebben gezien 'ê\ (v
i (l;„~4 punaises

Ambassadeur dankt
voor herdenking
VALKENBURG - De ambassadeur
van de Verenigsde Staten, K. Ter-
ry Dombusch, heeft de gouverneur
in Limburg bedankt voor de on-
langs gehouden 'onvergetelijke
viering van de 50ste verjaardag
van de bevrijding. „De Limburgse
organisatoren hebben vele uren,
dagen, weken en maanden werk
gestoken in de voorbereiding van
de vieringen. Daarmee hebben ze
de veteranen een dierbare herinne-
ring bezorgd," aldus de ambassa-
deur in zijn brief.

MAASBRACHT - Het Afval Over-
legOrgaan (AOO)zal op 7 december
het concept Tienjaren Programma
1995-2005 bespreken. In dat pro-
gramma zullen ook de toekomstige
ontwikkelingen op het gebied van
de afvalverbranding in Nederland
worden vastgelegd. Dat plan is te-
vens bepalend voor de toekomst van
de Afvalverbrander in Maasbracht.
Gedeputeerde Staten van Limburg
erkennen op de hoogte te zijn van
de opvattingen van minister De
Boer dat de installatie in Maas-
bracht wellicht overbodig is. GS
wijzen erop dat de minister de
TweedeKamer een debat heeft toe-
gezegd op basis van de getallen, de
plannen en de uitkomsten van het
interprovinciaal overleg IPO. De
vertegenwoordigers van het IPO be-
slissen mee over het Concept-Tien-
jarenprogramma van het Afval
Overleg Orgaan.

Zie verder pagina 19

"Tegenstanders AVBI denken
datplannen in rook opgaan

Pendeldienst
Woonboulevard
HEERLEN - In december start een
pendeldienst tussen het centrum
van Heerlen en de Woonboulevard/
Ikea. Het winkelend publiek kan
dan elke zaterdag gebruik maken
van pendelbussen, die heen en
weer rijden tussen 8.30 en 17.30
uur. Het betreft een experiment
voor de duur van een jaar. Het
Heerlense college stemt ermee in
dat busmaatschappij VSL de pen-
deldienst verzorgt. De gemeente
geeft een subsidie van tienduizend
gulden.

o/z

Frissen wordt
voorzitter Vokon
ARCEN EN VELDEN - De burge-
meester van Arcen en Velden, L.
Frissen, wordt voorzitter van de
Vereniging van Onderwijsbueaus
ten behove van het Katholiek On-
derwijs in Nederland (Vokon). De
Vokon fungeert als werkgeversor-
ganisatie van 21 onderwijsbureaus,
die op hun beurt administratieve
en bestuurlijke ondersteuning ge-
ven aan scholen voor basis- en
speciaal onderwijs. Frissen volgt
Th. Kalb op.

Patiëntenplatform
niet naar Symbiose
SITTARD - PCL, de Limburgse
vereniging van Patiënten/Consu-
mentenorganisaties, ziet er geen
heil in op te gaan in de nieuwe
provinciale welzijnskoepel Symbio-
se. Gedeputeerde R. Greweldinger
deed die suggestie op een sympo-
sium aan de Rijksuniversiteit Lim-
burg. Volgens Greweldinger is de
patiëntenbeweging nu te versnip-
perd. PCL-directeur A. Huppertz
vindt Greweldingers suggestie
geen oplossing voor versterking
van de patiëntenbeweging. „Sym-
biose is een ondersteuningsinsti-
tuut en de patiëntenbeweging dient
onafhankelijk te blijven."

(ADVERTENTIE)

DRHSEH EEM JMMP ?
apgg^HUl WU« W6EHHBHPI

NIEUW! CURSUS MET CRÈCHE
Open huis 24 t/m 27 november vanaf 20.00 uur

DANSSCHOOL DEGENKAMP
Nobelstraat 16. Heerlen, tel. 045-714711; b.g.g. 06-52983937.

Bewakingsdienst V & D in nieuwe bv
SITTARD - Vroom en Dreesmann heeft de bewakingsdienst onderge-
bracht in een nieuwe bv, Hodron. Alle 210 medewerkers van de bewaking
komen in dienst van dit bedrijf. Hodon BV valt onder de holding Vendex
International. Het nieuwe bedrijf gaat zich bezighouden met de bewaking
van alle dochterondernemingenvan Vendex. Het is de bedoeling van het
personeelsbestand binnen enkele jaren groeit tot 2000. In Limburg wer-
ken momenteel circa twintig personen bij de bewakingsdienst. Hetgeen
neerkomt op tien procent van het personeelsbestand. Ook voor Limburg
wordt een uitbreiding met enkele tientallen arbeidsplaatsen verwacht.
De directie van het concern is nog in onderhandeling met de bonden. Het
bewakingspersoneel viel bij V & D onder de concern-cao. Bij Hodon valt
men onder de cao voor beveiligingsbedrijven. Dat betekent dat de huidige
210 werknemers fors in salaris achteruit gaan.

I " Defamilie Guns in de tuin van het pas verworven huis. Foto: ermindo armino l

(ADVERTENTIE)
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/#Met grote blijdschap gevenif
\\wij kennis van de geboorte))
// van onze zoon (l

( Bryan (
\\L eo n Car lo\\
vl Zijn trotse ouders: \\
// Coen en Marlies [l
\\ Sodenkamp-Packbier )1
(I Ringoven 31 \\
)l 6372 DC Landgraaf //
VI Tijdelijk adres: jlli Vroedvrouwenschool (I
\\ Kerkrade, kamer 47 )l

t IDankbaar dat wij haar zo lang in ons midden
mochten hebben, maar ook bedroefd om het
scheiden, delen wij u mede, dat na een werk-
zaam leven in Gods vrede is overleden onze
zorgzame moeder, schoonmoeder, groot- en
overgrootmoeder, schoonzuster, tante en nicht

Maria Margaretha
Bekkers

weduwevan

Jozef Willem Ghijsen
Zij overleed in de leeftijd van 84 jaar, voorzien
van het h. sacrament der zieken, na een liefde-
volle verzorging in verpleegkliniek B, afd. 5 te
Heerlen.

Heerlen: Mia Vanderheijden-Ghijsen
Gerard Vanderheijden

Nijmegen: JanGhijsen
Diny Ghijsen-Bomhoff

Heerlen: Piet Ghijsen
Lilian Zelis
en haar klein- en
achterkleinkinderen

Heerlen, 23 november 1994
Corr.adres: Koolmeesstraat 3, 6414 XE Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op maandag 28 november om 12.00 uur in
de parochiekerk van de H. Antonius van Padua
te Heerlen-Vrank, gelegen aan de Beersdalweg,
waarna aansluitend de begrafeniszal plaatsvin-
den op debegraafplaats te Heerlerheide, Kamp-
straat.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Onze dierbare overledene zal bijzonder her-
dacht worden in de h. mis van zondag 27 no-
vember om 10.00 uur in voornoemde parochie-
kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwka-
mer van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel
4 te Heerlen, dagelijks van 18.00 tot 18.30 uur.
Voor vervoer kerk-begraafplaats v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

t I
Het is een jaargeleden dat wij afscheid moesten
nemen van mijn man, onze vader, schoonvader
en opa

Jozef Peters
De plechtige jaardienstzal worden gehouden op
zondag 27 november 1994 om 11.00 uur in de St.
Jozefkerk,Passart-Hoensbroek.

Mevrouw Peters
Kinderen en kleinkinderen

De eerste jaardienst voor mijn dierbare echtge-
noot, lieve pap en opa

Mies Schrijnemaekers
zal worden gehouden op zondag 27 november
a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van de
HeiligeRemigius te Schimmert.

Familie Schrijnemaekers-Vroemen

t
Met leedwezen geven wij kennis van het overlij-
den, in de ouderdom van 67 jaar,van mijn zoon,
onze broer, schoonbroer, oom en neef

Wiel van Loo
Voerendaal: M.H.van Loo-Savelberg

Kerkrade: Mia Gijzen-van Loo
Karl Gijzen t

Wijlre: Mieny Ramakers-van Loo
Martin Ramakers f

Voerendaal: Hub van Loo
Tiel van Loo-Prevos

Brunssum: Elly Franssen-van Loo
Harry Franssen
en zijn neven en nichten

22 november 1994
Corr.adres: Heerlerweg 29, 6367 AA Voerendaal
De plechtige eucharistieviering zal gehouden
worden op maandag 28 november a.s. om 12.15
uur in de parochiekerk O.L. Vrouw van Altijd-
durende Bijstand te Kunrade, waarna aanslui-
tend crematie in het crematorium te Heerlen.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance, ach-
ter in de kerk, vanaf 11.45 uur.
Tijdens de mis van zondag om 11.45 uur zal de
overledene bijzonder worden herdacht.
De dierbare overledene is opgebaard in een der
rouwkamers van begrafenis- en crematievereni-
ging Voerendaal, Kerkplein 43, Voerendaal,
alwaar gelegenheid tot afscheid nemen dage-
lijks van 18.30 tot 19.00 uur en zondag van
11.00 tot 12.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

i
Met gevoelens van weemoed, maar ook vervuld
van grote dankbaarheid voor alles, wat zij voor
ons heeft betekend geven wij u kennis van het
overlijden, na een kortstondig ziekbed, van on-
ze moeder, schoonmoeder en oma

Maria Lucia Jeurissen
weduwevan

Jan Antoon Verhooren
in de leeftijd van 88 jaar.

Sittard: Jacques Verhooren
Lies Gielkens
Esther en Pascal
Michiel enKitty

Brunssum: Jos Verhooren
Agnes Hul

Amstenrade: Lenie Verhooren
23-11-1994.
Corr.-adres: Hommerterweg 274,
6436 AMAmstenrade.
Gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks van
18.00 tot 18.45 uur in het rouwcentrum SYMA,
Nieuwstraat 118 te Hoensbroek.
De avonddienst zal worden gehouden op zater-
dag 26 november om 19.00 uur in de kerk van
het Heilig Hart van Jezus te Mariarade-Hoens-
broek.
Wij nodigen u uit samen met ons de heilige eu-
charistieviering bij te wonen op maandag 28
november a.s. om 11.00 uur in voornoemde
kerk, waarna begrafenis op de algemene be-
graafplaats aan de Randweg.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter
in de kerk.
Indien wij vergeten zijn u een kennisgeving te
sturen, gelieve u deze annonce als zodanig te
beschouwen.

Dankbaar voor de meer dan 70 jaar die hij zich
voor onze harmonie heeft ingezet, geven wij
kennis van het overlijden van ons zeer gewaar-
deerd erebestuurslid, de heer

Hens Claessen
drager van de goudenbondsspeld

metkroontje van deFKM
dragervan de eremedaille

verbonden aan de Orde van Oranje Nassau
Bestuur, leden, dirigent en commissie
Harmonie St. Cecilia Susteren

Enige en algemene kennisgeving

t
Na een leven dat getekend was met liefde, eenvoud, hulpvaardigheid
en zorgzaamheid is heden van ons heengegaan mijn lieve moeder,
schoonmoeder en oma

Maike Wanten
weduwevan

Sjeng Janssen
Zij overleed in de leeftijd van 76 jaar, voorzien van de h. sacramen-
ten.

Elsloo: Mia Hoven-Janssen
Albert Hoven
Monique en Marcel
Vivian en Erik
Familie Wanten
Familie Janssen

6181 GP Elsloo, 24 november 1994,
Julianastraat 65.
De plechtige uitvaartdienst gevolgd door de begrafeniszal plaatsvin-
den op maandag 28 november a.s. om 10.30 uur in de H. Mariakerk
te Elsloo.
Er is geen condoleren.
Zondag a.s. tijdens de h. mis om 11.00 uur zal zij bijzonder worden
herdacht in voornoemde kerk.
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijksvan 18.30 tot 19.00 uur
in de rouwkamer van Uitvaartcentrum Daemen, Heirstraat 41 te Els-
loo.

Dankbetuiging
Graag zouden wij iedereen willen bedanken voor de belangstelling
en het medeleven, betoondbij hetplotseling overlijdenvan mijn lieve
man, onze vader, schoonvader en opa

Jacques Peeters
Het was een grote steun en troost voor allen.

Wilma Peeters-van Eijs
Theo en Marian
Charlotte en Arthur

De zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 27 november
aanstaande om 10.00 uur in de St. Remigiuskerk te Klimmen.

Dankbetuiging
Voor uw vele blijken van medeleven bij het
overlijden van echtgenoot, vader en opa

Huub Benden
willen wij u hartelijk danken.

Mia Benden-Huntjens
Kinderen Benden
Kinderen Ancion

Heerlen, november 1994
De zeswekendienst wordt gehouden op zondag
27 november a.s. om 11.30 uur in de parochie-
kerk H.H. Nicolaas en Barbara te Valkenburg
a/d Geul.

Voor de moed die julliemij hebben gegeven,
de troost en lieve woorden ...
bedankt allemaal.

Nel.

Nel Tasma-
van Popering

geboren te Zierikzee op 1 december 1922
echtgenotevan:

Douwe Dirk Tasma, Heerlen
moeder van:

MarjOÜjn Tasma, Driebergen
Je hebt geleefd zoals het goed was.
Je hebt afscheid kunnen nemen zoals je hoopte.
24 november 1994.
Mariabad 162, 6411 MH Heerlen.
De crematieplechtigheid zal worden gehouden ■in het crematorium aan de Imstenraderweg te
Heerlen, op maandag 28 november a.s. om 14.30
uur.
Samenkomst in het crematorium alwaar u
schriftelijk kunt condoleren.
Gelegenheid om afscheid te nemen in de aula,
Grasbroekerweg 20 te Heerlen, vrijdag van
18.00 tot 19.00 uur, zaterdag en zondag van
17.00 tot 18.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

Diep bedroefd hebben wij kennis genomen van
het plotselinge overlijden van onze vriend

Stef Hovens
Stef, wij zijn je dankbaar voor meer dan 10 jaar
actief speeltuinwerk.
Wij zullen nog vaak aan je denken.
De familie wensen wij veel sterkte toe.

Stichting Speeltuin Berenbos
Annie, Hein, Piet, Harrie, Trees, Karel

Dankbetuiging
t

Graag zouden wij iedereen persoonlijk willen
bedanken die ook maar iets voor ons heeft bete-
kend bij het afscheid van

Anny
Snackers-Senden

Dit is echter onmogelijk door de enorme be-
langstelling. De mooie h. mis en zang, de vele
hartverwarmende woorden, brieven, kaarten en
bloemen hebben ons erg goedgedaan en waren
een grote steun en troost voor ons en onze fami-
lie. Wij zullen ons dit altijd blijven herinneren.
Heel veel dank voor alles.

Familie A. Snackers en kinderen
Schilterstraat 6, 6369 TS Simpelveld.
De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den op zondag 27 november a.s. om 11.00 uur in
de H. Remigiuskerk te Simpelveld.

-■_i"i i l-l lil li m

+Pierre Schipper, $
jaar, echtgenoot

van Henriëtte Wil'
lems, Zeepzieders-
dreef 21, Maastricht
De uitvaartdienst
vindt plaats op zater-
dag 26 november ofl
11.00 uur in de paro- ,
chiekerkvan St. Joze'
te Belfort-MaastricW _

1

tMaria Petronella rj
(Cornelia) Bosc». r.

83 jaar, weduwe vafl g
Johannes Wilhelmus ?
(Jan) Smulders, MeU' t
testraat 7H, Maas- j
tricht. De uitvaart-
dienst vindt plaats
heden, vrijdag 25 no- 1

vember, om 11.00 uur (

in de parochiekerk
van St. Hubertus *e' *Maastricht-Bosscher-
veld.

tAdrianus Petru'
Maria Ansmann,

jaar, echtgenoot vaD
Josephina Helen*
Theresia Visser»
Scharnerweg 13"'
Maastricht. De uit-
vaartdienst vind'
plaats op zaterdag 2°
november om 11."
uur in de parochie-
kerk van het H. Hart
(Koepelkerk) te
Maastricht.

tßèr Mordang, 75
jaar, weduwnaar

van Evelien Coolen.
Sint Antoniuslaao
538, Wyck-Maas-
tricht. De uitvaart-
dienst vindt plaats
heden, vrijdag 25 nO"
vember, om 11.00 uur
in de parochiekerk
van St. Martinus te
Wyck-Maastricht.

j

tAnna Gilissen, 84
jaar, weduwe va°" i

Wum Schreuder.
corr.adres: Gerar" I
Noodtstraat 39. |
Utrecht. De uitvaart-
dienst vindt plaats.'
heden, vrijdag 25 no-
vember, om 14.00 uur ;
in het crematorium
Nedermaas te Geleen

>
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CARA-

PATIËNTEN
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AstmaS?Fonds
Giro 55055
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w 1 Gemeente Heerlen <"". SSSSU*»,»*-.
1 verwachte 3-jaarlijkse omzet: fl. 1.200.000,"

De mogelijkheid bestaat tot inschrijving op een
m of meer produktgroepen.

Door de aanvrager tot deelneming dienen bij
de aanmelding de onderstaande gegevens

mmmmKmwi^mwKtmm^^mwmmmmmm te

"""^""""■■"l^^^^^^^^^^^^^^^ naam, adres en rechtsvorm van de... , onderneming;Het college van Burgemeester en Wethouders b een bewijs van inschrijving van devan de gemeente Heerlen, roept gegadigden onderneming in het handelsregister;op tot melding voor een Europese aanbesteding c een bankverklaring waaruit de financiëlemet voorafgaande selectie, voor de draagkracht van de onderneming, blijkt;
levering van: d de balansen of uittreksels van balansen van___..._,,.. de onderneming gedurende de laatste01. Bedrijfskleding. 3 boekjaren;- Werkpakken in zomer- en winteruitvoering. e de voor zijn onderneming vereiste vestigings-- Model Heerlen vergunning of ontheffing;

" Polosh.rts en Zomerhemden f. een verklaring van de ontvanger der
«,

Verwachte 3-jaarlijkse omzet: fI. 100.000,-- belastingen inzake het betalingsgedrag van02. Kleding Algemeen. de onderneming;- o.a. Schoenen/Handschoenen/Laar- g een verklaring van de accountant van dezen/VeH.gheidskleding/Jassen. onderneming inzake het niet in staat- Regenkleding/Ve.l.gheidsartikelen ". van fai||iSSement of liquidatie verkeren;Verwachte 3-jaarl.jkse omzet: fl. 200.000,-- h. een opgave van de te treffen maatregelen in
03. Betonmatenaal geval van spoedeisende omstandigheden;

" o'a-Tr.ottO'rtegels/banden/opslu.tban- L een verklaring van de bedrijfsvereniging
aen/klinkers. inzake het betalingsgedrag.Verwachte 3-jaarhjkse omzet: fl. 900.000,- M M M

04. Zand. _~_,/■ Bij de selectie en bij eventuele gunning zullen de- o.a. Zuiver riv.erzand/stol/zu.ver navolgende criteria worden aangelegd:
straatzand/vulzand. nriis-Verwachte 3-jaarlijkse omzet: fl. 325.000,-- . technische waarde;05. Bouwmaterialen. . |everinqstermiin-- o.a. Cement/Stelmortel/Metselspecie/Beton- , . kwaliteit'mortel/Plugmortel. . gebruikskosten;- Repers/meubelplaat. . functioneel karakter;Verwachte 3-jaarlijkse omzet: fI. 100.000,- _ m j|jeu06. Betonmortel.
Verwachte3-jaarlijkse omzet: fl. 100.000,- Uiterlijk op 4 januari 1995 dienen de aanmeldin--07. Urindasfaltbeton. gen jn het bezit te zVn van de afde| jng| nkoop en
Verwachte 3-jaarl.jkse omzet: fl. 125.000,- Aanbestedingen van de dienst F.1.F., Postbus 1,

08. Energie. 6400 AA Heerlen.- Euro super/Diesoline/Gasolme/Olie/Vetten.
Verwachte 3-jaarlijkse omzet: fl. 1.200.000,- uiterlijk op 13 januari 1995zullen de uitnodigingen ,
r?roen" ,

,^
_ i ,r- tot het aanbieden van een offerte, aan maximaal- Boompalen/Draadprodukten/Gewassen- 5 ondernemingen per produktgroep, wordenbeschermingsmiddelen/veevoer. verzonden- Papierbakken in diverse uitvoeringen.y,enï;acnte 3-jaarlijkse omzet: fl. 550.000,- De offerte dient te zijn gesteld in de Nederlandse10. Verkeer. taal en moet uiterlijk op 23februari 1995 in het- Borden/Palen/Beugels/Str.n.borden/Let- bezjt zijn van de afdeling Inkoop entersA/erkeersinstallaties

fiennnnn Aanbestedingen van de dienst F.1.F.,Verwachte 3-jaarlijkse omzet: fl. 600.000,- Postbus 1, 6400 AA te Heerlen11. Catering.- o.a. Koffievoorziening/Fris- en alcoholische De gunning za| uiterlijk op 17 maart 1995dranken/Salades/ geschieden.- Schoonmaakartikelen/Diepvriesprodukten.
Verwachte 3-jaarlijkse omzet: fl. 550.000,- De ingangsdatum van de contracten is op

12. Riolering 1. ! apri| 1995- Putranden met deksel/kolken.
Verwachte 3-jaarlijkse omzet: fl. 200.000- De expiratiedatum is 31 maart 1998.13. Riolering 2.- PVC buizen en PVC hulpstukken DE AANKONDIGING IS OP DINSDAG 22 NOVEM- ;Verwachte 3-jaarlijkse omzet: fl. 150.000,- BER 1994 VERZONDEN AAN HET BUREAU VOOR .

14. Kantoorartikelen. OFFICIËLE PUBLIKATIES VAN DE E.E.G.- o.a. Computersupplies/Pennen/Potloden.
Verwachte 3-jaarlijkse omzet: fl. 1.000.000,-

-15. Reprobenodigdheden.
- o.a. Papier, Sheets etc. Informatie betreffende de produktgroepen 1 t/m

Verwachte 3-jaarlijkse omzet fl. 250.000,- 10 en 12-13-16 en Ukan worden opgevraagd bij
16. Autobanden. de heer P. Franssen, telefoon 045 - 604128.

Verwachte 3-jaarlijkse omzet: fl. 200.000,-
-17. Auto-onderdelen inclusief Informatie betreffende de produktgroepen

verbruiksmateriaal. 11-14-15 en 18 kan worden opgevraagd bij |
Verwachte 3-jaarlijkse omzet fl. 725.000,- de heer R. Hermans, telefoon 045 - 604647.

H-L^j^-BiBi: '■" j"___r \___B JkP^-v tt» _C____W^^AT_^__T_s^^WiY*W_n!^_^r^^^_^T^wiYl^_^^^^_H
t ■ / «ft IrAi Orß_-_. _9__A/*i* B£AliAAAiiUM_HA___B_l_U_B_|_B_L_|_^_r_3_k :«r«..Pf* vi« _** 1 __W^ilP^ _^__^T*^_P "V^_^_^a^r_tT_^_^V^^_^r^_^_^^r7wl
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IDe schilderijen die te koop worden aangeboden zijn J»^*^ __l^^jJJ^Ö_LL_U_fc_A_L_J_l!_L_(_iI van een Nederlandse groothandel in financiële moei- „ . . . __~-« "l. Aa„ -^n_,^;_. „„., <nnI ..... ______
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liisten te koon aangeboden en direct eeleverd met ingelijste schilderijen van topkwaliteit met de meest
lijsten te koop aangeboden en direct geleverd met uiteenlopende voorstellingen. Sommige zijn ’200,--kortingentotsu/o. waard en gaan weg VQor slechts j4Q _ pst G- ote

schilderijen in mooie lijsten, veel soorten, allemaal
_[>_| >__^1 plm. ’ 1375,- waard, nu voor ’275,- p.st.

Te koop is onder meer een unieke collectie olieverf- Alles moet weg, met kortingen tot 80%.
schilderijen, voorstellende schitterende Hollandse Tg mooi Qm waa
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_- 25f) b ichten in allelandschappen in diverse afmetingen verkrijgbaar, afmetingen te zien en te koop. Laat deze kans nietprachtig van kleur en van topkwaliteit. Plm. 200 voorbij
e
gaan, dit is maar éénmalig en komt nooitprachtige stillevens en bloemcol ages, die een sieraad meer!
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f Eurocheque.I worden aangeboden plm. 150 landschappen die nor- °I maal in de winkel zouden worden verkocht voor Dit is de grootste schilderijenverkoop ooit in Neder-I ’ 825,- en nu voor ’ 165,- compleet met houten lijst. land gehouden!
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DOOR FRANK SEUNTJENS

Goed nieuws
Opmerkelijk goed nieuws
voor al diegenen die het
milieu in Limburg een warm
hart toedragen. De omstre-
den afvalverbrandingsinstal-
latie AVI in Maasbracht, met
zijn giftige uitstoot, hoeft
volgens minister De Boer van
Milieubeheer niet te worden
gebouwd. Er blijken in ons
land voldoende verbran-

dingsovens te zijn, zeker als alle in uitvoering zijnde installaties
klaar zijn. Voor de provincie reden om de procedure stop te
zetten, zou je zo denken. Dat is echter (nog?) niet het geval.
De provincie stelt zich 'ijzerenheinig' op het standpunt dat wan-
neer de AVI-Maasbracht niet wordt gebouwd er sprake is van
een doorbreking van het beleid dat uitgaat van de regionale
zelfvoorziening.
Dat door Limburg omhelsde beleid is afgesproken in het AOO,
het Afval Overleg Orgaan, waarin Rijk, gemeenten en provincies
samenwerken op het gebied van de verwerking van afvalstoffen.
Bij die afspraken hoort ook een regionale verbrandingsoven. Kenne-
lijk meent de provincie Limburg hardnekkig aan dit akkoord vast
te moeten houden. Dit ondanks de enorme tegenstand tegen de
bouw van de AVI binnen de Limburgse bevolking, zoals onder
meer is gebleken uit een in opdracht van deze krant gehouden
enquête. Toch is de druk nu een beetje van de AVI-ketel. Al in
september liep de spanning wat terug, toen bleek dat de voor
de politieke besluitvorming noodzakelijke milieu-effectrapportage
(MER) pas in de zomer van 1995 op tafel kan liggen en niet,
zoals verwacht in februari.
Merkwaardig blijft dat de provincie tot op heden alle signalen
die wezen op de overcapaciteit bij de afvalverbranding in de
wind sloeg. Het gaat hier toch om grote investeringen, circa een
miljard gulden, die burgers en bedrijfsleven onnodig op hoge
kosten zouden jagen. Al in januari kwam er een rapport aan het
licht van een onderzoek, verricht in opdracht van de Vuil Afvoer
maatschappij (VAM), waarin de overbodigheid von Maasbracht
zonneklaar werd aangetoond. Maar GS bleven een verklaard
voorstander van de bouw, met als argument dat de capaciteit in
Limburg tekort zou schieten. Volgende week overlegt minister De
Boer met het provinciebestuur. Dan zal definitief blijken of GS
volharden in hun standpunt, danwei zich neerleggen bij de feiten
en van de bouw van de afvaloven afzien.

P.S.
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Bankroof via geldautomaat
Criminelen ontdekken nieuwe inkomstenbron willen uitwijden, worden de

bankbiljetten daar dan uitge-
haald.

Het geld belandt dan in een
apart compartiment en het be-
drag wordt teruggeboekt op de
rekening van de klant.

De criminelen weten de geldau-
tomaat zodanig te manipuleren
dat het geld niet eerst naar de
uitgiftegleuf gaat, maar meteen
in het aparte compartiment ver-
dwijnt. Via een bepaalde metho-
de, waarover politie en VNB niet

en deVereniging van Nederland-
se Banken (VNB) niet kwijt.
Wel geven ze toe dat de criminès
len handig misbruik maken van
het beveiligingssysteem van
geldautomaten. Dat systeem
zorgt ervoor dat opgenomen
bankbiljetten die om de een ol
andere reden door de klant niet
uit de uitgiftegleuf worden ge-
haaldna een poosje weer door de
automaat worden ingenomen-

- Een bankroof viaac geldautomaat. Dat is het
wapenfeit van de geor-

ganiseerde misdaad. Criminelen
2>jn erin geslaagd een geldauto-
maat zodanig te manipuleren dat
ta-} geld uitkeert zonder dat het
Van de rekening van de klant
wordt afgeschreven. Hoe ze pre-ses te werk gaan, willen politie

Voor zover bekend is tot nu toe
slechts één keer op een dergelij-
ke manier een geldroof gepleegd.
Dat gebeurde bij een filiaal van
de ABN Amro-bank in Overveen
(NH). Volgens een Limburgse fi-
liaaldirecteur die anoniem wil
blijven, is door de bank 'intern
meteen groot alarm geslagen.
Een woordvoerder van ABN
Amro wil dat niet bevestigen.
Wel erkent hij dat op maatrege-
len wordt gestudeerd om elek-
tronische berovingen te voorko-
men. Andere banken weigeren
categorisch elk commentaar.

Machtsconflict leidt
tot exodus bij AOV

Partijvoorzitter: 'Eindelijk van probleem verlost'

Mijlpaal Bloedbank

WEERT -, De vertegenwoordiger
van de Unie BLHP is gisteren
kwaad opgestapt uit het overleg
over de afslanking bij Hoechst
Weert. De directie van Hoechst wil-
de Unie-bestuurder Jacques Teu-
wen niet garanderen dat vijftig-
plussers gespaard worden.
Met de FNV en de CNV heeft
Hoechst vervolgens wel overeen-
stemming bereikt over een sociaal
plan voor de afslanking van 120
man. Voor ongeveer 60 personeels-
leden zal bemiddeld worden voor
ander werk. Als dat bij een aantal
mensen niet lukt, kan over een jaar
ontslag volgen. De Unie BLHP
vreest dat zon 10 vijftigplussers
dan de dupe zijn.

Onenigheid over
sanering Hoechst

Trefpunt voor
ondernemers

ALDEN BIESEN - Ondernemers
uit de Euregio krijgen de mogelijk-
heid lid te worden van een door
professionals geleid trefpunt voor
ondernemers. Onder de naam Trejo
kunnen maximaal negentig be-
drijfsleiders van kleine en middel-
grote bedrijven uit Belgisch- en
Nederlands-Limburg, de regio Luik
en Aken acht keer per jaar in klei-
nere groepjes bij elkaar komen om
hun ervaringen uit te wisselen.
Voorwaarde voor deelname is het
beheersen van een tweede taal en
het hebben van een zakelijke inte-
resse in grensoverschrijdende acti-
viteiten. De deelnemers worden
verdeeld over zes groepen die elk
weer geleid worden door kaderle-
den van de zogenoemde 'peetbedrij-
ven' die de cursisten begeleiden en
accommodatie beschikbaar stellen.
Ford en VCST, DSM en Enci en Ma-
gotteaux en Gates zullen in datver-
band belangeloos twee kaderleden
voor die bijeenkomstenbeschikbaar
stellen.

Journalistenvereniging:
'Principiële doorbraak'

ÏM.STRICHT/ECHT - Aan-
rjling voor de 'exodus' vormt,
f) hiachtsconflict binnen het[Jnburgse AOV, waarbij hetFardse Statenlid Piet Vev-
P (ex-CDA) en Meerten el-rar het provinciaal lijsttrek-frs chap betwistten. Beide
r^pen stonden lijnrecht te-
rtover elkaar en beschuldig-P 1 elkaar van onoirbarePktijken, politieke incompe-
ptie en schendingen van het
JL^ijreglement. De landelijke
£V-top koos daarop de zijde
'1 Veugen.

t^vankelijk leek een speciale ver-
L^enscommissie die van lande-,Op, AOV-voorzitter Batenburg
,jj racht kreeg om de partijbreuk
tr, ltnburg te lijmen, in haar opzet
jij}a 8en- Maar volgens Martens is
L inmiddels faliekant
:Q'ukt. „De reden is duidelijk. Het
'tfci/^ ik partijbestuur blijft weige-
IjL "et gewestbestuur te erkennen,
jj wel het democratisch gekozen
(;. °°vendien heeft de partijtop
jtinie Meerten verboden om bij de
jLjeride Statenverkiezingen als
l'och te funëeren- Terwijl zij
'ihkPraktisch unaniem door de
JOburgse AOV-leden daarvoor is

Zelf mocht ik mij
l'«h evenmin kandidaat stel-
Hwv°or het lijsttrekkerschap. Al
Vi^' een dergelijke inperking van
Oh °Cratische rechten is voor onstta«vaardbaar."
!In ei'Wi eerste reactie laat voorzitter
jt^aan Turkenburg van het (door

besPartiJtop erkende) AOV-gewest-
te 'Uur weten nog niet op de hoogte
WT gesteld van het collectieve
Eer van de Meerten-aanhan-
i^- >.In elk geval is het AOV daar-
typ6 Verlost van een probleem. Want
'iirik'aren inderdaad bang voor eenj^bom. Al blijf ik het vreselijk
's oftler vinden dat de zaak zozeer
t^ëscaleerd. Er is nog getracht tot
had Verzoening te komen. Maar dat
"ie? e*Senlijk helemaal geen zin
scl r ' na alles wat er gezegd en ge-
Sto 6Ven s- Daarvoor is er door de
%c? ronc* Meerten en Martens ge-
Hlle ** Vee' e emotioneel en beneden

Peil gereageerd."
Van onze redactie economie

'De Nederlandse Vereniging van
Journalisten (NVJ) spreekt van een
'principiële doorbraak.'
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De rechtbank in Den Haag oordeel-
debegin dit jaar dat de journalisten
wel hun bronnen moesten onthul-
len. De zaak was aangespannen
door de raadsman van Henk Riem,
mr. J. Marehal. De advocaat toonde
zich gisteren duidelijk teleurgesteld
en beraadt zich op verdere stappen.

zwijgrecht hebben. Uit een arrest
van de Raad blijkt echter dat dat
recht in bijzondere gevallen al eer-
der werd toegekend. In dat geval
dreigde er direct levensgevaar voor
de tipgever. De Tweede Kamer
heeft een wetsontwerp in behande-
ling van de PvdA'er E. Jurgens. Jur-
gens wil het journalistiek verscho-
ningsrecht wettelijk vastleggen.
De NVJ toonde zich tevreden met
de uitspraak van het gerechtshof in
Den Haag. De vakbond maakt zich
al jaren sterk voor de erkenningvan
het verschoningsrecht voor journa-
listen. Secretaris I. Brakman: „Pu-
blicaties over fraude en andere
misstanden vormen een wezenlijk
onderdeel van het goed functione-
ren van de democratie. Bronbe-
scherming is daarom van algemeen
maatschappelijk belang."

Het hof wijst Riem overigens wel de
weg als hij een eventueel lek bij
Openbaar Ministerie of politie als-
nog wil achterhalen. Dan kan hij
indien gewenst een strafrechtelijk
onderzoek door middel van artikel
12 strafvordering uit lokken, aldus
het vonnis.

Leo Hauben toonde zich meer dan
verheugd over de uitspraak.Hauben hoopt dat Riem in cassatie

gaat. In dat gevalkan de Hoge Raad
zich over deze principiële vraag
buigen. Tot nu toe vond deRaad dat
journalisten in het algemeen geen

Zwijgrecht

De hoofdredactie van de Limburger
wilde het vonnis vanwege de be-
perktheid eerst bestuderen.

„Dit belang moet in dit geval voor-
alsnog de doorslag geven waar het
gaat om een zeer ernstige misstand
die de geloofwaardigheid en de be-
trouwbaarheid van het bestuur en
de ambtenarij in Limburg in het
hart raakt terwijl de staat tot nog
toe kennelijk niet bij machte is ge-
weest de misstand op eigen kracht
binnen aanvaardbare termijn vol-
doende boven water te krijgen. In
die omstandigheid moet het belang
van Riem wijken voor het belang
van de onderzoekende pers om in-
formatiebronnen niet te noemen."

DEN HAAG/MAASTRICHT - Het
hof in Den Haag zegt in zijn arrest
dat het in een democratische sa-
menleving van groot belang is dat
door de nieuwgaring van de media
misstanden ter algemene kennis
worden gebracht en dat dit belang
inhoudt dat de bronnen van journa-
listen opdrogen indien zij de inden-
titeit van hun bronnen moeten
prijsgeven.

DSM-fabriek gaat
naar Kalimantan

samen zorgden er voor dat de nieu-
we fabriek voor de Europese markt
in feite overbodig was geworden.
Tegelijk bleek in Azië de behoefte
aan melamine te groeien. Verant-
woordelijk DSM-directeur Henk
Verschoor: „In dat gebied is sprake
van een stormachtige marktontwik-
keling. Met name in landen met be-
langrijke houtverwerkende indus-
trieën. Melamine is in de houtver-
werkende industrie belangrijk als
grondstof voor lijm en laminaten
voor krasvaste oppervlakken."

Met de fabriek in Indonesië be-
schikt DSM straks over melamine-
produktie in de drie belangrijkste
regio's in de wereld. De Indonesi-
sche fabriek wordt eigendom van
DSM Kaltim Melamine. Dat is een
joint venture met een Indonesische
kunstmestfabrikant en een hout-
producent. In de VS heeft DSM een
fabriek in de buurt van New Or-
leans.

In Europa ontstond zo een overca-
paciteit van twintig procent. Bo-
vendien bleek het op dat moment
technisch mogelijk om de produk-
tiecapaciteit van de andere, oudere
melaminefabriek in Geleen flink uit
te breiden. Al die ontwikkelingen

Overbodig

HEERLEN - DSM zet in april een
stilgelegde Geleense melaminefa-
briek op de boot naar Kalimantan,
Indonesië. De fabriek, diegronds-
toffen maakt voor lijm en krasvas-
te keukenbladen, is hier overcom-
pleet. Het is volgens DSM de eerste
keer dat een complete melaminefa-
briek wordt afgebroken, verplaatst
en elders weer opgebouwd. Het is
debedoeling dat de drie miljoen ki-
lo wegende installatie in het tweede
kwartaal van 1996 in Indonesië
weer compleet is opgebouwd en me-
lamine gaat produceren. Er kunnen
honderd mensen aan de slag.

'ment was net de economie van de
Sovjetunie ingestort, zodat de vraag
naar melamine vanuit centraal- en
oost-Europa drastisch kelderde en
een Poolse melaminefabrikant in
omgekeerde richting, naar West-
Europa ging exporteren.

Stat
W) etlhd Piet Veugen, die nu vrij-
en 2eker de AOV-lijst bij de pro-
Cetl lal.e verkiezingen gaat aanvoe-
Op ó wüde gisteren nog niet ingaan
t(at

e c°nsequenties voor de kandi-
heeft IJst- »Door die hele affaire
feeh 6 samenstelling daarvan lo-

s vertraging opgelopen.
ech+r -Nukkig kunnen we nu dusg/11 aan de slag."
b esr; rtussen is het (officiële) AOV-
het in Limburg druk bezig met
tejji reer uteren van geschikte Sta-
voerHn^ic^aten- Volgens goed inge-

-6 bronnen binnen de partij
Sen momenteel onderhandelin-
tnee^ev°erd met politici van onder
ttw Qe Seniorenpartij in Maas-

De fabriek, met een capaciteit van
50.000 ton per jaar, is in Geleen
vrijwel meteen na de ingebruikna-
me in 1993 stil gelegd. Op dat mo-

DOOR ROB PETERS

'René was geen tiran'
Zus vermoorde en onthoofde Kerkradenaar: tachtig optreden van deveel jon-

gere echtgenoot tijdens steeds
frequenter voorkomend drank-
misbruik. De twee vrouwen wor-
den nog altijd verhoord. Zij zijn
woensdag voorgeleid aan de
rechter-commissaris en die be-
paalde dat moeder en dochter in
verzekering moeten blijven en
voorlopig geen contact met el-
.kaar mogen hebben.jongstezus van de op 13 novem-

ber vermoorde en onthoofde uit-
zendkracht René Leunissen (31)
uitKerkrade.
Evenals andere famieleden heeft
Jacqueline Leunissen geschokt
gereageerd op de gruwelijke ge-
beurtenissen.

Zoals bekend werd de romp van
het slachtoffer gedumpt in het
gebied Strijthagen. De lichaams-
delen werden gevonden op een'parkeerplaats in het grens-
.plaatsje Übach-Palenberg. Irene
H. zou zelf voor het transport in
een koffer hebben gezorgd en
daarna met haar dochter het
huis hebben schoongemaakt. De
politie zwijgt nog over het
moordwapen.

KERKRADE - „René was geen
tiran. Wij kennen hem als een
fatsoenlijke, lieve hardwerkendei
maar stille jongen waar veel
mensen nog wat van hadden
kunnen leren. Na de dood van
zijn moeder heeft hij een nieuwe
moederfiguur gezocht en gevon-
den. Kennelijk is die relatie hem
al snel noodlottig geworden."
Dat zegt de in Zeeland wonende

geleden uit Zeeland vertrokken
omdat hij heimwee had. Hij
kreeg werk als beveiligingsman
bij NedCar. Sinds hij verkering
had met die vrouw is het contact
overigens wel verwaterd," voegt
de Zeeuwse zwager van het
slachtoffer daar nog aan toe.
De van het misdrijf verdachte
52-jarige echtgenote Irene H. en
de 18-jarige stiefdochter Belinda
N. blijven echter bij de politie
volhouden dat de moord onder
.andere het gevolg was van bees-

„lk kan nauwelijks geloven dat
mijn schoonbroerin de maanden
van zijn huwelijk zo is veran-
derd en een agressieve dronkelap
is geworden. Hij is enkele jaren

Vrijdag 25 november 1994 # 17

(ADVERTENTIE)

_^_« ïn*H/TZ+£l"*4'\ """^^^K^_^ _^_^*________-.^_l
Ruim 8 gulden voordeel! I
Kies maar uit: »-j^ "\p\^\ U

(zonder been) en/of __^^j

van-2+7ÜtT voor ■■ W^^ Max. 3

Alléén geldig opvrijdag 25 en zaterdag 26 november 1994 bij

jonlinders
't Allerbeste voor 'n vriendelijke prijs.

St'PPen-kortins tot

20%
" Pikolinos " Ermpress
" Gabor " Mephisto

SCHOENMODECRIJNS
Kouvenderstraat 40Hoensbroek, 045-211330

" Bloeddonor P. Habets uitKerkrade. Foto: frans rade

Dertigduizend halve liters
Van onze verslaggever

HEERLEN - De Bloedbank Zuid-Limburg heeft
gisteren een mijlpaal bereikt. Voor de eerste keer
in het nog prille bestaan is dit jaarvoor de dertig-
duizendste keer een halve liter bloed afgestaan. De
donor was P. Habets uitKerkrade.
In het rayon van de Bloedbank Zuid-Limburg
wordt steeds meer bloed afgestaan voor de patiënt
die dit zo hard nodig heeft. Ofschoon het aantal
donoren de laatste vijf jaarmet tweeduizend is ge-
stegen, blijft er toch nog een tekort aan bloed.
„We streven naar zelfvoorziening, maar op dit mo-

ment moeten we nog altijd bloed halen bij andere
bloedbanken in Nederland." aldus Cecile Soemers
van de Zuidlimburgse Bloedbank in Heerlen.
De patiënten die in de zes ziekenhuizenvan Zuid-
Limburg verpleegd en behandeld worden, hebben
per jaar ongeveer 35.000 eenheden bloed nodig.
Aan het eind van dit jaaris dus mogelijkeen tekort
van 3000 eenheden.
Soemers: „Het aantal donoren in Limburg is een
stuk lager dan in derest van ons land. Slechts vier
op de honderd inwoners in onze streek is bloeddo-
nor. Vandaar dat wij ook niet tevreden zijn met
deze mijlpaal van 30.000 afnames."

l_i___._M_^_^_i_^_^_a_i_a_a

limburg
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Baan vinden in
EG makkelijker

Van onze verslaggever
HEERLEN - De arbeidsbureaus
in Zuid-Limburg kunnen sinds
kort op eenvoudige Wijze alle in-
formatie verstrekken over wer-
ken in de Europese Gemeen-
schap. Dankzij Eures (European
Employment Services) hebben
speciaal opgeleideeuroconsulen-
ten een databank tot hun be-
schikking waarin zowel infor-
matie over leven en werken in de
EG, als vacatures staan.

„Als wij hier een baan beschik-
baar hebben waarvan ik denk
dat die ook door een niet-Neder-
lander kan worden uitgeoefend,
dan plaats ik die vacature op
Eures. Een van mijn 370 collega-
consulenten, bijvoorbeeld in En-
geland, kan dan die vacature bi]

een werkzoekende aldaar onder
■de aandacht brengen," aldus
Aarts. Omgekeerd werkt het sys-
teem ook. „Een vacature, waar-
van ik denk dat die ook dooreen
Nederlander kan worden ver-
vuld, haal ik uit het Eures-sys-
teem en zet ik in ons eigen com-
putersysteem. "
Bovendien kan Aarts gericht op
zoek gaan naar vacatures in het
buitenland. Vooralsnog bevat
Eures 800 vrije banen. Aarts ver-
wacht echter dat dat er snel
meer zullen worden. „De Duit-
sers zijn van plan om hun hele
aanbod op Eures te zetten."
Hoeveel mensen gebruik gaan_
maken van Eures, kan Aarts nie
inschatten. Daarvoor draait het
systeem nog niet lang genoeg-

Eures is opgericht door de Euro-
pese Commissie en moet het vrije
verkeer van werknemers binnen
de landen die lid zijn van de EG
gaan bevorderen. Bij het ar-
beidsbureau in Heerlen is Frans
Aarts de euroconsulent. Via een
computer kan hij een databank
in Brussel raadplegen. Die data-
bank bevat uitgebreide informa-
tie over onder meer verblijfs- en
werkvergunningen, sociale stel-
selsen ziekenfondsen. Daarnaast
is via Eures een vacaturebank
beschikbaar, waarin de eurocon-
sulenten uit alle aangesloten
landen vacatures kunnen aan-
bieden of opvragen. Bovendien
staan ook alle vacatures van de
Europese* Gemeenschap in deze
databank.

Behalve in Heerlen, beschikken
oqk de arbeidsbureaus in Maas-
tricht en Sittard over euroconsu-
lenten.
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Een gevolg van het aanwijzen tot
natuurmonument is dat bijvoor-
beeld landbouwers die grond
verbouwen aangrenzend aan de
heide aanspraak kunnen maken
op subsidie van het rijk als ze
overschakelen op natuurvrien-
delijker beheer.

Minister J. van Aartsen van
Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij zal het gebied naar ver-
wachting binnen enkele weken
formeel aanwijzen als natuur-
monument. De zeventig grondei-
genaren en gebruikers in het
gebied kunnen het volgend jaar
in beroep gaan tegen die aanwij-
zing.Als het aan het ministerie ligt

moeten in de toekomst het ver-
kennerscentrum en de manege
bij de Heikop in Brunssum ver-
plaatst worden. De Tennisclub
Nieuwenhagen en het station
van de Waterleidingmaatschap-
pij Limburg zouden hun activi-
teiten wel voort kunnen zetten.

Aanvraag
Deze procedure staat volledig los
van de overdracht van gemeen-
telijke gronden in de Brunssum-
merheide aan de Vereniging
Natuurmonumenten. De aan-
vraag om de heide aan te wijzen
als beschermd natuurmonument
werd reeds in januari 1992 ge-
daan door de toenmalige voor-
zitter Piet van Zeil van het
Streekgewest Oostelijk Zuid-
Limburg.

„De schapen grazen de heide zo-
danig af dat jonge bomen geen
kans krijgen om te groeien,"
stelt Helmig. „Door minder in-
tensieve begrazing moet de heide
weer een gevarieerder en na-
tuurlijker karakter krijgen." De
eenzijdige samenstelling van de
heide brengt Helmig in verband
met de afname van vogelsoorten
als de koekoek en de veldleeu-
werik, soorten die het elders in
het land wel goed doen.
Verder zijn illegale droppings en
motorcross in het gebied het mi-
nisterie een doorn in het oog. Het
toezicht zou daarom in de toe-
komst beter geregeld moeten
worden.

Het ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij stelt in
een notitie dat meer wegen en
paden in het gebied moeten wor-
den afgesloten. Ook de intensie-
ve begrazing door schapen op de
Brunssummerheide staat ter dis-
cussie.

Notitie

Volgens Helmig heeft het 'abnor-
maal lang geduurd voordat de
aanvraag is behandeld. Helmig:
„De discussie over welke gron-
den wel of niet bij het natuurmo-
nument moesten behoren heeft
lang geduurd. Besloten is om
landbouwgronden er zoveel mo-
gelijk uit te houden." Daarmee is
ook het grilligverloop van de be-
grenzing van het reservaat met
name rond de Heihof verklaard.
Het gewest heeft destijds ook ge-
vraagd om tegelijkertijd de aan-
grenzende Schinveldse Bossen
aan te wijzen tot natuurmonu-
ment. Het is de bedoeling dat
over uiterlijk zes jaar onder de
Natuurbeschermingswet wordt
gebracht door het ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij.

Kerkraadse Defensie-lobby
strandt op loze beloften

Op woning al twee
keer beslag gelegd

nen, wetend dat de aankoop van
ons nieuwe huis niet door kon
gaan," vindt Guns.

NIEUWSTADT - De verko-
per van het huis in Nieuw-
stadt, J. Claessen, heeft in-
middels een tweede beslag
aan zijn broek. Uit het regis-
ter van het kadaster in Roer-
mond blijkt dat het eerste
beslag (door de bank) dateert
van 1 maart, vier maanden
voordat de akte bij de notaris
zou passeren. Het tweede be-
slag volgde op 9 augustus.

DOOR BENTI BANACH waarschijnlijker: dat het Ameri-
kaanse leger naar Kerkrade
komt of dat een van de 'pompsi-
tes' in Brunssum en Eygelshoven
sluit? Mogelijk wordt de klap
voor de regio Oostelijk Zuid-
Limburg nog groter.

KERKRADE - De werknemers
van Directie Dienstplichtzaken
in Kerkrade hebben het gepro-
beerd met beargumenteerde al-
ternatieven, ludieke acties, een
volhardende lobby, aandacht op
tv en deze week zelfs met een
massale gang naar de Tweede
Kamer. Maar net nu de koude
decembermaand zich aandient,
laat deHaagse politiek Kerkrade
in de kou staan.

Maar in de aanloop naar de be-
handeling van de Defensiebegro-
ting deze week kregen de signa-

hoop gevestigd op de motie Kof-
feman. De vier grote partijen
PvdA, CDA, WD en D66 steun-
den voor de verkiezingen het
voorstel om 120 mensen in Kerk-
rade vervangend werk te bezor-
gen. Ook nadat er een nieuw
kabinet was aangetreden, ving
Kerkrade alleen maar signalen
op dat de vier fracties de motie
nog altijd steunden.

Het ministerie van Defensie
heeft inmiddels een contract af-
gesloten met verzekeraar Univé,
die zich tegelijkertijd verplicht
zestig banen in Kerkrade te ga-
randeren. De firma neemt de
ziektekostenverzekering van

Hij wilde bij het Koninklijke
Notariële Broederschap een
klacht indienen over de handel-
wijze van de notaris in Kerkra-
de. Maar op aandringen van zijn
advocaat Heuts gebeurt dat
voorlopig niet. Heuts: „Ik vind
dat niet de eerste prioriteit voor-
dat vaststaat wat de werkelijke
schade is."

Ondertussen heeft Claessen de
familie Guns schriftelijk gesom-
meerd dat ze duizend gulden
huur per maand moet betalen.
Dat weigeren ze, op aanraden
van hun advocaat mr. F. Heuts
uit Sittard. Hij wil proberen om
nog tot een onderhandse aan-
koop te komen voordat het pand
geveild wordt. Daar is overeen-
stemming met de bank, die be-
slag heeft laten leggen, en toe-
stemmingvan de rechtbank voor
nodig.

personeel moest toen de vissen er
uit halen."
De vrouw durft ondertussen de
deur bijna niet meer uit. Ze
houdt alle deuren en ramen op
slot, bang dat iemand binnen-
komt. „Ik zit al maanden °Pëf'
sloten. Er komt van alles aan de
deur wat niet te vertrouwen is,
zegt ze.

In een poging om aandacht te
krijgen voor hun vervelende si-
tuatie, schreef Pouwla een briel
naar het tv-programma 'Ook da
nog.' Op 18 augustus deed ze de
brief aangetekend op de post,
maar tot op heden kwam geen
enkele reactie. Deze week heb-
ben Pouwla en John Guns een
bod uitgebracht op de woning in
Nieuwstadt, die ze nog steeds
graag willen hebben. Als ze ac
ellende hadden voorzien, hadden
ze hun woning in Kerkrade nooit
verkocht. Pouwla: „Ik vind her
vooral erg voor mijn zoontje. Die
snapt 't toch niet als we weer
moeten verhuizen?"
De notaris in Kerkrade vindt dat
hem niets valt te verwijten: ~!*
hoop voor Guns dat het nog alle-
maal goed komt. Hij weet dat we
ons best voor hem hebben ge-
daan."

Sinds juli heeft de familie Guns
naar eigen zeggen meer dan zes-
tig mensen aan de deur gehad,
die geld wilden verhalen op de
vroegere bewoner. John Guns
wordt tot op zijn werk achter-
volgd door schuldeisers van
Claessen. „Waarom koopt u dat
huis niet?, zeiden ze tegen mij.
Het was iemand van een garage
die kennelijk van Claessen nog
geld voor een lease-auto moest
krijgen."

De Kerkradenaren hadden hun

Staatssecretaris Gmelich Meij-
ling van Defensie heeft woens-
dag gezegd geen extra inspan-
ningen te kunnen doen voor de
Kerkraadse werkgelegenheid.
Tweehonderd banen op het De-
fensiekantoor in deze gemeente
dreigen daarom verloren te gaan.
De sfeer op het kantoor was gis-
teren dan ook abominabel. „Het
komt erop neer dat Defensie de
zaak hier zal sluiten over ander-
half jaar. Er komt niets meer
bij," aldus een terneergeslagen
Sjir Vluggen, vice-voorzitter van
de dienstcommissie van Directie
Dienstplichtzaken.

John Guns vindt dat de notaris
in Kerkrade hem tijdig had moe-
ten vertellen dat de aankoop van
het huis mislukt was en dat de
problemen veel groter waren dan
hen was voorgehouden. Tussen
de verkoop van zijn huis in
Kerkrade en de aankoop van het
huis in Nieuwstadt zaten maar
tien minuten. „Van een beslag
wisten we niets af. De notaris
heeft ons de verkoop laten teke-

In de brief aan Guns, waarin
Claessen de huur vanaf juli op-
eist, schrijft hij verder dat hij
zijn vissen in de tuinvijver terug
wil hebben. Pouwla: „Later
stond hij met de mensen van zijn
schildersbedrijf aan de deur. Het

len een ander karakter. En uit-
eindelijk heeft de politiek zich
zelfs neergelegd bij de uitspraak
van staatssecretaris Gmelich
Meijling dat hij zich 'maximaal
zal inzetten' voor Kerkrade. Na-
tuurlijk vindt geen enkelKamer-
lid het waard dat Gmelichs prille
loopbaan strandt op Kerkrade,
maar hoeveel is een kamerbrede
motie dan nog waard?
De bewindsman heeft de Kamer
kunnen sussen door te schermen
met nieuwe banen waarvoor het
Amerikaanse leger mogelijk zou
kunnen zorgen. Maar wat is

Univé stort zich in Kerkrade wel
op de particuliere verzekerings-
markt om in Limburg vaste voet
aan de grond te krijgen. Daar is
op de eerste plaats meer voor no-
dig dan de zestig toegezegde
kantoorbanen, ten tweede ligt

120.000 militairen over, een taak
die goed is voor een groot aantal
banen. In Kerkrade? Univé zegt
officieel dat dat nog niet duide-
lijk is, de doorgaans goed geïn-
formeerde dienstcommissie in
Kerkrade weet zeker dat die ba-
nen elders in het land worden
ingevuld.

Kerkrade - en zeker het Defen-
siekantoor - allesbehalve strate-
gisch voor een verovering van
Limburg. Directie Dienstplicht-
zaken vreest daarom met recht
dat Univé na enkele jaren zal
zeggen: 'we hebben het tever-
geefs geprobeerd in Limburg, we
gaan terug naar het noorden.
Met een forse financiële bijdrage
van Defensie op zak. Een schrik-
beeld dat veel Limburgers zal
doen denken aan de periode na
de mijnsluitingen, toen bedrijven
met subsidie naar Limburg kwa-
men maar even snel weer ver-
dwenen.

De 157 overgebleven werkne-
mers van Directie Dienstplicht-
zaken zullen nog harder gaan
solliciteren dan ze al deden..
Vluggen: „Het is duidelijk dat er
over anderhalf jaar ontslag
volgt." Met het nodige cynisme
nodigt hij de gemeenteKerkrade
al uit het Defensiekantoor over
te nemen. De fut is er na de klap
in Den Haag volledig uit om
vandaag nog actie te voeren.
„We laten in het weekend alles
bezinken. Daarna bekijken we
met de vakbonden of we nieuwe
acties gaan voeren."

BRUNSSUM - M. Helmich van het ministerie van Land-
bouw, Natuurbeheer en Visserij houdt er rekening mee dat
de vrees van het Natuurhistorisch Genootschap gegrond is.
„Of ontgronding inderdaad tot verdroging zal leiden, weet
ik niet. Daar is aanvullend onderzoek voor nodig."

Boeren kunnen aanspraak maken op subsidie

Heide ontoegankelijker
door afsluiten wegen

Gezien: Joe Cocker, woensdag
23 november in de Brabanthal-
len Den Bosch.

studio-uitvoering nou net aan-
trekkelijk maakt.

jaar oude Feelin' Alright, When
the Night Comes en You Can
Leave Your Hat On werden ade-DEN BOSCH - Meestal benut

een artiest die juisteen nieuw al-
bum heeft afgeleverd de daarop
volgende tour om die cd flink te
promoten. Niet Joe Cocker, die
woensdagavond in Den Bosch op
zeker ging en koos voor een
dwarsdoorsnede van zijn inmid-
dels dertigjarige carrière. Van de
recente cd 'Have a little faith'
kwamen maar enkele nummers
aan bod. % Joe Cocker in de Brabanthallen in Den Bosch.

Foto: JOHN SMEETS

steund door een nostalgisch
Hammond-orgeltje, rauwe uit-
halen van saxofonist [?] en soul-
gekleurde backing-vocals. Alsof
Cocker 26 jaar nadat hij met dat
nummer doorbrak nog eens wil-

Cockers hitsingles zijn ook tal-
rijk genoeg voor een uitgebreide
'best of', maar pas na bijna een
uur kwam de machine goed op
toeren, in een glansrijke uitvoe-
ring van Unchain My Heart. Ze-
ker, songs als het ruim twintig

quaat uitgevoerd en You Are So
Beautiful kreeg de stampvolle
Brabanthal muisstil.
Maar van vuurwerk was geen
sprake. Cocker verzuimde zijn
klassiekers te voorzien van dat
beetje extra dat aan een live-uit-
voering iets bijzonders kan ma-
ken. Zijn begeleidingsband ha-
perde bovendien juist als weer
een van Cockers recente num-
mers gespeeld moest worden,
zoals bij The Simple Things, no-
ta bene Cockers laatste single en
derhalve het visitekaartje van
'Have a little faith', dat net een
tempo te traag werd gespeeld en
daardoor de drive miste die de

Maar Joe Cockers uiterste ver-
koopdatum is nog lang niet ver-
streken. Zonder ooit de absolute
top te bereiken, is hij nooit echt
weggeweest. Met zijn lange
houdbaarheid weet hij een breed
publiek aan zich te binden, in
Den Bosch hele gezinnen zelfs -waarbij het maar de vraag was
of de kinderen de ouders hadden
meegetornd, of andersom.
En toen Cocker eenmaal op toe-
ren was, kwam het verwachte
vuurwerk ook, uitmondend in
een spattende uitvoering van
With a Little Help from My
Friends. Eindelijk ging Cocker
tot de bodem, met intieme snik-
ken en rauwe uithalen, onder-

de aantonen hoe terecht dat dat
destijds was.

ROERMOND -Bij deLimburgse
waterschapsverkiezingen op
woensdag 17 mei 1995 wordt ge-
hoopt op een opkomst van dertig
procent. Om dat hoge percentage
te halen zijn de drie waterschap-
pen in dezeprovincie gestart met
een voorlichtingscampagne. Gis-
teren werd in Roermond de eer-
ste brochure over dit onderwerp
gepresenteerd.

in detoekomst besloten," zei Lo-
dewijks. >
ledereen boven de achttien kan
zich kandidaat stellen als bè-'.
stuurslid van een van de water-
schappen. Vanaf 13 maart vol-
gend jaar kunnen de inschrijf-
formulieren voor de kandidaat-
stelling worden afgehaald. D&
moeten vervolgens op 3 april
1995 worden ingeleverd, voor-
zien van tien handtekeningen
van 'supporters. Ten behoeve
van de verkiezingen worden in
praktisch elk dorp stembureaus
ingericht. Na de verkiezingen op
17 mei zal het tellen van de
stemmen nog een of twee dagen
in beslag nemen.

„Anders dan bij andere verkie-
zingen is er bij de waterschaps-
verkiezingen geen sprake van
lijsten of politieke partijen. Dus
zijn er ook geen programma s
tenzij kandidaten zelf een en an-
der op papier zetten," zo het
voorzitter ir. G. van Wijnbergen .
van het Zuiveringschap Limburg .
gisterenbij de presentatie van de
informatie-brochure weten.

De eerste keer worden de water-
schapsverkiezingen nog apart
gehouden, maar het is niet on-
mogelijk dat in de volgende be-
stuursperiode vanaf 1999 geko-
zen zal worden voor een combi-
natie met de verkiezingen voor
Provinciale Staten. In Zuid-Hol-
landvindt een experiment plaats
met schriftelijke stemming om
de deelname aan de water-
schapsverkiezingen te vergroten-

# Overzicht van
het gebied dat
tot beschermd
Natuurmonu-
ment wordt
aangewezen.

De gedeputeerde was met name
blij omdat de drie verschillende
waterschappen in deze provincie
als één organisatie naar buiten
treden. „Het doet me deugd dat
er nu één brochure wordt uitge-
geven en niet drie. Het is goed
dat de verschillen tussen de wa-
terschappen niet worden geac-
centueerd, want we moeten juist
toe naar integraal waterbeheer.

Organisatie

Of dat op den duurzal leiden tot
een andere organisatie ligt nog

Gedeputeerde ir. M. Lodewijks
kreeg het eerste exemplaar. Hij
complimenteerde de water-
schappen voor de wijze waarop
gestalte is gegeven aan voorlich-
ting over de komende verkiezin-
gen. „Alle burgers in deze pro-
vincie moeten vanaf dit jaar
meebetalen aan het waterschap.
Daarom moeten zij ook zeggen-
schap krijgen in het bestuur van
dat waterschap," zei Lodewijks.
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Waterschappen
mikken op hoge
opkomst kiezers

Rock voor het hele gezin
Joe Cocker speelt in Brabant/tallen op zeker

DOOR RIK VAN DRUTEN
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analyse



Het Open Flipper Kampioen-
schap van Limburg wordt mor-
gen gehouden in de Scala-Dan-
cing in Valkenburg aan de
Geul. Zelfs uit Groningen en
Gelderland komen flipperlief-
hebbers om te strijden om de
wisseltrofee. Het kampioen-
schap is onderdeel van het
Flippergala, dat voor het eerst
in Limburg wordt gehouden.
Tijdens het gala kunnen bezit-
ters van flipperkasten ook
technische adviezen krijgen
van enkele monteurs. Daar-
naast is er de mogelijkheid tot
aanschaf of ruil van flipper-
kasten. Bezoekers van hetFlip-
pergala zijn welkom vanaf
10.00 uur. De wedstrijden be-
ginnen om 13.00 uur. De prijs-
uitreiking is gepland om 22.00
uur. Deelnemers betalen twin-
tig gulden, belangstellenden
tien gulden.

Onder de titel 'Vrijgezellig'
houdt opleidings- en advies-
centrum Driekant komend
weekeinde een cursus voor al-
leenstaande mannen en vrou-
wen tot 55 jaar. Gespreksthe-
ma's zijn: relaties en zelfver-
trouwen, eenzaamheid, gezins-
of familieleven, seksualiteit en
intimiteit, werk en vrije tijds-
besteding. De cursus wordt
gehouden in Berg en Dal (bij
Nijmegen). De deelnemersbij-
drage is inkomensafhankelijk.
Belangstellenden kunnen in-
formatie krijgen en zich aan-
melden bij het secretariaat van
Driekant, afdeling ouderene-
ducatie en levensloop, telefoon
08895-44122.

Vrije scholen

Flippergala
Tegenstanders AVI denken
dat plannen in rook opgaan

Bouw afvalverbrandingsinstallatie Maasbracht steeds onzekerderWat hebben de VAM, onderzoeksbureau
McKinsey, milieu-deputé J.:van der Vlist

(Zuid-Holland) en de
werkgeversorganisaties VNO en NCW

met elkaar gemeen? Zij allen hebben de
laatste tijd gewaarschuwd dat wanneer
alle plannen worden doorgezet er een
grote overcapaciteit ontstaat bij de

afvalverbrandingsbedrijven.
Daarom vinden zij dat het beleid moet
worden omgebogen. Minister De Boer
lijkt al overtuigd. Nu het Afval Overleg
Orgaan nog en niet te vergeten deputé

Jan Tindemans.

DOOR PAUL POELL

Vrijgezel

# Met alle mogelijke middelen verzet de Middenlimburgse bevolking zich tegen de komst van een afvalverbrander
in Maasbracht. - Foto: jan paulkuit

Lezing

Beurs
In cultureel centrum- 'De Helft-
heuvel' aan de Helftheuvelpas-
sage in Den Bosch vindt mor-
gen een internationale gram-
mafoonplaten- en compact-
disebeurs plaats. De zaalj is
open van 11.00 tot 16.00 uur.

poseren zaterdag en zondag rn
restaurant Der Bergbok.op de
Huls.

Wandeling

J^ie iemand nodig heeft voor
boodschappen, vervoer, kleine
klusjes, begeleiding naar arts of
ziekenhuis of voor een praatje
kan de dienst bellen. De hulp-
dienst stuurt dan een vrijwilliger
°P pad voor de boodschap. De
Algemene Hulpdienst zoekt ech-
ter nog vrijwilligers. Deze kun-
nen zich aanmelden op 713971.

Laura op
concours Ghanees project

bij UTP Heerlen

Pleegzorg

vandaag houdt het korps de ge-
nerale repetitie vanaf 20 uur in
E! r Sjtee Uul aan de Sloterstraat.öli goed resultaat is er op 9 de-
cember om 19.30 uur een recep-ue in dezelfde zaal.

het liedje 'Bei os i Zumpelveld'

Te bezichtigen zaterdag en zon-dag van 15 tot 18 uur.

De omgeving van de Gulp is
aanstaande zondag het wan-
deldoel van IVN-vereniging
Brunssum. Deelname aan de
wandeltocht is gratis. Vertrok-
ken wordt om half negen vanaf
het Lindeplein in Brunssum.
Informatie: 045-257383 of
250565.

Wedstrijd

" Muziekvereniging TOG Wei-
ten houdt zondag van 12 tot 16
tmr in het gemeenschapshuis te-
genover de kerk de jaarlijkse
'Piekenmarkt' voor kleding en
boeken.

HEERLEN

" De Verzamelaar houdt zondag
van 13.30 tot 16.30 uur ruilbeurs
in het HKB-gebouw, Pater Bea-
tusstraat 3.

De Limburgse Bond van Tam-
boerkorpsen houdt aanstaande
zondag in Sporthal Rumpen in
Brunssum haar jaarlijksekam-
pioenswedstrijd voor tamboer-
korpsen en majorettengroepen.
De organisatie is in handen van
Bazuinenkorps en Colorguards
Jong Leven in Brunssum. Het
wedstrijdprogramma begint
om 9.30 uur. De entree be-
draagt zes gulden per persoon.

9 Huurdersbelangenvereniging
Brunssum houdt dinsdag 29 no-
vember vanaf 20 uur in Casino
Treebeek een informatiebijeen-
komst voor huurders uit Tree-
beek.

BRUNSSUM
# CV De Hofnarren Treebeek
houdt op zaterdag 3 december
van 10 tot 15 uur een grote rom-
melmarkt in zaal Hofland. Voor
standhuur: 5219932.

HOENSBROEK
# Het Damescomité van Man-
nenkoor Hoensbroeck houdt
zondag van 10 tot 18 uur een ad-
vents/kerstmarkt in de aula van
Sg. De Aldenhof, Mgr. Nolens-
straat 58. Om 15 uur geeft het
Mannenkoor een mini-concert.

gang, niet-leden betalen vijf
gulden.

Onder auspiciën van de vereni-
ging Dante Alighieri in Sittard
wordt dinsdag 29 november in
het St.-Janscollege in Hoens-
broek een lezing gehouden
door drs. Gemma Jansen, ver-
bonden aan de katholieke uni-
versiteit in Nijmegen. De lezing
is getiteld: 'Het dagelijkse le-
ven in Pompei' en Hercula-
neum'. Diabeelden ondersteu-
nen deze voordracht. Leden
van 'Dante' hebben gratis toe-

LANDGRAAF - Harmonie Lau-ra uit Lauradorp, Landgraaf
gaat zaterdag op concours in hetërabantse Veldhoven. Laura
komt uit de afdeling uitmun-tendheid onder leiding van Tjeu
Kremers.

" Een maquette laat zien hoe het nieuwe '
centrum voor verslavingszorg bij Welterhof
eruit gaat zien.

" In het Jijkhagencollegewordt
dinsdag \anaf 19 uur een beroe-
pen-infoimatie gehouden voor
de eigen leerlingen en voor die
van het Grotiuscollege en het St.
-Janscolbge.

" In de £vla van Sg. Branden-
berg worct vanavond om 20 uur
een thema-avond over psycho-
metrie ei. helderziendheid ge-
houden.Eezoekers kunnen foto's
meenemei.

" Sint Ni:olaas arriveert zater-
dag om 11uur bij Woninginrich-
ting Janssen in Waubach. Van-
daar trekt de stoet naar het oude
gemeentehuis. Na de toespraak
van burgemeester Janssen, rond
11.30 uur wordt de jeugd ge-
tracteerd.

" Het Oulerenwerk geeft vol-
gende weer voorlichtingsmidda-
gen over d< nieuwe Wet Voorzie-
ningen Gmandicapten in de
dienstenceitra. Maandag 28 no-
vember in Dorpscentrum Nieu-
wenhagen, dinsdag in De Troef
Waubach en donderdag in de
Danielstrajt in Schaesberg. De
bijeenkom;ten beginnen om 14
uur.

LANDGRAAF

" Fluit- ei tamboerkorps St.-
Paulus haelt zaterdag vanaf 9
uur oud papier op in Schaesberg.
0 Gemengd koor St.-Jan Abdis-
senboschhildigtzaterdag de zil-
veren jubilarissenFrieda Schui-
teis, Trees en Herman Remmen,
Ina Gerarcs en Resie Schmetz.
Na de huldiging om 16 uur luis-
tert het koer de mis op in de Ber-
nadettekerï.

" Scouting St.-Willibrord houdt
zondag van 10 tot 17 uur kerst-
markt in het voormalig Jongens-
gensionaat in Bleijerheide. .-,

KERKRADE
# De verenigingen van harmo-
niezaal 't Trefpunt, Meuserstraat
133 in Haanrade, houden zondag
van 10 tot 17 uur rommel- en
kerstmarkt.

Verslavingszorg op
Welterhofkrijgt
eigen vestiging
HEERLEN - Op het terrein van psychiatrisch cen-
trum Welterhof in Heerlen wordt momenteel een
centrum voor verslavingszorg gebouwd.De versla-
vingszorg Weiland bevindt zich nu nog binnen
Welterhof zelf, maar .het verschil tussen verslaaf-
den en andere psychiatrische patiënten wordt te
groot geacht. Bovendien is de huidige ruimte van
Weiland te klein geworden. De nieuwbouw kost
circa acht miljoen gulden en wordt medio volgend
jaar geopend.

De missionaire werkgroep poogt de Afram Plains
in Ghana, waar Babaso ligt, zodanig tot ontwikke-
ling te brengen dat de boerenbevolking op een mi-
lieubewuste manier een bestaanszekerheid krijgt.
Uitgangspunt daarbij" is gebruik maken van de
aanwezige natuurlijke hulpbronnen.

HEERLEN - De, missionaire werkgroep van het
UTP in Heerlen heeft een project in het Ghanese
dorp Babaso geadopteerd. Dit staat komende zon-
dagcentraal tijdens de Babaso-»dag aan de Oliemo-
lenstraat 60. Om 11 uur wordt de Afrikaanse mis
Missa Luba gezongen door het Caeciliakoor van
Heksenberg. Vanaf 12.30 uur wordt er voorlichting
gegeven over een vrouwenprojekt in Ghana. Ver-
der is er batikwerk te zien en te koop, er is een
boeken- en platenmarkt en er zijn lekkernijen te
koop.

Om meer gezinnen bereid te
vinden zich als pleegouders
aan te melden, wordt door de
Voorziening voor Pleegzorg
Limburg een aantal voorlich-
tingsavonden gehouden. In
Zuid-Limburg is een aanzien-
lijk tekort aan pleegadressen.
De voorlichtingsbijeenkomsten
worden gehouden in Maas-
tricht (28 november), Heerlen
(28 november), Vaals (29 no-
vember) en Kerkrade (1 decem-
ber). De pleegadressen zijn
bedoeld voor kinderen tot
achttien jaar, die tijdelijk niet
thuis kunnen wonen. Voor
meer informatie: 04750-11717.

# In de hal van het Trefcentrum
aan de Wilhelminastraat geeft de
Kon. Harmonie St.-Bavo zondag
om 11 uur een koffieconcert. Het
Damescomité houdt daar tot 17
uur een verkooptentoonstelling
van handwerk. Entree gratis.

NUTH

KERKRADE - Burgemeester
J-hijs Wöltgens van Kerkrade
°Pent zaterdagmiddag 26 no-vember om 15 uur de schilde-fyen-kerstmarkt van de Enger-
nofschool aan de GiessenstraatmKerkrade.

Expositie van
Engerhofschool

De amateurschilders van deze
school exposeren in de zaal vanac Engerhof met hun werken,uitgevoerd in coloriet, aquarel,Pastel en plastieken.

dag van 14 tot 22 uur en zondag
van 10 tot 17 uur.

" Kanarievereniging De Edel-
zanger houdt dit weekeinde de
vogelshcw in zalencentrum De
Brandpoort. Openingstijden:
vandaagvan 19 tot 22 uur, zater-

" Gymnastiekvereniging Olym-
pia houdt zaterdag om 20 uur in
Trim Bourgogne een feestavond
met nukiging van de jubilaris-
sen Amdd Smeets, 65 jaar liden
Heinz Wagner, 40 jaar lid.'

" Basisschoool De Bongerd
houdt zondag van 14 tot 17 uur
de adventsmarkt in de school.
Tevens is er een expositie van
handwerken door Mia Seyen.

BOCHOLTZ

SIMPELVELD
# ,Wiel en Willy van deLaar ex-

SIMPELVELD

" Het carnavals-sjlagerkonkoer
van de Woeësj-joepe is gewon-
nen door Dr Susse I-vaal met

KERKRADE
# In de vestigingen van de Vrije
Academie ZOM worden in ja-

LANDGRAAF

" CV Groet Neuehage houdt za-
terdag om 20.11 uur prinseproc-
lamatie in de Harmoniezaal op
het Sunplein.
9 In Het Streeperkruis wordt
zaterdag de gala-avond 'De
nacht van de oud-prinsen' ge-
houden. Kaarten zijn uitsluitend
in voorverkoop verkrijgbaar.

MERKELBEEK

" Tot nieuwe prins van de
Zeemplekkesj werd Gerald Jeu-
rissen uit de Raadhuisstraat uit-
geroepen. Guido Ummels werd
jeugdprins.

BINGELRADE

" CV De Keescheknup houdt
zaterdag vanaf 19 uur een grote
3xll jubileumzitting in het Ont-
moetingscentrum. Tijdens de
show, die vier uur duurt, wordt
ook de nieuwe prins geprocla-
meerd. Entreekaarten zijn ver-
krijgbaar aan Dorpsstraat 127.

carnaval nuari grimeercursussen gegeven.
Voor informatie: 5456468 (op
werkdagen van 9 tot 12 uur).

Burgemeester René Roep van
Maasbracht is zeer terughou-
dend over de nieuwe ontwik-
kelingen. „Officieel weet ik
van niks. Er is geen contact ge-„Ik denk dat minister De Boer

Zaterdag demonstreren de le-
den van dt plaatselijke actie-
groep 'Het vaart niet over.' Het
verzet in Midden-Limburg
wordt pas gestaakt als het dos-
sier definitief wordt gesloten.

weest tussen ons en de provin-
cie over de in het Limburgs
Dagblad aangekondigde gewij-
zigde opstelling van de minis-
ter. We wachten gewoon af. Ik
vind ook niet dat de gemeente
Maasbracht aan zet is. Dat zijn
de provincie en het Afval Over-
leg Orgaan."

gezien als een stel achterlijke
mensen. Geen wonder dat de
provincie nu moet toegeven dat
men het verzet heeft onder-
schat. De gang van zaken rond
voorlichting en inspraak is een
typisch voorbeeld van de arro-
gantie van de macht. En het is
juist die arrogantie die de be-

volking in Midden-Limburg
strijdbaar heeft gemaakt,"
constateert Leo van Heesch.

De vijf Limburgse Vrije Scho-
len (in Maastricht, Heerlen,
Sittard, Roermond en Venlo)
houden van donderdag 1 tot
dinsdag 27 december tijdens
kantooruren een expositie in
het CBS-gebouw, Kloosterweg
1 in Heerlen. Daar zijn werk-
stukken van leerlingen te zien
uit de textiel- en handvaardig-
heidslessen en werkschriften
van aardrijkskunde, geschiede-
nis en talen.

Kentering )f niet, de acties in
Maasbrach: gaan gewoon door.

Arrogantie
Zelf heeft Brandend Hart
steeds verkondigd dat er teveel
plannen waren, maar indruk
op deputé Tindemans hebben
die beweringen niet gemaakt.
Hij hield onverkort vast aan de
prognoses van het Afval Over-
leg Orgaan en aan de afspra-
ken over de regionale zelfvoor-
ziening. „Tindemans heeft ons

Kentering
Achter de schermen wordt
door het juristencollectiefhard
gewerkt voor het geval Bran-
dend Hart de strijd zal moeten
aanbinden bij de Raad van
State. Maar de laatste weken
bespeurt Van Heesch een ken-
tering in het denken over nieu-
we afvalverbranders. Tot voor
enkele weken schatte hij de
kans dat de installatie in
Maasbracht tegen gehouden
zou kunnen worden op minder
dan vijftig procent. Nu denkt
Van Heesch dat dekans dat het
enige wat brandt de plannen
zullen zijn, is toegenomen tot
zeventig procent.

Maasbracht - „Het zou me
niks verbazen als binnen enke-
le weken het definitieve besluit
valt dat de AVI in Maasbracht
niet wordt gebouwd. Dan zul-
len we een gat in de lucht
springen. Maar wanneer men
meent de plannen toch te moe-
ten doorzetten, dan zal het ver-
Zet alleen nog maar toene-
men," aldus Leo van Heesch,
de strijdbare voorzitter van
Brandend Hart, de stichting
die de acties tegen de afvalver-
brander in Maasbracht coördi-
neert.

voormalig commissaris van de
koningin in Drenthe, de bood-
schap van de VAM in Wijster
goed heeft begrepen. De VAM
die daar een grote verbran-
dingsoven exploiteert heeft de
minister al gewezen op het
dreigende-overschot aan capa-
citeit als alle plannen door-
gaan. Nu is daar het rapport
van de werkgeversorganisaties
VNO en CNW nog bijgekomen.
Dat zijn signalen, die de poli-
tiek niet kan negeren. Om nu
nog een afvalverbrander van
meer dan een miljard te bou-
wen, is in dit licht gezien pure
waanzin," zegt Van Heesch.
De voorziene capaciteitspro-
blemen komen nu de tegen-
standers van de AVI te hulp.
Daarmee wordt de principiële
discussie of verbranden wel
een goede oplossing is voor het
afvalprobleem enigszins op de
achtergrond geschoven. De te-
genstanders hebben altijd ge-
pleit voor alternatieven, zoals
vergistingen verglazen.

HEERLEN - In januari gaat de
Algemene Hulpdienst van startxn Heerlen, een bundeling van
Richting Een Helpende Hand, de
Vrijwilligerscentrale en Tracèe.
«e hulpdienst wil inspelen op de
toenemende vergrijzing en de
daardoor groeiendebehoefte aan
thuiszorg.

Algemene
Hulpdienst

streeksgewijs

RANSDAAL

" Gemengd koor St.-Caecilia
houdt \andaag, vrijdag om 20
uur kieren in zaal Vonken.

prikbord
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„Wanneer in een gezn constant te-
veel wordt uitgegeve». is het pijnlijk
wanneer er daardtor financiële
moeilijkheden ontsUan. Maar met
steun van de gemeente en wat goede
wil komen de gezir.sleden er wel
uit. Het inkomen blij't immers."

J.P. Biemans, hoofd uitvoering re-
gelingen van het ministerie voor
Landbouw in Roermond berekent
dat het aantal aanvragen verdrie-
voudigd is sinds 1992.
Vorig jaar vroegen 183 agrarische
ondernemers bijstand aan. In 75%'
van de gevallen werd de aanvraag
toegewezen. „Dat is niet echt dra-
matisch, gezien het aantal boeren in
Limburg," meent Biemans. Maar
toch...

Voor meer dantwintig landbouwers
waren de problemen zo onoverko-
melijk dat zij uiteindelijk besloten
te stoppen met hun bedrijf.
Er hangt verandering in de lucht.
Zekerheden van weleer zijn ver-
dwenen. Wie boer wil blijven moet
zoeken naar nieuwe wegen.

Landbouwvoorlichter Frank Toe-
men van de Limburgse Land- en
Tuinbouw Bond spreekt geregeld
voor volle zalen agrarische onder-
nemers toe over hetregelen van ver-
zekeringen, financiën, toekomst-
plannen. Hij vergeleek het boeren-
gezin met andere gezinnen.

In een boerengezin s.hommelt dat
inkomen veel meer ;n is het aan
grote risico's gebonden. Als dan een
aantal zaken niet goei! geregeldzijn
en het gaat mis, loop. alles fout en
kan de ondernemer genoodzaakt
zijn te stoppen met zi|n bedrijf. Re-
den te meer om alles goed te rege-
len, adviseert Toemer.

Zo moeten zaken als voogdijschap
voor de kinderen, huvelijkse voor-
waarden en testameit vastgelegd
worden. Er moet een spaarpotjezijn
voor de studie van de kinderen
maar ook moeten ag-arisch onder-
nemers zorgen voor ;igen scholing
en ontwikkeling. To«men weet uit
ervaring dat boeren ei tuinders met
meer scholing het o«k beter doen
als ondernemer. „Anlersom werkt
dat ook," legt de vtorlichter uit.
„Betere ondernemers volgen meer
cursussen."

Hij adviseert boeren een investe-
ringsplan te maken. „Vat wil jemet
je bedrijf? Kan een naatschap met
de zoon wel?
Een ondernemer is ncoit klaar met
regelen. Door wetswijzigingen of.
veranderingen in de gezinssituatie
is het belangrijk oir een nieuwe
koers te bepalen."

Intensievere
samenwerking

DEN BOSCH - Justitiein deressor-
ten Den Bosch en Antwerpen inten-,
siveren de al langer bestaande
samenwerking bij de opsporing en
vervolging van grensoverschrijden-
de milieudelicten. Dat is gisteren in
Antwerpen afgesproken. De samen-
werking spitst zich toe op transpor-
ten van afval en mest.

Het ministerie van Volkshuisves-
ting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer (VROM) stelt dat
provincies alleen wat betreft hun
eigen regels, de provinciale mili-
euverordening, vrij zijn om aan-
passingen door te voeren. Het
afschaffen van regels op het ge-
bied van ruimtelijke ordening en
milieu moet bovendien passen
binnen de landelijke wetten en
landelijk vastgestelde normen,
aldus een woordvoerder.

Provincie schaft
milieuregels af

voorschriften en ruimtelijke-
ordeningsregels komen ook an-
dere beleidsterreinen in aanmer-
king voor de snoei-operatie.

Overigens mag het VSL in Aken
geen Interliner-bushaltes plaatsen.

nen. Dat heeft echter alleen betrek-
king op de verkoop bij NS-stations.
Tot die tijd kunnen geïnteresseer-
den in de bus een aanvraagformu-
lier invullen. Vervolgens wordt het
abonnement per post bezorgd.

Duitse voorschriften staan dat nl
toe. Daardoor ontbreekt in Aken "aanduiding van de verwachte aaF
komsttijd en een telefoon. Slee*
aan een blauwkleurige tekst op fl

traditionele aankondigingsbord*-
is de Akense vertrekplaats van ~
Interliner te herkennen.

MAASTRICHT - Abonnementen
voor de 'snelbus' Interliner kunnen
voorlopig nog niet gekocht worden
bij de meeste voorverkoopadressen
die in de folder staan. Technische

sen niet te wachter, op actie van
de regering, die in ie zomer las-
tenverlichting en vermindering
van regels heeft aangekondigd.
Nog voor de verkiezingen van de
nieuwe Provinciale Staten op 8
maart moeten concrete voorstel-
len gereed zijn. Dsarna zal het

Om goed in beeld te krijgen wel-
ke regels overboord kunnen,
maken provincieambtenaren de
komende maanden een tournee
langs bedrijven. Behalve milieu-

IPO niet de werkgeversorganisa-
ties en het kabinet gaan onder-
handelen.

Verkrachtingszaak
tegen manegehouder

door Hof aangehouden
'Agrariër moet nieuwe wegen durven bewandelen'

Veel boeren weten
niet hoe verder

'Hoereren om te studeren'

Een woordvoerster van VSL in
Heerlen verwacht dat begin vol-
gend jaar gestart kan worden met
de voorverkoop. De 'Interliner-ser-
vicelijn', een nul-zes nummer waar
informatie wordt gegeven over de
bus, meldt dat er al op 1 december
met de voorverkoop wordt begon-

De Interliner, de nieuwste vorm van
openbaar vervoer, rijdt in Limburg
tussen Maastricht en Aken. Het is
de bedoeling dat kaartjes en abon-
nementen voor de 'groene bus' op
stations en bij postkantoren kunnen
worden gekocht. Maar de benodig-
de apparatuur en programmatuur,
die door de Nederlandse Spoorwe-
gen wordt geleverd, functioneert
nog niet.

problemen met de benodigde appa-
ratuur zijn daar de oorzaak van.
Alleen op de NS-stations en bij het
kantoor van het VSL in Maastricht
kan een abonnement worden ge-
kocht.

Het nu 19-jarige meisje kwam haar

DEN BOSCH/MAASTRICHT - Het
Hof in Den Bosch besteedde deze
week drie uur aan de behandeling
van de zaak tegen de 50-jarige
Maastrichtenaar Rudi van H. De
man ontkent dat hij op 7 mei vorig
jaareen jong meisje verkrachtte in
Geleen. De afhandeling van dezaak
zou nog zeker anderhalf uur vergen,
waardoor andere zittingen veel te
laat zouden beginnen. Daarom stel-
de het Hof de afhandeling uit tot
februari.

aangifte bij het Hof bevestigen- "^kreeg paardrijles in de manege v
verdachte en gaf zelf aan beginJJe
les. De verkrachting zou hebt>e i
plaatsgevonden tijdens een saun„r'bezoek, nadat zij met de man na j
een paardenkeuring was gewee ■,

Later bleek het meisje ongeweoM
zwanger te zijn. Verdachte, die * I
dat de aangeefster rond 'mci vorj»
jaar drie vriendjes tegelijk nf'heeft een DNA-test geweigerd. *
ex-vriendje van het slachtoffer ye

telde dat zij, ook na de vermeen^ ;
verkrachting 'als een jonge hond °Rudi van H. bleef rondspringen " . {
De jongeman heeft, nadat zij }*
verhaal aan hem vertelde, ntf
meer van zich laten horen, omM
hij 'haar niet geloofde en er nj
mcc te maken wilde hebben'. &

andere 19-jarige die zowel on"c,£
richt volgde als lessen gaf in
sinds september gesloten maneg'
vond dat het veronderstelde slaen
offer wel 'een erg gepriviligeel\ t Jpositie' in nam. De ander nwf,ii
heel vaak paardrijden, zelfs op & ,
paard van verdachte. Volgens ,
meisje was Rudi van H. een een (
charmeur. „Maar daar hoefde 1 t
niet op in te gaan. Zij deed dat W '(al heb ik nooit gemerkt dat zij ec,,
iets met elkaar hadden". Het »

gaat op 20 februari met de zaa (
verder.

Niet meer
klachten
burgers

over politie
HEERLEN - Bij de politie in Z^PLimburg zijn in het eerste half ]a 'sinds de invoering van een nieu
regeling 64 klachten van burgj 'over politie-optreden binnengeK_
men. Volgens de politie heeft de **'geling niet geleid tot meerklachte^De meeste klachten zijn terug
voeren op bejegening ofwel sleen -beleefdheids- en omvangsvorrn
en nalatigheid van politiefuncti 'narissen. De meeste klachten k°
den betrekkelijk snel worden f'daan na een bijeenkomst van klag
en politieman. . u
De regeling is met veel publiek "geïntroduceerd om deburger dvi ■lijk te maken dat het niet de bed^e(
ling is fouten met de mantel
liefde te bedekken. 2
Gebleken is dat de stedelijke kojï
sen meer klachten krijgen dan
in de dorpen. Uiteindelijk zÜn

rt,
van de 64 klachten drie bij decoij^
missie voor politieklachten tere
gekomen. Twee zijn inmiddels °gegrond verklaard en een is er n
in behandeling. Meer dan 20 ma
kon de zaak in goed overleg word
geregeld.

Als ondanks alle ge-egel de be-
drijfsresultaten achteiblijven en de
toekomst van het bed-ijf uitzichts-
loos is, kan het een v;rstandig be-
sluit zijn om te stoppel. Bedrijfsbe-
ëindiging is dan een bewijs van
goed ondernemerschap „Het is be-
ter op tijd te stoppen lan je kop in
het zand te steken en <an te blijven
modderen."

Stoppen

„Je moet de bedreiging van de be-
drijfsbeëindiging omzetten in nieu-
we kansen," adviseert Anneke
Piersma van Agra-maiagement in
Emmeloord. Zij vertel; het verhaal
van een boer die zich genoodzaakt
zag te stoppen met zijnbedrijf. „Hij
dacht: 'Dit is het eince'. Maar bij
het zien van een rammlapper tij-
dens zijn werk kreeg lij het lumi-
neuze idee om zelf :en schoon-
maakbedrijf te begimen. Op dit
moment is het bedrijf uitgegroeid
tot een arbeidsplaats vcor 40 mede-
werkers."

Explosie na
lijmen tapijt
OIRSBEEK - Bij een ontplof-
fing in een woning aan De Leu
in Oirsbeek sneuvelde gisteren
de ruit van de voordeur en ging
binnen een koffiekan aan
scherven. De explosie vond
plaats tijdens het lijmen van
vloerbedekking op de begane
grond. Daarbij werd niet vol-
doende geventileerd, waardoor
het vrijkomende gas ontplofte
toen het in aanraking kwam
met open vuur. Niemand raak-
te gewond. De brandweer ruk-
te uit maar hoefde, eenmaal ter
plekke, niet in actie te komen.

(ADVERTENTIE)

stop + speciale aanbiedingen + stop +
speciale aanbiedingen +
kom nu naar de

DobergFundgrube + slop +
porselein + glazen + cadeau-artikelen + völlp
verlichting + showroomkeukens + \\^ v

mÊm-<_y^
badkamermeubels + I %
badkameraccessoires + stop |

DOBERG
52134 HERZOGENRATH INDUSTRIESTR. 2-16 (0 24 07) 530

OPENINGSTIJDEN:
Kom nu koopjes halen bij: ma vrij 9.00-18.30 uur

r' ' za. 9.00-14.00 uur

EEN LUXE VAKANTIE NAAR SIBERIË? |
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É Provincie DXI lhnflkBureau Bibliotheek
I imhlirn Postbus 5700L-lIIIUUItj 6202 MA Maastricht

tel. 043-897382

mededeling UITVOERING WET PERSONENVERVOER
m 362/47-94 Gedeputeerde Staten van Limburg maken

bekend datzij vergunning hebbenverleend tot
het verrichten van taxi-vervoer, binnen en vanuit
het vervoergebied Limburg, aan de heerL.F.
Schmitz, Handelsweg 3, 6114 BR Susteren, mei
ten hoogste veertientaxi's (uitbreiding met een
taxi): - aan de heer M.C.J. Jeurninck, Molenstrad'
3, 5975 AE Sevenum, met ten hoogste vier taxi &

(wijziging in derechtsvorm). Tevens is ingetrokKe
het besluit, waarbij: - aan de heer G.W.luster-
zeel, Geraniumstraat 7, 6134 TV Sittard, d.d. i»
september 1989, vergunning is verleend met ten
hoogste twee taxi's: - aan de heer A.C.J.C.
Ramaekers (Ratax 8.V.), Hoolstraat 19, 6006 bv
Weert, d.d. 19 september 1989,vergunning e
verleend met ten hoogste zestien taxi's: - aan oe
heerP.R. Bremmer, Bremweg 115, 5915 GH
Venlo en de heer J.A.H. van Schijndel, Herunger
straat 36, 5911 ALVenlo (Van Lier's Taxi V.O.K.
Bremweg 115, 5915 GH Venlo), d.d. 14 septem-
ber 1993, vergunning is verleend met ten hoog-
ste twee taxi's: - aan mevrouw C.A.A. Franssen
en de heer J.G.M. Habets (Eurode TaxV.O.N. .Hemeling 25, 6462 HV Kerkrade, d.d. 25februa"
1992, vergunning is verteend met ten hoogste
twee taxi's. Deze beschikkingen liggenvanaf
heden, gedurende zes weken, voor iedere
belanghebbende ter inzage in de Bibliotheekin
hetProvinciehuis, Limburglaan 10 te Maastncni.
Op grond van het bepaalde in de Algemenewei

Bestuursrecht kan degene, wiens belang recht-
streeks bij dit besluit is betrokken en diezich niei

met de inhoud daarvan kan verenigen, daartegei
binnen 6weken na de dag, waarop zij i^ekenugemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij GedeputeerdeStaten van Limburg,
Postbus 5700 6202 MA Maastricht. Volledig-
heidshalvewordt de aandacht erop gevestigd cw
een ingediend bezwaarschrift geen opschorteno
werking heeft ten aanzien van het bestreden
besluit. Indien de betrokken belangen een onver
wijlde spoed vereisen kan, nadat een bezwaar-
schrift is ingediend, aan deVoorzitter van het
College van Beroep voor het bedrijfsleven, Posi-
bus 20021, 2500 EA 's-Gravenhage,worden
verzocht een voorlopige voorziening te treffen-

Casino in Urmond
mag voorlopig open

Van onze verslaggeefster

URMOND - Speelvereniging De
Meule mag voorlopig een casino be-
ginnen in het gelijknamige café in
Urmond. De president van de recht-
bank heeft hiermee het negatieve
besluit van de gemeente Stem voor
zes weken geschorst.

Volgens de president van de recht-
bank is burgemeester Ed Meijer
'niet gebleven binnen het doel en de
bepalingen van de algemene plaat-
selijke verordening' (apv). Wel is
uitdrukkelijk gewaarschuwd dat de
speelclub de wet op de kansspelen
niet mag overtreden.
Meijer heeft zijn bevoegdheid ge-
bruikt voor een ander doel, zo luid-
de de motivatie. De gemeente Stem

behandelt deze zaak bhnenkort in
de commissie bezwaar en beroep.
Ze vreest echter dat ze w?inig grond
heeft om een vergunnin; te weige-
ren.
De Meule wil vergunni.ig voor de
spelen Harlekijn en Eun Observa-
tie Game, volgens de geneente va-
rianten van Black Jack m roulette.
De voorlopige voorziering hangt
samen met de apv. Poltie en het
Openbaar Ministerie kumen altijd
ingrijpen wanneer dat ncdig is.
lij. juni en augustus is tw^e keer een
inval gedaan omdat het >asino ille-
gaal was. De eerste keer 2, jnspullen
in beslag genomen, de lcatste keer
zijn de speeltafels blijver staan. De
beheerster heeft via de rechter haar
gelijk gehaald omdat dit goederen
onbenut bleven en ook huur voor
het pand moet worden betaald.
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Abonnementen voor Interliner
beperkt in de voorverkoop

# Uit protest tegen de
bezuinigingen op het
hoger onderwijs ver-
kleedden studentes van
de Arnhemse Hoge
School voor de Kunsten
zich gisteren als hoer
en gingen aldus uitge-
dost voor de ramen van
de school zitten.

Foto: ANP

Verdachte moord op zigeuner
meldt zich bij politie Luik

Van onze correspondent

LUIK - Een 25-jarige inwoner van
Luik is aangehouden op verdenking
van de moord op de 29-jarige zigeu-
ner Neboisa Lazic uit Amsterdam.
De man heeft zichzelf bij justitie in

zijn woonplaats gemeld, omdat hij
er, aldus inspecteur M. Paquay van
de gerechtelijke politie in Luik,
„van op de hoogte was dat een in-
ternationaal bevel tot aanhouding
bestond." De verdachte ontkent
overigens elke betrokkenheid.
Het verminkte stoffelijk overschot

van de zigeuner is eind februari in
de buurt van Luik aangetroffen.

Ook zijn schoonvader, de 43-jarige
Ranko Nicolic uit Bennekom, is in
diezelfde periode dood aangetroffen
in de buurt van Aken. Of de inwo-
ner van Luik ook betrokken is ge-
weest bij deze moord, is volgens
Paquay 'niet zeker. Het zou kun-
nen', aldus de inspecteur. De re-
cherche was de 25-jarige al enige
tijd op het spoor.
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DEN HAAG/MAASTRICHT -
De provinciebesturen gaan op
korte termijn allerlei milieure-
gels en voorschriften op het ge-
bied van ruimtelijke ordening
afschaffen. Het interprovinciaal
overleg (IPO) heeft dat gisteren
aangekondigd.

Het doel is tweeledig: het be-
drijfsleven komt op lagere lasten
en de overheid kan efficiënter
werken.
De provincies willen vaart ma-
ken met hun plannen. Zij wen-

DOOR BIRGIT BLANKERS

ROERMOND - Per jaar trekken 1700 tot 1800 Limburgse
agrarische ondernemers in moeilijkheden aan de bel bij de
Sociaal Economische Voorlichter van de Limbargse Land-
en Tuinbouw Bond. Dat is bijna een kwart vm alle Lim-
burgse land-en tuinbouwbedrijven. Ook het aaital aanvra-
gen voor een bijstandsuitkering is flink gestegen.

limburg



Jongelui opgepakt
voor vernielingen

Van onze verslaggeefster

Cultuurprins

Van onze verslaggeefster

'Leuk hè, hahahaha', staat er

poederblussers zijn in de ruim-
te leeggespoten.

" Otti Schloesser en John Lucas ruimen het gebouwtje van speeltuin de Beerebergh
maar weer eens op. Foto: FRANS rade

kunnen zich er over opwinden.
Zeker omdat ze net bezig wa-
ren een nieuw alarmsysteem
aan te brengen. Na twee eerde-
re inbraken vonden ze dat wel
nodig.
Op 23 oktober was een raam
van het gebouwtje al gefor-
ceerd, maar bleef diefstal uit
omdat het alarm afging. Op 12
november zijn een telefoon en
boormachine gestolen nadat
het alarm was uitgeschakeld.
En deze week kreeg het alarm
ook geen kans.
De speeltuin ligt net te ver van
dehuizen om goed in het oog te
kunnen worden gehouden. En
deBeerebergh wordt ook al ge-
plaagd door de aanwezigheid
van junks in de avonduren.Lu-
cas: „Je kunt wel tralies voor
de ramen maken, maar dat
maakt een vreselijke indruk op
de kinderen."

Het pech blijft de speeltuin
achtervolgen. Enkele jaren ge-
leden is het oude gebouw bo-
vendien afgebrand. Maar
Schloesser en Lucas geven niet
op. Woensdag 7 december is er
een mini-playbackshow en drie
dagen later worden kerststuk-
jes gemaakt. De activiteiten
zijn verplaatst naar de kegel-
baan iets verder op.

met rode verf op het raam ge-
spoten. Lucas en mede-
bestuurslid Otti Schloesser

kpeeltuingebouwtjes zijn voor
Criminelen kruimelwerk. Er is
geinig waardevols te halen en
jannen geraken kan iedere
'eerlinginbreker. De schade als
Sevolg van vernielingen is vele
toalen groter. Triest is hetvooral dat ettelijke uren vrij-
willigerswerk voor niets zijn
geweest. Zo ook bij de Beere-bergh.
"Het gebouwtje was net ge-milderd, de schilder is drie
Weken bezig geweest. Die kan
jjewoon opnieuw beginnen,"*egt John Lucas, bestuurslid
"«Ui de Beerebergh."et knutsel- en spellenlokaal

is overhoop gehaald, muren,
ramen en meubels zijn bespo-
ten met verf, de aanwezige

Landgraaf wil wagens niet langer in woonwijken

Boze chauffeurs eisen
plek voor vrachtauto's

LANDGRAAF - De politie van
Landgraaf heeft woensdagavond
zes jongelui uit deze gemeente, in
de leeftijd van twaalf tot zeventien
jaar, aangehouden. Zij hadden in de
omgeving van de Boesberglaan in
Landgraaf diverse vernielingen
aangericht. Enkele buurtbewoners
hielden een zeventienjarig meisje
aan om aan de politie over te dra-
gen, maar zij werden door een eve-
noude jongeman met traangas in
hun gezicht gespoten. De politie
heeft tegen de jongelui proces-ver-
baal opgemaakt wegens openlijke
geweldpleging. Onbekend

LANDGRAAF - Vracht-
wagenchauffeurs in Land-
graaf gaan actie voeren
voor meer parkeergelegen-
heid in de kernen voor hun'
wagens. De truckers zijn
boos op gemeentebestuur
en politie, omdat ze hun
vrachtauto alleen nog mo-
gen parkeren bij de indus-
trieterreinen in Schaes-
berg en Übach over
Worms. Volgens de chauf-
feurs zijn die plekken on-
toereikend, te ver van huis
en bovendien onveilig.

Tasjesroof
inBrunssum: JJ^NSSUM -Een 73-jarige vrouw

f (Joensdagmiddag op het kerkhof
!w de Schildstraat in Brunssum
k haar handtas beroofd. De
djjj^ liep met haar vriendin over
). gegraafplaats. De vrouwen viel
jtu^t een jongeman op een fietsl^djes aan het rijden was. Onver-
'ty i

Werd de tas u^ de hand van
je slachtoffer getrokken en fietste
Ift «ader weg.
tJ*e tas zaten 130 gulden, foto's en
Ha adressenboekje. De beroving is
jijSetioeg identiek aan die van
k^dagavond. Een vrouw op deso|"°sterstraat raakte toen haar
sCLou;dertas kwijt. De vrouw om-
.(if^ift de dader als een junkenty-
H'.^ftgeveer achttien jaar oud en
t|e ange onverzorgde haren tot opschouders.

Serreuitgebrand
C^LEN - Een uitslaande brand
V Woensdagmorgen om kwart
ijj" Regen de serre aan de achter-
en e van een woning aan de Sta-
|j Straat in Heerlen verwoest.(Lbrandweer had het vuur snel on-
H) c°ntrole, maar kon niet voorko-
% at de serre geheel uitbrandde.
de de woonkamer liep brandscha-
L°P en was er rookschade in hetD*huis.
H,0 °rand is ontstaan omdat de be-
stj^ster haar bromfiets in de serre
i>5 e> niet ver van een gashaard,
Cv {"Van de waakvlam brandde.s6 jdat de benzinekraan in de 're-
lej^tand' stond, was deze gaan

Btl en expl°deerde even later de
De vrouw kon haar

b(g honden en een kat in veiligheid
liegen. Een valkparkiet en twee
Katers kwamen om te leven.

In de nieuwe algemene plaatselijke
verordening (apv) van Landgraaf
van dit jaar staat dat vrachtwagens
hoger dan 2,4 meter en langer dan
zes meter, niet meer in de kernen
geparkeerd mogen worden. De poli-
tie treedt sinds een half jaar stren-
ger op tegen chauffeurs die hun
truck toch bij hun huis parkeren.
ledere overtreding wordt beboet
met honderd gulden.

MAA

# Het is bekend dat politiek
steeds minder mensen interes-
seert. Sommige inwoners weten
dan ook niet wie raadslid,
wethouder of zelfs burgemees-
ter is in hun woonplaats. Soms
leidt dat tot vermakelijke tafe-
relen. Zo was er onlangs een
vrouw in Hoensbroek die per
se de verantwoordelijke wet-
houder wilde spreken. Wethou-
der Wil Houben ging op huisbe-
zoek, belde aan en maakte zich
bekend. De jeugdig uitziende
wethouder voldeed kennelijk
niet aan het beeld van de des-
betreffende vrouw want deze
vroeg achterdochtig: Bent u
echt wethouder? Houben pro-
beerde de mevrouw te overtui-
gen, maar slaagde daar niet in
en nog voordat de wethouder
terug was op het gemeentehuis
kwam daar al een telefoontje
binnen. „Er was hier een gek
aan de deur, die zei dat hij
wethouder was," kreeg de ver-
baasde telefoniste te horen.

LANDGRAAF - Bij de aanleg van
de Mijnspoorweg tussen Heerlen
en Landgraaf wordt rekening ge-
houden met de ligging van het
Kisselbos. Een kwart van dit hel-
lingbos bij- bedrijventerrein de
Kissel op de grens van de twee ge-
meenten, dreigde verloren te gaan
door de aanleg van de nieuwe ver-
bindingsweg. Heerlen gaat de weg
op die plek een kleine 25 meter
verleggen.

Kisselbos
gespaard bij

aanleg
Mijnspoorweg

KERKRADE - In een schuur van
een leegstaande woning aan de De-
ken Deutzlaan in Chevremont is
woensdagavond rond tien uur
brand uitgebroken. De brandweer
kon de brand blussen. De politie
stelt een onderzoek in naar de oor-
zaak van de brand. Brandstichting
wordt niet uitgesloten.

Brand in schuur

Volgens, chauffeur H. Reintjens
heeft de gemeente het parkeren bij
de woningen echter jarenlang ge-
doogd. Hij vindt dan ook dat B en
W te weinig begrip tonen. Reintjens
roept alle Landgraafse chauffeurs
op met hem actie te voeren voor
meer en betere parkeerplaatsen in
de wijken. Hij heeft al zon twintig
adhesiebetuigingenontvangen.

- De afdelingen
g *\ GroenLinks in Brunssum,
ftderbanken en Landgraaf

Qaken zich los van de afdeling
Mijnstreek/Heerlen.i] bundelen hun krachten in

GroenLinks-afdeling
t L, (Brunssum, Onderbanken,

Bundeling
afdelingen
GroenLinks feest dat stoelt op Limburgse tradities. In

zijn hoedanigheid van gemeentelijk
cultuur-ambtenaar wil Frans Bremen de
'drie dolle dagen' op niveau tillen. Werk en
hobby verenigd in zijn prinsenrol.

Hij wil carnaval een beetje meer stijl geven.
Het volksfeest wat uit het verdomhoekje

halen, want: „Carnaval is meer dan zuipen
alleen." De nieuwe stadsprins van

Landgraaf ziet het als een folkloristisch

'Carnaval Landgraaf
moet stijl hebben'

# En hoe vindt u het nou dat
we een MAA hebben? Wat dat
is?Maastricht-Aachen Airport.
't Is niet te hopen dat de Duit-
sers ooit geld geven voor de
binnenstad van Heerlen, want
dan gaat die zeker Heerlen-
Herle City heten. En als u
ooit boven de krant ziet staan
Limburgs Tageblatt, dan weet
u hoever het is. Onzin natuur-
lijk, maar met het vliegveld is
het toch maar mooi gebeurd.

Sint
Het Landgraafse PvdA-raadslid
Maarten van Hulst vroeg eerder
aandacht voor het Kisselbos. Hij
omschreef het als 'een essentiële
groenbuffer voor de kern Schaes-
berg'.

f^ERLEN - Het lijkt of speel-
'uingebouwtjes het nieuwe
doelwit van vandalen zijn ge-
morden. Het gebouwtje in de
"eerlense wijk Heksenberg
*erd een maand geleden in één
gekend twee keer bezochtdoor dieven. Eergisteren is het
'°kaaltje van speeltuin Beere-
~ergh in Beersdal voor de der-de keer in een maand bezocht.
Net nu de Heerlense speeltuin-
besturen in het lokaal voor vol-
end weekend een vergadering
■°ver veiligheid hadden belegd.

Drie inbraken in één maand in speellokaal Gedoogzone
Heerlen verkeert in de ban
van de gedoogzone. Ruim
één op de honderd Heerle-
naren getroostte zich dezer
dagen de moeite inspraak-
bijeenkomsten in de schouw-
burg te bezoeken. Dat
betekende eindelijk weer dat
politiek en kiezer (letterlijk
gesproken) dicht bij elkaar
kwamen. Dat is een goede

zaak, maar zolang onbekend is waar de gedoogzone komt,
verkeren die burgers onverminderd in onzekerheid. De gemeente
staat voor de moeilijke taak om snel een besluit te nemen in
deze gecompliceerde zaak. Eerst burgemeester en wethouders en
vervolgens de gemeenteraad.
De 37 raadsleden konden tot nu toe, achterover leunend in het
schouwburgpluche, volstaan met goed luisteren. Maar over ruim
een maand moeten ze echt met de billen bloot. De politiek dient
met veel meer aspecten rekening te houden dan de burgers die,
en dat valt te begrijpen, vooral één belang verdedigen: 'Geen
overlast in mijn achtertuin.' Daarom zijn slechts tegen één lokatie,
de Imstenraderweg, geen bezwaren binnengekomen. Logisch,
want daar wonen geen mensen.
Het is verleidelijk om die straat dus maar tot gedoogzone te
bestempelen. Maar praktisch gezien kun je daar vraagtekens bij
plaatsen, want het is een doorgaande weg waar hard wordt
gereden.
De gemeente moet zowel de veiligheid van de prostituees als hun
klanten garanderen en tegelijkertijd de burger ontzien. En dan kom
je uit op een geheel afgescheiden, verkeersveilig stratencircuit,
liefst zonder bedrijven, maar toch niet in the middïe of nowhere.
Vooral die laatste twee criteria zijn moeilijk te rijmen met de
wensen van de bevolking. Die lijkt helaas weinig oog te hebben
voor het welzijn van de verslaafde vrouwen. En dat terwijl de
gemeente juist benadrukt dat hulp voor de prostituees een wezen-
lijk onderdeel van het beleid is. Die boodschap kwam de afgelo-
pen dagen niet over en geen tien inspraakavonden kunnen die
tegenstelling helemaal wegwerken.

J. P-

" Jongens en meisjes in Voe-
rendaal, geen paniek. Sinter-
klaas komt heus wel op bezoek.
Niet zondag zoals wij gisteren
per abuis schreven, maar zater-
dag al. En wel 's middags om
twee uur op het station.

De Mijnspoorweg moet de
Schaesbergerweg ontlasten, die
dagelijks verstopt raakt door het
verkeer tussen Heerlen en Land-
graaf. De alternatieveroute moet
over een jaar of vier gereed zijn.DOOR MONIQUE PARREN

Een woordvoerder van de Land-
graafse politie bestrijdt dat er spra-
ke is geweest van een gedoogbeleid.
„Wel wordt er tegenwoordig stren-
ger gecontroleerd, na een stortvloed
van klachten van burgers over fout
geparkeerde vrachtauto's," ver-
klaart hij.

j^ GroenLinks-leden uit deze
Vni jP*aatsen konden hun ei on-
tdoende kwijt bij de bestaan-
st afdeling Oostelijke Mijn-
reek/Heerlen. Het is niet

dat GroenLinks bij
dp ,Vo^Sende raadsverkiezingen
ha i eemt in Brunssum, Onder-
anken en Landgraaf.

Verbaasde blik, gefronste wenk-
brauwen. „Jazeker," klinkt het
dan vastberaden. „Noem het fol-
klore, voor mijn part, maar car-
naval is in ieder geval een volks-
feest dat stoelt op eeuwenoude
tradities."

Waarschuwing
De chauffeurs zijn daarvoor vooraf
gewaarschuwd. „Van begin juni tot
begin september hebben agenten;
foldertjes onder de ruitenwissers
van de betreffende vrachtwagens
gestopt, pas daarna zijn we daad-
werkelijk tot actie overgegaan."

zonen Torn en Paul ging de kogel
door de kerk. Consequentie: het
gezin moet de geplande zomer-
trip naar de USA een jaartjeuit-
stellen, want drie dagen regeren
over Landgraaf kost ongeveer
evenveel als een aardige bruiloft.
„Maar we staan er allemaal ach-
ter," benadrukt Bremen.

Van Hulst vindt ook dat de ge-
meente Heerlen te ver vooruit
loopt op de - mogelijke - komst
van de Zwart-5-Noord. Deze weg
wordt - na voltooiing van de
Mijnspoorweg - straks parallel
aan de Heerlense Bredastraat
aangelegd en loopt vervolgens
dwars door natuurgebied Haas-
dal.

laat Ton Laeven uit Bruns-
namens BOL weten. Don-

0D "§ 1 december vindt de
j£slchtingsvergadering van,jVL plaats. GroenLinks is mo-
iii ntee* niet vertegenwoordigdde raad in de drie genoemde
Reenten. In Heerlen zit
Co,°enLinks daarentegen in het

©«-■

Reintjens ontkent dit. „Mijn wagen
parkeer ik al zeven jaar vlak bij
mijn woning. Nog nooit heb ik een
waarschuwingsbriefje onder derui-
tenwisser van mijn vrachtauto ge-
vonden. Als ik zon briefje had ge-
kregen, dan had ik me wel bedacht
om de wagen daar te parkeren."

Veel verenigingen weten volgens,
Bremen niet meer wat carnaval
precies inhoudt en dat werkt
verloedering in de hand. „Carna-
val moet wel een beetje stijl heb-
ben, denk aan de kleding, de
soort activiteit. Je kunt er zoveel
meer van maken dan een avond
flink zuipen, dat wil ik vooral
benadrukken."
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KANTOREN
Heerlen
Hoofdkantoor, in de Cramer 37,

6411 RS Heerlen,
tel: 045-739911,
fax:o4s-739264.

Kerkrade
'Rayonkantoor, Markt 42,

6461 ED Kerkrade,
tel: 045-452932,
fax:o4s-455506.

Brunssum
Rayonkantoor, RumpenerstraatBl,

6443 CC Brunssum,
tel: 045 - 256363,
fax:o4s-259056.

De nieuwe prins staat als lid van
het Perpluu-comité, organisator
van het carnavalsliedjesconcours
in de gemeente, bekend als voor-
vechter . van Landgraaf-brede
activiteiten. „Natuurlijk is het
wel goed om wijkgericht bezig te
zijn, maar je moet ook dingen sa-
men doen. Je presenteren als één
gemeente."

Laeven: „De kleinere afdeïin-
tii Van GroenLinks vielen wat

het wal en het schip. In
thpe,n spelen vaak andere
dPt?a's dan in Brunssum, On-
■afs ianken en Landgraaf." De
°okh S*n^ *s volgens Laeven
en Pleit door het provinciaal
heet landeüjk GroenLinks-uestuur.

Hij wil dat de weg open blijft, zo-
dat inwoners van Schaesberg van
dié straat gebruik kunnen maken
om bijvoorbeeld sneller in Heer-
len-Noord te komen.

best in gebruik blijven, meent het
raadslid.

„Onaanvaardbaar wat ons be-
treft," zegt Van Hulst. De Breda-
straat kan - mits gerenoveerd ...

Over de verdeling van de kosten
van de aanleg van het Mijnspoor-
tracé zijn Heerlen en Landgraaf
nog in onderhandeling.

Stadsprins Bremen heeft plan-
nen voor een galaconcert in het
gemeentehuis. En een Land-
graaf-optocht zou geweldig zijn.
„Toekomstmuziek, vrees ik,
maar eigenlijk is het te gek dat
we in alle kernen optochten heb-
ben, maar geen gezamenlijke
stoet."Na overleg met vrouw Paula en

in Nuth maakt zich
afri r JnliJk ook los van de
jueting Oostelijke Mijnstreek/
ter, k - Nuth wil zich aanslui-
"öij de afdeling Heuvelland.

Toch is, ook Bremen niet over een
nacht ijs gegaan. „Ik heb wel een
half jaartje nagedacht voor ik
'ja' heb gezegd tegen de Schaes-
bergse Vasteloavends Verein. Er
komt nogal wat op je af, niet al-
leen financieel maar ook emotio-
neel. Dit grapje kost bovendien
ook veel vrije tijd."

LANDGRAAF - Ballonnen,
maskers en slingers domineren
de kleine kantoorruimte. Frans
II bringt 3 daag: vuur, karneval-
puür én get cultuur in 't Gemin-
debesjtuur, staat te lezen op een
plakaat aan de muur. Een colle-
ga is bevorderd tot 'pseudo-
adjudant van dr Frans ll', een
ander is tijdelijk benoemd tot
'kabinets-sjef'. Bremen (44) kan
wel lachen om de ludieke hulde.

Zijn werkgever heeft hem geen
strobreed in de weg gelegd bij de
aanvaarding van zijn nieuwe
'baan. Een stimulans voor Bre-
men om de vervulling van zijn
jongensdroom een extra dimen-
sie te geven. Bremen zelf ziet
duidelijk parallellen tussen zijn
huidige en zijn toekomstige
functie. „Aan alles wat een bij-
drage kan leveren aan kunst en
cultuur in deze gemeente, wil ik
meehelpen."
Is carnaval cultuur?

De gemeente gaat een onderzoek in-
stellen naar de klachten van de
vrachtwagenchauffeurs. „Als daar-
uit blijkt dat er te weinig plaats is,
moeten we ons daaroverbuigen."

Gemeentewoordvoerder Harry Gie-
len: „Er is sprake van intensiever
toezicht, inderdaad. Het kan niet zo
zijn dat mensen een heel weekeinde
overlast ervaren van een vrachtwa-
gen van twaalf meter, die ergens in
een wijk geparkeerd staat."

" Stadsprins Frans II wil instijl carnaval vieren. Foto: fransrade
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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, Hoensbroeks 045-214253. Pond, koopavond.
Piano's in alle prijsklassen.
Te koop en te huur. PIANO-
HANDEL J. Somers & Zn.
Akerstr. 82, Heerlen. Tele-
foon 045-713751.

Te koop Casio CT 670 KEY-
BOARD met standaard en
toebehoren, vr.pr. ’ 650,-.
Telef. 045-711482 zat. tus-
sen 8.00-18.00 uur.

Computers

PC SALE PC SALE PC SALE
2e BENELUX COMPUTERBEURS MAASTRICHT

met fantastische beursaanbiedingen
op zaterdag 3- + zondag4 decembervan 10 tot 17uur

in het MECC te Maastricht. Meer dan 90 stands
met computers, printers, programma's, supplies,

CD-Roms, onderdelen, lektuur, videogames, enz.
Vaak honderden guldensvoordeel en vertrouwd,

duskom, kijk, koop! Infolijn 055-336666.

Bei de Vakman
NEW LOOK BV Landgraaf.
Gevelreiniging, uitkappen,
voegen, steigerverhuur. Tel.
045-312154. Fax 323452.
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
SCHILDERS kunnen nog
diverse buitenschilderwerk
aannemen. Tel. 045-210020.
Ervaren vakman biedt zich
aan voor straatwerk o.a. op-
ritten, sierbestrating. Ook
voor uw gehele tuinaanleg,
zeer SCHERPE prijzen.
Gratis offerte: 045-323178.
INSTALLATEUR biedt zich
aan voor alle voorkomende
werkzaamheden betreffen-
de gas, water, sanitair evt.
loodgieterswerkzaamheden.
Telef. 046-743252.
Uw SCHOORSTEEN vegen,
per kanaal ’75,- mcl. BTW.
Telef. 045-325783.
Voor al uw oprit-terras en
SIERBESTRATING. Tele-
foon 045-320274.
Voor SIERBESTRATING,
terras enz. Stratenmakers-
bedr. Nico Gerards. Vrijbl.
prijsopg./advies 045-313956.
SCHILDER kan nog binnen-
of buitenwerk aannemen.
Telefoon 045-351851.
Voor alle voorkomende
DAKWERKZAAMHEDEN.
Dakcentrale Limburg. Gratis
offerte. Telef. 045-465285.
Originele gipsen SIER-
LIJSTEN en ornamenten v.a.
’B5O,- rozet gratis. Tel. 045-
-313045 b.g.g. 316576.

Opleidingen
ANWB & Bovag erkende
Verkeersschool WISCH-
MANN & ZN voor al uw rij-
bewijzen en chauffeursdi-
ploma's. Europaweg Zuid
340, Landgraaf, telefoon
045-321721. Rij-opleiding
kan in 8 dagen of in 9 weken.

Kunst en Antiek
De mooiste grenen en eiken
keus volgens VT-WONEN
en Ariadne vindt u bij Interart
Antiek Simpelveld. Irmstraat
64. Telef. 045-443161. Ei-
gen restauratie en logerij.
Maandag gesloten, donder-
dagkoopavond.
Te koop ant. KLOK, Weense
régulateur, ’ 1.850,-. Tele-
foon: 046-336386.
Te koop HÜMMELBORDEN
1971 t/m 1992, alle in nieuw-
staat. Br.o.nr. B-06249,
Limburgs Dagblad, Postbus
2610,6401 PC Heerlen.

Wonen Totaal
In- en verkoop 2e HANDS
meubelen en antiek. Tel.
045-724943, Rotterdamstr.
80a, Heerlen.
Wij spuiten, logen, stralen
en repareren uw oude MEU-
BELS als nieuw in de kleur
die u wenst. Wij maken ook
meubels op maat. Wessels
Meubels, Handelsstr. 9, Sit-
tard,-? 046-512981.
Te koop gevr. gebruikte
MEUBELS en antiek. Rot-
terdamstr. 98, Heerlen. 045-
-729748.
Vele antieke MEUBELS in
diverse stijlen en houtsoor-
ten. Klassieke verlichting-
en decoratie-artikelen.
Alpha Valkenburg, Wilhelmi-
nalaan 59, S 04406-13874.
ledere dag, maar ook op
zondag open.
In- en verkoop 2e hands
MEUBELEN en antiek, le-
dere dag geopend tot 18.00
uur. Voskuilenweg 91, Heer-
len. Tel. 045-741708.
Pracht BANKSTEL, eiken,
nieuwe kussens, ’775,- is
als nieuw. 045-322111.
Koopje! Oude MIJNLAM-
PEN te koop. Tel. 045-
-460508.
Te k. EETHOEK 4 stoelen m.
glazen tafel, t.e.a.b. Telef.
045-254124.
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. _? 045-213432.

Goede KLEUREN-TV'S met
garantie, grote sort. v.a.

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

Diversen
Verwijderen van

Tatoeages
zonder littekens. Lasercen-

trum Heerlen. Op de Nobel 9
(tijdelijk Nobelstr. 25).

Telef. 045-741997.
COMPUTER 486 DX4O 4
MB RAM, VGA kleurenmo-
nitor, HD 170 MB, mcl.
soundblaster, geluidskaart
en doublespeed CD-ROM,
muis en zeer veel software;
zeer complete alarminstal-
latie voor huis of bedrijf; huis
telefoon-video installatie be-
staande uit camera en 3
spreek-monitor stations. Inl.
04407-3085.
Te k. JUXE-BOX eind 60er
jaren, veel licht. Parallelstr.
37, Amstenrade.

Sloopauto's
Wij geven U de HOOGSTE
prijs voor Uw auto, sloop- en
schade-auto. 045-225774.
Te koop gevraagd sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Auto-
sloperij Marxer: 045-720418.
Te koop gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
A. Körfer. Ef 045-229045.
Te koop gevr. schade- en
oude sloopauto's. Tev. pn-
derd. Autosloperij K. KÖR-
FER, 045-227377, Indus-
triestr. 7, Hoensbroek.
RAPIE vraagt loop- sloop-
en schadeauto's, met vrij-
waringsbewijs. Locht 70,
Kerkrade. E? 045-423423.

Huw^Kennism.
Leuk stel, 40, zoekt onge-
bonden 81-VRIENDIN voor
moderne vriendsch., gezelli-
ge avonden, winkelen, sau-
na, uitgaan in parenclub. Br.
o.nr. B-06245, Limburgs
Dagblad, Postbus 2610,
6401 PC Heerlen.
Nette WEDUWE 55 jr, zkt.
lieve betrouwb. weduwnr. Br.
o.nr. B-06267, L.D., Postbus
2610, 6401 PC Heerlen.

Huish. artikelen
IJSK. gasf. ’95,-; wasaut.
’175,-; diepvr. ’175,-;
wasdr. ’ 175,-. 045-725595.

Diversen
Mah.kl. WANDMEUBEL, 3
horiz. delen, ’145,-; ant.
kolenfornuis met opst. tegel-
pi., ’395,-; paardehaam,
bruin, ’95,-; doos kerstart.
’20,-; 11 legpuzzels, 1
monopoly, 1 luxe rummyk., z.
g.a.n., samen ’50,-. Tel.
045-716393 na 12.00uur.
Mooi KERSTKADO, kristal
lekoop. Telef. 045-217202.

(Huls)dieren
KADO-TIP 10% korting op
alle kooien en hondeman-
den. Grote collectie vogels,
kavia's, konijntjes, hamsters
enz. Uw dierenspeciaalzaak,
Cobbenhagen, grasbroeker-
weg 42, Heerlen. Tel 045-
-725260.
Te k. mooie witte KEES-
HONDJES, puppies, geënt
en ontw. 04492-3421.

ZonnebankV-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).

Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt
u uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

ADIA PERSONEELSDIENSTEN
ZOEKT

TIJDELIJK PERSONEEL

Voor een relatie in Landgraaf zijn wij op zoek naar 2 all-
round medewerkers, in de leeftijd van 18 tot 21 jaar. Je
krijgt een afwisselende job in teamverband. De belang-
rijkste taken zijn magazijnwerk, schoonmaakwerk, het
afvullen van vaten en bedienen van machines. Als je
voor langere tijd in 2-ploegendienst aan de slag wilt,
informeer dan bij Lynda Lemmens of Marcel Roumen van
de vestiging Heerlen.

Heerlen, Dr. Poelsstraat 16, 045 - 713120
Hoensbroek, Kouvenderstraat 81, 045 - 231680
Kerkrade, Hoofdstraat 39a, 045 - 463700
Uiteraard kunnen zowel mannen als vrouwen reageren.

ADIA
PERSONEELSDIENSTEN

____
sflfl Provincie _

Rhlth
_dtwtitM Bureau Bibliotheek

ws__ imbura Pos,bus 5700
l__LJ__» ta,,,,>-'»'" 5J 6202 MA Maastricht

tel. 043-897382

mededelins BEKENDMAKING
m366/47-94 Gedeputeerde Staten van Limburg maken

bekend, dat zij op 15 november 1994, nr. BV
7539 een gedoogbeschikking hebben vastge-
steld ten behoeve van AVLLogistiek BV voor
haar inrichting, gelegen aan de Holturn Noord-
weg te Bom. De gedoogbeschikkingheeft
betrekking op het oprichten en in werking hou-
denvan een inrichting voor het overslaan van
huishoudelijke-en bedrijfsafvalstoffen (geen
gevaarlijkafval). De gedoogbeschikking ligt ter
inzage van 28 november 1994tot 10 januari
1995en wel: - in het Gouvernement te
Maastricht (bureau Bibliotheek) tijdens de werk-
uren, - in het gemeentehuisvan Bom tijdens de
werkuren, alsmede op dinsdag en vrijdag tot
20.30uur in de openbare leeszaal/bibliotheek,
Prinsdomstraat 7 te Bom. Tegen deze beschik-
king kan beroep worden ingesteld bij de Raad
van State. Een dergelijk beroep dient te zijn
gemotiveerd. Het beroepschrift moet binnen de
inzagetermijn in tweevoud worden ingediendbij
de Raad van State, afdeling Bestuursrecht-
spraak, Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag.
Wordt beroep ingesteld, dan kan tevens een
verzoek om schorsingvan deze beschikking
dan wel tot het treffen van voorlopige voorzie-
ningen worden gedaan bij deVoorzitter van
genoemde afdeling.

■ Vrijdag, 25.11. van 9.30 tot 18.30 ■■ Zaterdag, 26.11. van 8.00 tot 18.00 I
H geldt het volgende: I
■ Wanneer u bij ons met guldens betaalt. I
I 1 gulden = 1 DM* I

{ * uitsluitendbij aankoop van artikelen)

■ Profiteer nu twee keer! I
1« Door onze zeer gunstige prijzen

H bij glaswek, porselein en bestek I
I bij huishoudelijke artikelen en kado's I
I bij elektrische apparatuur I
■ bij kerstartikelen I
B 2. door deze zeer gunstige Wisselkoers M

In- en uitgang naar parkeergarage BlondelstraGe + 5 andere parkeergarages op nog geen 150 m afstand!

Vakantie

Fr. ALPEN: 4-pers. app. v.
part., tegenover skilift, kerst
+ carnaval vrij. 045-711386.

Aanhangwagens
Te koop gesloten roestvrij-
stalen AANHANGWAGEN,
3 mnd. oud, merk Flamingo
1.60x1 mtr. 04498-53059.

ALS UW REKLAMEFOLDER ALLEEN
VOOR TUINLIEFHEBBERS BEDOELD
IS, LATEN WIJ DIE FLATGEBOUWEN

GEWOON LINKS LIGGEN...
Bei Spiral als 't gesegmenteerd verspreid

moet worden!

! Fabrieksstraat 7. 5961 PK Horst.| (O IX Postbus 6094, 5960 AB Horst,
telefoon 04709-84222, [_ l V—J J fax 04709-84333. ,

SPIRAL of donateur. Tel. 01869-1881. GIRO 9662
——rd

MOGEN WIJ U EVEN
AAN HET TWIJFELEN BRENGEN?

CITROEN AX ALLURE MAK. VOORDEEL RUIM=

bekleding, bumpers in carrosseriekleur, getint glas en 3-spaaks sportstuur. Inclusief financieringsaanbod kan het
voordeel oplopen tot ruim f 3.200,-.

CITROEN ZX ALLURE MAK. VOORDEEL RUIM=

Citroen ZX Allure (vanaf f 29.850,-*) met 1.4imotor «■! Hé|| ï' *4 [_^^pW K
en zon f 2.050,- voordeel op extra's als metallic lak, -^BSIIIÉIÉ^^
velours bekleding, 3-spaaks sportstuur, buitenspiegels èn bumpers in carrosseriekleur, breedstralers geïntegreerd
in voorbumper, getint glas en toerenteller. Inclusief financieringsaanbod kan het voordeel oplopen tot ruim f 4.500,-

CITROEN XANTIA ALLURE MAK. VOORDEEL RUIM=

■BBB|^^^^^SlHßgaP-[ _U_U__U_UB_H_sëBito!. ____________BB_ff^^^"_F _fl__K______Hn_w. 9_Utttt_Btti_i_wt_tt_t_S_tt_B_^_i

elektrisch bedienbare ramen vóór, getint glas en zon f 1.500,- voordeel op extra's als anti-startcode,
3-spaaks sportstuur met leer bekleed, buitenspiegels in carrosseriekleur, metallic lak en mattenset met bies
afgestemd op de kleur van de carrosserie.

Alle nieuwe Citroëns AX en ZX zijn nu tijdelijk wel heel erg voordelig. Citroen biedt namelijk twee bijzonder voor-
delige financieringsmogelijkheden: uitstel van betaling tot 1 oktober 1995 of een krediet van maar liefst f 30.000,-
-(max.) met een aanbetalingvan slechts f 500,- (min.)!

REKENVOORBEELDEN VAN DE BIJZONDER VOORDELIGE FINANCIERING VOOR DE CITROEN AX EN ZX-
Financieringsvoor- Consumentenprijs Aanbetaling of Kredietsom Looptijd Effectieve Maandbedrag Restant- Krediet- Prijs bij verkoop

beelden (= contantprijs) inruil jaarrente betaling vergoeding op afbetaling*** .
Uitstel van betaling tot AX Allure

1 oktober 1995** f21.850- f 11.850,- f 10.000,- max. 11 mnd 0,0% f 10.000,- fO,OO f 10.000,- __
Uitstel van betaling tot ZX Allure

1 oktober 1995"* f29.850- f 19.850,- f 10.000,- max. 11 mnd 0,0% - f 10.000,- fO,OO f 10.000,- .
Financiering* ** AX Allure f 21.850,-"" f 9.950,-~ f 11.900,- 48 mnd

" 9,9% f 298,85 f 2.444,80 f 14.344,80 .
Financiering*** ZX Allure f 29.850,- " f .6.850,- " f23.000- 60 mnd 9,9% f482,82 - f 5.969,20 f28.969,20

\m\
CITROEN BIJZONDER CITROEN
AFGEBEELD: AX ALLURE, ZX ALLURE EN XANTIA ALLURE. AANBIEDINGEN GELDEN VAN 16-11-94 T/M 31-l-'95. FINANCIERINGEN 0.8.V. GEBRUIKELIJKE BETAAL-
PLANVOORWAARDEN VAN CFN (TOETSING ENREGISTRATIE BIJ BKR TE TIEL). * * MAK. KREDIETSOM F 10.000,-. ** * MAK. KREDIETSOM F 30.000,- BIJ LENING TEGEN
9,9% EFFECTIEVE JAARRENTE OVER 36, 48 OF 60 MAANDEN, MIN. AANBETALING F 500,-. **** EXCL. AANBETALING/INRUIL. * PRIJZEN INCL. BTW, EXCL. KOSTEN

RIJKLAAR MAKEN. INCL. 3 JAAR CITROEN ASSISTANCE EN 6 JAAR CARROSSERIEGARANTIE. WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. CITROEN PREFEREERT TOTAL.

GULPEN, Van Roosmalen, Rijksweg 113, tel. 04450-1450. HEERLEN, Sondagh,
De Koumen 36, tel. 045-223300. MAASTRICHT, Van Roosmalen, Wilhelminasingel 58-62,
tel. 043-215154. SITTARD, Nizet, Industriestraat 14, tel. 046-511051.



Huidige bondscoach is gevecht nooit uit de weg gegaan

PSV blij met Advocaat
vernietigend die soms ook was. Ei-
genlijk maar één keer heeft hij zijn
mening gegeven op het geroep om
Johan, Johan en nog eens Johan.
Door die ene vraag - had Oranje het
met Cruijff op het WK beter gedaan
- zonder omwegen ontkennend te
beantwoorden.

Twee spelers zijn onlosmakelijk
verbonden aan het tijdperk Advo-
caat. Spelers wellicht, die een beet-
je waren zoals hij vroeger. Niet
superieur in aanleg, wel onver-
schrokken, recht-door-zee en ka-
raktervol. JanWouters en Peter van
Vossen.

De eerste stond er altijd in de kwa-
lificatie, vooral op de momenten dat
Oranje als los zand uiteen dreigde
te vallen. De ander, de super-sub,
maakte de belangrijkste doelpun-
ten, ook al mocht hij vaak maar een
stijf kwartiertje meedoen. Onverge-
telijk is de ene avond in april 1993
op Wembley. Van de strafschopstip
maakte Van Vossen, koud in het
veld, 2-2, op het moment dat de
grote sterren het niet aandurfden.
Had hij gemist, dan was het tijd-
perk Advocaat wellicht toen al
voorbij geweest.

Advocaat vergeet zulke dingen niet.
Toen Oranje eind 1993 in Poznan
eindelijk de kwalificatie afdwong,
15.000 supporters in hetverre Polen
feestvierden, stond de bondscoach
even alleen in een hoek te denken
aan die zelfde Van Vossen, die al
vier maanden lang bijna dagelijks
op de behandeltafel lag.

De bondscoach heeft spelers die
hem het vertrouwen gaven nooit la-
ten vallen. Maar eigenlijk is zijn re-
latie met al die grote, lastige vedet-
ten van Oranje altijd goed geweest.
Met één uitzondering. Op de vraag
in wie hij de laatste twee jaar het
meest is teleurgesteld, zie jezijn ge-
dachten afdwalen. Dan denkt hij
aan die ene speler, die meer dan wie
ook het gezicht van het Nederland-
se voetbal in de laatste tien jaar
heeft bepaald: Ruud Gullit.

EINDHOVEN - PSV-manager
Frank Arnesen toonde zich
uiterst tevreden met de komst
van de nieuwe trainer Dick
Advocaat. De Hagenaar neemt
na de EK-kwalificatiewed-
strijd Nederland-Luxemburg,
14 december, afscheid van de'
KNVB. Een dag later treedt
hij in dienst bij de Eindhove-
naren. Guus Hiddink is per 1
januari 1995 bij Oranje zijn
opvolger. De Achterhoeker
heeft een contract tot en met
het Europees kampioenschap
van 1996 in Engeland gete-
kend.

De vooraf als grootste struikelblok
gevreesde afkoopsom van deKNVB
aan Advocaat bleek tijdens de on-
derhandelingen niet aan de orde te
zijn geweest. „PSV betaalt niets.
Dat was ook een van onze voor-
waarden. Misschien heeft Advocaat
met de KNVB iets geregeld, maar
dat zijn onze zaken niet," aldus Ar-
nesen, die gisteren rondkwam met
de nieuwe trainer. „Wij doen met
het contracteren van Advocaat een
stap in de goede richting." \
Arnesen verwacht niet dat de
bondscoach het zwalkende PSV di-
rect op de rails kan krijgen. „Maar
hij kan ons wel in de goede richting
leiden. Hij straalt rust uit, en dat is
op dit moment belangrijk voor PSV.
We hopen nu rust in de tent te krij-
gen."

Beweging
In ruim twee jaar als bondscoach is
Dick Advocaat voortdurend in be-
weging geweest. Om van de kleine
een grote generaal te worden, om
van verdediger als aanvaller te wor-
den gezien, om na een zwaar tegen-
vallende start toch vooral de kwali-
ficatie voor de wereldtitelstrijd te
bereiken.

Hij is het gevecht nooit uit de weg
gegaan. Het gevecht met Gullit, die

Heaters strikt
Steve Chelios
GELEEN - Hatulek Heaters
heeft gisteren de 26-jarige Steve
Chelios gecontracteerd. De spe-
ler van Wichita is de broer van
de bekende Chris Chelios, die in
de Noordamerikaanse competi-
tie bij Chicago speelt. OOk Mike
Aartsen van Nijmegen komt de
Geleense gelederen versterken.
De Heaters spelen dit weekeinde
een dubbel programma tegen
Gunco Panda's; vandaag in Rot-
terdam, zondag in Geleen. Wor-
den beide duels gewonnen, dan
is Heaters zeker van een finale-
plaats om de nationale ijshoc-
keybeker.

Real Sociedad
ontslaat Toshack
SAN SEBASTIAN - John Tos-
hack is weggestuurd bij Real
Sociedad. De Baskische club
verloor afgelopen weekeinde op
eigen veld met 3-2 van Celta de
Vigo. Na de nederlaag spoedde
Toshack zich naar Wales, waar
hij zijn zieke dochter bezocht.
Bij terugkeer kreeg hij te horen
dat het bestuur verder wil met
assistent-coach Iriarte. Toshack
kwam in 1985 in dienst van de
club uit San Sebastian. In 1989
vertrok hij voor iets meer dan
een jaar naar Real Madrid. Na
zijn ontslag daar keerde hij te-
rug naar Real Sociedad.

Holyfield weer
in boksring
ROCHESTER - Voormalig we-
reldkampioen in het zwaarge-
wicht Evander Holyfield keert
terug in de boksring. De 32-jari-
ge Amerikaan, bij wie artsen in
april een aangeboren hartafwij-
king aantroffen, is volgens dok-
toren in Rochester 'kerngezond.
Holyfield verspeelde zijn we-
reldtitel eind april, in het ge-
vecht tegen landgenoot Michael
Moorer. Bij een onderzoek een
paar dagen later constateerden
artsen de afwijking, waarop Ho-
lyfield aankondigde te stoppen.

Joeran ontsnapt
aan de dood
LISSABON - De Oekraïner Ser-
gei Joeran is aan de dood ont-
snapt. De spits van FC Porto
botste met zijn Mercedes op een
ander voertuig. De chauffeur
van de andere auto vloog daarop
door de voorruit, knalde tegen
een lantaarnpaal en overleed
even later in het ziekenhuis. Joe-
ran haalde in toen de auto naast
hem uitweek.

Jan Willemsen
viert feest
NUTH- Drie jubileain één keer.
Ter gelegenheid daarvan reci-
pieert de vroegere amateurwiel-
renner uit Nuth, Jan Willemsen,
morgen (zaterdag) van 18.30 tot
20.30 uur in de Remigiushoeve,
Klein Haasdal, te Schimmert.
Behalve het feit, dat hij de vijf-
enzestigste verjaardag heeft be-
reikt wordt het vijftigjarig be-
staan van derijwielzaak gevierd,
waarin hij zelf een kwarteeuw
de scepter zwaait. Daarnaast is
Jan Willemsen vijftig jaar aan-
gesloten bij de KNWU, eerst en-
kele decennia als renners, ver-
volgens als mecanicien. In
laatstgenoemde functie heeft hij
onder andere diverse keren de
Tour de France meegemaakt.

Cyclocrossers
naar Baexem
BAEXEM - Onder auspiciën van
de Nederlandse Wielren Bond
NWB organiseert TWC De Maa-
strappers zondag een cyclocross
en mountainbikewedstrijd in
Baexem. Het parcours is uitge-
stippeld in het Exatenbos nabij
het politie-opleidingscentrum
aan de rijksweg tussen Weert en
Roermond. De 8- tot 14-jarige
niet-licentiehouders krijgen om
twaalf uur startgelegenheid in
een mountainbikewedstrijd. Om
een uur staat de cyclocross voor
amateurs en veteranen op het
programma, gevolgd (14.30 uur)
door de ATB-koers voor ama-
teurs, veteranen en junioren.

Orhan Delibas
in finale
TUNIS - Orhan Delibas houdt
aasn het toernooi om het wereld-
kampioenschap boksen voor mi-
litairen in elk geval een zilveren
medaille over. De Apeldoorner
bereikte in Tunis de finale van
het zwaarweltergewicht. De
winnaar van olympisch zilver
versloeg de Tunesiër Ben Ali
Marmouri dankzij voorkeur-
stemmmen.

Op harde kritiek uit Spanje en om-
streken is hij nooit ingegaan. Hoe

tot drie keer toe bedankte en ten-
slotte niet meer terugkwam. Het
gevecht met Engeland, dat in Rot-
terdam uiteindelijk boog voor het
harde schot van Koeman en het ges-
joemel van de Duitse scheidsrecher
Assenmacher. Het gevecht met Bra-
zilië, op de hete en historische
avond in Dallas; verloren door de
knal van Branco.
Bovenal was er het gevecht met die

ene ongrijpbare vijand uit Barcelo-
na: Johan Cruijff. De coach van FC
Barcelona had mee moeten gaan
met Oranje naar het WK in de Ver-
enigde Staten. De al eeuwen duren-
de twist tussen de KNVB en de le-
gendarische nummer veertien
voorkwam dat. Advocaat dacht een
dag na bij de loting in Las Vegas en
stemde ermee in de rol van Cruijff
over te nemen.

In bepaalde kringen is hem dat
nooit vergeven. Bij het grote pu-
bliek kon hij niet meer stuk. De
volks jongen uit Den Haag die zich-
zelf bleef, niemand voor de gek
hield en weigerde mensen in het
openbaar af te vallen. En nooit
loog.

" Guus Hiddink,
van de
palmbomen in
Valencia naar de
Zeister bossen.

Foto: EPA

Aanstaande bondscoach vertoont overeenkomsten met voorganger

Guus Hiddink logische keus
Onmiskenbaar het hoogtepunt uit
zijn loopbaan. En dat van PSV.

jÜNCHEN - Niet alleen Lothar
Üe _ Us' °°k Bayern-voorzitter
ü^enbauer krijgt problemen na
% °eschuldigingen aan het adres
lew ar^)iter Krug. Deze stuurde za-
Ifc a g> tijdens Karlsruhe-Bayern
d^chen, Schupp en Khufour van

andskampioen van het veld.

L^itiek van Beckenbauer is tot
jjjj hoofdkwartier van de FIFA in

i^fiK^ doorgedrongen. „Als Bec-
M °auer de regels niet kent, moet
U «treden als voorzitter. Dan kan
|)sV^aar beter weer gaan golfen,
|eriruenfokken, de wereld rond zei-
tjr °t een bezoekje aan de maan
tk^Jen," aldus FIFA-woordvoer-r °gnoni.

l^kenbauer leverde kritiek op
L g naar aanleiding van de rode
feJjt van Khufour. De jonge speler
lwae na een blessurebehandeling
vSn v^ °P om, bij een vrije trap
liet Karlsruhe, plaats te nemen in
stgj^urtje. Khufour had geen toe-
rei in^ gevraagd weer aan het
H i^el te nemen. Matthaus be-
leid- igue de thuisclub naar aan-
pik lrig van het incident van omko-

'g van FIFA-arbiter Krug.

DEN HAAG - Guus Hiddink is de
man die Oranje naar het Europees
kampioenschap over anderhalf jaar
in Engeland moet loodsen. De ex-
tramer van onder meer PSV en Va-
lencia neemt over vijf weken het
roer van Dick Advocaat over. Hid-
dink is nooit omstreden geweest en
daarom een logische opvolger van
de naar PSV vertrekkende huidige
bondscoach.

Evenals Advocaat was hij geen
'groot' speler. Wel moest hij het
meer hebben van de techniek dan
zijn voorganger, maar tot de top
heeft hij nooit echt behoord. Vijf-
tien jaar De Graafschap, PSV,
Amerikaanse avonturen bij San Jo-
sé Earthquakes en Washington Di-
plomats, afbouwen bij NEC.

MICHEL JANSSEN
Van onze correspondent

611 brief aan Beckenbauer pakt
kü °ni n°g verder uit. „Beeken-
tn0

r denkt zich te moeten be-
feRel611 met de regels- Hii noemt de
Hjij die Krug hanteerde stom.
v^j, F stom, dat zijn mensen die wel
feP i v°etbal leven, maar niet de
Beis kennen."

Hij volgde een opleiding op het
CIOS. Op school gewerkt met moei-
lijk opvoedbare kinderen. Een veel
geciteerde uitspraak: „Ik zag het
niet zitten om tot mijn zestigste
kinderen vogelnestjes te laten ma-
ken." Van 1984tot 1990 uitgegroeid
tot de succesvolste trainer ooit bij
PSV. Drie titels, drie bekers, de Eu-
ropa Cup I. Fenerbahce, Valencia,
nog eens Valencia.Vander Velde

goed van start
ÖNEY - Chris van der Velde is

golf, heineken Australisch Open
een amPioenschap begonnen met
gedode in 73 slagen, goed voor de

de dertigste plaats in de
hev°s£nikking. De Australiër Matt-
het u ng speelde de eerste ronde

est: 68 slagen.

Daarna even rust. Deskundig com-
mentaar geven bij de beelden van
FilmNet dan wel Studio Sport, tijd
hebben voor een boek of een blues-
festival, teruggetrokken met de
schapen op de boerderij nabij Vars-
seveld, zwerven door Amsterdam.
Zonder schuldgevoel even afstand
nemen van de topsport.

Over voetbal zei Hiddink onder
meer: „Vroeger had ik iets met spe-
lers als Piet Keizer en Jan Mulder,
excentriekelingen, die op een leuke
manier een beetje gek zijn. Zulke fi-
guren kom je vooral in Amsterdam
tegen." Hij zei het bij het begin van
dit seizoen. Na tien jaar in de top,
zich verheugend op een seizoen in
de luwte. Hij zal er als bondscoach
waarschijnlijk niet naar selecteren.
Hij was altijd realist. „Zijn de goe-
de prestaties er, pas dan kan men
gaan denken aan een uitbouw naar
een mooiere speelstijl."
Hiddink heeft altijd wel wat ge-
voeld voor het realisme van Mi-
chels. Eerst de prestatie, dan de
schoonheid. Toch is er zeker een
overeenkomst met zijn voorganger
Advocaat. Geen man van woorden,
meer van daden. Geen dikdoenerij.
„Als trainer moet je niet op een
voetstuk gaan staan. Ik ben geen
man die op de dug-out klimt." Ad-
vocaat deed dat ook niet.

Op de vraag over een terugkeer
naar Nederland zei hij ooit in Tur-
kije: „Geen flauw idee. Op termijn,
zullen we maar zeggen." De termijn
is bepaald op 1 januari 1995. Met
medewerking van 'Bill' Maeyer,
Dick Advocaat en deKNVB. De be-
noeming is in feite zonder tegen-
spraak tot stand gekomen. Een le-
ven lang in de topsport en nooit
omstreden. Ook dat is de kracht van
Guus Hiddink.

In Eindhoven staat hij wel op een
voetstuk. In 1988 won hij met de
Eindhovense club de Europese be-
ker voor landskampioenen. In het
Neckar-stadion van Stuttgart werd
Benfica verslagen na strafschoppen.

Voetstuk
tie vaer Velde, deelnemer op invita-
tie an. hoofdsponsor Heineken, was
4e gr Hn 73 noS een s*aS beter dan

Australische favoriet Greg
Werri 'The Great White Shark'
baa ac een kaart met 74 slagen in.
Vrm!66 js hiJ gedeeld vijftigste.
aaHda ï ft de laatste tijd zijn
Van ent meer bij de oprichting
dert-en World Tour voor 's werelds
*Ün f? este spelers en minder bijm eigen golfspel.

prijsvragen

l-2 *°chslotto. Trekking A:
-tanen _" 41-43- Reservegetal: 35. Trek-
-26 !?" °-!0-15-17-23-37. Reservegetal:
Wkv i 7: 787990!>- Super 6: 788507.
ber. y len van donderdag 24 novem-

-52i; 1?:17-23-24-25-28-32-41-47-49-
--Vo 65-74-76-80
1-u , „ Toto. Winnende rij:k/J^-3-1-2-2-2-1-1-2-1-2.

HAARLEM - De nationale handbalheren
hebben ook hun tweede duel van de Haar-
lemse Handbalweek gewonnen. Tegen het
fysiek sterke Estland werd het 23-22, na-
dat het verschil bij de rust twee doelpun-
ten had bedragen (13-11).

Handbalteam blijft winnen te houden op twee doelpunten. Na 23-21
in de 27ste minuut putte Nederland zich
uit in een minutenlange aanval die overi-
gens niets opleverde. Dat de gasten in
slotseconden nog tot op een treffer kwa-
men kon de pret nauwelijks drukken:
23-22.

De Nederlandse doelpunten werden ge-
scoord door: Van Olphen (8), Kersten (5),
Portengen (4), Schuurs (2), Van der Zan-
den, Nijdam, Hölscher, Nusser (allen 1).
Uitslagen andere wedstrijden; Turkije-
Italië 24-13 en Egypte-Slowakije 29-26.

vooruitgeschoven posten werd de vooral
op fysiek gebaseerde Estlandse aanval
grotendeels lamgelegd. Na derust (13-11)
speelde Estland feller en Nederland wat
slordiger en werd het verschil enkele ma-
len tot een treffer teruggebracht. Maar de
gelijkmakerbleef uit. Dick Mastenbroek,
de laatste 20 minuten ingebracht, pareer-
de enkele gevaarlijkeballen en Nederland
slaagde erin het verschil redelijk constant

landgenoten attractief. Met snelle, geva-
rieerde, passing en verrassende schoten
(Van Olphen) werd de wat logge Estland-
se verdediging bestreden. Net als in prak-
tisch alle voorgaande edities van deze
Haarlemse Handbalweek ging weinig ge-
vaar uit van de Oranjevleugels.
De verdediging werd goed geleid door Jan
de Bakker (E&O), die de voorkeur had ge-
kregen boven Mastenbroek. Met twee

Hoewel de snelle 4-1 voorsprong die Ne-
derland nam ook weer snel verdampte,
bleef met name het aanvalsspel van onze

1Dick Advocaat, binnenkort op de bank bij PSV. Foto: soenar chamid
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scorebord

uefabeker

JSraWacker-Juventus 1-3gracht Frankfurt-Napoli 1-0
'antes-FC Sion 4-0

karakteristieken
J'Wa Wacker-Juventus 1-3 (0-3), -s^°nte 0-1, 16.Roberto Baggio 0-2, 42.
'°Derto Baggio '0-3, 56. Binder 1-3.

.^heidsrechter: Mottram. Toeschou-p.ers: 8000.gracht Frankfurt-Napoli 1-0 (0-0) -■ Buso 1-0 (eigen doelpunt). Scheids-
Puhl. Toeschouwers: 42.000.

jai>tes-FC Sion 4-0 (2-0) - 16. Loko
A 33. Ferri 2-0, 64. N'Doram 3-0, 79.

4-0. Scheidsrechter: Gallag-
er' Toeschouwers: 34.000.

Juventus
trefzeker

lialfi ~ Juventus kende een ge
jp eüjk avondje in de derderon„jj van de UEFA-beker. De Italia
Jl versloegen in Wenen Admir;

Uit Oostenrijk met 3-1. Ro
Baggio maakte voor Juventu;

d 0 e van de drie treffers, het anden
Jj 'Punt kwam op naam van Conté
d bepaalde in de 56e minuu
Zustand op 1-3.

L?*ye Juventus, verschafte ooi
L Jranse team Nantes een uitste
L"e uitgangspositie voor het be
\A^ van de volgende ronde. Di
J| oPer0Per in Frankrijk won thui:
lJ het Zwitserse Sion met 4-0

er boekte Eintracht Frankfur
l "itsland een moeizame zege ojJ Napoli: 1-0. De Duit
jus «ende het geluk dat de Italiaai;ci °in de 54e minuut in eigen doe, °ot. Toen was bij Napoli overi

folfi Verdediger Cannavaro ver-een. Scheidsrechter Puhl trol;. e maal geel, en dus een rod<

FIFA hekelt
Beckenbauer



TENNIS

GOLF

Port Edward. Stand na de eerste ron-
de: 1. Buhrmann 64 slagen, 2. Simmons,
Le Grange en Scholz 66, 5. Robertson
en Wessels 67.

Sydney. Australian Open. Stand na
eerste ronde: 1. King 68 slagen, 2.
Brandson, Ogle 69, 4. Faxon 70, 30. Van
der Velde 73.

DAMMEN

(ADVERTENTIE)

A.S. ZONDAG OM 17.45 UUR. LIVE* OP, flIMMh
3TI 1 Bel 06-8350 of ga naar uw dichtstbijzijnde dealer in Heerlen: PRIMAFOON, Homerus Passage 11a - ELECTRO JACOBS,

Homerus Passage 13, VOGELZANG, Akerstraat 19 - DIXONS, Promenade 41 - HORN, Akerstraat 14, Stationsstraat 12,
ITI ULTI CH D I CE Heerlerbaan 173 - TVC WEIJDEN, Oranje Nassaustraat 38/40 - Kerkrade: TVC WIJDEN, Theater Passage 9 - Maastricht:

M_*_MMHMiai| PRIMAFOON, Muntstraat 13 - VOGELZANG, Het Bat 2 - RADIO ZEGERS, Cantecleerstraat 105- EURO VIDEO, Scharnerweg
-■-■-■■-■-i-IIU-i-l 67 - HORN, Scharnerweg 66, Muntstraat 22.

"ONDER VOORBEHOUD EN ALLEEN VOOR KABELABONNEES

Den Haag. WK, zestiende ronde: Jan-
sen-Baljakin 1-1, Burleson-Valneris
1-1, Clerc-Merins 2-0, Wesselink-Mils-
jin 1-1, Schwarzman-Gantwarg 1-1,
Tsjizjov-Ba 1-1, Durdyev-Alias 2-0,
Koeperman-Cissé 1-1, Galasjov-
N'Diaye 1-1, Wiersma-Aman 1-1.
Stand: 1. Valneris 24, 2. Baljakin 21, 3.
Wiersma 20. 4. Ba, Gantwarg, N'Diaye,
Schwarzman en Tsjizjov 19, 9. Aman,
Clerc en Koeperman 17, 12. Jansen en
Wesselink 16, 14. Merins 15, 15. Ciss'e
en Milsjin 12, 17. Durdyev en Galasjov
11,19.Burleson 9, 20. Alias 7.

sport
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mans het sein zich met de straf-
corner te gaan bemoeien. Vier
keer op rij was het raak. Hij
werd bovendien de eerste hoc-
keyer ter wereld die vijf keer
scoorde in een WK-wedstrijd.

Hockeyteam walst
over België heen

SYDNEY - Het voetbal had
Robbie Rensenbrink, het hockey
heeft Taco van den Honert. Het
'slangenmens van Amsterdam'
was gisteren in Sydney in het
openingsduel van het Neder-
lands elftal op het WK tegen
België, ongrijpbaar. En trefze-
ker. De 28-jarige spits kwam in
de brandende zon, 28 graden,
vijf keer in actie bij de strafcor-
ner en pushte ze allemaal achter
doelmanVan Oost.

gen. Stephan Veen (2) en Mare
Delissen uit een strafbal maak-
ten de overige doelpunten.

trainerscarrousel

DEN HAAG- De laatsterustdag
van de deelnemers aan het we-
reldkampioenschap dammen
heeft deNederlandse spelers niet
kunnen inspireren tot het inzet-
ten van een eindsprint. Alleen
Clerc boekte in de zestienderon-
de een overwinning. Aan dekop
van de ranglijst veranderde
niets. Valneris behield zijn voor-
sprongvan drie punten opBalja-
kin. Wiersma blijft op vier pun-
ten volgen.

Valneris op
titeljacht

HEERLEN - Meer dan honderd
squashers uit diverse Europese
landen nemen dit weekeinde
deel aan het Heerlens Squash-
toernooi in Sporthotel Heerlen
aan de Spoorsingel. Tot de deel-
nemers behoren onder anderen
de meervoudig Nederlands kam-
pioenen Eric van der Pluijm en
Raymond Scheffer. Vandaag be-
ginnen de wedstrijden om 17.00
uur, terwijl morgen en zondag
om 9.00 uur wordt gestart. De fi-
nales staan zondag om 15.00 uur
op het programma.

Squashtoernooi
in Heerlen

in de strafcorner
In Sydney knalde hij de eerste
vol op de legguards van keeper
Van Oost. „Ik zag direct dat de
keeper te ver voor zijn doel ging
liggen en dateen push meerkans
bood," zei Van den Honert. Na-
dat Bovelander de tweede straf-
corner tegen de lat pushte en de
derde over zag gaan, kreeg de
Amsterdammer van coach Olt-

België rekende eigenlijk op Bo-
velander. Drie weken geleden in
het vierlandentoernooi in Brus-
sel waarin Oranje de Belgen
eveneens met 8-1 onder het
kunstgras schoof, haalde Bove-
laitder drie keer verwoestend uit

Daarmee legde hij het funda-
ment voor de monsterzege, 8-1,
op de opponent die tot de rust
(2-1) in het spoor van Oranje
bleef door massaal te verdedi-

Oranje had een helft last van
plankenkoorts. De Belgen leken
de rust met een verrassende 1-1
stand te gaan halen. Binnen een
tijdsbestek van twintig seconden
sprong Oranje echter naar 3-1.
Twee tellen voor de rust opende
Van den Honert zijn serie van
vijf, achttien tellen na de pauze
scoordeDelissen uit een strafbal.
Daarna volgde de show van Van
den Honert.

dammen

U heeft nog de oplossing van het pro-
bleem van twee weken geleden te-
goed. Wit: Kcl, Dh4, Tel, Tfl, Ld3,
Lgs, Pc3, Pd4, a2, b2, c2, g2, h2;
Zwart: KeB, Db6, TaB, ThB, Lb7, Lg7,
PbB, Pd7, a6, b5, e6, f7, g6, h7. De
vraag luidde:, hoe zou wit (Bronstein)
na 1. Pd4:e6! hebben kunnen winnen
als zwart (Paricio) zich met 1.
...,Lg7-e5 had verdedigd? Wit gaat
dan verder met 2. Pe6-g7+!,KeB-f8 3.
Lgs-dB,Db6-d6 Op 3. ...,Dc6 volgt 4.
De7,K:g7 5. T:f7+ 4. LdB-c7!,Dd6-c6
Vooral niet 4. ...,D:c7 wegens 5. Pe6+
5. Ld3-e4,Dc6-c4 6. Lc7:es,Pd7:es 7.
Dh4-f6,PbB-d7 8. Pg7-e6+,KfB-e8 9r
Df6:hB+,KeB-e7 10. DhB:h7. Zoals ge-
zegd won Bronstein deze partij heel
wat sneller na 1. Pd4:e6!,f7:e6 2.
Dh4:h7!
Vorige week in de analyses van de
partij Van Mechelen-Ljubolevic, werd
zijn naamreeds genoemd: Georg Dan-
ner. In zijn partij tegen zijn landge-
noot Gartner ging er iets mis. Het hoe
en waarom legt hij u zelf uit.
R. Gartner-G. Danner Hollands.
1. d2-d4,f7-f5 2. c2-c4,d7-d6 3.
Pbl-c3,g7-g6 4. f2-f3!?,LfB-g7 5.
e2-e4,e7-e5!? 6. d4-d5?! Beter is 6.
Le3. Nu ontstaat een variant uit de
Samisch-variant van het Koningsin-
disch, waar zwart al ...f5 gespeeld
heeft. 6 PgB-f6 7. Lfl-d3,0-0
8. Lcl-e3,f5:e4 9. Pc3:e4,Pf6:e4 10.
Ld3:e4,Lg7-h6! 11. Le3:h6?,DdB-h6+
12. g2-g3,Dh4:h6 13. Ddl-d2 Wit
zoekt zijn heil in het eindspel. Onte-
recht overigens vanwege zijn zwakke
pion op f3, de ongelukkige postering
van zijn koning en de slechte loper.
13 Dh6:d2+ 14. Kel:d2,PbB-d7
Sterk is ook 14 Pa6of 14. ...,a5 en
15. ...,Pa6 15. Pgl-e2,Pd7-f6 16.
Kd2-e3,LcB-d7 17. h2-h4,TfB-f7 18.
Tal-cl,TaB-f8 19. Pe2-gl Het is dui-
delijk dat wit alle moeite heeft zijn
stelling bij elkaar te houden.
19 a7-a5 20. b2-b3,b7-b6 Interes-
sant is ook 20. ...,c5 bijv.: 21.
d:c6ep,L:c6 22. L:c6,b:c6 23. Tdl,ds
waarna zwart duidelijk beter staat.
21. a2-a3,KgB-g7 22. Thl-h2 Voor
22. b4was zwart niet bang: 22. ...,a:b4
23. a:b4,TaB en de zwarte toren komt
vernietigend binnen. 22 h7-h6 23.

Le4-d3,Tf7-e7 24. Pgl-h3,Kg7'V
Zwart heeft geen haast. **:
Ld3-e2,Pf6-h5 26. g3-g4,Ph5-M ;"

Ph3-f2,Te7-f7 28. Le2-fl

Zwart staat heel mooi, maar hoe '1
der? 28. ...,Pf4-e6ü Het paard dr^l
nu naar het droomveld d4te sPr n̂°i«*
met alle gevolgen van dien. Zo vO6l
op 29. Le2 sterk 29. ...,Pd4 '*J|
Ldl,T:f3+! en zwart wint. *j||
ds:e6,Tf7:f3+ 30. Ke3-e2,Ld7:e6 <
Ke2-el Weinig nut heeft 31- 'l°M
wegens 31. ...,a4! 31 Tf3:b3 Z#»^
snoept zich dik. 32. Th2-h3,Tb3:"jj
33. Lfl-e2,Tb2-a2 Zwart verzU^T
het hier direct uit te maken met jl
...,T:f2! 34. K:f2,T:e2+ 35. K:e2,L:fPT
waarna hij vier pionnenvoor de **/t
liteit zou hebben gehad! -JT
Th3-c3,TfB-f4 35. Tcl-c2,Ta2-al+ 3'
Tc2-cl,Tal:cl+ 37. TcSïcl.hß-n3^Misschien zijn twee vraagtekens f 1ff
te weinig voor deze zet die het veW^Jweggeeft met een extra tempo v , j
wit. 38. Pf2-h3!, Tf4-f6 39. P^'M,Kh7-g7 40. g4:h5,g6:h5 41. Lefhs,_
Le6-g8 42. Lhs-e2,Tf6-f4 43. bi'*A
Kg7-f6? Zwart ziet het niet «>*jj
Na 43. ...,Kh6 had hij nogremise**^sen gehad. 44. Tcl-c3,e5-e4 *"3
Tc3-g3! Nu is het uit. 45. -W'jt
46. Pgs:e4,LgB-f7 47. Pd2en na "^enkele niets beduidende zetten, in
zwart op. 1-0.

# Franke Sloothaak behoort ook ditkeer tot de toppers in Jumping Indoor Maastricht waarvoorvandaag het startschotklinkt.
Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Noren completeren veld
JIMrekent op ruim dertigduizend toeschouwers" ZAALVOETBAL - Leen

-Kiers, een bekende naam uit de
gloriejaren van het Limburgs
zaalvoetbal, is als coach be-
noemd van het in detweede divi-
sie F uitkomende Keelkampers.
Hij moet de eens zo roemruchte
club weghalen van de laatste
plaats.

Het gebeurt ten enenmale niet iede-
re dag, dat een landgenote als we-
reldkampioene de hoofdrol vervult
in de dressuurmatinee. Een en an-
der gebeurt zondag vanaf tien uur.

DOOR WIEL VERHEESEN

MAASTRICHT - In het MECC waren de
werkzaamheden met het oog op Jumping
Indoor Maastricht gisteren praktisch vol-
tooid. Aan de vooravond van het evene-
ment liep alles op rolletjes. De eerste
amazones en ruiters maakten hun op-
wachting. Door het aantrekken van twee
Noren kreeg de zevende editie van het
driedaags hippisch feest bovendien nog

een grotere internationale bezetting dan tot dusver was be-
paald.

daag via deze rubriek hopen aan
het selecte gezelschap te worden
toegevoegd, kunnen iedermaximaal
twee paarden inzetten.

Kwaliteit
Overigens is aan de kwalificatie
voor het hoofdtoernooi één restric-
tie verbonden. Ondanks een hoge
klassering zullen degenen met meer
dan twaalf strafpunten aan de kant
moeten blijven. Kwaliteit staat bij
JIM hoog in het vaandel.

Hoewel de zevende editie niet meer
zoals voorheen vier dagen omvat,
rekenen de organisatoren op nau-
welijks minder toeschouwers dan in
vorige jaren. Kemperman: „Wij
gaan er van uit, dat dertigduizend,
misschien wel.tweeëndertigduizend
mensen komen kijken." Hij baseert
zijn schatting óók op het feit, dat
zowel zaterdag als zondag een dub-
belprogramma wordt afgewerkt,
inclusief de kindermiddag op zater-
dag.

" BILJARTEN - Fair Play Cen-
ter kan zondag de koppositie
voor de nationale titel drieban-
den verstevigen. Zelf gaat de
ploeg op bezoek bij het zwakke
Rotterdamse IJsselzicht. De
nummer twee van de competitie,
Van Donge & De Roo, moet aan-
treden bij titelverdediger BC
Hengelo.

sportop tv

Van de negen springrubrieken
vormt deEC-Trophy zondagmiddag
het hoofdnummer. Afwisselend met
beelden van detenniswedstrijden in
Djakarta zal de TV tussen drie en
vijf uur de strijd tussen de beste
ruiters uitzenden.

Wit wordt van het bord geblazen
41. 38-32 20-25 42. 44-39 35x34 ;s
39x30 28-33 44. 42-38 33x42
37x48 29-33 46. 32-27 23-28 47. lj'^j.
6x17 48. 27-22 18x27 49. 31x11 z*Xm
50. 30-25 19-24 51. 36-31 29-3* «j
48-42 28-32 53. 31-26 32-38 54. 4->*,„^
33-39. En Merins, bevrijd van
zware last, mocht het opgeven- ~^komt inderdaad nergens meer, ojj
26-21 (39-44) 21-17 (1-7)! iJ7,i
(34-40) 2x30 (44-49) 35x44 (49** jj
ZWi. H

Vandaag
Naast de kwalificatiewedstrijd
(10.00-13.00 uur) vermeldt het pro-
gramma vandaag om 14.00 uur een
springrubriek en om 16.45 uur wed-
strijden om de JongenDressuurcup.

sportin cijfers
HOCKEY

VANDAAG
05.45-06.00 Dld 1: Morgenmagazin
Sport.
12.10-13.00 Dld 2: Sport Extra: basket-
bal, Bayer Leverkusen-Istanbul.
13.15-14.15RTL 4: Barend & Van Dorp.
17.00-17.15Dld 2: Sport Heute.
18.39-18.47 Ned 2: Sportjournaal.
22.16-22.34 Ned 3: Sportjournaal.
23.00-23.15 Dld 1: Sportschau.
23.30-00.00 RTL 4: Sport.

Om 18.40 uur begint het avondpro-
gramma met opnieuw dressuur,
show en als hoofdnummer om 22.00
uur de springrubriek om de Grote
Prijs De Lage Landen.

bridge

Vadim Virni gaf in de zevende ronde
van het WK-toernooi, dat zondag af-
loopt, grinnikend commentaar op de
partij Merins-Valneris. Virni, enkele
jaren terug zelf nog een prominente
kandidaat voor de wereldtitel, deed
geen enkele moeite om te verbergen
dat Merins bezig was om zonder gêne
zijn partij cadeau te doen aan zijn te-
genstander. Ik moet toegeven dat ik
hier zelf tijdens diepartij Merins-Val-
neris geen rekening mee hield, maar
achteraf ben ik gaan twijfelen.
Merins-Valneris
I. 31-26 17-22 2. 34-29 11-17 3. 40-34,
6-11 4. 44-40 1-6 5. 37-31 19-23 6.
41-37 14-19 7. 50-44 10-14 8. 46-41
5-10 9. 29-24 20x29 10. 33x24 19x30
11. 34x25 13-19 12. 39-34 15-20 13.
34-29 23x34 14. 40x29 10-15 15. 38-33
8-13 16. 44-39 20-24 17. 29x20 15x24
18. 42-38 16-21 19. 45-40 21-27 20.
32x21 22-28 21. 33x22 18x16 22.
40-34 12-18 23. 37-32 7-12 24. 41-37
19-23 25. 34-30 14-19 26. 48-42 2-8
27. 47-41 9-14 28. 39-33 23-29! 29.
31-27 18-23 30. 27-21 16x2731. 32x21
13-18 32. 37-31 8-13 33. 21-16 23-28!
34. 33x22 17x28 35. 16x7 12x1 36.
41-37 18-23 37. 26-21 4-9 38. 21-16
14-20! 39. 25x14 9x20 40. 49-44
13-18!
Zie diagram

Zaterdagavond eisen de finale van
het internationaal snelheids- en
wendbaarheidsparcours in de Hol-
land Casino's competitie, gevolgd
door de springrubriek om de GP
Brand Bier de meeste aandacht op.

Sydney. WK Mannen, tweede dag:
Groep A: Engeland-Wit Rusland 1-0
(0-0); Australië-Argentinië 2-1 (2-1).
Stand: 1.Australië 2-4, 2. Engeland 2-3,
3. Pakistan 1-2, 4. Spanje 1-1, 5. Wit-
Rusland 2-0, 6. Argentinië 2-0. Groep
B: Nederland-België 8-1 (2-1). 15. Veen
1-0, 28. De Chaffoy 1-1, 35. Van den
Honert 2-1 (se), 36. Delissen 3-1 (sb), 39.
Van den Honert 4-1 (se), 41. Van den
Honert 5-1 (se), 53. Van den Honert 6-1
(se), 60. Veen 7-1, 65. Van den Honert
8-1 (se). India-Zuid-Korea 2-0 (0-0).
Stand: 1. Nederland 1-2, 2. India 1-1, 3.
Duitsland 1-1, 4. Zuid-Afrika 1-1, 5.
Zuid-Korea 1-0, 6. België 1-0.

Op de wereldranglijst staat Geoff
Billington vijfenveertigste. Lijst-
aanvoerder Franke Sloothaak, het

Ranglijst

Morten Aason en Geir Gulliksen
waren de twee Scandinaviërs, die
aan de deelnemerslijst werden toe-
gevoegd. „Aason komt met Animo
aan de start, een in Maastricht ge-
fokt paard," aldus algeheel coördi-
nator Frank Kemperman. Een an-
dere naam, die alsnog op de deelne-
merslijst terechtkwam was Geoff
Billington. De Brit neemt de plaats
in van zijn verhinderde landgenoot
Nick Skelton.

Britse broederpaar Michael en John
Whitaker, de Fransman Michel Ro-
bert, de Braziliaan Rodrigo Pessoa
en de Nederlander Jos Lansink (al-
lemaal in het MECC present) heb-
ben wat dat betreft een beduidend
betere klassering. Maar de vervan-
gervan Nick Skelton geniet behalve
als ruiter een reputatie als imitator.

De belangstelling voor de kwalifi-
catierubriek, waarvan de vier best-
geklasseerde ruiters vandaag een
ticket veroveren voor deelname aan
het hoofdtoernooi, is opnieuw
groot. Ruim tachtig paarden zijn in-
geschreven.
De amazones en ruiters, die van-

Wereldtitel
De in Den Haag behaalde wereldti-
tel dressuur door Anky van Gruns-
ven heeft bovendien een gunstige
invloed gehad op de voorverkoop.

Jakarta. Masters dubbelspel, mannen,
2,2 miljoen gulden. Witte groep, tweede
ronde: Black/Stark-Nijssen/Suk 6-1
7-6, Woodbridge/Woodforde-Adams/
Olhovski 6-2 6-4. Stand: 1. Wood-
bridge/Woodforde 2-4, 2. Adams/
Olhovski 2-2, 3. Black/Stark 2-2, 4.
Nijssen/Suk 2-0. Rode groep, tweede
ronde: Haarhuis/Eltingh-Connel/Gal-
braith 6-7 7-5 6-4, Apell/Björkman-
Casal/Emüio Sanchez 6-2 7-6.

Eltingh en Haarhuis begonnen met
verlies in de eerste set. De Neder-
landers verloren met 6-7, na een tie-
break van 2-7. „Het liep niet lek-
ker," vertelde Eltingh. „Wij werden
boos op elkaar bij fouten. Daarna
hersteldenwij ons gelukkig."
In de tweede en derde set waren El-
tingh en Haarhuis veel sterker dan
hun opponenten, die zich volledig

richten op het dubbelspel: 7-5 en
6-4. Gailbraith speelde dit jaar nog
geen enkelspelen; Connell slechts
zes.
Vandaag spelen Haarhuis en El-
tingh hun laatste groepswedstrijd.
De Zweden Jan Apell en Jonas
Bjorkmann, die in twee sets (6-2
7-6) te sterk blekenvoor Sergio Ca-
sal en Emilio Sanchez, zijn dan hun

JAKARTA - Jacco Eltingh en Paul
Haarhuis hebben zich in Jakarta
geplaatst voor de halve finales van
het tennistoernooi om het wereld-
kampioenschap dubbelspel. De ti-
telhouders behaalden in de rode
groep hun tweede overwinning. Het
Nederlandse duo versloeg de Cana-
dees/Amerikaanse combinatie
Grant Connell/Patrick Gailbraith
in drie sets: 6-7, 7-5 en 6-4. Torn
Nijssen verloor met zijn Tsjechische
partner Cyril Suk opnieuw. Het
tweetal moest in de witte groep met
1-6 6-7 buigen voor de als derde ge-
plaatste combinatie Black/Stark
(Zim/VSt). Het verlies betekende
uitschakeling.

tegenstanders. Daags tevoren had
het Spaanse duo nog moeten buigen
voor de Nederlanders.
Torn Nijssen en Cyril Suk wachten
nog steeds op de eerste overwinning
bij een ATP Masters. Vandaag heeft
het duo nog een kans om de hatelijk
nul weg te werken. In de ontmoe-
ting in de poulewedstrijden in Dja-
karta tegen Byron Black uit Zim-
babwe en de Amerikaan Jonathan
Stark leken Nijssen/Suk aanvanke-
lijk geen enkele kans te hebben. In
de tweede set hielden ze gelijke
hoogte met hun tegenstanders en
moest de tiebreak de beslissing
brengen. Ze verloren de tiebreak
met 7-4 en daarmee de partij.

Eltingh/Haarhuis
in halve finale

Elke bridger raakt gefascineerd van
eliminatie-figuren. Vaak is elimina-
tie de enige manier om eeri scherp
contract of een kostbare overslag
binnen te halen. Hieronder een ge-
val waarin het strippen van de zij-
kleuren het contract voor 100%
garandeert. Noord, niemand:

AAB
VA974
♦KB3
♦AJT7

♦ 642 I N I * QT973
*62 w O VJTS
♦ JT76 "W »954
+K985 I Ê 1 +Q6

*KJS
VKQB3
♦ AQ2
«432

Optimistische NZ-paren zouden met
hun 31 hp vlot 6H bieden: ISA -2Kl. -2 H -4SA-sSch. -6H Oost komt
standaard met Sch. T uit. De leider
zet het dogma van tweede hand laag
even aan de kant en dekt met Sch. B.
Die wint. Als de troeven rond zitten
(67.83% kans), heeft hij nu elf slagen.
De twaalfde moet uit de klaveren ko-
men. De dubbele snit biedt 75% kans.
De leider heeft echter een waterdicht
plan. Hij trekt twee keer troef, pakt
Sch. A mee om de blokkade op te hef-
fen, steekt over naar H A en dumpt
Kl. 7 op Sch. H. Na R H, R A en R V
zit hij in het volgende eindspel:

H 7 Kl. AJT
R J Kl. K9B Sch. Q9 Kl. Q6

H 8 Kl. 432
De leider speelt Kl. B bij op de Twee
van tafel. Oost wint Kl. V en moet in
de dubbele Sch. -renonce of in deKl.
-vork spelen. Geen moeilijk spel,
want zelfs een i4865x33-computer
haalt binnen een seconde twaalf sla-
gen. Het is echter de vraag of je 6 H
moet bieden. Als Oost met ruiten of
met troef start moet je immers, niet de
Sch. -snit maar de dubbele Kl. -snit

nemen. In feite heeft het slem ° .
maar 75% van 67.83% = 50.87% »<"
Dat is zelfs niet genoegvoor een c
petitie-wedstrijd over 24 of 28 sp^
len. Je verdient tien imps als je
maakt, maar anders verlies je er e
Je houdt je teamgenoten op de la
duur alleen tevreden met slems
11/10 x 50% = 55% kans heb°:cceeKwetsbaar kan 50% er nog net t"

door. In het Mijnstreek-toernooi m t
je nog wat voorzichtiger zijn, oï(l~\-
de matches dan maar uit zeven sp^j
len bestaan. Over een parentoern
hoeven we het al helemaal niet te n
ben, want hoeveel grootouders z
den het slem bieden, laat staan m
ken? Rob van Wel en Frans JeUll
die voor Antwerpen in de Belgis ,
eredivisie uitkomen, weten wel r
met dit spelletje. Van Wel: "Wij_^ "gen Noords hele hand op. Na lb:V
2 Kl. -2 H is 2 Sch. bij ons een reWjj
Noord biedt 2SA als hij 5 H -3-3-i\
4 H -3-3-3 heeft. Hier biedt hi] ë !
woon 3 Kl. Zuid vraagt nu met ">
naar de doubleton, die Noord conve
tioneel aangeeft met 3 H Dan vra"e
Zuid met 4 Kl. naar de controi^waarbij een Aas voor twee en „
Heer voor een telt. Noord biedt *,

met vier of minder, 4 H met vijf, e*\j
Sch. met zes controles. In dit ge -j
heeft hij er zeven en is 4SA zijn D ,
Zuid ziet aan zijn eigen hand
Noord drie Azen en een Heer nee.
Hij heeft zeker 15 hp. Is dat geno^
Je kunt met 5 Kl. nog naar Nooi
vrouwen vragen, maar dat heeft n
geen zin. Hij heeft erhooguit een.
H V heb je weinig, want dan moeu
rekenen op twee losers in de \»*i
kleuren. Het slem is pas verantwoOj,
als Noord Kl. AHV heeft of Kl. *v
met R H. Bij nader inzien is ook »
nog lang niet zeker. Als je maat e
Sch. -doubleton doorgeeft moet L
daarom gewoon 4H knallen, ’*dat contract zou in theorie nog do
kunnen. Ik hoor liever dat Noord e,
4-kaart ruiten heeft. Dan haal ik w
alles uit de kast." ,

schaken

sportkort

KLIMMEN - SCKR en Arthur
Isenborghs hebben besloten aan
het einde van dit seizoen uit el-
kaar te gaan. Isenborgs was vier
jaarwerkzaam bij devierdeklas-
ser uit Ransdaal.

" BOKSEN - De Schot Paul.
Weir is de nieuwe wereldkam-
pioen halfvlieggewicht. Hij ver-'
sloeg de Zuidafrikaan Paul Oul-
den in de strijd om de vacante
WBO-titel. De 27-jarige Weir
werd in zijn tiende profgevecht
voor de tweede keer wereldkam-
pioen. Eerder veroverde hij de
titel in het mini-vlieggewicht.

" DAMMEN - Het eerste en
tweede team van CEMA/DVZ
werkt de thuiswedstrijden mor-
gen af in het Plenkhoes in Ge-
leen.



Vijlen-SV Nijswiller

Vierde klasse C
FC Gracht-Kakertse Boys
Centrum Boys-Mariarade
Hopel-Heilust
Heksenberg-Laura
RKTSV-Abdissenbosch
KEV-RKHBS

Vierde klasse D
Kluis-Caesar
Spaubeek-Sanderbout "Adveo-RKDFC
Sweikhuizer Boys-Passart
DVO-Schimmert
Langeberg-Schinveld

Derde klasse B
Bekkerveld-Coriovallum
Minor-VKC'B9
Simpelveld-NEC'92
SVM-RKBSV
Voerendaal-Vaesrade
Hrl Sport-FC Hoensbroek

Vierde klasse B
Lemirsia-Keer
Zwart Wit'l9-FC Gulpen
RKSVB-Banholtia
Geertruidse B-Sportclub'2s
SCKR-Partij

De Beitel schiet
uit startblokken

" Het is Limburgia gelukt de jeugd weer warm te krijgen voor het voetbal. Foto: fransrade

Hoofdklasse C
EHC/Norad-Longa
DBS-Wilhelmina'oB
Halsteren-SV Meerssen
Lindenheuvel-Geldrop/AEK
Venray-WVO
Roermond-Baronie
Deurne-Panningen

Tweede klasse A
MKC-SV Heerlen
Kolonia-RKVVL
Polaris-Groene Ster
Mheerder Boys-Standaard
Schuttersveld-Miranda

Vierde klasse A
Vilt-SVME
White Star-Rapid
RKHSV-SV Hulsberg
Leonidas-De Heeg
SC WW2B-RKASV
Walram-St. Pieter

i'UNSSUM - De jeugdafde-
» van Limburgia vierde
fo 1992 het 60-jarig be-
'Qsfeest. Een feest met een,e bijsmaak, want het aan-. v°etballende jongeren be-
i § op dat moment nogar 38. Liefst 25 leden wa-

binnen een jaar vertrok-
£ De sectie jeugdvoetbal
5 ook op sterven na dood.
Jfr moest iets gebeuren," al-
} manager Goof Janssen.
J Nukkig was Peter van Vugteid om het voorzitterschap
ilj'^ch te nemen. Samen met
IFetaris Ben Orbons is hij de

gaan trekken. Je mag ge-
!C: «tellen dat zij het jeugd-
L 'bal aan de Venweg heb-
m gered."

jt^nd het prachtig dat wij zulke
Jl^WUnentenkrijgen, maar zonder

van een stel hardwerkende.^Werkers hadden wij het niet
'L e£ realiseren," reageert Or-
Vw is en bliJft dat er aan de
% *& uitstekend werk is verricht.
M. * moment, bijna tweeëneen-hk 3ar na bet dieptepunt, lopen
'feniks negenennegentig jeugdige
i^ers verdeeld over de A-, B-, C-,
't^~ en F-categorie rond. Een
L Progressie dus.
Lls deze positieve ontwikkeling
(Crkstelligd? Peter van Vugt
L, l het woord. „We zijn begon-L ftiet een aantal huisbezoeken.L e oudersvan de opgestapte le-
L bben we gevraagd waarom
L,2°on was vertrokken. Al snel
h^*f dat er grote onvrede heerste.
Ljongens stonden bijvoorbeeld
IL^d voor een gesloten poort."
C^a Orbons aanvult: „We
Itsf tetl meteen dat die ouders blij
ketl met ons initiatief om tot een
ktisu^ te komen- Een aantal ion-
;" dan ook terug."

Eerste klasse F
Chevremont-Limburgia
Waubach-Volharding
RKONS-SCG
FC Vinkenslag-Almania
RKVCL-SVN
Eijsden-Someren

W j
geld te komen is de loterij

ag Weer op touw Sezet- Ook
'He! t°rg besteed aan de kleding
ty,* 1 ballenbestand. En tenslotte
%t

nds lange tijd weer nevenacti-. nop touw gezet.
"fiferi%A net organiseren van die acti-
eUd Verstevig je de band tussen
lebb e en' ouders en vereniging. Zon We in het begin een barbe-
Sdf r̂Saniseerd waaraan liefst
Mge ertiS personen hebbennomen. Voor ons was dat een
s_.

w Welke twee zaken centraal
»t u l' Wat verwacht u van ons en:.bunnen wij u bieden. Zo doen
jftet trouwens nog steeds. Als je
j van te voren goed be-
j„^t ontstaan er achteraf geen„Ulikheden."

Verven
""Volgens zijn we nieuwe leden

door middel van huis-
hni bolders en gesprekken op
,j leiV' vervolgt Van Vugt. „De

vankandidaat-leden werden
ft °ns bezocht. Noem het maar

soort intake-gesprekken, tij-

„Hij heeft leidersen spelers hiervan
weten te overtuigen. Met gerichte
oefenstof zijn we hieraan gaan wer-
ken. En met succes. Limburgia
komt er weer aan, vanaf de basis.
En dat is ook de bedoeling. Er
groeit weer iets moois aan de Ven-
weg. Als we vijf tot tien jaarverder
zijn, moet het eerste elftal van Lim-
burgia louter en alleen kunnen be-
staan uit jongens die hier het voet-
ballen hebben geleerd," besluit Van
Hezik.

„In het kader van het project 'Trai-
ning voor Trainers' van Sportser-
vice Limburg worden we elke veer-
tien dagen gedurende een paar uur
begeleid door Tiny Ruys, hulptrai-
ner van Fortuna Sittard. Hij heeft
aanvankelijk alleen maar geobser-
veerd en kwam tot de conclusie dat
veel te weinig aandacht werd be-
steed aan de technische vaardighe-
den."

Qua organisatie heeft men in
Brunssum de zaken dus weer op de
rails. Maar hoe zit het met de spor-
tieve kant. Een onderwerp waar-
over Theo van Hezik, technisch
coördinator en hoofdjeugdleider
met veel enthousiasme uitweidt.

Ook het hoofdbestuur van Limbur-
gia bleek in de wolken met de ont-
wikkelingen en ging steeds meer
steun geven aan de jeugd. Zo wor-
den op dit moment wekelijks diver-
se jeugdwedstrijden op het hoofd-
veld gespeeld en werkt het A-elftal
vaker duels bij kunstlicht af. Verder
heeft de jeugdafdelingtoestemming
gekregen om op zaterdag dekantine
onder eigen beheer te exploiteren.

Steun

stimulans om door te gaan," legt
Orbons uit.

Van onze correspondent
MARCEL WERRY

Maandag

" ZAALVOETBAL. Brunssum, Bruna-
hal, 20.15 uur: FC Egor-SB v.d. Venne.
Bocholtz, sporthal, 20.00 uur: Sportclub
'25-deKeigel.

" ATLETIEK. Rijckholt, kapel, vanaf
10.00 uur: Rondje Rijckholt.

agenda

’ Aankondigingen vóór woensdag
I naar sportredactie Limburgs Dagblad /

’ Postbus 3100. 6401 DP Heerlen ’____Onder vermelding van "agenda" ’Morgen_ y°LLEYBAL. Heerlen, sporthalKal-
VelHrn' 1430 uur; vc Heerlen 2-VC
& 'den (dames) en VC Heerlen-Donki
Wifc 170° uur: VC Heerlen-VC Rijs-
-44, (dames). Weert, microhal Moesel,- Uur VUr: Facopa/VCW 2-Livoc; 17.00. r- *acopa/vcW-VTC Woerden. Meij-
V,s,p°rthal De Körref, 17.00 uur: Peel-
Sal i

voc (dames). Hom, van Horne-
lö»i- , ■00 uur: Janssen &De Jong/

"'W CE/PSV- Heythuysen, sporthal
'*>lon^'en' 1615 uur: HBC-Peelpush. Ur-

" 'sP°rthal Overmunthe, 17.00 uur:
SD

_ RaPid VC 2 (dames). Swalmen,
Vc , HCentrum> 17°0 uur: S'62-Jokers
17 „(dames). Roermond, Jo Gerrishal,
sPo ,, uur: Oikos-Rapid VC. Reuver,
ker_ v 1 Bösdael' 1700 uur; Revoc-Joo-

B 0 GyMNASTIEK. Landgraaf, Trim
Ms

urg°gne, 20.15 uur: Huldiging jubila-en Olympia.

Zondag

" HOCKEY. Dames (12.45 uur). Weert,
sportpark St. Theunis: Weert-Tegelen.
Cadier en Keer, sportcomplex Bakkers-
bosch: Hockeer-Racing. Sittard, sport-
complex Limbricht: Sittard-Valken-
burg. Nuth, sportcomplex Minor:
Nuth-Bakel. Kerkrade, Dentgenbach:
Kerkrade-Bosdael. Heren (14.30 uur).
Roermond, sportpark Hammerveld:
Concordia-Hurley. Maastricht, sport-
park de Geusselt: Maastricht-HOD. Sit-
tard, sportcomplex Limbricht: Sittard-
Deurne. Cadier en Keer, sportcomplex
Bakkersbosch: Hockeer-Eersel. Kerkra-
de, Dentgenbach: Kerkrade-Basko.
Heerlen, sportpark Kaldeborn: Heer-
len-DVS. Weert, sportpark St. Theunis:
Weert-Meerssen. Nuth, sportcomplex
Minor: Nuth-Mierlo.

Van onze correspondent
MARCEL VAN SANTEN

HEERLEN - Wie denkt dat ten-
nis een zomersport is, komt be-
drogen uit. In de winter zijn de
recreant en de meer prestatief
ingestelde tennisser actief in de
talrijke hallen die onze provincie
rijk is. Daarbij worden ook de
competitiemogelijkheden in het
oog gehouden. Een van die mo-
gelijkheden is de landelijke ste-
den-tenniscompetitie. De Lim-
burgse inbreng bleef de afgelo-
pen jaren beperkt tot de teams
van Venlo en Helden. Op initia-
tief van tennisschool De Beitel
heeft nu ook een Zuidlimburgs
team zich in de strijd gemengd.

Nieuwkomer
Op 23 oktober stond de eerste
wedstrijd op het programma. De
Beitel startte als nieuwkomer in
de laagste klasse, maar nu al
blijkt dat de ploeg van Theo
Cloodt een maatje te groot is
voor de tweede klasse. Zowel
Goirle als Veldhoven werden
met 43-5 van de baan gemept.

De winter is een periode waarin
niet veel wedstrijden worden ge-
speeld. Toernooien zijn schaars.
Dat wordt door dit evenement
goed opgevangen. „Leuke bij-
komstigheid is dat je nu met een
groep van zestien man samen
gaat spelen. Dat is vrij uniek in
een individuele sport als tennis.
Tijdens de zomercompetitie
speel je met vier of vijf spelers.
Op toernooien ben je zelfs hele-
maal op jezelfaangewezen."

Het team van De Beitel is inge-
deeld in een poule van acht. De
spelers hadden in voorgaande
edities van de stedencompetitie
ervaring opgedaan bij andere
ploegen. Aangestoken door het
enthousiasme ging trainer Theo
Cloodt aan het werk om een ei-
gen team op poten te zetten.

# Het team van TTV Nieuwenhagen was dit jaareen maatje te groot voor de vierde divisie.
Foto: FRANS RADE

Nieuwenhagen terug
in derde divisie

Ploeg op leeftijdprofiteert van ervaring
„Vorig jaar hebben enkele spe-
lers bij Helden meegedaan, of
vielen daar wel eens in. Ze wa-
ren allemaal zeer te spreken over
deze competitie. Ik ben toen met
Jan Hansen en Herbert Bonnen
om de tafel gaan zitten. Daar is
uiteindelijk een commissie ste-
dentennis uitgekomen."

Doelstelling is om zo snel moge-
lijk de eredivisie te bereiken. De
Heerlense trainer heeft er alle
vertrouwen in. „Op alle plaatsen
zijn we goed bezet. We hebben
vooral een greep gedaan uit de
Brunssumse competitiespelers,
met als belangrijkste schakels
Saskia Bonnen en Michiel Gro-
nenschild. In deze klasse steken
we met kop en schouders boven
de rest uit. We moeten dit jaar
zeker kampioen kunnen wor-
den."

Het is de bedoeling dat de ste-
dentenniscompetitie een blij-
vend iets zal zijn voor het Heer-
lense team. Continuïteit van het
team is verzekerd door de con-
nectie met de tennisschool.

Laar als vastere kracht in het team
worden opgenomen. Robert Heunen
doet wegens drukke werkzaamhe-
den een stapje terug. De trainer
voorspelt dat Nieuwenhagen in de
derde divisie een blijvertje is. „Mis-
schien dat we op termijn zelfs nog
hoger kunnen. Voorlopig zullen we
ons eerst moeten waarmaken in de
derde divisie."

keer als invaller fungeerde, roemt
de mentaliteit van zijn ploeg. De
hoge gemiddelde leeftijd van het
team speelt daarbij een grote rol.
„Het is bij tafeltennis belangrijk
dat spelers op cruciale momenten
het hoofd erbij houden. Door de
routine zit dat bij ons wel goed.Vooral als we tegen jongere teams
spelen, merk je dat net het kleine
beetje meer rust en concentratie de
doorslag geven."

Werk
De commissie was geen overbo-
dige luxe. Er moest organisato-
risch nogal wat werk worden
verricht. „Allereerst moesten er
sponsors worden gezocht die het
zaakje ondersteunen. Daarna
kwam het verdere beheer van de
financiële zaken en de promo-
tion. Voor de medische begelei-
ding hebben we een sportfysio-
therapeute kunnen vinden."

TTV Nieuwenhagen timmert niet
alleen sportief aan de weg. Voor de
tweede keer in haar zestienjarig be-
staan heeft de club de organisatie
toegewezen gekregen van devijftig-
ste editie van de Limburgse titel-
strijd.

„We zullen aan het evenement
blijven deelnemen. Om spelers
hoeven we ons niet druk te ma-
ken. We hebben immers de
school achter de hand. Alleen
zullen spelers die tweeëntwintig
worden afvallen. De rest schuift
door en nieuwe spelers worden
van onderaf ingezet. Maar dat
loopt zon vaart niet. Volgend
seizoen valt alleen Stan Wouters
af, het jaar erna Michiel. Maar
dan kunnen Björn Beekman en
Ruud Boesten doorschuiven.Met
een beetje geluk kunnen deze
dan in de eredivisie aan de slag
gaan."

Theo Cloodt is blij met deze
competitie. Het past perfect bij
de doelstelling van zijn tennis-
school. „Wij willen bij De Beitel
het wedstrijdtennisvan onze pu-
pillen verbeteren. Deze competi-
tie is een ideale vorm voor de
spelers om het niveau van het
wedstrijdtennis aan te scher-
pen."

Zwemwedstrijdenden in Blerick
Zond ~*n et e Decemberbad in Blerick vinden morgen en
r_ uag de Limburgse sprint- en pupillenkampioenschappen plaats.
Ven?rSarnsatie is in handen van de zwemvereniging Mosa-regio uit
U ft °- Morgen beginnen de wedstrijden om 16.00 uur, zondag om

' -"O uur.

Open LK schaken in Landgraaf
Qfcenyf^^AF - Schaakvereniging Schaesberg houdt zondag het
en g rimburgs kampioenschap voor teams. Er treden ook Belgische
'k_üis

Ultse teams in het strijdperk. Aanvang 10.00 uur in het Streeper-

Derderace Interclubcross
een o ï *^ ~®& e terremen van manege De Klipper vindt morgen
feeks °~ 6n ATB"cross plaats. Deze wedstrijd is de derde in een
Om i .yan negen in het kader van het InterclubcrossseizoenLimburg.
B'ers wordt gestart met de cyclo cross, om 14.30 uur zijn de AT-
,in tw aan de beurt. In beide disciplines zijn de deelnemers ingedeeld
tien -cc categorieën: tot en met achttien jaar(categorie A) en negen-
rna„ aaT en ouder (categorie B). In tegenstelling tot voorgaande jaren
fofrL^ een deelnemen, dus ook renners zonder KNWU-licentie.wmatie © 04498-58097 of 04408-3140.

„Vorig seizoen was het LX geen ge-
weldig succes. Het lage aantal in-
schrijvingen was hier mede debet
aan. Deze keer moeten we er iets
moois van maken. De tafeltennis-
sport kan een positieve impuls goed
gebruiken," besluit Van derLaar.

Voor Paul van der Laar betekent
het trainerschap bij TTV Nieuwen-
hagen een stapje terug. In een nog
niet zo grijs verleden had Van der
Laar nog de technische leiding in
handen van het Limburgse vlagge-
schip Bartok. „Of je nu op topni-'
veau of wat lager speelt of traint, de
essentie blijft hetzelfde. Je probeert
altijd het allerhoogste te bereiken."

Blijvertje
Volgend seizoen zal Paul van der

Mentaliteit
Trainer Paul van der Laar, die vier

NIEUWENHAGEN - Het eerste
team van tafeltennisclub Nieuwen-
hagen behaalde afgelopen weekein-
de het kampioenschap in de vierde
divisie. Dank zij een 6-4 zege op
Westa in de negende ronde konden
Masy Quaedvlieg (37), Paul van der
Laar (42), Robert Heunen (29) en
Jozef Scholtes (41) na een sterk sei-
zoen verdiend de kampioensvlag
hijsen. Daarmee keert Nieuwenha-
gen na een afwezigheid van één jaar
weer terug op het derdedivisieni-
veau.
Paul van der Laar, trainer/speler
van de promovendus, benadrukt
dat zijn ploeg het in zekere zin aan
haar stand verplicht was hoog te
eindigen. „We waren tenslotte vorig
seizoen een beetje ongelukkig gede-
gradeerd. Door een bijzonder sterke
poule-indeling en wat pech konden
we het toen net niet redden. Dit jaar
waren we vastbesloten weer naar de
derde divisie terug te keren." En
daar slaagden zijn manschappen
probleemloos in.

amateurs opzondag

Van onze correspondent
HENKSPORKEN
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wedstrijd van de week
Nieuwe aanpak aan de Venweg

Limburgia ziet aantal jeugdleden spectaculair stijgen

Korfbal
KV Heerlen-Kido
Zondag 13.45 uur
Sporthal De Kaldeborn
Heerlen

Roger Janssen (KV Heerlen): 'Ik was op het veld niet onder de
indruk van Kido'
Francois Ruyten (Kido): 'Heerlen komt in de zaal beter uit de
voeten dan op het veld'

De zaalcompetitie bij het korfbal is afgelopen zondag van start ge-
gaan. In de derde klasse P komen drie Limburgse teams uit. Komen-
de zondag staat de eerste onderlinge ontmoeting tussen Heerlen en
Kido op het programma. Ook op het veld stonden zij tegenover el-
kaar. Toen waren de Roermondenaren te sterk voor de ploeg uit
Heerlen. Maar de gastheren zien zich gesterkt door het uitstekende
optreden van zondag tegen die andere Limburgse ploeg, Excelsior.
De Sittardenaren kwamen er niet aan te pas tegen de formatie van
aanvoerder Roger Janssen, die met Kido-aanvoerder Francois Ruy-
ten vooruit blikt.

Jullie hadden tegen Excelsior een droomstart: 5-9 winst. Zal dat
tegen Kido doorwerken?

Roger Janssen: „Dat weet ik niet. Kido is een andere ploeg. Tegen de
Sittardenaren is het altijd lastigkorfballen. Ze spelenhard. We heb-
ben derust goed bewaard. Het ging in verdedigend opzicht best wel
lekker. Alleen kwamen we aanvallend niet helemaal uit de verf. Kido
■speelt een ander spelletje, dat moeilijk te verdedigen is voor ons."

Jullie kenden een mindere start door tegen Juliana een zekere
zege uit handen te geven.

Francois Ruyten: „Na rust stonden we met vier punten verschil voor,
maar toen maakten we in de verdediging enkele blunders. We verde-
digden te veel op het afvangen van het schot van de tegenstander.
Maar zij schoten er wel vijf achter elkaar in."

Jullie hebben ook al op het veld tegen elkaar gespeeld. Kun je
de ervaring die je toen hebt opgedaan nu gebruiken?

Roger Janssen: „Zaalkorfbal is anders. Je hebt geen last van het
weer. Er is geen wind die je schot bemoeilijkt. Daarnaast is de onder-
grond een stuk sneller. In de zaal speel je in een hoger baltempo. Ik
verwacht daarom in ieder geval dat er veelvuldig gescoord wordt. Op
het veld ging het tegen Kido verdedigendflink mis bij ons. Als ik zie
hoe het tegen Excelsior liep, heb ik echter alle hoop op een goed re-
sultaat."

Francois Ruyten: „Nee. Buiten en binnen zijn twee verschillende za-
ken. Ik denk dat Heerlen in de zaal beter uit de voeten zal komen.
Het spel wordt bij elkaar getrokken, het veld is kleiner. Heerlen heeft
spelers die in de aanval de bal voor de tegenstander kunnen weg-
plukken. In de kleinere ruimte is dat een voordeel. Spelers die wend-
baar en gretig zijn, komen in de zaal beter tot hun recht."

Op het veld werden jullie met 15-8 door de Roermondenaren afge-
droogd. Dat roept om revanche.

Roger Janssen: „Zeker weten, we hebben heel wat goed te maken.
Die nederlaag was pure onmacht. Ik was niet onder de indruk van
Kido. Het was een grote flop. Maar ik heb er wel vertrouwen in.
Slechter dan toen kan het niet gaan."

M.v.S.

sport



~ — - * — ' ■_______ __« ; ; ■"- ■■■ : : -.v. ■■■■ ' _ _ __ __ ; .. : ... _ _ _____ ___-**<

Voor inlichtingen/reservering advertenties op deze pagina. Margoth Coliaris 045-739299.

K_3sHME^B¥TlTJT_M»YVVV_ïï___?3_i_Mß_fl

t i A* . ■

wo. 30 nov. t/m ma. 5 dcc. \^|
Avondvoorstellingen: '^k^
wo., do., vr. en ma. 20.00 u., Prijzen: f 40- ' 35-
za. 17.15 en 20.30 U. kosten. Kind. t/m 14 jr Vil HftAj^
Middagvoorstellingen: 65^'^sserTo"^"?^^" WrW
za. 14.00 U., ZO. 12.30 en 16.15 U. U.SSenTondag I
Kaartverkoop: ma. t/m za. f2O - Ti7.50 en'f 15

5 '9.00-17.00 u. bij kassa MECC en
WV-Maastricht. Reserv. ook bij mrmmmmmir-m ■ 4*%'-de Limburgse VVV-Bespr.bur. Om*£3mM '%'*&'*

I .

I Dancing HOUSMANS Montfort I
I ZATERDAG 26 NOV. LION HEART |

IGALAXY!
LANDGRAAF # ?&\ OPEN VANAF 20.00 UUR
TEL.O4S-312510 K, Q f

Vanaf vanavond iedere vrijdag geopend met
de beste muziek uit de 80-er jaren.

Vanaf 24.00 tot 01.00 uur
Happy hour

Zaterdag DISCO

Zondag 27 november HOUSE PARTY
DJ TANGO AND CASH .

(Carmen-Someren) 'Zondagmiddag 4 december
LIVE ON STAGE

T. SPOON
Bekend van de hits: Where are you now, Take
me to the Limit, No Time to waste.

Tevens vanaf 4 december elke zondagmiddag
DISCO-MATINEE

geopend v.a. 14.00 uur (entree 14 jaar).
Zondagavond 4 december HOUSG Party
DJ DARKRAVER (Hakku) [

i 1,

DANCING
KUNDERKRUIS

Gezellig dansen
v.a. 30-plus en ouder

ledere zaterdagavond
vanaf 20.30 uur met
DJ JACK

Heerlerweg 57
Voerendaal

__K_K_PZ-K-PZ_P£-K-K

«Sj, (Dancing '■■& éjozlssen
Zaterdag 26 november

dansen met

Alpha Trio
Kerkstraat 49, Brunssum

Curop IHORS€'94
25,26 & 27 November 1994
6XPOHRLK6LCHT6RHQ6F te HOUTHRL6N
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mei een wervelende
shoui von

The N€Z PCIICC Inciicins
Idoho. U.S.A.

" Doorlopende shows en animatie in de piste.

" .Voorstelling van rassen.

" Tentoonstelling "Indian Items".

" E.H.E. - western-trophy.
Toegangsprijzen: 250 BFR - 13 DM - 14 FL

I _^_^^^T^^^^^^_^^_L^^_^^^^^^^r^^T^^^^_^_il^r^r^_B

Reservaties:
Europ Horse Events

Vondellaan 33 -3500 Hasselt
tel.: 011/226188, fax: 011/223932 J

Akense modelspeelgoed-markt
Zondag 27 november 1994, 11.00 tot 16.00 uur,
Eurogress, Monheimsallee 52, D-52062 Aachen.

Ruil, aan- en verkoop van modelspoorbanen,
modelauto's, oud metalen speelgoed,

poppen en pluchen dieren.
Info.: M. & RP.-Cremer Veranstaltungs GmbH
Tel. 0049-2103-51133 en 0049-2103-746327

fr^ / Voor boekingen
"~^ / inlichtingen ■
VAN DER VALK TOURS

In kerstsfeer
WINKELDAGTOCHTEH: GOUDA BIJ KAARSLICHT j,
DÜSSELDORF ind^^ottoch. koud/>3, 9, 10, 12, 13, 16 >
17,19 december ’70,00 _^_iüi
ANTWERPEN KERSTMARKT ARNHEM.
3, 6, 10, 14, 17, 15en 17december ’%oo Ar.^r^har tkk nn koffie en gebak, entree, »
22 december ’65,00 en busreis 'Prijzen zijn mcl. koffie en
gebak, diner, glas wijn, HOLIDAY ON ICE *kerstattentie en busreis. 7 december f. e
„.„,,<. mcl. diner, voorstellin9
3, 8, 10, 17, 2__l_i2 -rpt
21 december ’55,00 KERSTMARKT VAASSEN .
mcl. kerstattentie en busreis 17 december f "Jnt

mcl. koffietafel, entree, °'en busreis
méér dan verzorgd! Geheel ver2dagtochten -

1e en 2e kerstdag

| Vraag onze uitgebreide winterbrochure. Ook voor meerdaagse rej#^
VAN DER VALK TOURS HEERLEN Terworm 10. 6411 RV Hjjjjjjj

Opstapplaatsen: Geleen, Heerlen, Maastricht, Sittard, Stem, RoermojWJ,^

Pension-café-restaurant _V_^_V**HWVT
't Köppelke ffi mKjÏÏM

Klimmenderstraat 8 JSJwtviKlimmen IS^y
ledere zondag dansenvoor _^_^Ta^ï_(39___
het ietwat oudere publiek ■ ____■__^Kl wt3van i5.00 tot i9.00 uur mmmmmmmwllllli
Zondag 27 november j^^MJUj

DeQuando's p

DISCOTHEEK

j Sunplein 2, Landgraaf. Tel. 045-312445
I ledere zaterdag en zondag geopend ___,

VanavondRock Wave Party
l Zondag 27 november
! Happy Hour
l Zondag 4 december
j [ Sint Nicolaas Party

ALS UW REKLAMEFOLDER ALLEEN VOOR TUINLIEFHEBBERS BEDOELD IS, ,^:
LATEN WIJ DIE FLATGEBOUWEN GEWOON LINKS LIGGEN... fcg&

Bel Spiral als 't gesegmenteerd verspreid moet worden! i H^p
Fabrieksstraat 7, 5961 PK Horst, Postbus 6094, 5960 AB Horst, telefoon 04709-84222, fax 04709-84333. £_))WK /__. 1
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