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November vestigt
nieuwe records

&E BILT - Met een daggemid-delde van net boven de tien gra-
den breekt november een re-
?°rd. Het is de warmste novem-
ber sinds 1706. Het oude record
stond op november 1899, toen
°ver de dertig dagen een gemid-
delde van 9,1 graden werd ge-
beten. In deze eeuw was 1938
toet 8,7 graden gemiddeld de

november. In 1706
berden voor het eerst tempera-tourmetingen geregistreerd. De
Bemiddelde temperatuur in no-
vember bedraagt normaal 5,9
graden.
Een ander record is de warmste
U°vemberdag ooit gemeten in
deze eeuw. Met 21,0 graden in
Maastricht was 1955 tot nu toekoploper. Dit jaar haalde Maas-
zicht op 4 november 21,1 gra-
den. Dat was een van de drie
Achtereenvolgende dagen boven
detwintig graden, ook nog nim-
toer voorgekomenin deze eeuw.

novemberwarmte is vooral
«et gevolg van een ongebruike-
"jke warme luchtstroom uit het
Zuidwesten.
£r zit trouwens nog een opmer-
?eÜjk cijfer aan te komen. Het
Jaargemiddelde zal ook boven
*je tien graden uitkomen en
daarmee schaart 1994 zich bij
de top vijfvan deze eeuw.
°e grotere warmte van de laat-
ste jaren is overigens wereld-
tijd en voldoet aan de ver-
pachtingen die klimaatmodel-
leH berekend hebben op grond
Van het versterkte broeikasef-fect.

het weer

DIODEN MET ZON

On afgel°Pen nacht zijn er
jP diverse plaatsen weer mist-
oaiken ontstaan. Met een zuid-oostelijke stroming wordt er
jpeidelijk drogere lucht aan-

Voerd. Na het oplossen van
* ftvistbanken krijgen we af-
'sselend wolkenvelden en
dioden met zon. De middag-
"nperatuur wordt circa 7
.^den en de wind is matig

y' zuidoostelijke richting.
toalnacht daalt het kwik tot
ynd het vriespunt.oor verdere informatie betref-, Ide het weer in Limburgu«t u bellen 06-9775.

°nop: 08.23 onder: 16.29Qaanop: 04.48 onder: 14.52

Jacobs (CDA) burgemeester Brunssum
BRUNSSUM - Burgemeester
Fons Jacobs van Nederweert
wordt de nieuwe burgemeester
van Brunssum. De benoeming
van de 46-jarige Jacobs is giste-
ren bekendgemaakt. Hij treedt
op 16 december in functie en
volgt de van fraude verdachte
Henk Riem op.

De CDAer Jacobs was de eerste
keus van de Brunssumse ver-
trouwenscommissie, die een lijst

met vijf kandidaten aan de gou-
verneur had voorgelegd. De
Brunssumse politiek reageert
overwegend positief op de be-
noeming. Van Jacobs wordt ver-
wacht dat hij een cultuuromslag
bij de ambtenaren teweeg zal
brengen en dat hij de rommelig
functionerende gemeenteraad
zal verzoenen.
De na Riem aangestelde waarne-
mend burgemeesters Matti en
Van 't Hooft hebben daar

vele problemen mee gehad
Jacobs heeft momenteel enkele
nevenfuncties, iets waar Bruns-
sum gezien de affaire Riem niet
om staat te springen. De nieuwe
burgemeester zou hebben laten
weten die functies desgewenst te
laten vallen.
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Crisisstaf in Den Haag verwacht datMladic toezegging nakomt

Serviërs beloven vrijlating
Van onze redactie buitenland

DEN HAAG/ZAGREB - De
negentig Nederlandse VN-
militairen die op twee ver-
schillende plaatsen in Bosnië
worden vastgehouden, zouden
afgelopen nacht zijn vrijgela-
ten. De commandant van het
Bosnisch Servische leger, ge-
neraal Mladic, meldde gister-
avond aan het VN-commando
in Sarajevo dat de blokkades
van de twee Nederlandse kon-
vooien om één minuut voor
middernacht zouden worden
opgeheven en dat de blauw-
helmen hun bewegingsvrijheid
zouden terugkrijgen.

De kans dat de Nederlanders daad-
werkelijk in vrijheid zouden wor-
den gesteld, werd door generaal
Pollé van de crisisstaf in Den Haag
hoog ingeschat. „Ik heb de medede-
ling uit Sarajevo twee keer geveri-
fieerd," aldus Pollé. „Het staat
onomstotelijk vast dat generaal
Mladic deze toezegging heeft ge-
daan."

De mededeling van Mladic kwam
gisteren als een verrassing, omdat
de generaal eerder op de dag nog
had verklaard dat hij de Nederlan-
ders wilde vasthouden tot de Navo-
luchtdreiging was weggenomen.
Waarnemers in Zagreb en Sarajevo
hielden gisteravond wel enkele sla-
gen om de arm. Ze wezen erop dat
toezeggingen in Bosnië lang niet al-
tijd worden nagekomen. De erva-
ring leert bovendien dat de Bosni-
sche Serviërs vaak nieuwe bureau-
cratische obstakels opwerpen om
transporten te vertragen.
Zekerheid over de vrijlating kan
pas in de loop van deze ochtend
worden verkregen, aldus generaal
Pollé gisteravond. „Als de Neder-
landers om middernacht in vrijheid
worden gesteld, zullen ze niet ver-
trekken. Het is te gevaarlijk om 's
nachts door Bosnië te reizen. Ze
zullen pas bij daglicht vertrekken."
Een van de Nederlandse konvooien
telt zeventig verlofgangers, die af-
gelopen weekeinde van de moslim-
enclave Srebrenica op weg gingen
naar Zagreb om vandaar uit naar
Nederland te vliegen. Ze hebben de
afgelopen dagen doorgebracht in
een onderkomen in het Oost-Bosni-
sche plaatsje Bratunac. Het andere
konvooi, met twintig blauwhelmen,
vervoert diesel en staat in het
plaatsje Papraca, op twee uur rij-
den van Srebrenica.

In Zagreb en in Srebrenica zijn in-
tussen voorbereidingen getroffen
om de vastgehouden Nederlandse
blauwhelmen op te vangen. Er is
gezorgd voor geestelijkebijstand in
het geval dat de gijzeling voor
spanningen heeft gezorgd.

Man gedood
bij schietpartij
in Maastricht

MAASTRICHT - De 32-jarige
P.Siahaya, van Molukse af-
komst en wonendin Maastricht,
is in de nacht van maandag op
dinsdag bezweken aan de
schotwonden die hij enkele
uren te voren had opgelopen.
Het gaat hier waarschijnlijk om
een afrekening in het drugsmi-
lieu.
Een nog onbekend gebleven
persoon loste maandagavond
om 23.10 uur vanaf de Lage Ba-
rakken in Wyck een aantal
schoten door het raam van de
woning waarin de man zich be-
vond. In kritieke toestand werd
het slachtoffer naar het AZM
vervoerd waar hij t^gen vier
uur in de morgen is overleden.
Direct na het schieten zagen ge-
tuigen de dader die een bivak-
muts droeg over zijn hoofd en
een oranje plastic zak bij zich
had, naar de St.Maartenspoort
lopen, waar hij in een daar ge-
parkeerde Fort Escord stapte en
met verhoogde snelheid via de
Rechtstraat in de richting van
de Wycker Brugstraat wegreed.
De kentekenplaten die op deze
auto zaten, bleken eerder in
Maastricht van een andere wa-
gen te zijn ontvreemd.
De politie heeft nog dezelfde
nacht buurtonderzoek gehou-
den, dat overdag werd voortge-
zet met medewerking van het
districtelijk recherche bij-
standsteam.
Eerder op de avond is er in
Maastricht nog een schot geval-
len, waarnaar de politie van
deze stad eveneens onderzoek
pleegt. Omstreeks 20.55 uur
hoorden bewoners van een pand
aan de Scharnerweg een luide
knal en het geluid van brekend
glas. In de ruit en in het omlaag
gelaten rolluik op een boyene-
tage was een gat ontstaan dat
de kogel had veroorzaakt waar-
van de metalen resten in de
kamer werden aangetroffen.
Vermoedelijk is vanaf de Hun-
nenweg op de betreffende wo-
ning een schot afgevuurd. Niet
bekend is wie het schot heeft
gelost en wat het motief van de
dader kan zijn geweest.

Verslaafde gaat
politieagent met
spuit achterna

HEERLEN - Een politie-agent
sloeg gisterochtend in het centrum
van Heerlen op de vlucht voor een
verslaafde, die hem bedreigde met
een bebloede spuit. De man ver-
klaarde aids te nebben.
Toen de agent hulp kreeg van colle-
ga's liet de verslaafde de spuit val-
len en kon hij worden aangehouden.
De man wordt vervolgd wegens po-
ging tot doodslag.
De agent wilde de 28-jarige Heerle-
naar wegens het veroorzaken van
overlast aanhouden, dit op gronc|
van het openbare orde-bevel.
De man pakte een gedeeltelijk met
bloed bevuilde spuit uit zijn kleding
en schreeuwde dathij depolitieman)
daarmee zou steken. „Ik ben met
aids besmet," riep de man.
Hij maakte stekende bewegingeri
met de spuit en kwam op de agen^
af. Omdat er te veel winkelend pu-i
bliek in de buurt was, besloot deze!
niet zijn dienstpistool te trekken;
maar weg te rennen. De verslaafd^
achtervolgde hem tot het einde van
de Muzenlaan. Daar kreeg de agenf
assistentie van collega's, waarna da
dreigende man aangehouden werd.

Actie Maastrichtse
politie tegen drugs

MAASTRICHT - De politie in
Maastricht heeft gistermiddag op
zes plaatsen in de stad invallen ge-
daan. Het zwaartepunt van de actie
lag bij de huiszoekingen op het
woonwagenkampje aan de Olym-
piaweg. Vanuit twee woonwagens
werd geruimetijd gehandeld in ver-
dovende middelen en werden gesto-
len goederen geheeld.
De actie is een vervolg op de slui-
ting van het junkenparkje in Maas-
tricht op 14 juli van dit jaar. De
handel in verdovende middelen ver-
plaatste zich na de sluiting onder
meer naar het woonwagenkampje
aan de Olympiaweg. Vorige maand
nog werdaan de drugshandel vanaf
een woonwagenkampje aan de

Zoetmansstraat een einde gemaakt.
Aan de actie van gisteren, waarbij
ook woningen in Heel, Westerhoven
en Breda werden doorzocht, namen
honderd politiemensen deel. In to-
taal werden 11 verdachten aange-
houden in de leeftijd van vijftien tot
38 jaar. Onder hen bevonden zich
vijf vrouwen.
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"ME sluit kampje
hermetisch af

Inval in kampje

" Een peloton van de ME heeft de toegang tot het kampje
afgezet.(ADVERTENTIE)

Meebrullen met
'De Leeuwekoning.'
Albert Heljn geeft een leuke mini meezing cd/mc weg
tw.v. 12.95** metvijf prachtige liedjes uit de Walt Disney-
film 'De Leeuwekoning: En als u één V) *.

van de onderstaande produkten lfy^ol^Lr~^)
koopt, krijgt u'm gratis aan de kassa. W^jwfb/
Ariel Futur of Ariel Futur Color f^ V^_k) I
pak 2.2 kilo .2478T23.99* K^^/n ’ S
Vïzir Ultra, \ Kj& W?zrf
navulpak3kiloiv©gr 16.99* Vr>>£s[><SP^
Dreft, JhW\W ,*glazuurbeschenmer flacon 1 kilo + w FIK J*Dreft, afwas flacon 750 mlM3& 13.99* (sULL J^ 5

"Aanbiedingen gelden t/m zaterdag 10 december a.s. Zolang de voorraad strekt. "Of de
helft In contanten vla bank of giro. Zie de actlevoorwaarden In de winkel. _r.éf\
'sLands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten.Dl

(ADVERTENTIE)

LEKKER
VOORDELIG

HALS- e 98
COTELET kilo O.
RUNDER iyi9B
ROSBIEF kilo ÏHm
RUNDER Q9BGEHAKT kilo O.
VIETNAMESE EE3 f|9B
LOEMPIA'S pst. Om
KONIJN £98OP SCHAAL kilo Om
WESTFAALSE il98
DROOGWORST pst. *h

BRUNSSUM JULIANASTRAAT 1 1 " HEERLEN
HEERLERBAANIOB-SITTARD VEESTRAAT42
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Pistolen en pitbullsn iet meer aftrekbaar

DEKRANT VAN LIMBURG]
Een betrokken Naam: |

H__»,^ krant die haar a^~ Adres: ■■.
K__} lezers een Postcode:

r^i genuanceerd Plaats:
—_~ Telefoonnr. (i.v.m. controle bezorainq):verslag brengt

l-O van alles wat Hj j,,^abonnement _ ~

QJ^ actueel is. mm Hiervoor betaal ik
i4^ Met nieuws- __ automatisch. £5/2f.,« p#. maand
\^ . . . J/BS,SÖp*rlnvértsal

PDencnten, gg v(a .^p^,Q/ 30jö
achtergrond- » f gg.4opêrkwmtté
infnrmatip M''n bank-Zgironummer voor automatische

" „^. reportages, betaling is:LJLJLA__JLAJLJ___^^
l_ _m_. interviews en
QT) Handtekening: ■■■i^* advertenties. Als beloning voor automatische betaling

De eerste kies ik voor het volgendecadeau: mb

3 f% badhanddoek 'T Parkerpen2 WCkeit ö reiswekker 1 pocketcalculator

#■■% «14P_____P StówémtmiaMtefm&mtee. _____—'

§^""*"" mm 9 uw*swss tmmó mm
of bel gratis 06-0229911 m

.8. 71040A00017 | 30-11■Wil je mij in .de ww?.

(ADVERTENTIE)
——mmnmmm—mmmn——————_________

.———_—_———————————————————————————————————————^—————————.

/Y\ ■■ jMMmi KOOPZONDAG 4 DEC. VAN 12.00 -17.00 UUR.

AANBIEDING
N mJL COLBERTS

M _____i ■nu 129.~ - 249."
O mWmW * maten 46-64 25-33 47-57
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Een begrip in Limburg

Vanavond:

VIVELEVINK
een Limburgse topper



Communicatie
Zijn filosofie, zijn genre en zijn

handschrift, ze zijn allemaal in zijn
persoonlijkheid ingebakken; ze be-
treffen de waarde van de kunst als
middel tot menselijke communica-
tie. Een elitaire levenshouding
kleeft hem niet aan. lemand die
hem lang in het leven heeft gevolgd
heeft van hem gezegd dat hij een
echte volksjongen is gebleven; Ni-
colaas Wijnberg is de zoon van een
meester-drukker en groeide op in
de Pijp. „Verdomd het is waar.
Ineens vond ik dat veel, zo niet alles
van mijn dwarse karakter daardoor
wordt verhelderd. Alsof ik daarom

niet mee wil doen met het vaak be-
kakte kunstwereldje en het kriti-
sche volk. Het verklaart ook iets
van mijn keuze voor het leesbare,
het figuratieve, en als ik 'leesbaar'
zeg bedoel ik bijna altijd leesbaar
voor gewone mensen."

Maar het nieuwe werk, 23 acryl-
schilderijen en pastels, 15 kleuret-
sen, toont evenals al het vorige aan
dat dat volkse heeft postgevat in
een wereld die niet alleen door een
breed vakmanschap maar ook door
een brede eruditie en belangstelling
wordt gekenmerkt. Nicolaas Wijn-
berg heeft een visie waarin niet al-
leen zijn eigen gevoel voor schoon-
heid, zijn wetenschap, zijn humor,
zijn sensibiliteit, zijn epicurisme
desnoods een rol speelt, maar alles
wat er te weten valt over de percep-
tie van de dingen door grote voor-

En sinds een aantal jaren: Edgar
Degas, een even eenzelvig man in
het impressionisme als Wijnberg in
het realisme. Hij heeft zijn fascina-
tie voor deze man uitgeschilderd in
een schilderij waarop hij hem neer-
zet op het strand bij Etretat, met
een wandelstok en een chapeau cla-
que, met zijn vriend Halevy in gelij-
ke uitdossing.

gangers als Cézanne, Courbet,
Campigli en vriend Herbert Fiedler.

# 'Espana, het rode huis', acryl op doek van Nicolaas Wijnberg

Sinterklaasconcert van Toonkunstkoor
GELEEN - Het Toonkunstkoor Regio Geleen geeft morgen een Sinter-
klaasconcert in de Christus Koningkerk aan de Kluis in Geleen. Samen
met het LSO, het Vocaal Ensemble Viva Voce uit Wageningen en jongens
van de muziekschool van Meerssen voert het koor vanaf 20 uur de Missa
Sancti Nicolai (1772) van Joseph Haydn en de Cantata Saint Nicolas
(1948) van Benjamin Britten uit. Solistische medewerking verlenen so-
praan Janny Zomer, alt Regula Boeninger, tenor Alex Vermeulen en bas
Math Dirks. Instrumentale begeleiding is er verder van de organiste Gon-
nie van der Maten en de pianisten Luuc Karsten en Peter Soeters.
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Schilderijen en
sculpturen in
Sjoklaatfebrik
GULPEN - Schilderijen van Age
Hartsuiker en sculpturen van
Harm Rutten zijn vanaf zondag
tot en met 15 januari te zien in
galerie De Aw Sjoklaatfebrik,
Ringweg 31 in Gulpen. De gale-
rie is geopendvan donderdag tot
en met zondag van 14 tot 17.30
uur.
Voor Age Hartsuiker (Meppel,
1957) is het landschap de grote
inspiratiebron. De structuur van
de grond, de plasticiteit van de
aarde en de monumentale land-
schappelijke elementen worden
door hem vertaald in reeksen
schilderijen. In de kleurige land-
schappen is gebruik gemaakt

van een intense kleurstelling en
staat de vorm centraal. In de
zwart-wit landschappen echter
wordt een sfeer van intimiteit
opgeroepen en staat de lijn cen-
traal.

Beeldhouwer Harm Rutten
(Geysteren, 1962) vindt in de na-
tuur de inspiratie voor zijn ste-
nen beelden. Levende vormen
zoals die in de natuur voorko-
men en vuur zijn thema's die
steeds opduiken.

kunst
Nicolaas Wijnberg exposeert in galerie Fah

Amsterdamse schilder
met zuidelijke trekken

DOOR PIETER DEFESCHE

MAASTRICHT - Nauwelijks
meer dan twee jaar terug ver-
scheen in onze contreien voor
het eerst sinds lange tijd Nico-
laas Wijnberg weer in het
openbaar. Die lange tijd was
verlopen na zijn docentschap
in het door hem zelf geïntro-
duceerde vak 'scenografie' aan
de Jan van Eijck-academie.
De hernieuwde kennismaking
met het Maastrichtse kunst-
klimaat kwam tot stand via
een tentoonstelling in galerie
Fah, van een grote samenhan-
gende reeks pastels. Het moet
geen frustrerende ervaring
zijn geweest want hij is er
weer terug, opnieuw met een
opzienbarende reeks, ditmaal
arcrylschilderijen, pastels en
veel kleuretsen, alles ontstaan
sindsdien. Nieuw dus. En niet
nieuw: want samen tonen ze
het veelzijdige schilderschap
van Nicolaas Wijnberg ten
voeten uit. Tussen zijn laatste
werk en het vroegste, dat al
omtrent de oorlogsjaren ver-
scheen, is nauwelijks een
hiaat.
„Ik heb nogal eens andere in- en
uitgangen gezocht in mijn werk",
bekent hij, maar hij mag vaststellen
„dat mensen van voor mij volstrekt
verschillende dingen zeggen: 'Ik zag
meteen dat het van jou was. Dan is
er dus toch een doorlopende lijn,
ook waar ik die zelf niet zie." Hij
vindt dat geruststellend.
Verbazend is het niet. Er zijn wei-
nig schilders diein de grote vrijheid
die de moderne kunst kenmerkt,
met zon karaktervastheid aan hun
filosofie, hun genre en hun hand-
schrift hebben vastgehouden. En
die daarbij zo in staat waren hun
keuze met verbale begaafdheid te
verdedigen. Erotiek

Het schilderij was twee jaargeleden
aanleiding om te veronderstellen
dat de erotiek die zo lang een ingre-
diënt was van Wijnbergs figuratie,
verscholen of niet, leek na te laten.
Maar de nieuwe collectie toont dat
zij aan belang niet heeft ingeboet.
■Hetzelfde strand is hier drukbe-
volkt door rustende dames zonder
chapeau claque of anderszins.
„De aanleiding waarom een schil-
der erotische kunst maakt," zegt

Wijnberg er zelf van, „is dezelfde
waarom hij besluit een landschap,
een stilleven of een mens tot onder-
werp voor zijn werk te nemen.Omdat hij er iets ongehoord moois,
boeiends en verrassends in heeft ge-
zien. Omdat hij vindt dat erotiek
een van de mooiste dingen is die
tussen levende wezens kunnen ge-
beuren."

De landschappen langs de Belgi-
sche grens zijn dingenwaarin Wijn-
berg iets ongehoords en verrassend
heeft gezien. Ze zijn ook hier weer
vertegenwoordigd, in pastel. Maar
er zijn ook weer boeiende beelden
uit een tijdens een lang en intensief
leven opgeslagen voorraad: de her-
innering aan een rood huis in Span-
je, aan het verste Italiaanse huis in
Pozzuoli.
Meer wél dan niet hebben zijn com-
plexe beelden, geconfigureerd uit
stillevens, landschappen, wolken-
luchten en hier en daar een subliem
parelmoeren achterwerk, een dub-
bele bodem. Een verwijzing naar
het alledaagse door een verloren
voorwerp als een walkman of een
conservenblik - of naar iets minder
alledaags. Er valt wonderwat te
achterhalen op een schilderij van
een schoorsteenmantel waarop een
dikke stapel boeken en een brief
van Degas uit Napels: chapeau cla-
que.

Vragen
Er valt niets adequaats meer te
schrijven over een zo veelzijdig
schilderschap, van zon duur, zon
complexiteit, zon vakmatige per-
fectie. Van zon poëtische kracht
bovendien. Het houdt bij al zijn
vermeend realisme een geheimzin-
nigheid die vragen oproept. Maar je
krijgt er niet altijd antwoord op:
„Dan zeg ik: 'Kijkt u maar. Het zal
wel een betekenis hebben, maar die
ga ik er niet uit halen."
Nicolaas Wijnberg wordt niet
ouder. Zijn wetenschap en het leven
nemen hem mee. Er is ook niets dat
aan hem voorbijgaat. Geen boek,
geen kandelaar, geen wind, geen tu-
be verf, geen distel, geen bevroren
beek - er is daar een subliem schil-
derij van gekomen in een ongewoon
hoog formaat - geen vergeelde foto
en zeker de beelden niet in de buurt
van de Touwslagerstraat.

Men kan hier eindeloos lang rond-
kijken, in dezekleurige variatie van
acrylschilderijen, pastels en
kleuretsen, in twee jaar gemaakt
door Nicolaas Wijnberg, bij galerie
Fah, Maastricht, tot 8 januari.

Praet en
Van Rossum
in Kunstkamer
CADIER EN KEER -Kleuretsen
en beelden van Ru van Rossem
en beelden van JanPraet zijn tot

exposities

en met 31 december te zien in De
Keerder Kunstkamer, Kerk-
straat 10 in Cadier en Keer. De
expositie is te bezichtigen van
donderdag tot en met zondag
van 13 tot 17.30 uur.

Ru van Rossem is vooral bekend
als maker van vele series monu-
mentale etsen, die hij zwart-wit,
maar vooral in kleur in een zelf
ontwikkelde druktechniek uit-
voert. Door deze techniek maken
de dynamisch getekende beelden
van mensen en dieren zich als
het ware los van het tweedimen-
sionale vlak. In de beelden van
JanPraet staat de mens centraal.
Met minimale middelen probeert
hij emoties en karakters in zijn
beelden te vangen.

recept
Salade Lyonnaise

ca. 200 gram gemengde slablaadjes , 175 gram ge-
rookt ontbijtspek in plakken, ca.l el. boter, 2 sne-
den brood, 1 teen knoflook, gepeld, 1 el. azijn, 4
eieren, 2 ei. rode wijnazijn, 5 el. olijfolie, 1 el. Di-
jon mosterd, 1 el. versgehakte kruiden (bieslook,
kervel, dragon)

Was en droog de slablaadjes. Bak de plakken ont-
bijtspek in boter knapperig en bruin. Snijd de bo-
terhammen in blokjes. Laat het spek op keukenpa-

pier uitdruppen. Bak de blokjes brood samen met
het gepelde teentjeknoflook in het vet bruin,.
Breng in een pan water met de eetlepel azijn aan
de kook en draai de warmtebron laag. Breek een ei
in een kopje en laat dit voorzichtig in het trillende
water glijden. Pocheer de eieren ongeveer 4 minu-
ten gaar.

Maak de vinaigrette door mosterd en azijn te men-
gen en hier al roerend de olie bij te schenken.
Breng op smaak met peper, zout en de verse krui-
den. Meng de gewassen en gedroogde slablaadjes
met de vinaigrette en verdeel de sla over 4 bordjes.
Verdeel hierover spek, brood en ei.

ld-expotip

De schilders Dré Houben en Petrie Klinckhamers en de (meubel)
vormgevers Philippe Kersten, Jos Laugs en Maurice Mentjens expo-
seren van 3 december tot en met 15 januari in het Stedelijk Museum
van Roermond, Andersonweg 4. De expositie is getiteld Stroomge-
bied en is te bezichtigen van dinsdag tot en met vrijdag van 11 tot 17
uur, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur.

Dré Houben laat in zijn schilderijen zien hoe hij, geboeid door de
kleurengamma's zoals hij ze in de natuur aantreft, komt tot abstrac-
ties. Petrie Klinckhamers gaat in zijn schilderijen uit van genuan-
ceerde, stille contrasten, terwijl Philippe Kersten als vormgever het
meubel vaak als exotisch sieraad toont, terwijl de functie niet uit het
oog wordt verloren. Jos Laughs legt zichzelf beperkingen op binnen
de keuze van de materialen. Vorm en ruimtelijkheid zijn voor hem
essentieel. Maurice Mentjens tenslotte verwerkt ook licht en geluid
in zijn ontwerpen. Hij kiest uit een ruim assortiment van materialen
en technieken.

" ■

" Tafel van Maurice Mentjens, graniet en roestvrij staal

oplossinggisteren

OPLOSSINGE 0262

HORIZONTAAL: 1 ramadan; 6 mean-
der 11 arabesk; 12 ar; 13 smet; 14
ilex; 15 Po; 17 es; 19 al; 21 snoes; 24
oom; 26 adult; 29 eelt; 30 emmer; 32
pree; 33 Leo; 34 as; 35 0.a.; 37 ban38 naast; 39 Donau; 40 kei; 42 p.e.;
44 ma; 45 Let; 48 enak; 50 niets; 53
Lena; 54 taart; 56 net; 57 langs; 58
Rb; 60 Se; 61 hij;62raid; 64 apen; 65

vz.; 67 goudvis; 69 protest; 70 ent*
ren.
VERTIKAAL: 1 raadsel; 2 mi; 3 *mes; 4 Ares; 5 nat; 6 mei; 7 Esla; 'akela; 9 ds.; 10roosten 16koloniaa1;
18 soms; 20 turbulent; 22 nee; 23e^j
24 om; 25 me; 27 D.P.; 28 Lea; 3?
Essen; 31 Rooms; 34aap; 36 Ana. *j
ketchup; 41 Ena; 43 peer; 46 eng; *'tastzin; 49 kr.; 51 in; 52 TT; 53 la; &
trage; 57 leest; 59 bios; 60 spin; G 3
dut; 64 avé; 66 do; 68 er.

Winwoord: KERMISATTRAKTIE

puzzel van de dag

Welk winwoord komt er in het balkje?

HORIZONTAAL: 1 gordijnstof; 6 leven; 12bezitting; 14hetzelfde; 15
paardekracht; 17 slecht handelen; 20 dyne; 21 boom; 23 plaveien;
24 beroep; 25 pi. in Rusland; 27vorderen; 28kledingstuk; 29 ivoren;
31 lidw.; 32 mannen; 33 bijwoord; 35 vesting; 36 werk; 37
chicaneren; 39 pi. in Noorw.; 41 vaatwerk; 43 waagstuk; 45 deksel;
47 waterplant; 49 herkauwer; 50 riv. op Java; 52 bladaden 53 loot;
54 Hollanden 56grappenmaker;57 pers.vnw.; 58grienen;60 nikkel;
61 stijf; 62 vuur; 64 beroep; 65 direct klaar.

VERTIKAAL: 1 voertuig; 2 toehoorders; 3 manl. dien 4 advies; 5 ge-
baan 7 persoonlijk; 8 wapen; 9 voorz.; 10voor de middag; 11 pi. in
China; 13 vis; 16 stand; 18hoofdtelw.; 19 zonnegod; 20 vrouw; 22
kruiderij; 24 zeggen; 26 overeenkomst; 28 hoofdtelw.; 30 ijverig; 32
logement; 34 fout; 35 uitgerust; 38 vulkaanprodukt; 40 laagste; 42
jade;44 herkenningsmelodie;45 vertraagd;46 Eng. titel; 48 Az. land;
50 Oostpolynesiër; 51 graan; 54 gierigaard; 55 vacht; 58 bevel; 59
vochtig; 61 heilige; 63 achter.
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(ADVERTENTIE)

Rob van Rijn

BKunsthandel

Galerie

Bredestraat 4

6211 HC Maastricht

Tel. (043) 25 54 86

| Openingstijden:
B__B I di t/m za van 13 - 18 u

Verkooptentoonstelling
27 november - 31 december
(beide Kerstdagen gesloten)

(C) Standaard Uitgeverij Antwerpen

Limburgs dagblad

de averechtse aap de rechter



binnen/buitenland

Borstkanker groeiende
zorg Nederlandse vrouw

Van onze redactie binnenland

UTRECHT - Nergens in West-
Europa en in Noord-Amerika
komt onder vrouwen zoveel
borstkanker voor als in Neder-
land. Als dit zo blijft, zal één op
de tien vrouwen in ons land in
haar leven borstkanker krijgen.
Véle patiënten overlijden aan
deze ziekte. Toch overleeft ruim
de helft van hen de aandoening,
mede door de vooruitgang in de
Wiedische behandeling.

De jongste gegevens uit de kan-
kerregistratie van de Vereniging
van Integrale Kankercentra
(VIK) in Utrecht laten zien dat

borstkanker de laatste jaren niet
alleen op hetzelfde hoge niveau
blijft, maar zelfs gestaag toe-
neemt. Jaarlijks worden nu ruim
8000 vrouwen voor het eerst en
ruim 500 voor de tweede keer in
hun leven met borstkanker ge-
confronteerd. Van hen overlijden
er ongeveer 3400 aan de ziekte.
Het grotere geregistreerde aantal
gevallen is volgens de vereniging

waarschijnlijk toe te schrijven
aan het vijf jaar geleden begon-
nen bevolkingsonderzoek. Daar-
door worden veel gevallen van
borstkanker vroegtijdig opge-
spoord. Toch is op grond hiervan
de stijging niet helemaal te ver-
klaren.

Ofschoon het derde rapport van
de Nederlandse Kankerregistra-

tic 1989-1991 ook andere vor-
men van kanker betreft, vraagt
borstkanker extra aandacht, zo
meent de VIK. Van alle kanker-
aandoeningen is deze ziekte bij
vrouwen nog steeds doodsoor-
zaak nummer één.
Sinds het begin van het bevol-
kingsonderzoek onder vrouwen
tussen de 50 en de 70 is het aan-
tal geregistreerde gevallen van
borstkanker flink toegenomen.

Een verklaring voor het toene-
mend aantal borstkankers is
moeilijk te geven. Als risicofac-
toren worden een hoge consump-
tie van vet en dierprodukten en
overgewicht na de menopauze
genoemd.

Afwerken van asielverzoeken binnen 24 uur werkt matigend

Aantal asielzoekers daalt
Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - Het aantal asielzoekers daalt. Bovendien wordt
si«ds de opening van aanmeldcentra bij Zevenaar en Rijsber-
§en één op de vijf verzoeken binnen 24 uur afgewezen. Dat is
ttyee keer zoveel als verwacht. De afgewezen asielzoekers krij-

f fjen- geen opvang en worden op straat gezet of het land uit. Dit
uit een brief van staatssecretaris Schmitz (Justitie) aan

Tweede Kamer.
r'yer de eerste negen maanden van
?lt. jaar meldden zich gemiddeld
uizend nieuwe asielzoekers per

*eek. Toen half oktober de aan-
meldcentra open gingen, nam dit
ïjtotal aanvankelijk toe tot 1250.

11 had volgens Schmitz te maken
?et het wegwerken van achterstan-

er>- De weken daarop daalde het
altal aanmeldingen tot respectie-
li_k 833, 772, en 696 per week.

ciatl de in totaal 3551 asielzoekers
Kle zich de eerste vier weken in
gisbergen of Zevenaar hebben

zijn 768 binnen 24 uur

~chmitz waakt ervoor om nu al op-
i^istische conclusies te trekken.

aarvoor functioneren de aanmeld-
Jjtfra nog te kort, zo laat ze weten.

Maar de staatsecretaris heeft wel
aangekondigd om binnenkort ook
op Schiphol de asielverzoeken bin-
nen 24 uur af te gaan handelen. Nu
duurt het vaak nog maanden voor
een vreemdeling die met het vlieg-
tuig is gekomen enige zekerheid
krijgt over zijn aanvraag.

Vreemdelingenwet
De Staatssecretaris heeft de wijzi-
ging van de Vreemdelingenwet,
waardoor asielzoekers uit veilige
landen van herkomst teruggestuurd
kunnen worden, gisteren moeiteloos
door de Eerste Kamer geloodst. Al-
leen GroenLinks stemde tegen. De
fractie vindt het wetsvoorstel onno-
dig omdat de individuele situatie
van de asielzoeker doorslaggevend
is, ook als zijn land van herkomst
als veilig bekend staat.

Het wetsvoorstel veilige landen van
herkomst is onderdeel van het pak-
ket maatregelen waarmee Schmitz
het aantal asielzoekers volgend jaar
wil terugdringen van 55.000 (dit
jaar) naar 35.000. Het wetsvoorstel
Veilige derde landen, dat gister-
avond in de Tweede Kamer werd
behandeld, de aanmeldcentra en de
'vliegende brigades' achter de gren-
zen zijn de andere maatregelen.

Onderzoek
Berlusconi
in gevaar

jOlvlE - De Milanese magistraten
Je zijn belast met de operatie
~chone handen' mogen niet langer

doen naar corruptie bin-
&n de fiscale politie, de Guardia di
'lanza. De beslissing van het Hof, atl Cassatie om het onderzoek over

6 hevelen naar het Openbaar Mi-
isterie van de stad Brescia, wordt
|e2ien als een poging om premier
erlusconi, die verwikkeld is in de-

lfde zaak, uit handen van justitie

:*et Hofvan Cassatie ging in op eenerzoek van de advocaat van eenan de 48 officieren van de Guardia
1 Finanza die worden beschuldigdan corruptie. De raadsman voerde
atl dat het onderzoek en ook het

Proces, dat de volgende week van
'art zou gaan, om 'technische rede-
®n' niet langer in Milaan kunnen

Paatsvinden.
,'aatsvervangend procureur D'Am-
i.r£sio zei de beslissing onbegrijpe-
')k te vinden.

Bewijslast
In feite wordt met de inwerkingtre-
ding van de wet Veilige landen van
herkomst alleen de praktijk gefor-
maliseerd. Op dit moment is het al
zo dat ambtenaren van de Immigra-
tie- en Naturalisatiedienst (IND)
asielzoekers uit veilige landen af-
wijzen, tenzij hun persoonlijke si-
tuatie in dat landgevaarlijk is.
Het verschil na de inwerkingtreding
van de wet zit hem in de omkering
van de bewijslast. Op dit moment
moet de IND bewijzen dat de asiel-
zoeker geen gevaar loopt in het land
waar hij vandaan komt. Straks
moet de asielzoeker bewijzen dat
het in zijn (veilige) land voor hem
wel degelijk gevaarlijk is.

Jeltsin dreigt met gewapende tussenkomst

'Onbekende' vliegtuigen
bombarderen Tsjetsjenië

Van onze correspondent

- De Tsjetsjeense hoofd-
tad Grozni is gisteren aangevallen
.°or niet nader geïdentificeerde

,llegtuigen. Het bombardement
s^yam enkele uren nadat de Russi-
che president Jeltsin deTsjetsjeen-,e President Doedajev 48 uur detijd
ad gegeven om een eind te maken
ari de burgeroorlog in de Kauka-

_^s-republiek en gevangen geno-
jVen Russen vrij te laten., et ministerievan Defensie in Mos-ou verklaarde meteen na het
t^htbombardement, dat er geen, gevechtsvliegtuigen bij

waren. Volgens de
sjetsjenen zijn echter een ge-, echtsvliegtuig met Russische te-, en-S en twee helikopters neerge-

!jaa ld. Interfax meldde dat de
,s]etsjeense televisie er videobeel-ven van heeft latenzien. Bij de aan-a* zijn tien mensen om het leven

,sekomen Gebouwen en verkeers-llegtuigen bij het vliegveld in de
.Uitenwijken van Grozni zijn zwaarfcschadigd.
r.ictator Doedajev, die in 1991 de
r eii miljoen inwoners tellende berg-

onafhankelijk van Rus-ean d maakte, is al maandenlang in
ven hevige strijd verwikkeld met

oppositiebewegingen.en ervan, de Tsjetsjeense Voorlo-
r lSe Raad, wordt door Rusland er-
*e«d en gesteund.

Het breekpunt voor Rusland kwam,
toen afgelopen weekeinde een op-
positionele aanval met tanks op
Grozni werd afgeslagen. Bij de ge-

vechten werden zeventig oppositie-
strijders gevangen genomen, onder
wie een groot aantal Russen.
Doedajev verklaarde maandag dat
deze Russen als 'krijgsgevangenen'
zouden worden behandeld als Mos-
kou erkende dat het om reguliere
Russische militairen ging. Er zou
echter executie volgen als Rusland
bleef volhouden dat de gevangenen
hoogstens huurlingen kunnen zijn,
zoals defensieminister Gratsjov
heeft verklaard.
Gistermorgen eiste Jeltsin dat alle
gewapende eenheden in Tsjetsjenië
binnen 48 uur worden ontwapend.
Tevens zei hij dat Rusland 'met alle
ter beschikking staande middelen'
in Tsjetsjenië zou ingrijpen om het
'bloedvergieten te beëindigen' en de
rechten en levens van de gevange-
nen te beschermen. Ook zou de
noodtoestand worden afgekondigd.
Doedajev legde het ultimatum, dat
neerkomt op dreiging met een Rus-
sische invasie, echter naast zich
neer.
Doedajev heeft inmiddels de islami-
tische landen om hulp gevraagd te-,
gen de 'Russische agressie. Diverse
politici, onder wie oud-Sovjet-pre-
sident Gorbatsjov hebben zich al'
tegen Jeltsins ultimatum uitgespro-
ken. Zij vrezen datRusland betrok-
ken raakt bij een langdurige guer-
rilla-oorlog naar het voorbeeld van
Afghanistan.

Schorsing Euro-rebellen
verzwakt positie Major

Van onze redactie buitenland

LONDEN - De verwijdering van
acht Euro-rebellen uit de Conserva-
tieve fractie verlost de regering van
premier Major van een groep hard-
nekkige plaaggeesten, die de een-
heid van de partij op het spel bleef
zetten. Maar de positie van de Con-
servatieven is aanzienlijk verzwakt,
al zal het kabinet er in blijven sla-
gen wetgeving door het parlement
te loodsen. De 'dertigjarige oorlog'

over Europa lijkt zeker nog niet de-
finitief gestreden.
De uitzetting van de acht is de
meest draconische maatregel die de
leiding van de regerende Conserva-
tieven deze eeuw tegen partijgeno-
ten heeft genomen. Ze weigerden
maandagavond de regering te steu-
nen in een vertrouwenskwestie in
het Lagerhuis over de verhoging
van de Britse bijdrage aan de Euro-
pese Unie
Theoretisch heeft de regering haar
krappe meerderheid in het Lager-
huis geheel verloren. De Conserva-
tieve fractie in het Lagerhuis telt nu
321 leden, terwijl de oppositie van
Labour en de Liberaal Democraten
plus de dissidente Tories 325 zetels
inneemt. Volgens sommige com-
mentatoren geeft Major nu leiding
aan het derde minderheidskabinet
sinds de Tweede Wereldoorlog.
Het kabinet verwijt de dissidente
Tories de eenheid in de partij te
doorbreken. De groep was vorige
week nog ongeveer twintig afge-
vaardigden groot, maar dreigemen-
ten van partijleiders dat ze niet op
de kandidatenlijsten zouden terug-
keren deden hun werk. Bovendien
geven opiniepeilingen aan dat de
Conservatieven, dieruim 30 procent
achterliggen op Labour, vervroegde
verkiezingen zouden verliezen.
In de praktijk behoudt de regering
haar meerderheid door medewer-
king van de dissidenten aan het
overige beleid en steun van de
Noordierse afgevaardigden. Maar
het gezag van de premier heeft door
de onenigheid in eigen kring een
deuk opgelopen.
Dezelfde afschrikking zal werken
als het gaat om plannen van sommi-
ge Conservatieve 'backbenchers' om
Majors leiding aan te vechten, zoalS
de interne coup waarbij Margaret
Thatcher werd -afgezet. Dit vereist
echter 34 handtekeningen, die er
vandaag naar het zich laat aanzien
niet zullen zijn.

Kunstgebit
op avontuur

AMSTERDAM - Een kunstge-
bit uit Heerhugowaard is na een
zeereis van drie maanden weer
thuis, in de mond van de 60-ja-
rige Cor Stoop. Die was het
hulpstuk al sinds een feestelijk
tripje op 3 september kwijt,
maar een hongerige kabeljauw
en een Amsterdamse winkelier
speelden voor reddende enge-
len.
Stoop: „We maakten een boot-
tochtje naar aanleiding van de
trouwdag van mijn dochter.
Maar het stormde hevig en ik
werd zo beroerd dat ik moest
overgeven. Daar ging mijn ge-
bit."
Dat gebit beleefde een avontuur
dat sterk overeenkomt met dat
van de Bijbelse Jonas, die in een
walvis verdween. De tanden
van Stoop werden verorberd
door een kabeljauw. Het beest
werd dit weekeinde gevangen
door de Amsterdamse sportvis-
ser Slamat. Die sneed de vis
thuis in drie stukken en stootte
daarbij, op de ongebruikelijke
maaginhoud van zijn vangst.
Slamat schakelde Radio Noord
Holland in. Zijn oproep werd
gehoord door Stoop. De inwo-
ner van Heerhugowaard snelde
naar de studio en het gebit
bleek prima te passen. „Ik ben
dolblij dat ik het weer heb," al-
dus Stoop.

punt uit
Unicef

Het sturen van VN-vredessol-
daten naar vluchtelingenkam-
pen voor Rwandezen in Zaïre
en Tanzania zou waarschijnlijk
alleen maar leiden tot meer ge-
weld. Dat heeft de vertegen-
woordiger van Unicef in Rwan-
da, Nigel Fisher, gezegd. Fisher
ging met zijn uitspraak in te-;
gen VN-secretaris-generaal
Boutros Boutros-Ghali, die
heeft gezegd dat er vredessol-I
daten nodig zijn om de orde irr
dekampen, waar in totaal meer
dan 1 miljoen vluchtelingen
verblijven, te herstellen.

Vrijspraak
Het ministerie van Justitie
weet niet waarom rijden onder
invloed steeds vaker eindigt in
vrijspraak. Een inmiddels be-
gonnen onderzoek moet binn
nenkort de gewenste duidelijk-
heid verschaffen. Dat vindt
plaats nu het Centraal Bureau
voor de Statistiek (CBS) een
verdubbeling van het aantal
vrijspraken in de periode
1980-1992 heeft gemeld. In de
periode 1980 tot 1984 eindigde
1,2 procent van allerechtzaken'
voor rijden onder invloed in
vrijspraak. In de afgelopen vieii
jaar ('B9-'93) steeg dat percenJ
tage tot 2,3 procent.

Kinderporno
De jeugd- en zedenpolitie heeft
enige tijd terug in Amsterdam
een 31-jarige man gearresteerd
die wordt verdacht van het ma-
ken en het in bezit hebben van
kinderpornografie. De politie,
heeft 71 foto's in beslag geno-
men die voor het merendeel
kinderporno vertonen. Op de
foto's staan een meisje van drie
jaar en een volwassen man en
vrouw. Een medewerker van,
een ontwikkelbedrijf ontdekte
de foto's en tipte de politie.

Brand
Bij een brand in een afgeladen
discotheek in het noorden van
China zijn zondagmiddag ten
minste 233 mensen omgekomen
en zestien gewond geraakt. Dat
heeft het Liaoning Dagblad
vandaag gemeld. De meeste
slachtoffers vonden de dood
doordat zij door rook be^
dwelmd raakten en niet meer
kónden vluchten. Slechts 19
mensen wisten te ontsnappen
aan devuurzee

Schuldenlast
Minister Zalm van Financiën
zit in zijn maag met schulden
die Iran aan Nederlandse on-,
dernemers heeft. Dit jaarheeft
de bewindsman al 182 miljoen
gulden moeten neertellen onv
de betrokken bedrijven schadel-,
loos te stellen. Voor komend
jaar heeft Zalm alvast 20 mil-
joen gulden opzij gezet. De bee-
trokken ondernemers hebben
voor hun Iraanse opdrachten
een export-kredietverzekering
afgesloten bij de NCM in Am-
sterdam. Exportkredietverze-
keringen zijn herverzekerd bij
de Staat der Nederlanden. In-
dien er een schade optreedt,
komt de rekening uiteindelijk
vrijwel altijd bij Financiën te-
recht.

# Milieudefensie bood gistermiddag een 'namaak-Wijers' (links) en GroenLinks-kamerlid
Paul Rosenmoller een Borssele-taart aan. De 'kerncentrale' werd ter plaatse genuttigd.

Foto: GPD

(ADVERTENTIE)

I Als unu de bon invult helpen wij u \
I zonder kleerscheuren de loongrens over.
I Keken daar maar op. £>< '■ I

Op een dag is het zover: u over- maken. Neem een ziektekosten- zon verzekering bovendien
schrijdt de loongrens. Uw zieken- verzekering van CZ. Een royale nog voordelig ook. Zodat u echt_ fondsverzekeringvervalt en u verzekering waar u op kunt van uw loonsverhogingkunt ~moet zich opeens particulier rekenen. Ook als u een beroep profiteren. Zorg ervoor dat u■ verzekeren. Wie dat goed aan- wilt doen op wat minder alle- met de juistepapieren de '

■ pakt, hoeft zich geen zorgen te daagse specialismen. Bij CZ is loongrens overschrijdt. ■

Stuur de grensbon in en ontvang onze informatie binnen enkele dagen thuis. Doe het vandaag nog, dan is I■ het snel geregeld.Als dat geen stap vooruit is?! I
Naam: Voorletters: m/v
Adres:

■ Postcode: Plaats: .
Tel, privé: Tel, zaak:
Leeftijd man*: Vrouw*:
Leeftijd kind(eren): £ / l /

* □ loondienst □ zelfstandig □ onderwijs □ student □ overige
Nu verzekerd bij: __^^~_W_____ ■_
Ik wens wel/geen bezoek aan huis. B M *^«^

■ *Door leeftijdstoeslagen bij overstap is ons aanbod waarschijnlijk minder interessant voor personen ouder dan 45 jaar. GROEP
Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. zorgverzekeringen

B Stuur de bon in een envelop (zonder postzegel) naar CZ groepZorgverzekeringen, Antwoordnummer 4045, f- ■"6400 VC Heerlen. Hebt u nog vragen? Bel dan ons informatienummer: 045 -711989. REKEN DAAR MAAR OP. s i
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Felle kritiek
WEU-leden

op Van Mierlo
- Minister Van Mierlo van

buitenlandse Zaken is gistermorgen
de Assemblee van de West-

.kiropese Unie (WEU) fel bekriti-
seerd. Na de assemblee een balans
'Je hebben gegeven van het Neder-
lands voorzitterschap van de WEU
'Vilde Van Mierlo slechts drie vra-
gen van assemblée-leden beant-

! woorden, terwijl er veel vragen. waren rond de strijd in Bihac in,Bosnië. Van Mierlo, in zijn hoeda-

■ ligheid van WEU-voorzitter, beriep
! zich op tijdnood. „Het spijt me ver-
schrikkelijk, ik moet om 12 uur op
|pet vliegveld zijn, anders vertrekt
:,iet vliegtuig zonder mij."
■Dit schoot diverse leden van de as-
semblee in het verkeerde keelgat.
Het Engelse assemblée-lid Lord
jFinsberg sprak van minachting
[voor de vergadering. „Ik ben al tien
,jaar lid van de assemblee, maar ik, leb het nog nooit eerder meege-
maakt dat een dienstdoend voorzit-

i :er weigert op vragen van de assem-
alée in te gaan." Het Franse assem-;3lée-lid Jacques Baumel zei begrip

':e hebben voor het feit dat Van,Vlierlo door een aantal belangrijke,Dijeenkomsten in een lastig parket:zit. Maar dat een vliegtuig zonder

de minister zou vertrekken, noemde
hij flauwekul. „Of hij weet de
macht die een minister van Buiten-
landse Zaken heeft, niet te gebrui-
ken, of het is een smoesje." Baumel
bood Van Mierlo tijdens de verga-
dering aan om voor hem een tele-
foontje naar premier Balladur te
plegen. „Dan is binnen vijf minuten
geregeld dat uw vliegtuig een uur
later kan vertrekken." De Neder-
lander Dirk-Jan Blaauw (VVD)
noemde het incident 'hoogst pijn-
lijk.

Vaag
De universiteiten en hogescholen
lieten kort na Ritzens toezeggingen
tijdens het kamerdebat weten dat
ze die erg vaag en onduidelijk von-
den. Ritzens voorzichtige opening
kwam erop neer dat er met het ka-
binet te praten valt over het tempo
en de omvang van de bezuinigingen
in het hoger onderwijs, als de in-

stellingen bereid zijn zich tot het
uiterste in te spannen om kosten te
besparen en mee te werken aan een
wijziging van het stelsel van hoger
onderwijs.

De HBO-Raad, de vereniging van
hogescholen, liet vorige week weten
wel bereid zijn om Ritzens toelich-
ting aan te horen. De universiteiten
vrezen echter dat ze van zon ge-
sprek niets wijzer worden. „Wij
willen absolute duidelijkheid. En
die kan volgens ons het best schrif-
telijk worden gegeven," aldus een
woordvoerder van de VSNU. De
universiteiten en hogescholen hou-
den vast aan hun weigering om te
praten over een nieuw stelsel van
hoger onderwijs, zolang 'het mes
van de bezuinigingen' niet van tafel
is.

Bonden
Ook de onderwijsbonden zijn er gis-
teren niet in geslaagd hun conflict
met de minister over een wijzi-
gingsvoorstel van de TweedeKamer
bij te leggen. Het amendement
beoogt de afschaffing van af-
vloeiingsregelingen in het onder-
wijs. De bonden willen nu vandaag
in een gesprek met deVaste Kamer-
commissie voor Onderwijs proberen
het omstreden voorstel van tafel te
krijgen.

Volgens een brede meerderheid in
de Kamer zijn de afvloeiingsrege-
lingen niet langer noodzakelijk,
omdat onderwijzers in de toekomst
niet meer aan één school verbonden
zijn. Ze worden aangesteld door een
schoolbestuur dat meerdere scholen
onder zijn hoede heeft.

Een kabinet voor 150.000 gulden
DOORCARELGOSELING

DEN HAAG - Het duurde 109
dagen. Er waren vijf informa-
teurs bij betrokken waarvan er
één zelfs twee maal optrad (Eer-
ste-KamervoorzitterTjeenk Wil-
link) en een ander (Kok) uitein-
delijk ook nog als formateur aan
de slag mocht. En dat alles voor
150.000 gulden. Op het ministe-
rie van Financiën spreken ze van
'een tegenvaller. Bij Algemene
Zaken, het departement van de
premier, over een 'technische
zaak.

Hoe dan ook, de vorming van het
paarse kabinet kostte 1375 gul-
den per dag. Een fors bedrag,
waarbij al snel de salariskosten
van de betrokken informateurs
in gedachtenkomen als naar een
verklaring wordt gezocht. Niets
daarvan, de informateurs wer-
ken voor niets. Het is een ere-
baan waarvoor de koningin

iemand 'roept. Een salaris vra-
gen is dan uit den boze.
Waar is het geld dan wel aan op-
gegaan? Ten eerste was er zon
50.000 gulden nodig om het per-
soneel van de Eerste Kamer te
betalen voor de overuren die tij-
dens de formatie werden ge-
maakt. De informateur houdt
immers kantoor in de Eerste Ka-
mer dus moeten daar mensen
zijn die zorgen voor de beveili-
ging, versnaperingen, telefoon-
verbindingen en het drukken
van stukken. Normaal worden
betrokkenen betaald door Bin-
nenlandse Zaken, maar dat de-
partement stuurt de rekening
van een formatie rechtstreeks
door naar Algemene Zaken.
Tweede grote post (40.000 gul-
den) zijn de reis- en verblijfkos-
ten van de informateurs. De auto
met chauffeur valt eronder,
evenals een overnachting in een
Haags hotel. Circa 30.000 gulden
staat onder 'representatie' ge-
boekt: een verhullende term die

de kosten van maaltijden en
drankjes omvat. Bureaukosten
zijn goed voor 10.000 gulden.
Een bedrag dat vooral is uitge-
geven aan het huren van compu-
ters en het leggen van de nood-
zakelijke verbindingen, onder
meer via de dakgoot van het ge-
bouw van de Eerste Kamer.

Tenslotte is er de post 'overige':
20.000 gulden. Neergeteld voor
het kopiëren van bijvoorbeeld
het concept-regeerakkoord als-
mede de definitieve versie ervan:
zon honderd pagina's, A4dub-
belzijdig en danin een paar hon-
derd exemplaren. Dat kost toch
al gauw enkele duizenden gul-
dens per keer.

Blijft de vraag of er van een te-
genvaller voor de schatkist spra-
ke is. Dat is moeilijk uit te ma-
ken. Op de begroting van Alge-
mene Zaken is geen geld gereser-
veerd voor kabinetsformaties. Er
valt immers niet aan te geven

wanneer een kabinet valt en een
nieuw gevormd moet worden, en
hoe lang dat laatste gaat duren.
Er is wel een vaste afspraak tus-
sen Algemene Zaken en Finan-
ciën die erin voorziet dat als
Algemene Zaken kosten maakt
voor een kabinetsformatie, die
zonder meer door Financiën
worden vergoed. Met andere
woorden: de schatkist wordt
aangesproken omdat er ook op
de begroting Financiën geen ar-
tikel 'kabinetsformatie' staat.

Het is op zich dus een tegenval-
ler als er kosten ontstaan en de
schatkist aangesproken moet
worden. Een tegenvaller voor
minister Zalm in dit geval. Mo-
gelijk is ook de hoogte van het
bedrag reden voor treurnis. Vier
jaar geleden bedroegen de kos-
ten voor deformatie van het der-
de kabinet-Lubbers nog geen
100.000 gulden. Maar nu is er
dan ook iets heel bijzonders uit
voortgekomen.

binne/buitenland

Frisse wind uit het Noorden blijft voorlopig achterwege

Noorse afwijzing EU geen ramp
Van onze correspondente

BRUSSEL - In het Skandinavische
kamp in Brussel overheerste afgelo-
pen nacht cynisme, nadat duidelijk
was geworden dat hun Noorse kom-
panen detoetreding tot deEuropese
"Unie hadden afgewezen. De Noren
gedragen zich als de Marx Brothers,
werd spottend gezegd: 'Wij zijn te-lgen iedere club die ons als leden zou
iwillen toelaten.

/ achtergrond _
Be toetreding van Noorwegen zou,
na Oostenrijk, Finland en Zweden,
de slagroom op de Europese taart
pjn geweest, maar een ramp is het
nei' van de Noren niet. Sommigen
_n Brussel bespeurden zelfs een ze-
kere opluchting, toen duidelijk
werd dat de nee-stemmers zouden
gaan winnen. Met de Noren zou het
£antal Euro-sceptici in de Europese
Unie flink zijn gestegen, geloofden
■ze. Dat gevaar was nu in ieder geval
geweken.

Pc Noren blijken domweg geen be-
jioefte aan de Europese Unie te
nebben. Financieel zijn zij nog ja-
renlang verzekerd van hun aanzien-
lijke olie-inkomsten. Op veilig-
heidsgebied hebben ze, anders dan
Oostenrijk, Finland en Zweden, de
Navo achter zich staan. Of deNoor-
Be industrie er zo ongeschonden
yanaf komt, is echter een andere
yraag.
In Noorse industriëlekringen vreest
menigeen negatieve gevolgen van
deuitslag van het referendum. Voor
■vele industrieën kan het nu aan-
trekkelijk worden om hun geld el-
ders, op de Europese binnenmarkt,
te investeren. De Zweedse - en
jdaarmee nu de Europese - grens is

tenslotte heel dichtbij. Die grens op
zichzelf zal al een probleem gaan
vormen. De Zweeds-Noorse
scheidslijn is niet de meest natuur-
lijke en zeker niet een die gemakke-
lijk te controleren zal zijn. Noorwe-
gen is ineens een vreemde 'schil' om
de Europese Unie heen geworden.
Hoe dan ook is het een tegenslag

dat met het Noorse 'nee' het tradi-
tionele, vooruitstrevende Skandina-
vische blok doorbroken is. De Ne-
derlanders, Denen en Duitsers, die
al jarenlangstreven naar een betere
Europese milieuwetgeving en meer
democratische controle over het
doen en latenvan de ministerraden,
hadden best wat meer steun uit het

noorden kunnen gebruiken.
De Skandinaviërs hebben sinds de
uitbreidingsonderhandelingen van
dit voorjaar mee aan tafel gezeten
in Brussel en meegepraat. Daarbij
is het in ieder geval de Duitsers al
duidelijk geworden dat, om welk
onderwerp het ook ging, de Skandi-
naviërs 'ons nader zijn dan de Fran-

sen en de Engelsen', zoals een Duits
ambtenaar in Brussel het onlangs
uitdrukte.

Ook de Duitse voorzitter van het
Europees Parlement, Klaus
Haensch, en de Nederlandse Euro-
Commissaris Hans van den Broek,
die de uitbreidingsportefeuille van
de Unie beheert, prezen in de afge-
lopen maanden regelmatig de de-
mocratische deugden van de Skan-
dinaviërs. Ze spraken over 'een
frisse wind uit het noorden', over
meer openheid en minder achterka-
mertjespolitiek. De Zweden en de
Finnen zullen ongetwijfeld hun
'Skandinavische kaart' uitspelen,
maar ze hadden met de Noren erbij
nog net iets sterker gestaan.

Financieel gezien is het Noorse 'nee'
ook ongunstig voor de Europese
Unie. Net als de andere drie toetre-
ders zou Noorwegen een zogeheten
netto-betaler aan de Europese Unie
worden. De begroting van de EU
zou er met de Noorse bijdrage flink
op vooruit zijn gegaan, wat onder
meer met het oog op de toekomstige
uitbreiding met de landen uit Mid-
den- en Oost-Europa geen overbo-
dige luxe is. De bruidsschat is nu
echter ineens flink geslonken.

Een tegenvaller is tenslotte dat de
sociale politiek van de Europese
Unie nu niet de grote doorbraak zal
maken, waarop velen hadden ge-
hoopt. Ook op dit gebied waren alle
ogen op Skandinavië gericht. Met
de Noren erbij zou die sociale poli-
tiek wellicht net dat duwtje hebben
kunnen krijgen die nodig was.

Het Noorse nee mag dan geen ramp
zijn voor de Europese Unie, het is
wel een gemiste kans.

" Noren vallen elkaar in de armen en vieren feest na hun 'nee' tegen deEU. Foto: Al

Universiteiten zien
gesprek met minister

Ritzen niet zitten
Van onze redactie binnenland

DEN HAAG - De universiteiten
hebben geen behoefte aan een mon-
delinge toelichting van minister
Ritzen (Onderwijs) op diens toezeg-
gingen over een mogelijke verzach-
ting van de bezuinigingen op het
hoger onderwijs. De VSNU, de ver-
eniging van samenwerkendeNeder-
landse universiteiten, heeft Ritzen
gisteren in een brief wel verzocht
om een schriftelijke toelichting. Dit
om 'misverstanden te voorkomen.

De universiteiten reageren daarmee
op een brief die Ritzen hen vorige
week zond. Daarin gaf hij aan
graag van gedachten te willen wis-
selen over de voorzichtige toezeg-
gingen die hij enkele dagen eerder
had gedaan, tijdens het debat over
de onderwijsbegroting in de Tweede
Kamer.

De minister probeerde daarmee de
impasse te doorbreken die ontstond
nadat de universiteiten en hoge-
scholen hadden gezegd niet verder
met hem te willen praten zolang de
dreigende bezuiniging van 500 mil-
joen gulden uit het regeerakkoord
niet van tafelis.

Veilig vrijen
met seksflop

BRUSSEL - Veilig vrijen hoeft
voor Belgische jongeren niet
langer een probleem te zijn. Er
is nu namelijk een computer-
programma - voor beginners en
gevorderden - met een kwis
over veilig vrijen en over aids.
De jongerenbewegingvan het
socialistische ziekenfonds,
MJA, is met dezeseksflop geko-
men omdat uit onderzoek blijkt
dat vele jongeren niet weten
hoe ze veilig kunnen vrijen.
Daarom schakeldenzé het snel-
le, bij jongeren populaire, me?
dimn in. Achter de computer
kunnen meisjesen jongensleren
hoe ze veilig vrijen. Het pro-
gramma biedt keus uit .een
achttal onderwerpen, zoals
aids, condooms,■de pil, seksueel
overdraagbare aandoeningenen
manieren om te vrijen. Bij een
fout antwoord verschijnt - be-
halve het goede antwoord - ook
een toelichting. De computer
houdt de score bij en beloont de
perfecte speler met een diploma
van 'Veilig Vrijer.

Misdaad
Misdaad heet nog steeds te
lonen en dat principe geldt
kennelijk ook voor oorlogs-
misdaden. De Bosnische
Serviërs hebben de strijd om
de hegemonie in het groot-
ste deel van Bosnië in hun
voordeel beslist. Zij hebben
zich niets aangetrokken van
alle internationale afspraken
en conventies. Ze gingen

geen enkele afschuwelijke oorlogsmisdaad uit de weg en deson-
danks worden ze nu beloond voor dat mensonterend optreden.
VN en Navo zijn afgegaan door de zijdeur en hadden, gezien
de uiteindelijke resultaten, beter helemaal weg kunnen blijven. De
lidstaten van beide organisaties waren niet bereid risico's te ne-
men en de middelen te verschaffen om werkelijk iets aan de situa-
tie te veranderen. Geen enkel land hoeft deze organisaties nu
nog serieus te nemen, ook al gezien de smadelijke aftocht van
de VN uit Somalië en het wankele optreden in Rwanda.
De hoop binnen de internationale gemeenschap is vervlogen, dat
de bloedige opmars van de Serviërs in Bosnië nog tot staan kan
worden gebracht. Toch probeert de Amerikaanse regering het
door de Serviërs verworpen vredesplan voor Bosnië zo aan te
passen dat zij misschien nog tot onderhandelen kunnen worden
overgehaald. Het belangrijkste aas dat de Serviërs wordt voorge-
houden is de mogelijkheid van een politieke unie tussen Serviërs
in Bosnië en hun volksgenoten in Servië. Zo worden Servische
veroveringsdrang en volkerenmoord nog eens extra beloond door
meer dan de helft .van Bosnië aan Groot-Servië af te staan.
De basisstrategie van de internationale gemeenschap is om ten
koste van alles het vredesproces weer aan de gang te krijgen en
een landelijk staakt-het-vuren te bereiken. Maar van een vredespro-
ces kan in het verscheurde land hoegenaamd geen sprake meer
zijn, als de Serviërs alle troefkaarten in handen hebben. De Bosni-
sche Serviërs lachen om de doorzichtige pogingen van de interna-
tionale gemeenschap. Ze zullen zich er niets van aantrekken.
Het vredesproces ligt sinds juli stil na de afwijzing van het eind-
plan door de Bosnische Serviërs. Moslims en Kroaten hadden het
wel aanvaard. Het plan voorzag in opsplitsing van Bosnië binnen
een losse federatie in vrijwel gelijke delen tussen de moslims' en
de Kroaten en de Serviërs, ofschoon de laatsten, na de recente
veroveringen, rond 70 procent van het gebied beheersen.

P.S.

VVD en D66 in lift na
honderd dagen paars

HILVERSUM - Zowel de VVD als
D66 zouden als er nu verkiezingen
worden gehouden op een winst van
twee zetels mogen rekenen ten op-
zichte van de uitslag van de kamer-
verkiezingen van 3 mei. Daarente-
gen zou de PvdA na de eerste
honderd dagen van het kabinet-
Kok vier zetels moeten inleveren.
Dat blijkt uit een enquêete die het
Nipo de afgelopen week in opdracht
van het tv-programma '2 Vandaag'
heeft gehouden.

PvdA en VVD staan er wat betreft
de kiezersgunst op dit moment even
'goed' voor als het CDA. Alle drie
partijen zouden volgens de enquête
op 33 zetels mogen rekenen. D66
scoort 26 zetels.
Bij de kleinere partijen zijn vooral
de scores van de ouderenpartijen en
de Centrumdemocraten opmerke-
lijk. Van de drie ouderenfracties,
die nu samen over zeven Kamerze-
tels beschikken, zou alleen het AOV
met drie zetels overblijven. De Cen-
trumdemocraten zouden op dit
moment twee van hun drie zetels
moeten inleveren.
Alle andere kleine partijen staan
honderd dagen na de start van het
kabinet-Kok hoger in de peilingen
dan bij de verkiezingsuitslag van 3

mei. Zo staat GroenLinks nu
acht zetels (is vijf), de SP op drieC
twee), de SGP op vier (is twee) *j
het GPV op drie (is twee). Alleen «
RPF blijft volgens de enquête pre
cies gelijk met drie zetels.
Het Nipo onderzocht ook, in h"*
verre kiezers weten welke minis^
op welk departement zit. Premi*!
Kok scoort wat dat betreft h,
hoogst met 85 procent, gevolgd do*
Onderwijsminister Ritzen (64 p-
cent), minister Pronk voor OntW#
kelingssamenwerking (54 procef'
en minister Van Mierlo van Buite"
landse Zaken (52 procent).
Het minst bekend zijn Milieumini*
ter De Boer (5 procent), Landbouw
minister VanAartsen (9 procent)f\
vice-premier en minister van BW
nenlandse Zaken Dijkstal (12 pl]
cent). Minister Melkert van Socm
Zaken en zijn collega Zalm van A
nancien komen uit op 13 procefl
Minister Wijers van Economisch
Zaken is bij 16 procent van dekM
zers bekend.
Ook wat betreft vertrouwen scoöl
premier Kok het hoogst (67 pf?
cent), op de voet gevolgd door ö>J
nister Sorgdrager van Justitie _
procent). Onderwijsminister Ritzfl
geniet voorlopig het minste vertrok
wen (29 procent).

(ADVERTENTIE)

W£Es^ NEPAL-STUNT
Hf__\_w^ alle India-lran tapijten sterk afgeprijsd

200 x 150 VAN 990,- NU 475,-
-240x170 VAN 1350,- NU 650,-
-250x200 VAN 1650,- NU 790,-
-300x200 VAN 1980,- NU 950,-
-350x250 VAN 2990,- NU 1550,-

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

PROMENADE 145-147 HEERLEN

Woensdag 30 november 1994 <4

(ADVERTENTIE)

Yijmpsaan
Sint Nicolaas.

VANDERBILT
EAU DE TOILETTE Q AC
Flacon 15 ml JAtt Ö.^7D
NAF NAF
EAU DE TOILETTE Q AC
Flacon 15 ml JAAST 0.^70
CARACTERE
AFTER SHAVE Q AC
Flacon 30 ml JLTrST Ö.^JD
JANSENS
SPECULAASCAKE O >|Q
Verpakt 400 gram -_mmTZ7 _

Aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 3 december a.s..

ELr |l I \ lg^__Z7—&
Lage prijzen en winkelgerflakonder één dak.
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Vut-leeftijd in
belgiënaar 55

r»S]£L - Regering en werk-
"jh en werknemersorganisaties
j

elgië zijn het gisterochtend
Seworden over verlaging van

"'-leeftijd tot 55 jaar. Het is een. e maatregelen uit een sociaal
voor de komende twee

i~at akkoord staat geheel in
«en van het scheppen van ba-

j la lastenverlichting en herver-, 8 van werk. Het is van toepas-
fe°P de 2,2 miljoen werknemers. Particuliere sector.

die vanaf 1 januari
U t

een langdurig werkloze in
neemt, heeft recht op verla-

y|avan de sociale premies. Die
'jip 8 kan omgerekend maxi-

°ooo gulden per jaar bedra-. bedrijven die door middel van
[ rdeling van arbeid nieuwe ba-

cheppen, komen in aanmer-rv °°r een premie. De regering
t^plniatig toezien op de ont-
tet l 8 van de werkgelegenheid
w bedrijfsleven.

i gj.^aging van de vut-leeftijd, in
(ï_^ sPreekt men van brugpen-
e<n' toi 55 jaar is een breuk met
Ifyj.^d van de laatste jarenom de
fj ?sgrens te verhogen tot 58
uj.^e huidige vut-leeftijd ver-e Per bedrijfstak. De maatregel

01a ?^een voor werknemers met
.1 jrl:>eidsverleden van ten minstee j6ar en loopt in beginsel tot eind
il'r öt °eiaal akkoord is geïnspireerd
fDt

,net succesrijke banenplan
I' ih„ Ageren. Daarmee werden
r^ anderhalf jaar 65.000 jonge
ss>°zen aan de slag geholpen.

beurs

ttflatievrees
ji(e - Op een onvriende-

_(j Amsterdamse effectenbeurs
*lw Sferen vooral buitenlandse
lej.l s hun cyclische waarden aan.
L *ste daler onder de hoofdfond-
lU^KLM, die na het optreden
[ 'grote, buitenlandse, koper'
i]ji oclem onder zich voelde weg-
k en- KLM verliet de vloer met
sorties van f 1,20 op f 43,20.
it) AX-index noteerde een minusa''o punten op 406,74.

tde ns de ochtendhandel ging de
Kr,* nog licht omhoog tot 409,92
et ?*" maar de sterke stijging van
'o^^rikaanse consumentenver-
Ijnj en gooide roet in het eten. Die
Mat Was kerker dan verwacht
\ !i stfmuleerde prompt de angst
!t! inflatie. In Nederland wa-e obligaties dan ook lager. De
rjp ,2en liepen op tot gemiddeldbubbeltjes.
l4 j,ar» der Grinten was de witte
e^nnen de top-30. Vooral klei-
51 e ers dreven Océ omhoog op f
V plus van f 2,50, zo verklaar-
ij^n handelaar.
m |emarm kon gedurende de dag
etSg orden gehandeld na het af-
let y Van de overnamegesprekken
Dlb reuhand over Deutschen Wag-
f6£a u (DWA). De handelsonder-
WJ1^ duurde langer dan ver-
'\ï e* Amsterdamse beursbe-
eg6 was erg ontevreden over
itl(_e nn'S eerste> korte, verkla-
Mip^ 1 e^s';e een extra, uitgebreide,
ititj hting. Die kwam pas aan het
m_i de dag. De handel in Bege-
\f. 2a* daarom pas vanmorgenen beginnen.

\St KLM lagen VNU en Hoogo-
'fiffe echt in de markt. VNU zakte
.?q °P f 171,50, een verlies van f
6f jj °°govens stond eveneens on-

Het staal- en aluminium-<^|et^f 2 liggen op f 74.

Hoofdfondsen v.k. sk
ABN AmroHold. 60,70 60,50
Aegon 109,40 108,00
Ahold 52,10 51,60
Akzo Nobel 195,00 194,60
BolsWes.c. 35,10 35,30
CSM eert. 65,30 65,40
DordtschePetr. 195,60 197,20
DSM 134,00 130,70
Elsevier 17,60 17,50
Fokker eert. 15,10 15,00
FortisAmevcert. 74,00 73,20
Gist-Broc. eert. 45,80 45,70
Heineken 253,30 252,30
Hoogovens nrc 76,00 74,00
HunterDouglas 73,70 74,70
INGe ' 81,80 81,20
KLM 44,40 43,20
Kon. KNP BT 48,80 47,80
Kon. Olie 186,70 188,80
KPN 54,50 54,50
Nedlloyd 51,20 51,20
Océ-v.d.Gr. 72,50 75,00
Pakhoed eert. 44,70 44,10
Philips 52,50 52,60
Polygram 74,00 73,80
Stork 43,20 43,00
Unilevercert. 194,90 195,80
Van Ommerennrc 45,00 45,20
Ver.BezitVNU 176,20 171,50
Wolters-Kluwer 124,20 123,50

Avondkoersen Amsterdam

Kon Olie 188,70-189,70(188,80)
WoltersKluw. 123,00(123,50)

Binnenl. aandelen
Aalbertslnd 84,00 b 84,50
ABN Amro pref. 58,90 58,20
ABNAmroHld.prf.c. 6,25 6,24
ACF-Holding 34,80 34,60
Ahrend Groep c. 157,20 160,00
Alanhen 37,50 37,50
Ant. Verft 436,00 436,00
ARTU Biologicals 4,00 3,90
AsdOptionsTr. 21,00 21,50
Asd. Rubber 2,30 2,30e
Atag Hold. eert. 110,90 110,90
Athlon Groep 69,00 68,70
Athlon Groepnrc 65,80 60,80
Aut.lnd.R'dam 116,00 116,00
Ballast Nedam e. 71,00 71,00
BAM Groep 105,00 105,00
Batenburg 147,00 147,00
Beers 190,00 190,00
Begemann Groep 30,40
Belindo 278,50 279,00
BesouwHold. 33,90 33,70
Blydenst.-Wül. 28,60 27,80
BoerDeWinkelb. 70,30 70,30
Borsumy Wehry 26,40 25,80
Boskalis eert. 34,90 35,10
Braat Beheer 24,30 24,50
Breevast 8,70 8,70

Burgman-Heybroek 1405,00 1405,00
Calvé-Delft eert. 1350,00 1350,00
Calvé-Delftpref 885,00 885,00
CapVolraac 24,00 24,00
CetecoHold. 42,20 43,00
Cindu Intern. 100,50 100,50
Claimindo 279,40 279,40
Content Beheer 28,50 28,50
CreditLBN 41,20 40,80
Crownv.G.cert. 154,30 153,50
CSM 65,30 65,40
DeDrieElectr. 15,20 15,20
Delft Instrum. 24,60 24,70
DICO Intern. 69,30 69,30
Dorp-Groep 35,20 35,20
Draka Holding 39,00 38,90
Econosto 22,10 22,80
EHCO KLMKleding 36,10 36,10
EMBA 205,00 205,00
Eriks Holding 120,00 120,00
EVC Intern. 76,70 76,80
Flexovit Int. 87,50 87,50
Frans Maas eert. 51,80 52,00f
FreeRecord Shop 29,80 31,00eFugrocert. 34,50 34,30
Gamma Holding 92,50 92,50
Gamma pret 6,00 6,00
Garzarelli $ 10,00
GeldersePap. 84,70 84,90
Getronics 55,00 56,80
Geveke 33,40 31,60
Giessen-deN. 70,70 69,00
GoudaVuurvast 70,20 70,20
Goudsmit 32,00 31,50
Groenendijk 29,30 29,30
Grolsehcert. 53,50 53,60
Grontmij 62,50 62,70
GTI-Holding . 154,50 154,50
Hagemeyer 138,50 139,00
HALTrustB 15,80 e 15,30
HALTrustUnit 16,10 15,70
HBG 268,50 268,00
Heijmans 59,60 59,70
Heineken Hold. A 231,60 231,70
Heivoet Holding 27,40 27,40
HesBeheer e. 19,90 19,70
Hoek'sMach. 77,50 77,50
Holl. Colours 87,00 87,20
Holl. Ind. Mij 63,60 63,50
Holl.Sea S. 0,41 0,40e
HoopEff.bank 7,50 7,50
HunterD.pref. 1,95 1,95
IHC Caland 39,50 40,20
ING 7,17 7,18
Inter/ViewEur. 6,80 6,80
Internat.Muell. 93,40 92,10
Kühne+Heitz 35,50 35,70
Kas-Associatie 63,50 63,50
KBB 102,60- 102,00
Kempen &Co 14,40 14,40
Kiene Holding 131,00 131,00
Kon. Sphinx Gust. 54,80 f 54,20
Kon.KNPßTc.pref. 7,50 7,45eKondorWessels 45,00 45,50
Koppelpoort 420,00 420,00
Krasnapolsky 141,00 141,50
Landré&Gl. 46,00 46,00
LCI Comput.Gr. 4,00 3,95
M.Enim 08-cert, 85,20 86,20

Macintosh 40,70 41,00
ManagementShare 1,35 1,35
MaxwellPetr. 201,00 202,00
MoearaEmm 1610,00 1640,00
Moolen Holding 40,30 41,00
MulderBoskoop 34,00 34,50
Multihouse 2,20 2,20
Naeff 485,00 485,00
NAGRON 89,20 89,00
Nat. Inv.Bank 133,00 132,50
NBM-Amstelland 18,50 18,40
Ned.Part.Mij 51,50 51,50
Ned.Sprmgst. 6980,00 7010,00
NEDAP 60,20 60,20
Nedcon Groep 37,90 37,90
NedschroefHold. 74,20 73,80
NewaysElectr. 12,00 12,20 dNijv.-TenCate 80,30 79,80
NKFHolding 214,50 214,00
Norit 18," 18,30
Nutncia VB eert 91,40 90,90
OPG eert. 43,50 43,40 e
OrcoBank eert. 61,70 61,50
Ordina Beheer 21,80 21,70
OTRA 290,00 290,00
P&C Groep v 80,20 80,20
Philips Electr. d'9s 0,10
Pie Medical 7,70 e 7,70 e
PirelliTyre 11,50f 11,50 fPolynorm 173,50 172,00aPorc. Fles 23,30 23,30
Randstad 88,40 88,50Reesink 119,00 119,00
RoodTesthouse 5,20 4,90
Rothmans Int. o 430 4^35Roto SmeetsBoer 39,40 39^00Samas Groep 57,80 57,50
Sarakreek $ 6,50 6,40
Schuitema 1889,00 1889,00
Schuttersveld 43,00 43,50
Simae Techniek 18,50 18,50SligroBeheer 89,80 89,80
Smit Intern. 41,80 4180
Smit Trafo c. 45,90 45,80
St.Bankiers e. 17,20 17,20StadRotterdam e. 37^60 37^40Telegraaf De 194,00 194^00Textielgr.Twente 72,00 74,00
Tulip Computers 16,60 1660
Tw.Kabel Holding 215,00 216,50
Übbink 59,00 58,00Union 26,80 26,80
Vereenigde Glas 555,00 556,00
Vilenzo 43,70 43,30
VolkerStevin 87,50 87,20
Vredestein 13,50 13,40
Wegener 123,00 122,70
Welna 49,50 49,40
Westlnv.F.wb 60,00 a 60,00 aWestlnvestF. ' 11,50 11,40
Weweler 36,30 35,9(1
Wolff, Handelmij 58,50 58,50
Wolters Kluwer 488,00 488,00
Wyers 23,40 23,30

Beleggingsinstellingen
A'damEOElnd.F. 445,80 444,00
ABF 112,50 112,60e
ABNAmroA.mF 83,10 83,00

ABN AmroAand.F. 95,50 95,80
ABNAmroAmer.F. 69,40 69,80
ABN AmroEur. F. 85,40 85,70
ABNAmroFarE.F. 74,00 74,90
ABN Amro L.Gr.F. 182,90 182,90
ABN AmroNeth.F. 116,70 117,20
ABNAmroObl.Grf. 201,40 201,30
ABNAmrorent.div 156,30 156,30
AegonAandelenf. 44,50 44,80
Aegon Spaarplus 5,00 5,00
AldollarBF $ 30,70 30,60
Alg.Fondsenbez. 244,50 245,50
Alliance Fund 7,10 eAlrenta 233,60 233,60
Amvabel 87,70 87,70
Asian Cap.F.s 58,00 f 57,50
AsianSelect.F. 98,60 99,00
AsianTigersF. 105,60 105,00
ASN Aandelen! 51,80 51,90
AustriaGlobal 1223,00 1223,00
Austro Hung. F. 7,50 7,40
AXAAand.lnt. 75,90 76,10
AXAE&LBelegg.l 93,20 93,80
AXAE&LBelegg.2 93,70 93,90
AXAE&LBelegg.3 117,90 117,90
AXAEM.Belegg.4 87,50 87,60
AXAE&LKap.Rente 119,40 119,40
AXAObl.Ned. 77,30 77,30
BemcoßentSel. 62,80 62,70
BeverHolding 4,90 4,90
Biogrondßelegg. 10,70 10,70
CapaCityßealty 1,35f 1,34f
CL Aandelenfonds 93,80 94,10
CLLiq.Groeifonds 102,50 102,60
CLObl.Dividendf. 101,80 102,00
CLObLWaardef. 122,70 122,90
Comm.ArgeusF. 88,10 88,20
Comm.Benacus F. 90,60 90,70
Comm.Cea F. 93,00 93,10
CuMPreferentF. 106,30 106,00
DeltaLl.Dollarf. 55,10 55,10
DeltaLloyd ECU 55,80 55,90
DeltaLloyd Inv. 38,40 37,90
DeltaLloyd Mix 73,40 73,50
DeltaLloydRent 61,50 61,50
Donau Fonds 27,30 27,70
DPAmencaGr.F. 34,30 34,50
EGFlnvestm. 156,00 156,00
EMFRentefonds . 83,40 83,40
EMS Growth Fund 103,90 103,90
EMS Income Fund 92,70 92,70
EMS Offsh. Fund 101,90 101,60
Eng-Holl.Bel.Tl 10,60 10,60
Eng-Holl.Bel.Tr. 20,10 20,20
Envir.Growth F. 41,50 41,60
Esmeralda part. 37,60 37,80
Eur.Ass. Trust 8,30 8,30
Euro Growth Fund 59,50 59,50
Euro SpainFund 7,80
FarEastSeLF. 75,20 75,50
GAFAm.Liq.F.ecu 1,57 1,56
GAFAm.Obl.F.ecu 1,83 1,82
GAFBfr.Liq.F.bfr 1059,30 1059,40
GAFDMLiq.F.ecu 1,61 1,61
GAFDMObI.F.ecu 1,60 1,60
GAFEng.Aandf. ecu 2,06 2,07
GAFEng.Liqf.ecu 1,25 1,25
GAF Eng.Oblf.ecu 1,34 1,34
GAFEur.Aandf.ecu 2,21 2,20

GAFEur.Oblf.ecu 2,23 2,23
GAFGl.Managf.ecu 2,49 2,50
GAFJap.Aandf.ecu 1,10 1,11
GAFJap.Liqf.ecu 1,65 1,65
GAFJap.Oblf.ecu 1.78 1,78
GAFN-Am. 2,21 2,23
GAF 3,12 3,10
German CityEst. 32,00 32,20
GimGlobal 55,10 55,10
Groeigarant 1,37 1,37
Holl.Eur. Fund 58,70 59,10.3
Holl. Obl.Fonds 132,00 132,80
Holl. Pac. Fund 129,20 130,00
Holl. Sel.Fonds 98,50 99,00
HollandFund 90,20 f 91,00f
HoogeHuysHypf. 124,60 124,60
INBBnkVerre Oost. 45,00 45,10
INGBnkDutehF. 61,00 61,10
INGBnkGeldm.F. 61,28 61,28
INGBnkGIob.F. 52,00 52,10
ING Bnk Oblig.F. 33,40 33,40
INGBnkßentegr.F 129,80 129,80
INGBnkSpaard.F. 103,93 103,93
Interbonds 488,00 488,00
Intereffekt 500 26,90 27,30
Intereffektwt 22,20 22,60
IntereffektYen Value 80,60 80,60
Investapart. 79,00 79,00
ISHimal.Funds 17,20 17,101
Jade Fonds 202,90 205,90
Jap.Convertible.F. 50,00 50,00. Jap.lnd.AlphaF. 7050,00
Jap.Sect.Rat.Yen 5400,00
JapanFund 18,50 18,90
Korea Pac.Tr. $ 14,00 14,00
LatinAm.Eq.F. 97,50 98,50
LeveragedCap 58,20 58,20
Liquirent 54,65 54,65
MalCapitalF.s 15,90 15,50
Mees Obl.Div.F. 116,20 116,00
MexicoIncome F. 17,60 17,60
Mondibel 77,50 77,50
Nat.Res.Fund 74,10 73,50
NewAsiaFund 9,90 9,90
Nomura Warr. F. 0,18 0,18
OAMFRentefonds 12,00f 11,80
Obam.Belegg. 307,50 308,60
OhraAand.F. 63,60 63,80
Ohra Liq.Grf. 54,30 54,30
Ohra Obl.Df. 55,20 . 55,20
Ohra Obl.Grf 55,50 55,50
Ohra Onr.G.F. 58,60 58,50
Ohra Totaal F. 58,20 58,30
OrangeFund 27,60 27,90
PiersonRente 129,50 129,40e
Pitcher 45,50 45,50
Postb.Aandelenf. 56,90 57,00
Postb.Beleggf. 57,70 57,80
Postb.Obl.f. . 48,10 48,20
Postb.Verm.gr.f. 60,20 60,30
Rentalent Bel. 170,20 170,30
Rente Plus F. 45,50 45,50
Rentotaal NV 38,90 38,90
RGAand.Mixiund 59,40 59,40
RGAmencaF. 133,60 134,00
RGDivirentF. 51,60 51,60
RG Emer. Mark. F. - 100,00
RGEuropeF. 125,70 126,10
RGFlorenteF. 130,10 130,00

RG Hollands Bezit 97,00 97,20
RG Nettorente F. 105,70 105,70
RG Obl.Mixfund 61,40 61,50
RGPacificF. 137,30 137,20
RG Rente Mixfund 63,80 63,80
Robeco 111,10 111,30
Rodamco 50,10 50,00 e
Rodamco Ret.Ned. 100,20 100,30
Rolmco 113,50 113,10
Rolinco cura.p 88,00 87,00
Rorento 83,30 83,20
Schrod.lnt.Pr.F 28,50 29,00
Sci/Tech $ 15,00 14,50
Small Comp. Neth. F. - 70,00
Suez Gr.Fund 50,40 50,40
SuezLiq.Grf. 201,10 201,10
TechnologyFund 16,30 16,30
TGPetroleumhaven 31,00 31,00
Tokyo Pac.Hold. 230,00 229,50
Tolsteeg,Beleggmij 344,00 352,00
TransEur.Fund 88,70 88,90
Transpac.F. 346,50 343,00
Uni-Invest 18,90 18,90
Unico Inv.Fund 66,00 66,00
Unifonds DM 32,00 32,00
Vaste Waard.Ned 53,20 53,40
VastNed 102,40 103,00
VHSOnr.Mij 4,70 e 4,70 e
VIB NV 44,60 44,50
VSBAand.F. 98,70 99,00
VSB Liq.Groeif. 100,10 100,10
VSB MixFund 61,30 61,60
VSB Obl.Groeif. 109,50 109,30
VSB Rente Fonds 101,50 101,50
WBO Intern. 67,00 67,10
WereldhaveNV 96,80 96,70
WorldProp.F. 68,00 67,50
Zonnespectrnm 9,20 f 9,15

Wall Straat

alliedsignal 32 H 32%
amer.brands 34 34 J/i
araer.tel.tel 48'/_ 49 '/i
amococorp 60'/. 61
asarcomc. 25'/. 25 Vi
bethl. steel 16"/»■ 17Si
boeingco 44'/; 44'/.
can.pacific 15'/. 15 '/"
chevron 43 Vt 43 '/.
chiquita 12'/_ 12 >/_
chrysler 48 47 '/_.
citicorp 41 Vi 41 Vt
cons.edison 25 Vt 26
digit.equipm. 35 Vt 35
dupontnemours 53 3/_ 53 54
eastmankodak 45 V> 45 '/.
exxon corp 60 'A 60 'A
ford motor 27 27
gen.electric 47 Va 46 Vt
gen.motors 38 V» 38'/.
goodyear 33'/_ 33 J/e
hewlett-pack. 98 99Vi
int. bus.mach. 70'/. 70Vt
int.tel.tel. 80'/. 79 Vi.
kim airlines 25'/« 24 Vt
mcdonnell 137 V» WA
merck co. 37 Vt 37 Vt

mobil oil 84 Vi 85 %
omega financ. 25'/_ 26
philips '30 30
royaldutch 107'/« 108 Vt
sears roebuck 48'/_ 48'/.
sfe-south.pac. 16 Vt 16Vt
texaco mc. 62 62
travelers 32 Vt 32 Vt
umted techn. 57Vt 57'/.
westinghouse W/t 12 VS
whitman corp 15 Vt 16
woolworth 14 Vi 1414
Advieskoersen
amerik.dollar 1,685 1,805
austr.dollar 1,26 1,38
belg.frank (100) 5,28 5,58
canad.dollar 1,200 1,320
deensekroon(loo) 27,10 29,60
duitsemark(100) 109,40 113,40
engelsepond 2,59 2,84
finse mark(100) 34,60 37,10
franse frank(100) 31,05 33,80
gnekse dr. (100) 0,63 0,80
hongkongdlr.(lOO) 19,25 23,25
iersepond 2,55 2,80
ïtal.hre (10.000) 09,80 11,50
jap.yen (10.000) 173,50 179,50
noorse kroon (100) 24,10 26,60
oost.schill. (100) 15,62 16,12
port.escudo (100) 0,98 1,16
spaansepes. (100) 1,25 1,41
turkse lira (100) 0,0031 0,0058
zuid.afr.rand 0,40 0,55
zweedse kr. (100) 21,75 24,25
zwits.fr. (100) 129,50 134,00

Wisselmarkt
amerik.dollar 1,75075-1,75325
antill.gulden 0,9725-1,0025
austr.dollar 1,3330-1.3430
belg.frank (100) 5,4415-5,4465
canad.dollar 1,26975-1,27225
deensekroon (100) 28,575-28,625
duitsemark (100) 111,9750-112,0250
engelse pond 2,7410-2,7460
franse frank(100) 32,615-32,665
gnekse dr. (100) 0,6780-0,7780
hongk.dollar (100) 22,5350-22,7850
iersepond 2,6970-2,7070
itatlire (10.000) 10,845-10,895
jap.yen (10.000) 177,450-177,550
nwzeel.dollar 1,0870-1,0970
noorse kroon (100) 25,665-25,715
oostenr.seh. (100) 15,9070-15,9170
port. escudos (100) 1,0760-1,1160
spaanse pes. (100) 1,3380-1,3480
zweedsekr. (100) 23,125-23,175
zwits.frank(lOO) 132,245-132,295
e.e.u. 2,1330-2,1380

Indexen
CBS-koersindex 272,10 272,30

EOE-index 408,44 406,74

Do\yJones-index 3738,55 -1,01

Optiebeurs
serie omzet v.k. s.k.

KPN c 096 50,00 553 8,50 a 7,80
abnamrocdec 60,00 253 1,60 1,10
abnamrocapr 65,00 526 1,70 1,50
abnamroc j96 52,50 420 10,10 a 9,60
abnamroco97 65,00 995 6,20 6,10
abn amro e 098 70,00 466 6,00 5,80b
abnamropapr 57,50 505 1,20 1,20
abn amro p apr 60,00 1365 2,00 2,10
ah c jan 52,50 193 1,40 1,20
ah c apr 50,00 478 4,20 3,90
ah c 096 45,00 264 10,70 a 10,50
ah papr 50,00 258 1,10 1,30
ah p096 45,00 214 1,90 1,90
d/fl c dcc 180,00 1120 0,40 0,25
d/fl pmrt 180,00 300 7,70 a 7,30
dsm e jan 140,00 263 3,10 2,20a
coc c dcc 410,00 226 5,00 a 3,30a
coc e dcc 415,00 257 2,70 1,70a
coc e dcc 420,00 210 1,30 0,90
coc c jan 410,00 304 10,00 a 8,20
coc pdec 400,00 191 1,70b 2,20b
coc pdec 405,00 357 2,90 4,00
coc pdec 410,00 319 5,20 6,50b
coc pjan 370,00 400 0,60 0,70
coc pjan 410,00 541 8,30 a 9,00b
hoog pjan 75,00 220 2,70 b 4,20
ing e dcc 80,00 296 2,10 2,10
ing c jan 80,00 210 3,30 3,20
ing c apr 85,00 209 2,80 2,60
ing pjan 80,00 266 1,30 1,10
ing papr 80,00 232 2,20 2,20
kim e jan 50,00 176 0,50 0,40
kim e apr 47,50 382 2,70 2,20
kim pjan 45.00 206 2,00 2,60
kpbt e jan 50,00 1051 1,70 1,00
nedl c jan 55,00 1074 2,00 1,90
nedl pjan 50,00 243 1,60 b 2,10
nut c feb 95,00 388 5,10 4,70
olie e dcc 190,00 314 1,50 2,20
olie c jan 185,00 225 6,30 7,70
olie c jan 190,00 252 3,80 4,60
olie pjan 185,00 414 3,00 2,50
olie pjan 190,00 402 5,30 -4,50
phil c apr 50,00 207 5,60 5,70a
phil cjul 55,00 550 3,80 3,70
phil pdec 52,50 197 I,lob 1,20
umi c dcc 200,00 203 1,10 1,20x024 c nov - 1000 0,05 a 0,01

'x037 e nov - 919 o,loa 0,01 .x039 e nov - 255 o,lla 0,01 'Goud en zilver
Pnjzen van 14.00 uur: Goud onbewerkt
21.330-21,930, vorige 21,400-22,000, be-
werkt 23,530 laten, vorige 23,600 laten,
zilver onbewerkt 250-320, vorige
255-325, bewerkt 360 laten, vonge 370
laten.

a=laten g=bieden+ex.div.
b__bieden h=laten+ex.dlv.
c=ex-clalm k=gedaan+h
d=ex-dividend l=gedaan+g
e=gedaan+bieden vk=slot_coers vorige dag
_=gedaan+la.en sk=slotkoers gisteren

economie

Treuhandwacht niet op Joep van den Nieuwenhuyzen

Begemann geschrapt
als koper Waggonbau

Van onze redactie economie

F HAAG - De Duitse Treuhandanstalt heeft de onderhan-
den met Begemann over de overname van Deutsche Wag-
bau afgebroken. Het overheidsorgaan voor de privatisering
de voormalige Oostduitse staatsbedrijven, wil alleen pra-

voormalig bestuursvoorzitter Joep van den Nieuwen-
2en en niet met de huidige interim-directie van Begemann.

Treuhand-woordvoerder Wolf
Schöde laat niets aan duidelijkheid
te wensen over. „Deutsche Waggon-
bau is een grote en belangrijke on-
derneming met bijna 7000 werkne-
mers. Dat doe je er niet even bij. De
onderhandelingen met Begemann
hebben wij tot op heden alleen met
Joep van den Nieuwenhuyzen ge-
voerd. Het feit dat Van den Nieu-
wenhuyzen zich tijdelijk als be-
stuursvoorzitter van Begemann
heeft teruggetrokken, is niet ons
probleem. Wij kunnen DWA niet
invriezen en wachten tot Van den
Nieuwenhuyzen weer beschikbaar
is."

Joep van den Nieuwenhuyzen werd
in oktober in hoger beroep veroor-
deeld wegens handel met voorken-
nis in aandelen HCS. Van denNieu-
wenhuyzen besloot vervolgens zijn
taken als bestuursvoorzitter van de
Begemann Groep neer te leggen,
totdat de Hoge Raad zich over deze
zaak heeft uitgesproken.

De Amsterdamse effectenbeurs rea-
geerde gisteren geïrriteerd op de
mededeling van Begemann dat 'er
momenteel geen aanleiding is voor
nadere mededelingen. In afwach-
ting op een reactie van Begemann
werd het aandeel-Begemann 's mor-
gens uit de notering genomen. Voor
de beursmaatregel noteerde het
aandeel nog 30,40 gulden. Het
nieuws over de afgebroken onder-
handelingen met de Treuhandan-
stalt kan de koers van het aandeel
Begemann flink drukken.

De overname van DWA is voor Be-
gemann van groot belang voor de
vorming van een conglomeraat van
metaalbedrijven met railtransport
als kernactiviteit. De bedoeling was
dat DWA de wagons zou leveren en
het huidige Begemann-onderdeel
Holec Ridderkerk voor de elektro-
nische uitrusting zou verzorgen.
DWA heeft een omzet van 1,8 mil-
jardDM.
Treuhand-woordvoerder Schöde
zegt dat Begemann geen bevredi-
gend antwoord heeft kunnen geven
op vragen die naar aanleiding van
de veroordeling en het tijdelijk te-
rugtreden van Van den Nieuwen-
huyzen zijn gesteld.

Met het huidige management van
Begemann wil Treuhand volgens
Schöde niet om de tafel gaan zitten.
„DWA verdient het beste en bij Be-
gemann is dat Joep van den Nieu-
wenhuyzen en niemand anders."

Topdrukte bij uitzendbureaus
Van onzeredactie economie

DEN HAAG - De uitzendbureaus
beleven een topdrukte. De gunstige
economische ontwikkeling in het
derde kwartaal van dit jaar heeft
gezorgd voor een recordvraag naar
uitzendkrachten, zo constateert het
Centraal Bureau voor de Statistiek.

Ondernemers hebben de uitbreiding

van hun produktie voor een aan-
zienlijk deel opgevangen met tijde-
lijk personeel, zo heeft het bureau
kunnen vaststellen. Het voegt eraan
toe dat bedrijven geneigd zullen
zijn hun personeelsbestand ook met
vaste krachten uit te breiden wan-
neer het vertrouwen in een duur-
zaam economisch herstel toeneemt.
Uit de conjunctuurtest van het CBS
over de maand oktober valt een toe-
nemend vertrouwen af te leiden.
Industriële ondernemers toonden

zich daarin zeer tevreden met de
huidige gang van zaken.
Tot dusver lag het record aantal
uren waarvoor in één kwartaal wer-
kenemers werden uitgezonden, op
57,5 miljoen. Dat was in het derde
kwartaal van 1990. In de maanden
juli, augustus, sepmtember van
1994 werd een nieuw record geves-
tigd met in totaal 59,4 miljoen uren.
Omgerekend naar volledige werk-
dagen gaat het om 115.000 'volledig
werkzame personen.

Vreemd geld uit de muur
VIANEN - Een Nederlandse primeur in Vianen. De Rabobank in de
Utrechtse gemeente heeft als eerste in Nederland een betaalauto-
maat, die tevens wisselautomaat is. Houders van een bank/giropasje
met pincode kunnen bij de 'flappentap' vreemde valuta's aankopen
en terugwisselen.

Reislustigen, die binnen Europa blijven, hoeven voor hun Duitse
marken, Belgische franken, Franse francs, Engelse ponden en Oos-
tenrijkse schillingen niet meer naar de balie. Gaat de reis over de
oceaan dan geeft het apparaat niet thuis, want Amerikaanse dollars
heeft hij niet.. Het zelfbedienings-apparaat is te gebruiken van
maandag tot en met zaterdag.

'Tweeduizend
banen weg bij
Albert Heijn'

ZAANDAM - Albert Heijn gaat
fors snijden in de bezetting van de
supermarkten. Volgens de FNV
Dienstenbond heeft de AH-directie
toegegeven dat de voorgenomen re-
organisatie tenminste 'duizend' ba-
nen kost. Maar bestuurder W.
Noordman van de Dienstenbond
gaat uit van een banenverlies van
minimaal 2000 in 1995 en mogelijk
zelfs 4000 fulltime-banen. De AH-
directie ontkent bij monde van
woordvoerder E. Muller dat er te-
genover de bonden getallen zijn
genoemd.
Volgens de dienstenbonden . van
FNV en CNV wil de directie 20 pro-
cent bezuinigen op de distributie-
kosten. De bonden zijn bang dat dit
vooral ten koste gaat van de werk-
gelegenheid.
Een aanzienlijke besparing wordt
bereikt door automatisering van de
dagelijkse bestellingen. Handmatig
bestellen is overbodig geworden
door de kassa's aan te sluiten op de
computers van het distributiecen-
trum. Dit laatste alleen al scheelt in
een winkel van gemiddelde grootte
twee mensen op jaarbasis.
Tot 1 februari 1996 geldt voor de
reorganisatie bij Albert Heijn een
sociaal plan dat gedwongen ontsla-
gen uitsluit. Omdat dereorganisatie
meerdere jaren zal duren, eist de
bond verlenging van het sociaal
plan. Albert Heijn vindt het daar-
voor nog te vroeg.

munt uit

Meer loon
De bondsraad van de AbvaKa-
bo heeft gisteren besloten tot
een beleid dat voor 1995 uit-
gaat van 1,75 procent loonsver-
hoging en 1,75 procent voor
werkgelegenheidsmaatregelen.
De FNV-bond voor overheids-
personeel, onderwijspersoneel,
PTT, de energie- en nutssector,
de sociale werkvoorziening en
een aantal kleinere cao's zegt
zich te voegen naar de hoofdlij-
nen van het eerder geformu-
leerde FNV-beleid.

Ahrend
De Ahrend Groep (kantoor-
meubelen en -artikelen) heeft
een bod uitgebracht op de aan-
delen van de Duitse branchege-
noot Gwinner & Ulrich. Deze
onderneming telt ruim 300 me-
dewerkers en behaalt dit jaar
een omzet van ruim f 120 mil-
joen. Het is de bedoeling dat de
overname per 1 januari 1995
haar beslag krijgt.

Staking OBA
De staking ('werkonderbre-
king') bij het Amsterdamse
overslagbedrijf OBA is gisteren
aan het eind van de middag be-
ëindigd, nadat de directie met
de rechter had gedreigd. De di-
rectie wilde de werknemers
aansprakelijk stellen voor de
schade. De bonden raadden
daarop het personeel aan het
werk te hervatten. Zij zullen de
grieven van de werknemers
met de directie bespreken. De
127 werknemers weigerden
sinds maandagmiddag drie uur
aan het werk te gaan. Oorzaak
van de werkonderbreking was
een conflict met directeur Van
de Vijver.

Fokker-order
De order voor de levering van
15 Fokker 70's wordt bedreigd.
Momenteel voeren Fokker en
de Indonesische luchtvaart-
maatschappijen Sempati Air en
Pelita Air op de valreep nog ge-
sprekken voeren over de voor
Fokker zo belangrijke order, zo
meldt het gezaghebbende
branchemagazine Flight Inter-
national dinsdag. Vooral Dasa,
Fokkers grootaandeelhouder,
zou ontevreden zijn over de
verkoopcondities.

Fransman en
Canadees gaan

Oeso leiden
PARIJS - De Fransman Jean-Clau-
de Paye blijft secretaris-generaal
van de Organisatie voor Economi-
sche Samenwerking en Ontwikke-
ling (Oeso). Zijn termijn loopt tot
juni 1996. De Canadese oud-minis-
ter Donald Johnston volgt hem dan
op, zo is gisteren in Parijs verno-
men.
Dit compromis betekent dat ex-pre-
mier Lubbers achter het net vist.
Zijn naam viel vorige maand als
mogelijke kandidaat voor de Oeso-
functie. Minister Van Mierlo van
Buitenlandse Zaken liet toen weten
dat Nederland de kandidatuur van
Paye steunde en geen lobby voor
Lubbers voerde. Een woordvoerder
in Den Haag herhaalde gisteren dat
de oud-premier geen kandidaat
was.
De ambassadeurs van de 25 indus-
trielanden die samen de Oeso vor-
men, waren volgens de bronnen
unaniem in hun keuze voor Paye en
Johnston.

" Tuinder
Theo Polman
in Huissen
plukt de
blaadjes af
van de takken
met rode
sierpepers.
Deze pepers
vinden grote
aftrek voor de
verwerking in
kerststukjes.
De prijzen
vallen
Polman tegen
en ook de
oogst is
beduidend
minder dan
vorig jaar.

Foto: ANP
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JOS NAEBERS
JUWELIER

Havenstraat ïo. Maastricht .
Stokstraatkwartier

Telefoon 043-261326

(Hj......
V|seren u over

V Iccrtcus
Juwelier * Diamantair
Dauizenbergstraat 24. Heerlen
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<ipiccolo'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
kolom: ’ 1,90.
Afwijkende tarieven Kontakten/Klubs en 06-lijnen: ’ 2,35.
Advertenties onder nummer: ’ 7,50.
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4,75.
Prijzen zijn exclusief 17,5% BTW. Betaling contant of
met de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.

Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en mét
legitimatie.

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

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

HetLimburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
bijna 250.000personen van 13 jaaren ouder.
(Bron: Cebuco Summo Scanner) D930

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

Personeel gevraagd
Delmach Bouw Nederland BV

vraagtvoor diverse projekten
Betontimmerlieden

met ervaring
Sollicitaties na telefonische afspraak

Horselstraat 1, 6361 HC Nuth. S 045-24.22.85.

Buffetbedienden (v) en Portier (m)
gevraagd. Aanmelden vrijdag a.s. tussen 10.00 -13.00 uur.

PEPPERMILL. Tel. 045-415794.

Studenten/weekendwerkers
Voor een bedrijf in de omgevingvan Kerkrade zoeken wij

weekendwerkers c.g. studenten. Het werk is in het
weekend in de dag-, middag- of nachtdienst.

Een technische opleiding of technische affiniteit is een pré.
Informatie: Start Kerkrade. Tel. 045-460847.

-___mmmmmJf ■-" "
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Technicum uitzendburo
is op zoek naar
monteurs

t.b.v. monteren bliksemafleiders
electro monteurs
voor aankomende projecten

telecom monteurs
zelfstandig + hulp.
Bel voor meer info:

_i 076-229239.
Met spoed gevraagd: TAXI- Wolf Europabouw vraagt
CHAUFFEURS, part-time voor projecten in Duitsland
weekend, bij voorkeur met ervaren KRAANMACHI-
ervaring. Micro Taxi Vos, NIST. Telef. 04499-4899 na
Landgraaf, B 045-312958. 13.00uur 04499-4479.

MODEL worden? Laat u niet
misleiden!! Bel de model-
lenlijn: 06-91122360 (1 gpm)"
voor objectieve informatie.
MODEL worden? Laat u
kosteloos en professioneel
fotograferen, a 03440-30022.
Gevr. KEUKENHULP part-
time, alle voork. werzaamh.
plm. 18 jr. Melden bij Postil-
jon Heerlent.o. Postkantoor.
Gevr. VERKOOPMEDE-
WERKSTER (M/V) plm. 20
jaar, fulltime baan in bak-
kerswinkel; parttime ver-
koopster met erv. plm. 35
jaar min. 2 dagen, weekend.,
Franssen Simpelveld/Vaals.
Telef. 045-441426.
Gevraagd erv. FRITURE-
HULP. Tel. 045-412879.
TAXICHAUFFEUR voor
weekend en nachtdienst,
parttime, liefst met enige er-
varing. Taxi Grootveld,
Haefland 18,Brunssum.
Part-time HULPKRACHT
voor 2-3 dgn. p.wk. (ook vak.
werk). Soll. S 045-352044.

Wij zoeken een ervaren
MEUBELBEZORGER, i.b.v.
groot rijbewijs, omg. Hoens-
broek. Schrift. reacties:
Meubelhuis Kleba, Akerstr.
Nrd. 248-252, 6431 HT
Hoensbroek.

Sinterklaas
Te k. zwarte Piet KOS-
TUUMS met toebeh., ’50,-
-p.st. Tev. Kerstman kos-
tuums te huur en te koop.
Mgr. Schrijnenstr. 31, Heer-
len. Tel. 045-717608.

Te huur gevraagd
Te huur gevraagd apparte-
ment 2 slpks, regio ROER-
MOND, Sittard, Geleen,
Heerlen. Huur max. ’660,-.
Telef. 04747-2455.
Jonge man zoekt woonruim-
te in ROERMOND, huurprijs
max. ’7OO,- excl. Telefoon
043-641524.

OG te huur
BEMELEN studio te huur. Inl.
04407-1321.

Onr. goed tekoop aangeb./gevr.
Te koop

winkel/kantoorpand centr. Sittard
ca. 80 m2, plus boyenwoning met aparte opgang.

Telefoon tot 18.00uur 046-526982.
Te koop gevr. ouder
WOONHUIS met tuin (op-
knappen geen bezwaar). Tel.
046-753367.
Gezien de enorme vraag,
dringend woonh. te koop
gevr. (Alle prijsklassen). N.
M.W. QUADEN & Zn., Ma-
kelaardij onr. goed. Lid NVM,
M'geleen, 046-519644.
Woonhuis met SPOED te
koop gevraagd, opknappen
geenbezwaar. — 040-114752.
WOONHUIS met spoed te
koop gevraagd, staat van
onderhoud niet belangrijk.
045-724056.
Te k. zeer fraai halfvrijst.
WOONHUIS in Meerssen, 4
slpkmrs., ruime architek.

■ tuin, alles i.z.g.st. vr.pr.

’ 295.000,-kk 043-650013.
Bedrijfsruimte

Met spoed gevr.
Praktijkruimte
met wachtkamer, plm. 80

m2, regio Landgraaf/Heerlen.
S 046-581596.
Kerstmis

Te k. KERSTDENNEN, zil-
ver of blauwspar, met kluit v.
a. ’ 2,50. H.Timmermans,
Julianastr. 15, bij de Kerk
Merkelbeek.
KERSTBOMEN met en zon-
der kluit o.a. Omorika, Nort-
mans en blauwdennen.
Kwek. Jawell. 045-256423.

Woningruil
Eengezinswoning te Geleen,
3slaapk., tgn. 2 slaapkamer-
appartement/flat in gem.
Schinnen. Bellen voor 12.00
uur 046-757573.

Kamers
Te huur voor werkend per-
soon NIEUW gestoffeerde
en gemeubileerde kamer
’525,- per mnd. all-in. Telef.
045-427711 b.g.g. 219666.
Te h. in HEERLEN Centrum,
kamer in studentenh. Telnr.
Maastricht 043-251634.

BouwmaUmachines
Faillisements- en PARTIJ-. ENVERKOOP (lamet) lami-
naatparket in 65 kleuren,

i normaal ’ 100,- p.m 2 nu
’25,- t/m ’40,-; nwe. en

■ beschadigde deuren va.
’40,-; rollen dakleer app.
en SBS 2 t/m 4 mm ’2O,-

I t/m ’65,- p.rol; houten pla-
| ten underlaym. en OSB 19

mm ’47,50; rockpanel
■ (Trespa) ’75,-; magazijnst.,
1 enz. Rennemigerveldweg
1 70A, Hrln. 045-729710.

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. S 046-745230. Service

' binnen 24 uur met garantie.

Speelgoed
: Te k. My Little PONY Huis,

alle erbij, ’150,-; tev. ook
Pirateneiland Playmobil,

’ 75,-. 04743-2496.

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

Transacties
Te hüür ïüxë SERVICE-
KANTOREN, te Kuyp bij Nij-
megen, vanaf ’7OO,- p.
mnd. Inf. 08850-12880.

Auto's
Tek. gevr. loop-, sloop- en

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

Ford SIËRRA 2.0 CL, sta-
tioncar, bwj. '86, APK, i.g.st.
’3.800,-. Tel. 045-212088.
MERCEDES 200 diesel, ty-
pe 124, bwj. '89, kl. zwart, vr.
pr. ’16.950,- mcl. Telef.
045-223722.
Nissan PATROL, grijs kent.
'91, ’32.500,-. Tel. 045-
-712779, na 11.00uur.

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. Opel CORSA TR 1.2 S,
bwj. '84, i.z.g.st., APK 7-95,
vr.pr. ’ 3.450,-. 045-225141.
OPEL Kadett, bwj. '85, APK
11-95, 75.000 km., 1e eig.,

’ 5.000,-. Tel. 045-315825.
Opel KADETT 3-drs., APK, i.
z.g.st., type '84, ’2.400,-. S-
-045-317675.

Te koop Opel CORSA 1.2 S
wit, bwj. '86, sportief, radio +
trekh., APK 11-95, vr.pr.
’6.250,-. 04405-1941.
CORSA 1.2 S '87; Veetra
2.0i GL automaat '89; Corsa
1.4 i Swing '94; Veetra 1.6i
GL '93; Kadett '86 t/m '89 div.
types; Escort 1.3 '87; Asco-
na 1.6SHB '86 en '84. Met
Bovaggarantie. Denneman
Automobielbedrijf, Raad-
huisstr. 107, Hulsberg.
PEUGEOT 305 GL type '84,
APK 7-95, nw.st, ’1.700,-.
Telef. 045-317675.
Te k. SUZUKI SJ 410 cabrio,
bwj. '84, APK, iets werk, pr.

’ 2.450,-. - 045-453784.
Te koop Toyota STARLET,
1986, APK dcc. '95, auto
verkeert in nieuwstaat, pr.

’ 4.750,-. - 045-716688.
Te k. VW POLO, wit, bwj. 27-
-12-'BB, le-eig., vraagpr.

’ 8.000,-. Tel. 04407-2928.
VW PASSAT CL, nw. model
'89, ANWB-keuringsrapport,
85.000 km, absoluut nieuw,
’14.950,-. Tel. 045-423750.
GOLF GTi, 5-drs., antraciet-
grijs, bwj. '85, vr.pr.

’ 5.500,-. Tel. 045-225320.
VOLVO 440 bwj. '91 met
LPG-onderb. ’13.950,-. Tel.
046-512138.
Wij kopen alle LADA'S en
ook andere auto's. Telefoon:
045-423973.
Auto KALDEBORN bet. de
hoogste prijs voor uw auto!!
OokLada's. 045-411572.
Te k. gevr. 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 1800 '88
’11.950,-; Veetra 16i 5-drs.
'90 ’20.950,-; Astra 1600
'92 ’23.750,-; Omega 2.0
'87 ’10.750,-; Kadett Se-
dan 1600 '90 ’16.950,-;
Kadett GSi 16V '90
’23.950,-; Ford Siërra 2.0
LPG '84 ’3.950,-; 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 sta-
tioncar diesel '86 ’6.900,-;
Veetra aut. 5-drs. '89
’19.950,-; Kadett 5-drs. '88
’10.950,-; VW Derby '80
’900,-. WEBER, Autobedr.,
Baanstr. 38, Schaesberg.
045-314175.
Wat VERKOPEN? Adverteer
via: 045-719966.
LUCAR Kerkrade Eerste
keuze auto's, meeste auto's
1e eigenaar: VW Golf GTi
16V 5x o.a bwj. '90 zwart,
bwj. '89 zilver '88 rood spe-
ciale uitb. alle extra's getu-
ned ’8.750,-; VW Golf die-
sel bwj. '87/92 4x ; BMW
735; 2x; BMW 525i W9l
zwart alle extra's; BMW
320i/318i '92; 318 i '88; 316 i
3x '85/'9O vanaf ’2.950,-;
Audi 80 alle uitvoeringen;
Mercedes 190E; 3x 190D
2.5 '88 zilver; 300E 2x '86/
'88 combi; 5x Opel Kadett;
Opel Omega; BMW touring;
VW Passat combi '90; Por-
sche 944 2x bwj. '86/'B9;
Porsche 924 '83 Spotkoop-
je; Peugeot 205 GTi specia-
le ombouw; koopje BMW
325 i getuned iets aparts
’6.750,-; Ford Escort 5x
XR3i '84/92 vanaf ’2.750,-;
Mini Jumbo 3x '88/92; Fiat
Uno; Panda '88 vanaf
’3.250,-; VW Corado '90
zwart; Fiësta XR2i '88 zilver
’6.950,-; Opel GSi; Kadett
3x; Ford Siërra 3x '86/92;
VW Polo 2x '88/'B9; Honda
CRX vanaf ’9.250,-; Scor-
pio '88 vanaf ’8.750,-.Di-
verse bedrijfsbussen en be-
stelauto's, 15 inruilauto's.
Inkoop direct contant. Direc-
te financ. volgens Amerik.
systeem, volle garantie. Lu-
car, Holzstr.67, Kerkrade.
Tel. 045-456963.

Te k. gevr. AUTO'S iedere
prijskl. Schade of defekt,
geen bezw. 045-729710.
Te k. gevraagd alle type
LADA'S voor export van.
1984 t/m 1991. Correcte af-
handeiing. Tel. 077-515511.
Te k. gevr. alle merken AU-
TO'S, bet. hoogste prijs. Tev.
tourcaravans. 045-416239.
Alfa 75 4-drs. '87; Ford Es-
cort 1.6S'91; Ford Siërra 1.6
Laser '86; Hyundai Scoupe
'91; Mitsubishi Colt 1.3 '91;
Nissan 100 NX '91; BMW
318 i 4-drs. '87; Opel Astra
'91-93; Opel Corsa '92;
Opel Frontera Sport '93;
Opel Kadett '86-'9O; Opel
Omega 2.3 D '87; Opel
Omega 4-drs. 2.0 i Diamond
GL '91; Peugeot 309 '92;
Volvo 440 GL '90; Opel Vee-
tra '93. Inr., financ. mog.
WELLING Autobedrijf, Haef-
land 2, Brunssum. Tel. 045-
-257700.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt'
u uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Sloopauto's
Wij geven U de HOOGSTE
prijs voor Uw auto, sloop- en
schade-auto. 045-225774.
Te koop gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
A. Korter, - 045-229045.
Te koop gevr. schade- en
oude -sloopauto's. Tev. pn-
derd. Autosloperij K. KÖR-
FER, 045-227377, Indus-
triestr. 7, Hoensbroek.
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, en verkoop
gebr. auto-onderdelen. Joep
Wolters. Telef. 045-411480.

Landbouw
ONDERDELENBANK. Tel.
04493-2715.
Te koop alle soorten HOOI
en stro. Gratis mestinjectie,
bouwland of zoden. Mestin-
jectie en Fouragehandel
Heijlands, Klimmen. Telef.
045-751394.
Te koop prima kwaliteit
STRO. Telef. 04754-85581.

Auto onderdelen en accessoires
Carrosseriedelen

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

Geevers Nuth
Tel. 045-244242.

In- en verkoop schade-auto's
Autodemontage Deumens

Verkoop gebruikte en nieuwe onderdelen van
allerecente merken auto's. Tevens nieuwe trekhaken.
Haefland 20 (industrieterrein) Brunssum, 045-254482.

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

Zonwering
Te k. ROLLUIKEN, 1 jaar
oud. Maten: 1x 2.00 x
1.40m.; 1x 1.40 x 1.40m.
Bruine bak met beige lamel-
len, i.st.v.nw. rekening nog
aanw. ’ 800,-. 045-258518.

Vakantie

Kerstreizen
BdgREUZENGEBERGTE

’ 595,-, 22/12 m. cxc. en HP
7 dg WENEN, 22/12’ 795,-

-8 dg SKI-SAFARI Tsjechië v.
22/12 (3 skigeb.) ’565,-

Oud- en
Nieuwjaarreizen

13 dg WARM SPANJE met
cxc. en HPv. 22/12’ 925,-

-8 dg SKI-SAFARI Tsjechiëv.
29/12 (3 skigeb.) ’ 565,-

-7 dg WENEN, 28/12 ’795,-
Alle reizen met tenminste
Comfort Class touringcars

KRISTAL VAKANTIES
Bel 073-131491 of

04103-4500 of040-571323.

Zonnebank/*h_emet
Spectaculair lage prijzen bij
de grootste zonne- vakspe-
cialist in de regio GOER-
GEN zonnehemels. Alles
met 3 jr. voll. garantie. Rijks-
weg-N. 97, Sittard, 046-
-583002 (t.o. ziekenhuis).
Zonnehemelverhuur MEZO.
Najaarsaanbieding: 1 mnd.
huren ’lOO,-; 2 maanden
’l5O,- mcl. bezorgen en
ophalen met recht van koop.
Inl. 045-312956.

I "(Brom)fietsen
2e Hands Vespa, Aprilja,
Fantic, scooters, snorfietsen.
Tweewielers MATH SAL-
DEN Limbricht.
Grote collectie nieuwe win-
ter- wielerkleding. Tweewie-
lers MATH SALDEN, Lim-
bricht-Sittard.
2de Hands Racefietsen,
meer dan 50 stuks. Race-
fietspecialist MATH SAL-
DEN Limbricht
Te k. CANNONDALE moun-
tainbike, Deore afgemont.
Na 15.30 uur; 04450-1097.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Computers

80486 66MHZ
4MBHD

Kleurenmonitor compl. v.a.
’1.899,-

-incl. 3 uur PC-cursus
Leufkens-Dubois

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

Muziek

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

Hoofdstr. 32, Hoensbroek - 045-214253. Pond, koopavond.
Te k. PIANO klavier, 120 Piccolo's in het Limburgs
bassen; z.g.a.nw. Wiener Dagblad zijn groot in RE-
trekharmonika. Tel. 04762- SULTAAT! Bel: 045-719966.
1263. ' -.

Mode Totaal
Weg. verhuizing TOTALE LEEGVERKOOP bij

Smeets Jeansshop
tot 50% korting. Heulstr. 29 Heerlerheide. 045-226550.

Wonen Totaal
In- en verkoop 2e HANDS
meubelen en antiek. Tel.
045-724943, Rotterdamstr.
80a, Heerlen.
In- en verkoop 2e hands
MEUBELEN en antiek, le-
dere dag geopend tot 18.00
uur. Voskuilenweg 91, Heer-
len. Tel. 045-741708.
Te koop gevraagd gebruikte
MEUBELS en antiek. Rot-
terdamstraat 98, Heerlen. S
045-729748.
Kom eens bij ons kijken, me-
n verkoop van 2de hands
MEUBELS. Wij zijn aanw.
van 10-15 uur. Lammergier-
str. 48, Wolder-Maastricht.
Tel. 043-431025.
Pracht BANKSTEL zwaar
eiken nwe. kussens ’675,-
-als nieuw. 045-322111.
Te k. 2-deurs witte Hülsta
kleerkast, schuifdeuren, 1
spiegeldeur, Ixbxh, 2,35x-
-0,76x2,20, pr.n.o.t.k. Tel.:
04493-1800 of 045-715372.
In- en verk. MEUBELS en
antiek. Kouvenderstr. 208,
H'Broek. Tel. 045-725595.

TV/Video
KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’65,-. Radio/TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.
Kleuren TV's 12-16 kan. v.a.
’6O,- met afst.bed. v.a.
’125,-, met txt v.a. ’250,-
-o.a. Philips / Blaupunkt.
Radio/TV FRANK BV, Bok-
str. 33 H'heide.S 045-213432.
Goede KLEUREN-TV'S met
garantie, grote sort. v.a.
’95,-, veel TXT TV's. 30 Jr.
TV-occasioncentrum Geel.
Grasbroekerweg 25, Heer-
len. Tel. 045-724760.

Bel de Vakman
NEW LOOK BV Landgraaf.
Gevelreiniging, uitkappen,
voegen, steigerverhuur. Tel.
045-312154. Fax 323452.
SCHILDERS kunnen nog
diverse buiten schilderwerk
aannemen. Tel. 045-210020.
Ervaren vakman biedt zich j
aan voor straatwerk o.a. op-
ritten, sierbestrating. Ook
voor uw gehele tuinaanleg,
zeer SCHERPE prijzen.
Gratis offerte: 045-323178.
Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.
INSTALLATEUR biedt zich \
aan voor alle voorkomende
werkzaamheden betreffen-:
de gas, water, sanitair evt.
loodgieterswerkzaamheden.
Telef. 046-743252. !
STUCADOOR kan nog
werkzaamheden aannemen.
- 045-460805.
Uw SCHOORSTEEN vegen,
per kanaal ’75,- mcl. BTW.
Telef. 045-325783.
Voor al uw oprit-terras en
SIERBESTRATING. Tele-
foon 045-320274.
Originele gipsen SIER-
LIJSTEN en ornamenten v.a.
’B5O,- rozet gratis. Tel. 045-
-313045 b.g.g. 316576.
LOODGIETER voor badka-
mer, keuken, riolering, CV.
Vrijbl. prijsopg. 045-352044. '\PICCOLO'S\I 045-7199661

fl Pwficiail -
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(Huis)dierert
De grootste KENNÖ
Limburg. Alle jongj*
hondjes. Meer dan «
sen plus gar. en tatoea
America, Th.Watsof*
Achel(B). 09-3211
Zond, open maand, ggsj;
Te k. mooie witte
HONDJES, puppies,
en ontw. 04492-3421.^
Te k. Heilige BIRMAJMam Coon kittens. T*
718461. j
Wat VERKOPEN?A*
via: 045-719966. ___,
Te k. DOBERMANJvan kampioenafst., 'ontwormd. 08866-2483^
Canadese DWEflj
DEL, 8 weken, goedk"
te halen. S 045-721155;
Te koop zeldzaam ,
gitszwarte duitse Hp
teef, 5 mnd oud.
04759-2069.
'Weggelopen omg.
Husken 26-11-94, ">te KATER, roepnaam:
Tegen bel. terug te
Breukerweg 44, Heerle^

Voor Piccolo's,
zie verder pagin3

Tufep TOSHIBA
computers j s

föÈfc ï$%%k

himm\Wiii.mw.wm.m^ J Du

TULIP DT COMPACT SX/25 jqsHIBATl900S/120
COMPUTER NOTEBOOK COMPUTER
486 SX processor, 25 MHz klok- 486 SX processor, 25 MHz klok-
snelheid, 170 MB hard disk, 4MB snelheid, 120 MB hard disk, 4M"
intern (uitbr. tot 20 MB), 1,44 MB intern, 1,44 MB floppy drive,
floppy drive. Incl. MS DOS, PCMCIA slot type 11, autosensing
Windows 3.1 en 14"SVGA stra- 100-240 Volt netadapter, NIH 2
lingsarmekleurenmonitor. accu en MS DOS 6.2.
1999 2999 _>
VOCEL-ZANC _*%._**_-* VOCELZANC _t^ __m _m^._*_PROFESSIONEEL *■ C^Vivi PROFESSIONEEL m_f_/\\ QO

uocELznnc j^
Jjgtm*-* "^ r M \J r" t O OI \J N L t L novillautmomxwhimlliii

UW PARTNER IN AUTOMATISERING EN TELECOM
Kruisstraat 12, 6411 BT Heerlen. Tel. 045-740382. Fax 045-742528.

Openingstijden ma. t/m vr. 09.30-18.00uur.

— \uiisiiei, 4

# 8e1045-719966 Piccolo's voor méérresultaat 8e1045-719966 f
Personeel Kontakten/Klubs

Porky's Pretpark zoekt 2 Weaens dmkte lonap MF
,q

leuke MEISJES. Zeer goede VcS vlnaf 18 25 Paar oevrverdienste Tel 045-228481 " . b 'aar 9evrveroienste. iel. U45 — VOQr pr jvéontvangst in Bel-
Dringend DAMES gevraagd gië. Intern mog., hoge verd.
voor privéhuis. S 045-233096. Inl. 00-32.11233992.

06-lijnen

Privé doorschakellijn
Naar dames THUIS door het hele land

06-96.88 -100 cpm. 24 u.p.d.

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

BEESTEN
MET'T VROUWTJE. 1 gpm.
06-320.327.26
sexy nymf linda
Genietvan 2kanten. 1 g.p.m.
06-320.320.14
Sexen via

De P'Code?
Toets je postcode in en
hoor of er in jouwbuurt
nog iets te sexen valt!"

06-95.46
1 gpm. Dagelijkse Update!
Volrijpe vrouwen zoeken
SEX, maarniet-commer-

cieël: (75 cpm)
06-9656

BlindDate
via de telefoon, afspraakjes

met leuke meiden, bel:
06-95.95 (75 cpm).

Rijpe vrouwen willen SEX-
CONTACT (niet commer-

cieel). (75 cpm).- 06-9890.
Zoek jeRijpe vrouwen voor
thuisSEX? (nief commer-

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

Waarwacht 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
badpak zakken.

"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 haarvriendje. "Ze

weet nog niet wat een
nummertje is

06-340.340.21

Nieuw! Sexdoorschakellijn:
vrouwen willen

direct SEX
06-9.750 (75 cpm).

Rijpe vrouwen zoeken jon-
gens v. 'n slippertje, 75cpm
06-9760 Aktieü
Sex voor twee
sexgesprek met 'n vrouw
06-320.330.82 (75 cpm)

* SM voor 2 *
snelle SM kontakten!!

06-320.329.99 (75 cpm)

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

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

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
hetevrouwen wachten op

jou.06-320.330.91 (75 cpm)

Discreet
Sexkontakt metrijpe meiden!

06-320.330.42 (75 cpm)

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

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

* 06-9605 *
Thuiskontakt

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

Nieuw
discreet privé-gesprek met

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

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

Sex
doorschakellijn
Luister naar hete oproepen
van vrouwen. Maak jekeuze
en de computer schakelt je
direkt 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 uit Limburg!

06-320.322.11 (75 cpm)
Waar wacht jeop?

gewillige meid zoekt hete
SEX-afspraak:

06-9517 (75 cpm).

100% WildeLive Sex
06-9891

Geen wachttijd. 1 gpm.

Ervaren
vrouwen

40 jaarzoeken sexkontakt
06-350.290.37 (75 cpm)
Eenzame hetevrouwen

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)

Homocontacten:
zoek je'n lekkere hete

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

Direct contact
metDAMES uitheel

Nederland. GEHEEL PRIVÉ
thuis doorgeschakeld.

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

Homosex voor 2
(’l,-p.m.)

JackOff 06-9735
Telefoonsex 06-9835

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

Bi-sex 323.36
Travestie 325.09
Breinsex 327.56
Darkroom 324.16

Jongenssex32s.l9
Gay Super 329.16

Transsexueel32l.36'

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

1 gpm Stoute Evelientje
moest bij de mankomen.

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

06-340.340.30.
100%Wild Live Sex
06-9715

Geen wachttijd! 1 gpm.

Gratis telefoon-
sex voor
vrouwen

06-4311 of
4611

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

Sex direct06-9519
Top contact 06-9845
Hete meiden 06-9785

Doorschakel
club

meer dan 150 meiden
wachten smachtend
op jouwtelefoontje.

Bel ze thuis LlVE:lgpm

* 06-96.89 *
Sadistische sex

met jonge
vrouwen

06-340.340.90
igpm.

Dames geven adres/tel.nr.
06-96.85

24 u.p.d. 100cpm.

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

Gay Café
Limburg

06-320.327.55
/1,-p.m.

In het openveld doen ze het
onder toezicht!!

Livesex:
06-320.323 (1 gpm).

Rijpe vrouwen
zoeken onervaren jongens.

06-9504 (75 cpm)

Anonieme
sexdating

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

; Kontakten/Klubs
Club Merci

Nooit geweest ??? Toch maar eens vlugkomen, naar de
leukste club in 't zuiden.

Rijksweg zuid 241, Geleen. Tel. 046-745814.

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

Holzstr.lo3, Kerkrade.

LYDIAGIRLS
ZEKER WETEN !!

Info: 046-749662, Groenstr. 64 Geleen.

Porky's Pretpark I S 045-228481.
Let op! Vandaag trio-dag, 1 uur voor ’ 250,-.

Zaterdag 1 uur voor’ 125,-. Met nieuwe meisjes,

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

Manuela Escort Peggy Privé
_i 045-418886. kJ

Escort va ’ 125,-.
Ma-vrij 11.00-22.30 uur.

Ri \rr\ Woniic Wo-tot 19 uur 046"374393-DUIG) VcnUS Nieuw meisje gevr.
de betr. privé-adressen Brigitte ma-zat. 13-23uur.
vindt Uin ons fotoboek! r\A- «_-___-_-__-_

Bel: 04954-18 64. 045"254598

Escort all in
Q 045-326191

Buro Mieke
Discr. Bern. 046-748768.

Erotica Privé
Vraag niet hoe hetkan!!!

Profiteer ervan! 045-423608

’ 50,-all-in.
Bij Angelique

wordt u heerlijk verwent door
een massage en privé. 045-
-311135. Nog meisje gevr.

Anita privé
en Escort!! 045-352543.

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

Erotische
prikkels!

vrijblijvende sexadressen en
nummers van vrouwen.

046-752333

Privé en escort
Tel. 045-427631.

Nieuw jongmeisje, totale
Ontsp.Massage

045-353489

Twilight Escort
Ook Boys 045-275618.

Lady Escort
Charmant en discreet.

(Grieks). Nieuw 045-275564.

Escort Midnight
Tel. 045-429291."

Hallo, wij zijn 4 alleen-j1,!
nymf. vriendinnen van^j
30 en zijn het alleen zif-A

Op sexgebiedkomen J
veel te kort en hebben w
sloten maarop deze rn»3
de ware tevinden. Wij '*J
veel met ons doen. He'J

kunt u ons helpen, kom"]
bij ons aan.

Oude Kerkse
31 Heerlen

van 11.00 tot 24.00
Achter het station^

Privé Non*
Spec. prijzen. Nieuf"Magdalena. S 045:70gV

Privé Diana
045-233096

Deze week trio ..p
aanbiedingen! Ook legbjg>

Diana Escort
045-320323J ✓

Love Escort

045-32090J;
Aladdin

Privé, telef. 045-2270
Nieuw Nieu^

bij Angelique: ..
Nadja, Nicolle, Nathai|B

Terug Lind#
Telefoon 045-311^
Romantica

privé en escort f©045-41974'
Nieuwe, nieuwe meisr

Limburgs Dagblad



Prijzig
Inmiddels bestaat het Ha-Ra as-
sortiment uit een veelheid van
vezeldoeken. Voor de hand, op
wissers of zwabbers. De witte
doeken bevatten katoenvezels.
De gekleurde vezels, die voor
vette of groffere oppervlakten
worden gebruikt, zijn van polya-
mide. De collectie wordt telkens
aangepast.

Eén ding hebben alle Ha-Ra pro-
ducten gemeen; ze zijn vrij prij-
zig. Een klein doekje kost al zes-

tien gulden. „Als jehet omrekent
is het niet duur," vindt Jutta.
„Het materiaal kost ookwel wat.
Maar het gaat lang mee. Op de
lange termijn bespaar je dus
veel."
De prijs is een van de redenen
waarom Hara-spullen niet in de
winkel verkrijgbaar zijn. „Onze
doekjes naast die van een gulden
hangen, dat werkt natuurlijk
niet. Bovendien vinden we het
belangrijk om goed uit te leggen
hoe je de doek moet gebruiken.
Want daar zit het 'm juist in."
Nieuwe consulenten krijgen dan
ook een gedegen scholing. In
Echt is zelfs een demonstratie-
keuken ingericht voor het 'on-
derricht.

DOOR RON BROWN Restaurant/Galerie 'DeLeuf' in Ubachsberg

Huwelijk van bourgondische
en pragmatische aanpak

begrip 'zakenlunch' is nogal
Rekbaar. Het kan betekenen dat
de deelnemers om midderdag het
eerste, aperitief je nuttigen en
Vervolgens tegen het vroege
Avonduur een tikkeltje overver-
zadigd het pand weer verlaten.
Wet kan ook betekenen dat je in
Anderhalf uur het nuttige met
"et aangename combineert en je
zaken doet onder het genot van
een compacte, maar uitstekende
lunch.

Restaurant De Leuf in Übachs-berg laat beide varianten goed
'ot hun recht komen door een
combinatiemenu te bieden dat
de 'business partners' in de gele-
genheid stelt om te volstaan met
twee gerechten (’5O per per-
f°on), de gulden middenweg tekiezen met drie gangen (’62,50
P-P), of toch maar te genieten
Van de volle vier gangen (’75
P-P.).

Wet menu biedt inzage in alle
Mogelijkheden, met keuze uit
Vljf koude voorgerechten, twee
*arme voorgerechten, vijf
hoofdgerechten (allemaal ,met
hun eigen sauzen en garnituren)
n vier desserts. De weifelaarkan alsnog bezwijken voor het

Maximale culinair genot, of juist
gesticht zijn door de mogelijk-
heid om te kiezen voor smakelij-
ke bescheidenheid.

Hollander
~en combinatie van een pragma-
ische en bourgondische aanpak

£le goed past bij de 'Hollander'aul van de Bunt. En die combi-natie blijkt niet alleen uit zijn
alent als cuisinier, maar ook uit
et feit dat hij de verbouwing

van de vervallen boerenhoeve in
Übachsberg tot restaurant/gale-
rie grotendeels zelf heeft ver-
richt. Die aanzienlijke klus be-
gon ruim zes jaargeleden, nadat

hij zijn twee restaurants in
Haarlem had verkocht om naar
het zuiden te trekken, en werd
voltooid in oktober 1988. Het re-
sultaat mag er zijn.

Het restaurant heeft nog veel ge-
restaureerde kenmerken van de
oorspronkelijke oude boerderij
maar ook een nadrukkelijk ei-
gentijds accent. Kenmerkend

zijn het aperitief-zitje met open
haardvuur, een gezellig terras en
een pas verbouwde zaalaccomo-
datie die de 'Beeldentuin' heet.

" Paul van deBunt en echtgenote Sandra in De Leuf Foto: frans rade

consument

Limburg als eerste overstag voor HaRa-produkten

Onstuitbare opmars
Duits wonderdoekje

DOOR MARIEKE VERHAAR

Het deed twee jaar gele-
den zijn intrede in Lim-
burg, om van daaruit te
beginnen aan de verove-
ring van de rest van
Nederland. Tien procent
van de Limburgse be-
volking poetst er inmid-
dels mee: met het doekje
van de Duitse firma Ha-
Ra. En dat terwijl het
niet in de winkel ligt
maar, net als bijvoor-
beeld tupperware, al-
leen te verkrijgen is op
speciale party's. Die
Worden georganiseerd
door ruim honderd con-
sulentes, die inmiddels
ook voet aan de grond
hebben gekregen in de
rest van Nederland.
Maar nog altijd komt
een kwart van de omzet
uit Limburg. „Limburg
blijft onze poets-provin-
cie," aldus bedrijfsleider
Ha-Ra Nederland Wim
Van Hattem.

"Ik zal het even demonstreren,
*ant u gelooft me niet hè?" Juttaganzen, Hara-distributeur voor
Noord-Limburg in Echt, wordt
enthousiast. „Wilt u roomboter
°f margarine?" Met vlotte slagen

een half pak roomboter
°ver een ruit uitgeveegd. Vervol-
gens veegt ze met een vochtige
blauwe vezeldoek over de boter,

resultaat is verbluffend: van
«e royale laag boter blijft niets
£ieer over dan een vettig laagje.
*-ven na?emen met de speciale
pisser en klaar is Kees. Streep-
J°os en vetvrij blinkt het raam in
"e zon. Jutta doet een stapje
achteruit om het resultaat te be-
donderen. Middenin het pakje
°oter. Geen nood. De blauwe

wordt op de

grond gedeponeerd. Even vegen
en de schoen is weer botervrij.
Zon twintig jaar geleden vond
de Duitser Hans Raab de specia-
le vezel uit. Hij had een allergie
in de bronchiën opgelopen door
de chemische middelen in zijn
schoonmaakbedrijf. Met zijn ve-
zeldoekjes zou geen schoon-
maakmiddel meer nodig zijn, het
waterverbruik worden terugge-
drongen en ze zouden tijdbespa-
rend werken. In 1982 verbeterde
.hij zijn eigen wereldrecord ra-
men-zemen voor het Guinness
Book of Records. In twee uur en
54 minuten zeemde hij 638 vier-
kante meter raam van het Hilton
hotel in Basel.

" JuttaFranzen laat zien wat de vezeldoek met boter doet. Foto: jeroen kuit

Concurrentie
Maar met de populariteit van de
schoonmaakvezelrees ook de be-
langstellingvan de concurrentie.
Diverse andere bekende produ-
centen brengen soortgelijke doe-
ken, wissers en zwabbers op de
markt. Jutta is echter niet bang
voor deze namaak-produkten.
Zij is overtuigd van de kwaliteit
van 'haar' vezels.
Bij navraag in dekennissenkring
blijken er toch ook kritische ge-
luiden te zijn. „Dan gebruiken ze
de doek niet goed," zegt Jutta
stellig. „Maken ze hem niet nat
genoeg bijvoorbeeld. Op de par-
ty's is het vaak gezellig en letten
de mensen niet altijd goed op. De
truc bij de vezels is vooral veel
wassen. Net als een theedoek;

hoe vaker die in de wasmachine
is geweest, hoe beter hij vocht
opneemt."

Stug
Vijf jaar geledenkwam de Duit-
se Jutta bij Ha-Ra. Eerst als con-
sulente, vervolgens als rayondis-
tributeur. Drie jaar geleden
kwam ze via de zus van een
Duitse klant in Zeeland terecht.
Vanuit Rilland-Bath verzorgde
ze in heel Nederland party's. „Ik
kende nog geen Nederlands, dat
heb ik van cassette-bandjes ge-
leerd. Maar die mensen in Zee-
land zijn nogal stug. Die willen
eerst de kat uit de boom kijken.

Hier in Limburg zijn de mensen
wat makkelijker, die hebben
minder tijd nodig om aan iets
nieuws te wennen."
De rest van Nederland wordt
overigens rap veroverd door het
wonderdoekje. ledere week ko-
men er nieuwe consulentes bij.
Onlangs mochten de Ha-Ra da-
mes zelfs in de televisie-show
van Paul de Leeuw beboterde
glazen reinigen, wat ze met veel
inzet deden.

Poets-Alfabet
Behalve een uitgebreide infor-
matiefolder over de produkten
heeft Ha-Ra ook een folder voor
dekopers. Daarin staat een alfa-
betische lijst met alle was-,
poets- en zeembare opjecten
rond het huis met de te gebrui-
ken doeken. Van keukens tot ga-
ragedeuren, van behang tot te-
gels, van grillroosters tot siera-
den, voor alles is een doekje of
lotion. Je kunt zelfs het eelt on-
der jevoeten met een Haßa-doek
bewerken of er je hond of paard
'hoogglans' mee geven, zo leert
de folder.

„U gelooft mij nog steeds niet
hè?" Jutta grijpt de vette was-
hand van de boterruiten, spoelt
de dikste klonten boter eruit en
wandelt naar de badkamer. „Dit
doe ik alleen voor hardnekkige
ongelovigen." De spiegel wordt
onder handen genomen. Het lijkt
er even op of de boter overwint.
Maar bij het navegen met een
droge doek blijft er - weder-
om - een streep- en vetvrije
spiegel over.

Kunst
Uiteraard kan men ook 's avonds
van het restaurant genieten, met
wat meer uitgebreide menu's
('De Leuf', vier gangen a ’75,
bijpassend wijnarrangement
’4O; of 'Royal', zes gangen a
’l2O, bijpassend wijnarrange-
ment ’55), en natuurlijk ook a la
carte. .
Kunst is nadrukkelijk aanwezig
in 'De Leuf' maar het galeriege-
deelte is niet geworden wat Van
de Bunt en zijn meewerkende
echtgenote Sandra ervan ver-
wacht hadden. Mensen komen
nu eenmaal voor de kunst of om
te eten en zeldeft voor beiden. En
wat dat eten betreft, weten zij de
bochtige weg naar Übachsberg
'goed te vinden.

Restaurant 'De Leuf', Dalstraat
2, Übachsberg (045-750226). (Op
zondag en maandag gesloten, za-
terdag geen lunch).

eetlust
In Eetlust bericht het
Limburgs Dagblad

wekelijks uit de wereld van
eten en drinken. Culinaire

nieuwtjes, opvallende
trends en bijzondere

eetadressenkomen aan bod.
Deredactie zal geregeld

aanschuiven in Limburgse
etablissementenen verslag
doen van haar bevindingen.

Coördinatie Mariëtte
Sfuijts.

Nijntje
Het vriendelijkekonijn Nijnt-
je, bedacht door Dick Bruna,
blijft een bron van inspiratie.
Voor ouders, kinderen en
speelgoedfabrikanten. Nijnt-
jes Trekdraaimolen van Ra-
vensburger is een van de vele
'Nijntje-speeltjes.; De draai-
molen ziet er leuk uit, heeft
veilige ronde vormen en als je
er aan trekt maakt Nijntje
nog geluid ook. Adviesprijs
45 gulden.

" Een soort Nijntje-mobiel

" Voor automonteurs in de dop

Garage
Ook geluid (ouders zijn gewaarschuwd) maakt de garage van Fisher
Price. Met wasstraat, onderhoudsbrug,reservebanden en zelfs nieu-
we carosserie. Een schroevendraaier zet alles in werking. Bedoeld
voor kinderen van drie tot zeven jaar, adviesprijs 89 gulden.

Tuinieren
Heeft uw kind groene vingers? Ontdek het met het miniatuur-groen-
tetuintje. Een aardig idee voor kinderen van 5 tot 10 jaar. Er zitten
echte zaadjes bij om te zaaien. Alles samengevat in een 'koffer-boek'
dat stap voor stap leert hoe te tuinieren. Adviesprijs 24,95 gulden.

monsters

DOORMARIËTTESTUIJTS

Op de valreep nog wat tips voor Sinterklaas. Leuk speelgoed voor
kinderen die, zoals veel Nederlandse kinderen, 'alles al hebben.

# Voor de allerkleinsten

Buggy
Eerst maar eens iets voor de allerkleinsten. En voor moeder, want die
heeft met Buggy Speelplezier van Playskool geen kind meer aan haar
kind. Het is door de volwassenen van de Stichting Goed Speelgoed
uitgekozen tot 'Speelgoed van het Jaar' voor baby's. Aan een arm, die
jebehalve aan een buggy ook aan een stoel of reiswieg kan vastma-
ken, zitten vier kleurige figuurtjes. Die doen alles wat een baby inte-
ressant schijnt te vinden: draaien, geluid maken en zelfs spiegelen.
De adviesprijs is 39,95 gulden.

Leren
Baby's moeten het speelgoed
niet alleen leuk vinden, ze ho-
ren er ook nog iets van te le-
ren. Ben je drie maanden oud;
stoppen ze je een rammelaar/
bijtring in handen, die als bij-
bedoeling heeft je motoriek
en sociale vaardigheden te
ontwikkelen. Gelukkig maar
dat je dat als baby niet weet.
De Orbite Rattle, want zo
heet het ding, kost rond de
8,50 gulden.

# Niet alleen leuk

Jurassic Park
De hoofdfiguren van de film
Jurassic Park duiken ook op
in de speelgoedwinkel. Fabri-
kant Kenner heeft zijn assor-
timent hoofdrolspelers en
dino's uitgebreid met voertui-
gen, helikopter en com-
mando-centrale. Elk figuur
kan bewegen en is bewapend,
zo heeft Macolm een wapen
voor het lanceren van verdo-
vende pijltjes. Vanaf 19,95
gulden.

" Filmfiguren in de speel-
goedwinkel.
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Kachels/Verwarming
iëkêr KACHELSPECIAAL-
ZAAK. Ook uw adres voor
Jubbelwandige RVS-rook-
canalen. Kluis 28, Geleen,
elefoon 046-740785.
3ASKACHELS/houtkachels.
3oedkoop! Gratis geplaatst.
De Kachelsmid, Walem 21
<limmen. Tel. 04459-1638.
Nieuwe en gebruikte GAS-
HAARDEN, 'gevelkachels,
jasfornuizen, kookplaten,
jeisers, aardgas / butagas.

E. Meesters, Brusselsestr.
1298, M'tricht 043-210540.

Vlees/AGF
/oor Limburgs LEKKER-
STE gehakt. Slagerij Hout-
ast Schinnen.
Vat VERKOPEN? Adverteer
/ia: 045-719966.

Braderieën/Markten
Zo. 4 dcc VLOOIENMARKT
te HouthemA/alkenburg. in
de holle eik. van 10-18 uur
045-324112.

Diversen
Mijn vriend is 12 kilo en 75
cm. over zijn hele lichaam
AFGEVALLEN in 3% week.
Info: 045-220968

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

Huish. artikelen
IJSK. gasf. ’95,-; wasaut.
’175,-; diepvr. ’175,-;
wasdr. ’ 175,-. 045-725595.

St. Catharinastraat 1 I " mÊ
Postbus 75. 5250 AB Vhimen Wr^Ê' W* ■"*""*! IR' A
Telefoon 04106-19029 V- **#_& %6**—%&&#^—__%

ano 66.77 fi? Ififtel
Liliane T

'honds':* *"*/._-- . -_____.. . ,^ffiS:',fe^\l

LEUKE MEID
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GOEDE KANS DAT ZE
HAAR SCHOOL AFMAAKT

"Waarom zou ze 'm niet af maken?"
Nou, ze zou bijvoorbeeld geen mogelijk-
heid meerkunnen hebben om naar school
te gaan. Omdat ze moet werken, met haar
ouders. Om in het onderhoud te kunnen
voorzien. Terwijl scholing daarbij juist zo
belangrijk is. Geld om haar lessen te laten
volgen is er bovendien niet. En dekennis
om zelf enig basisonderwijs te kunnen
geven ontbreekt bij de plaatselijke
bevolking.

UNICEF geeft opleidingen voor onder-
wijzers, bouwt scholen en levert les-
materialen. Binnen deze onderwijs-
programma's wordt veel aandacht
besteed aan voorlichting over voeding,
gezondheidszorg en de eigen leefomge-
ving. Daardoor hebben al duizenden
kinderen kennis opgedaan, die ze helpt
bij het opbouwen van een volwaardig
bestaan. Zodat we kunnen spreken van
verbeterde levenskansen in de honderd-
achtentwintig gebieden waar UNICEF
werkt. En dat willen we graag zo houden.
Steun UNICEF. Bel 070 - 3339300.

iÉÊÊk UNICEF geeft ze toekomst.%i*P GIRO 121 DEN HAAG

'
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't Meest unieke onderdeel
van onze nieuwe videorecorders

De nieuwe videorecorders van Akai kun je gerust zoals u die van ons gewend bent. Dus zona
technische hoogstandjes noemen. Als importeur voorwaarden of beperkingen en zonder discus5

Szijnwij daar best een beetje trots op. achteraf. Alle nieuwe videorecorders van A*
Maar wat belangrijker is: we zijn zijn standaard uitgerust met een aantal verrasse
ook zeker van onze zaak. Om dat'te de nieuwtjes. Zoals het Mid-mount systeem, "onderstrepen krijgt u bij aankoop Quick Servo Drive mechanisme, en low Pov/
voor 1 januari 1995 maar liefst 3 Consumption. Uw Akai-
jaar garantie op elk nieuw model handelaar kan ver nog V" ' '_W%_~T__f^\

videorecorder van Akai* Garantie veel meer over vertellen. -' _\___\____ZS*>^

*Dit aanbod geldt voor alle nieuwe modellen, t.w.: VS-G 205, VS-G 211, VS-G 215, VS-G 216, VS-G 3'1;
VS-G 315, VS-G 316, VS-G4ll, VS-G 415, VS-G 705, VS-G 715, VS-G 816, VS-G 2160. Prijzen vanaf ’ s*

Vraag de nieuwe catalogus aan bij:| FODOR RADIO 8.V., afdeling AKAI, Postbus 5, 3000AA Rotterdam. Telefoon: 010 - 42 46 55>J



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

naal.
07.06 Lingo. Woordspel. Hem.
07.33 en 08.07 Ontbijt TV. Rubriek.
08.33 Topscore met Ted de Braak.
09.00 Journaal.
09.07 Uitz. politieke partijen: AOV.
09.10 Kook tv. Culinair programma.
09.28 Via Ria. Discussieprogramma.
10.18 Single luck. Herh.
10.43 Dear Rosie. Herh.
10.54 20 punt 40. Herh.
11.08 O ja!De NCRV in beeld. Herh.
11.58 Wie van de drie. Spel. Herh.
12.30 Dat zeg ik niet. Spel. Herh.
13.00 Journaal.
13.07 Lopende zaken. Actualiteiten.
13.32 The wonder years. Serie.
13.57 Villa Achterwerk. Herh.
16.00 (TT) Journaal.
16.09 The yearling. Tekenfilmserie.
16.33 Kingdom adventure. Serie.
17.02 Deepwater haven. Jeugdserie.
17.30 De windjammers. Afl. 5.
17.58 (TT) 2 vandaag.
18.00 (TT) Journaal.
18.15 (TT) Actualiteiten.
18.39 (TT) Sportjournaal. Nederland-

Z.-Afrika tijdens het WK hockey.
18.47 (TT) Hoofdpunten uit het

nieuws gevolgd door het weer.
18.55 (TT) Onderweg naar morgen.

Nederlandse soapserie. Afl. 173.
19.24 Ik weet het beter. Spel.
19.52 (TT) Jachtluipaarden in een

land van leeuwen. Natuurfilm. Herh.
20.39 Nederland zingt. Koorzang.
21.08 (TT) Vrouw-zijn. Magazine.
21.30 Uitzending politieke partijen:

Groen Links.
21.34 Wat is er aan de hand?Kunst.
22.00 Antenne: Dagloners. Over

dagloners in Zuid-Europa die de
dupe dreigen te worden van de
Europese economische politiek.

22.46 De wereld vandaag.
22.55 Alleen voor kinderen. Over

de Stichting Kinderwerk Timotheüs.
23.21 Klantgericht ondernemen.

Afl.: Relaties met de klant.
23.51 Begraven en begraafplaatsen.
23.56 Journaal.
00.01-00.06 Nieuws voor doven.

Duitsland 1
0S. 1s R ."5-4S?r,sant- Boulevardmagazine.

"600 » or9enmagazin Sport extra.
"^Oq ~or9enrnagazin. Ontbijttv.
"9 0a la9esschau.

r liegenden Arzte. Herh.
Iq'oo Tele-Gym. Chinese heilgym.
."■Os Tagesschau.

,andhis Erben. Documentaire.
Il ü? Arbeit und Beruf.
]]$. Tagesschau.

(TT) Die Heiratsmaschine (The
fj| m

eyrr|oon machine). Amer. speel-
-1j 3

n "'t 1961. Met Steve McQueen.
Ij'ss «mschau.
l3-0o Tesseschau-l3 0s Ta9esschau.
l3 4s £?D"*"ittagsmagazln.
14q? Wirtschafts-Telegramm.
l40o Ja9esschau.
I<jq h'mpf - 197 17.Talkshow.
hr» Rückkehr der Marchen-

-ISonuL 26-delige jeugdserie.
15 0, Tagesschau.
15.3q [terzklopfen. Flirtshow.
16q0 !j)ey Dad! Austr. comedyserie.
l6'03 la9esschau.I a9esschau.
g'ej; F,ie9e. Talkshow. Vandaag: Ik

17-00/-rln remcarnatie-
b Ta9esscha"-

-1?4o ?risant- Boulevardmagazine.
1?'Sq £RD vor acht: Reg. info.
I>5S Tagesschau-Telegramm.

s'eri von s'ecriten Eltern,
l8ge

T
Afl.: Vater und Söhne.

18.54 Tagesschau-Telegramm.
l9 Sd serie.
J°-00 i-F? Wetter- Weerbericht.
3o.i s y"0 Tagesschau.

Tr2te' Duitse doktersserie.
Jl.4s Tagesthemen-Telegramm.

Ovo arte Zeiten. Documentaire
lwde staalfabrieken Eisenhütten-sJb'nat-Ost.
9ram a,a" Actueel discussiepro-

sOn la9esthemen.Ia9esthemen.
23.05 rrchscnla9- Satire

d'e Da.s Nacht-Studio: Labertino
f9R9 'ones- Spaanse speelfilm uit

°°40 r an Pedro Almodovar.
'air flror,ik der Wende. Documen-

°os|STrie- A,L: 1- Dezember '89.
°Us a9esschau.

I^ ■ Eyes in the night. Ameri-
°2-2Sne sPcelfilm uit 1942-

-ri6 "°2.30 Zuschauen - Entspan-LL * Nachdenken. Dezembertag.

Duitsland 2
05.15 Gezamenlijk programma

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

Duitse serie.
' Maria ontmoet het IJslandse meisje

Sönje, dat op zoek is naar haar
vader. Onderzoek wijst uit dat ze
een buitenechtelijk kind van
Johannes is, en momenteel in een
Zaïrees kindertehuis werkt. De
dorpsbewoners zijn zeer nieuwsgie-
rig en willen alles over het Afrikaanse
land weten.
Afl.: Johannes wird Vater.

14.30 Muppet-Babies. Poppenserie.
Afl.: dan darfst Du Dir was wün-
schen.

14.55 Achterbahn. 13-delige kinder-
serie. Afl.: Herzsprünge. Herh.

15.20 logo. Jeugdjournaal.
15.30 K-Base. Live jongerenmagazine.,

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

16.00 heute.
16.05 Die fliegenden Arzte (The

flying doctors). Australische dokters-
serie. Afl.: Eine ratselhafte Krankheit.

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

Schlagzeilen.
17.50 Briefgeheimnis. Duitse serie.

Afl.: Post in Verdacht.
18.45 Lotto-trekking A en B.
19.00 heute.
19.20 Weerbericht.
19.25 (TT) Der grosse Bellheim.

Duitse tv-film van Dieter Wedel.
Afl. 2. Herh.

21.20 Doppelpunkt-Reportage.
Reportage over survival-training.

21.45 heute-journal.
22.15 Kennzeichen D. Actualiteiten.
23.00 Derrick. Duitse misdaadserie.

Afl.: Da lauft eine Riesensache.
00.00 heute nacht. Actualiteiten.
00.15 Zeugen des Jahrhunderts.

Serie interviews met opmerkelijke
persoonlijkheden uit deze eeuw.
Vandaag deel 1 van een gesprek
met de veelzijdige Ruth Weiss, jour-
naliste, correspondente, auteur en
Afrika-deskundige.

01.20-02.50 Scherben des Lebens
(Shatterd spirits). Amer. speelfilm
uit 1985. Met Martin Sheen e.a.

TV FILMS VIDEO
Duitsland 1/Duitsland 2
(l'g^ uur - Walkabout -
ne 'I"AUS) Een zakenman

emt zijn kinderen mee naar
«Woestijn en pleegt daar zelf-
q ord. Een Aboriginal, David
Dgipilil, ontfermt zich over hen.
w,m van Nicholas Roeg metaer o.a. Jenny Agutter.

Belië/TV2
- (iq? UUr " The Valdez Horses
ha" )De lndiaanse paarden-
een ar Char|es Bronson heeft
! n oogje op de blanke Jill Ire-
liet o aar macnti9e Pa P'Kt dat
Joh ewelddadige western vannn Sturges.
RTL5
(Iqqo Uur " Comm°n Bonds -Wn SA) Door tussenkomst
c,n sociaal werkster Rae Dawn
s'0n9 ontstaat er een vriend-
epn? tussen een crimineel en
P«n invalide jongen.
s.£jzinnig drama van Allan Gold-

Nederland 1
20.31 uur - Jean de Florette
(1986-F) Aangrijpend drama van
Claude Berri met glansrollen van
Gérard Depardieu, Daniel Arteuil

en Yves Montant. Een stads-
mens komt met zijn gezin naar
de Provence, begin jaren '20.

" Scène uit het aangrijpende Franse drama 'Jean de
Florette' met v.l.n.r. Gérard Depardieu, Ernestina Mazu-
rowna en Elisabeth Depardieu. (Nederland 1 - 20.31 uur).

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

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

Kindersportprogramma.
17.40 The Bob Morrison Show. Aus-
tralische comedyserie.
Tijdens het examenfeest van Jake
wordt Bob flink dronken. Maxine
heeft ondertussen ruzie met haar
ouders. Afl.: Dronken.

18.10 De Fabeltjeskrant. Poppense-
rie. Afl.: De noodlanding van Ome
Gerrit.

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

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

derprogramma. Afl.: Stimulator (2).
18.59 (TT) Lingo. Woordspel.
19.25 Kassa! Consumentenmagazi-

ne.
19.58 Mad about you. Amerikaanse

comedyserie. Afl.: Gezinnetje spelen.
20.25 Socutera. Hoensbroeck Ar-

beidsongeschikt, film van het Cen-
trum Beroepsopleidingen 'Hoens-
broeck'.

20.35 Studio sport. Aandacht voor
bekervoetbal. Verder een interview
met Charley Francis, atletiekcoach
van o.a. Ben Johnson en een histo-
risch overzicht naar anleiding van
het 40-jarig bestaan van het KNVB-
betaald voetbal. In de studio zijn
o.a. Dé Stoop en Herman Kuiphof
aanwezig.

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

bekervoetbal.
22.34 (TT) Nova. Actualiteitenpro-

gramma. Presentatie: Maartje van
Weegen., (TT) Den Haag Vandaag. Parlemen-
tair nieuws.

23.24-00.04 Zappelin. Mediaprogram-
ma. Presentator Pieter Jan Hagens
zegt over de opzet van Zappelin....
'we willen ons nadrukkelijk richten
op de buitenlandse media... ons
doel is de media kritisch te volgen
en een informatief en prikkelend
programma te maken.

Duitsland 3 West
08.15 Tele-Gym. Yoga. 08.30 Cursus.
Engels. 09.00 Aktuelles aus dem Vi-
deotext. 09.05 ARD-Morgenmagazine.
10.00 Schooltv. 12.00 Bonn am Rohr.
12.30 Tatort Tropen - Die Jagd nach
dem grünen Gold. Reportage. 13.15Reporter. 13.45 Vermisst. 14.00 WDR
Aktuell. 14.05 Hit Clip. 14.30Zwischenden Schlagzeilen. 14.45 9. Music Ci-
ty. 15.00 WDR Aktuell. 15.05 Fenster-
Platz. 15.45 Chronik der Wende. 16.00
Die Rufmord-Kampagne. 16.30 Cur-
sus. Engels. 17.00 Der Löwe ist los.
Afl. 1. 17.30 Es war einmalder Wel-
traum. Afl. 7. 18.00 NRW. 18.05 KvK.
18.30 Tele-Praxis. Thema: Rauchen.
18.45 Aktuelle Stunde. 19.25 Fenster-
progr. der Landesstudios. 19.45 Par-
lazzo. 21.00 WDR aktuell. 21.15 AudieMurphy: The duel at Silver Creek.
Amer. speelfilm uit 1952. 22.30 Repor-
tage over de verschillende aspectenvan het verlangen. 23.15 Jeffrey -zwischen Leben und Tod. Portret.
23.45 SKALA. 23.55 Documentaire
over de sporen die de opvoeding op
kinderen achterlaat. 00.25 Nachrich-
ten. 00.35-08.15 Nachtprogrammering.

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

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

Nederlandse soap. Herh.
10.00 Koffietijd. Magazine.
11.00 Showtime shop.
11.05 As the world turns. Soapserie.
11.50 Lunchkids. Herh.
13.15 Gezond & wel. Herh.
13.45 Koken met sterren. Herh.
14.15 Rad van fortuin. Spel. Herh.
14.45 Spijkerhoek. Nederlandse dra-

maserie. Herh.
15.15 Showtime shop.
15.20 Santa Barbara. Amer. soap.
16.10 The Oprah Winfrey show.

Amerikaanse talkshow.
17.00 5 uur show. Gevarieerd

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.

Nederlandse soap.
20.30 Waargebeurde verhalen:

Overkill: The Aileen Wuornos
story.Amerikaanse speelfilm uit
1993 van Peter Levin. Overkill is
het verhaal van een schijnbaar on-
grijpbare moordenaar die iedereen
op het verkeerde been zet.

22.15 Speelfilmoverzicht.
22.40 Oog in oog met de dood.

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

Amerikaanse detectiveserie.
00.55 The Oprah Winfrey show.

Amerikaanse talkshow. Herh.
01.40 Nachtprogramma.

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gym. Aerobic. 08.30 Cur-
sus Engels. 09.00 Schooltv. 10.45
Non-Stop-Femsehen. 12.35 Hit-Clip.
13.00 Non-Stop-Femsehen. 13.30Landesschau Kultur. 14.00 Schooltv.
15.00 Hallo, wie geht's? 15.15 Info-
markt - Marktinfo. 16.00 Sport-Oldies.
16.15 Bhckpunkt Europa. 17.00 Cursus
Engels. 17.30 Sesamstrasse. 17.58
Wuff! Afl. 7. 18.23 Zoo-Olympics.
18.25 Unser Sandman. 18.30 Süd-
west aktuell. 18.35 Hallo, wie geht's?
18.50 Mit der Krauterhexe von Ster-
nenfels durch die Natur. Tips. 19.20Landesschau. 19.48 Landesschau ak-
tuell. 20.00 Tagesschau. 20.15 Lander- Menschen- Abenteuer. Afl.: Engini
21.00 Nachrichten. 21.15 Schlaglicht.
21.45 Lokaltermin: Öko-modisch.
22.45 Et Zetera. 23.30 Schauplatz der
Geschichte. Afl.: Moskou. Herh. 00.15
Schlussnachrichten. 00.30 Non-Stop-
Fernsehen.

SAT 1
05.30 Deutschland heute morgen.
Ontbijttv. 09.30 Falcon Crest. Herh.
10.30 Neighbours. 11.00 The young
and the restless. 11.55 Riskier' was!
12.30 Knots landing. 13.25 Falcon
Crest. 14.25 Tarzan. 14.55 Star Trek.
15.55 MacGyver. 17.00 Riskier' was!
17.30 Reg. progr.'s. 18.00 Geh aufs
Ganze! 19.00 Sat.l Newsmagazin.
19.15 taglich ran. Voetbalmagazine.
19.30 Glücksrad. 20.15 Wer racht
meine Tochter? Delitti privati. Ital. tv-
film uit 1992. Afl. 1. Aansl.: Top-
NEWS. 22.05 Dark justice 11. 23.05
Der Seefuchs The sea chase. Amer.
oorlogsfilm uit 1955. 01.10 Raum-
schiff Enterprise. Herh. 02.00 MacGy-
ver. Herh. 02.50 Wer racht meine
Tochter? Delitti privati. Italiaanse tv-
film uit 1992 van Sergio Martino. Met
Afl. 1. Herh. Aansl.: progr.-overzicht.
04.35 Der König. Misdaadserie. Herh.

Duitsland West 3
21.15 uur - The Duel at Silver

Creek - (1952-USA) Aardige
cowboy-film van Don Siegel met
Audie Murphy en Faith Domer-
gue. Twee mannen vermoorden
de vader van revolverheld Mur-
phy en slaan op de vlucht.

TV 5
21.40 uur - Quartier Nègre -
(1990-F/D/CH) Een jong stel
verhuist van Frankrijk naar Pana-
ma, op zoek naar het geluk.
Helaas is rampspoed al wat hen
wacht. Matige Simenon-verfil-
ming van Pierre Koalnik met o.a.
Torn Novembre.

Duitsland 1
23.05 uur - Labertino de Pasio-
nes - (1982-E) Nymfomane
Cecilia Roth wordt in Madrid
verliefd op een verbannen prins,
die tot overmaat van ramp ook
nog door terroristen achtervolgd
wordt. Cultfilm van Pedro Almo-
dovar.

Duitsland 1
01.05 uur - Eyes in the Night -
(1942-USA) De blinde detective
Edward Arnold staat Arm Harding
bij als ze verdacht wordt van
moord. Hij ontdekt dat haar man
een militaire uitvinding heeft ge-
daan. Originele misdaadfilm van
Fred Zinneman.

RTL Television
05.30 Guten Morgen Deutschland.
Ontbijttv. 09.05 Kojak. 10.00 The bold
and the beautiful. 10.30 Days of our
lives. 11.00 Der Preis ist heiss. Spel-
show. 11.30 Familien Duell. 12.00
Punkt 12. Middagmagazine. 12.30
Springfield Story. 13.15 California
Clan. 14.10 Murder, she wrote. 15.00
llona Christen. Vandaag: Spionnen en
bespioneerden. 16.00 Hans Meiser.
Vandaag: Wanneer moeder een nieu-
we man krijgt. 17.00 Jeopardy! Spel-
progr. 17.30 Unter uns. Duitse soapse-
rie. 18.00 The bold and the beautiful.
Herh. 18.30 Explosiv - Telegramm.
18.45 RTL aktuell. 19.10 Explosiv -
Das Magazin. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Der Babyma-
cher Seeds of deception. Amer. drama
uit 1994. Afl. 1. 21.05 TV Tip: Tapfe-
re Frauen bei RTL. 21.10 Der Babyma-
cher Seeds of deception. Vervolg van
20.15. Afl. 2. 22.15 stern TV. Media-
magazine. 23.15 Gottschalk. Late-
night-show. 00.00 RTL-Nachtjournal.
00.30 RTL-Nachtshow. Herh. 01.15
Kojak. 02.15 Murder, she wrote. 03.10
llona Christen. Herh. 04.05 Hans
Meiser. Herh. 05.00 Explosiv - Das
Magazin. Herh.

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

Nederlandse soap. Herh.
17.20 Happy days. Amer. comedy.
17.45 Knight rider. Amer. actieserie.
18.35 Beverly Hills 90210. Herh.
19.30 Nieuwsflits. Kort nieuws.
19.35 Fresh prince ofBel Air. Serie.
20.00 Hermans head. Amerikaanse

comedyserie.
20.25 Chaindance. Amerikaanse dra-

mafilm uit 1992 van Allan Goldstein.
De crimineel J.T. Blake en de jonge
invalide worden aan elkaar gekop-
peld tijdens een rehabilitatieprogram-
ma. Aanvankelijk kunnen de twee
het absoluut niet met elkaar vinden,
maar na verloop van tijd ontstaat
er een vriendschap, die geen van
tweeën voor mogelijk had gehouden.

22.05 Nieuwsflits. Kort nieuws.
22.10 Lijn 5. Live-programma.
22.40 Future quest. Engelse weten-

schappelijke serie.
23.10 Nieuwsflits. Kort nieuws.
23.15 Ricki Lake. Amer. talkshow.
00.00 As the world turns. Herh.
00.45 Hei elei, kuck elei aktuell.
01.15 Nachtprogramma.

# Jeff Goldblum, presenta-
tor van de Engelse weten-
schappelijke serie 'Future
Quest'. (RTLS - 22.40 uur).

België/TV 1
17.10 Het Capitool. Afl. 815.
17.35 Paradise Beach. Afl. 63.
18.00 Journaal.
18.10 Mooi en meedogenloos (The

bold and the beautiful). Afl. 1083.
18.35 Blokken. Spelprogramma.
19.05 Buren (Neighbours). Afl. 1507.
19.25 Joker- en Lottotrekking.
19.30 Journaal en sport.
20.00 2.4 children. 13-delige Engelse

comedyserie. Afl. 13: Thank your
lucky stars.

20.30 Derrick. Duitse politieserie.
Afl. 12: Borgelts feestmenu. Aansl.:
Winstverdeling van joker en lotto.

21.35 Boulevard: Sinterklaas ka-
poentje. Documentaire over speel-
goed, vroeger en nu.

22.05 In vuur en vlam (Hearts afire).
38-delige Amerikaanse comedyserie.
Afl. 13: Trivial pursuit. Aansl.: Paar-
denkoersen.

22.30 Ziggurat. Kunstmagazine.
23.10 Viaje al Espanol. Afl. 7.
23.30-23.32 Weerbericht.

Radio 2
Elk heel uur nieuws
7.04 Ook goeiemorgen. 9.04 Mu-
ziek terwijl u werkt. 12.04 Het
hart van twee. 14.04 Nederland
muziekland. 17.04 Fileradio. 18.04
Alle mensen. 19.04 Country trail.
20.04 Nederland zingt: Samen zin-
gen in 20.30 Gospelpodium op
lokatie. 22.04 Praise op woensdag.
23.04-24.00 Take it easy.

Radio 3
Elk heel uur nieuws
AKN: 6.04 Breakfast-club. 9.04
Arbeidsvitaminen. 12.04 Denk aan
Henk. 14.04 Carola. AKN: 15.04
The magie friends. 17.04Rinkelde-
kinkel. 18.04 De Avondspits. 19.04
Spoor 7. 20.04 Paperclip magazi-
ne. 21.04 Villa 65. 0.04 TROS
Nachtwacht. 2.02 Vacuüm. AKN:
4.02-6.00 Pyjama FM.

televisie en radio woensdag

Nederland 1
JO/Avro/lkon}°° Tekst-tv.""M-09.20 Ik mik LORELAND.

£"30-09.45 Koekeloere. Afl. 52.
ijj^O Teamwork. Afl. 1 t/m 4.I6

«1 Nieuws voor doven.
Ij'», Torn en Jerry. Tekenfilms.

' 7 Studio op stelten. Kinderpro-gramma. Aansl.: Paulus de boska-
"°u'er. Afl.: 's Avonds moet je
*°orzichtig zijn. Aansl.: Wat gebeurt. 'ater. Serie dierenverhalen. Afl.
p* Aansl.: Medisch Centrum Muis.
,°Ppenserie. Aansl.: Dag Sinter-iJJ8- Afl. 6: Op het dak.
jp Robbedoes. Animatieserie rond
,® Belgische stripheld Robbedoes.

IBni 13: De vallei der Dode Zielen-
r> Perfect strangers. Amerikaan-- 18! comedyserie. Afl.: Twee.
uf9 Topscore met Ted de Braak.,
8W°ofdspel.
'*" Kijk mij nou. Videodagboeken

A,.n Jonge Nederlanders.
Ilhi 1: VVaar z'Jn iullie allemaal?
u' (TT) ik heb al een boek.

I9sirair magazine.
toni Uit2> politieke partijen: CDA.
!0',9 (TT) Journaal.
tos? NOS-Weeroverzicht.

dl
] Jean de Florette. Franse speel-

y" 1 uit 1986 van Claude Berri.
ken l<omt Di zi'n oom César wer"

rieeftorn anJers te kweken. Daarvoor
t, ®" hij echter wel het water van
0 r̂man Jean de Florette nodig,
de Jean te ontmoedigen metselen
.twee de waterbron dicht, met de
JJOeling dat Jean zijn land goed-
jj °P zal moeten verkopen. Het hele
Var? -^kt ,oe hoe Jean alsno9 iets

$39 'nDoerderij probeert te maken. "Jjp.Cranky box. Korte speelfilm
I 1993 van Frans Weisz. Met de

Ig<vln 9erï van de eindexamenklas
'Ncht Van de Toneelacaclemie Maas_

l' 8 Close-up. Culturele documen-
lichf' De scnilder' tekenaar en

nter Lucebert vertelt over zijn le-
i., epi werk. Afl.: Door de ogen van

Journaal.

België/TV 2
16.50 Van-a-1, van-a-2. Met om:
16.50 Samson. Kindermagazine.
17.50 Dag Sinterklaas. Afl. 5: Valse

Sinterklazen.
18.00 Tik tak. Afl. 334.
18.05 Bouli. Korte animatiefilm.
18.10 Interflix. 13-delige Vlaamse

comedyserie. Afl. 9: Sterke adem.
18.35 Skippy (The adventures of

Skippy). 39-delige Australische fami-
lieserie. Afl. 39: Wedding.

19.00 Thunderbirds. 26-delige Engel-
se sf-serie. Afl. 37: De bedriegers (1).

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

van wedstrijden van vorige speelda-
gen in de Champions League.

20.25 Valdez horses. Ital. western
uit 1973. Met Charles Bronson e.a.

22.00 Ter Zake. Infomagazine met
nieuws en sport.

22.45 Gek op jou (Mad about you).
22-delige Amerikaanse comedyserie.
Afl. 7: Token friend.

23.10-23.11 Coda. Lut de Block leest
voor uit eigen werk. Vandaag: Doch-
ter en ik.

Radio 4
Voor 18 uur Om 7.00, 8.00, 13.00
Nieuws. 7.02 Preludium. 8.04 Mu-
sica sacra. 9.00 Muziek voor mil-
joenen. 11.00 Ochtendconcert.
Muz. voor cello en piano. 13.04
Stemmen. 14.00 Het middagcon-
cert. Pianomuz. 16.00 De Neder-
landen. 17.00 Jacco's keus. Om
18.00 en 20.00 Nieuws. 18.04 Sin-
fonietta. 19.00 Jonge mensen op
het concertpodium. Muz. voor
viool, cello en piano. 20.02 Avond-
concert. BBC Symph. Orch. met
piano. 22.00 Opera magazine.
Macbeth, opera van Verdi. Koor
en Ork. Metropolitan Opera 0.1.v.
Erich Leinsdorf met sol. 23.00
Jazzspectrum. 0.00-1.00 Vier na
middernacht.

Radio 5
Elk heel uur t/m 17.00 Nieuws.
6.45-6.50 Mededelingenrubriek
met uitgebreid weerbericht en
scheepvaartberichten. 7.05 NOS
Sportief. 7.30 Vroeg op 5. 8.55
Waterstanden. 9.02 Het gesprek.
10.02 Dingen die gebeuren (MA/).
13.10 Glas in lood. 14.02 Montaig-
ne. RVU: 16.02 De schatkamer.
17.10 Radio UIT. PP: 17.50 AOV.
Om 18.00 en 23.00 Nieuws. PP:
18.02 SP. KRO/RKK: 18.12 Op
verhaal komen. 19.10 Waar waren
we ook alweer? 19.25 Nieuws en
actualiteiten in het Turks. 19.50
Nieuws en actualiteiten in het
Marokkaans en Berbers. 20.40
Nieuws en actualiteiten in het
Chinees. 21.00 Omgaan met
stress. 21.30 Frans voor bedrijf

en beroep. 22.00 TeleScoop
23.07-24.00 Met het oog op mor-
gen.

BBC 2
08.00 Crystal Tipps and Alistair. 08.05
Barney. 08.10 Thundercats. 08.35 It'll
never work. 09.00 Breakfast news.
09.15 The record. 09.35 Crawl into
my parlour. Afl.: Itching for Ichor. 10.00
Schooltv. 11.00 Playdays. 11.25
Schooltv. 15.00 Penny Crayon. 15.10
Songs of praise. 15.35 Next. 16.00
Nieuws. Aansl.: Westminster with Nick
Ross. 16.50 Nieuws. 17.00 Today's
the day. Quiz. 17.30 Ready, steady,
cook. 18.00 Esther. Talkshow. 18.30
Catchword. 19.00 Star Trek: The next
generation. 19.45 The series from
heil. 20.00 Lifeswaps. Serie. 20.30
Bard on the box: Shakespeare - The
animated tales. 21.00 Wildlife showca-
se. 21.30 University challenge. Quiz.
22.00 Grace under fire. 22.25 Great
journeys. Afl.: Morocco. Aansl.: Tales
from the quilt. 23.30 Budget broad-
cast by the Labour Party. Herh. 23.35
Newsnight. 00.20 The late show.

RTBF/La Une
14.05 Vacaturebank. 14.20 Doublé 7.
15.40 James Bond jr. Afl. 32. 16.00
Luna park. 16.35 Neighbours. Afl. 58.
17.00 The Waltons. Afl. 32. 17.55
Carlos et les autres. 18.30 Info premiè-
re. 18.50 Cartes sur table. 19.10 Le
quotidien des sports. 19.30 Nieuws.
20.05 Reportage over het toenemende
aantal gepensioneerden of vervroegde
uittreders. 21.15 Mortal thoughts.
Amer. misdaadfilm uit 1991. 23.00
Coup de film. 23.30 Laatste nieuws.
23.35-23.40 24 H sur les marchés.

SPORTS 21
18.02 en 19.21 lei Blabla. 18.58
Neighbours. 19.27 Paardenkoersen.
19.30 Nieuws. 20.02 lis ont défié
Eddy. 2-delige portret van Eddy
Merckx en diens buitenlandse tijdgeno-
ten. M.m.v. Raymond Poulidor, Joop
Zoetemelk e.a. 21.33 Rally Parijs -
Noordkaap. 22.04 Laatste nieuws.
22.27 Paardenkoersen. Herh. 22.29
Parcours. Golfmagazine. 23.23 Tribu-
ne FDF. 23.52 -23.5624 H sur les
marchés + Dow Jones.

TV 5
06.00 Ochtendprogr. 12.00Nieuwsflits.
12.05 La chance aux chansons. 12.45
Zwitsers nieuws. 13.05 La maison
Deschênes. 13.30 Envoyé spécial.
15.00 Qui vive. 15.30 Scully rencont-
re. 16.00 Nieuws. 16.10 La cuisine
des mousquetaires. 16.25 Bibi et ses
amis. 17.05 Le jardin des bêtes. 17.15
Les carnets du bourlingueur. 17.40
Aids spotje. 17.45 Question pour vn
champion. 18.15 Visions d'Amérique.
18.30 Nieuws. 18.55 Revue de presse
africaine. 19.00 Paris lumiéres. 19.25
La météo des cinq continents. 19.30
Belgisch nieuws. 20.00 Téléscope.
Vandaag: Microben en anti-biotica.
20.55 La météo des cinq continents.
21.00 Nieuws. 21.40 Les grands Sime-
non: Quartier négre. Franse politiefilm.
23.10 Bouillon de culture. 00.20
Nieuws. 00.45 Claire Lamarche. 01.30
La chance aux chansons. Herh. 02.05
Paris lumiéres. Herh.

Eurosport
08.30 Step aerobics. 09.00 Aerobics.
WK. Herh. 10.00 Skimagazine met
een compleet wereldbekeroverzicht.
11.00 Olympisch magazine. 12.00
Snooker. European League. 14.00
Kunstrijden op de schaats. WK Junio-
ren. 15.30 Skimagazine met een
compleet wereldbekeroverzicht. 16.30
Wereldbeker voor springruiters. 17.30
Keltisch voetbal. 18.30 Gewichtheffen.
WK. 19.30 Eurosportnieuws. 20.00
Prime time boksen speciaal. 22.00
Motoren. 23.00 Powerliften. WK voor
heren. 00.00 Wereldbeker voor spring-
ruiters. 01.00-01.30 Eurosportnieuws.

NBC
05.30 en 06.30N8C News. 06.00
Business insiders. 07.00, 08.00 en
08.581TN World news. 07.15 US Mar-
ket wrap. 07.30 Business insiders.
08.15 US Market wrap. 08.30 Inside
edition. 09.00 Super shop. 10.00 Ro-
londa. 11.00 Rivera live. 12.00Today's
business. 12.30 FT Business today.
13.00 Today. 15.00 The money wheel.
17.30 FT Business tonight. 18.00
Today. 19.00 ITN World news. 19.30
Sport on NBC . Met Basketball. 20.30
The best of Dateline. 21.30 Inside
edition. 22.00 ITN World news. 22.30
The tonight show. 23.30 Real perso-
nal. 00.00 FT Business tonight. 00.20
US Market wrap. 00.30 Nightly news.
01.00 Equal time. 01.30 The tonight
show. 02.30 Videofashion! 03.00 Rive-
ra live. 04.00 Rolonda. 05.00 Inside
edition. Actualiteitenmagazine.

RAI UNO
06.00 Ochtendprogr. 12.30 Nieuwsflits.
12.35La signora in giallo. Serie. 13.30
Nieuws. 14.00 Primissima. 14.20 Pro-
ve e provini a Scommettiamo che...?
15.00 Avventura e sogno. Serie. 15.45
Solletico. 17.55 Parlementaire rubriek.
18.00 Nieuws. Aansl.: Filmrubriek.
18.20 Mio zio Buck. Serie. 18.50 II
vigile Urbano. Serie. 20.00 Nieuws.
20.30 Sport. 20.40 Bugie d'amore.
Speelfilm. 22.25 Donne al Bivio dos-
sier. 23.00 Nieuws. 23.10 Mercoledi
sport. 00.05 Nieuws. 00.15 Parlemen-
taire rubriek. 00.25 DSE-Sapere.
Aansl.: Nachtprogrammering.

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
afternoon mix. 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 Eagles special -When heil freezes over. 21.00 Most
wanted. 22.30 Beavis & Butt-head.
23.00 The report. 23.15 CineMatic.
23.30 News at night. 23.45 3 from
1. 00.00 The end? 02.00 The soul
of MTV. 03.00 The grind. 03.30-06.00
Night videos.BBC 1

07.00 Business breakfast. 08.00 BBC
breakfast news. 10.05 Kilroy. 11.00
Nieuws. 11.05 Good morning with
Arme and Nick. 13.05 Pebble Mill.
13.55 Reg. nieuws. 14.00 Nieuws.
14.30 Neighbours. 14.50 The great
British quiz. 15.15 Cagney and Lacey.
16.05 Movie magie. Afl.: Digital enhan-
cement. 16.25 Tekenfilms. 16.45
Noddy. 16.55 Mortimer and Arabel.
17.10 Dinobabies. 17.35 Growing up
wild. Afl.: Reptiles. 18.00 Newsround.
18.05 Grange Hill. 18.35 Neighbours.
19.00 Nieuws. 19.30 Regionaal
nieuws. 20.00 This is your life. 20.30
Here and now. 21.00 How do they
do that? 21.45 Points of view. 22.00
Nieuws. 22.30 Budget broadcast by

the Labour Party. 22.35 Between the
lines. 23.25 Sportsnight. Met Boksen:
finale om deGemenebest-titel midden-
gewicht; portret van topgolfer Laura
Davies. 00.45 Broken angel. Amer.
speelfilm uit 1988. 05.00-05.45 BBC
Select.

CNN
24 uur per dag nieuws. 07.30 Money-,
line. Herh. 08.30 en 11.30World re-
port. 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. Herh.
16.45 World sport. Herh. 17.30 en
18.00 Business Asia. Herh. 24 uur
per dag nieuws, met om: 20.00 World
business today. 21.00 Intern, hour.
22.45 World sport. 23.00 World busi-
ness today update. 23.30 Showbiz
today. 00.00 The world today. 01.00
Moneyline. 01.30 Crossfire. 02.00 Pri-
me news. 03.00 Larry King live. 05.30
Showbiz today. Herh.

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

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

en crooners. 23.30-06.00 Nachtra
dio.

België/BRF
Elk heel uur nieuws.
6.05 Radiofrühstück + Spiel
Glückstreffer (6.15 Wort in den
Tag; 6.30 nieuws; 6.45 verzoekpla-
ten; 7.15 agenda; 7.30 regionaal
nieuws; 8.30 persoverzicht; 9.05
uit de regio). 9.10 Gut Aufgelegt,
Tips und Themen am Vormittag.
12.05 Musik a la carte (12.30 BRF
Aktuell). 13.00 Presseschau. 13.05
Musikbox. 16.05 Popcorn. 18.00
Nieuws uit de regio. 18.05 BRF
Aktuell: Aktuelles vom Tage. 18.40
Klassik. 20.00-20.05 Nachrichten.

WDR 4
Nieuws: tot en met 09.00 elk heel
uur; vanaf 10.00 elke twee uur.
4.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie (8.05 Zum Tage; 8.55
Andacht). 9.05 Musikpavillon
(10.05 tot 11.00 verzoekplaten).
12.05 Zur Sache. 12.07 Gut aufge-
legt (13.00 Mitmenschen, 14.05
Stichwort Wirtschaft). 15.00 Café-
Konzert. 16.05 Heimatmelodie,
volksmuziek. 17.00 Der Tag urn
fünf. 17.07 Musik-Express (19.00
Auf ein Wort; 19.30 Ohrenbar).
20.05 Zwischen Broadway und
Kudamm. 21.00 Musik zum trau-
rnen. 22.30-04.00 ARD Nachtex-
press (elk uur nieuws).

radio
Radio 1
Elk heel uur en om 7.30, 8.30,
12.30, 13.30, 16.30, 17.30 Nieuws.
7.07 VARA Radio I woensdagedi-
tie. 10.05 NL Buitenland reportage.
11.05 Michelangelo. 12.07 AVRO
Radiojournaal. 17.05 NCRV's Hier
en nu. Elk heel uur en om 18.30
en 6.30 Nieuws. 18.07 NCRV's
Hier en nu, vervolg. 19.04 NCRV's
Hier en nu/Praatradio. 20.04 Langs
de lijn, sport en muziek. 23.07
Met het oog op morgen. 0.04
Voor wie niet slapen kan. 102
Zingen in de nacht. 2.02 Mag ik
even? 3.02 Van Nederlandse bo-
dem. 4.02 EO's Country-uur.
5.02-7.00 Wakker op weg.

Happy RTL Radio
7.00 Jan van de Putte. 10.00 Jan
de Hoop. 12.00 Ron Bisschop.
16.00 Luc van Rooij. 20.00 Late
Rock. 00.00-07.00 Night Rock.
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BEKENDMAKING
De Burgemeester van Vaals maakt, ter voldoening
aan het bepaalde in artikel 22 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening, bekend dat de raad van die
gemeente in zijn vergadering van 7-11-1994 heeft
besloten te verklaren dat wordt voorbereid de wijzi-
ging van diverse bestemmingsplannen voor de
navolgende percelen:
-sectie C. no. 3238 (Rott);- Pastoor Prickaertsstraat31;- Wolfskuilenweg 36.
Het voorbereidingsbesluit en de daarbij behorende
tekeningen liggen vanaf 2-12-1994 ter gemeentese-
cretarie, afdeling grondgebiedzaken, von Clermont-
plein 15 te Vaals, voor een ieder ter inzage.
Vaals, 30-11-1994.
De burgemeester voornoemd,
w.g. J.F.J. van Dijk.

+ a Bloedbank Zuid'limburg
A heeft nieuwe donoren

| w n0dig!043*877778 |
Autoverzekering

Waarom
betaalt
u nog

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

Nieuwstraat 22-24
tel. 045-211668/221090

HOENSBROEK

Uw huis op dit formaat in
de krant kost meestal
minder dan een maand

hypotheekrente en
verkoopt sneller, want:

Je huis
in dekrant

brengt mensen
over de vloer.

GELD NOPIG?|
JORISSEN FINANCIERINGEN I

PERSOONLIJKE LENINGEN I

DOORLOPEND KREDIET 1.5 \. AFLOS SING

" Elk bedragtot 200.000,-en " Geen informatie bij
andere looptijd mogelijk. werkgever;

" Overlijdensrisico meestal gedekt, toetsing bij BKR-Tiel.
" Indien gewenst vrijstelling " Geen bijkomende kosten I

van aflossing bij ziekte, " Gevolmachtigd
ongeval, invaliditeit intermediair; lid Ned. Ver. I
(mits dit verzekerdwordt). Financieringsadviseurs.

TEL 045-721781 -727957 ||
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MetBoncadeau Qall&Gall, CombiFoto, Gratis ver jaardags- Een cadeau van Twee dagen gratis
kun je zelf een cadeau Etos, Bruna en Primafoon. kalender f 4.000.000- een auto!
uitzoeken in meer dan bij 3 velletjes voordelige Het Oudejaarslot van de Huur een auto op één van
3.500 wankels.Boncadeau Gratis Pennie- decemberzegels. Staatsloterij,met gratis ge- de 650 postkantoren met

is verkrijgbaar ter waarde leeuwtje luksenvelop,f 25,-per stuk. Budget Autoverhuur voor
van f 15,-, f25- en f 50,-, bij opening van een Postpakken: drie de periode 24-12-1994 tot

in een mooie cadeau- Postbank Pennierekening halen, tweebetalen! Gratis uitgifte- 2-1-1995 en betaal 7 dagen
envelop. Ukunt terecht voor kinderen vanaf 5 jaar Stevige, meermalen te ge- boek 'Scheepvaart' in plaats van 9. Er zijn

bij: Hij/Zij,Free Record Als extra bij de zelfsorte- bruikèn verzenddozen in bij de Jaarcollectie Bijzon- auto's in drie verschillende
Shop,Gamma,Reurop, rende spaarpot met pasje, vier verschillende maten, dere Postzegels 1994 klassen: f 50,-, f60,-,

I McDonald's,Blokker, diever ook al bij krijgt! vanaff 3,-. Nu te koop voor f 55,-. of f 70,- per dag. all-in.

De feestdagen. Je regelt 't op het

/ Moekrf/gteenfa/br/kantméér"detaf///stenindekrantmetm/ndermoe/te/ /|§%
/ /^ds^ 'Êfadverteren

|?2]isj|jO Verhoog de werking va»
Bel Cebuco 020-6242316 en informeer naar het effect van Co-adverteren w§||P uwreclamegulden
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Twee ton buit
bij bankoverval
SELFKANT - Twee gewapende
overvallers hebben gisterochtend
bij de Raiffeisenbank in Süsterseel,
gemeente Selfkant, tweehonderd-
duizend mark buitgemaakt. De
Duitse politie riep direct Euregio-
alarm uit, dat drie kwartier later
weer werd ingetrokken.

Dieven stelen bijna
600 pakken koffie
VENLO - Uit een loods aan de
Langstraat in Venlo hebben onbe-
kenden bijna zeshonderd ponds-
pakken koffie gestolen. De dieven
forceerden in het weekeinde met
een schroevedraaier de deur van
de loods. De politie vond nog enke-
le pakken op straat en concludeert
daaruit dat de koffie waarschijnlijk
met een aanhangwagen is ver-
voerd. De totale waarde van de
partij koffie bedroeg vijfduizend
gulden.De ongemaskerde mannen drongen

om tien voor negen de bank binnen
en bedreigden vier personeelsleden
en twee klanten met een machine-
geweer en een pistool. Een van de.
overvallers hield hen onder schot,
terwijl de ander een personeelslid
dwong een tas te vullen met bank-
biljetten uit de kluis. Daarna ver-
trokken de overvallers met een bus-
jerichting Gangelt.

De politie vermoedt dat het dezelf-
de daders zijn die afgelopen juli
deze bank overvielen. Toen werd
ook een paar ton buitgemaakt. De
overvallers zijn nog voortvluchtig.
Ze hebben een Zuideuropees uiter-
lijk en spraken tijdens de overval
gebrekkig Engels

Politie bekeurt meer
bedelaars in Heerlen
HEERLEN - De Heerfense politie
heeft sinds 1 oktober twaalf men-
sen aangehouden wegens bede-
len. In derest van het jaarbekeur-
de de politie slechts twee bede-
laars. Maandagmiddag ging een
31-jarige Heerienaar op de bon,
toen hij op het Homerusplein op-
dringerig om geld vroeg. De politie
zegt niet te weten wat de reden
is voor het forse aantal bekeurin-
gen van de laatste tijd. Op 1 okto-
ber werd ook het openbare ordebe-
vel van kracht. De politie kan
daardoor met extra patrouilles eer-
der optreden tegen mensen die
"voor overlast zorgen.

Van onze verslaggever

Van onze verslaggever

JfAASTRICHT - De driehon-
erd leden sterke Maastricht-pe ondernemersvereniging

is fel gekant tegen ver-
pre verruiming van de on-
tatlgs gewijzigde winkelslui-
tingswet. Minister Wijers van

c°nomische Zaken wil open-
ging van winkels in de

*vonduren en op zondag ter
?lscussie stellen. De Cima
Jeft daarom aan de Tweede
panier een protestbrief ge-
buurd en hoopt dat ook ande-
de ondernemersverenigingen
7* zullen doen.
'ke Nederlander, ook wie 38 uur

£ er Week moet werken, heeft vol-
|j«r.s de Cima binnen de huidige 55
Pen.stellingsuren van de winkels

mogelijkheden om te
llkelen. Verruiming van deze
e& zou alleen maar kostenverho-gend werken, hetgeen een verdere

bering van het winkelbestand ten
jfV(%e zou hebben.r zou geen omzetstijging plaats--

maar slechts een verschui-
t'ni van de besteding over een gro-
j
r aantal uren. Voor het gezin van

"e ondernemer zou de toename van
set aantal werkuren sociale gevol-
*en hebben. Door verlengingvan de
y

ü al lange werktijden zal het ge-
bleven nog meer onder druk
°nnen te staan, aldus Cima-woord-
j>°erder S. Gunther.

wijst er tevens op dat ook derersoneels- en energiekosten om-
j°°g zouden gaan. „Een winkel
°nderverlichting en verwarming is

2
let aantrekkelijk. Moeten de prij-

dan maar weer omhoog?"

Rwandezen
naar Heerlen

" De tachtigjarige broodbezorger Joep Smeets. Foto: christa halbesma

Joep Smeets weet
van geen ophouden

toen de bestellingen zelf met het
bestelbusje bezorgd, terwijl ik
geenrijbewijs had. Maar het viel
niet op, omdat ik vaak met Joep
meeging."

MAASTRICHT - De beroemde Ita-
liaanse cultuurhistoricus Carlo
Ginzburg houdt woensdag 7 de-
cember een lezing in het RL-
gebouw aan de Tongersestraat 53,
kamer 2.001. De lezing begint om
10 uur. Ginzburg zal ingaan op
het begrip vervreemding. Hij is
hoogleraar geschiedenis aan de
universiteiten van Bologna en Ber-
keley. Met het veelbesproken es-
say over de rechtspraak in Italië
mengde hij zich ook in de publieke
discussie over de hedendaagse
Italiaanse samenleving.

Italiaan Ginzburg
geeft lezing aan RL

BRUNSSUM - Nog elke dag
brengt Joep Smeets uit Bruns-
sum brood rond. Na 68 jaar doet
hij dat nog steeds met plezier.
Hij vierde gisteren zijn tachtig-
ste verjaardag, maar dat weer-
hield hem er niet van om 's
morgens nog snel even de bestel-
lingen rond te brengen.

„Als twaalfjarige jongen bracht
ik op mijnbakkersfiets met grote
korf al brood rond in Douver-
genhout," vertelt de jarige
Brunssummer. „Vroeger was het
een hele kunst om een vlaai op
de fiets heelhuids bij de klanten
te bezorgen."
Twee jaar later maakte de fiets
plaats voor paard met wagen. Je
moest toen veertien jaarzijn om

den vroeger een bakkerij. Zelf
had hij geen interesse om in de
bakkerij te gaan werken. Het
werken op straat trok hem het
meest aan. Zijn oudste zoon Jo
runt nu een bakkerij aan de
Rumpenerstraat in Brunssum.
Vader Joep bezorgt nog dagelijks
de bestellingen.

die te mogen berijden. „Maar ik
was ongeduldig. Twee dagen
voordat ik veertien jaar werd,
betrapte de politie mij bij het rij-
den op de paardewagen en kreeg
ik een bekeuring," lacht Smeets.
Daarna volgde debestelauto. „In
al die tijd heb ik maar twee keer
een proces-verbaal gekregen. Op
een dag reed ik met een fles li-
monade op mijn schoot en al bo-
terhammen etend te hard. De
tweede keer ben ik per ongeluk
door rood licht gereden."

bemanningslid
verdrinkt in

Julianakanaal
ORN _ E en 64-jarige man is gis-

t^vond in het Julianakanaal in
*°rn verdronken. Het slachtoffer,

u n̂ bemanningslid van de Bounty
't België, raakte omstreeks zeven
Ur te water en kon niet meer tijdig

iered worden. Het schip voer
rOomopwaarts en stond op het

jsütlt de sluis van Bom in te gaan.
h.e sChipper merkte dat het beman-
J^gslid in het kanaal was beland■ Probeerde nog met licht te zoe-
j,en- Via de sluis in Bom sloeg hij
t 'aTn. De politie te water kon gis-
r&vond over de oorzaak van hetngeval nog niets zeggen. De politie
*n Bom heeft de zaak in onder-*°ek. De ouders van Joep Smeets had-

ledereen in de buurt kent Joep
Smeets. „Ik zeg tegen iedereen
hoi, ook al herken ik ze soms
niet. Je moet onderweg flink ou-
wehoeren, anders vragen ze of je
ziek bent. Maar ik zeg altijd:
werk en bid en je zult de hemel
krijgen."

De moeilijkste dag vindt de
krasse broodbezorger altijd de
dag na Nieuwjaar. „Overal krijg
jeeen borreltje, bier of wijn aan-
geboden. Voordat je het in de
gaten hebt, loopt het uit de hand.
Ooit is mijn paard weggelopen.
Het dier was echter netjes naar
de bakkerij van Odekerken te-
ruggelopen."

Joeps echtegnote Truus hielp
destijds regelmatig haar man
mee bij het bezorgen van brood
en gebak. „In de jaren zestig was
Joep eens zes weken ziek. Hij
had last van nierstenen. Ik heb aldus Klein. „Zoals het er nu naar

uitziet, zal dat lukken."

HEERLEN - De negentienjarige
Jean Bosco Ntigura en de elfjarige
tweeling Jean-Charles en Jean-
Charlotte uit Rwanda komen vol-
gende week definitief naar Heerlen.
Pastoor Frans Klein van de paro-
chie Heksenberg heeft bericht ont-
vangen dat de Vluchtelingenorgani-
satie van de Verenigde Naties in
Genève akkoord zijn gegaan met de
komst van de drieRwandezen.
Het drietal bevindt zich momenteel
in een vluchtelingenkamp in de
Zaïrese plaats Bukavu. Vooral de
plaatselijke bisschop Ruhamayni
Deo heeft zich sterk gemaakt voor
de komst van de Rwandezen naar
Heerlen.
Ntigura maakte vorig jaarKerstmis
deel uit van het jeugdkoorLes Pe-
tits Chanteurs uit Rwanda, dat een
bezoek bracht aan Heerlen. Door de
burgeroorlog zijn al veel koorleden
gedood. .
Bisschop Ruhamayni Deo maakt in
juli volgend jaar met zijn knapen-
koor een tournee door Canada. Ook
een bezoek aan Heksenberg was ge-
pland. „De leden van het kinder-
koor kregen daar echter lucht van
en hebbenbij de bisschop erop aan-
gedrongen om met Kerstmis een
optreden te verzorgen in Heerlen,"

Tot 1996 geen gedwongen ontslagen
Tweehonderd man weg
bij Van Gogh Instituut

Treinstaking legt
heel België plat
LUIK - Door een 24-uursstaking
lag het treinverkeer in België tot
tien uur gisteravond volledig stil.
Ook de luchthaven Zaventem bij
Brussel was gesloten. Verder wer-
den de posterijen en het telefoon-
bedrijf getroffen door acties. Eerder
dan normaal vormden zich gister-
ochtend files op de Belgische
wegen. De twee grootste vakbon-
den hadden het personeel van vier
overheidsbedrijven opgeroepen tot
de staking, uit protest tegen de
privatiserings- en saneringsplannen
van de overheid. De christelijke
vakbond CVCC en de socialistische
ACOD vrezen dat daardoor banen
verdwijnen of in salarissen en an-
dere voorzieningen zoalspensioen-
regelingen wordt gesneden. Er was
geen treinverkeer tussen Neder-
land en België, zo meldde de NS.
Voor het telefoneren met België
had de actie nauwelijks gevolgen.
De vakbonden Belgische dreigen
met nog meer acties in de komen-
de maanden.

Sittardenaar met
auto over de kop
HEERLEN - Een 49-jarige man ;
uit Sittard is gistermiddag op de
autoweg in Heerlen, ter hoogte van |
de Valkenburgerweg, met zijn- auto ;
over de kop gegaan. De bestuur-
der raakte gewond aan hoofd en,
rug. Hij is niet in levensgevaar.
Een bijrijder raakte wonder boven
wonder niet gewond. De Sittarde-
naar reed achter twee vrachtauto's'
in de richting Aken. Hij wilde de;
eerste wagen inhalen, maar de'vrachtwagenchauffeur stuurde ook,
naar links omdat ook hij wilde inha-;
len. Om een aanrijding met de-
vrachtauto te voorkomen, week de *Sittardenaar uit naar links en be-
landde in de zachte berm. Vervol-
gens verloor hij de controle over
de auto, schoot dwars over de
autoweg naar rechts, rolde een
talud af en sloeg enkele malen
over de kop. Uiteindelijk kwam de
auto ondersteboven tot stilstand.

o/z

qENRAY - Bij het Vincent van
/*°gh Instituut in Venray verdwij-
efi de komende vier jaarruim 200

*rDeidsplaatsen. Het psychiatrische
entrum zal de afslanking in derest
ari 1994 en in 1995 proberen op te.ar*gen met het bevorderen van na-

'uurlijk verloop. Vanaf 1996 zijn
pdWongen ontslagen niet uitgeslo-
etl- De ondernemingsraad heeft
gisteren positief gereageerd op de
j ôrganisatieplannen.e afslanking is vastgelegd in het
o^iaal plan, waarover directie en, akbonden vorige week een ak-
oord sloten. Het sociaal plan werd,Pgesteld om de reorganisatie van

■^t instituut te begeleiden. Eind
y93 werd een convenant getekend

S><a v.,.../-^^.</s^_3'v ?

_
■■f^ ffk dekerstman heeft \1

I besloten datdesint < ’1 magaanblijven mits Ü
{ hij enkele weken
J later in een arreslee \
\ komt voorrijden /,'
/ punaise \

door het psychiatrisch centrum,
provincie, ministerie en zorgverze-
keraars over de deconcentratie van
het psychiatrisch centrum naar de-
pendances in Venlo, Roermond en
Weert.
Als gevolg van deze deconcentratie
moeten ruim 700 bedden verdwij-
nen uit Venray. Daarvan worden er
230 overgeplaatst naar de depen-
dances en 186 naar een bescher-
mende woonvorm voor patiënten.
Zon 80 bedden gaan naar voorzie-
ningen als thuiszorg, aanleunwo-
ningen en poliklinische afdelingen.
Ongeveer 230 bedden zullen als ge-
volg van de reorganisatie helemaal
moeten verdwijnen. Het gevolg
hiervan is dat ook ruim 200 mede-
werkers hun baan kwijtraken.
De directieheeft met de vakbonden
afgesproken dat ze tot 1 januari
1996 gedwongen ontslagen zoveel
mogelijk zal proberen te voorko-
men. Vastgelegd is dat medewer-
kers vrijwillig met 56 jaar ver-
vroegd kunnen uittreden, met
behoud van 85 procent van hun
loon. Daarnaast wordt deeltijdwerk
gestimuleerd en wordt de vacature-
stop gehandhaafd.
Overtollige medewerkers worden
indien mogelijk overgeplaatst. Als
dit niet mogelijk is, danzal een spe-
ciaal ingesteld mobiliteitscentrum
proberen hen onder te brengen bij
een andere werkgever.
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dathetKomo ProcescertificaatAsbestverwijderen
is uitgereikt

GEVAREN VAN ASBEST
Van een uniek en goedkoop materiaal is asbest een levensbedreiging voor de volksgezondheid geworden. Jammer genoeg zijn
nog niet alle bedrijven en mensen zich ervan bewust welk groot gezondheidsgevaar het verwijderen van asbest met zich mee-
brengt. Alle soorten asbestvezels kunnen bij de mens kanker veroorzaken. Voor het verantwoord uitvoeren van asbestsanerings-
werken neemt Exploitatiebedrijf Wierts alle maatregelen om de risico's van asbestvezelverspreiding voor de medewerkers en
omgeving te voorkomen.

KWALITEITSBELEID
Het beleid van Exploitatiebedrijf Wierts B.V. is volledig afgestemd op perma- , — i
nente kwaliteitsverbetering in en van de gehele organisatie. Inzake asbestsa- UUUNff FHl__K__B_fcttnering werd een kwaliteitssysteem opgezet om uiteindelijk het KOMO-proces- 1
certificaat asbestsaneren te behalen.
Men heeft bewust gekozen om de hele weg zoveel mogelijk op eigen krach- I a

SJHten en op een eigen manier te 'bewandelen. B V IL **■ 'W_\

Exploitatiebedrijf Wierts B.V. is tot nu toe de enige onderneming in onze I F—Uprovincie die dit certificaat uitgereikt is door Intron Certificatie. Met de uitrei- I m m
king van dit certificaat houdt de kwaliteitszorg bij Exploitatiebedrijf Wierts I VI ■B.V. niet op. Deze certificering is namelijk geen eenmalige aktiviteit; na drie I W M m
.jaar vindt door Intron een herbeoordeling plaats die bestaat uit een evalua- " \W____W -_mtic van de bevindingen van de afgelopen periode plus een inspektie op de m ILmbJI
bedrijfslokatie. _B^**Cjß
Ook in de toekomst blijft Exploitatiebedrijf Wierts B.V. werken aan een goe- I ■ .f—tm-^Ê-Wmmmmmmmmm
de kwaliteit van de asbestsanering, zodat het certificaat te allen tijde behou- I Dhr. a.j. van Lint Dhr. h.j. Dassen
den kan blijven. ' '

Hoofdredacteur Ron BrowrTelefoon 045-739911

Belg wapent zich
tegen drugsscene
HEERLEN - Een 26-jarige Belg
die in Heerlen werd aangehouden
met een werpmes en een pistool,
verklaarde zich gewapend te heb-
ben omdat de Heerlense drugssce-
ne zo gevaarlijk is. De politie vond
op de Willem Barentzweg in de
auto van de 26-jarige man uit
Genk een geladen pistool. Dat lag
onder de bestuurdersstoel. Om zijn
rechterbeen had de Belg een werp-
mes. In de auto lagen vijftig scher-
pe patronen.

Postbus 3100, 6401 DP Heerlen

Maastrichtse ondernemers sturen brief aan Kamer
Uitgeversmaatschappij Limburgs Dagblad B.V.

Cima tegen langer
geopende winkels

Nederlander
licht Duitse

PTT op
VENRAY - Een poging de Duit-
se PTT op te lichten heeft geleid
tot de aanhouding van een inwo-
ner van Venray. De zaak kwam
vorige week aan het rollen, na-
dat de Deutsche Telecom ont-
dekte dat in Duitsland een be-
paald 06-nummer vrijwel dag-
en-nacht werd gebeld door een
Nederlandse autotelefoon. Het
nummer daarvan bleek niet te

bestaan. Peilingen wezen uit dat
de draagbare telefoon werd be-
diend vanuit een woning in Ven-
ray. Deutsche Telekom moet
contractueel iets minder dan de
helft van de hoge gesprekskosten
afdragen aan de 06-exploitant.

Omdat het nummer van de Ne-
derlandse autotelefoon vals is,
kan de Duitse PTT die kosten
vervolgens op niemand verhalen.

Het vermoeden bestaat dat de
man uit Venray en de uitbater
onder een hoedje hebben ge-
speeld. Het betrof overigens geen
sexlijn.

Van onze verslaggever
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Tachtigjarige broodbezorger



tNa een leven dat gekenmerkt werd
door eenvoud, goedheid, bezorgdheid,
eerlijkheid en liefde, is plotseling van
ons heengegaan, mijn man, onze vader,
schoonvader, opa, broer, schoonbroer,

i' oom en neef

Leo Pluijmakers
echtgenoot van

Thiel van Loo
Hij overleed in de leeftijd van 61 jaar, voorzien
van het h. oliesel.

Eys: ThielPluijmakers-van Loo
', Berg en Terblijt: Theo Pluijmakers, -i Annita Pluijmakers-Cornips

Daniël, Adriënne
Wijlre: Michel Pluijmakers

Ria Frints
Simpelveld: JohnPluijmakers

Helga Pluijmakers-Beij
Familie Pluijmakers
Familie van Loo

6287 AR Eys, 28 november 1994
Hoebigerweg 21
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
yrijdag 2 december om 11.00 uur in deH. Agat-
hakerk te Eys, gevolgd door de begrafenis al-
daar.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.

i Rozenkransgebed donderdag om 19.00 uur,
waarna de avondmis om 19.15 uur in eerderge-

j noemde kerk.
De overledene is opgebaard in mortuarium Sja-
lom, Hilleshagerweg 11 te Mechelen, waar gele-
genheid is tot afscheidnemen dagelijks van

i 17.00 tot 18.30 uur.
i Zij die geen persoonlijkekennisgeving mochten

ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig te
beschouwen.

3 t '
Met grote droefheid, doch ook met grote dank-; baarheid jegens 0.1. Heer hem als vader, schoon-
vader, grootvader, overgrootvader, broer, zwa-> ger, oom en neef te hebben gehad, geven wij- kennis dat heden van ons is heengegaan, voor-

< zien van de h. sacramenten, op de leeftijd van
81 jaar

Johan Joseph
Rothkrans

weduwnaarvan

\ Anna Gertruida Strooband
In dankbare herinnering:

Heerlen: Mia en Jo
Hoensbroek: f Corrie en t Frans
Schaesberg: Elly en Hub
Hoensbroek: Sjef en Elly
Hoensbroek: Piet en Ria
Hoensbroek: Gerda en Zef

Kerkrade: Tiny en Jan
Hoensbroek: Frans en Maria

zijn klein- en
achterkleinkinderen_ | Familie Rothkrans

; i Familie Strooband
: 28 november 1994■ Christinastraat 23, 6433 HH Hoensbroek

3 De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
vrijdag 2 december a.s. om 11.00 uur in de. Christus Koningkerk te Hoensbroek-Zuid, ge-

c volgd door de begrafenis op de centrale be-
graafplaats aan de Randweg.

, Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
| tot schriftelijk condoleren.

Donderdag a.s. om 18.30 uur avondwake in

'r voornoemde kerk.
[ U kunt afscheidnemen in een der rouwkamers
3 van De Universele, Hoofdstraat 100, Hoens-
f broek. Bezoekgelegenheid dagelijks van 17.30
{ tot 19.00 uur.
\ Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,

gelieven deze annonce als zodanig te beschou-, wen.

: , Dankbetuiging
\ Al heeft hij ons verlaten

hij laat ons niet alleen
wat wij in hem bezaten
is altijd om ons heen.

Daar het ons onmogelijk is eenieder persoonlijk
te bedanken voor de vele blijken van medeleven

j die wij mochten ontvangen bij het overlijden
! van mijn echtgenoot, vader en opa

Ger Vos
willen wij iedereen langs deze weg bedanken
voor de mooie kerkdienst, de vele condoleances,
maar vooral voor uw aanwezigheid; dit was ons
een grote steun en troost.

Beppie Vos-Wijnants
Kinderen en kleinkinderen

Landgraaf, november 1994
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden
op zaterdag 3 december 1994 om 19.15 uur in de
parochiekerk van de H.H. Petrus en Paulus te
Schaesberg, gelegen aan de Hoofdstraat.

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

Agnes van Loo-Camps
De plechtige jaardienst voor mijn onvergetelij-
ke echtgenote, moeder, oma, schoonmoeder en
tante zal worden gehouden op zondag 4 decem-
ber 1994 om 9.30 uur in de parochiekerk van
Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand
_e Kunrade.

Mathieu van Loo
kinderen en kleinkinderen=-

t'Hij had nog zoveel plannen,
was in de bloei van zijn leven.
Heeft altijd voor ons gezorgd,
en ons zoveel moois gegeven.
Groot is de leegte die hij achterlaat,
het doet toch zon pijn.
Hij moest ons verlaten,
in gedachten zal hij altijd bij ons zijn.

Onzes inziens veel te vroeg, maar ook opgelucht
dat hem verder lijden bespaard is gebleven, de-
len wij u mede, dat wij toch nog onverwacht
afscheid hebben moeten nemen van mijn lieve
man, onze zorgzame vader en schoonvader

Albert Janssen
echtgenoot van

Bep Ceelen
Hij overleed op 47-jarige leeftijd.

Landgraaf: Bep Janssen-Ceelen
Monica en Roland
Ivo en Francis

6373 XX Landgraaf, 28 november 1994
Sjpaans Kent je 16
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op vrijdag 2 december om 11.00 uur in de
kerk van O.L. Vrouw Hulp der Christenen te
Nieuwenhagen, gevolgd door de begrafenis al-
daar.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Albert wordt bijzonder herdacht in de avond-
mis donderdag om 19.00 uur in voornoemde
kerk.
Er is gelegenheid tot afscheid nemen van Al-
bert, dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur in uit-
vaartcentrum Dela, gelegen aan de Grasbroe-
kerweg 20 te Heerlen.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

Verslagen hebben wij het bericht ontvangen
van het overlijdenvan onze medewerker en col-
lega

Albert Janssen
Moge zijn echtgenote, kinderen en de naaste fa-
jnilie uit de goede herinneringen aan Albert de
kracht putten om verder te gaan.
Albert, rust in vrede.

Directie en medewerkers
N.V. Nutsbedrijf Heerlen

Met grote verslagenheid hebben wij kennisge-
nomen van het plotseling overlijden van onze
gewaardeerde collega

Albert Janssen
Albert was voor ons een echte collega. Niets
was hem te veel en altijd stond hij voor ons
klaar.
Wij wensen zijn echtgenote en kinderen veel
sterkte toe.

De collega's van de afdeling
Service en Metingen
N.V. Nutsbedrijf Heerlen

De grote belangstelling, bloemen en condolean-
ces hebben ons diep ontroerd. Een mooier af-
scheid van en voor mijn dierbare man, onze
vader, schoonvader en opa

Constant Smeets
hadden wij ons niet kunnen voorstellen.
De vele blijken van uw medeleven, alsmede uw
aanwezigheid bij de uitvaart waren voor ons
hartverwarmend.
Wij hebben hierin troost gevonden. Hiervoor
onze hartelijke dank.

M. Smeets-Tops
kinderen en kleinkinderen

Doenrade, 30 november 1994
De zeswekendienst zal plaatsvinden op zondag
4 december om 10.00 uur in de parochiekerk
van de H. Jozef te Doenrade.

Wij zullen hen nooit vergeten...
Het is alweer een jaar geleden, dat wij zo plot-
seling afscheid moesten nemen van onze lieve
ouders en grootouders

Mia
van den Wildenberg-Satijn

en

Toon
van den Wildenberg

De plechtige eerste jaardienst zal worden ge-
houden op zaterdag 3 december 1994 om 19.00
uur in de H. Drievuldigheidskerk, Amsterdam-
straat, Heerlen-Schaesbergerveld.

Kinderen en kleinkinderen

De plechtige eerste jaardienst voor onze lieve
moeder, schoonmoeder, groot- en overgroot-
moeder

Anna
van den Ham-Theves

zal plaatshebben op 3 december a.s. om 19.00
uur in deH. Vincentius a Paulokerk te Rumpen-
Brunssum.

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

! ————^-^—____--—_____________________________________

Bedroefd om haar heengaan, maar dankbaar dat verder lijden haar
bespaard is gebleven, geven wij u kennis, dat heden, na een ongelijke
strijd, van ons is heengegaan mijn lieve vrouw, onze zorgzame moe-
der, dochter en schoondochter

Anja Westerhof
echtgenotevan

André Hustin
Zij overleed op de leeftijd van 38 jaar.

In liefdevolle herinnering:
André

Wendy
Danny

FamilieWesterhof
FamilieRitsma
Familie Hustin

Brunssum, 28 november 1994
Corr.adres: Prins Bernhardstraat 9, 6443 AL Brunssum
De plechtige uitvaartmis zal plaatsvinden op vrijdag 2 december om
11.00 uur in de parochiekerk van de Heilige Gregorius, gelegen aan
deDorpstraat te Brunssum. Aansluitend zal debegrafenis plaatsvin-
den op de algemenebegraafplaats Brunssum, gelegen aan deMerkel-
beekerstraat.
Bijeenkomst in voornoemde kerk, alwaar gelegenheidis tot schrifte-
lijke condoleance.
Ter intentie van de overledene zal er op donderdag 1 december om
19.00 uur een avondwake worden gehouden in voornoemde kerk.
Anja is opgebaard in het mortuarium van het St. Gregoriuszieken-
huis te Brunssum. Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van
17.30 tot 18.00 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving ontvangen mochten hebben,
gelieven deze annonce als zodanig te willen beschouwen.

t
Na een zeer moedig en waardig gedragen ziekte heeft mama, nadat
ze papa tot de dood heeft begeleid, van ons afscheid genomen.
Wij kinderen hebben haar mogen begeleiden tot het einde.
In allerust is temidden van al haar dierbaren in vrede heengegaan
onze zorgzame moeder, schoonmoeder, oma Lenie, lieve zus en
schoonzus, tante en nicht

Lenie
van Wessel-Janssen

echtgenote van wijlen

Theo van Wessel
Zij overleed in haar eigen vertrouwde omgeving, voorzien van de h.
sacramenten, in de leeftijd van 64 jaar.

Schinveld: Marleen en Feike Westerhof-van Wessel
Erwin en Marianne
Guido
Joyce

Echt: José en Hub Houppermans-van Wessel
Patrick en Natasja
Björn

Schinveld: Ron van Wessel en AïchaGelissen
Familie Janssen
Familie van Wessel

6451 ED Schinveld, 29 november 1994
Pastoor Brounsstraat 47
De plechtige eucharistieviering zal gehouden worden op zaterdag 3 /

december om 11.00 uur in de parochiekerk H. Eligius te Schinveld, .
gevolgd door de begrafenis op het r.k. kerkhof aldaar.
Samenkomst in de kerk, met gelegenheid tot schriftelijk condoleren.
Rozenkransgebed vrijdag om 18.45 uur, waarna aansluitend de
avondwake zal plaatsvinden in eerder genoemde kerk.
De dierbare overledeneis opgebaard in het mortuarium te Schinveld. ,
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijksvan 18.30 tot 19.30 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving te zenden, deze
annonce als zodanig beschouwen. —

111 **

t
Wij geven u kennis, dat op 88-jarige leeftijd,
voorzienvan deh. sacramenten van ons is heen-
gegaan onze lieve moeder, schoonmoeder, oma,
overgrootoma, zus, schoonzus, tante en nicht

Bep Kikken
weduwevan

Jan Creugers
voordien van

Alphons Vluggen
Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen
Familie Kikken
Familie Creugers
Familie Vluggen

Heerlen, VKH 29 november 1994.
Corr.adres: Hoebiggerweg 15,
6287 AR Eys-Wittem.
De plechtige uitvaartdienst gevolgd door de be-
grafenis zal worden gehouden op vrijdag 2 de-
cember om 11.00 uur in de H. Dionysiuskerk te
Nyswiller.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid i's
tot schriftelijk condoleren.
Avondmis, donderdag om 19.00 uur in voor-
noemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwka-
pel Sjalom, Hilleshagerweg 11 te Mechelen,
dagelijksvan 17.00 tot 18.30 uur.
Wilt u indien wij vergeten zijn u een kennisge-
ving te zenden deze annonce als zodanig be-
schouwen.

Daar het ons onmogelijk is eenieder persoonlijk
te bedanken voor de vele blijkenvan medeleven
die wij mochten ontvangen na het overlijden en
de crematie van mijn lieve echtgenoot, onze
goede en zorgzame vader, opa en overgroot-opa

Johan Ritzen
betuigen wij u allen bij deze onze oprechte
dank.

A.M. Ritzen-Dols
Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den op zaterdag 3 decembera.s. om 18.00 uur in
de kapel van verzorgingstehuis Firenschat te
Kerkrade-Terwinselen.

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van medeleven door ons
ondervonden na het overlijden en bij de begra-
fenis van

Maria Hubertina
Bechholz-Siemens

danken wij u van harte.
Tevens willen wij het personeel van verzor-
gingstehuis Vroenhof bedanken voor de goede
verzorging.

Familie Bechholz
De zeswekendienst zal worden gehouden op za-
terdag 3 december a.s. om 18.00 uur in de Anto-
niuskerk te Kerkrade-Bleijerheide.

tLeo Hermans, 70 jaar, echtgenoot van Nelia
Timmers, Ambyerstraat Noord 148, Amby-

Maastricht. De uitvaartdienst vindt plaats op don-
derdag 1 december om 10.30 uur in de parochie-
kerk van de H. Walburga te Amby.

tMaria Catharina Hubertina van Kan, 80 jaar,
weduwe van Reinier Janssen, Old Hickoryplein

358, Maastricht. De uitvaartdienst vindt plaats op
donderdag 1 december om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Familie te Wyckerveld-Maas-
tricht.

t Maria Johanna Emilie Claereboets, 83 jaar.
Corr.adres: Huize Licht en Liefde, Maastricht.

De uitvaartdienst vindt plaats op donderdag 1 de-
cember om 10.30 uur in de Basiliek van St. Servaas
te Maastricht.

tJan Schaepkens, 72 jaar, echtgenoot van Jean-
ny Vromen, Eenhoornsingel 83E, Maastricht. De

uitvaartdienst vindt plaats op donderdag 1 decem-
ber om 11.30 uur in de parochiekerk van de H.
Anna te Maastricht.

S**^^k

tDiep bedroefd delen wij u mede dat,
na gesterkt te zijn door het h. sacra-
ment der zieken, in de leeftijd van 71
jaar, in het De Weverziekenhuis te
Heerlen is overleden

Louis Theelen
echtgenootvan

Lies Nelissen
Heerlen: Lies Theelen-Nelissen
Heerlen: MarieneBeckers-Theelen

Loek Beckers
Eric

6416 GW Heerlen, 28 november 1994
Dr. Hustinxlaan 36
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op vrijdag 2 december om 10.15 uur in de
St. Josephkerk te Heerlen-Heerlerbaan, gevolgd
door de crematie in het crematorium te Heerlen,
Imstenraderweg 10.
Samenkomst in dekerk, waar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondwake donderdag 1 december om 19.00
uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in uitvaartcentrum
Dela te Heerlen, Grasbroekerweg 20, alwaar ge-
legenheid is tot afscheidnemen van 18.00 tot
19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Dankbetuiging
Daar het voor ons onmogelijk is eenieder per-
soonlijk te bedanken voor de vele blijken van
medeleven die wij hebben ontvangen bij het
overlijden en de begrafenis van onze lieve moe-
der, schoonmoeder, oma, zus, nicht en tante

Lies Pavan-Jagers
willen wij u allen op deze wijze hartelijk dan-
ken.

Leo en Mia Siemers-Pavan
en kleinkinderen

De zeswekendienst wordt gehoudenop zaterdag
3 december a.s. om 19.00 uur in de St.Joseph-
kerk te Heerlerbaan.

Voor de talrijke blijkenvan medelevenbij het
overlijden van onze geliefde moeder, groot-
en overgrootmoeder

Fien Zinken-Smeets
betuigen wij onze hartelijke dank.

Haarkinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Heerlerbaan, november 1994
De zeswekendienst zal worden gehouden op
zaterdag 3 december om 19.00 uur in de pa-
rochiekerk van de H. Jozef te Heerlerbaan.

m~—————m—m—m——mÊ—————mÊ——mm—————————m

Jaardienst
Het is een jaar geledendat wij afscheid moesten
nemen van

Philomene
Ramakers-Erkens

De plechtige jaardienstzal worden gehouden op
zondag 4 december a.s. om 10.30 uur in de paro-
chiekerk van O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen
te Amstenrade.

Ger, Ingrid,
Simone en Mark Ramakers

tJeannie Verhagen, 68 jaar, echtgenote van
Walther Dehing, Oude Trambaan 14a, 6017 BL

Thorn. De plechtige uitvaartdienst zal worden ge-
houden donderdag 1 december om 10.30 uur in de
parochiekerk van de H. Margarita te Ittervoort.

Met leedwezen hebben wij kennis genomen van ~het overlijden van

Willem Strijker !
Onze gedachten gaan terug naar de tijd dat hij vmede de basis heeft gelegd voor de groeivan on-
ze onderneming.
Als concern-directeur heeft hij gedurende vele
jaren grote verdiensten gehad voor Macintosh-
Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte-
Maastricht, 28 november 1994

Raad van Bestuur en
Directie Macintosh NV
oud-president-directeur J.P. Beijer

Tot onze grote ontsteltenis is afgelopen vrijdaë
overleden ons koorlid

Gerda
Uiterwijk-Winkel

Wij zullen haar missen in ons koor.
Bestuur, dirigent en leden
Gemengd Christelijk
Sionskoor Heerlerheide

Dankbetuiging
Langs deze weg willen wij eenieder bedankefl
voor het medeleven en uw aanwezigheid tijdens
de kerkdienst en de crematie van

Ed Rabeling
Het was voor ons een grote troost.

Mevrouw Rabeling,
Ben, Marie Louise, Mare, Jeroen,
Rob, Tiny, Björn, Richard, Alex,
Ed, Carola, Michel, Dennis, René
en Sandra

De zeswekendienst vindt plaats a.s. zaterdag 3
december om 19.00 uur in de kerk van O-L-
Vrouw v.d. Berg Carmel teLeenhof.

Dankbetuiging
Voor uw vele blijken van medeleven bij het
overlijden en de begrafenis van onze zorgzame
moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoe'
der

Maria
Stoffels-Bovendeerd

zeggen wij u dank.
De plechtige zeswekendienst is op zondag 4 de-
cember 1994 om 11.00 uur in de parochiekerk
van de H. Salvius te Limbricht.

Familie Stoffels-Bovendeerd
Limbricht

tCiel Lochs, 75 jaar, weduwe van Jean Stassen,
corr.adres: Julianastr. 7, 6181 GN Elsloo. De

plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op
donderdag 1 december om 10.30 uur in de St.Mar-
tinuskerk te Stem, waarna aansluitend de begrafe-
nis op de algemene begraafplaats te Kerensheide-
Stem. Er is geen condoleren.

Grote sortering
Showroommodellen met zéér lichte
beschadiging m Aftg m

Reeds vanaf !■ _m99_\
Tekeningenkasten vanaf ’ 695,-

-en KantoormeubelenIld Hl Koop niet voordat v bij
Ie SI Van Dooren bent geweest!
I \._T Sittard, Handelsstraat 23 ~- 046-514867

(Handelscentrum Bergerweg) _____J
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grootste fractie Borger gaat ervan
uit dat de nieuwe eerste man die zal
neerleggen. Hij denkt dat Jacobs
overwichtzal hebben in de gemeen-
teraad en niet met zich zal laten
sollen.
Van A. van Bergen (PvdA) en P. van
Betuw (Progressief Akkoord) had
de nieuwe man een wat progressie-'
ver signatuur mogen hebben. Toch
zien zij in Jacobs een goed bestuur-
der, die open en democratisch han-
delt. J. Steiner van BCD steunt de
komende man, omdat hij ambitieus
en menselijk is en goede contacten
heeft bij de provincie en in Den
Haag. J. van der Zwaard van D66 is
wel erg voorzichtig: „Ik heb geen
klachten."

ov s°ndanks is de gemeenteraad
OverWegend positief en tevreden
krh JacoDS' benoeming. „Ik ben
Lheugd over de snelheid van de
cat°eminS en de goede communi-L. le tussen de vertrouwenscom-
Ctv,le en de provincie," zegt CDA-.J"J°uder D. Akkermans. Hij ver-
in dat debestuurlijke stabiliteit
Uev Unssum nu terugkomt. „En die
L .functies, daar zullen we open

'nem over praten."

L_Ö'er E Koppe verWacht dat Ja-
i^ s een bruggenbouwer in de ge-
l>ed nteraad zal ziin en de gemeente
jj^jjfsmatiger kan later werken.

Wei "' "nevenfuncties deren hem
'mg- Maar G. Boumans van de

Benoemingen
in bisdom
Roermond

VERMOND - Diaken-assistent J.
ty/ftards van de parochie Het
t ord Gods Swalmen is benoemd
K Permanent diaken van de H.
van rvrtusP arocnie in Reuver- H.
_J^ Dijck is benoemd tot diaken-

assistent van de H. Augustinuspa-
rochie Geleen. In dezelfde functie
treedt A. Goos in de parochie de
verrezen Christus Weert aan. Ande-
re diaken-assistenten die benoemd,
zijn: A. Jegerings in de parochies'
O.L. Vrouw van de Rozenkrans en
deH. Barbara in Treebeek, F. Mae-
nen in de H. Bartholomeusparochie
in Meersen, G. Sars in de H. Mat-
hiasparochie in Posterholt en W.
Vervoort in de H. Pancratiusparo-
chie in Munstergeleen.

" De niéuwe burgemeester van Brunssum Fons Jacobs en echtgenote Christien. Foto: JEROENKUIT

DOOR EGBERT HANSSEN

Hoogleraren
MAASTRICHT - Dr. Angelien
Kemna is benoemd tot hoogle-
raar financieel management en
financiële markten bij de eco-
nomische faculteit van de
Rijksuniversiteit Limburg. De
37-jarige Kemna is de eerste
vrouwelijke hoogleraar van de
economische faculteit. Haar be-
noeming gaat op 1 november
1996 in. Bij de faculteit der ge-
zondheidswetenschappen is dr.
M. Berger benoemd tot hoogle-
raar methodologieen statistiek.
Zijn benoeming wordt 1 februa-
ri volgend jaarvan kracht.

ginnen. Het is natuurlijk alle-
maal heel vervelend wat in
Brunssum gebeurd is, maar als
de wil aanwezig is moet je
vooruit kijken en niet achter-
om blijven kijken. Er is boven-
dien nogal wat te doen. Ook op
het gebied van volkshuisves-
ting. Dat interesseert me heel
erg. Daar ben ik al mijn hele
leven mee bezig."

Drs. Fons Jacobs hartstochtelijk voetballer en bestuurder

Brunssum krijgt
een middenvelder Jacobs studeerde economie in

Tilburg en werkte zeven jaar
bij Volkshuisvesting (afdeling
financiën). Aansluitend was hij
hoofdingenieur-directeur van
deDirectie Volkshuisvesting te
Maastricht en in september
1986 werd hij benoemd tot
burgemeester van Nederweert.
Twee jaar laterkreeg hij er nog
een drukke job bij, die van
voorzitter van het gewest Mid-
den-Limburg met 210.000 in-
woners.

NEDERWEERT -Brunssum krijgt een
middenvelder van het Nederlands

Burgemeesterselftal alsburgervader. Ook als
bestuurder staat de 46-jarige CDAer Fons
Jacobs bekend als een man die niet links of
rechts, maar vaak door het midden gaat.

Fons Jacobs probeert zijn ei-
gen huis in Nederweert snel te
verkopen en is van plan spoe-
dig in Brunssum te gaan wo-
nen. Zijn vrouw Christien (46),
docente verpleegkunde te
Maastricht, zijn 21-jarige
dochter Ilse, Cios-studente in
Sittard, en 19-jarige zoon
Marcel, economie-student aan
de Rijksuniversiteit Limburg
in Maastricht, zien de verhui-
zing wel zitten. Dichter bij het
werk, school en universiteit.

Niet alleen als bestuurder
heeft hij reeds een flinke staat
van dienst. Zoals gezegd, is hij
ook een sportman in hart en
nieren. Waar op het midden-
veld? „Links, rechts of midden.
Dat maakt me niet uit," lacht
de opvolger van Henk Riem.
In Veghel geboren en in Eind-
hoven getogen. Vanzelfspre-
kend een fervent PSV-fan. Met
(zaal)voetbal, tennis en fietsen- ongeveer in die volgorde -houdt hij zich fysiek fit. Leerde
nota bene in Brunssum golfen.

Een overstap van een typisch

Op 11 maart 1995 speelt Fons
Jacobs de eerstvolgende wed-
strijd in het Nederlands Burge-
meesterselftal. Tegen België.

plattelandsgemeente naar een
verstedelijkt gebied als Bruns-
sum, hoe zit dat?
„Juist dat verstedelijkt gebied
trekt me aan," zegt hij net
voordat het collegevan B en W
van Brunssum hem komt feli-
citeren in zijn bungalowaan de
Jasmijnstraat. „Brunssum sluit
in feite beter aan op mijn ver-
leden dan Nederweert. Ik ken
de situatie daar goed. Toen ik
nog op het ministerie van
Volkshuisvesting werkte, heb
ik nog samen met ,mijn collega
Arnold van Dongen de sane-
ringsbijdrage getekend voor

het proces 'van zwart van
groen' na het sluiten van de
mijnen. Het hele proces heb ik
toen vanuit Den Haag gevolgd.
Later als h.i.d. (hoofdinge-
nieur-direkteur, red.) van
Volkshuisvesting in Maas-
tricht. Ik ben ook regelmatig in
Brunssum geweest. Heb er gol-
flessen gehad."

Jacobs schuwt de politieke en
bestuurlijke problemen in
Brunssum niet. „Ik ben 46, heb
nog achttien jaar te gaan.
Brunssum is natuurlijk een an-
dere gemeente dan Neder-
weert, maar ik ben gewend om
bestuurlijke problemen aan te
pakken. Ik zocht geen plek
waar ik alleen maar op de win-
kel hoef te passen. Ik zocht
juist een baan waar werk aan
de winkel is. Het was dus niet
mijn bedoeling ergens naar toe
te gaan waar niks aan de hand
is. Bovendien heb ik in mijn
gesprek met de vertrouwens-
commissie in Brunssum ge-
merkt dat daar de goede wil
aanwezig is om positief te be-

DOOR ROB PETERS

Vijf en vier jaar geëist
tegen 'chefs' autobende

'Verdachten mede oorzaak jaarlijksestijging autopremies' geweest van een goed geoliede
criminele firma. Ook de raads-
lieden Pieters, Derks, Bremen,
Corten, Marehal en Ruysink
voerden aan dat de activiteiten
als los zand aan een elkaar had-
den gehangen en dat van duide-
lijke afspraken en een rolverde-
ling nauwelijks sprake was.

Nuth en Jos P. (31) uit Heerlen.
Zij zorgden vooral voor de aan-
voer, meestal op bestelling, van
veelal in Duitsland gestolen
Mercedessen en BMW's.

MAASTRICHT - „Jaarlijks wor-
den we allemaal geconfronteerd
met een aanzienlijke premiestij-
ging voor autoverzekeringen.
Deze zes verdachten hebben aan
die ontwikkeling in mijn ogen
een aanzienlijke bijdrage gele-
verd." Mede daardoor eiste offi-
cier van justitiemr. R. Beaumont
gisteren voor de Maastrichtse
rechtbank forse straffen tegen
zes leden van een Heerlense
autobende. De hoogste strafei-
sen, van respectievelijk vijf en
vier jaar, waren voor de chefs
van de volgens de officier in zeer
dure auto's gespecialeerde crimi-
nele organisatie: Martin van den
A. (28) en Paul D. (33) uit Heer-
len.

Ruysink ging nog met de officier
in de clinch over de gevolgenvan
een duidelijk verkeerde waarne-
ming van een der rechercheurs.
Die schreef in een verbaal dat hij
begin juli Jos P. bij een van de
garageboxen van de verdachten
had gezien. „En dat terwijl P. op
dat moment in Cuba op vakantie
was," aldus de raadsman.
Mr. Corten vond dat de enige
vrouw in de groep slechts
schoorvoetend mee was gegaan
met haar vriend T. en pleitte
voor een alternatieve straf in
plaats van de gevraagde achttien
maanden effectief.

Uitspraak over veertien dagen.
De verdachten zelf ontkenden in
alle toonaarden dat zij lid waren

len stappen. „Ook wel begrijpe-
lijk als men bedenkt dat deze
jonge mensen allemaal dure
auto's van meer dan een ton re-
den en enorme bedragen konden
verdienen met één enkele trans-
actie. Ik zie bijvoorbeeld Van
den A. straks niet jaren sappelen
om met eerlijke autohandel het-
zelfde bedrag te verdienen. Of,
zoals een der rechters ook al op-
merkte, bij terugkeer staat zijn
garage weer zo vol; met gestolen
wagens."

Beaumont sprak openlijk ook
zijn vrees uit dat de verdachten
na terugkeer in de maatschappij
weer opnieuw in de handel zul-

den guldens. -„Dat waren de on-
kosten van een lucratieve han-
del, die de samenleving naar
schatting 2,2 miljoen gulden
heeft gekost," aldus de officier
tijdens de meer dan tien uur du-
rende berechting van de eerste
zes van de achttien verdachten
die op 23 augustus in Zuid-Lim-
burg op verdenking van crimine-
le autohandel werden aangehou-
den.Straffen tussen 24 en 30 maan-

den, al dan niet met een half jaar
voorwaardelijk, vroeg de officier
voor Sabrina D. (20) enRobert T.
(25) uit Heerlen, Roger B. (26) uit

Beaumont denkt dat vooral Van
den A. en D. vele tonnen aan de
handel hebben verdiend. HetRe-
gionale Autoteam van de politie,
dat overigens niet alle gestolen
auto's kon achterhalen, legde in
een geval vast dat een Mercedes
via een advertentie was verkocht
voor 50 mille. De man. die de
auto stal, kreeg enkele duizen-
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Nevenfuncties Jacobs
geen belemmering

'Nieuwe man hadprogressiever mogen zijn' EPP houdtzich bezig met onder-
zoek op het gebied van experi-
mentele psychopathologie. Doel
van het onderzoek is om te ach-
terhalen wat de oorzaken zijn
van bepaalde gedragsstoornissen
en hoe deze behandeld kunnen
worden. Bij EPP zijn behalve de
RL ook de twee Amsterdamse
universteiten, de Katholieke
Universiteit van Nijmegen en de
Rijksuniversiteit van Groningen
betrokken. Het instituut Meteor
richt zich vooral op het functio-
neren van economische organi-
saties en werkt onder meer sa-
men met partners in deEuregio.

worden aan een gedegen oplei-
ding tot onderzoeker. De NWO
heeft elf van de 23 aspirant-
onderzoekscholen beloond met
een subsidie. Bij de keuze is ook
rekening gehouden met een
spreiding onder de verschillende
universiteiten, omdat onvol-
doende geld beschikbaarwas om
alle goede aanvragen te honore-
ren. DeRL scoorde honderdpro-
cent met twee uit twee.

Subsidie voor
instituten RL

MAASTRICHT - De Rijksuni-
versiteit Limburg krijgt twee
miljoen gulden subsidie van de
NWO, de Nederlandse organisa-
tie voor Wetenschappelijk On-
derzoek. Het geld is bedoeld
voor de uitbouw van de institu-
ten Meteor en EPP tot onder-
zoekschool. De toewijzing van de
subsidie is een eerste teken dat
de instituten straks officieel als
zodanig erkend zullen worden.
Meteor viel vorig jaarnog buiten
de boot.
In een onderzoekschool moet
hoogwaardig onderzoek van in-
ternationaal niveau gekoppeld

Vervolg van pagina 1

j^UNSSUM - Een bestuurder met nevenfuncties ligt in
H^nssum erg gevoelig sinds de affaire Riem. De profielschets
°°rRiems opvolger verbood dan ook nevenfuncties die in di-

kste relatie staan met het bedrijfsleven. Alle kandidaten die
°ehben gesolliciteerd naar de hoogste post in Brunssum (over-
Jegend CDA'ers) hadden daar begrip voor. Dat gold ook voor
t

e benoemde Jacobs, hoewel hij momenteel enkele nevenfunc-tles bekleedt.

Geen gedwongen
ontslagen KNP

MAASTRICHT - De reorganisatie
die de leiding van moederconcern
KNP BT bij dochteronderneming
KNP Leykam (papierfabrieken) in
Maastricht, Lanaken en Nijmegen
wil doorvoeren is op papier gere-
geld. Bonden en directie bereikten
gisteren een akkoord over de toe te
passen regelingen voor vervroegde
uittreding van personeelsleden.

Vast staat dat gedwongen ontslagen
bij de papierfabrieken in de drie
plaatsen tot 31 december 1995 uit-
gesloten zijn en ook werknemers die
jonger zijn dan 57 jaar van ver-
vroegde uittredingsregelingen ge-
bruik moeten kunnen maken.

Als tegenprestatie hebben de bon-
den ingestemd met een verlenging
van de huidige cao-regelingen met
drie maanden. Eigenlijk zou een
nieuwe cao in april volgend jaarin-
gaan, maar nu is afgesproken dat
dat 1 juli wordt.

Vorig jaar kondigde KNP BT-top-
man drs. R. van Oordt aan dat er in
de papiersector van KNP BT hon-
derden miljoenen guldens bespaard
moesten worden. Om dat te berei-
ken zijn er kostenreductieprogram-
ma's en winstverbeteringsplannen
opgesteld en uitgevoerd.
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DEN BOSCH - Het hof in De»lj
Bosch heeft gisteren vijf jaaronj
voorwaardelijke gevangenisstra1
opgelegd aan de 21-jarige Niha'
K. uit Venlo. De straf is confoflUl
de eis van de officier van justittfj
Hij was in beroep gegaan tege»l
diezelfde vijf jaar, die derechH
bank in Roermond K. in maart $>

oplegde voor de dodelijke klaP
die hij in augustus een 29-jarig8

stadgenoot gaf met een schop'
steel.

De man vindt zichzelf onschul-
dig. Twee aanvankelijk zeer bM
vriende families, die zich vanui'
hetzelfde Turkse dorp in Ven!"
hadden gevestigd, kregen ruzi&
Na beledigende sexuele toespe'
lingen aan het adres van de moe'
der van K., had hij wel meege'
vochten, zo'erkende hij. „Ma3

ik sloeg pas met dat stuk ho*
toen ikzelf in mijn been was ge'
stoken." Advocaat mr. Lina zel
bij het Hof: „Wie de beslissend*
dodelijke slag toebracht is me'
geen mogelijkheid vast te stel'
len," en hij vroeg daarom vrij'
spraak voor zijn cliënt. Het H°>
concludeerde uit getuigenissen
van de ongeveer vijftig betrok'
kenen en omstanders dat de man
bij de vechtpartij vrijwel meteen
de schopsteel gebruikte die zij"
19-jarige broer Muhat K. He"1

had aangereikt. De 19-jarige
kreeg in Maastricht voor da
aandeel in de dood van he
slachtoffer twee jaar, waarvan
acht maanden voorwaardelijk
Twee weken geleden werd Mu'
hat als getuige beschuldigd van
meineed en afgevoerd door de
parketpolitie. Hij ontkende toen
dat hij heeft gezien dat Nihaj
met de stok op het hoofd van he
slachtoffer sloeg, terwijl hij da
drie keer eerder wel verklaarde-

Niet in de laatste plaats door de
verkoop van de ronduit specta-
culaire show aan de Amerikaan-
se televisiekijkers. Exacte cijfers
over het 'pay per view'-optreden
van jongstledenvrijdag in Miami
werden niet gegeven. Maar Mi-
chael Cohl gaf wel te kennen dat
voor 25 dollar maar liefst vier
keer zoveel interesse was voor
The Rolling Stones als eerder dit
jaar voor 'The Division Bell'-
show van Pink Floyd. De animo
was 55 tot 60 procent groter dan
vier jaar geleden. Toen maakten
de Stones in het kader van de
'Steel Wheels Tour', op dezelfde
wijze de huiskamers in hun
tweede vaderland deelgenoot
van hun eigen actualiteit.

PALM BEACH - Nieuwe plekjes
ontdekken in een minder moor-
dend reistempo dan voorheen.
Die koerswijziging van The Rol-
ling Stones betekent voor ons
land de komende zomer niet de
verwachte drie-, vier- of vijf-
daagse in de Kuip, maar twee
optredens buiten deRandstad, in
het Nijmeegse Goffertpark op
dinsdag 13 juni en op het Pink-
popterrein in Landgraaf op zon-
dag 18 juni. De kans op een ex-
tra concert op een van de tussen-

- liggende dagen, wanneer Mick
Jaggeren de zijnen nog vrij zijn,
acht tourdirecteur Michael Cohl
niet al te groot. „Je weet natuur-
lijk nooit, maar zon stap zou mij
verbazen, omdat die niet strookt
met de hele filosofie achter deze
toernee, die de heren tot nog toe
uitstekend bevalt."

Hoe lekker de Britse rockvetera-
nen tijdens het Amerikaanse ge-
deelte van hun 'Voodoo Lounge
World Tour' in hun vel zijn ko-
men te zitten, bleek maandag-
avond tijdens een persmeeting in
Palm Beach.
Allereerst verschenen de Stones
zowaar alle vier, grappend en
grollend, ten tonele. Daarna gin-
gen ze er ook echt voor zitten.
Zelfs Charlie Watts, die dit soort
bijeenkomsten verfoeit als geen
ander. „Of er in de afgelopen
dertig jaar veel veranderd is in
de popmuziek? Ik heb geen
flauw idee!"

Voeg daarbij de dik vier miljoen
exemplaren die van het jongste
(36ste) album 'Voodoo Lounge'
zijn afgezet en de conclusie is ge-
rechtvaardigd dat de aantrek-
kingskracht van deze taaie rak-
kers allesbehalve tanend is. Zelf
hadden ze daar bij de zoveelste
rentree aan het front wel even
voor gevreesd, gezien de voor-
zichtige opstelling bij de start
van de huidige toernee op 1 au-
gustus in Washington D.C. In-
tern werd even ernstig rekening
gehouden met vernietigendekri-
tieken, behalve door Charlie
Watts die ripp dat ze op het po-
dium wel een zaligmakende
persconferentie zouden geven.

Zakken

Overdreven
Stone' nieuwe impulsen heeft
gekregen.

verheugen. Omdat ze er als
groep nog niet eerder hebben ge-
toerd.

" De Rolling Stones (v.l.n.r. Keith Richards, Mick Jagger, Ron Woods en Charlie Watts) gaven maandagavond in
Palm Beach een persconferentie, waarin ook dekomst naar Landgraafwerd aangekondigd. Foto: AP

Mick Jagger daarentegen, ook in
dit verband zonder meer haantje
devoorste, heeft de afgelopen ja-
ren des te meer veranderingen
gezien. De 'efficiency' bijvoor-
beeld. Die was heel lang ver te
zoeken, maar kan er, naar zijn
mening, nu eindelijk mee door.
Neemt niet weg dat de bedragen
(tot 500 miljoen gulden!) die als
opbrengst van de één jaarduren-
de concerttrip worden genoemd,
schromelijk zijn overdreven, al-
dus 'Rubberlips'.

Vaststaat inmiddels dat de totale
omzet van de 'Voodoo Lounge
World Tour' records zal breken.

Die voorspelling van de drum-
mende nestor is volledig uitge-
komen, waarmee The Rolling
Stones naar hun eigen gevoel
weer eens een barrière hebben
doorbroken. „In plaats van ver-
velende ouwe zakken ziet men
ons liever als interessante ouwe
zakken," meent Keith Richards,
die in 't streng bewaakte Four
Seasons Hotel het ongelooflijke
uithoudingsvermogen van de
band wegpoetste met 'we houden
er niet mee op, omdat het po-
dium de enige plaats is waar we
met rust worden gelaten.

De telkens weer verbazingwek-
kende wisselwerking met het
publiek is voor alle Stones een
soort drug waar ze niet buiten
denken te kunnen. De moeilijk-

Haags drietal
aangehouden
voor inbraken
KERKRADE - Drie Hagenaren
van 23, 24 en 27 jaar zijn gister
ochtend in Kerkrade aangehoU'
den op verdenking van enkele
inbraken in Kerkrade en omstre'
ken. In hun auto lagen diverse
inbrekerswerktuigen en ee^scanner die was afgesteld op de
frequentie van de politie.

Het trio werd om half vijf opge'
pakt aan deKloosterraderstraati
waar de drie probeerden wiel'
dekselsvan een auto te stelen-
Een getuige belde vervolgens de
politie. Toen de Hagenaren wil'
den wegrijden, werden ze aange'
houden. Ze worden voor nader
onderzoekvastgehouden.

ste periode beleven ze dan ook in
de studio en in de repetitieruim-
ten. Zoals deze zomer in Toron-
to, waar Mick Jagger bijna spijt
kreeg van de toerneeverplichtin-
gen. „Toen was ik uitgeputter
dan op dit moment, nu we vier
maanden onderweg zijn."
Tussen Noord-Amerika (laatste
concert op 18 december in Van-
couver) en Europa (eerste con-
cert in Stockholm op 3 juni) lig-
gen voor 'The Greatest Rock 'n
Roll Band in The World' ook nog
kruistochten door Latijns-Ame-
rika, Australië, Oost-Azië en
wellicht Zuid-Afrika. Vooral op
het zuidelijk deel van de Nieuwe
Wereld lijken The Stones zich te

communiceren zich nog in 'n pril
stadium bevindt en durven niet
te zeggen of die toekomst heeft.
De nieuwsgierigheid er omheen,
doet me soms denken aan de be-
ginjaren van de televisie waarin
de ontvangst belangrijker was
dan de boodschap."
Wie in Europa, waar Volkswa-
gen als hoofdsponsor fungeert,
de voorprogramma's zullen in-
vullen, is nog niet bekend. Voor-
lopig wordt nog gedacht aan
dezelfde namen als tijdens het
Amerikaanse gedeelte (onder an-
deren Lenny Kravitz, Counting
Crows, Blind Melon), maar er is
een lichte voorkeur voor 'lokaal
talent.'

Raak
De kick van het onbekende
wordt in Europa gezocht in nog
niet eerder bezochte lokaties,
zoals het Spaanse Gijon (ten
koste van Barcelona en Madrid)
en het Belgische Werchter (op
zaterdag 24 juni). „Op deze ma-
nier blijven we zelf fris en berei-
ken we mogelijk andere mensen
dan op de platgetreden paden,"
weet Jagger als strateeg van de
band die met het aantrekken van
bassist Darryl Jones als 'onechte

Vandaar dat ook hij nog even de
hemel in werd geprezen (door
Ron Wood) bij de onvermijdelij-
ke vraag of Wyman niet werd
gemist. Keith Richards ging daar
nog het meest serieus op in door
te bekennen dat Bills rake op-
merkingen soms best worden
gemist. Het recente experiment
met het rechtstreeks doorseinen
van een concertgedeelte naar In-
ternet-abonnees zal in Europa
straks worden herhaald, als het
aan Mick Jagger ligt. „Wij staan
er voor open, maar begrijpen
evenzeer dat deze vorm van

'Alleen grote sanering biedt uitkomst'

Crisis wegenbouw
duurt nog voort
Van onze verslaggever capaciteit in de wegenbouwsec

tor op twintig procent.

Omkiepen

ME sluit kampje
hermetisch af

rijkste opdrachtgever is toch de
overheid en die is nog steeds aan
het bezuinigen," is het oordeel
van Vissers Wegenbouw. Secre-
taris Suy van de NVWB is iets
hoopvoller. „Het' achterstallig

onderhoud wat betreft weg- aan
waterbouw bedraagt enkele mil-
jarden.De overheid kan dat toch
niet blijven uitstellen. De vraag
blijft daarbij alleen: Hoe lang
nog?"

# De bedrijfsresultaten in de wegenbouw staan nog steeds onder druk. Saneringen
kunnen niet lang meer uitblijven. Archieffoto: dijkstra

HEERLEN - De economische si-
tuatie in de Limburgse wegen-
bouw is onverminderd proble-
matisch. De bedrijfsresultaten
staan al meer dan twee jaar on-
der druk door de algehele reces-
sie, overcapaciteit en verscherp-
te concurrentie-verhoudingen.
Dat benadrukken diverse be-
trokkenen uit de sector. „De bo-
dem is bereikt. Een verdere da-
ling is gewoon niet mogelijk,"
stelt W.A. Suy, secretaris van de
afdeling zuid van de Nederland-
se Vereniging van Wegenbou-
wers (NVWB). „Het is diepe el-
lende," zegt een Zuidlimburgse
wegenbouwer die anoniem wil
blijven.
.Alleen een grote 'koude' sane-
ring kan volgens de wegenbou-
wers uitkomst bieden „Tot nu
toe is dat, in tegenstelling tot de
verwachtingen, niet gebeurd.
Veel bedrijven leefden in de ver-
wachting de moeilijke periode te
kunnen uitzingen," zegt de di-
recteur van Vissers Wegenbouw
in Maastricht. Hij schat de over-

Volgens een van de wegenbou-
wers die niet met hun naam in de
krant willen, kan een 'uitdun-
ning' nu niet lang meer uitblij-
ven. „We verwachten elk mo-
ment dat bedrijven die nu aan
het hellen zijn, omkiepen. Het
klinkt keihard, maar zakelijk ge-
zien, zeg ik: Dat het er maar zo
veel mogelijk mogen zijn."
Deze Zuidlimburgse wegenbou-
wer, die zelf zijn bedrijf met
tweederde heeft moeten inkrim-
pen, hoopt vooral dat aannemers
van buiten de provincie 'met de
staart tussen de benen zullen af-
druipen. „Bedrijven van boven
de grote rivieren dachten in
Limburg een gouden walhalla te
vinden, toen de overheid na de
corruptie-affaires besloot niet
langer onderhands maar open-
baar aan te besteden. Zij boden
prijzen waar wij het echt niet
voor kunnen doen. Zulke bedrij-
ven hebben hier miljoenen verlo-
ren. Als gezonde Limburgse'

bedrijven die noodgedwongen
moesten inkrimpen, lachen we
daar nu om."
Het aantrekken van de economie
zal volgens de betrokkenen geen
oplossing bieden. „De belang-

Vervolg van pagina 1 listen van het PAT, het perma-
nent autoteam. Tevens werden
met succes drugs-honden inge-
zet. Rechercheurs zochten onder
meer ook naar geheelde spullen-

Het BFO (bureau financiële on-
dersteuning) was er snel bij om
zich over aangetroffen grotere
geldbedragen te ontfermen. In
hét verleden gebeurde het nogal
eens dat bij dergelijke actiesmo-
gelijke criminele vermogens on-
aangeroerd bleven liggen.
De totale vangst liet een bij der-
gelijke acties gebruikelijk beeld
zien: Vijf auto's werden in beslag
genomen (twee Ford Escorts,
twee BMW's en een Mercedes)-
Aan drugs werd eenrelatief klei-
ne hoeveelheidheroïne en enkele
honderden XTC-drugspillen
meegenomen.

MAASTRICHT - De actie van
gisteren werd rond twee uur in-
geluid door een actie van de ar-
restatieteams. De lichtblauwe
baretten werden ingezet, omdat
een aantal verdachten bekend
staat als vuurwapengevaarlijk.
Op het moment van de invalwist
de politie niet exact wie op het
kampje aanwezigzou zijn. In een
mum van tijd hadden de arresta-
tieteams 'hun' verdachten aan-
gehouden.
De lichtblauwe baretten werden
op devoet gevolgddoor een leger
persmensen, dat de actie gade-
sloeg. Dit tot groot ongenoegen
van rechter-commissaris A. Ha-
zen en officier van justitie J. van
Atteveld, die de leiding van het
onderzoek in handen hadden.
Een versterkt peloton-ME sloot
het kampje hermetisch af. Op ge-
paste afstand werd een blauw
cordon gelegd. Na korte tijd kon
de helm worden vervangen door
de vechtpet.

Het kampje werd daarop syste-
matisch doorzocht. Belangrijke
deelnemers aan dit gedeelte van
de actie waren de super-specia-

Op diverse plaatsen werd geld in
beslag genomen, in totaal enige
tienduizenden guldens. Boven-
dien werden administratieve be-
scheiden, vier vuurwapens met
daarbij behorende munitie, au-
dio- en videoapparatuur, tien-
tallen autoradio's en sieraden in
beslag genomen. De politie gaat
na, welke van deze spullen van
diefstal afkomstig zijn.

Dealer opgepakt
LANDGRAAF - De politie van
Landgraaf heeft maandagmid-
dag op een parkeerplaats aan de
Grote Heiweg in Landgraaf een
30-jarige man uit Heerlen aan-
gehouden.
Een 23-jarige man uit Keulen
had van de Heerlenaar verdo-
vende middelen gekocht. Bij
aankomst van de politie wilden
de twee snel wegrijden. Daarbij
wierpen ze de drugs, negentien
gram heroïne, en een geldbedrag
van 560 mark uit de auto. De
Duitser kon na het opmaken van
een proces-verbaal huiswaarts
keren, maar de Heerlenaar is in
verzekering gesteld.

Maastricht staat
illegale bouwsels
Olympiaweg toe

er te veel standplaatsen zijn en dat illegalebouw-
sels worden gedoogd. „Zo zijn bijvoorbeeld twee
dochters van een standplaatshouder apart gaan*
■wonen. Daardoor worden extra standplaatsen ge-
creëerd."

Maastricht heeft met ingang van dit jaar een
'noodsituatie' afgekondigd. Dat houdt in dat
bouwsels, zoals schuttingen en keten, die al ston-
den, niet afgebroken worden. Voor nieuwebouw-
sels is wel een vergunning vereist.MAASTRICHT - De gemeente Maastricht heeft

de laatste jaren toegestaan dat veel illegale
bouwsels op het kamp aan de Olympiaweg zijn
opgericht. Ook het aantal standplaatsen is hoger
dan de twaalf die officieel vast staan. Maastricht
heeft lange tijd geen gebruik willen maken van
zijn bevoegdheid om illegale gebouwen af te bre-
ken.

Gemeentewoordvoerder Nico Prick bevestigt dat

Het bij de Geusselt gelegen kampje moet van de
provincie uiterlijk in 1996 opgeruimd worden,
omdat de afgelegen ligging te veel 'maatschappe-
lijke problemen' met zich meebrengt. Dat blijkt
uit het provinciaal woonwagenplan. De gemeente
heeft tegen die sanering vergeefs bezwaar ge-
maakt. Maastricht weet eenvoudig niet waar
twaalf nieuwe plaatsen te creëren.
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Weer vijf jaar
voor doodslaan
Venlose Turk

Kravitz, Counting Crowes en Blind Melon mogelijk voorprogramma

Stones kiezen voor
onbekende lokaties

Concert Stones
kost 65 gulden

GELEEN r* Fans van The
Rolling Stones zullen 65 gul-
den moeten neertellen voor
het concert van de legendari-
sche band op zondag 18 juni
in Landgraaf. Dat heeft Buro
Pinkpop gisteren bekend ge-
maakt. Het is nog niet bekend
wanneer de voorverkoop
start. Zodra daar meer duide-
lijkheid over is zal dat via de
radiostations Omroep Lim-

burg en Radio 3 kenbaar ge-
maakt worden. De voorver-
koopadressen zijn wel al
bekend: de WV-bespreekbu-
reaus, Music Plus in Maas-
tricht, Satisfaction in Heer-
len, Music Shop in Kerkrade,
Siva en Music Machine in Sit-
tard, Disco Limburg in Roer-
mond en Sounds in Venlo. Op
de eerste dag van de voorver-
koop kunnen ook kaartjes
worden gekocht bij de Rabo-
bank in Geleen-Zuid. Daarna
vindt de voorverkoop in Ge-
leen plaats bij Buro Pinkpop.

DOOR LOUIS DU MOULIN

limburgItmburgs dagblad

(ADVERTENTIE)

GAAN WE SINTERKLAASKADO S <ff~l!\
KOPEN VANAVOND OF GAAN WE IjjjfïïfrJ

EVEN ONGESTOORD GENIETEN?

(g®®^!^ |jj|§l
JON CE GRAANJENEVER l^t^i^^1* ."^"sa——-____■ -r'-^J



Ondanks begrip voor ergernis over tolerant drugsbeleid

Eijsden te nuchter
voor 'Belgische droom'

Burgemeester Frans Cortenraad van
E ijsden zou zijn gemeente met alle

plezier bij België willen onderbrengen.
Dan kan er tenminste worden opgetreden
tegen de drugsoverlast in zijn gemeente,
zo meent hij. Cortenraad geeft toe wel
eens te dromen van een ruil tussen de

buurlanden: Baarle Hertog bij
Nederland, Eijsden bij België.

De meeste inwoners van Eijsden lazen de
ontboezeming van Cortenraad met een

glimlach. Met opvallend veel begrip voor
de opvatting van Cortenraad dat

Nederland in menig opzicht wel erg
tolerant is. Maar straks Belg worden?
Nee dus, voorlopig moet het maar bij

dromen blijven.

DOOR JEFBRAUERS kant van Eijsden aan ons zitten
te trekken!"

- De gemiddelde Eijs-
denaar houdt oprecht van zijn
dorp. De historische kern, het
rfjke culturele leven en de prach-
tige omgeving zorgen er voor dat
°-e ruim elfduizend inwoners
Meestentijds graag in hun eigen
gemeente vertoeven.

Droom
Eijsden deelt de 'Belgische
droom' van Cortenraad dus ze-
ker niet. Maar voor derest is ei-
genlijk iedereen het wel met
'Frenske' eens. „De overlast
neemt maar toe. We hadden al
veel last van het drugstreintje
tussen Luik en Maastricht, maar
het wordt almaar erger. Neder-
land is té tolerant en daaromkan
ik wel begrip opbrengen voor de
zienswijze van Cortenraad," zegt
Frans Hofman.

£°ch maakt Eijsden zich zorgen.
**et drugstoerisme neemt met de
dag toe. En ook de man of vrouw
°P straat wordt er ongewild mee
geconfronteerd. Ziet dagelijks de
a «to's van de drugshandelaren

vindt elke dag opnieuw op
üezelfde plekken spuiten. Charpentier en Rousch bevesti-

gen de overlast. Twee maal per
week wandelen ze ongeveer tien
kilometer in de directe omgeving
van Eijsden. „Dan zie je toch
heel wat dingen, die eigenlijk
niet door de beugel kunnen.
Maar' in Nederland kan dat
blijkbaar wél."

Ook burgemeester Frans Corten-
raad wordt dagelijks geconfron-teerd met de problemen. En

met de beperkingen om
daadwerkelijk hard op te kun-
den treden tegen die problemen,

leidde maandagavond tot
een openhartige ontboezeming:
"Wat mij betreft mag Eijsden bij
"elgië worden ondergebracht!"
Verzuchtte Cortenraad.

" Harie Charpentier en JosephRousch kijken bij grenspaal 47 in Eijsden naar België aan de overkant van de Maas.
Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

genomen, kun je toch nog beter
hier wonen dan in België," is zijn
stellige overtuiging.

België mag dan wel een veel
strenger beleid voeren als het om
drugshandel gaat, dat wil nog
lang niet zeggen dat het daar-
ginds allemaal koek en ei is, zo
meent de man en vrouw op
straat.

nigd Maaswater, naar de fa-
brieksschoorsteen die aan de
overkant van diezelfde Maas zijn
milieu-onvriendelijke gassen
uitstoot. En hij laat terloops
even weten dat hij het een vol-
gende keer graag met ons wil
hebben over de politieke heisa in
de Voerstreek en de taalstrijd in
het algemeen.

streeksgewijs

Intussen worden, dwars door al-
le drugsproblemen heen, onze

üe meeste inwoners van zijn ge-
beente moeten hartelijk lachen
°m die opmerking. „Dat Frenske
'och," roept een oudere dame
dlt- „Kwatsch," zegt een andere,
Jongere vrouw. En voor Harie

en JosephRousch is
het al helemaal duidelijk: „We
zijn geen Hollanders, wel Lim-
burgers maar bovenal Eijsdena-
|"en- 't Is al erg genoeg dat die
Maastrichtenaren aan de andere

Jean-Philippe Rieu vindt het
daarentegen nogal meevallen
met die overlast. „Óch, iedereen
mag van mij dagdromen, dus ook
de burgemeester. Maar ondanks
alles is Nederlandtoch nog altijd
een fantastisch land om te wo-
nen. Drugsproblemen zijn er
overal, de echte oplossing is "nog
nergens gevonden. Ik vind dat
we in ons land juist die toleran-
tie op velerlei gebied moeten
handhaven."

zuiderburen wel even de hemel
ingeprezen. „Gastvrij en gezel-
lig. Wat maakt het trouwens uit,
we zijn straks toch gewoon alle-
maal Europeaan," vindt Fred
Wolfs. Gérard Partouns wil daar
voorlopig helemaal niet aan den-
ken. „Afgezien van het feit dat
ze ons hier de laatste jaren veel
te veel snipperdagen hebben af-

Het ballonnetje van Cortenraad
wordt met enige regelmatig
hardhandig doorgeprikt. Want

Ballonnetje

Menig Eijsdenaar verwijst nuch-
ter naar het in België verontrei-

kort

" Het diamanten paar Kollée-Cobben

Dianianten paar
Het echtpaar Guus en Maria Kollée-Cobben uit Hoensbroek viert
donderdag 1 december het zestigjarig huwelijksfeest. Het diamanten
paar viert het feest thuis aan de Burgemeester Boshouwerslaan 19 in
Hoensbroek. Het zal er lekker druk worden want Guus en Maria
hebben veertien kinderen. Hoeveel klein- en achterkleinkinderen ze
precies hebben weten ze niet; ze raken steeds de tel kwijt!

# Hein Vliegen

Onderscheidingen
De dames M. Speek en M. Ver-
meulen zijn afgelopen weekein-
de onderscheiden met de Grego-
riusmedaille voor hun 25-jarig
lidmaatschap van kerkelijk
zangkoor St.-Caecilia Hoens-
broek. De dames E. Janssenen T.
Offermans kregen ook een speld
voor hun koperen lidmaatschap.

Nieuwe voorzitter
Drs. J.W. Leveaux uit Kessel
heeft zijn functie als voorzitter
van de Limburgse Landelijke
Ruiterbond neergelegd vanwege
zijn leeftijd. Zijn opvolger is W.
Zenden, thans voorzitter van de
LRV Jagers te paard Graetheide,
en voorzitter van de kring Zuid-
Limburg.

Hair in KerkradeRondleidingen door supermarkt
HEERLEN - De GGD houdt van 6 tot en met 13 december rondlei-
dingen door supermarkten. Een diëtist geeft informatie onder het
motto 'Vul je man met verstand.'

KERKRADE - De rockmusical
Hair wordt morgen, donder-
dag, opgevoerd in het Wijn-
grachttheater in Kerkrade.
De Broadway Musical Compa-
ny uit New Vork brengt deze
klassieker met liedjes als
Aquarius, Let the sun shine in.

Aanvang om 20 uur.

De diëtist laat groepjes van 15 personen zien welke (nadelige) eigen-
schappen de verschillende producten in een supermarkt hebben. De
nadruk ligt op het overdadig vetgebruik. Vrouwen eten gemiddeld 85
gram vet per dag, terwijl ze maar 70 gram nodig hebben.

Mannen eten 115 gram in plaats van 90. Wie mee wil gaan met een
rondleiding, kan bellen met mevrouw T. Diepenmaat: 5045-732405.

JOERENDAAL - In het Kun-?erhoes in het Voerendaalsevnrade wordt in het weekeindeeen tentoonstelling van konij-en, kleine knaagdieren, hoen-
,.ei"s en sierduiven gehouden,volgens traditie brengt Sinter-

aas zondagmiddag om drie uuren bezoek aan de kleindieren-sr>ow. Alle kinderen die op dat
ment aanwezig zijn krijgeneen surprise. De show is zater-dag open van 14 tot 22 uur en

zondag van 10 tot 18 uur. Op
eide dagen is de toegang gratis.

Klein-dierenshow
in Voerendaal

Cursussen voor
vijftig-plussers
HEERLEN - Vijftig-plussers die
geïnteresseerd zijn in cursussen°P het gebied van archeologie,
£dltuurgeschiedenis, economie,
kunstgeschiedenis, ethiek, mu-
,lekgeschiedenis, wetenschap en
evolutie, gezondheidsweten-schappen en geschiedenis kun-nen zich nog tot 1 december°Pgeven bij het Hoger Onderwijsvoor 50-plussers (Hovo). De cur-ussen vinden plaats in het voor-
jaar van 1995 en worden overdaggegeven in Heerlen, Maastricht,Roermond en Sittard. Meer in-
ormatie is verkrijgbaar via tele-

lQonnummer 045-734766.

Wijken rond
de spoorlijn
HEERLEN - Het Heerlense
stadsarchief laat zaterdag- enzondagmiddag tussen een en vijf

Ur zien hoe verschillende wij-en aan weerskanten van de
spoorlijn en in de nabijheid van
ftet stadscentrum zijn ontstaan.
Jn het HKB-gebouw aan de Pa-
ler Beatusstraat 3 in Heerlen
§even oude foto's, video- en an-
öer archiefmateriaal een verras-
sende kijk op de wijken Eiken-
Oerveld, Grasbroek en Schande-|en. De nadruk ligt vooral op hetaa gelijks leven in de wijk en de

van de woonomge-

J-'aarnaast vinden er op beideQagen om 13.30 en 15 uur diale-
plaats door Theo Hee-

,lngs. Hij geeft een historische_k op de drieHeerlense wiiken.

zich voor het meifeest laten kop-
pelen. Zekunnen zich melden bij
Marcel Heidens,S327743 of
Marcel Merx, 5322900.

" Service Gilde Landgraaf be-
gint in januari met een cursus"
Spaanse conversatie. Voor aan-
melding: Gildekantoor,
5330057.

" Het Platform Gehandicapten-
beleid, Vrouwenraetslaan 45
Nieuwenhagen, zoekt bestuur-
ders. Men kan zich op het secre-
tariaat aanmelden.

HEERLEN

" De Openbare Freinet basis-
school van Zeswegen maakt van-
middag om een uur een wande-
ling langs de Geul. Mensen, die
meewillen of willen helpen bij
het vervoer van de kinderen,
kunnen bellen naar Silvia,
57Ö3828.

" Onder het motto 'Verslik u
niet' vindt vrijdag om 14 uur in
De Botercuyl, Weltertuinstraat
24h een voorlichtingsbijeen-
komst plaats over veilig medi-
cijngebruik.

" In het CBS-gebouw, Klooster-
weg 1, zijn van 1 tot en met 27
december werkstukken te be-
zichtingen van leerlingen van de
Limburgse Vrije Scholen. leder-
een kan er tijdens kantooruren
terecht.

Hein Vliegen uit de Kerkraadse
wijk Holz heeft vrijdag tijdens
de avondmis in de H, Catharina-:
kerk van deken H. Schnackers
de pauselijke onderscheidingPro
Ecclesia et Pontifiee ontvangen.
Vliegen is zestien jaar lid en te-
vens secretaris van het kerkbe-
stuur op de Holz. Daarnaast is
hij lector, parttime koster, col-
lectant, voorzitter van het plaat-
selijk missiecomité, secretaris
van de het processiecomité en al-
gemeen secretaris van het Cat-
harinafestival. Tevens is hij
hopman van de verkenners en
begiftigd met de Jacobsstaf. Bij
zijn afscheid als administrateur
van de Scholengemeenschap Be-
roepsonderwijs Kerkrade ont-
ving Vliegen de gouden ereme-
daille in de Orde van Oranje
Nassau. Vanwege zijn leeftijd
treedt hij per 1 december terug
als kerkmeester.

Pro Ecclesia

" De Gulpense schrijver Ruud
Verhoeven is donderdag vanaf
21 uur te gast in De Nor, Geer-
straat 302. Hij zingt, dicht en
draagt voor uit eigen werk. Za-
terdag om 21 uur vindt in De
Nor een optreden plaats van de
fusion en jazzrockformatie Ram
Forest. Op beide avonden is de
entree gratis.

# In Dr Brikke-oave wordt za-
terdag om 20 uur een najaars-
concert verzorgd door mandoli-
nevereniging Troubadour,
mannenkoor L'Esprit Heerlen,
sopraan Majorie Ginczinger en
pianist Jean Lardinois. Entree-
kaarten zijn voor vijf gulden aan
Dr Brikke-oave verkrijgbaar.

"In Sheltur, Merkelbeeker-
straat 3, wordt vrijdag vanaf 21
uur een Bluesnight gehouden.
Entree gratis.

# Bridgeclub Bronsbeek houdt
zaterdag 10 december een wild-
wijn-drive in Casino Brunssum.
Inschrijven tot 8 december bij
A. Wiertz, 5254732.

" MannenkoorRMK 1921 houdt
zondag van 9.30 tot 14 uur snuf-
felmarkt in zaal Concordia. Te-
vens is in het naburige pand een
demonstratie glasblazen, potten
bakken en glas-in-lood. Voor ta-
felhuur: 5274243 of 253849.

BRUNSSUM

" Ter opluistering van de kerst-
viering voor de zieken verzorgt
het Slavisch-Byzantijns man-
nenkoor Cantus ex Corde op za-
terdag 10 december de liturgi-
sche gezangen tijdens de zieken-
mis in de Blijde Boodschap-
kerk. Op deze speciale eucharis-
tieviering, aanvang 14 uur,'<is
eenieder welkom.

KERKRADE

" Fluit- en tamboerkorps Julia-
na '46 Haanrade houdt zondag
vanaf 10 uur snuffel/kerstmarkt
in buurthuis Hagenrode.

KERKRADE

# Het koor Voice of Youth
Landgraaf en Brass'9o Schin-
veld, beiden onder leiding van
Bert Dirks, geven zaterdag om
20.15 uur een speculaasconcert
in het Landgraaf Theater, Kerk-
berg 4 in Waubach.

LANDGRAAF

SIMPELVELD

" Postduivenvereniging De
Snelvliegers houdt zondag van 9
tot 19 uur de verenigingsten-
toonstelling in café 't Poortje.

HEERLEN
Galerie 't Wevertje, De Weverzieken-
huis. Werk van Paul Beckers. T/m 7/12.
Thermenmuseum, Coriovallumstraat 9.
Terra Sigillata. T/m 5/3, open di t/m vr
10-17 uur, za en zo 14-17 uur. De Thun,
De Thun 91. Atelier-expo. 10/12, 11/12,
open 10-17 uur. Stadsgalerij, Raadhuis-
plein 19. De eigen collectie. T/m 16/1,
open di t/m vr 11-17 uur, za en zo 14-17
uur. Stadsschouwburg. Fotokunst 'zon-
der oogkleppen. T/m 21/12, open ma
t/m vr 10-15uur. Openbarebibliotheek,
Raadhuisplein 20. Werk van José Smits
en Mi.ep Mostard. T/m 17/1, open dag.
9.30-117 uur, za 10-13uur.

KERKRADE
Gemeentehuis. Archeologische exposi-
tie over 'tastbaar verleden. T/m 2/12,
open werkdagen 10-17uur. Wijngracht-
theat er. Werk van Ria Jussen.

VOERENDAAL
Gemeentehuis. Werk van Carola en
Hannie Zeekaf. Van 1 t/m 31/12, open
ma t/m vr 9-12.30 uur, di 13.30-16.30
uur.

HOENSBROEK
■

Fotogalerie 68. Foto's van Jan van
Soest.. T/m 23/12.

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

LANDGRAAF
Ipom al, Kerkberg 2. Werk van Richard
Schw artzenberg en Alan Heaps. T/m
8/1. Open vr 17-20, za en zo van 14-17
uur. Galerie Gaudi, Hereweg 83. Anton
Heyb oer met vier vrouwen. T/m 18/12.
Open vr van 16 tot 20 uur, za en zo van
13 tol: 17 uur.

BRUNSSUM
Gregiorius-ziekenhuis. Aquarellen van
Trieneke Barendrecht. T/m 20/12. Gale-
rie Post & Salamon, Wilhelminastraat
7-9. Expositie Der Panther. T/m 31/1,
open 20 en 27/11 van 11-17 uur en op
afspr aak.

SCHIMMERT
Gale. :ie Hof van Oensel, Haagstraat 5,
Oensel. Werk van Frans Dicker en
Pierre Everhartz. T/m 18/12, open do
t/m 2:0 14-17 uur.

SITTARD
Galerie Michel Knops, Steenweg 44. |
Werk van Guus. van Eek en Gaius
Spranken. T/m 4/12. Open di t/m vr i.
11-18 uur. Za 11-17 uur. Zo 14-17 uur. j.
Kunstcentrum, Leyenbroekerweg 113a. ",
Werk van Jacques Dicteren en Huub .;
Brul:.-;. T/m 4/12, open wo t/m zo 14-17 £
uur. Maaslandziekenhuis. Werk van I
Paula Martens. Het Domein, Kapittel- i
straat 6. Expositie laureaten Werner {
Mantz Prijs. T/m 31/12, open di t/m vr;,
10-17 uur, za en zo 14-17 uur. Galerie I
Zabiiwa, Agricolastraat 152. Schilde-
rijen van Dié Houben. T/m 19/12, open.
wo t/m vr 16-18 uur, zo 14-17uur.

GELEEN
Galerie Hanenhof, Groenstraat 44. jj
Werk van Jo Schoenmakers, Yvonne I
van Weezel Errens en Marjo de Vries, i
T/m 18/12, open do en vr 18-20 uur, za 1
en zo 14-17 uur. Maaslandziekenhuis. :'
Textielerijen van Thea Ie Grand. Liass, I
Elisa.bethstraat 9. Werk van Gertje'f
Hensisen-Kusters en Pascalle Kusters. J
T/m 8/1.

LIMBRICHT
Kast ccl Limbricht. Werk van Ine Liede-
kerk<_n, Trieneke Barendregt, Grietje
Nieuwhof. Openzo 14-17.30 uur.

SUSTEREN
Galerie Artanne, Pissummerweg 1.
Kuns; t voorKerst. Werk van negenLim-
burgsekunstenaars. T/m 23/12.

BEEK
Artiq ue, Prins Mauritslaan 105. Textiel
panelen van Ina Roymans-van Aanholt.'.
T/m 31/12. Openza en zo van 11 tot 17
uur. Gemeentehuis.Expositie van Paul;
de Win en Emilia Hauser. T/m 23/12,I
open tijdenskantooruren.

MAASTRICHT
Studio Maastricht, Brusselsestraat 59.
Glazen unica van de familie Precht.
T/m 30/12, open do t/m zo 13-18 uur.
Galene Dis, Tafelstraat 28. Glasobjec-
ten van Peter Bremers. T/m 16/1. Open
wo t/m zo van 13 tot 17 uur. Galerie
Henru, St.Nicolaasstraat 26c. Installatie
van Andora. T/m 3/12. Open di t/m za
van 1 5 tot 19 uur. Gallery Callas, Markt
10b. SjaKO, schilderijen. Open do en vr ;
van 14 tot 17 uur, za 14 tot 16 uur, zo
van 1 3 tot 16 uur. Galerie Dorine Eijk-
man, Rechtstraat 96. Werk van Marian-
ne de Moor en Huub Bruis. T/m 24/12.
Open do t/m zo van 13.30 tot 17 uur.
Galerie Amarna, Rechtstraat 82/84.
Droniien in glas, Antoon van Wijk. T/m
5/1. Open di t/m za vanaf 12 uur. Gale-
rie Tracé, Alexander Battalaan 31.
Expositie van Anita Berman, Barbara I
Tyrel 1, Koos van Leeuwen en Coen
Kaay k. T/m 17/12, open di 14-18uur, vrt
en za 12-17uur. Galerie Artisart, Grote
Gracht 43. Werk van Nicole Dubuisson
en Anneke Kockelkorn-Hanssen. T/m'31/12!. Open di t/m za 13.30-17.30 uur. '.
Kamer van Koophandel, Maasboule-
vard ö. Foto's van Gustaaf Begas. T/m
30/1..:, open ma t/m vr 8.30-16 uur. Ga-
lerie Ardi Poels, Lage Barakken 31a.'
Werk van Ger van Elk. T/m 31/12, open .
wo t/'m za 13-17 uur. Galerie Rob van
Rijn, Bredestraat 4. Maastricht anno
vandaag, schilderijen van Rutger Jan
Bredewold. Vanaf 8/11. Charles Eyck
en Caius Spranken. T/m 31/12, open di
t/m za 12-18uur. Voorlichtingscentrum
Maas tricht, «Stadhuisstraat 5. Foto-
expositie Paul Rutten. T/m 14/12, open
ma t/m wo 8.30-16 uur, do. 8.30-19 uur,
ir. 8 .30-14 uur. Gouvernement, Lim-
burg]! aan 10. Expositie Alphons Winter- 'sprijs. T/m 9/12. Galerie Army van den
Kesselaar, Tafelstraat 6a. Objecten van
Xander Spranken. T/m 18/12, open vr j
t/m raa 13-17.30 uur. Gallery Bellarte,I

" De procedure rond het uitroe-
pen van de Mei-koppels is sinds
het inwerking treden van de wet
op de privacy veranderd. Daar-
om zijn de Mei-jongens van
Nieuwenhagen nu op zoek naar
ongehuwde Nieuwenhaagse
meisjes vanaf zeventien jaar, die

BOCHOLTZ
# Kwekersvereniging De Vogel-
vrienden houdt dit weekeinde
een vogelshow in de Harmonie-
zaal, Dr. Nolensstraat 7. Ope-
ningstijden: vrijdagvan 20 tot 22
uur, zaterdag van 14 tot 22 uur
en zondag van 10 tot 17 uur.

Woensdag 30 november 1994 ♦ 15

HEERLEN
wo. 30/11: musical: Musical company
New Vork met Hair.

MAASTRICHT
wo. JI;0/11: muziek: Five Blind Boy's
of Akiibama.

ROERMOND
wo. 310/11: theater: De Crecheband met
Anders is niet gek (14.30 uur).

Alle voorstellingen beginnen om 20
uur, tiinzij anders aangegeven. In Maas-
tricht beginnen de voorstellingen om
20.15 uur.

MW_________l_________M«ll II ■!_________________■

limburg

in detheaters

exposities

perpersoon

inhetnieuws



„Wij Belgen klagen ook niet over de
drugshandel in Nederland. Drugs
verkopen is toch verboden dacht ik,
maar ons hoor jeniet."

KALMTHOUT/ESSEN - Typisch
van die Hollandse bemoeizucht
weer. De eigenaar van speelgoe-
dwinkel 't Sparreke in Kalmthout
ergert zich aan de Nederlandse Eu-,
roparlementariër Ria Oomen, die
vorige week ophef maakte over de
verkoop van levensechte speelgoe-
dwapens in België.

Oomen trok aan de bel omdat vol-
gens haar verboden namaak-schiet-
tuig in België vlot over de toonbank

'Leeftijdsgrenzen gaan in
toekomst nog meer knellen'

Landelijk Bureau Leeftijdsdiscriminatie van start Noordelijke provincies willen geen grootschalige industrie

Zuiden moet mestprobleem
in eigen regio oplossen

zen gesteld als bij een betaalde
baan, omdat organisaties door de
overvloed aan belangstelling heel
selectief te werk kunnen gaan."

DOOR SIGRID VAN IERSEL

BUNNIK - Zeggen dat alleen oude-
ren last hebben van leeftijdsdiscri-
minatie, is op zich al een aardig
staaltje van onterecht onderscheid.
Alle leeftijdsgroepen lopen het risi-
co tegen een hinderlijke of ze.lfs een
uiterst kwalijke leeftijdsbarrière
aan te lopen. Het Landelijk Bureau
Leeftijdsdiscriminatie, dat morgen
officieel gaat draaien, probeert
daar wat aan te doen.

Een man, die voor zijn zeventigjari-
ge vader een volkstuintje huurt,
omdat pa volgens de statuten daar-
voor niet meer in aanmerking; komt.
Een bejaarde vrouw die haair fiets
niet kan verzekeren, terwijl dieven
toch echt geen rekening houden met
de leeftijd van de eigenares. Of tijd-
schriften die plotseling niet meer
gratis toegezonden worden, omdat

de lezer de 45-jarige leeftijd heeft
bereikt. Laura Christ, directeur van
het Landelijk Bureau Leeftijdsdis-
criminatie, ergert zich er wild aan.
„Ik kan echt niet bedenken welke
redenen daarvoor te verzinnen
zijn."
Banken en verzekeringsmaatschap-
pijen willen de leeftijd weten bij de
aanvraag van een hypotheek of een
ziektekostenverzekering. Cassières
worden soms afgedankt als ze niet
meer onder de minimum-jeugd-
loonregelingvallen. En vitale werk-
nemers moeten met 62 jaar ver-
plicht met de vut. Soms kan Christ
zich nog wel iets voorstellen bij het
nut van die leeftijdsgrenzen. „Maar
dat zelfs bij vrijwilligerswerk leef-
tijdsgrenzen gelden, is toch wel te
gek," zegt ze. „Vrijwilligerswerk is
vaak een alternatief als je niet aan
betaald werk kunt komen om werk-
ervaring op te doen. Maar nu wor-
den soms al dezelfde leeftijdsgren-

Vooroordelen
Het bureau is opgericht omdat er
steeds meer klachten kwamen over
leeftijdsdiscriminatie bij ouderen-
bonden en diverse meldpunten. Ook
groeide de behoefte aan een lande-
lijk centraal punt en een gezamen-
lijke aanpak van de problematiek.
Staatssecretaris Terpstra van het
ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport, die het bureau de
komende vier jaar subsidieert, ver-
richt de officiële opening.
Het Landelijk Bureau Leeftijdsdis-
criminatie denkt er niet aan om alle
leeftijdsgrenzen radicaal overboord
gooien. Christ wil in ieder geval
eerst beter inzichtkrijgen in de pre-
cieze aard en omvang van het pro-

Het bureau hoopt de komende jaren
een discussie op gang te brengen en
de negatieve beeldvorming, die in
deze maatschappij gekoppeld is aan
leeftijd, aan de orde te stellen. „We
willen informatie aandragen,
klachten aanpakken en concrete
campagnes houden," somt Christ
op. Ook een proefproces en een na-
tionale klachtendag behoren tot de
mogelijkheden.
De klachten over leeftijdsdiscrimi-
natie zullen volgens Christ in de
toekomst nog verder toenemen.
„Grenzen zoals 65 jaar als pen-
sioengerechtigde leeftijd waren ooit
functioneel, maar nu kunnen die
grenzen gaan knellen. Ze stammen
namelijk uit een periode waarbij de
maatschappij anders in elkaar zat."

Discussie

bleem. Maar dat de maatschappij
vol zit met leeftijdsbarrières, is in-
middels wel duidelijk. „Het stellen
van een leeftijdsgrens lijkt een heel
objectief middel, maar het is juist
vaak gebaseerd op allerlei vooroor-
delen. Die moeten aan de kaak ge-
steld worden, zoals het idee dat
oudere werknemers vaker ziek zijn.
Soms is een leeftijdsgrens haast een
automatisme, waar verder nauwe-
lijks over na gedacht wordt. Als er
geen gerechtvaardigde gronden zijn
voor zon grens, is het verwerpe-
lijk."

ROERMOND - Voorzitter A.
Lanting van de Noordelijke
Land-en Tuinbouw Organi-
satie (NLTO) vindt dat de
veehouders en regionale be-
stuurders in de provincies
Limburg, Noord-Brabant,
Gelderland en Overijssel in
samenwerking met de minis-
teries van Landbouw, Vrom
en het Landbouwschap zelf
hun mestproblematiek moe-
ten oplossen. „Dat dient niet
te gebeuren via een grootin-
dustriële mestverwerking in
een mestcentrale, waarbij ze
ook in het Noorden tientallen
opslagplaatsen benutten.
Maar dat moeten ze in eigen

huis doen, zonder de boeren
in het Noorden en andere re-
gio's in de problemen te
brengen."
Lanting reageert daarmee op
de visie van Landbouwschap-
voorzitter M. Varekamp die
een inkrimping van de vees-
tappel niet bij voorbaat uit-
sluit als oplossing van het
mestprobleem. Volgens Vare-
kamp mag vermindering van
het aantal varkens en koeien
overigens geen doel op zichzelf
zijn. „Maar het taboe datonder
de veehouders en bestuurders
op dit onderwerp leeft moet
van tafel." Lanting onder-
schrijft die visie.
„Maar eerst moet men, vooral
in het Zuiden zelf orde op za-
ken stellen," betoogt hij. „In

die vier provincies produceren
de boeren negentig procent val
de mest. In Limburg en Bra-
bant nemen ze ruim vijftig pr»
cent voor hunrekening. Er zijl
plannen voor een mestcentral£
maar de boeren in het ZuidejJ
zouden dan graag de mest ui'
het hele land willen verzame'
len en hier bij ons, waar he
vraagstuk niet speelt, ook wee'
voor problematiek- zorgep

Want dat gebeurt gegaran-
deerd als zon mestcentrale
zon breed karakter krijgt. B«*
grijp me goed, de NLTO is ni«
tegen zon centrale. Als die «f
voor kan zorgen dat deprobl^
men binnen de regio opgelos'
worden dan is dat prima. Maal
niet als het Noorden en anderê

regio's er bij betrokken wof'
den."

_____+——mmmmmm.————————————w_~^—-

Ouderenpartije
praten weer over
samenwerking

Van onze redactie buitenland

't Sparreke verkoopt speelgoedpis-
tolen met luisterrijke namen als
Desert Eagle, HP Browning Compe-
tition en Doublé Eagle. Met inbe-
grip van plastic kogeltjes kosten ze
rond de 1700 frank, zon negentig
gulden. Het is de bedoeling dat er-
mee geschoten wordt op doelen van
een gelei-achtige substantie, waar
de kogeltjes voor hergebruik weer
uitgepeuterdkunnen worden.

De revolvers zien eruit als echt. In
de Verenigde Staten zijn twee ge-
vallen bekend van politiemensen
die gericht op jongeren met derge-
lijk speelgoed vuurden, omdat ze
dachten met echte, goed bewapen-
de, criminelen van doen te hebben.

HEERLEN - Het Juliana Welzijn
Fonds stelt zes miljoen gulden be-
schikbaar om de leefbaarheid in
dertig verschillende Nederlandse
steden te bevorderen. Het logo van
het plan heet 'Mooi zo, Goed zo.
Heerlen, Kerkrade, Maastricht en
Roermond doen ook mee aan dit
project. Honderd verschillend o ver-
tegenwoordigers van welzijnsorga-
nisaties kwamen gisteren bijeen om
over het plan geïnformeerd te wor-
den.

Het Fonds biedt een plan aan waar-
mee de buurtbewoners de leefbaar-
heid in hun eigen woonomgeving
zelf kunnen aanpakken. Hierbij
moet worden samengewerkt met
plaatselijke media, gemeentelijke
diensten, bedrijfsleven en fondsen.
Dit alles onder het mom dat een
prettige, leefbare buurt in het be-
lang is van iedereen.

Het idee van het project is geba-
seerd op het succesvolleRotterdam-
se initiatief 'Doe wat voor je stad'
en het project in Deventer da! bin-
nekort van start gaat 'Deventer,
daar doe ik het voor.
De verwachting is dat de eerste pro-
jecten in het voorjaar 1995 van. start
zullen gaan.

Zes miljoen voor
prettig wonen

Oomen is bang voor dergelijke ver-
warring in Nederland en steldevast
dat er Europese richtlijnen zijn die
de verkoop van de zogeheten 'soft
guns' aan banden leggen. In België
wordt volgens Oomen nogal non-
chalant omgegaan met die richtlij-
nen, 't Sparreke gaat niet over de
schreef, bezweert de winkeleigen-.
aar, die desonsdanks zijn naam niet
bekend wil maken. „We hebben de
politie van Kalmthout op bezoek
gehad, en die stelde vast dat onze
pistolen voldoen aan de wettelijke
normen."

ZWOLLE - De besturen van het'
gemeen Ouderen Verbond (AOV
de Unie 55+ zien toch mogelijk
den voor nauwe samenwerking-
kan wellicht zelfs resulteren in
fusie. Delegaties van beide ou
renpartijen zijn gisteren- na
langdurig beraad in Zwolle tot
conclusie gekomen dat de aanv
kelijke bezwaren aan weerszijde'1
overwinnen zijn.
Een gezamenlijke programcomlll
sic moet de komende weken op f
pier een strategie voor de toek°"
uitstippelen die voor beide part'!
aanvaardbaar is. De besturen
het AOV en de Unie 55+ gaan
maand december benutten om »
achterban te raadplegen over n*
we samenwerking en een mogeW
fusie.

Reinigingsrecht
kan lager dooi'

meer gft-compos'
DEN HAAG - De afzet van Or-
compost (groente-, fruit- en tuin.
val) groeit zo snel, dat volgend ]*
de vraag groter is dan het aanbj
Daardoor zal de prijs van G*
compost stijgen. Als deze ontwil5 .
ling zich doorzet, kunnen de r#
gingsrechten voor de burger op °duur omlaag.

Heidemij Realisatie, die onder
dere exploitant is van een comp^,
bedrijf in Lelystad, verwacht da .
prijs van GFT-compost v°^e

$jaar al zal stijgen. Op dit mor» 1 .
wordt er ongeveer evenveel corftP j
geproduceerd als er wordt afge si
maar de vraag naar GFT-corf>P (
groeit sterk. Het ministerie ~VROM meldt dat de afzet in de **,
ste negen maanden van dit jaar"225 procent is gestegen. „,
Volgens het Afval Overleg Orga'
dat zich bezighoudt met de P
grammering van de verwerkings
paciteit, is dat vooral te danken3

de goede kwaliteit. Door het uil (
len van kwaliteitscertificaten, n1
ook door gerichte publiciteitsc 3 ,
pagnes naar gemeentelijke gr°eneI),delingen en potgrondhandelar
heeft het produkt inmiddels
vaste plek op de markt veroverd- J

Dat neemt niet weg dat schutters
hem aardig kunnen raken met de
plastic namaak-wapens. Je schiet er
gaten mee in een rolluik, weten ze
ook bij 't Sparreke. „Wij adviseren
daarom ook altijd erg voorzichtig te
zijn en we verkopen niet aan kinde-
ren jongerdan veertien jaar.Als we
twijfelen over de leeftijd moeten ze
hun identiteitsbewijs laten zien."

JERUZALEM - De Israëlische pre-
mier Jitschak Rabin denkt erover
het groene licht voor Palestijnse
verkiezingen te geven zonder eerst
de Israëlische troepen terug te trek-
ken uit de steden op debezette wes-
telijke Jordaanoever.

Rabin zei dit gisteren op de Israëli-
sche televisie. „Het is een zaak die
het waard is erover te onderhande-
len met de Palestijnse Autoriteit."
Het was de tweede keer dat Rabin
een dergelijk voorstel deed. Eerder
had zijn bureau het bericht ver-
spreid dat hij een terugtrekking van
de Israëlische troepen van drie da-
gen overwoog, iets wat overigens

zijn woordvoerder later weer ont-
kende.
Palestijnse onderhandelaars had-
den toen echter al furieus gerea-
geerd. Zij noemden het een inbreuk
op de Principeverklaring die Israël
en de PLO een jaar geleden in Was-
hington tekenden. Daarin staat
aangegeven dat de verkiezingen in
juli '94 zouden plaats hebben en dat
bovendien dat Israël zijn troepen
eraan voorafgaand zou terugtrek-

ken uit Palestijnse bevolkingscen-
tra.
Een van de redenen waarom de ver-
kiezingen steeds zijn uitgesteld, is
dat de Israëlische legertop sterk te-
gen deze terugtrekking is gekant.
Zij vreest dat een reeks Israëlische
nederzettingen in dat geval niet
meer te verdedigen is. De opmer-
kingen van Rabin, zelf oud-gene-
raal, moeten volgens waarnemers
worden gezien als een geruststelling

Peres en Arafat kwamen bij die ge-
legenheid overeen over het houden
van de Palestijnse verkiezingen te
gaanpraten, als Israël en dePLO op
5 december in Caïro de autonomie-
onderhandelingen hervatten. „Van-
daag zijn we het eens geworden
over een agenda," zei Peres in Brus-
sel, zonder overigens in details te
treden. Arafat voegde eraan toe dat
„de Israëli's de noodzaak van het
snel houden van verkiezingen be-
grijpen, maar wij moeten tegelijker-
tijd de noodzaak van veiligheid
begrijpen."

Rabin stelt Palestijnse
verkiezingen voor zonder

terugtrekking troepen

# Rabin praat tijdens een bezoek aan de Westelijke Jordaanoever met Joodsekolonisten. Foto: REUTER
aan het leger, en dat vooral tegen de
achtergrond van de afspraken die
maandag in Brussel minister van
Buitenlandse Zaken Shimon Peres
en de voorzitter van de Palestijnse
Autoriteit, Jasser Arafat, maakten.

' TOONAANGEVENDE
KLASSE!

_^_%
-____——-"r vS/

; de Zwillinc Professional -S-

| Goed materiaal zorgt voor h-et beste resultaat m

" de keuken. Naast de beste ingrediënten is ook
het beste gereedschap van het grootste belang.
En dan is de keus voor het beste mes in ieder

' geval eenvoudig: de Zwilling Professional -S-.. Een mes voor meesterkoks.. Door een revolutionaire methode is het mes ge-
[ maakt om te voldoen aan dt: allerhoogste eisen.

Het mes is scherper, blijft bovendien langer scherp
en is bijzonder prettig om mee te werken.
Nu verkrijgbaar bij:

'bourl R 3
[ Heerlen
Saroleastraat 73 ZWILLING
(bij station) J.A.HENCKELS

,

LAAT CARAPATIÏNTENI NIET STIKKEN

Astma Fonds 55 Giro 55055

AgendA
van de vaste commissies
van Provinciale Staten

van Limburg
vergaderingen 2 december 1994

V_/p 2 december 1994vergaderen Voortgangsrapportage inrichting
vaste commisies uitProvinciale grindwinningsgebiedenen privatise-
Staten. De vergaderingen zijnopen- ring Maasplassengebied 1993-1994en
baar. ledereenkan de beraadslagingen vaststelling jaarprogramma 1995
dusvolgen vanaf depublieketribune. -r j
De vergaderingenvinden plaats in de Voorstel beschikbaarstellingbudget
Veldekezaal van het Gouvernement. 1995ten behoeve van projecten voor

D allochtone jongeren/jeugdigenuit
e Vaste Commissie voor Econo. minderheidsgroeperingen

mische Zaken vergadert om 09.30 uur -r j
over 0.a.: Vaststellingvan de herziening
"r j "LegesverordeningLimburg 1994" en
Verbindingsweg Trade Port/Trade "Precariorechtenverordening
Port West Limburg 1991"

1rovinciaal Plan Recreatief Fiets- Voorafgaand aan de commissie-
verkeer vergaderingen hebben burgers

D spreekrechtover onderwerpen dieop
e Vaste Commissie voor Finan- de agenda's staan. Insprekers dienen

ciën en Algemene Zaken vergadert zich vooraf telefonisch te meldenbij
om 14.00uur over 0.a.: de desbetreffende ambtelijk secretaris
Rvande commissie: Economische

egelingambtelijkebijstand aan Zaken: telefoon 043-897179; Financiën
leden van Provinciale Staten en AlgemeneZaken: telefoon 043-

-897175

Provincie $|r} Limburg
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Bruidsgalerij 11

.
Voor de bruid die
waarde hecht aan
een eigen
onmiskenbare stijl
en exclusiviteit.

Heerlerbaan 183,
Heerlen
045 - 425771

NAAI- EN
LOCKMACHINE-
DEMONSTRATIE
op donderdag Öp^h
1 december a.s, V~M
van 13.00-21.00 uur f^ ' ■ 1

Bernina Bernette
Anker

kortingen tot 400,-
-(JSM Veldman b.v.

Nobelstraat 6
V-JjU (Olftr (sc"uin t.o. Radio Vogelzang)

"^ Heerlen
Tel. 045-716100

DOORALEXSNELLEMAN

'Belgen verkopen
verboden speelgoed'

Europarlementariër trekt aan de bel

Van onze correspondent gaat. De CDAer kondigde aan een
officiële klacht in te dienen bij de
Belgische justitieminister Melchoir
Wathelet. Het schiet de man van 't
Sparreke in het verkeerde keelgat.



?EERLEN - Het ministerie van Verkeer en Waterstaat geeft
?e gemeente Heerlen 4,7 miljoen gulden voor een aantal pro-
pten die het openbaar vervoer en het fietsverkeer in het

bevorderen. Het ministerie vindt dat Heerlen
et zijn centrumplan prima voldoet aan het rijksbeleid om het

Penbaar vervoer te bevorderen en het autoverkeer tegen te

j^en laat op dit moment een, sbaan aanleggen van het bussta-
Jj1 tot aan de Schakelweg. Vol-
Jand jaar wordt die doorgetrokken
'en"" e scnouwrjurg. Hierdoor hoe-
ft de bussen op dit traject niet. er te stoppen voor verkeerslich-,
0
0lc de Apollolaan wordt omge-
j^d tot busbaan. Deze straat
j[,ast de schouwburg mag verder
w?/1 n°g door fietsers worden ge-
lakt. De bushalte aan de Geer-
#

aat ter hoogte van de Schakel-. g verhuist richting Promenade
■Z hoogte van de SNS-bank). De
:ot dlgebushalte wordt omgebouwd
_ ên stukje busbaan.

Een aantal verkeerslichten wordt
zodanig aangepast dat voetgangers
en bussen eerder en langer groen
licht krijgen. Dat is onder meer van
belang voor de vele voetgangers die
van de Promenade naar 't Loon wil-
len lopen. Die hoeven in dat geval
minder lang te wachten.

De bijdrage van Verkeer en Water-
staat dekt de kosten van deze maat-
regelen voor een groot deel. Samen
kosten de busvriendelijke maatre-
gelenruim vijf miljoen gulden. Het
Heerlense centrumplan voorziet in
totaal voor twintig miljoen gulden
aan verkeersmaatregelen.

'Laat minister maar
hier komen wonen'

Zeswegenwil aandacht voor gezondheidsklachten

DOOR LEON JEURISSEN

Van onze verslaggever

LVB Ransdaal telt nog
tien echte boerinnen

9 Enkele LVB-leden lieten in 1982 tijdens het goudenfeest rond deparochiekerk van Ransdaal de historie herleven
In feite kwam ze daarmee terug bij
af. Want was de hele commotie in
1987 niet begonnen vanwege ge-
zondheidsklachten? Arts José Höp-
pener greep de gelegenheid maan-
dag onmiddellijk aan. „Met de
klachten van de mensen is te weinig
gedaan. Pak's kunnen vervluchti-
gen tot fenolen. Niet voor niets kla-
gen mensen bij regen over een rotte-
eierengeur." Höppener vreest dat
Zeswegen te snel is gebouwd. „Des-
kundigen hebben tevoren gewaar-
schuwd voor woningbouw op nog
niet 'uitgewerkt' mijnsteen."

De bewoners drongen maandag
echter aan op een snelle oplossing
van concrete gezondheidsklachten.
„Mijn dochter is continu verkou-
den, mijn vriend is ziek en zelf
mankeer ik ook van alles sinds ik in
Zeswegen woon," zei een vrouw.

DOORJOOSPHILIPPENS

- Vijftien bezorg-
t van de Heerlense

Jk Zeswegen zaten maandag
l tafel met evenzovele des-

,| gp^gen van GGD, provincie,
''geënte, Inspectie Milieuhy-
rP lene en Heidemij.
~: detr.in ôrinatie-avond over de bo-
-4 geJv?Vervuiling in het Zeswegense
fHa e.elschapshuis kende bij lange

tfVolk let net succes van de eerdere
jj- ge^Sraadplegingen, via welke de
eJbur ente Heerlen de kloof met de

§er wil verkleinen.
liet

f gen ■ m°delwijk bedoelde Zeswe-
;t- j>e 's gebouwd onder een ongunstig
jfproertlte.0ertlte. De overlast door straat-
_i pet.Sltutie en drugs hield de afgelo-
„l ?t. baanden de gemoederen bezig
jl Ver?u duikt dan weer dat aloude

,t, fta al op over de vervuilde grond.
'i ?6Sw
t tig egen verrees begin jaren tach-
f \\L °P een voormalige mijnsteen-
i z_3- ïn 1988 ontstond de eerste

derj^otie. Uit een onderzoek van
i, dat i^suniversiteit Limburg bleekr lohju Zeswegen meer mensen ge-- \ad^eidsklachten hebben dan in
[i eetl ere wijken. Onmiddellijk werd

' swVerDand gelegd met het mijn-
-1 li_it. n en mogelijke andere vervui-

_
s Uit de mijnbouwperiode.

' ti ei??rzoek op onderzoek volgde,
1c0 T

ln totaal, door bureaus als Iwa-
t^'.mtron, PBI en recent de Heide-
nat' e kruipruimtes, het leiding-

'We,r en het zwavelgehalte werden
Keken.

Smt
andag lichtte de provincie dere-

bQr aten toe van een groot aantal
\Vf>lngen rond 17° woningen in het
bO5leliJke deel van de wijk. De
js dschap: de bovenste halve meter
Vern §een enkele onderzochte tuin
l^.^Üd, van een halve tot een hele
"ten diep wordt de norm in elf tui-
gr overschreden. Een aantal
VU^nstroken is wel aan de opper-ste vervuild.

iÊ
lis 1 Jfaarmee dan wel? Met polycyc-
fen aromatische koolwaterstof-
van' e veelgenoemde pak's. Daar-n !s benzo(a)pyreen dan weer de
()er

eSt kankerverwekkende. Alle an-
&(a? a^'s worden naar deze stof,
eea'P. omgerekend en dan krijg je
van risiconorm. Bij een equivalent
(jj ' zal van een miljoen mensen

hun leven lang op de vervuilde

" °nd leven, er eentje extra aan*a»ker sterven.

te Pr°vincie wil nu van hetrijk we-
ge of deze 7-norm, die bepalend is
Vin 6eSt voor de aanstaande afgra-
Êy" iVan het Laura-mijnterrein in

h ' °0^ in Zeswegen moet
gen n gebruikt. „Je kunt jeafvra-
ve °* afgraven dieper dan een hal-
germeter wel zin heeft, gezien de
etl lnge gezondheidsrisico's en de
arnKme kosten," liet provincie-lDtenaar Vroomen weten.

lü°eiliJk allemaal? Dat vonden de
typt rende bewoners maandag ook.
fiipt dat de deskundigen hun best
en

ei deden, allerminst. Met sheets
ge een mondelinge toelichting gin-
wL Ze °P alle vragen in. Na een
Var, niemand nog echt op
Vert.6en uitspraak als 'Het pekpak-
ten 'al met de 7 B(a)p-equivalen-

he°te dan ook, 'ergens' in 1995 zal
rijk de provincie antwoord ge-

ven en dan zal die nóg een onder-
zoek starten om te bepalen waar
precies hoeveel moet worden afge-
graven. Met een beetje geluk kan in
1996 de schop de grond in.

Klimmen en Ransdaal hebben
een aparte LVB-afdeling. Waar-
om niet één LVB? Eussen: „Dat
is nooit aan de orde geweest. In
1934 is onze Theresiaparochie
ontstaan. Op aandringen van
pastoor Schulpen is toen de
vroegere Boerinnenbond Rans-
daal opgericht."

„Jonge vrouwen doen veel aan
sport, blijven vaak nog een tijdje
werken en hebben hun vrije tijd
hard nodig voor het huishouden
en zichzelf," zegt voorzitster
Maria Eussen-Lipsch. „Pas als
ze begin dertig zijn, stijgt de be-
langstelling voor ons werk."

Maar volgens de provincie zijn bij
geen enkel onderzoek te veel feno-
len aangetroffen. Een vertegen-
woordigster van de woningbouw-
vereniging beloofde alle klachten
over het binnenhuisklimaat te zul-
len aankaarten.

RANSDAAL - „Als we echt
vrouw zijn, worden we ook
lid van jullie vereniging."
Een losse opmerking van
vier meisjes die gaan spor-
ten in sportzaal 't Wouves
in Ransdaal, het clublokaal
van de Limburgse Vrou-
wenbeweging afdeling
Ransdaal.

En over concrete klachten kan een
brief naar de GGD-directeur ge-
schreven kan worden. Erg tevreden
waren de bewoners daar niet mee.'
„We worden al zeven jaar aan het
lijntje gehouden." En een ander: „Ik
stel woningruil voor: laat de minis-
ter hier maar een tijdje komen wo-
nen."

Straat Palemig twist
over parkeervakken

# Deze week verscheen alweer
de veertiende aflevering in de
serie 'Ach Lieve Tijd - Mijn-
streek. Deze keer gaat het
over de bewoners van Oostelijk
Zuid-Limburg en hun grenzen.
Op een van de pagina's staat
het gemeentewapen van Ey-
gelshoven afgedrukt. Evenals
de gemeenten Heerlen, Kerkra-
deen Eygelshoven was destijds
het mijnembleem in het ge-
meentewapen verwerkt. Kerk-
rade voert dit embleem nog
steeds. De 'Schlagel-und-
Eisen', de hamer en beitel,
staan echter in Eygelshoven
andersom. Dat is in het verle-
den ook altijd zo geweest.
Maar Jacobs uit Heerlen, een
fanaat van mijn-attributen, had
het toch prettig gevonden dat
de schrijvers van de serie deze
misser uit het Eygelshovense
verleden even hadden gememo-
reerd.

# Maar zegt u nu zelf, moeten
wij deze oude bisschop al deze
klusjes nu wel laten opknap-
pen. En is het niet verstandig
om weer terug te gaan naar
vroeger, waar de Sint met
paard en pieterknechten de
kinderen verraste. Misschien
niet zo origineel, maar wel
heel gewoon... Zeker in tijden
dat de kerstman terrein begint
te winnen. En de eerste carna-
valsslingers hebben we ook al
in de winkels gezien.

Andersom

" De Sint moet toch van zeer
goede huize komen als wij de
organisatoren van allerlei kin-
derfeestjes moeten geloven. De
ene keer moet de Goedheilig-
man in Hoensbroek een hoog-
werker beklimmen, de andere
keer houdt hij een schoon-
maakactie in Weiten. Ook is
al sprake geweest van een ge-
handicapte Sint, terwijl ze op
een school in Kerkrade het
plan hebben gesmeed om vrij-
dagmorgen de Sint eens met
een tandem te laten arriveren.

Sint 2

% Nee, helemaal niet mooi,
vindt Reinilde van der Hijden
van Hart voor Heerlen. Ze
meent dat het CDA mooi
boompjes planten kan, maar
vreest dat de gemeente wel
voor het onderhoud moet op-
draaien. „Als Hart voor Heer-
len dieren schenkt voor een
kinderboerderij in het Aambos,
verzorgt de gemeente die dan
ook?," schampert Van der Hij-
den. Trudy Souren van het
CDA reageert laconiek: „Dat
we die bomen schenken, levert
de gemeente een besparing op
van tienduizend gulden. Want
anders had ze die bomen zelf
moeten planten. De hele actie
is in goed overleg met de ge-
meente gebeurd. "
Sint

Bomen (2)

# Wie had nou gedacht dat
die CDA-bomen omstreden
konden zijn? Het leek immers
een fraaie geste van de chris-
tendemocraten om tweehon-
derd jonge bomen te planten
langs Heerlens invalswegen.
Daarmee loste het CDA een
verkiezingsbelofte in: een boom
per tien stemmen. Gezien de
ruim 9000 stemmen had dat
negenhonderd bomen bete-
kend, maar die tweehonderd
zijn ook al niet gek. De comple-
te raadsfractie werd vorige
week ingezet voor het plantge-
beuren. Mooi toch?

Ransdaal bestond toen uit één
lange straat met enkele zijstraat-
jes en is onder meer ingedeeld
geweest bij de gemeenten Klim-
men, Wijlre en Valkenburg.
ledereen had wel een koe, enkele
varkens en een tuin met groente
of fruit. In 1965 is de naam ver-
anderd in LVB en mochten ook
niet-boerinnen lid worden van
de bond. De diamanten afdeling

Nadat de mannen in de jaren
twintig zich aansloten bij de ar-
beiders- en boerenbonden om
samen hun belangen te beharti-
gen, kwam bij de meisjes de
wens op ook een bond op te rich-
ten. In de beginperiode werd
veel aandacht geschonken aan
cursussen op het gebied van
slachten, koken en bakken, het
poetsen van de kerk, toneel en
zang.

Het typeert de belangstelling die
jonge meisjes in Ransdaal nog
altijd hebben voor het werk van
de LVB. De plaatselijke afdeling
viert zaterdag 3 december het
diamanten bestaansfeest.

telt momenteel 87 leden, waar-
van zon tien leden nog echt boe-
rin zijn.
„De situatie is nu heel anders,"
vertelt Maria Eussen-Lipsch.
„Nu worden cursussen gegeven
in bijvoorbeeld bloemschikken,
kaarten maken en worden er ex-
cursies gemaakt. In de winter-
maanden staan elke maand twee
activiteiten op het programma.
Wij doen veel samen met de
Ransdaalse gemeenschap."
Het diamanten feest begint za-
terdagmiddag om drie uur met
een feestvergadering en huldi-
ging van de jubilarissen. Mia
Soogelee-Kikken en Mia Daut-
zenberg-Leunissen zijn beiden
zestig jaar lid. Maria Curfs-Hor-
bach viert haar gouden lidmaat-
schap en Maria Eussen-Lipsch,
Bertha Kikken-Pieters en Tiny
Laeven-Rouschop zijn veertig
jaar lid. Verder zijn er nog zeven
zilveren jubilarissen.
Na een feestmis om zes uur in de
kerk van de Kleine H. Theresia,
vindt vanaf half acht de receptie
plaats in zaal Vonken in Rans-
daal met aansluitend de feest-
avond.

HEERLEN - Aan het doodlopende
stuk van de Wagenschutsweg in de
Heerlense wijk Palemig hebben ze
het maar druk met verkeersprotes-
ten. Nu vormen parkeervakken een
nieuwe steen des aanstoots.

In september begon de politie te
waarschuwen dat het parkeren op
de stoep niet langer getolereerd zou
worden. Dat gebeurde na klachten
van een of meer burgers die voort-
durend vreemde auto's op hun trot-
toir aantroffen.

De gemeente werpt tegen dat de
parkeervakken overal zijn aange-
legd waar dat maar mogelijk was:

Foitzik vindt de gang van zaken
echter 'van de gekke ' en gaat hand-
tekeningen ophalen. „Twintig jaar
lang was er geen probleem: alle
auto's stonden netjes op de extra
brede stoep." Blijkbaar denken an-
dere straatbewoners daar anders
over. En die hebben gehoor gevon-
den bij de gemeente.

alleen nog is toegestaan in de vak-
ken.
Een aantal bewoners voelt zich
hierdoor overvallen. R. Foitzik: „Er
is geen enkel overleg geweest. Kijk,
de buren en wij hebben samen één
parkeervak. Nou, dat kun je onmo-
gelijk delen." Volgens Foitzik is er
nu te weinig parkeerruimte.

„Vanwege de uitrijveiligheid moe-
ten we één tot twee meter van inrit-
ten af blijven."

Maar blijkbaar is de straat (van
twintig woningen) verdeeld. Want
uit protest parkeerden andere be-
woners op 30 september hun auto's
op straat. Dat leverde een lange file
op, vooral doordat de vrachtauto's
van aannemer Jongen niet verder
konden. De gemeente trok het
'stoep-parkeerverbod' daarop tijde-
lijk in.
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Bestuur Op d'r Plats
Klimmen wil opstappen
KLIMMEN - Het complete bestuur van gemeenschapshuis Op dr
Plats aan de Houtstraat in Klimmen stapt op als de gemeente de kos-
ten van de twee wsw-beheerders niet meer voor haar rekening neemt.
De gemeente Voerendaal wil bezuinigen door de gemeenschapshuizen
zelf te laten betalen voor de wsw-beheerders (ZOL-medewerkers).

„Een van de voorwaarden bij het oprichten van onze stichting was,
dat de twee beheerders nooit op deexploitatie van het gemeenschaps-
huis zouden drukken. We kunnen die kosten niet opbrengen," zegt
voorzitter Leo Aendekerk van Op dr Plats.

De gemeente wil eerst de kosten van één beheerder overhevelen naar
deexploitatie van Op dr Plats en over twee jaarook de tweede. In een
brief aan de gemeente maakt het bestuur van het Klimmense gemeen-
schapshuis duidelijkaf te zullen treden als de plannen doorgaan.9 Een van de omstreden parkeervakken aan de Wagenschuts

<veg in Heerlen. Foto: FRANS radi

Maar twee weken geleden versche-
nen ineens mannen in de straat die
parkeervakken begonnen te schil-
deren; half op de weg en half op het
trottoir. En aan weerszijden van de
Wagenschutsweg zijn er borden ge-
plaatst die aangeven dat parkeren

Bomen
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Auto met veel
mankementen
KERKRADE - Een 26-jarige
man uitKerkrade heeft gisteren
een proces-verbaal gekregen,
omdat zijn auto nogal wat man-
kementen vertoonde.

De banden staken buiten de

wielkasten, het nummerbord
aan de voorkant was te klein,
aan de achterkant was het on-
leesbaar door een trekhaak en
tot slot was het kentekenbewijs
achter de ruit grotendeels ver-
scheurd.

Het kentekenbewijs is in beslag
genomen, deauto zal op het bu-
reau verder worden nagekeken.

Rijk beloont Heerlens
busvriendelijk beleid

Verkeer en Waterstaat geeft 4,7 miljoen subsidie

Jubilerende VrouwenbewegingVan onze verslaggever

regionaal
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Nu is het moment voor een zeer goed geconditioneerde proefrit in de "Auto van het Jaar 1994". Want de Mondeo is zo u.
wilt nu nog beter uitgerust. Tijdelijk doen we u namelijk een superaanbod: airconditioning t.w.v. f 2.990,- nu voor
f 990,-. Voor een beter leefklimaat. Want door de airco wordt het interieur snel en effectief gekoeld. De airco zorgt voor
een schonere lucht en doordat hij vocht aan de lucht onttrekt, heeft u nooit meer beslagen ramen. Dit superaanbod geldt
bij aankoop van een nieuwe Ford Mondeo*, een toonbeeld van luxe en techniek. Zoals Ford's Dynamic Safety Engineering,
de meest geavanceerde veiligheidsvoorzieningen met 0.a.: " airbag " solide veiligheidskooi " gordelspan- ___\%^T**9f__\)
ners en -klampen " geperfectioneerde kreukelzones. Er is al een Mondeo Mirage vanaf f36.990,-.

* Airco ia niet leverbaar op de Mondeo Mirage. Afgebeeld de Mondeo Ghia met RS-pakket en 16-inch velgen. Prijzen mcl. 8.T.W., excl. kosten rijklaar maken.
Ford Garantie Extra: een extra zekerheid voor na de standaardperiode tot een totaal van 3 jaar met 50.000 km of 100.000km. Vanaf f 790,- mcl. B.T.W. Wijzigingen voorbehouden.

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

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

AUTOMOBIELBEDRIJF JOSBOGMAN BEEK B.V. LAUTENSLAGER b.v.
Weth. Sangersstraat 7,6191 NABeek. Tel. 046 - 375353. Breukerweg 201,6412 ZK Heerlen. Tel. 045 - 232030.



DOORHARRYMURÉ

i^ASTRICHT - Armand Benneker vindt het 'uit dekunst dat
u,o^ JC nog ongeslagen is. Stiekem gehoopt dat het zo zou
3ven tot aan de derby. „Kunnen wij dekoploper mooi de eer-, ,enederlaag toebrengen." Vrijdagavond in de eigen Geusselt,
[T Wordt het niet de eenvoudigste opgave tegen het uitgeba-

team van Iwan, Huiberts en Van der Luer'. Op het
olbiljart oefent hij alvast zijn balgevoel. Stoot in het luchtle-

Je. de kleurige kogels vliegen uit elkaar. 'Wat een zootje', bij
i]ze van geintje, want zó slecht is de verdediging van MVV nu
°k Weer niet.

Bowe slaat door

'Azurri' kosten
bond miljoenen

ROME - De zwakke prestaties van
het nationale voetbalteam kost de
Italiaanse bond bijna negen miljoen
gulden. Twee weken na de blame-
rende nederlaag in het EK kwalifi-
catieduel met Kroatië (1-2) zijn
twee sponsors opgestapt. De geld-
schieters, waaronder een minera-
lenconcern dat op jaarbasis 6,6 mil-
joen gulden betaalt, wensen zich
niet meer te identificeren met de
'Squadra Azurra'. Op het WK voet-
bal in de Verenigde Staten was Ita-
lië verliezend finalist.

Waterreus
vaste keuze

EINDHOVEN - Ronald Water-
reus blijft minimaal tot aan de
winterstop de eerste doelman
van PSV. De vervanger van
Stanley Menzo verdedigt in de
duels met Heerenveen, RKC en
FC Twente het doel. „Waterreus
heeft tegen Volendam en Feye-
noord goed gespeeld," aldus in-
terim-trainer Rijvers. „Hij ver-
dient nu vertrouwen van zijn
trainer te krijgen. Als de vin-
gerblessure van Stanley deze
week geneest, blijft hij reserve.
Na de winterstop zien we dan
wel weerverder."

Sinterklaasje
kom maar binnen
SITTARD - ledereen die ver-
kleed als Sinterklaas of Zwarte
Piet aanstaande zaterdag naar
De Baandert komt, heeft gratis
toegang.
Onder het motto: 'er is weer wat
te beleven in De Baandert' be-
dacht manager Jacq. Opge-
noord deze stunt met het oog op
de competitiewedstrijd Fortuna
Sittard-Telstar. Aanvang 20
uur.

De Wolf naar
de Wolves

ROTTERDAM '.-. 'Aanvoerder John
de Wolf stapt deze week vrijwel ze-
ker van Feyenoord over naar Wol-
verhampton Wanderers, momenteel
tweede in de eerste divisie. Beide
clubs hebben al overeenstemming
bereikt over de transfersom voor de
31-jarige Schiedammer. Het zou
gaan om een bedrag van ongeveer
anderhalf miljoen. „Op korte ter-
mijn verwacht ik dat ook Johnrond
komt met het bestuur van Wolver-
hampton", liet zijn zaakwaarnemer
Rob Jansen van de spelersvakbond
VVCS dinsdagavond weten.
Trainer Graham Taylor, oud-
bondscoach van Engeland, was eind
vorige week al in Rotterdam om
over een transfer van de 31-jarige
Schiedammer te praten. Ook Sout-
hampton toonde interesse in de cen-
trale verdediger, die in de laatste
twee wedstrijden van Feyenoord
ongelukkig speelde. Laatstgenoem-
de club, waar ook oud-feyenoorder
Monkou speelt, kwam echter niet
tot een aanvaardbaar bod. Voorzit-
ter Jorien van den Herik toonde
zich bereid om over een tussentijdse
overgang van De Wolf serieus te
praten. De oud-international op
zijn beurt heeft zijn interesse in een,
Engels avontuur nooit geheim ge-
houden.

MVV'er Armandßenneker: 'Gelukkig is Roda nog ongeslagen'

Ambiorxin de Geusselt
bekervoetbal

Achtste finales:
Vandaag 19.30 uur;
FC Den Haag- NAC
NEC - Ajax
Willem II - Feyenoord
Heracles - Sparta 'Vandaag 20.00 uur:
FC Utrecht - FC Twente
Ajax 2 - Dordrecht '90
PSV - SC Heerenveen
FC Volendam - AZ

buitenland
DUITSLAND

Bundesliga:
Mönchengladbach - Uerdingen 1-0
Bochum - Karlsruher SC 0-1
FC Köln -Kaiserslautern 0-1

" Armand Benneker: tegen Roda kunnen de ballen alle kanten op. Foto: frits widdershoven

een aantal vragen en bood zijn ex-
cuses aan voor het voorval, dat be-
slist geen publiciteitsstunt was. Het
is twijfelachtig of het gevecht in het
gokparadijs na het incident nog
doorgaat.
Het is niet de eerste keer dat Bowe
negatief in het nieuws komt. Eerder
dit jaar sloeg hij zijn tegenstander
Buster Mathis knock out, terwijl
deze al met een knie op het canvas
leunde. De grove schendingvan het
boksreglement bleef voor Bowe
zonder gevolgen. Een paar jaar ge-
leden deelde hij in de ring een aan-
tal schoppen uit, hetgeen in de pu-*'
gilistiek eveneens streng verboden
is.

INGLEWOOD - Zwaargewicht
Riddick Bowe heeft opnieuw voor
opschudding gezorgd in de Ameri-
kaanse bokswereld. De voormalige
wereldkampioen deelde tijdens een
persconferentie in Inglewood een
tweetal rake stoten uit aan zijn op-
ponent Larry Donald. Beide vuist-
vechters stonden de media te woord
in verband met hun gevecht in Las
Vegas, komende zaterdag. Ze kre-
gen daarbij ruzie over een onbedui-
dend onderwerp.
Met een dikke wang en eén bloe-
dende lip verliet de verbaasde Do-
nald meteen na het verrassingsof-
fensief van Bowe de zaal. De onver-
stoorbare dader beantwoordde nog

Glaucio mag spelen
voor Feyenoord

DEN HAAG - De Braziliaan Glaucio mag, na een maand wachten,
eindelijk spelen voor zijn nieuwe club Feyenoord. Het Centraal Bu-
reau Arbeidsvoorzieningen verstrekte de achttienjarige middenvelder
een werkvergunning. Glaucio kan vanavond in het bekerduel met
Willem II worden opgesteld.

Het verstrekken van de vergunning nam extra tijd in beslag, omdat de
Stichting Arbeidszaken haar adviesfunctie eind oktober opschortte.
Die deed dat naar aanleiding van een conflict met de Federatie Be-
taald Voetbal Organisaties (FBO).
Het CBA wachtte een maand op een oplossing van de vete, maar die
kwam niet. Glaucio en Feyenoord wilden en konden niet langer wach-
ten.

Eind vorig seizoen werd het op-
nieuw hommeles. Andere knie,
peesperikelen, een enkel met drie,
vier blessures door elkaar.Kwakke-
len, afgelopen zondag tegen Ajax
speelde hij pas zijn eerste hele wed-
strijd. Redelijk gepresteerd, on-
danks alle kritiek op de verdedi-
ging. „Wij hanteren een aanvallend
spelletje, gevaarlijk bij balverlies
op het middenveld. Dan wordt al-
gauw gezegd: het ligt aan de defen-
sie."

Hommeles

je alleen mee wedijveren als je een
topseizoen draait." Blessures,
schorsingen, omzettingen, hocus-
pocus met de opstelling. Die van
vrijdag moet gegarandeerd een heel
bijzondere worden, 'al weet ik op
dit moment niet eens wie mijn per-
soonlijketegenstander zal zijn.

Ontwikkeling
Stuntje tegen Roda JC. „Zit er dik
in, proef ik aan het sfeertje." Be-
hendige Benneker, 'koppie' hoofd-
zaak. Ter verdere ontwikkeling van
de veelzijdigheid studeert hij Frans
en Spaans. Aan de Open Universi-
teit doet hij operationeel manage-
ment. Om het strategisch overzicht
te bewaren. Net als Ambiorix in het
centrum van Tongeren.

Turend naar de verspreide ballen
op het groene laken ontwaart hij
dat de positie bescheiden is. Rond
één gemiddeld, eindigen binnen de
tien, hooguit een zesde of zevende
plaats. „MW mist de automatismen
van een constant presterend team.
Roda, Twente en Vitesse zijn in dat
proces een stapje verder. Daar kun

Het gevecht met de blessures heeft
hij allang gewonnen. Ooit anderhalf
jaar kwijtgeraakt door een zware
knieblessure. Twee operaties, be-
roerde tijd. Revalideren, ploeteren'
in zn uppie. „Die periode heeft me
gevormd als mens en voetballer."
Mentaal en conditioneel opgewas-
sen tegen de meest bizarre situaties.

Fortuna wil
eerdernaar

Veendam

De concurrentie kreeg er meteen
lucht van. FC Groningen en Roda
JC op de stoep. „Ik heb er nooit een
geheim van gemaakt dat ik bepaal-
de ambities heb." Toen puntje bij
paaltje kwam, weigerde MW hem
te laten gaan. „Daar spreekt mis-
schien toch de waardering uit die ik
verlangde. Sef Vergoossen heeft
mijn verhaal in elk geval goed be-
grepen." Punt uit.

speciale rol. Type Stan Valckx,,
mandekker bij uitstek, het liefst in
het centrum van de verdediging,
maar daar krijg jeReginald Thai en
Robbie Delahaye voorlopig met
geen zeven paarden weg.
Toch trok hij de stoute schoenen
aan, 'trainer, a.u.b. een centrale rol,
zodat ik vastigheid krijg en einde-
lijk mijn rust vind. Het verschil in
visie tussen 'Ambiorix'Benneker en
'Caesar' Vergoossen spitste zich toe
in een duel op het scherp van de
strijdbijl. „Tijdens de contractbe-
sprekingen escaleerde het een beet-
je." Linksback, voorstopper op af-
roep bij absentie van en de volgen-
deweek weer wat anders. „Ik wilde
weg, voelde me te oud om nog lan-
ger met me te laten schommelen."

"an]L?. c arambolages weet hij alles.
„Jongen, blessures en bakkeleien
[L de trainer over zijn plaats in
L'elftal. Helemaal zijn die twee er
j_ gtiiet uit, 'maar als je eenmaal je
get if llebt Semaakt' - een iaar bii"Ulo! nd ~ 'moet je verder ook niet

er zeuren.
Veelzijdig

iQ^'ge, lenige gestalte, blonde kop.
|Bi °oren onder de sokkel van Am-
|Wu in Tongeren, de bruuske
■W aarheid van de Eburonen ge-
|esDK rd met de veerkrachtige

Be
prit van het Vrijthof. Armand

Pc* ■ ker beheerst 'van alle facet-
%at etS- Van Jongsaf> bi3 MVV'S
acht RaPid en nu alweer

1:4oo Seizoenen in de Geusselt zelf,
me r het elftal gezworven op de

fPosv uiteenlopende verdedigende
Kilt ÏS' Op den duur, 'als jeverder
[ktti men'> is die veelzijdigheid

genoeg eerder een nadeel.
Ijsentwintig is hij, de tijd dringt,
k^ilzich graag profileren via een

&Tt_
vsti hRD ~ Fortuna Sittard heeft
g^w e KNVB alsnog toestemming
Fon egen om het duel Veendam -
dat Una niet op de oorspronkelijke
51 Q51 IV december te spelen, maar
leer Zat^rdag 10 december, wan-
Pl3ft ,er een inhaalweekeinde is ge-
diV: T- De koploper in de eerste
$eL le gevraagd om deze ver-
<WVlng. omdat de club op 17 de-
eetl Der naar Motherwell wilde voor
tekenwedstrijd tegen de gelijk-
te Schotse club.

MothI^J:erWell is geïnteresseerd in
Sa amue^> maar wil de bij For-
5'W °Verbodig geworden stopper
k^ kopen als men hem in actie
MVtf 11' Aanvankelijk weigerde de1
\^ ° Fortuna tegemoet te komen,
gaa& bond is alsnog overstag ge-
Het f. r°bleem voor Fortuna is nu

e
eit dat Motherwell alweer een

»Were. wedstrijd gepland heeft.
W t^Uen echter toch eerder spe-
tw egen Veendam omdat we dan
Cojj, eerder klaar zijn met de

e'" aldus Fortunamanager
Opgenoord.

Oranje keurig op schema
Bovelander schiet hockeyteam naar halvefinales WK

strijd tegen de fysiek sterke en ra-
zensnelle Koreanen." In het eerste
kwartier dwong Oranje negen straf-
corners af. De Zuidkoreanen zoch-
ten hun heil in overtredingen om
doelpunten te voorkomen. Van den
Honert nam de eerste drie maar
vond evenzovele keren doelman
Koo op zijn weg.

" Riddick Bowe kwam al vaker in opspraak. In 1992 gooide-,
hij demonstratief zijn kampioensgordel in de vuilniszak.

Foto: AN^'

Het gaat goed met het Nederlands
elftal. De ploeg bleef voor de 25e
opeenvolgende wedstrijd ongesla-
gen. Sinds 20 maart verloor de
ploeg niet meer. „Ik heb in tien jaar
Oranje geen vergelijkbare periode
meegemaakt", aldus Delissen. „Het
gaat ons heel gemakkelijk af, maar
gemakzuchtig worden wij niet. Er
staat een stevig bouwwerk, een fun-
dament. Wij moeten wereldkam-
pioen worden. Daarvoor liggen wij
keurig op schema."

Fikse schorsingen in Limburg

Voor coach Oltmans kwam de pro-
duktiviteit van zijn kanon op een
goed moment. „Hij had wat pech in
de eerste dagen," keek hij terug.
„Onbewust ging dat misschien kna-
gen. Flop behield ons grenzeloze
vertrouwen, maar drie doelpunten
een paar dagen voor de halve finale,
is een lekker gevoel. Tegen Zuid-
Afrika kan hij nog een paar keer
vrijuit aanleggen."

Bovelander maakte de vierde cor-
ner, zijn eerste. En de eerste na de
rust, de tiende. „Hij sloeg ons naar
1-0 en 4-1", zei Oltmans. „Dat wa-
ren cruciale momenten in de wed-

Aanvoerder Delissen onderschreef
de woorden van zijn coach. „Wij
speelden in de eerste twintig minu-
ten ons beste hockey in dit toernooi
en kwamen op 2-0. Ik had het ge-
voel dat wij deze wedstrijd nooit
konden verliezen. Dat speelde mee
in de concentratie. Wij waren niet
scherp bij de corner." Verontrus-
tend vond hij dat niet. „Wij maken
doelpunten op de momenten dat wij
ze moeten maken. Dat is de kracht
van dit elftal."

SYDNEY - De Nederlandse hoc-
keyploeg staat in de halve finales
van hetWK in Sydney. De overwin-
ning op Zuid-Korea (4-2) stond ga-
rant voor een plaats bij de laatste
vier. In de halve eindstrijd stuit
Oranje vrijdag hoogstwaarschijn-
lijk op gastheer Australië. Floris-
Jan Bovelander maakte tegen de
Aziatische kampioen drie doelpun-
ten. Twee uit strafcorners en een
fraai velddoelpunt. Het waren zijn
eerste scores op het WK. „Ik ben er
blij mee," aldus de schutter van
Bloemendaal. „Ik twijfelde niet aan
mijn corner, maar nul uit zeven was
toch een beetje te gek." De vierde
treffer kwam op naam van Delissen,
uit een tip-in na een lange hoekslag.

omzetten in doelpunten, was vee-
leer een kwestie van concentratie-
verlies."

# Speler Sjaak Kokkelkorn van
RKW Kolonia heeft een KNVB-
schorsing van een jaargekregen.
Na afloop van de wedstrijd
Groene Ster 5-Kolonia 8 heeft

Reden voor de KNVB om Hen-
drickx een schorsing van 32

en zat deze rustig uit. NadatVan
der Meijden een andere speler
van De Haantjes eveneens be-
strafte, stormde Hendrickx plots
het veld in waarna hij de schei-
drechter te lijf wilde. Hendrickx
liet de scheidsrechter weten dat
hij een revolver had en hem
daarmede zou kapotschieten.

HEERLEN - Zaalvoetballer P.
Hendrickx van De Haantjes is
door de KNVB voor 32 maanden
geschorst. Tijdens het duel VTV
3-De Haantjes 2 op 23 september
jl. gespeeld werd en dat met 6-4
door VTV 3 gewonnen werd,
raakte Hendrickx in de cünch
met scheidsrechter Van der
Meijden. Hij had van de arbiter
een twee minutenstraf gekregen

hij de wedstrijdleider van Groe-
ne Ster bij het verlaten van het
veld een 'schouderklopje' gege-
ven. Kokkelkoren werd door
RKVV Kolonia direct voor een
door de club maximaal op te leg-
gen schorsing van 5 wedstrijden,
geschorst. Hij was hierover zo-
danig gebelgd dat hij zich met
onmiddellijke ingangvoor Kolo-
nia heeft bedankt.

maanden op te leggen. Na het
verwijderen van de betrokken
speler uit de zaal werd het duel
VTV 3-De Haantjes 2 verder
zonder problemen uitgespeeld.

7 doelpuntenmaker Floris-Jan Bovelander wordt onderuitge-
aQld door de Koreaanse verdediger Yong Kyun Jeong.

Foto: REUTER

Oltmans ging quasi achteloos voor-
bij aan het missen van twaalf straf-
qorners. Toch geen alledaagse ge-
beurtenis voor zijn ploeg. „Ik vond
het afdwingen van veertien straf-
corners tegen Zuid-Korea belang-
rijker dan de executie," oordeelde
hij goedmoedig. „Dat betekende dat
wij veel kansen afdwongen, dat wij
gevaarlijk waren. Dat wij ze niet
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Handballers 'buurten'
Algerijnse jeugdinternationalbij Caesar
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Koss dient als voorbeeld
Kabinet spektfonds topsporters met 35 miljoen

genBarcelona. De Geleense ploeg is
gebaat bij winst in het 'burenduel'.

sluit. „Voortreffelijk nieuws. Ik
ben heel blij. Ik hoop alleen dat
men nu niet meteen denkt datal-
le zorgen en problemen zijn op-
gelost."

te stellen door trainingspro-
gramma's en deelneming aan
wedstrijdenselectie voor de Spe-
len af te dwingen."

Volgens bestuurslid Jan Loor-
bach komt er voor ongeveer 360
Nederlandse topsporters onge-
veer 600 gulden per maand be-
schikbaar. „Een hoop geld en
een illustratie van de emancipa-
tie van de topsport. Ook de poli-
tiek neemt de topsport nu se-
rieus", aldus Loorbach.

Voorzitter Wouter Huibregtsen
van NOCNSF toonde zich zeer
verheugd over het kabinetsbe-

Voor de 35 miljoen van het kabi-
net maakte staatssecretaris Eri-
ca Terpstra zich sterk. „Het is
een unaniem kabinetsbesluit",
aldus Terpstra. Zij maakte ove-
rigens het voorbehoud dat het
besluit nog wel door de Eerste-
en Tweede Kamer moet worden
aangenomen.

j*ApENDAL - Volgens Andréolhuis, chef de mission van
CNSF, kunnen coaches en

|P°rters zich niet meer verschui-
lt achter klachten over het ont-
lrI» en van een topsportklimaat
«Nederland. „Die vluchtweg is

rmloten, het komt nu op U
.^ ', sprak Bolhuis op Papendal
"Wens het Nationaal CoachPlatform.

Jan Loor-
pach benadrukte dat naast het
ilftS Voor e ToPsPorter> door, kabinet met 35 miljoen gul-s,n gespekt, ook meer geld be-

nikbaar komt voor andere"Verdelen in de topsport. „Voor
I ctiviteiten van de verschil-de bonden is 10 miljoen gul-
uitgetrokken, voor de Olym-

glsche Kernploeg staat tot de
en!len van Atlanta 3 miljoen
|ulden op de begroting. Het geld

bestemd om sporters in staat De 35 miljoen gulden vormen

Groot nieuws

groot nieuws voor de Nederland-
se topsport. Het is circa drie-
kwart van de totale sportbegro-
ting per jaar. Bovendien is 35
miljoen een verhoging van het
bedrag in het Fonds voor de
Topsport met 350 procent. De
Stichting Nationale Sporttotali-
sator zal uit de krasloterij in '95
en '96 het Fonds aanvullen tot de
gewenste 60 miljoen gulden.
Dat het kabinet-Kok met de
oud-zwemster Erica Terpstra als
enthousiaste drijfveer tot zon
zware donatie overging, is een
erkenning van de maatschappe-
lijke status van de topsporter.
„Topsport is een vak", zegt de
staatssecretaris. „Dit kabinet is

Volgens Bolhuis moeten de Ne-
derlandse deelnemers er in At-
lanta voor zorgen hun beste
prestaties te overtreffen. Hij ba-
seerde zich op de prestaties van
de Noorse schaatser Koss. „Die
wist in Lillehammer net iets be-
ter te presteren dan daarvoor en
die sprong is absoluut noodzake-
lijk als je op de Spelen succes
wilt hebben. Het niveau ligt er
altijd hoger dan bij Europese of
wereldkampioenschappen. De
zes Nederlandse wereldkam-
pioenen in Barcelona haalden
niet eens een medaille. Dat moet
in Atlanta anders zijn."

sportminded. Het maatschappe-
lijke nut van de sport is onder-
kend. Het is bovendien een
waardering voor de prestaties
van de topsporters, hun begelei-
ders en ook van het werk door de
duizendenvrijwilligers die bij de
verenigingen de sport overeind
houden."

BEEK - Handbalclub Caesar uit
Beek heeft afgelopen week een Al-
gerijnse jeugdinternationalopgeno-
men. De 21-jarigeRazine Zemoura
verliet ruim twee jaar geleden zijn
vaderland. Na tal van omzwervin-
gen belandde de Algerijn uiteinde-
lijk in het asielzoekerscentrum in
Schimmert waar Caesar attent
werd gemaakt op zijn handbalcapa-
citeiten. Voorlopig speelt Zemoura
nog in de tweede ploeg, maar de
kans is niet uitgesloten dat hij spoe-
dig in deBeekse hoofdmacht, uitko-
mend in de eerste divisie, speelt.
Vanavond hervatten vier van de zes
Limburgse handbalploegen in de
hoogste klasse de competitie. Door
alle Europese beslommeringen én
de Haarlemse Handbalweek moes-
ten deze twee derby's uitgesteld
worden. In Geleen (aanvang 19.30
uur Glanerbrook) ontvangt Hir-
schmann/V&L buur Horn/Sittar-
dia.

Vijf verliespunten in vier duels in-
casseerde de ploeg van trainer Wiel
Mayntz tot nu toe met een plaats in
de onderste regionen tot gevolg. In
Roermond (aanvang 19.45 uur) een
heus duel tussen de nummer een en
twee met als inzet de eerste plaats.
Koploper Swift incasseerde, vlak
voor de return tegen Metz, een ver-
liespuntje bij SEW. ADB/V&L, de
nummer twee, volgt op een punt
achterstand van de Roermondse ti-
telkandidaat. Het grootste gevaar
voor Swift, nu het de laatste acht
van Europa heeft bereikt, schuilt in
de onderschatting van de competi-
tie-tegenstanders. V&L kan onbe-
vangen spelen en is misschien in de
Jo Gerrishal tot een stunt in staat.
Bekerstrijd Loreal-Bevo 20-23

DOOR HANS STRAUS

[J^LEN/WENEN - De
lij zaalhandbal
i\wf jannes, het Roermondse
ia 3 is in de achtste finale
k_ toernooi om de Euro-
lij "*p I ingedeeld in groep B
bs fc

*e Bremen, Ferencva-
[o Boedapest en Podravka
!aarrivnica- De Duitse, Hon-
!i0 rs" en Kroatische kam-
l^ji}en maken samen met
!? Tt Roermond deel uit van
'ier Van de twee poules van
ie ,ln de Champions League.
Jie Matste acht kampioenen
"Actief zijn in de Europacup
;ie a«en via een hele competi-
fer. 111i twee Pou^es en vervol-
|e

s kruisfinales uit wie zich
fiaij e Ploe§ van Europa
, "noemen.
■Vo ont^o0Pt weliswaar sterke
Uty?n als de Noorse kampioen
h*h 6n de " als eniSe PloeS in
\y geplaatste - Europacup I-
"Wl! oDank uit Oostenrijk,
j« heeft met Bremen een ploeg in
k W?U'c vorig seizoen nog wist
Vv n van HyP°bank- Ook Fe-
Pl oJaros is heel sterk, want de
%1 Uit deHongaarse hoofdstad is
d^ °Pen seizoen beter gebleken
\ ,stadgenoot Vasas, de houder

c Europacup I bij de dames.
Pk
öj>etJlcieel gezien hoeven trips naar
toQr n> Boedapest en Koprivnica
&e Sh

ft Seen probleem te zijn.
W^.otls°rstichting achter de club
lodi Ü 1 staat worden geacht de be-
HjJStfe 100.000 gulden - volgens
loest ngslid Jac Muermans -op te
vei _t.n' Sportief gezien zal Swift
f°nt Problemen worden gecon-
lers erd- Alle drie de tegenstan-
Hgat*orden door Kecskemethy eente groot geacht.

»ielens Swift-trainer Jan Kecske-
lV6ft

v - aanwezig bij de loting in
je. en - had een gunstiger lot er
sprafr niet in gezeten. „Er was

Xe van een geleide loting. Van-

" Jan Kecskemethy, niet echt gelukkig met loting. " Foto. JANPAUL Kur

tevoren werden de laatste acht naar
sterkte in twee groepen ingedeeld.
Wij zaten in de B-groep, de minst
sterke dus. Je weet dus dat je twee
ploegen uit de A-groep treft, in ons
geval Bremen en Boedapest. Van de
zogenaamde zwakke ploegen tref-
fen wij dan ook nog Koprivnica,
nota bene de Kroatische kampioen.

Al kun je van zwakke ploegen ei-
genlijk niet spreken als het over de
laatste acht van Europa gaat."

Swift treft het
niet met loting

Handbatstersbij Bremen, Boedapest en Koprivnica ingedeeld
voetbalallerlei

" Het Zweedse voetbalteam heeft de
hoogste sportonderscheiding van Zwe-
den ontvangen. De ploeg van trainer
Tommy Svensson eindigde het afgelopen
jaar op het WK voetbal op de derde
plaats. Volgens de jury 'verdient deploeg
de prijs voor de briljante serie goede
prestaties, die Zweden vreugde heeft ge-
bracht.'

" De spits van Cambuur, Willem van der
Ark, moet vandaag in Antwerpen onder
het mes. De Friese voetballer wordt door
de Belgische professor Martens aan zijn
lies geopereerd.

De Sittardse ploeg kan terugzien op
een goede prestatie tegen de Spaan-
se kampioen Santander. Voor Sit-
tardia, met slechts een verliesbeurt,
is het zaak de achterstand op de
kopgroep niet groter te laten wor-
den. Voor V&L is het te hopen dat
de ploeg lering heeft getrokken uit
de dreunen die men incasseerde te-

Maradona wil
spelersstaking

BUENOS AIRES - Diego Maradona
wil een spelersstaking organiseren.
De wegens dopegebruik geschorste
voetballer i_! het niet eens met het
feit dat alle spelers van de Argen-
tijnse voetbalclubs Platense en
Gimnasia Esgrima zijn gecontro-
leerd op het gebruik van dope.
Twee van hen deden de tests niet en
dreigen door de bond te worden ge-
schorst. „Met een staking kunnen
we afdwingen dat die spelers vrijuit
gaan, ze zijn immers niet betrapt,"
aldus 'Pluisje.

sportkort

Kabinet stopt
35 miljoen in

topsport-fonds
RIJSWIJK - Het kabinet stopt 35
miljoen gulden in het Fonds voor de
Topsport. Dit heeft staatssecretaris
Erica Terpstra van sport in Rijswijk
meegedeeld in een gesprek met het
ANP. Het Fonds voor deTopsport is
enige jaren geleden gesticht. Het
moet zon 60 miljoen gulden omvat-
ten. Van de jaarlijkserente kan de
Nederlandse topsport beter finanr
cieel worden ondersteund.
Tot dit jaarzat er slechts 10 miljoen
gulden in het fonds. Bij haar aan-
treden in september heeft staatsse-
cretaris Terpstra er onmiddellijk
een miljoen bij gedaan. Voor de 35
miljoen van het kabinet heeft Terp-
stra zich sterk gemaakt.

" VOETBAL - Het Centraal Bu-
reau voor de Arbeidsvoorziening
heeft een vergunning tot arbeidsbe-
middeling afgegeven aan het Orga-
nisatieburo Peter Bonthuis. De
vergunning geldt voor arbeidsbe-
middeling binnen de hele sportwe-
reld.

" VOETBAL - In het kader van de
voorbereiding voor het WK volgend
jaar in Australië oefent het Neder-
lands politieteam vanavond aan de
Maashaven tegen hoofdklasser
Roermond. Aanvang van het duel
19.00.

" BADMINTON ... BC Victoria
heeft de kwartfinale om de nationa-
le beker niet overleefd. VSB/Drops-
hot won overtuigend met 3-0.

" JUDO - Scheidsrechter Harry
Wolters uit Melick is aangewezen
als scheidsrechtervoor het WK voor
studenten dat tussen 12 en 16 de-
cember a.s. in Munster wordt ge-
houden.

luckyten
Dinsdag 29 november:
2-15-17-28-29-33-41-43-46-47-
-51-54-67-68-70-72-73-75-77-78 (onder
voorbehoud).

Kecskemethy berust dus in het feit
dat zijn ploeg in de Champions
League een bijrol zal gaan spelen.
„Voor ons is het vooral zaak erva-
ring op te doen. Daarom wilden wede Champions League ook halen.
We zijn nu verzekerd van zes wed-
strijden. leder punt dat we pakken
zal echter een sensatie zijn. Tegen
tegenstanders als deze komen wij tekort."
Kecskemethy koestert echter nog

Programma
Swift speelt de groepswedstrijden van de
Champions League in groep B achtereen-
volgens op 21 januari thuis tegen Bremen,
op 28 januari uit in Boedapest, op 11 fe-
bruari thuis tegen Koprivnica, op 18 fe-
bruari thuis tegen Boedapest, op 18 maart
inBremen en op 25 maart in Koprivnica. In
groep A spelen Hypobank Niederöster-
reich, Mar Valencia, Belimka Olimpija Lju-
bljana en Larvik HK.

Mark aan. Dat is voor Swift niet op
te brengen," aldus Kecskemethy.

steeds de wens om met zijn dames
ooit eenrol van betekenis tekunnen
spelen in het walhalla van de hand-
balsport. „Wil je echt mee gaan
doen om de hoofdprijs, zul je zeker
twee wereldtoppers moeten aan-
schaffen. En dan praat ik over
speelsters als bijvoorbeeld de Roe-
meense Cosma, die door onze tegen-
stander in de eerste ronde, Skopje,
is aangetrokken. Meer dan 250 in-
terlands, maar daar hangt dan ook
een prijskaartje van 100.000 Duitse

sport in cijfers
HOCKEY

sportprijsvragen

Sydney. Mannen, WK Groep B. Nederland- Zuid-Korea 4-2 (3-1). 11. Bovelander 1-0
(se), 14. Delissen 2-0, 19. Shin 2-1 (se), 27.
Bovelander 3-1, 52.Bovelander 4-1 (se), 59.
Kim 4-2. Scheidsrechters: Prior, Waterman.
Toeschouwers: 1500. Strafcorners Neder-
land: 14, Zuid-Korea: 1. Nederland: Jansen;
Van Pelt, Jazet, Poortenaar en Klein Geb-
bink; Brinkman, Delissen en Bovelander;
Veen, Van den Honert en De Nooijer (25.
Van Wijk). Vliegende wissel: De Nooijer.
Duitsland - India 2-1 (1-1). 20. Becker
1-0, 30. Aranha 1-1, 53. Tewes 2-1. Groep
A. Argentinië - Spanje 2-1 (1-0). 23. Ferra-
ra 1-0, 40. Dinares 1-1, 70. Ferrara 2-1.
Australië - Engeland 2-0 (2-0). 22. Davies
1-0, 23. Lewis 2-0.

Lendl niet
naar Australië
SYDNEY - Ivan Lendl doet in
januari niet mee aan de Open
Australische tenniskampioen-
schappen. De voormalige num-
mer één van de wereld heeft zich
teruggetrokken, omdat hij
kampt met een rugblessure. Het
is volgens de voorzitter van de
Australische tennisbond, Geoff
Pollard, de eerste keer in acht
jaar dat Lendl op het eerste
Grand Slam-toernooi van het
jaar ontbreekt. In 1989 en 1990
won hij de titel opFlinders Park.

'Sudden death'
als experiment
UTRECHT - De 'sudden death'
doet vanavond zijn intrede in het
betaalde voetbal. Tijdens de
achtste finales van het beker-
toernooi zal de KNVB experi-
menteren met de 'plotselinge
voetbaldood'. Bij een gelijke
stand na negentig minuten zal
zoals gebruikelijk twee keer vijf-
tien minuten worden verlengd.
Nieuw is dat de eerste treffer die
tijdens de verlenging wordt ge-
maakt meteen het einde van de
wedstrijd betekent.

Kooy keert
KNWU rug toe
TILBURG - JohnKooy heeft zijn
functie als coördinator amateur-
wielrennen bij de KNWU neer-
gelegd. De Brabander vindt dat
hij geen bewegingsvrijheidbij de
wielerbond heeft. „Bij het door-
voeren van plannen werkt de
wielerbond veel te langzaam,"
aldus Kooy. „Zo heb ik een hele
tijd gewerkt aan een internatio-
nale competitie voor Nederland-
se, Belgische en Duitse wielera-
mateurs. De medewerking die ik
van het KNWU-hoofdbestuur
kreeg was minimaal. Op die ma-
nier heeft mijn werk geen zin."

Nederlaag
MVV-reserves
MAASTRICHT - Het tweede
team van MW heeft een onnodi-
ge 2-3 nederlaag geleden tegen
dereserves van NAC. Vier minu-
ten voor tijd miste Punga een
strafschop waardoor de gasten
beide punten meenamen naar
Breda. Al na twee minuten
scoorde Terborg de openings-
treffer voor NAC. Na het doel-
punt van Balarabe sloeg NAC
meteen weer toe door Liftink:
1-2.De counterende gastenkwa-
men tien minuten voor tijd zelfs
op 1-3 door een treffer van Per-
soon. MW bleef komen en ver-
kleinde de achterstand via Reyn-
ders.

HEERLEN - Toto 47. Eerste prijs: 1 win-
naar, bruto f. 16.841,00; tweede prijs: 14
winnaars, ieder f. 801,90; derde prijs; 297
winnaars, ieder f. 94,50.

(ADVERTENTIE)— BELONING —Voor aanwijzingen die leiden tot de oplossing van het misdrijf en
het terugverkrijgen van de goederen die zijn ontvreemd bij een

INBRAAK
die plaatsvond in een vestiging van de "Boerenbond" te Veldhoven

in de nacht van 26 op 27 november jl. om 2.00 uur.
Bij deze inbraak zijn o.a. gestolen: div. elek. huishoudelijkeapparaten- div. handgereedschap w.o. boor, zaag en decoupeermachines -kabelhaspels - div. hogedrukspuiten - werk- en sportschoenen -laarzen.

De auto waarin debuit is vervoerd is leeg teruggevonden in Venray.

Voor inlichtingen:

ADVIES BUREAU SCHADE
Postbus 4443, 8070AK Nunspeet, vragen naar Henny Mulder,

dag en nacht bereikbaar, telefoon 03412-61700; fax 03412-61800

ShJ NCHEM - Zelfs voor zijn
«WTf Vol§ers kwam de winst van

f arder Thedo Remmelink,
*elsl fe^°Pen weekeinde op dereu-
|SlaKet in KaPrun> als een vol_
Sn .? Verrassing. Het programma
Rers Zelhemmer vermeldde im-
&rge een onbelangrijke afdaling

'ir*k pin Frankrijk. Maar Remme-
sa_ice u--we^ deSeliJk acte de Pre~

sl. ..*J de eerste wereldbeker-
n^tin Jd van de Federation Inter-
esse?31 de Ski (FIS). En schreef hij
'ar^ ledenis door als eerste Neder-
op 2ii

r Zon belangrijke wedstrijd
Jn naam te schrijven.

>%„ de vreugde over de overwin-
tie ni

ln dere uzenslalom èn de vier-
cle b]aa js op de slalom, was er ook
v°l\va p over de Sroei naar
Ihet assenheid van zijn sport. „Voor

ri° wboarden is net een ëoede
Vatl °at de FIS zich er met ingang
fetrnd "'t seizoen over neeft ont"
h et o aldus Remmelink, die in
aPDa^ stenriJkse Kaprun zelfs een
hij,?. ement heeft gehuurd, zodatJ dagelijks kan trainen.

Federation naar de Federation In-
ternational de Ski was voor Thedo
Remmelink niet zon grote stap. De
Achterhoeker had zich al langvoor-
bereid op de onvermijdelijke evolu-
tie van het snowboarden. Remme-
link: „Ik wist al langer dat de FIS
bezig was het snowboarden in te lij-
ven, maar ik heb tot het laatste
moment gewacht om over te stap-
pen. Het is niet zo dat ik het bij de
Snowboard-federatie niet naar
mijn had, maar de FIS is dé grote
club in de ski-sport. Die organisatie
heeft de juistecontacten en de kans
is nu ook veel groter dat snowboar-
den een olympische discipline
wordt." Samen met Remmelink
stapte de helft van de professionele
snowboarders over naar de FIS.

Het gaat degoede kant op met snowboarder Thedo Remmelink. Foto: AP

ae International Snowboard

zich al weer op de volgende World
Cup-wedstrijd, komend weekeinde
in Pits-Tal. „Ik ga er donderdag al
naar toe om het parcours te verken-
nen en een beetje te trainen. Nee,
keihard trainen doe ik niet meer. Ik
ben al in topvorm. Het is nu zaak de
conditie te onderhouden."

De historische triomf in Kaprun
werd een dag later gevolgd door een
knappe vierde plaats op de slalom.
Remmelink, al zes jaar bezig als
professional: „Ik denk dat alle trai-
ningsarbeid nu toch zijn vruchten
afwerpt. Voor deze wereldbeker-
wedstrijd had ik al negen weken in
de sneeuw getraind. Dat dereuzen-
slalom zo goed ging, had ik eigen-

ljjk wel verwacht. Dat moet nu ook
mijn specialiteit worden. Maar de
vierde plek op de slalom was een
aangename verrassing."

Remmelink genoot in zijn apparte-
ment in Kaprun, dat hij samen met
broer Sjoerd bewoont, niet lang na

van zijn spraakmakende zege.
Maandag deed hij even helemaal
niets. „Nou ja, niets... Ik heb het
huis opgeruimd. Dat lag namelijk
onder een laag confetti vanwege de
prijsuitreiking."

Immiddels richt de snowboarder

Erica Terpstra

sport
limburgsdagblad
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Administratiekantoor Adbeco
voor (loonadministraties, jaar-
rekeningen en fiscale aangiften.
Op de Graaf 44,6438 JCOirsbeek.
04492-5820. Fax 04492-4887.

Techn. buro Jos Smeets b.v.
Kampstr. 4 Geleen. 046-743865.
Frigo-metal b.v. Fort. Willemweg 53-59
Maastricht 043-216616.
\\\\\W__________________M

OPEL
Opel Bergsteyn
APK-keuringsstation, Rijksweg 61,
Berg en Terblijt. Tel. 04406-41700.

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

j>M_______M_______M
Geevers carrosseriedelen
Originele onderdelen alle Europ. auto's.
Imitatie alle pers.auto's. Nuth,
Thermiekstraat 1.045-244242.

A—WWrT^WrW-WWW—WWMMWWm\ m______\

BREMEN
Automaterialen, APK-keuringen, accu's,
uitlaten. Kampstraat 59, Landgraaf.
Tel. 045-31 1784. 's Zaterdags gesloten.

"" _____ i

Auto Konings b.v.
Mgr. Vranckenstraat 20 Sittard.
Tel.: 046-516046.

GEKU Autokeuringen
Versilienboschweg 7 Hrln. 217495. APK
keuringen z. afspraak ’67,50 mcl. co. +
koplamp afstel. Herkeuren gratis. Off.
onafh. erkend APK-keuringsstation.

Autorijschool Sjef Oörenberg
Bovag erk. motor- en autorijschool.
Tevens voor uw automaat- en vrachtw.
opl. Al meer dan 25 jr. uw vertrouwd
adres. Sparstr. 7 Heerlen. 045-213735.

Auto/motorrijschool Sturmans
Rdr. Hoenstraat 181,6433EE
Hoensbroek. Tel.: 045-220166.

Autorijschool Ger Scheyen
BOVAG-erkend. Tel.: 045-415601.
Al 32 jaareen begrip.
J.v. Maerlantstr. 21,6416TV Heerlen.

| MlilllllllllllllUll—Autosch.herstelbedrijf
JoKoenen
Verlengde Klinkertstraat 22,
Hoensbroek.
Tel. 045-215450. Focwa-lid.

Garage Veneken B.V.
Verhuur van persw., bestelauto's en
busjes, jong wagenpark, 25 stuks.
Heesbergstr. 60 Heerlen.
Tel.: 045-412641.
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Verantwoord slaapcomfort
Heerlen, Bongerd 29.

Tel. 045-717324
Geleen, Raadhuisstraat 8.

Tel. 046-743030.

j Zeecontainers
Tekoop/te huur 3-6-12 mtr.
Franco gelost te leveren.
Centraal Depot Moerdijk.
Schouten Container Service
Tel.: 01680-81000 Fax: 81008

Kwaliteitdak. Tel. 045-424050
Voor al uw pannendaken, platte- en
leiendaken, lood- en zinkw., isolatie en
dakbeschot. Vraag vrijbl. prijsopgave.

G. Heutmekers b.v.
Groothandel in dakbedekkings-
materialen, lood en zink.
Sluisweg 4 Bom.
Tel.: 04498-53100.

Zuiddak b.v. Landgraaf
Bit. en kunststof dakwerk, shingles en
dakterrassen. Verk. dakrollen, isol. en
daktegels. Indus.terr. Strijthagen.
Ampèrestraat 5. Tel. 045-314218.

Spiral BV
Fabriekstraat 7
5961 PK Horst
Telefoon: 04709-84222
Telefax: 04709-84333

SPIKAL
MCUUMVfMmfIMUIKAII

Organisatie voor gecontroleerde
huis-aan-huisverspreiding van
drukwerkenetc. voor geheelZuid-
Nederland.. I ■ ■'■' ■■:■■; .. ■■■■_■■ ■ i. , .

Groenevelt-Greven-OffSet
Voor al uw handels-, reklame- en
fam.drukw. Buizerdweg 6,6374 BS
Landgraaf. Tel. 045-312600.
Fax 045-326772.

Glashandel Derissen B.V.
i Langheckweg 8, Kerkrade, 045-462020,

voor al uw glasreparaties - verkoop van
alle soorten glas - glas in-lood - en
slijpwerk - isolatie plaatsen - snelle
service door eigen 24-uurs service,
altijd bereikbaar onder ons eigen tel. nr.
045-462020.

/ iT^^ GLAS HERSTELLEN

’ _.- i GRATIS BELLEN
/ 060226688

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

Bosman Sittard. 046-515852
Handelsstraat 32, Handelscentrum
Bergerweg. Leveringen van
zand, grind, teelaarde, cement, beton-
tegels, siertegels, maaskeien, klinkers,
bielzen enz. Ook op zaterdag geopend.

DAEMEN'S
HOUTWARENFABRIEK

MINGERSBOR6ERWEG 7
8367 J» ÜBACHSBERG

045-751253

Het zagen van emballage en pallethout.
Fabricage van gereedschapstelen en
houtdraaiwerk. Rooien van bomen.
Goedk. stookhout. Te koop gevraagd
populieren. Fax 045-753754.

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

Bosch keukenstudio A. Eggen
Akerstraat Noord 160,6431 HR
Hoensbroek. Tel. 045-213027.
Levering Bosch inbouwapparatuur.

@— i
Nijverheidsweg 17-18 Stem, industrie-
terrein Kerensheide. Tel.: 046-331367.
Voor complete install. van keukens -
sanitair " tegels - kastenwanden.

Vossen Keukens
Vernieuwen van defecte werkbladen,
spoel-units, alle inbouwapparatuur als
koelkasten, ovens, kookplaten etc. met
garantie. Glaspaleis, Kerkplein en
Eikenderweg 77 Heerlen.
Tel.: 045-717555.

\ w___-___________w____

Veldman naai- en breimachines
Heerlen, Nobelstr. 6, lel.: 045-716100.
Geleen, Raadhuisstr. 14, tel.: 046-746480.

_
Roermond, Neerstraat 62, tel.: 04750-31012.
.Anker, Bemina, Husqvarna.
Lewenstein. Rep. alle merken, geen
voorrijkosten.

Formido
Het adresvoor wand- en plafond-
systemen. Hoofdstraat 66, Hoensbroek.
045-214507.

"Marjoleins" natuurcentrum
De speciaalzaak bij uitstek in vitamines,
homeopatische geneesmiddelen en
natuurvoeding.
Geleenstraat 59 Heerlen.
Tel.: 045-713024.

Il Ha-Ra®
Districtdistr. Ha-Ra Co-Ma
Schoonmaken gemakkelijk, snel en
milieuvriendelijk. Tel. 045-223910. Fax
219558. Wij zoeken nogconsulentes.

N.K. Verweijst 045-213760
Bongaardstraat 1e Hoensbroek. Wij
ontstoppen uw riool en afvoer met de
modernste app. Tev. dakgootbekl. met
onderhoudsvr. alu.plaat in div. kleur.

LfIUMEN
SIMPELVELD

ROLLUIKEN ZONWERING

Beitel 110a, 6422 PB Heerlen, postbus
21099,6369 ZHSimpelveld.
Tel.: 045-423848/442129.

MICA Zonwering
Rolluiken * jaloezieën * zonnescher-
men. Vraag vrijbl. prijsopgave.
Showroom: Sittarderweg 116 Heerlen.
Tel.: 045-721658.
Mithra-Heroal b.v.
Het vertrouwde adresvoor al uw
rolluiken of onderdelen, kunststof
schroten, service of reparaties. Beitel 4,
6466 GZ Kerkrade.
Tel.: 045-413049.

_t mmw^ __^______
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Math. Linssen VOF
s Tel. 045-241587.

Bergerw. 20 Nuth. Onderh. cv. 01
waterleid., geiser, boiler, gas-
waterinstall. Erk. schoorsteenvege

Boy Hoen. Tel. 045-226309 I
Voltalaan 21, Hoensbroek, erkenflj. rijk en brandweer. Ook uw adresi
glas-, gevel- en tapijtreiniging.

G.V.L Restauratie. 045-22^. Stralen van meubels, autoplaatwef
velgen, chassis, etc. Spec. gevel- Jreiniging, renov. kelderafdichting, I
voegw., vochtwering 10 jr. schrift' I
garantie.
i

Daemen Kunststoffen
Verandadakplaten, plexiglas of
Lexanther-moclear.
Hofdwarsweg 7 Geleen.
Tel. 046-753865.

f~ uwverhuizer
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tf—ï<É__Z^jr-' c_ n 'Reparatie van
zitmeubelen!

ïf__^ZlSZZZj^
Reparatie en herstofferen van zitmeubelen is -*

appart! Arnoldussen verwerkt hiervoor oa
kegelveren. paardehaar en geplozen erin*

Dat zegt al genoeg! iI .ARNOLDUSSEN
INTERIEURS - OBJECTEN - MEUBIL*

i Stßemigiusslraat22-6369 EM SimpelveW Tel MS- 4*^

Ha-to.- Spotgoedkoop
Heroal rolluiken in alu. en pvc, zonneschef""
vertikale jalouzieën. Tel. 045-458226,
Maria Gorettistraat 139,Kerkrade.

Venetian fclinA
j Kerkrade f$V
Zonweringskonstrukties, jalouzieën.
markiezen en rolt. in alu., staal + PvC
Kipstr. 30-32 Kerkrade. 045-453416- ,

1
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