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Coalitie: 'Collegegeld minder omhoog

Paars kraakt
onderwijsplan

Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - De regeringspartijen PvdA, D66 en VVD
willen dat het collegegeld toch minder omhoog gaat dan
de 1000 gulden extra die minister Ritzen heeft voorzien.
De coalitiefracties willen kijken of er elders in het hoger
onderwijs bezuinigingen te vinden zijn, waardoor de stu-
denten kunnen worden ontzien.
Ritzen voerde gisteravond zonder
succes spoedoverleg met de univer-
siteiten en hbo's. De veelgeplaagde
bewindsman blijft vasthouden aan
de 1000 gulden extra collegegeld.
Daarmee zit het overlegrond de be-
zuinigingen op het hoger onderwijs
opnieuw vast.

Volgens Ritzen is het kabinet 'uit-
gedacht' en is het akkoord van af-
gelopen vrijdag het 'maximaal
haalbare. De bewindsman had ge-
hoopt dat de voorzitters van VSNU
(universiteiten) en de HBO-raad -die vrijdag het akoord onderteken-
den - een idee hadden om de colle-
gegeld-pijn te verzachten. Dat
bleek gisteravond niet het geval. De
instellingen in het hoger onderw.js
weigeren die-1 rin het eigen vlees te
snijden om zo de studenten te ont-
zien. Ritzen liet daarop weten 'on-
verkort' vast te houden aan de 1000
gulden.

Met dat standpunt staat hij nu al-
leen. Maandag lieten de universitei-
ten en hbo's al weten tegen de ver-
hoging van het collegegeld te zijn.
Gisteren gingen ook de regerings-
partijen om. PvdA, D66 en VVD
willen toch bekijken of er andere
bezuinigingsposten te vinden zijn,
waardoor er minder dan 1000 gul-
den bij het collegegeld hoeft. Daar-
mee staat het hele akkoord van
afgelopen vrijdag weer op losse
schroeven, omdat de verhoging van
het collegegeld het gros (200 mil-
joen) van de bezuiniging moet ople-
veren.

De PvdA wil onder meer bezien of
er universitaire studies zijn die
overgeheveld kunnen worden naar
het (goedkopere) hoger beroepson-
derwijs. De VVD heeft al geopperd
de verhoging te beperken tot 500
gulden en die niet meer te compen-
seren voor de lagere inkomens. In
de plannen van Ritzen wordt de
1000 gulden voor ouders met inko-
mens tot anderhalf keer modaal
(60.000 gulden) volledig gecompen-
seerd. De VVD hikt aan tegen deze
last voor de hogere inkomens.
PvdA en VVD vinden bovendien dat
de universiteiteneerder moeten be-
zuinigen dan in 2001, zoals het ak-
koord meldt. Volgens de PvdA is
het fors hogere collegegeld alleen te
verdedigen als de universiteiten
snel beter onderwijs leveren.

Pech voor
rijkswacht

JJEHK-DE-STAD - Pech giste-
Vo°r de Belgische rijks-

trnt tl^dens een snelheidscon-
01e. De agenten hadden langse weg van Hasselt naar DiestJJJi] Herk-de-Stad een 'neu-

, aie auto met daarin een ra _
gezet. Door kort-uiting in de bedrading van de
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slpu6 Limburg beschikte over

echts twee meettoestelen.

het weer

-2,NNIG en kouder
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Bende int
800 gestolen
postcheques

in Zwitserland
ZÜRICH - Een vanuit Nederland
en België opererende bende heeft
788 gestolen girobetaalkaarten van
de Nederlandse Postbank in Zwit-
serland verzilverd. Daarbij werden
220.000 Zwitserse franken - zon
290.000 gulden - geïncasseerd. Zo
maakte de Zwitserse justitie giste-
ren in Zürich bekend.
Een verdachte is aangehouden. Het
gaat om een 31-jarige uit Zaïre af-
komstige man die in België als
asielzoeker leefde. Volgens de Zwit-
serse justitie heeft hij eigenhandig
meer dan 500 girobetaalkaarten
verzilverd. Voor elke reis naar
Zwitserland ontving hij van zijn
opdrachtgevers bijna 5000 gulden,
zo bekende de man.
De girobetaalkaarten werden in
Nederland bij inbraken in wonin-
gen en auto's gestolen. De verzilve-
ring in Zwitserland begon septem-
ber 1993 en werd, met tussenpozen
van vaak enkele weken, tot maart
1994 volgehouden. Van de 808 aan-
geboden betaalkaarten werden er
slechts 20 geweigerd omdat de post-
medewerkers in Zwitserland arg-
waan kregen en in Nederland na-
vraag deden of tot uitbetaling kon
worden overgegaan.
De daders werden hoogstwaar-
schijnlijk door een in Nederland en
België werkzame bende gerecru-
teerd en hadden meestal de bij de
betaalkaarten horende betaalpas en
Nederlande paspoorten bij zich
waarmee ze zich identificeerden. De
naam in de paspoorten was veran-
derd in de naam op de girobetaal-
kaarten.

Wonen in kleine gemeente
fijner dan in grote stad
Van onze redactie binnenland

ROTTERDAM - Burgers in kleine
gemeenten zijn tevredener over hun
gemeente dan burgers in grote ge-
meenten. Vooral op onderwerpen
als veiligheid, gemeentelijke finan-
ciën en milieu zijn de verschillen
aanzienlijk.

Dit blijkt uit landelijk onderzoek
van het Rotterdamse onderzoeksbu-
reau Regiodata. Eén op de tien in-
woners van grote gemeenten (meer
dan 100.000 inwoners) vindt de ei-
gen gemeente niet fijn om in te wo-
nen. Dit is twee keer zoveel als in
gemeenten met minder dan 10.000
inwoners. Zeventig procent van
burgers in grote gemeentenvindt de
kans groot dat zij slachtoffer wor-
den van criminaliteit. Veertig pro-
cent voelt zich zelfs vaak onveilig,

iets wat in kleine gemeenten bij drie
procent van de inwoners het geval
is.
De onderzoekers noemen de uit-
komsten opmerkelijk. „Zeker als je
ziet dat tot op de dag van vandaag
veel kleine gemeenten bij grotere
worden gevoegd, zoals nu Rosmalen
bij Den Bosch. Juist de gemeenten
die groter willen worden, zijn slecht
gewaardeerd," aldus drs. J. Lasker
van Regiodata. Hij vindt de stelling
dat de burger in kleine gemeenten
gemakkelijker bij het bestuur be-
trokken kan worden 'zwakjes. Vol-
gens Lasker zijn in grotere gemeen-
ten de contacten tussen burgers en
gezagsdragers gewoon slecht gere-
geld.

Met het onderzoek waarvoor een
kleine 800 Nederlanders werden
geïnterviewd, presenteert het be-
drijf een nieuw onderzoeksterrein.

Geruchten laten Verstappen koud
DOOR IVO OP DEN CAMP

ENSTONE/MONTFORT - Jos
Verstappen gaat er nog altijd
vanuit dat hij volgend jaar als
tweede rijder naast Michael
Schumacher bij Benetton rijdt.
De berichten uit Frankrijk dat
de Limburgse formule 1-coureur
zijn plaats bij de Brits/Italiaanse
renstal moet afstaan aan Johnny
Herbert, bestempelt Verstappen
als een gerucht. „Ik heb een con-
tract voor 1995. Ik hoef me dus
niet druk te maken."

Maria Bellanca, woordvoerster
van Benetton, ontkent eveneens
dat Johnny Herbert als tweede
rijder is vastgelegd. Zij wil ech-
ter niet bevestigen dat Jos Ver-

stappen al
zeker is van de
plaats naast
wereldkam-
pioen Schu-
macher.
„Wie in de
tweede auto
komt te zitten
hopen we nog
dit jaar be-
kend te ma-
ken," aldus
Bellanca.

Het nieuws
dat Herbert,
die Verstappen al bij de laatste
twee races van dit jaar in Japan
en Australië verving, gecontrac-
teerd is door Benetton kwam van
het Franse persbureau AFP. De

betreffende
journalist
blijft erbij dat
zijn informatie
juist is. Hij
ontdekte dat
Ligier, de
Franse renstal
die eigendom
is van Benet-
ton-teamchef
Flavio Briato-
re, voor 1995
naast Olivier
Panis inmid-
dels ook de
Japanner Agu-

ri Suzuki heeft gecontracteerd.
Aanvankelijk was het de bedoe-
ling dat Herbert de tweede Li-
gier zou besturen.
Suzuki zou zijn vastgelegd, om-

dat Ligier volgend jaargraag wil
rijden met een Mugen-Honda-
krachtbron. De Japanse moto-
renfabrikant zou als tegenpres-
tatie een landgenoot als tweede
rijder geëist hebben. Deze versie
wordt niet onderschreven door
de Ligier-leiding. „Alleen Panis
ligt vast voor 1995. Over de mo-
toren en de tweede rijder moet
nog onderhandeld worden," al-
dus woordvoerder Richard
Grandy van de Franse renstal.
Hij wil echter niet ontkennen
dat de namen Mugen-Honda en
Suzuki genoemd worden.

Zie verder pagina 21

" Verstappen vertrouwt
Benetton

Asielzoekers
in Schimmert
moeten weg
van de raad

Van onze verslóggever
NUTH - De 400 asielzoekers in het
voormalige klooster Op de Bies in
Schimmert dreigen per 1 januariop
straat komen te staan. De gemeen-
teraad van Nuth besloot gister-
avond de onderhandelingen met Jo
Rödiger, eigenaar van Op de Bies,
over de voorwaarden van de asie-
lopvang met onmiddellijke ingang
te beëindigen.
Nuth houdt vast aan sloop van het
hoofdgebouw na vier jaar, terwijl
Rödiger het pand veel langer voor
asielopvang wil reserveren. Indien
Nuth vasthoudt aan de sloopver-
plichting stapt Rödiger direct naar
de rechter voor vernietiging van de
huidige overeenkomst.
De Nuther zakenman geeft boven-
dien geen toestemming voor het
vastleggen van de bouwkundige en
esthetische toestand van het pand
per 1 januari 1995 op foto- en film-
materiaal. Nuth wil met die voor-
waarde verpaupering voorkomen.
Burgemeester Elly Coenen; „De ge-
meente onderhandelt reeds acht
maanden met Rödiger. Al die tijd
weigert hij te voldoen aan een aan-
tal voorwaarden. Ten aanzien van
de asielzoekers is Nuth zeker niet
ongastvrij. Er is een overeenkomst,
ondertekend door Hedy d'Ancona,
waarin staat dat indien er geen ak-
koord wordt bereikt met Rödiger de
asielzoekers op 1 december 1994 uit
Schimmert moeten vertrekken. In-
middels is die datum met één
maand verlengd. Wordt 1 januari
niet gehaald dan moet het ministe-
rie aan Nuth dagelijks een dwang-
som van tien mille betalen."

Vijftig doden
na drinken van
illegale vvhiskey

LUANDA - Het drinken van il-
legale whiskey die is aange-
lengd met een vliegtuigbrand-
stoftoevoegsel heeft de afgelo-
pen twee weken aan meer dan
50 mensen in de Angolese
hoofdstad Luanda het leven ge-
kost.
De goedkope, zelfgestookte
whiskey, die wordt aangelengd
met methyl-alcohol, wordt
steeds populairder in de stad.
De drank wordt uit graan dat
door hulporganisaties ter be-
schikking wordt gesteld gedes-
tilleerd en daarna wordt de
methyl-alcohol toegevoegd.
Het is aannemelijk dat veel
meer mensen aan het drinken
van 'kaporroto' zijn gestorven,
zo meldde de politie, omdat al-
leen de mensen zijn geteld die
in ziekenhuizen in Luanda wa-
ren oüsenomen.

Hoogste
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# Een oude Bosnisch-Servische vrouw zit haar tijd uit
in een vluchtelingenkamp in het westbosnische stadje
Grahovo. Samen met zon 4.500 anderen vluchtte ze voor
artilleriebeschietingen door Bosnische Kroaten.
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Wonder
Haar bekering tot de schilderkunst voltrok
zich als een wonder: volgens een dertiende
medeplichtige, Monique Verdussen, moet
ze die op zekere dag - de kinderen waren
toen al de deur uit - hebben toevertrouwd
dat ze begonnen was met tekenen, en dat
niet als tijdverdrijf: „Ik ga exposeren." Zij
koos voor het tekenen van naakten en ge-
zichten. „Ik hou van uitdrukkingen, hou-
dingen, de ontmoeting met mensen. Er is
altijd iets fascinerends en aangrijpends in
de overgave die uitgaat van een menselijk
lichaam." Die zienswijze ziet men aan haar
werken af, hoewel ze niet als portretten
zijn opgezet.
Zij heeft altijd willen schilderen, geïnspi-
reerd door de kunst van grote voorgangers
uit het Vlaams expressionisme, maar zeker
ook uit de École de Paris, waarmee de
Brusselse kunstwereld al vroeg vertrouwd
was. En van de Art-Nouveau-schilders als
Klimt, Kokoschka en Egon Schiele.

Het esthetisch gevoel is misschien op haar

Bourgondische leefwereld terug te voeren,
misschien ook op haar genen. Als het waar
is wat Hugo Claus ooit van de Belgen moet
hebben gezegd, dat rijk en arm overeenko-
men in wansmaak, dan ontbreekt het niet
aan uitzonderingen op de regel. Misschien
heeft hij wel willen signaleren dat Belgen
individualisten zijn, in alles en ook in hun
kunstliefde. Nicole Dubuisson is niets an-
ders dan dat. Eigenzinnig dus. Zij ook.

Zij kiest voor een schilderkunst waarin tra-
ditie heerst, waarin ze de warmte vindt van
de Intimisten en de elegantie van Klimt.
Waarin de deftigheid valt aan te treffen
van rijke huizen, mooie stoffen en exotisch
parfum.
Als zij geen aansluiting zoekt bij de heer-
sende trends is daarmee geen tekort aan
oprechtheid aangetoond. Haar thema leent
zich tenslotte niet voor abstractie of con-

ceptualisme. Wie zal zeggen dat het niet
eigentijds is. Er is, buiten een enkele tanga,
trouwens geen draad textiel te vinden waar
men een versleten modieuze trek van af kan
lezen. Waar wel haar oprechtheid van kan
worden afgelezen is van de soberheid van
haar handschrift en van haar materiaal:
pastel, beits, houtskool en aquarel. Maar
meer nog van de indringendekracht waar-
mee zij haar modellen typeert; ze zijn ano-
niem, maar altijd op een roerende manier
aanwezig. Uit een kritiek geciteerd: 'Niets
van dit alles is banaal of futiel. De kracht
van de tekening en de intensiteit van de
emotie zijn uitzonderlijk. Een benadering
die niet onopgemerkt zal blijven'.

" Aquarel van Nicole Dubuisson, te zien in galerie Artisart.
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Nuldrieënveertig
in Maastricht
MAASTRICHT - Jong*; Maas-
trichtse beeldend kunstenaars
exposeren tot en met 22 januari
in het gebouw 'Landbouwbe-
lang', Maasmolendijk in Maas-
tricht. De expositie wordt vrij-
dagmiddag geopend en is te
bezichtigen van woensdag tot en
met zondag van 14 tot 17 uur.

De tentoonstelling concentreert
zich op schilderijen/ tekeningen
en installaties. Andere gebieden
zoals de beeldhouwkunst zijn
buiten beschouwing gelaten. De
expositie probeert de kunstwer-
ken niet onder eenzelfde noemer
te vangen, maar verschillen in
visie en aanpak naast elkaar te
plaatsen. De kunstenaar achter
en in zijn werk staat centraal;
daarom is gekozen voor kleine
solo-presentaties en installaties
in plaats van een algehele com-
binatie.

# Poppenspeler en beel-
dend kunstenaar Pieke
Dassen.

kunst

Art-Nouveau-pand vol vrouwelijk naakt en keramiek

Eigenzinnige expositie
in galerie Artisart

DOOR PIETER DEFESCHE

MAASTRICHT - De tentoonstelling in ga-
lerie Artisart mag dan geopend zijn door de
heer Thijs Wölltgens - het feit dat ze er is,
nog tot en met de laatste dag van het jaar,
haar vorm en haar inhoud, dankt ze aan
drie vrouwen. Aan Marlies Stegeman, de
eigenzinnige galeriehoudster, aan Anneke
Kockelkorn-Hanssen, keramiste van repu-
tatie, ook al eigenzinnig, zoals de tekst van
de uitnodiging beweert, om de manier
waarop ze voortborduurt op het thema pot-
met-deksel. En dan tenslotte de Brusselse
Nicole Dubuisson, van wie wij nooit ge-
hoord zouden hebben als zij niet via de
Brusselse Poort en de Brusselsestraat haar
weg naar het Art-Nouveau-pand van Arti-
sart op de Grote Gracht had gevonden.
Brusselaars hebben een neus voor Art-
Nouveau-panden.
En dat zou betreurenswaardig zijn geweest,
want zij steelt de show, met zeker dertig
schilderijen 'op een thema dat zo oud is als
de wereld': het vrouwelijk naakt. Zij maakt
deze vrouwengeschiedenis volledig met de
medewerking - een catalogus spreekt van
compliciteit - van niet minder dan twaalf
vrouwen met welluidende voornamen, zul-
ke waarmee men ooktijdschriften aanduidt
en betere parfums. Misschien komen ze uit
die door Parijs geïnspireerde wereld ook
wel voort. Die wereld is de kunstenares zelf
in ieder geval niet vreemd. Zij is in de
kunstwereld niet terecht gekomen zonder
de École des Beaux Arts te hebben doorlo-
pen - maar zij deed er mode en couture.

Verstorven
De keramische objecten van Anneke Koc-
kelkorn-Hanssen voegen zich met hun ver-
storven kleurstellingen zonder moeite tus-
sen de schilderijen. Ze behoren tot ver-
schillende perioden van haar creatieve
activiteit. Sommige nog op biomorfe vor-
men geïnspireerd - de latere bijna geome-
trisch abstract van vorm, maar alles afge-
leid van het primaire en eeuwenoude pot-
en-deksel idee. Vooral in de latere is het
deksel zo in de vorm opgenomen dat men
het moet zoeken. Het réchte oppervlak is
hier en daar met arabesken versierd. Soms
heeft het een relief-structuur. Maar het is
altijd van een fraai aardkleurig glazuur
voorzien, ten dele verkregen door het in-
voeren van zout in de hoog-opgestookte
oven.
Ofschoon zij er zelf niet van wil weten, zijn
de associaties die de strakke vormen wek-
ken sterk verbonden met architectuur.
Meest archaïsche architectuur, zoals men
ze vindt in woestijnen. Sommige objecten
vertonen spleten en poorten in het platte
vlak. Wie er een bloem in wil zetten moet
oppassen: ze zijn niet altijd met inwendige
constructies dichtgemaakt. Kwestie van
deksel afnemen: valt er licht in, valt er wa-
ter uit.

Heel suggestief is de installatie van een
aantal architectonische objecten op een
kniehoog vlak in de kelder. Een van die
Maastrichtse vestingkelders met een tonge-
welf. Men denkt aan een woestijnlandschap
met piramiden, of eerder woonvormen om
hun poorten en doorgangen, alles vanuit
een vliegende schotel gezien. Voor Anneke
Kockelkorn is in wezen allemaal potvorm... en op diebasis zal haar volgende presen-
tatie best wel weer meer met bomen dan
met bouwwerken van doen hebben: ze kan
op het thema nog heel lang voort.

Maastricht. Galerie Artisart. Nicole Du-
buisson. Anneke Kockelkorn.

exposities
Nuldrïeënveertig toont het werk
van zestien kunstenaars bij wie
enige verwantschap in 'benade-
ringswijze is aan te wijzen. Zo
heeft het werk van Désirée Pal-
men, Pasealle Kusters, Ron
Bernstein en Anke Schafer als
gemeenschappelijk element de
'manipulatie van invalshoeken
en onderscheidingen.

Bij het bekijken van de schilde-
rijen van Jacqueline Böse en
Alex Zeguers en de tekeningen
van Jaap de Graaf dringt zich de
vraag op: Welke relaties bestaan
er tussen de handelingen van de
kunstenaar en het uiteindelijk
resultaat? De opbouw van een
beeld uit verschillende beteke-
nisdragende elementen blijft
zichtbaar in de werken van Ton
Boelhouwer, Roel Knappstein,
Benoït Hermans en Ingeborg
Meulendijks. Ines den Rooyen,
Sushan Kinoshita en Rik Meyers
samen met Norbert Grunschel

zijn uitgenodigd om een speciale
installatie voor de ruimte te ma-
ken. Paul Devens tenslotte zal
het geluidswerk 'Belt 3' presen-
teren.

Atelierroute
in Heerlen
HEERLEN - De gemeente Heer-
len wil aandacht vragen voor de
in de stad woonachtige kunste-
naars. Ze heeft voor het eerst een
zogenaamde atelierroute in het
leven geroepen die "komend
weekeinde gehouden wordt. Za-
terdag en zondag kunnen geïnte-
resseerden een bezoek brengen
aan in totaal 28 Heerlense kun-
stenaars. Die zullen hun atelier
openstellen en een toelichting
geven op hun werk.
De atelierroute is gratis ver-
krijgbaar bij de gemeentelijke
informatiedienst, de gemeente-

lijke culturele instellingen, de
stichting Hee-Art en de VVV.

recept

'Veilige' Tiramisu
In deze tiramisu zijn de sterke drank en eierdooiers
vervangen door advokaat waardoor het dessert
'veilig' genoemd mag worden voor zwangeren,
ouderen en mensen met een zwakke gezondheid.

ca. 16 lange vingers, 2 dl dl advokaat, ca. 250 gram
mascarpone (Italiaanse dike room), cacaopoeder

Schik in een schaal de helft van de langevingers en
lepel hierover de helft van de advokaat (ca. 6 eetle-
pels).

Schep hierop de helft van de masca'rpone en strijk
het oppervlak glad. Hierop schikt u de resterende
langevingers, verdeeld daarover de resterende ad-
vokaat en tenslotte de mascarpone.

Strijk het oppervlak opnieuw glad en bestuif de
bovenkant met cacao. Het handigst gaat dit met
een ouderwets theezeef je.

Zet de mascarpone tot gebruik minstens 2 uur in
de koelkast.

Het dubbeltalent
van Pieke Dassen
VENLO - De verwondering van
een dubbeltalent is de titel van
een expositie die zondag ge-
opend wordt in het Limburgs
Museum, Goltziusstraat 21 in
Venlo. De tentoonstelling, die tot
30 juli duurt, laat een selectie
zien uit het werk van Maas-
trichtenaar Pieke Dassen. Het
museum is geopend van dinsdag
tot en met vrijdag van 10 tot
16.30 uur.

In de expositie zijn een dikke
honderd speelpoppen te zien van;
poppenmaker en -speler Pieke
Dassen en een twintigtal werken
op doek en papier van beeldend
kunstenaar Pieke Dassen. De
kunstwerken hebben allebetrek-
king op Limburg.

oplossing gisteren

OPLOSSING E 1113
HORIZONTAAL: 1 gloeilamp;8 via; 9
ent; 10 aar; 12 melde; 13 inleg; 15
harde; 16 mol; 18 deken; 20 ante; 21
teren; 23 tele; 24 meestal; 26 eb; 28
oor; 29 den; 31 oe; 32 rapport; 33
Beveren; 34 ml; 35 are; 37 rek; 38
NT; 40 Duitser; 44 Uria; 47 reien; 48
lade; 50 todde; 52 pen; 53 Baam; 54
barre; 55 tarra; 56seg.; 57 nek; 59 lid;
60 modulatie.

VERTIKAAL: 1 gilde; 2 lade; 3 *^t
inborst; 5 It. 6 mand; 7 palet; 8
11 rekel; 12 man; 14 gel; 15 r^V
mout; 16 mee; 17 Let; 19 nege""!
21 terreur; 22 naderen; 24 moord\J
lever; 27 bal; 28 opa; 30 nek; 31
36 stiepel; 39 Midas; 41 iep; 42 *j
43 haard; 45 rob; 46 adrem; 48 V%
49 dra; 51 ergo; 53 Bali; 57 nu; 5» V
Winwoord: REGENBOOGKLAS^

Id-expotip

Sonja's Choice is de titel van de tentoonstelling die zondag wordt?
opend in Kunstcentrum Sittard, Leyenbroekerweg 113a. Sonja Go
schalk, een van de vaste kunstenaars van het Kunstcentrum, k°
acht collega's uit die twee jaar geleden ongeveer gezamenlijk afs'
deerden aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Maastric'
Margot Wilms, Arno Pelzer, Sonja van Kerkhoff, Josh Moll, HU
Königs, Moniek Gerrits,Kai Kuper en André Wiehager. De exposi'
is geopend van woensdag tot en met zondag van 14 tot 17 uur.

Uitgangspunt bij de keuze van Sonja Godschalk is haar nieuw _?
righeid naar de ontwikkeling van haar toenmalige medestudenten'
de behoefte aan hernieuwing van onderlinge contacten en uitwis*
ling van ervaringen. Dat heeft een gevarieerde tentoonstelling op?
leverd met een groot aantal kunstwerken in diverse technieken.

De expositie wordt zondagmiddag om 15 uur geopend door dep"*
Ger Kockelkorn.

# Zonder titel van Moniek Gerrits

puzzel van dedag

Welk winwoord komt er in het balkje?

HORIZONTAAL: 1 Ned. rivier; 4 stijf; 8 vlak; 12 wiel; 13vermogend
14 drank; 15 slotwoord; 17 jaargetijde;19 zak; 20 verfstof; 22 dwa'
ling; 24 kerel; 25vochtig; 27 tekort; 29 houtsoort; 32 Europeaan; 3*
larve; 36 melkprodukt; 38 drank; 39 sprookjesfig.; 40 boerebezit; 41
verbond; 43 haaksteek; 45 ruiker; 46 monster; 48kolossaal; 50meiS'
jesn.; 51 berg op Kreta; 53 koersverschil; 55 vertegenwoordigen 5&
zangstuk; 60 familielid; 62 bijb. fig.; 64 vr. titel; 65 pausennaam; 66
gevangenis; 67 pek; 68 welpenleidster; 69 kijken.

VERTIKAAL: 1 woekering; 2 vochtmaat; 3 levenslucht; 5 trapde^ K
6 Ned. rivier, 7 polis; 9 openbosplek; 10 op dewijze van; 11 afstam' St
meling; 16 pakken; 17 evennachtslijn; 18 menens; 19 zuivelprodukt __
21 Ned. Aardoliemij.; 23 snel; 26reukwater; 27soldatenrij; 28zintuig! k
29 keur, 30 nieuwigheid; 31 zandaal; 33 lidw.; 35priem; 37 uitroep! .
42 plant; 43 gang; 44 unieke; 45 tinne; 47 meisjesn.; 49 lofdicht; 52 |
schors; 53 lerland; 54 huidsmeer; 55 koraaleiland; 56 gereedschap! ;
57 losse naad; 59 meisjesn.; 61 weigering; 63 gard.
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Volgens het vorige week bereikte
compromis gaat het hoger onder-
wijs pas in de volgende eeuw echt
inleveren, en krijgen ze er deze pe-
riode zelfs een half miljard bij om
reorganisaties voor te bereiden.Dat
geld moet in overleg met de studen-
ten besteed worden aan beter on-
derwijs, zo hebben Ritzen en het
hoger onderwijs gisteravond ge-
zegd. Het CDA eiste gisteren in de
Kamer opheldering van Ritzen over
zijn 'zigzag-beleid'. De oppositie-
partij wil dat de bewindsman in een
brief uitlegt wat de waarde van het
akkoord van vrijdag nog is. „Er is
geen touw meer aan vast te kno-
pen," aldus fractievoorzitter Heer-
ma.

binnen/buitenland

3DAS-systeem maakt alle
pasjes fraudebestendig

Van onze redactie binnenland

KONINGEN - In het Gronin-
-T.^Useum is gistermiddag het
UAS-systeem' gepresenteerd,a,; bijvoorbeeld bankpasjes,

?egangspasjes en creditcards
Absoluut fraudebestendig maakt,

estig mensen van onder meerfn-ilips, Digital, Sédas (een com-
binatie van Joh. Enschedé en de
voormalige staatsdrukkerij Sdu)
p 1Akzo Nobel hebben het afge-
°Pen jaar aan de ontwikkelingan het kaartsysteem gewerkt.

Voor het systeem bestaat zowel
in binnen- als buitenland be-
langstelling.

3DAS staat voor 'Driedimensio-
naal Authenticatie Systeem. De
toepassingen van het systeem
zijn legio, zegt de 'uitvinder' van
3DAS, T. Tel uit Groningen. „Op

vrij simpele wijze kan op pasjes
en dergelijke een speciaal ken-
merk van drie bij drie millimeter
worden aangebracht. Omdat elk
3DAS-kenmerk weer anders is,
maak je daarmee zon kaart
uniek, waardoor namaken uitge-
sloten is," aldus Tel.
In de beveiligings en computer-

branche wordt het systeem ge-
zien als 'het ei van Columbus' in
de strijd tegen fraude.

Het Academisch Ziekenhuis
Groningen krijgt de primeur: het
3DAS-systeem zal hier als eerste
worden ingevoerd en gebruikt
worden als toegangscontrole.
Het Leyenburg Ziekenhuis in
Den Haag zal het 3DAS-systeem
binnenkort introduceren ter ver-
betering van de patiëntenadmin-
stratie. Met andere zorginstellin-
gen zijn besprekingen gaande
over invoering.

MinisterDijkstal kan komst 2000 extra agenten niet garanderen

Uitbreiding politie onzeker
.J^onze parlementaire redactie

IJ)- 1 HAAG - Politieminister
lat an met garanderen, de tweeduizend extra
ne Hn die het kabinet de k°--I(*e kabinetsperiode wily

nenstellen, er ook allemaal ko-
ti0 grond van de wet"Tgen de korpsen met de on-
!_]rier tweehonderd miljoen

gen n die zij daarvoor krij-1P n> doen wat zij willen.
,lk vaua'leerri a^een maar tegen de be-
".("„ Ts van de regionale korpsen
> .ü ' nooP dat u het voor meer
_s rv° P straat zult gebruiken," al-
-uil kstal gisteren in de Tweede

h

_
i?orstel van de PvdA om met

_l a fde budget twee keer zoveel
jein^f °P straat te krijgen, door het
■°lit aan (goedkopere)

is om dezelfde
.tn ansloos: Den Haag gaat daar

Dj. °ver.
11 .ri 'can evenmin aan de wens

IJigj PvdA voldoen om het beno-
B _r 6 e^ voor de opleiding van

■kjl a agenten in tijd naar voren ten-. Financiële regelgeving staat
toe. Dat betekent dat de'tfing van de eerste extra agen-

_
n in 1996 kan beginnen, zodatas m 1998 daadwerkelijk dienst

6ieh h
gaan doen-De PvdA maakt

Qaar grote zorgen over.

*_" 6n toonden zich zeer te-
H 0 psteld dat de minister maar
_t a^wachten wat de korpsen met

" .MXtra doen. VVD-woord-
tlkl derKorthals: „Dan kan het zijn

,7e hier voor niks zitten te pra-
tit e Minister Dijkstal:„Dat risico
.3.rJn-" Een en ander is het gevolg
Vrt eSm dit laar van kracht ge-

-6n nieuwe politiewet, die de
n een vee' grotere zelfstan-

'eid toekent. De VVD heeft daar
toet Dijkstal als woordvoer-

'' tegen gestemd.
Nuy en VVD overwegen deson-. ti

S een motie in te dienen die ereer komt dat het extra geld al-
v°or straatagenten mag wor-
Sebruikt. Die uitspraak dient

biji als steuntje in de rug voor
-_l in ziin overleg met de

_i§Sbeheerders.

'e 1a^ Part _en' en o°k Dijkstal wil-
S_d bet even kan voorkomen dat
Sebr v°or agenten door de korpsen
'i .?♦ §aat worden om begro-
ef8 forten af te dekken. De

.h n willen daarvoor honderd
,',en gulden, maarkrijgen er zes-

Vn°lgens kabinet, PvdA en VVD
j . t fn dekorpsen de het resteren-
fl.fic _0rt wel wegwerken door een
j entere bedrijfsvoering.

Aruba wel
apart in

tweede druk
paspoort

v fcN HAAG -De status aparte
v n Aruba krijgt een aparte
v helding in de tweede druk
P

ö het nieuwe Nederlandse
£ sPoort, die over ruim een jaar

Produktie wordt genomen,e eerste druk, die per 1 janua-
j Ultkomt en deels al verspreid
{V. wordt niet meer aangepast.
Sulh ZOU tientallen miljoenen
üi)l«ens en drietot zes maandengtstel kosten.

de toezegging de tweedepf11* van het paspoort aan te
j£ s^en heeft staatssecretaris
_au stamm van Binnenlandse

jj *erJ de Kamer gisteren kun-
ft overtuigen. Deze weeki jj*d bekend dat Aruba gepi-

d is omdat het land niet
t<_i-art verme^ wordt in de his-o2ilScne teksten die het visum-
tJlseelte sieren. De Kamer eiste

temeer daar deze
j^ ek de herdenking van 40 jaar
„Qrunkrijksstatuut op het pro-
fpmma staat.
5,,,* CDA zag gisteren zijn kans
v a°on om nog eens te pleiten
bef -^et °Pnemen van de af-

.q6 n 8 van se» kruis in het

-^Cüment. Dat gaat echter niet
cce e^r" ens Kohnstamm is

._ aanpassing van de
j^Kst geen probleem, maar zijn
He. .*e afbeeldingen taboe in

»^* fraudebestendige document.

Duitsers steunen evacuatie VN
Van onzeredactie buitenland

BONN/SARAJEVO - De Duitse re-
gering is in principe bereid een
eventuele terugtrekking van de
blauwhelmen uit Bosnië te onder-
steunen met inzet van troepen. Dat
maakte de christen-demokratische
premier Helmut Kohl gisteren dui-
delijk. Hij gaat ervan uit dat een
dergelijke beslissing de steun zal
krijgen van de meerderheid van het
Duitse parlement. De premier kreeg
bijval van de ministers Volker Rühe
van Defensie en Klaus Kinkel van
Buitenlandse Zaken.

De laatste onderstreepte dat Duits-
land behalve troepen voor logis-
tieke ondersteuning ook Tornado-
vliegtuigen moet inzetten om het te-
rugtrekkende VN-leger te bescher-

men. Bonn zal echter in geen geval
grondtroepen inschakelen.
In militaire kringen in Brussel en
Bonn wordt er rekening mee gehou-
den dat in de komende twee a drie
maanden een beslissing valt over
terugtrekking van de VN-vredes-
macht (Ünprofor) uit de vroegere
Joegoslavische republiek. De mili-
taire leiding van de Navo verzocht
maandag alle lidstaten van het
bondgenootschap troepen te leveren
als de VN-troepen worden terugge-
trokken.

De Navo ontving gisteren geen ver-
zoek van de VN om luchtsteun na
de Servische raketaanval van
maandag op de moslim-enclave Bi-
hac. Eén van de vijf Bengalese VN-
soldaten die daarbij gewond raak-
ten is inmiddels aan zijn verwon-
dingen overleden.
De Bengalezen werden in een dvi-

delijk als VN-voertuig herkenbaar
pantservoertuig aangevallen. De
wagen vloog in brand. Getuigen die
wilden helpen, werden door sluip-
schutters 'onder vuur genomen, al-
dus VN-woordvoerder Thant
Myint-U. Enkele seconden later
sloeg in de nabijheid van het bran-
dende voertuig een tweede raket in.
Aanvallen op blauwhelmen worden
principieel als reden voor Navo-
luchtacties aangemerkt. „Lucht-
steun in zon omgeving is uiterst
moeilijk," merkte VN-woordvoer-
der kolonel Merveldt maandag al
op.
De Servische autoriteiten stonden
gisteren toe dat drie hulpkonvooien
van in total veertig vrachtwagens
onder begeleiding van de VN Sara-
jevo binnenreden.

Defensie kiest voor
Apache-helikopter

Van onze redactie binnenland

DEN HAAG - Het ministerie van
Defensie heeft gisteren gekozen
voor de Amerikaanse Apache van
McDonnell Douglas als gevechtshe-
likopter voor de luchtmobiele bri-
gade (LMB). Het Amerikaanse toe-
stel laat daarmee zijn voornaamste
concurrent, de Tigre van het Frans-
Duitse consortium Eurocopter, ach-
ter zich-

Met de order is een totaalbedrag
van ruim 1,5 miljard gulden ge-
moeid. McDonnell Douglas zal ze-
ker 31 Apaches leveren, aldus een
zegsman van het Amerikaanse be-
drijf. Behalve de Apache en de Ti-
gre waren ook de A-129 van het
Italiaanse Agusta en de Super Co-
bra van het Amerikaanse Bell in de
race. Het was echter een publiek ge-
heim dat al in een eerder stadium
deze toestellen als kandidaat waren
afgevallen.

Formeel valt vrijdag in de minister-
raad het defintieve besluit over de
helikopterorder. Defensie gaat er
echter van uit dat het kabinet haar
voordracht zal overnemen. Minister
Voorhoeve en staatssecretaris Meij-
ling stuiten vrijdag wellicht nog op
weerwerk van minister Wijers. Eco-
nomische Zaken heeft een lichte
voorkeur voor de Tigre omdat Eu-
rocopter de Nederlandse industrie

op langere termijn betere compen-
satieorderskan bieden.
Een woordvoerder liet echter giste-
ren weten dat EZ 'tevreden is met
beide compensatiepakketten. Zo-
wel Eurocopter als McDonnell
Douglas boden Fokker, Hollandse
Signaal, Daf SP en Philips compen-
satieorders aan. De Amerikanen
willen zich voorts inspannen om
Akzo een betere toegang tot de
Amerikaanse markt te geven. Dat
kan voordelig zijn Voor de Twaron-
supervezel, waarvoor het chemie-
concern in de VS momenteel aan-
zienlijke invoerheffingen moet be-
talen.
Bij de keuze voor de Apache lijken
vooral de technische kwaliteiten
van de heli doorslaggevend te zijn
geweest. Het toestel heeft zich be-
wezen tijdens de Golfoorlog toen'
het een geducht en effectief wapen
bleek tegen Iraakse tanks.

De luchtmobiele brigadekrijgt ove-
rigens pas in 1997 de beschikking
over de door haar gewenste Apache
AH-64 D. Tot die tijd levert
McDonnell Douglas als interim-
oplossing tien toestellen van de
AH-64 A, de uitvoering die de Ame-
rikaanse strijdkrachten momenteel
in gebruik hebben. De AH-64 D is
een gemoderniseerde versie van de-
ze Apache. Nederland wordt na de
VS een van de eerste landen die met
deze 'moderne' Apache gaat vlie-
gen.

Russische troepen
grendelen Grozny af

Van onze redactie buitenland

MOSKOU - De Russische troepen-
macht die naar de Tsjetsjeense
hoofdstad Grozny oprukt, heeft de
stad gisteren vrijwel geheel afgeslo-
ten van de buitenwereld. De eerste
tanks van de kolonne die uit de

Zuidrussische stad Mozdok was
vertrokken, bereikten 's avonds de
stadspoorten.
Twee andere Russische pantserko-
lones moesten evenwel hun opmars
naar de hoofdstad bij het vallen van
de nacht op enkele tientallen kilo-
meter van Grozny staken. Maar de
hoofdstad is grotendeels afgesloten
van de buitenwereld. Hoewel de
Russen en de Tsjetsjeense delegaties
officieel nog met elkaar praten om
een politieke oplossing te vinden
voor het conflict, lijkt eert gewapen-
de confrontatie onvermijdelijk.

Woordvoerders van het Kremlin
hebben gezegd dat de uit 20.000
man bestaande Russische troepen-
macht die Grozny nu heeft omsin-
geld, de stad niet mag aanvallen.
Maar als de onderhandelingen in
Vladikavkaz, de hoofdstad van het
naburige Noord-Ossetië, misluk-
ken, staat Moskou klaar om 'al het
geweld te gebruiken dat noodzake-
lijk is' om de orde te herstellen in de
Kaukasische republiek, onder-
streepte minister van Buitenlandse
Zaken Kozyrev.

Deze onderhandelingen lijken in
een impasse te zijn beland. De
Tsjetsjenen verwierpen een ont-
werpvoorstel van Moskou dat voor-
zag in de 'ontwapening van de ille-
gale groeperingen' en het organise-
ren van 'vrije verkiezingen. Ook de
door de Russen aan de orde gestelde
machtsdeling in de republiek, die
zich drie jaar geleden eenzijdig van
Moskou afscheidde, wijzen zij cate-
gorisch van de hand.

Het besluit van president Jeltsin
troepen naar Tsjetsjenië te sturen
dreigt de kloof tussen de regering
en het parlement verder te vergro-
ten. Het Russische Lagerhuis, de
Doema, sprak gisteravond zijn on-
genoegen uit over het optreden van
regering inzake Tsjetsjenië.
De afgevaardigden namen een reso-
lutie aan waarin zij Jeltsin en de
regering oproepen alle beschikbare
en wettige middelen aan te wenden
om een einde te maken aan de ge-
vechten in Tsjetsjenië, meldde het
persbureau Itar-Tass. Vrijwel alle
parlementaire fracties, waaronder
de groepen die Jeltsin doorgaans
steunen, hebben de opmars van het
Russische leger in het opstandige
gebied veroordeeld.

punt uit

Bernhard
Het medisch team dat prins
Bernhard behandelt is 'niet on-
tevreden over de ontwikkeling'
van de 83-jarige patiënt. De si-
tuatie van' de prins is echter
nog wel degelijk zorgwekkend.
Dat heeft de Rijksvoorlich-
tingsdienst gisteren meege-
deeld. Prins Bernhard kampt al
ruim twee weken met een long-
ontsteking, die hij opliep na
een overigens geslaagde dar-
moperatie. De prins ligt in het
Academisch Ziekenhuis in
Utrecht (AZU). Voor zover be-
kend wordt hij daar 'af en toe'
beademd.

Moord
Tegen twee hoofdverdachten
van de moord op de 23-jarige
stewardess Christel Ambrosius
uit Putten is gisteren voor de
rechtbank in Zutphen ieder
vijftien jaar gevangenisstraf
geëist. Officier van justitieD.J.
Klunder vindt 'het wettig en
overtuigend bewijs ruim-
schoots geleverd' dat de Putte-
naren W.V.(23) en H.d.8.(34)
schuldig zijn aan doodslag en
aan verkrachting van de Put-
tense vrouw op 9 januari van
dit jaar. Tegen V. werd naast
de celstraf TBS met dwangver-
pleging geëist omdat psychia-
ters bij hem recidive mogelijk
achten.

Verdwijning
De verdwijning van de 88-jari-
ge mevrouw E. van Dam-Bak-
ker en haar 65-jarige zoon J.
van Dam uit Den Helder stelt
de politie voor een raadsel. Het
tweetal wordt al sinds 4 no-
vember vermist. Tot dusver
ontbreekt elk spoor. De moeder
deelde een woning in de Fazan-
tenstraat met haar zoon en
diens echtgenote. Toen laatst-
genoemde op de bewuste vrij-
dag thuis kwam bleken de bei-
de anderen te zijn vertrokken
met de auto van Van Dam. De
man had in het verleden wel
vaker in overspannen toestand
het huis verlaten, maar keerde
altijd na enkele dagen terug.

O.J. Simpson
De pleidooien in de zaak-O.J.
Simpson, het begin van het ei-
genlijke proces tegen de van
moord verdachte football- en
filmster, zijn mogelijk al op 4
januari. Rechter Lance Ito
heeft de juryleden gevraagd die
dag in de rechtszaal te ver-
schijnen. De bespoediging van
het proces is mogelijk gewor-
den nadat de verdediging afzag
van een lange hoorzitting over
de toelaatbaarheid van geneti-
sche tests als bewijsmateriaal,
zo meldden Amerikaanse me-
dia gisteren. Simpson wordt
ervan beschuldigd op 12 juni
zijn ex-vrouw Nicole en haar
vriend Ronald Goldman te
hebben doodgestoken.

Borssele
Minister Wijers van Economi-
sche Zaken is van plan de
Tweede Kamer nog voor het
kerstreces op de hoogte te stel-
len van het kabinetsstandpunt
over de toekomst van de kern-
centrale Borssele, al kan hij
geen 'absolute zekerheid geven'
dat hem dat op tijdzal lukken.

Nachtelijk protest

CDA hekelt
'zigzag-beleid'
minister Ritzen# Bewoners van de

Rotterdamse wijk
Schiebroek

trotseerden gisteren
wind en regen om

te protesteren tegen
de komst van een
nachtopvangvoor

drugsgebruikers. De
nieuwe lokatie moet
het eerder deze week

gesloten
drughulpproject

Perron Nul
vervangen.

Foto: ANP
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(ADVERTENTIE)

I Als u ons nu inschakelt voor een \
I voordelige reisverzekering, \
I kunt u onmiddellijk vertrekken. \
j Keken daar maar op. £>< I

Met je vakantie moet jekunnen gaan Zelfs als uw ski of surfplank er zonder verzekerd van een ongevallen-en ISl___v___!_ilH_fJ« aar_ïmZ,,n " vandoor gaat, biedt CZ een royale sportdekking. Voor automobilisten
I £________ cf^_ nnS«"°P."es vergoeding van de vakantieschade. is er de Automobilistenhulp. Wat erberekend. Stel uw gloednieuwe Ook wanneer u zelf iets overkomt. ook gebeurt en waar dan ook, wij_£ ___t_?«!___. ?'" vertiees'?,e "«""en. De alarmcentrale SOS International zorgen voor een veilig vakantiegevoel.- Of uw koffers komen nooit op de staat overal ter wereld voor u klaar. CZReisverzekeringen. "«NS«""HM-
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Wiegel hoog
op VVD-lijst
voor Senaat

DEN HAAG - Oud-minister en
voormalig commissaris van de ko-
ningin in Friesland, Hans Wiegel, is
de hoogstgeplaatste nieuweling op
de kandidatenlijst voor de VVD-
fractie in de Eerste Kamer. Hij staat
op nummer 3, na de reeds zittende
senatoren Korthals Altes (ook oud-
minister) en Van Graafeiland. Ver-
der staan de voormalig bewindslie-
den Van Aardenne en Van Eekelen
op een verkiesbare plaats, evenals
oud-staatssecretaris Dees.

Het hoofdbestuur van de WD pre-
senteerde gisteren de voorlopige
kandidatenlijst voor de Eerste Ka-
mer. In het voorjaar stelt de partij
de definitieve lijst vast. Nu telt de
VVD-fractie in de Senaat nog
twaalf leden, het hoofdbestuur re-
kent op vijftien zetels na de Staten-
verkiezingen in maart volgend jaar.
Daarmee zouden naast voornoemde
nieuwelingen ook voorzitter Vare-
kamp van het Landbouwschap en
oud-Akzotopman Loudon hun en-
tree in de Senaat maken.
Van de zittende VVD-senatoren ke-
ren op eigen verzoek Luteijn, Van
Boven en oud-partijvoorzitter Van
Leeuwen niet meer terug.

Bunker
Het paleis van justitie in Milaan
was gisteren omgevormd tot een
bunker om de veiligheid van de
premier te kunnen garanderen,
maar ook om de honderden jour-
nalisten en nieuwsgierigen op
een afstand te houden. Hoewel
de spanning zeer groot was, de-
den zich geen ongeregeldheden
voor.

De toon van het verhoor was ge-
zet door Berlusconi, die gister-
morgen in een open brief in de
krant Sole 24 Ore zijn verdedi-
ging uiteenzette. De premier zei
dat hij 'met opgeheven hoofd en
zeker van zijn gelijk' de confron-
tatie aanging met hoofdprocu-
reur Borrelli. „Ik heb in mijn
leven nooit iemand omgekocht,"
aldus Berlusconi

De premier schrijft verder, doe-
lend op het corruptiefenomeen,
dat de bedrijven door hem opge-
richt dezelfde problemen hebben
gehad als alle bedrijven in Italië.
„Het kan best zijn dater in zeld-
zame gevallen is toegegeven aan
de wijdverbreide degeneratie
waarvan in ons land sprake was,
maar het is onmogelijk mij hier-
voor persoonlijk verantwoorde-
lijk te stellen," aldus Berlusconi.

Manipulatie
De premier gaat in zijn brief
echter verder. Hij spreekt van
een politieke omsingeling en laat
doorschemeren dat de magistra-
ten hier een belangrijke rol in
hebben. „Ik accepteer het niet en
zal het nooit accepteren," zo laat

hij dreigend weten, „als er in de
juridische stukken passages
voorkomen die duiden op poli-
tieke manipulatie." Berlusconi
zegt dat die omsingeling de de-
mocratie in gevaar brengt, om-
dat ze gericht is tegen een per-
soon die door het volk is aange-
wezen om de 'grote liberale
revolutie te maken.

De kans dat Berlusconi met de

huidige regering zijn revolutie
kan voltooien is gisteren nog
kleiner geworden. Vooraan-

staande leden van coalitiepart-
ner Lega Nord zeiden dat het
kabinet op sterven na dood is.
Minister van Institutionele Her-
vormingen Speroni zei dat het
kabinet niet de gestelde doelen
nastreeft maar 'werkt aan een
restauratie van het oude regime.
Lega-leider Bossi, die deze week
Berlusconi een 'nar' noemde en
diens politiek omschreef als
'autocratisch despotisme', pleit

Volgens vooraanstaande leden
ran de regeringspartij Lega Nord

is kabinet op sterven na dood.

voor een institutionele regering
die een aantal grote hervormin-
gen moet realiseren. Bossi wil

dat deze nieuwe regering vorm
krijgt na aanname van de begro-
ting, die op het ogenblik in de
Senaat ligt. De oppositiepartijen
zijn het met Bossi eens en heb-
ben gisteren al hun amendemen-
ten op de begroting ingetrokken
teneinde snel over te kunnen
gaan tot het indienen van een
motie van wantrouwen.

" Premier Berlusconi tijdens de Eurotop in Brussel in
juli van dit jaar. Toen zag zijn toekomst er nog zonnig uit

Archieffoto: REUTER

Toekomst
De aanname ■ van de begroting
wordt door iedereen gezien als
een voorwaarde om de economi-
sche schade voor Italië beperkt
te houden. De onzekerheid over
de toekomst van de regering
heeft echter al geleid tot een
zware val van de lire. Gisteren
moest op de Italiaanse wissel-
markten het recordbedrag van
1041 lire voor een Duitse mark
worden neergeteld.

Veel zal de komende dagen af-
hangen van president Scalfaro,
die in geval van een regerings-
crisis moet beslissen over het
uitschrijven van verkiezingen of
de vorming van een nieuwerege-
ring. Zijn voorkeur gaat uit naar
het laatste en daarom wordt hij
door de regeringspartijen Forza
Italia en Nationale Alliantie
scherp bekritiseerd. Regerings-
woordvoerder Ferrara zei giste-
ren dat de president samen-
zweert met de oppositie en er
beter aan zou doen te werken
aan een terugkeer van derust in
het land.

Ferrara doelde ook op de con-
flicten rond de Italiaanse justi-
tie. Maandag trad de voorzitter
van het Hof van Cassatie af, Va-
lente. Hij besloot onlangs dat het
proces tegen de officieren van de
Guardia di Finanza moest wor-
den overgeheveld van Milaan
naar Brescia. Dit werd door het
team Schone Handen beschouwd
als een motie van wantrouwen
en lijkt ook het opstappen van de
populaire magistraat Di Pietro
te hebben beïnvloed.

Ontslag
Gisteren namen twintig inspec-
teurs van het ministerie van Jus-
titie ontslag, omdat zij 'niet lan-
ger hun werk op een juiste wijze
kunnen doen. De inspecteurs,
die door minister Biondi naar
verschillende gerechtshoven wa-
ren gestuurd om de werkwijze
van de onderzoeksrechters te
controleren, zijn fel bekritiseerd
door de Milanese hoofdprocu-
reur Borrelli, de man die gisteren
Berlusconi verhoorde, en ook
door de oppositiepartijen.

Regeringswoordvoerder Ferrara
eist dat Scalfaro ingrijpt om,
zoals hij zegt, een einde te ma-
ken aan de politieke activiteiten
van de magistraten.

BVD verwacht nieuwe aanslag RaRa
Van onze redactie binnenland

DEN HAAG - De Binnenlandse
Veiligheidsdienst (BVD) ver-
wacht dat de actiegroep Raßa
opnieuw zal toeslaan uit protest
tegen het asiel- en vluchtelin-
genbeleid van de regering. Bij de
bomaanslag op het ministerie
van Sociale Zaken en werkgele-
genheid op 1 juli 1993 legde de
actiegroep ook de link naar het
asielbeleid. Dat blijkt uit het
Jaarverslag 1993 van de BVD,
dat gisteren is gepubliceerd.

De BVD blijft zich in de komen-
de jaren dan ook concentreren

op activiteiten van Raßa. De
dienst wijst erop dat zijn veron-
derstelling begin 1993 dat Raßa
een nieuwe aanslag voorbereid-
de, óók werd bewaarheid. Na de
aanslag op het huis van voorma-
lig staatssecretaris van Justitie
Kosto volgde immers de bom-
aanslag op Sociale Zaken.

De BVD richt zich volgens het
verslag ook op dreigende con-
frontaties tussen ultralinkse en
extreemrechtse groeperingen.
„Geweld tussen deze groepen
kon vooralsnog worden voorko-
men, maar is in de nabije toe-
komst niet uitgesloten," schrijft
de BVD. Leden van de Centrum-

democraten gingen tot nu toe
krachtmetingen met linksradica-
len uit de weg, maar (bestuurs)
leden van Centrum Partij '86 (CP
'86) daarentegen lokten wel con-
flicten uit, constateert de BVD.

De dienst turfde in verslagjaar
1993 meer uitingen van afkeer
tegen allochtonen dan in 1992.
De incidenten waren trouwens
overwegend niet politiek geïn-
spireerd of georganiseerd. Zij
kwamen meestal voort uit onsa-
menhangende, sterk individueel
bepaalde motieven.

Vaak werd ook gehandeld onder
invloed van gebeurtenissen el-

ders in het land of in het buiten-
land, met als doel de publiciteit
te halen. Maar het dreigende ef-
fect van incidenten op de nog
niet ingeburgerde vreemdeling is
er volgens de BVD niet minder
om.

Behalve op de dreiging van ge-
weld heeft de BVD zich in 1993
geconcentreerd op de handha-
ving van bestuurlijke integriteit.
De dienst inventariseert de cor-
ruptiegevoelige plaatsen bij pu-
blieke diensten en bekijkt wie de
mogelijke aantasters van die be-
stuurlijke integriteit kunnen
zijn.

Van Randwijck derde slachtoffer IRT-affaire
Van onze redactie binnenland

AMSTERDAM - Graaf Van
Randwijck is het derde slachtof-
fer in het IRT-drama. Na de mi-
nisters Hirsch Ballin (Justitie) en
Van Thijn (Binnenlandse Zaken)
is ook de Amsterdamse procu-
reur-generaal gestruikeld over
de volkomen uit de hand gelopen
politie-affaire. Minister Sorg-
drager maakte gisteren bekend
dat mr. R.J.C, graaf Van Rand-
wijck via-via had verzocht om
een andere baan.
Sinds december vorig jaar wor-
stelen justitie, politie maar ook
de politiek over de plotselinge
opheffing van het Interregionaal
Rechercheteam (IRT) Noord-
Holland/Utrecht. Daar komt
voorlopig ook nog geen einde
aan. De IRT-affaire speelt im-
mers ook bij de parlementaire
enquête over opsporingsmetho-
den van politie en justitie een
cruciale rol.
Het is nauwelijks verrassend te
noemen dat Van Randwijck de

handdoek in de ring gooit. De
omstreden procureur-generaal
raakte na een glansrijke loop-
baan binnen het Openbaar Mi-
nisterie zijn gezag het afgelopen
jaar volkomen kwijt.

De ellende begon voor Van
Randwijck met het spraakma-
kende IRT-rapport van de com-
missie-Wierenga. De procureur-
generaal kwam daaruit naar vo-
ren als een man die, ondankszijn
vitale positie, geen enkele greep
had op de gang van zaken bij het
IRT-team Noord-Holland/
Utrecht. Commissievoorzitter
Wierenga verklaarde dan ook
onomwonden dat Van Rand-
wijck zijn biezen maar moest
pakken.
Zo ver kwam het echter niet.
Ook niet nadat de Tweede Ka-
mer in duidelijke bewoordingen
kenbaar maakte dat de ontspo-
ring van het IRT voor een be-
langrijk gedeelte te wijten was
aan de te lakse houding van Van
Randwijck.
Hoe zwak de positie van de pro-
cureur-generaal ook binnen het

ministerie van Justitie was,
bleek pas later. In mei besloot
Hirsch Ballin ineens hem het be-
heer over de IRT's te ontnemen.

Die tegenwind in de carrière van
de Amsterdamse PG wakkerde
aan tot een stevige bries toen ook

minister Sorgdrager de procu-
reur-generaal afgelopen zomer
keihard liet vallen. Van Rand-
wijck bepleitte dat de Amster-
damse korpschef Nordholt een
spreekverbod moest krijgen in
de IRT-affaire.

Dat pleidooi kwam als een boe-
merang op zijn eigen bordje te-
recht. Sorgdrager was het zwak-
ke optreden van Van Randwijck
kennelijk meer dan zat, want zij
maakte hem volkomen mond-
dood door hem te verstaan te
geven dat hij voortaan zijn mond
moest houden over het IRT-dra-
ma.

Vanaf dat moment had Van
Randwijck eigenlijk geen leven
meer. Hij stond min of meer aan
de zijlijn. Ook binnen het Open-
baar Ministerie in Amsterdam
daalde zijn gezag tot ver onder
het nulpunt. Dat verbeterde niet
toen criminelen ook bij hem
thuis inbraken en daar, tot op
heden nooit gepubliceerde,maar
volgens zijn vrouw alleraardig-
ste naaktfoto's meenamen.

Van Randwijck heeft inmiddels
ook zelf ingezien dat hij dermate
is beschadigd dat hij niet langer
optimaal kan functioneren bin-
nen het Openbaar Ministerie.
Dat is althans de lezing van het
ministerie van Justitie.
De vraag is alleen of de procu-
reur-generaal zelf tot de conclu-
sie is gekomen dat hij niet langer
optimaal als zodanig in het res-
sort Amsterdam kan functione-
ren, of dat vanuit 'Den Haag',
zachte, dan wel harde drang op
hem is uitgeoefend zijn functie
neer te leggen.
Van Randwijck zwijgt (nog) in
alle talen. In zijn naaste omge-
ving bestaat echter de indruk
dat hij van hogerhand min of
meer gedwongen is de afmars te
blazen. De waarheid zal ooit wel
boven tafel komen. Vast staat nu
nog slechts dat Van Randwijck
zo snel mogelijk een andere baan
wil en dat zijn hoogste baas, mi-
nister Sorgdrager, niet van plan
is de procureur-generaal in dat
opzicht op andere gedachten te
brengen.

" R.J.C. Van Randwijck

binnen/buitenland

VS openen
nazi-archief
voor publiek
WASHINGTON - Adolf Eifch-
man, de nazi dieverantwoorde-
lijk was voor het transport van
jodennaar de concentratiekam-
pen, werd door zijn superieuren
omschreven als een 'zeer actie-
ve, kameraadschappelijke en
doelgerichte' man, 'een erkend
specialist in zijn soort werk.
Dat blijkt uit documenten over
Eichman en duizenden andere
nazi-leiders die maandag door
de Amerikaanse Nationale Ar-
chieven zijn geopend voor het
publiek.
Uit de documenten blijkt ook
dat Joseph Mengele, de beruch-
te- kamparts die 400.000 joden
liet vergassen, ooit tijdens een
motorrit tussen twee kampen
gewond raakte bij een botsing
met een vrachtwagen. Voorts
onthullen depapieren datHein-
rich Himmler, de baas van de
SS, een bedrag van 1,71 Reichs-
mark declareerde voor het re-
pareren van de zolen en hakken
van zijn laarzen.
Uit deze futiliteiten blijkt al dat
de miljoenen documenten
waarover de Nationale Archie-
ven in Washington beschikken
weinig opzienbarend nieuws
over de leiders van nazi-Duits-
land te melden hebben. De pu-
blicatie van de 22 miljoen docu-
menten kan echter wei gevolgen
hebben voor vele ex-nazi's die
nu nog in Duitsland of daarbui-
ten leven en over wie nu meer
bekend zal worden.

Italiaansepremier verhoord door Milanese magistraten

Berlusconi wijkt niet
Van onze correspondent

ROME - De Italiaanse
premier, Silvio Berlusco-
ni, is gisteren bijna acht
uur lang verhoord door
de Milanese magistraten
van het anti-corruptie-
team 'Schone Handen.
Voor zijn verhoor liet
Berlusconi weten geen
'politiek proces' te zullen
toleren en zeker niet aan
aftreden te denken.
Berlusconi wordt ervan verdacht
in hoedanigheid van eigenaar-
directeur van de holding Finin-
vest officieren van de fiscale re-
cherche Guardia di Finanza te
hebben omgekocht. Eerder dit
jaar werden Berlusconi's broer
Paolo en het hoofd fiscale zaken
van Fininvest, Sciascia, gearres-
teerd in het kader van hetzelfde
onderzoek. Zij bekenden, maar
houden tot op de dag van van-
daag vol te zijn afgeperst door de
Guardia di Finanza.

Functionec
De bonussen en kortingen worden
voor een deel functioneel genoemd.
Van de andere kant 'worden ze ook

gegeven om afzet te behoudefl.,
het marktaandeel te verhogen- „
bonussen en kortingen werken **!
door in de prijs die de apotltf
voor een medicijn berekent.

Overigens is de situatie rond de Jj
nussen en kortingen ondoorzich,
Volgens de onderzoekers moet ö.
nader naar worden gekeken. Als.
distributie van medicijnen bf,
wordt, is er ook geen reden i"
voor kortingen.

iDie distributie kan beter door .
krachtenbundeling van fabrik 8,
groothandel en apotheker (ke

j

integratie). Ook moet bekeken (
den of er speciale distributiesy5,
men kunnen komen voor ge°\j
middelen waar weinig vraag naa
en voor spoedzendingen.

Collegegeld
Studeren in Nederland wordt
een kostbare aangelegen-
heid nu het collegegeld in
etappes zal worden ver-
hoogd tot f 3250 per jaar
in 1997. Ons land is daar-
mee voor studenten (en hun
ouders) een van de duurste
van Europa geworden. Toch
liggen deze kostenverhogin-
gen wel enigszins in derede.

De koek is op. Het paarse kabinet heeft zich voorgenomen acht-
tien miljard te bezuinigen en dat gebeurt op alle mogelijke terrei-
nen. Waarom zouden studerenden daarvan gevrijwaard blijven?
Bovendien krijgen lagere inkomens de kostenverhoging gecompen-
seerd, zodat alleen de beter bedeelden werkelijk meer moeten
betalen. Eindelijk dringt het besef door dat de sterkste schouders
de zwaarste lasten moeten dragen en weer is het niet goed.
Overigens wijst alles erop dat de studenten nog meer problemen
voor de kiezen krijgen. Vanaf zomer '95 geldt voor nieuwe studen-
ten de prestatiebeurs, een regeling waarbij een studielening pas
na het behalen van voldoende resultaten wordt omgezet in een
beurs. Voor de hand ligt dat het huidige systeem geleidelijk wordt
omgezet in een leenstelsel. Formeel werpt een dergelijke maatre-
gel geen drempel op die deelname aan het hoger onderwijs
bemoeilijkt. Minister Ritzen verlangt eenvoudigweg van de aanko-
mende generaties studenten dat zij bereid zijn zowel financieel
als geestelijk in de eigen toekomst te investeren. Hij verwacht van
de studenten een verantwoordelijke, volwassen houding ten opzich-
te van de maatschappij en daar is niets op tegen.
Waar wel dringend aan gewerkt moet worden is het gegeven
dat het Nederlandse hoger onderwijs een zwakke reputatie in
Europa heeft. Op geen enkel vakgebied wordt het Nederlandse
universitair onderwijs als toonaangevend gezien, aldus een enquê-
te onder 600 Europese 'opinieleiders' door het Franse bureau Sofres.
De opinieleiders - gelijkelijk verdeeld over Duitsland, Spanje, Frank-
rijk, 'Engeland, Italië en de Benelux - zouden voor het grootste
deel in Duitsland, Frankrijk of Groot-Brittannië gaan studeren, afhan-
kelijk van de studierichting. Spanje, Italië en de Benelux scoren
op vrijwel alle fronten lager. Droevig voor Nederland is de gerin-
ge reputatie op het terrein van technologie. Alleen Spanje en
Italië scoren hier nog beroerder.
Een andere uitslag van de enquête is dat 85 procent van de
ondervraagden er voor is studenten eerst te selecteren, alvorens
ze toe te laten tot het universitaire onderwijs. Opmerkelijk is de
reactie uit de Benelux-landen op het verhogen van college-gelden.
59 Procent vindt dat studenten (of hun ouders) de eerst-verantwoof
delijken zijn voor de kosten. Zij zullen immers in de toekomst ook
de vruchten plukken van hun opleiding.

Groothandel verdient
bijna twintig procent'

op verkoop medicijnen
Van onze redactie binnenland

DEN HAAG - De groothandel
boekt een winst van circa zeventien
procent op de verkoop van medicij-
nen. Daarvan wordt zeven procent
aan de apothekers uitbetaald in de
vorm van bonussen en kortingen.
De rest is voor de groothandel zelf,
zo blijkt uit een onderzoek dat in
opdracht van de ministeries van
Economische Zaken en Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport is ge-
daan naar het functioneren van de
farmaceutische groothandel.

Het onderzoek is een vervolg op
aanbevelingen van een interdepar-
tementale commissie om de distri-
butie van medicijnen veel beter en
goedkoper te gaan regelen. De re-
sultaten van het onderzoek worden
vrijdag gepresenteerd op een con-
gres van de drie grootste groothan-
dels in medicijnen: Brocacef, Inter-
pharm en OPG. De drie hebben een
marktaandeelvan ruim 80 procent.
De onderzoekers noemen de kortin-
gen en bonussen die de apothekers
krijgen 'bovenmatig. Per jaar gaat
het om ruim 300 miljoen gulden.
Brocacef, Interpharm en OPG beta-
len daarvan 160 tot 170 miljoen
gulden. Met name de efficiencykor-
ting van vier procent is twee maal
zo hoog als formeel is toegestaan.

Kosten
De totale medicijnkosten stegen
rig jaar met elf procent tot 5,4 °/j
jard gulden. Toenemend mcdic'|J
gebruik en stijgende prijzen *ij
daarvan de oorzaken. Dit jaar is.j
omzet in medicijnen al weer me* j
procent toegenomen. De Pr^werden op 1 juni met vijf proc
verlaagd.

Overigens neemt het marktaanuJ
van goedkopere geneesmiddelen 1
laatste jaren toe: tussen 1990 't
1994 met tien procent tot 25 PJ
cent. Van die goedkopere midde .
worden er echter verhoudings.»]
wijs ook weer meer gebruikt
van de duurdere medicijnen.
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Verwarring
over belasting
op air miles

en VERDAM - Het sparen van zo-
;. aamde 'air miles' leidt er niet__ k

de c°nsument belastingbetalen. Dit geldt, net als bij
1 _-?aren van benzine- of super-

-t.l §e.es, ook voor bedrijven.
lie LSP°rtbedrijven bijvoorbeeld,
tof nderdduizenden liters brand-
fcü, er Jaar tanken, mogen dus
-_°n belastingvrij air miles of

)jtzinezegeltjes sparen.
._ h* e* ministerie van Finan-

-ti ,§evraagd weten. Het sparen
ei(l alleen tot een belastingheffing
'elte*1 a^S de sPaar^er een (spaar)
iit ning heeft gekoppeld aan zijn
li^ies-card. ABN Amro Bank
-^y een dergelijke rekening aan.
)r r de daarop vergoede rente (4
a ~ent) betaalt de bank vooraf be-

Verlies Fokker
valt hoger uit

Ï^TERDAM - Fokker lijdt dit
a , een groter verlies dan ver-lpht' Het netto verlies nadert het

i,jjatleve saldo van f 460 miljoen
l'üeh 93 '^icnt ' zo meldt de vlieg-
ii _fu°Uwer- In augustus rekende
<'-i u no^ °P een kleiner verlies;iDa net voorgaande jaar. Vier
<'oorn?en terug meldde het concern,
\u 1 procent eigendom van het
:' _] .? bedrijf Dasa, op 'een finan-
< .We ccrPunt' te zijn beland.
,i^ Verwachtten in augustus een
(le penlijk kleiner verlies," aldus
i"i0ev°'fker-woordvoerder gisteren.
I 10q: ccl lager heeft de onderneming
jierli' naar buiten gebracht. Het
Uar ?s °ver de eerste helft van dit
_aarJedroeg f 195,8 miljoen en was
.mc cc aan de onderkant van de

Üeri
n_en van analisten. Die reken-

_n °Ver e eerste zes maanden op
4niijoegatief saldo van f 170 a f 260

beurs

Oppeppen
LEERDAM - Met de angst voor
ir- .«VernoSinS in °-e benen leek deJten . erdamse effectenbeurs giste-
J_ .v"1 mineur te gaan sluiten. Posi-
jde.. Amerikaanse cijfers over de

'»handelsomzet gaven de han-
yn uur voor sluiting echter een

''iy,!^ oPpepper, waardoor de AEXh°ger sloot op 406,81. De ge-
de rentestijging zorgde op de

'i^ .atiemarkt wel voor verliezen
öe

l eén tot zes dubbeltjes.

'aridelenhandel opende licht la-n leek rond het middaguur ver-
,'Veg te zakken. Ook de buiten-
se beurzen waren niet positief

' _p|Grno- gedurende het grootste
(w de dag. De DAK in Frank-

-ih. ot °-75 procent lager op 2011
k t^n- De Londense FT-SE-index
'ïlP aan het eind van de handel
dol] er nog drie punten omhoog. De
f, ar bleef vrijwel onveranderd op

sfl n eer wanneer er goede cijfers
-o sPectieven voor de Europese

'■>(, orriie worden gepubliceerd,y de beurs voor rentestijgin-
aldus een handelaar. „Van dat

t zul je nog wel enige tijd last
_Uj. en> of derente moet echt stevig
_il{ °°g Saan. Zeker de obligaties

t_ e n het moeilijk blijven houden.
g^.^nerikaanse cijfers waren een
s. _. -e uitzondering op de matte
<l(.l| in_- Vandaar dat ze de han-

_n >°en nog impulsen konden ge-
V d
-cM aandelenmarkt werd in Am-

-d gisteren voor een miljard
gb ei in effecten verhandeld. Veel
.)j:aagd was uitgever Elsevier (2,3

Hen°en stuks), die bij een redelijk
,e
,wicht tussen vraag en aanbod

V f °'10 hoger sloot op f 17,3°-
t)§j^Swinst was er verder voor
vOor at nieuwe afzetmarkten
*-n " Unststof ziet in de Franse
.5. en op een slotkoers
%J 132,50 een bedrag van f 2,10___.

Hoofdfondsen , v.k. sk
ABN Amro Hold. 60,50 60,90
Aegon 110,80 110,20
Ah'old 53,10 53,00
Akzo Nobel 191,00 191,80
Bols Wes. c. 34,30 33,60
CSM eert. 65,50 65,20
DordtschePetr. 195,40 196,20
DSM 130,40 132,50
Elsevier 17,20 17,30
Fokker eert. 14,50 14,50
FortisAmevcert. 73,50 73,80
Gist-Broc. eert. 45,80 45,50
Heineken 253.00 256.00
Hoogovens nrc 72,90 72,80
Hunter Douglas 77,00 76,50
INGc. 81,50 82,00
KLM 42,00 42,80
Kon. KNP BT 48,20 48,10
Kon. Olie 186,30 187,70
KPN 54,50 54,80
Nedlloyd 52,60 52,80
Océ-v.d.Gr. 76,00 75,70
Pakhoed eert. 46,10 46,10
Philips 50,50 51,50
Polygram 76,00 76,30
Stork 42,50 42,70
Unilever eert. 194,00 195,30
Van Ommeren nre 44,70 45,00
Ver.BezitVNU 171,00 172,80
Wolters-Kluwer 122.30 122,00

Avondkoerspn Amsterdam
Ahold 53,00 (53,00) '■ -
Akzo Nobel 191.60(191,80)
KLM 42,80 (42.80)
Kon. Ohe 187,00-187,60(187,70)
Philips 51,50 (51,50)
Unilever 195,30(195,30).
Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 85,20 84,50
ABN Amro pref. 57,90 57,80
ABN AmroHld.prf.c. 6,38 6,41
ACF-Holding 33,10 33,00
Ahrend Groep c. 183,20 183,00
Alanheri 36,50 36,50
Ant Verff. 430,00 436,00b
ARTUBiologieals 3,70 3,70
Asd OptionsTr. 20.10 21,10
Asd Rubber 2.40 2,40
Atag Hold. eert. 109,50 109,80
Athlon Groep 68,00 68,00
Athlon Groep nrc 65,70 65,70
Aut.lnd.R'dam 119,00 119,00
Ballast Nedam c. 71,90 72,00f
BAM Groep 104,00 104,00
Batenburg 148,00 148,00
Beers 190,00 190,00
Begemann Groep 29,00 e 29,00
Belindo 281,00 281,00
Besouw Hold. 33,70 33,70
Blvdenst ,-Will. 27,30 26,90
BoerDe Winkelt 70,00 70,10
Borsumy Wehry 25,70 26,00
Boskalis eert. 35,80 35,60
Braat Beheer 24,20 24,20
Breevast 8,50 8,60
Burgman-Heybroek 1399,00 1390,00

Calve-Deltt eert. 1325,00 1330,00
Calvé-Delft pref 885,00 885,00
CapVolmac 23,60 23,60
CetecoHold 43,20 43,50
Cindu Intern. 95,00 95,00
Claimindo 280,00 280,00
ContentBeheer 28,70 29,00
Credit LBN 40,10 40,10
Crownv.G.cert. 150,80 152,00
CSM 65,50 65,70
De Drie Electr. 15,20 15.20
Delft Instrum. 24,80 24,80
DICO Intern. 69,10 69,10
Dorp-Groep 35,00 f 34,90
Draka Holding 39,20 39,30
Econosto 21,70 21,50
EHCO KLM Kleding 33,20 32,20
EMBA 206,00 206,00
Enks Holding 118,60 117,00
EVC Intern. 76,80 77,00
Flexovit Int. 87,50 87,50
Frans Maas eert. 52,00 52,00 f
FreeRecord Shop 30,40 30,30 f
Fugrocert. 33,80 33,70
Gamma Holding 89,70 89,10
Gamma pref. 6,00 6,00
Garzarelhs 10,50 e
Gelderse Pap. 82,50 82,50
Getronics 57,80 57,20
Geveke 33,60 32,70
Giessen-deN. 76,70 73,60
Gouda Vuurvast 70,20 70,20
Goudsmit 36,10 36,50
Groenendijk 26,50 a 23,70
Grolscheert. 53,90 53,70
Grontmij 62,80 63,50
GTI-Holding 154,50 154,50
Hagemever 135,70 136,80
HAL Trust B 15,80 e 15,70
HAL TrustUnit 15,60 15,80
HBG 267,00 266,50
Heijmans 60,20 60,00
Heineken Hold. A 233,00 233,00 f
Heivoet Holding 26,00 26,00
Hes Beheer c. 19,80e 19,90 f
Hoek'sMach. 79,00 79,00
Holl. Colours 87,70 89,00
Holl. Ind. Mij 63,10 63,10
Holl.Sea S. 0,36e 0,38
HoopEff.bank 7,60 7,60
HunterD.pref. 1,95 1,90
IHCCaland 42,20 f 42,30
ING 7,17 e 7,12
Inter/View Eur. 7,40 7,50 e
Internat.Muell. 92,20 91,70
Kühne+Heitz 34,30 34,50
Kas-Associatie 63,90 63,90
KBB 96,40 97,20
Kempen &Co 14,20 14,40
Kiene Holding 131,00 131,00
Kon. SphinxGust. 52.20 51,80
Kon.KNPßTc.pref. 7,25e 7,20 eKondorWessels 43,30 d 43,20
Koppelpoort 418,00 418,00
Krasnapolsky 139,90 139,90
Landré&Gl. 45,00 44,80
LCI Comput.Gr. 3,95 3,95
M.EmmOB-cert. 83,70 83,70
Macintosh 42,30 42,30

Management Share 1,25 a 1,25f
Maxwell Petr. 202,50 204,00
Moeara Emm 1601,00 1610,00
Moolen Holding 40,30 40,60
Mulder Boskoop 34,50 33,00
Multihouse 2,30f 2,30f
Naeff 485,00 485,00
NAGRON 86,70 86,60
Nat.lnv.BankA 131,30 131,80
Nat. Inv. Bank C.pref. 175,00 175,00
NBM-Amstelland 18,50 18,50
Ned.Part.Mij 52,80 52,80
Ned.Spnngst. 7020,00 7060,00
NEDAP 59,30 59,00
Nedcon Groep 41,40 40,70
Nedschroef Hold. 72,20 72,20
Neways Electr. 12,70 12,70
Nijv.-TenCate 78,40 77,80
NKF Holding 213,00 213,00e
Norit 18,40 18,40
Nutricia VB eert 86,60 87,20f
OPG eert. 43,00 43,40e
Orco Bank eert. 61,30 62.00f
Ordina Beheer 22,50 22,50
OTRA 298,00 298,50
P&C Groep 81,00 77,50
Philips Electr. d'9s 51,40
PieMedical 7,80 7,80
PirelhTyre ll,oof ll,oof
Polvnorm 169,00 169,00
Porc. Fles 22,00 22,00
Randstad 94,10 94,00
Reesink 120,00b 120,00
RoodTesthouse 5,10 5,10
Rothmanslnt.o 4,48 4,42
Roto Smeets Boer 37,50 36,50
Samas Groep 60,00 61,30
Sarakreek $ 6,10 6,00
Schuitema 1925,00 1950,00
Schuttersveld 44.20 44,50
Simac Techniek 19,00 19,00
SligroBeheer 88,80 88,80
Smit Intern. 41,70 41,60
SmitTrafoc. 45,80 45,50
St.Bankiersc. 17,50 16,50
StadRotterdam c. 37,30 37,20
Telegraaf De 198,50 198,50
Textielgr.Twente 75,00 e 75,00
Tulip Computers 16,10 16,20
Tw.Kabel Holding 219,00 a 218,00a
Übbink 58,70 58,70
Union 24,50 24,50
VereenigdeGlas 562,00 562,00
Vilenzo 42,90 42,90
VolkerStevin 87,00 87,00e
Vredestein 13,00 12,80
Wegener 122.50 121,50
Welna 47,80 47,40
West Inv Fwb 58,00 a 58,00a
West InvestF. 11,30 11,30
Weweler 35,00 35,00
Wolff, Handelmij 56,20 56,30
WoltersKluwer 488,00 488,00
Wyers 21,90 22,00

Beleggingsinstellingen
Adam EOE Ind.F. 441,00 441,00
ABF 113,50 113,50
ABNAmroA.inF 82,60 82,50

ABN Amro Aand.F. 94,90 94,90
ABN Amro Amer.F. 69,10 69,80
ABN Amro Eur. F. 83,90 82,70
ABN Amro Far E.F. 73,10 72,20
ABN Amro L.Gr.F 183,00 183,00
ABN Amro NethF. 115,90 115,50
ABNAmro Obl.Grf. 201,20 201,00
ABN Amro rent.div 156,40 156,30
Aegon Aandelenf. 43,90 43,50
Aegon Spaarplus 5,00 5,00
AldollarßFS 30,70 30.60
Alg.Fondsenbez. 241,00 242,50
Alhance Fund 6,60
Alrenta 234,40 233,40
Amvabel 88,60 87,60
Asian Cap.F.s 54,50 54,80
Asian Select. F. 91,60 92,20
AsianTigersF. 99,50 100,20
ASN Aandelenf. 51,00 50,90
Austria Global 1226,00 1226,00
AustroHung.F. 6,70 6,80
AXA Aand.lnt. 75,80 75,70
AXAE&L Belegg.l 92,90 92,50
AXAE&LBelegg.2 93,20 92,90
AXA E&L Belegg.3 118,00 118,00
AXAE&LBelegg.4 87,40 87,00
AXAE&LKap.Rente 119,20 118,90
AXAObl.Ned. 77,20 77,00
BemcoRentSel. 62,90 62,70
Bever Holding 4,90 4,90
Biogrond Belegg. 10,50 10,50
CapaCityRealty 1,23 1,23
CLAandelenfonds 93,00 92,60
CLLiq.Groeifonds 102,90 102.80
CLOblDividendf. 102,70 102,70f
CL Obl.Waardef. 123,60 123,40
Comm.ArgeusF. 88,60 88,70
Comm.BenacusF. 91,00 91,10
Comm.Cea F. 93,20 93,20
CuMPreferent F. 105,30 f 104,60
Delta Ll.Dollarf. 56,30 56,30
Delta Lloyd ECU 56,00 55,70
Delta Lloyd Inv. 38,30 38,20
Delta Lloyd Mix 73,60 73,30
Delta LlovdRent 60,50 60,90
DonauFonds 27,60 28,00
DP America Gr.F. 33,80 33,50
EGFlnvestm. 152,60 152,60
EMF Rentefonds 83,50 83,50
EMS Growth Fund 104,30 104,10
EMS IncomeFund 93,10 92,70
EMS Offsh. Fund 102,20 101,80
Eng-Holl.Bel.Tl 10,60 10,60
Eng-Holl.Bel.Tr. 20,20 20,20
Envir.Growth F. 42,00 42,00
Esmeralda part. 37,00 37,00
Eur.Ass. Trust 8,20 8,20
Euro Growth Fund 59,00 58,80
Euro SpainFund 7,30
FarEastSel.F. 72,60 71,60
GAFAm.Liq.F.ecu 1,58 1,58
GAFAm.Obl.F.ecu 1,84 1,83
GAFBfr.Liq.F.bfr 1060,90 1060,90
GAFDMLiq.F.ecu 1,61 1,61
GAFDMObI.F.ecu 1,59 1,59
GAFEng.Aandf.ecu 2,02 2,00
GAFEng.Liqf.ecu 1,26 1,26
GAFEng.Obif.ecu 1,35 1,34
GAFEur.Aandf.ecu 2,14 2,13

GAFEur.Oblf.ecu 2,22 2.22
GAFGl.Managf.ecu 2,50 2,49
GAFJap.Aandf.ecu 1,10 1,09
GAFJap.üqf.ecu 1.64 1,64
GAFJap.Oblf.ecu 1,78 1,77
GAFN-Am. 2,19 2,19
GAF * 2,89 2,91
German City Est. 31,40 31.40
GimGlobal 55,70 55,60e
Groeigarant 1,36 1,36
Holl. Eur.Fund 59,00 59,00
Holl. Obl.Fonds 122,50 122,00
Holl. Pac. Fund 125,50 125,50
Holl. Sel.Fonds 95,00 95,00
Holland Fund 86,00 86,00
Hooge Huys Hypf. 126.50 126.50
INB BnkVerre Oost. 44,40 44,20
ING Bnk Dutch F. 60,80 60,70
INGBnkGeldm.F. 61,35 61,35
INGBnkGIob.F. 51,90 51,90
INGBnkObhg.F. 33,00 33,00
INGBnkßentegr.F 129,70 129,40
ING Bnk Spaard.F 103,95 103,95
Interbonds 486,00 488,00
Intereffekt 500 27,30 27,20
Intereffektwt 23,50f 22.40
IntereffektYen Value 80,60 78,50
Investapart. ' 78,50 78,50
IS Himal.Fund $ 17,00 15,90
JadeFonds 204,90 203,90
Jap.Convertible.F. 50,00 50,00
Jap.lnd.AlphaF. 7050,00
Jap.Sect.Rat.Yen 5400,00
JapanFund 18,60 18,90
Korea Pac.Tr. $ 13,50 12,50
Latin Am.Eg.F 101,10 100,70
LeveragedCap 57,50 57.90
Liquirent 54,65 .54,65
Mal.Capital F.s 15,30 15,30
Mees Obl.Div.F. 116,10 115,70
MeesPierson Rente 129,40 129,00
Mexico IncomeF. 17,00 17.00
Mondibel 77,70 77,40
Nat.Res.Fund 73,60 73,70
New Asia Fund 9,90 9,50
Nomura Warr. F. 0,15 0,16f
OAMFRentefonds 11,80 11,90f
Obam, Belegg. 304,70 304,011
OhraAand.F. 63,20 63.10
Ohra Liq.Grf. 54,30 54,30
OhraObl.Df. 55,00 54.90
Ohra Obl.Grf 55,40 55.30
OhraOnr.G.F. 58,00 57,90
Ohra Totaal F. 57,90 57,80
OrangeFund 27,80 27,80
Pitcher 45,70 45,70
Pastb Aandelenf. 56,90 56,70
Postb.Beleggf. 57,70 57,50
PostbObl.r 48,00 48,00
Postb.Verm.gr.f. 60,30 60,20
Rentalen! Bel. 170,00 169,70
Rente Plus F. 45,50 45,50e
Rentotaal NV 38,70 38.70
RG Aand.Mixfund 59,00 58,80
RG America F. 134,80 134,60
RGDivirentF. - . 51,40 51,40
RG Emer. Mark. F. 99,70 98,30
RG Europe F. 124,40 123,30
RGFlorenteF 129,50 129,90

RG Hollands Bezit 96,90 96,60
RG NettorenteF. 105,80 105,80
RGObl.Mixfund 61,40 61,20f
RGPacificF. 132,00 131.20
RG Rente Mixfund 63,80 63,70
Robeco 110,40 109,60
Rodamco 48,50 49,00
Rodamco Ret.Ned. 102.70 102.50
Rolinco 111,90 111.40e
Rolinco cum.p 88,50 88,50
Rorento 83,30 e 83,00
Schrod.lnt.Pr.F 29,10 29,00
Sci/Techs 15,90 15,50
Small Comp Neth. F. 68,30 68,30
SuezGr.Fund 50,40 50,50
SuezLiq.Grf. 201,40 201,40
TechnologyFund 16,30 16,30

"TG Petroleumhaven 33,20 33,30
TokyoPae.Hold 225,00 225,00
Tolsteeg, Beleggmij 352,00 352,00
Trans Eur.Fund 87,30 87,10
Transpac.F. 347,00 344,00
Urn-Invest 18,40 18,80
Unico Inv.Fund 65,50 65,50
UrnfondsDM 32,00 32,00
Vaste Waard.Ned 53,80 54,00
VastNed 105,20 104,40
VHSOnr.Mij 4,70 e 4.70e
VIBNV 43,70 43,70
VSBAand.F. 98,60 98,60
VSB Liq.Groeif. 100,20 100,20
VSB Mix Fund 61,50 61,40
VSB Obl.Groeif. 109,20 109,00
VSBRente Fonds 101,30 100,80
WBO Intern. 66,50 66,30
Wereldhave NV 97.00 97.60
World Prop.F 67.50 66.00
ZOMFIondaF.J 31.90 a
Zonnespectrum 9,05 9,05
Wall fttnmt
allied signal 31'/. 32
amer.brands 34'/. 34 Vt
amer.tel.tel 48'/» 49 _
amococorp 61 Vt 62 Vt
asarco mc. 27'/. 27 '/"
bethl. steel 17 V» 17_
boeing eo 47Vt 47'/_
can.pacific 14 Vt 14_
chevron 43 Vt 43 Vt
chiquita 13 13
chrysler 46 __ 46 Vt
citicorp 41 _b 41 ]/.
cons.edison 26 V» 26'/»
digit.equipm. 33'/» 33 5/»
dupont nemours 53'/» 53 Vt
eastman kodak 45 V. 45 i.
exxoncorp 62 61
ford motor 25Vt 261_
gen. electric 47 Vt 47 '/■
gen. motors 37'_. 37'/
goodvear 32 _ 32Vt
hewlëtt-pack. 95'/_ 93'/»
int.bus.mach. 70 Vt 69Vt
int. lettel. 80 _ 79"/»
klmairlmes 23 V, 24'/.
mcdonnell 142'/_ 140!_
merckco. 37 ï. 37'/.
mobil oil 85'/» 84 Vt

omega financ. 25'/. 26 Vt
philips 28'/» 29'/.
royal dutch 107 106
sears roebuck 44'/_ 45 Vt
sfe-south.pac. 16 Vt 16 Vt
texaco me. 62'/_ 61 '/.
travelers 31 Vé 31H
united techn. 58 Vt 58 _
westinghouse 121. 12 ■/_

whitman corp 16!_ 16
woolworth 13 Vt 14 _

Advieskoersen
amerik.dollar 1,690 1,810
austr.doliar 1.30 1,42
belg.frank (100) 5,28 5,58
canad.dollar 1.200 1,320
deensekroon (100) 27,10 29,60
duitsemark(100) 109,35 113,35
engelsepond 2,61 2,86
finse mark(100) 34,60 37,10
franse frank (100) 31,00 33,75
gneksedr.(lOO) 0,62 0,79
hongkongdlr.(lOO) 19,25 23,25
iersepond 2,55 2,80
ital lire (10.000) 09,75 11,45
jap.yen (10.000) 172,00 178,00
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) 21,90 24,40
zwits.fr. (100) 129,50 134,00

Wisselmarkt
amerik.dollar 1,76225-1,76475
antill.gulden 0,9775-1,0075
austr.doliar 1,3650-1,3750
belg.frank (100) 5,4435-5,4485
canad.dollar 1,26975-1,27225
deensekroon (100) 28,535-28,585
duitsemark (100) 111.9550-112,0050
engelsepond 2,7510-2,7560
franse frank (100) 32,495-32,545
gneksedr.(lOO) 0,6750-0,7750
hongk.dollar(100) 22,6750-22,9250
iersepond 2,7050-2,7150
ital.lire (10.000) 10,725-10,775
jap.yen(10.000) 175,600-175,700
nwzeel.dollar 1,1190-1,1290
noorse kroon (100) 25,625-25,675
oostenr.sch. (100) 15,9050-15,9150
port. escudos (100) 1,0740-1,1140
spaanse pes.(100) 1,3300-1,3400
zweedse kr. (100) 23,325-23.375
zwitsfrank(lOO) 132,235-132,285
e.e.u. 2,1320-2,1370

Indexen
CBS-koersindex 270.80 272.30

EOE-index 404,49 .406,81

DowJones-index 3715,00 -3,37

Optiebeurs
sene omzet v.k. s.k

abn amro pjan 60,00 611 1,00 0,90
abnamro papr 60,00 502 2,00 2,00
ah cjan 47,50 232 5,90 5,70
d/fl c dcc 175,00 282 1,30 1,20
d/fl c scp 185,00 313 3,00 a 2,45
d/fl pdec 195,00 303 18,40 18.50 b
d/D pjun 190.00 414 15,00 15,00
els papr 17,00 235 0,70 0.80
coc c dcc 400,00 479 6,00 7.00
coc c dcc 405,00 491 2,30 3,20
coc c dcc 410,00 1229 0,60 0,80 .
coc c dcc 415,00 605 0,10 0,20
coc c jan 410,00 806 5,50 6,30
coc cjan 420,00 362 2,40 2.60
coc c097 410,00 300 51.00 a 51,50
coc pdec 400,00 451 0,70 0,30
coc pdec 405,00 1153 2,00 1,00
coc pdec 410,00 511 5,20 3,50
coc pdec 415,00 238 10.00 8,50 a
coc pjan 400,00 347 4,10 a 3,50
coc pjan 410,00 526 8,20 a 7,00
coc p097 410,00 301 25,80 25,80
goud c feb 380,00 500 6,80 a 6,50
goud pfeb 380,00 676 7,00 a 4,80
hoog c jan 85,00 399 0,30 0,30
hoog c jan 90,00 248 0,20 0,10
hoog c apr 80,00 237 3,40 3,20
ing c dcc 80,00 337 I,Boa 2.00
ing c jan 80,00 312 2,90 3,10
ing c apr 80.00 260 4,80 5,00
ing p097 80,00 228 7,00 7,00
kim c apr 45,00 648 2.40 2,50
kim c 096 40,00 348 9.60 9.60
kim co9B 40,00 332 13,40 12,60
kim papr 40,00 605 1,70 1,50
nut cfeb 95,00 310 2,20 2,30
nut c mei 95,00 263 4,30 4,50
ohe c jan 200,00 257 0,40 0,40
ohe cjul 200,00 259 4,30 a 4,70
olie pjan 180,00 458 1,20 0.60
phil cjan 50.00 2289 2,40 2.70 b
phil c apr 52.50 1590 3,00 3,30
phil pjan 50,00 363 1,20 1,00
phil pjan 55,00 575 4,90 4,00
phil papr 50,00 1643 2,30 2,00
phil papr 60.00 280 9,20 8,90a
tops c dcc 730.00 232 0,80 1.10
tops c jan 800.00 275 0,70 a 0.60
tops pdec 710,00 220 3,30 1,00
tops pdec 740,00 259 24,70 17,50a
Goud _. zilver
Goud onbewerkt 21,170-21,770, vorige
21,130-21,730,bewerkt 23,370 laten, vo-
rige 23,330 laten.
Zilver onbewerkt 235-305, vorige
230-300, bewerkt 350 laten, vorige 340
laten.

aflaten g=bieden+ex.div.
b=bieden h .ater._x.div.
c=ex-claim k=gedaan.h
d=ex-dividend l_gedaan*g
e=gedaan«bieden vk-slotkoara vorige dag
Ugedaan+laten sk -lotkoera giateren

KPMG-onderzoek levert
veel malversaties op

Van onze redactie economie

AMSTELVEEN - Fraude, valsheid
in geschrifte, diefstal en andere
schimmige zaakjes komen volgens
onderzoek van accountantsfirma
KPMG voor bij één op de vier be-
drijven die KPMG onder de loep
heeft' genomen. De malversaties
kunnen door het bedrijf zelf worden
uitgevoerd, maar ook door een
klant of opdrachtgever. Volgens
KPMG is de criminele wereld druk
bezig te penetreren in het bedrijfs-
leven. Door hun toenadering tot
bonafide bedrijven riskeren die
aantasting van hunreputatie, straf-
vervolging en zelfs de ondergang.

De angst van ondernemers of hun
rekeningen wel worden betaald is
veranderd in slapeloosheid over de
vraag hoe er wordt betaald: met
zwart of met wit geld. Maar hoe ziet
een ondernemer of een gulden
zwart of wit is? De accountantsfir-
ma KPMG voert sinds kort 'integri-
teitsonderzoeken' uit: het naspeu-
ren van de boeken op de oorsprong

van geldstromen, gerommel of zelfs
de hand van de maffia. Het in 1990
failliet verklaarde Text Lite van de
gebroeders Hommel hoorde bij de
eerste bedrijven die onder de loep
zijn genomen.
De speciale KPMG-afdeling is vorig
jaaropgericht nadat deaccountants
bij het controleren van de boeken
steeds vaker tegen dubieuze zaken
waren aangelopen en bij KPMG
aanklopten voor advies. Zo kreeg
KPMG het verzoek van de aandeel-
houders van het voormalige Text
Lite, welk rapport maandag tot op-
zienbarende conclusies leidde over
malversaties, gegoochel met cijfers
en misleiding van aandeelhouders.
Volgens J. ten Wolde, hoofd van de
afdeling, probeert de maffia overal
te penetreren. Van grote infrastruc-
turele projecten tot het runnen van
videotheken en horeca-zaken. „Het
geld dat in de onderwereldverdiend
wordt, zoekt hoe dan ook een uit-
weg naar de bovenwereld en de ge-
organiseerde misdaad is in staat om
daar alles voor te doen."
Het integriteitsonderzoek is volgens
KPMG 'een extra stapje' dat de

moeite en de prijs loont als aanvul-
ling op de gebruikelijke onderzoe-
ken naar de financiële degelijkheid
en de kwaliteit van de contract-
partij. KPMG voert het integriteits-
onderzoek uit door de beoogde sa-
menwerkingspartner te vragen in
diens boeken te mogen kijken.

De accountants zoeken naar voor-
raden zwart geld, betaalde steek-
penningen, smeergelden en andere
geldstromen die het daglicht niet
kunnen verdragen. Het opengooien
van de Europese binnengrenzen
heeft het er voor de internationaal
opererende misdaadbendes makke-
lijker op gemaakt.
Bij 'forensic accounting' werken
twintig specialisten die inmiddels
een tiental integriteitsonderzoeken
hebben verricht. Daarbij kon overi-
gens slechts in één geval aan de
opdrachtgever gerapporteerd wor-
den dat er een luchtje aan de zaak
zat. Dat is niet gemeld bij de politie
omdat het volgens Ten Wolde en
Rozekrans niet viel onder de mel-
dingsplicht uit hoofde van de be-
roepsregels van de accountants.

economie

CBA-vestigingen komende maandag 'plat'

Arbeidsbureaus gaan
harde acties voeren

Van onzeredactie economie

'^TERMEER - De acties in de Arbeidsvoorziening verhar-
-tt zich. De arbeidsbureaus gaan komende maandag geheel of

plat. De bonden AbvaKabo, CFO, CRP en CMHF,
öben gistermiddag opgeroepen tot een algemene staking,

'^leiding is het bezuinigingsvoorstel 'noodprocedure 1995'
e het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening (CBA)
e±t opgesteld.

Qe door het kabinet opgelegde
uiniging van 100 miljoen gulden,

er
, v°lgend jaar te halen, willen

t Kgevers en overheid in dat be-,„ r°e lonen met vijf procent ver-
'et ten e* aan^a^ personeelsleden
,Jlen procent verminderen. Dat
_J^t volgens woordvoerder

Henry Leerentveld van AbvaKabo
dat er 880 mensen op straat komen
te staan. Wat derest van het perso-
neel in 1996 te wachten staat, als.
500 miljoen gulden moet worden
bezuinigd, blijkt niet uit het voor-
stel.
'Onaanvaardbaar' is het stempel
dat de bonden in het bestuur op de
noodprocedure hebben gezet. „De
noodprocedure getuigt van kort-
zichtig wanbeleid, zonder visie,
zonder perspectief en dat allemaal
ten koste van het personeel," zeg-
gen de boze bonden in een geza-
menlijke verklaring. „Het CBA
heeft opnieuw een bewijs van on-
vermogen afgegeven. Deze opstel-
ling leidt tot het failliet van het
bedrijf."
De bonden willen dat er nu heel
snel een degelijk plan op tafel komt
dat getuigt van 'gezond onderne-
merschap' en een duidelijke visie
voor de toekomst. „Anders kan het
bestuur maar beter vertrekken."

Q8 start een benzine-oorlog
ROTTERDAM -Kuwait Petroleum (Q8) stunt de komende dagen met
zijn benzineprijzen. Bij de 200 benzinestations in Nederland kost de
brandstof vanaf morgen tot en met zaterdag 10 cent per liter minder.
Kuwait Petroleum start deze 'crazy sales' om zijn marktaandeel van
slechts tweeprocent in deRandstad en vier procent in heelNederland
te verdubbelen.
Het gaat om de eerste actie in een voorgenomen reeks van vijf tot tien
per jaar. Woordvoerder P.C. van Vuuren van Kuwait Petroleum
houdt de komende aanbiedingen nog geheim. Kuwait Petroleum heeft
zijn marktaandeel tot nog toe niet kunnen vergroten, onder meer van-
wege de spaar- >en zegelacties bij veel andere benzinemaatschappijen
en derecente opkomst van de Airmiles, die bij Shell kunnen worden
verkregen. Daarom haalt zij als eerste gevestigde benzinemaatschap-
pij het prijswapen uit de kast.

munt uit

Kantoorruimte
De verhuur van grotere kanto-
ren, met een vloeroppervlak
vanaf 500 vierkante meter,
daalt dit jaar met 12 procent.
In totaal wordt daarmee 1,12
miljoen vierkante meter min-
derverhuurd. Dat blijkt uit een
voorlopigeraming van het vak-
blad Vastgoedmarkt. Dit jaar
zijn vrijwel geen kantoren in
opdracht in aanbouw genomen.Steeds minder

jongerenzoeken
een baan in de

bouwnijverheid
DEN HAAG - Steeds minder jonge-
ren zoeken een baan in de bouw.
Dit blijkt uit een onderzoek van het
Economisch Instituut voor de
Bouwnijverheid (EIB) naar het ar-
beidsbestand in de bouwnijverheid
in 1993. Het aantal werknemers in
de bouw jonger dan 30 jaar daalt,
terwijl de groep ouder dan 45 jaar
in aantal toeneemt. De gemiddelde
leeftijd van de bouwvakker steeg
tussen 1990 en 1993 van 34,9 jaar
naar 35,8 jaar.
Volgens het EIB het gevolg van een
groter verloop onder de jongere
bouwvakkers en de vergrijzing in
de samenleving. Het aandeel van de
jongeren in de beroepsbevolking
neemt af. Het aantal bouwvakkers
jonger dan 20 jaar is de afgelopen
vier jaar met ruim een kwart ge-
daald. Tegelijkertijd nam de groep
ouder dan 45 jaar tussen 1990 en
1993 met bijna 4 procent toe, van
22,3 tot 26,2 procent.

De daling van het aantal werkne-
mers in de bouwnijverheid sinds
1990 zet zich voort. Vorig jaar ver-
dienden 223.500 mensen hun brood
in de bouwvak, een afname van
ruim 2 procent ten opzichte van
1992. Het aantal bouwvakkers is
sinds 1990 met 11.000 personen ge-
daald. De bouw zag de afgelopen
vier jaar een sterke uitstoot van
minder geschoolde arbeiders. Dit
betreft in het bijzonder de opperlie-
den.

ABN Amro
ABN Amro mag in de Verenig-
de Staten een effectenbedrijf
beginnen. De bank mag, als
vierde buitenlandse bank in
het land, zowel in effecten han-
delen als emissies begeleiden.

ECT
Het containeroverslagbedrijf
ECT constateert dit jaar een
sterke stijging van het aantal
laadkisten dat in Rotterdam is
aan- en afgevoerd. Op de nieu-
we terminal op de Maasvlakte
is sprake van een stijging met
15 procent. ECT ziet in een
aantal ontwikkelingen in Rot-
terdam een versterking van de
zogeheten mamport-functie
van de Maasstad.

Aardgaspomp
In het Utrechtse dorp Wouden-
berg gaat vandaag het eerste
pompstation open waar auto's,
bussen en bedrijfswagens hun
tank kunnen vullen met aard-
gas. De pomp is een initiatief
van het Energiebedrijf Cen-
traal Nederland, dat het rijden
op aardgas wil populariseren.
Minister Jorritsma van Verkeer
en Waterstaat zal de bijeen-
komst bijwonen. De ervaring is
dat een motor die op aardgas
loopt veel minder herrie maakt.
Bovendien zijn de brandstof-
kosten per kilometer een stuk
lager dan bij benzine, diesel of
lpg. Alleen de inbouwkosten
van de aardgasinstallatie in de
auto zijn vrij hoog.
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" Een prototype van de Trans-
rapid monorail TRO6 wordt met
een kraan van een dieplader
getild in Bad Gadesberg. De
TRO6 komt te staan in het nieu-
we Duitsland-museum in Bonn
dat in november 1995 open
gaat. Foto: REUTER

(ADVERTENTIE)

De zakenwereld kan nietmeer om mobiele communi- ftfIARTIM __AIA/E _ <___________=__J
catie heen. Vogelzang organiseert daarom in samen- IVIMrII IN UMWCö m «t

werking met r II I elecom en Martin Dawes op don-
derdag 15 december a.s. de Mobiele Communicatiedag in het Vogelzang B^^H Hfpand aan Het Bat 2 te Maastricht. Bc^ ____■■
Om 12.00, 14.00, 15.30, 17.30 en 19.30 uur worden informatiesessies ge- fi
houden waarin alles overapparatuur, ATF- en GSM-net, kosten, e.d. aan de S
orde komt. Tevens is PTT Telecom aanwezig met een testbus. En natuurlijk lij
heeft Vogelzang speciaal voor deze dag een aantal mi_--T---T__i U
zeer aantrekkelijke actiepakketten samengesteld. bRtH WStmtm

Li uoGEiznnc 9_ _. MAASTRICHT: HET BAT 2Daar kun Je niet omheen .e. de se-vaesb. _ 9) tel. 043.250007.

Vliegende vaart
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Bij een echte kerst hoon een dik pak sneeuw. Maar dat En voor wie profiteert van onze financieringsaanbiedingen is het biedingen, waarmee uw totale voordeel kan oplopen tot f 5.673,-. leverbaar vanaf f 36.530,- als Sedan en vanaf f 40.190,- als Hr£l

kunnen we u natuurlijk niet beloven. Wat we u deze maand wel maximale voordeel op de 106 Crystal zelfs f 5.042,-. Tenslotte de Peugeot 405 Crystal. Dit zeer luxe model Echter, de Peugeot Crystal modellen zijn er zolang.l

beloven i.s een dik pak extra's op de Peugeot Crystal modellen. Ook de Peugeot 306 Crystal is voorzien van een aange- beschikt over o.a. vemismetaallak, stuurbekrachtiging, getint glas, voorraad strekt. Daar kunt u wel eens wakker van liggen. ?"
Zo beschikt de Peugeot 106 Crystal onder meer over naam pakket extra's. Met o.a. vemismetaallak, mistlampen vóór, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening en verwarm- als u weet dat ze ook nog beperkt leverbaar zijn.

sportieve kuipstoelen, centrale deurvergrendeling met afstands- centrale vergrendeling met afstandsbediening en elektrisch bare buitenspiegels. Samen met de financieringsaanbiedingei. Ga dus snel even bij de Peugeot-dealer langs. Voor

Ixdiening, elektrisch bedienbare voorportierruiten en de onder- bedienbare voorportierruiten. De korting van f 1.870,- op deze biedt dit een voordeel van maar liefst f 4.558,-. De 405 Crystal is goede nachtrust. Zijn adres vindt vin cle Gouden Gids.
zijde van de bumpers in de kleur van de carrosserie. Inclusief de extra's maakt dat de 306 Crystal al verkrijgbaar is vanaf f 31-990,-. _^,^ - _^ _-4 1 " _-4 V-» . * s\ {"
korting van f 1.600,- op alle extra's is hij er al vanaf f 25.995,-. Bovendien kunt u kiezen voor één van onze financieringsaan- J_yCC^CIIILJC. _L_ JL/C V -_/!__ ICI __-__£«, __ LC II1«A_____.__- V<___l IICU J<X& s

JEVOELT JE LEKKERDER IN EEN PEUGEOT. P£UCB<L
AANBIEDINGEN GELDEN UTSLUITE_) BUAANKOOP VAN EEN NIEUWE 106, 306 Of 405 PERSONENAUTO IN DECEMBER '94 EN BU TENAAMSTELLING VAN HET KENTEKEN VÓÓR 16-2.5. FINANCIERINGEN 0.8.V. DE GEBRUIKELIJKE BETAALPLANVOORWAARDEN VAN PEUGEOT FINANCIERING NEDERLAND (ZIJ TOETST ELKE AANVRAAG BU HET BKR IN TIEL).VRAAG DE DEALER NAAR ALLE MOGELIJKHEDEN EN VOORWAARDEN. PRIJZEN INCL. BTW/BPM, EXCL. KOSTEN RUKLAAR MAKEN. WIJZIGINGEN VOORB-**
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In veel sectoren stijging vergeleken met vorig jaar

Goed weer voor
de kerstverkoop

DOOR JESSE BUDDING

f*et zachte weer zorgt voor
die beter zijn

üan die van vorig jaar. De
november was tewarm om de mensen goed in

sinterklaasstemming tebrengen. En in 1993 stondüe kerstverkoop in Limburg
°P een laag pitje door de

van de Maas.
Voor de horecasector vallenue kerstdagen gunstiger. De
Commercie heeft over het

niet te klagen. DeKerstman rukt dus verder
°P- Met in zijn kielzog nu
ook Kerstvrouwen.

eerlen doet voor de kerstdagen
veel inkopen. P.Mercks, bedrijfsleider vanroom en Dreesmann: „In de

grensstreek met Duitsland is de
erstman sowieso veel populair-

der dan de Sint. Vergeleken met
orig jaar doen vooral de sfeer-j^kelen het een stuk beter."
aar ook zijn collega mevrouw. ■ Themel van de vestiging in

r^astricht is tevreden: „De ver-
kop loopt beter dan in '93. Vol-gens ons komt dit vooral door dearme novembermaand. Mensenaren daardoor nog helemaal, Jet in de stemming voor Sinter-
, aas. Meteen na 5 december ise omzet enorm gestegen. Popu-
air zijn vooral kerstartikelen,Parfums, bijouterieën en kle-
lng" Andere warenhuizen
Pieken van een gelijkblijvende
1 licht stijgende omzet.

**en heel andere sector waarin de
Weergoden een belangrijke rol
fPelen, lijkt de Kerstmannen-
ranche. Toos van Cann namens
ncognito Kostuumverhuur inRoermond: „Vorige kerst was het
en totaal andere sfeer: het wa-er stond de mensen toen letter-

lek tot aan de lippen. Niemand
«ad er zin in. Nu hebben we deeut meer omzet. Dit jaar doen
*e ook voor het eerst in Kerst-rouwen. Er is zeer veel vraag
[laar." Niet iedereen in deze
ranche blijkt echter even en-
housiast. Jos Jonkers van mo-
dellenbureau 2 Tact: „Bij ons

de vraag erg laat op gang., cc. we weten niet hoe het
«omt."

e horeca en aanverwanten invalkenburg hebben in het alge-meen niet te klagen over de re-

serveringen. De meeste hotels
boeken ongeveer evenveel of
zelfs meer klanten, vergeleken
met een jaar geleden. Mevrouw
M. Lemaire, eigenaresse van ho-
tel Den Halder: „Wij hebben
ongeveer 25 procent meer boe-
kingen. Kerst valt dit keer veel
gunstiger dan vorig jaar, op zon-
dag en maandag. Ik denk dat dat
de belangrijkste oorzaak is."

Ook de bungalowparken mogen
niet mopperen. Een rondje langs
de verhuurders maakt duidelijk

dat, uitzonderingen daargelaten,
de meeste parken al (bijna) zijn
volgeboekt.

Een klein opinieonderzoek in
Zuid-Limburg wijst uit dat uit
eten gaan met de Kerst bij som-
mige restaurants even populair
is als vorig jaar, maar bij de
meeste etablissementen toch nog
meer in trek is.

De verkoop van specifieke kerst-
artikelen lijkt zich te stabilise-
ren. Voor wat betreft dekerstbo-

men zijn het aanbod en de prijs
ongeveer gelijkgebleven. Opval-
lend vindt men bij de firma
Stokkermans in Heerlen het feit
dat de klant de bomen steeds
vroeger gaat kopen. „Dat is de
invloed van de Afcenters,"
meent een werknemer. „Het ge-
volg van die vroege aankopen is
wel dat de bomen met de Kerst
zelf al hun naaldenkwijt zijn."

Bij tante Pos in Limburg zijn het
met name de religieuze en de lu-
xe kaarten die het tot nog toe

goed doen. Deze verstuurt men
al vroeg naar familie en vrienden
in het buitenland, zo weet de
Postbank uit ervaring. Op het
laatste moment kopen de mensen
altijd veel ansichtkaarten voor
alle 'vergeten'kennissen'.
De kerstmarkt in de gemeente-
grot van Valkenburg kan zich
opnieuw in een enorme belang-
stelling verheugen, het afgelopen
weekend trok de markt veertig-
duizend bezoekers, waarvan ve-
len met bussen vol uit het hele
land kwamen.

" Kleding, parfums en bijouterieën zijn dit jaarpopulair als kerstcadeau Foto: DRIES LINSSEN

Carpaccio favoriete voorgerecht restaurants
De carpaccio zal tijdens de ko-
mende kerstdagen duizenden
voorgerecht-borden sieren. Dit
gerecht - van flinterdunne plak-
jesrauw vlees, vis of groente be-
sprenkeld met een olie - en
azijnsausje - staat inmiddels
nummer één in de Nederlandse
(restaurant-)keukens.
Zoals het met veel tophits gaat,
er wordt eindeloos op geva-

rieerd. Van tonijn tot rode biet-
jes, van rauwe zalm tot de oor-
spronkelijke ossehaas, van alles
valt met een beetje fantasie en
goede wil een meer of minder
smakelijke carpaccio te fabrice-
ren.
„'t Is makkelijk te maken en snel
klaar. Je kunt alle voorbereiding
eerder op de dag doen, wat al-
weer scheelt als het diner op ta-

fel moet komen. Daarom zijn
restauranthouders zo gek op car-
paccio's," verklaart sales-pro-
motor Tedde Verwoerd van de
horecagroothandel VEN in Die-
men.
„Een carpaccio wordt lekker
door de vinaigrette die de kok
erover giet. Wij merken dan ook
een enorme toename in de ver-
koop van oliën en azijnen. Voor-

al bijzondere soorten zoals no-
tenolie en vijf jaar oude balsa-
mico-azijn vliegen het pand uit
deze maand."
Hoewel carpaccio, van Italiaanse
afkomst, duidelijk tot de meer
exotische gerechten gerekend
moet worden, signaleren de ho-
recagroothandels toch vooral
een trend om terug te keren naar
de „oud-Hollandse" keuken.

Proef het konijn op zijn Limburgs bij 'Prince'
DOOR SANTÉ BRUN

*et oudste restaurant van Heer-en is het misschien niet, maaren van de oudste is het zeker:
estaurant Prince in de Aker->traat 8. En het leidt op dat
dres een wat verborgen be-taan; want ingeklemd tussen-en groentezaak en een postze-felhandel zie je alleen maar de
roodjeszaak, die naar dezelfde
aam luistert - en die trouwens*°lgens de moderne trend 'ba-

sUettes' verkoopt.

li'if een DeetJe oplet ziet natuur-lik toch wel het bord buitenaan, waarop het menu van depg wordt vermeld. Om het res-
aurant te bereiken moet je naar

P°ven; het is bepaald intiem, net
Uiskamerformaat, met uitzicht
P de steeg die naar de fraaienaam Uilegats luistert.

,e keuken is nog kleiner, enaar zwaaien sindsruim zes jaar
Wiel Gulpers (59) en

'in echtgenote de pollepels; die
mag je gerust ge-

ruiken, want het gebodene is
egelijk. zonder avontuurlijke

ouschieters. De kaart is niet al te
j.mvangrijken de dagkaart volgt,et seizoen. Vandaar dat die

atste dezer dagen gesierd
°fdt door mosselen, hertebief-

r
,uk, hazebout en konijn opLimburgse wijze.

t at laatste gerecht moet je na-
ü|"uJk proeven als je een in-uk wilt krijgen van de hiereoefende kookkunst. Het is uit-wekend. Het konijn is tam, de
Us is (uiteraard, zou ik bijna
-gen) die van zuurvlees. Gul-

pers heeft het recept van zijn
moeder, die ooit nog het café De
Amstel exploiteerde aan de
Streeperstraat in Schaesberg.
Hoewel aan Gulpers' saus echte
Limburgse ingrediënten als
stroop te pas komen, zit er onder
andere ook oregano in en wijn.
Voor mij is de kennelijk stan-
daard geleverde bordversiering
van rode en witte koolsla en enig
vers fruit niet nodig; wat er na-
tuurlijk wel bij past zijn de
spruitjes, die gelukkig nog 'beet'
hebben, niét te gaar zijn, dus.

Vooraf nam ik iets 'internatio-
naals', namelijk in kruidenboter
gebakken scampi's. Voortreffe-
lijk, de boter ging er tot het laat-
ste likje in, dankzij het knappe-
rige stokbrood.
Tegenover mij werd een zalm-
cocktail gegeten die de kenmer-
kende 'vissige' smaak had; daar-
na volgden de gegrillde lamsko-
teletjes, op bistro-wijze op een
plank geserveerd. Ik ben daar
niet zo gek op, maar de kotelet-
jeswaren heel goed.
De zoon van bijna twaalf had

wat te veel aan de medium ge-
braden kogelbiefstuk; hij kreeg
er, zoals hij wenste, brood bij in
plaats van de standaard-frieten.
De jongste nam traditiegetrouw
juist alleen maar frieten.

Het standaarddessert voor de zo-
nen was natuurlijk de Dame
Blanche, die ze, naar ze me mee-
deelden, wel eens lekkerder had-
den gegeten. Maar u moet maar
rekenen: die zijn intussen schan-
delijk verwend. Mijn vrouw had
de aardbeienbavarois die zij aan
de 'vettige' kant vond, maar een

bavarois komt uit Beieren, en
daar houden ze toch van vet? De
bavaroissmaak van de mensen is
de laatste jaren verknoeid door
die al te luchtige toetjes uit de
supermarkt, moet je maar den-
ken. Ikzelf had Koffie Prince,
een goed kopje koffie met een
glaasje Bailey's; tja, daar had ik
beter over moeten nadenken,
want dat drankje vind ik eigen-
lijk niet zo lekker. Mijn vrouw
en ik ruilden dus het dessert ge-
woon, en toen was alles in orde.

Zonder de (in principe onnodige)
Campari's vooraf bedroeg de re-
kening precies ’l5O.
Restaurant Prince is van dinsdag
tot en met zaterdag geopend van
11.30 voormiddag tot 20.30 uur,
op zondag en maandag is het ge-
sloten. Reserveren kan ook, op
telefoonnummer 045-715155.

" Wiel Gulpers met zijn vrouw en de serveerster in hun restaurant, samen met enige
klanten. Foto. dries linssen

eetlust
In Eetlust bericht het
Limburgs Dagblad

wekelijks uit de wereld
van eten en drinken.
Culinaire nieuwtjes,
opvallende trends en

bijzondere eetadressen
komen aan bod. De

redactie zal geregeld
aanschuiven in

Limburgse
etablissementen en

verslag doen van haar
bevindingen.
Coördinatie

Mariëtte Stuijts.

monsters

DOORMARIETTESTUIJTS

Kerstcadeau
Op zoek naar een apart kerstcadeautje? Met een beetje fantasie kom
je een heel eind. En er zijn genoeg winkeliers die u - met folders en
advertenties - maar al te graag op weg helpen. Op kerstmarkten is
soms ook wel iets origineels te vinden. Wie op zoek is naar een inter-
nationaal cadeau, moet eens binnenlopen bij een 'Wereldwinkel. Of
even de grens over wippen. Naar Aken of Luik bijvoorbeeld.

" Britse kerstversieringen

Engels
Eenmaal in Luik, mag warenhuis Marks & Spencer niet worden
overgeslagen. Je vindt er alle ingrediënten voor een typisch Engelse
kerstsfeer. Christmas-cookies, verpakt in mooie trommels, fonkelen-
de lichtjes, slingers en knalbonbons. En er zijn aparte cadeaus in
overvloed. Prachtig briefpapier, luxueuze lingerie, stoere kompassen,
legermessen, een houten hobbelpaard, een blik met tinnen soldaatjes,
om maar eens wat te noemen. Het warenhuis ligt hartje stad, op de
Place Saint Lambert.

Tafelkleed
Met kerstversiersels wor-
den we op kerstmarkten,
in tuincentra, warenhui-
zen en zelfs in supermark-
ten doodgegooid. Het past
helemaal bij de knusse 'co-
coon-trend', die voor-
schrijft dat we onze huizen
tijdens de feestdagen
steeds meer en uitbundiger
versieren. Met geurend
dennegroen, met glans en
glitter. Op het kitscherige
af, maar dat schijnt te mo-
gen met kerst. Inhakend
op deze trend moet de
'sneeuwdeken' van Filtech
een hit worden. Het po-
lyester kleed met gekleur-
de glitters maakt volgens
de fabrikant van uw vloer een sneeuwlandschap en uw ramen 'Anton
Pieck-prentjes'. Voor meer informatie: 04241-4055.

# Een sneeuwlandschap in huis

Feestdiner
Dat vegetarisch eten ook
feestelijk kan zijn, laai
Smaak zien. Dit blad over
'natuurvoeding, gezond-
heid en milieu' brengt eer
feestmenu zonder vlees er
vis. Met als voorgerechter
een walnootchampignon-
paté met cranberrysaus er
camembertsoep, als hoofd-
gerecht tofu-empanadas
avocadosalade en eer
groentegarnituur en vanil-
leroomijs met kiwisaus
toe. Voor lezers voor wk
kerst zonder vlees nie.
compleet is, geeft het blac
ook twee vlees-recepten
Smaak verschijnt vier keei

per jaar, kost een gulden en is verkrijgbaar in natuurvoedings- en re
formwinkels.

# Smaak.

Zegels
Is er nog leven na
Kerstmis? Je zou bijna
denken van niet, als je
ziet hoeveel werk we er
van maken. Maar ter-
wijl de kerstzegels nog
volop over de toonbank
gaan, kondigt de PTT
de geboorte van een
nieuwe zegel aan. Of ei-
genlijk van een velletje
van tien, dat onder de
naam 'tien voor Euro-
pa' voor tien gulden in
postkantoren verkocht
gaat worden. De nieu-
we zegel ziet er vrolijk
uit. Alleen jammer dat
hij alles te maken heeft
met een prijsverhoging
die op J januari ingaat.
Op brieven naar het
buitenland moet dan
voor 1 gulden aan ze-
gels worden geplakt. " Tien voor Europa

(ADVERTENTIE)

KOSTUUM_f|AO
" Mooie krijtstreep. Zuiver scheerwol

" Zéér geschikt voor de feestdagen fl B
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#piccolo's
In de Cramer 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
Maandagt/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
regel - tot 12.00 uur daagsvoor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1epost daags voor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag fm vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldt vrijdag 11.00uur.

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

HetLimburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
bijna 250.000personen van 13 jaaren ouder.
{Bron Cebuco SummoScanner) 0330

Personeel gevraagd
Het Limburgs Dagblad vraagt

BEZORG(ST)ERS voor
WIJNANDSRADE

en

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

In de Cramer 37, Heerlen g 045-739330.
MODEL worden? Laat u
kosteloos en professioneel
fotograferen, g 03440-30022.
Gevr. COMMERCIEEL me-
dewerkers m/v voor Duitse
Marketingfirma, full-time/
part-time. Zeer hoge ver-
diensten. Tel. 045-273218.
Wij zijn op zoek naar een
LOGISTIEK medewerker.
HEAO-BE, zowel admini-
stratief, logistiek als finan-
cieel onderlegd. Goed ana-
lytisch/cijfermatig inzicht. Tel.
045-710568.
Tempo-Team Uitzendbu-
reau zoekt snel een KAP-
PER (m/v) voor een kapsa-
lon in de omgeving van Sit-
tard. U heeft vooral ervaring
met knippen en föhnen. Re-
presentativiteit is in deze
baan zeer belangrijk. U
werkt 4 dagen per week,
werktijden: di. t/m do. 09.00 -18.00 uur, vrijdag 08.00-
-19.00 uur, zaterdag 08.00-
-16.00 uur. Informatie: 046-
-514222, Marianne Bardoul,
Sittard, Rosmolenstraat 4.
Tempo-Team Uitzendbu-
reau zoekt met spoed een
KOK (m/v) voor een instel-
ling in Sittard. U werkt maxi-
maal 20 uur per week, in de
ochtenduren. U heeft erva-
ring en kunt zelfstandig wer-
ken. Deze baan is voor en-
kele maanden. Informatie:
046-514222, Marianne Bar-
doul, Sittard, Rosmolen-
straat 4.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt
u uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

OG te huur
Prachtig mooi appartement
voor max. 2 pers. gelegen
centrum VAALS, Maastrich-
terlaan, 1e etage met dak-
terras. Grote living met open
keuken met alle apparatuur/
cv. 1 slaapkamer, hal en
badkamer met ligbad. Evt.
gestoffeerd e/o gemeubi-
leerd. Direkt te aanvaarden.
Alleen gestoffeerd ’ 1.000,-
-per maand. Tel. 045-441426.
KERRKADE-West/Spekhol-
zerheide. Industriestr. 23.
Per 1,-1 -'95 te h. app. op 1e
verd. Ind.: hal, woonk., keu-
ken, 2 slpks., badk., berging,
’BOO,- excl. per mnd., borg

’ 1.000,-. Tel. 04742-3362.
APPARTEMENT, 1 slpk.,
aparte douche, toilet, woonk.
met open keuken, huurpr.
’B3O,- p. mnd. mcl. gas-
water-licht, per direct. Bellen
voor afspraak na 18.00 uur
045-210020.
i .... .

Onroerend Goed
Te koop gevr. ouder
WOONHUIS met tuin (op-
knappen geen bezwaar). Tel.
046-753367.
WOONHUIS te koop ge-
vraagd tot ’ 200.000,-.
Geen makelaarskosten. Tel.
045-724056.

Bedrijfsruimte
Te huur GARAGE cq. op-
slagruimte, geschikt voor div.
doeleinden, 27x13 mtr., met
grote voorruimte. Inl. 045-
-213021, 9.00-17.00 uur

Te huur gevraagd
Te huur gevr. zelfst. woon-
ruimte v liefst GELEEN/
Hoensbroek. 045-455704.

Kerstmis
KERSTBOMEN met en zon-
der kluit o.a. Omorika, Nort-
mans en blauwdennen.
Kwek. Jawell. 045-256423.
Wat VERKOPEN? Adverteer
via: 045-719966.

Kamers
Te huur goed gemeubileer-
de zit/SLAAPKAMER. Pan-
nesheiderstr. 1,Kerkrade
Te huur mooie gemeubileer-
de KAMER. Holtskuilenstr.l,
6471 BM Eygelshoven.
Te h. HEERLEN-centrum
studentenkamer. Inl. 046-
-743275 van 11.00-14.00 uur.
Te huur nette gemeub. ka-
mers te LANDGRAAF. Voor
info, bel: 045-322921.
Aangeboden per 15-12 of 1-
-1-95 te LEMIERS gem.
Vaals in nieuw gerenoveerd
pand voor kamerverhuur
(studentenhuis). Vrij nog 8 x
1-pers. mooie kamers en 1 x
2-pers. kamer, met mede-
gebr. van 2 keukens en 3
badkamers, van alle facilitei-
ten voorzien. Inlichtingen
hierover na 17.30 uur: telef.
045-441470.
Te huur voor werkend per-
soon NIEUW gestoffeerde
en gemeubileerde kamer
’525,- per mnd. all-in. Telef.
045-427711 b.g.g. 219666.

Bouwmat/machines
Faillissements- en PARTIJ-
ENVERKOOP (lamet) lami-
naatparket in 65 kleuren,
normaal ’lOO,- p.m 2 nu
’25,- t/m ’40,-; nwe. en
beschadigde deuren va.
’40,-; rollen dakleer app.
en SBS 2 t/m 4 mm ’20,-
-t/m ’65,- p.rol; houten pla-
ten underlaym. en OSB 19
mm ’ 47,50; rockpanel
(Trespa) ’ 75,-; magazijnst.,
enz. Rennemigerveldweg
70A, Hrln. 045-729710.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

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

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.____________________________
20% RENDEMENT, duur 1
jaar, inleg va. ’2.500,-. Info
04749-3835.

Transacties
HORECAPROJECT prima
lokatie gelegen te Lemiers-
Vaals, langs de Rijksweg
Aken-Maastricht, voor veel
doeleinden geschikt b.v. ca-
fé-restaurant, fitnessclub
enz. Er is veel luxe sanitair
aanwezig, meerdere dou-
ches, sauna-voetbaden,
bubbelbad in aanleg enz.
Gestoffeerd en grotendeels
ingericht, evt. kan luxe 5-ka-
merwoning mede-verhuurd
worden. Inlichtingen na
17.30uur: telef. 045-441470.
Wegens omst. hed. ter over-
name aangeboden moderne
KLEDINGZAAK te Bruns-
sum, 150 m.2, huur ’2.000,-
-per maand. Prijs ’30.000,-
-incl. interieur en kleding.
Telefoon 045-251668

Landbouw
ONDERDELENBANK. Teï
04493-2715.
Te koop en/of te huur ge-
vraagd WEILAND of bouw-
land e/o bosgrond. Inl. tel.
04754-86928.

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

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

Koopje! BMW 635 CSi,
diamantzwart, 16" Im-vel-
gen, leer en div. extra's,
’7.150,-. Tel. 045-710761/
233207.
Te k. BMW 315, bwj. '83,
APK, i.z.g.st., ’1.800,-.
Telef. 045-317675.
Te k. BMW 324 Diesel, bwj.
'87, grijsmet., get. glas, af-
neemb. trekh., Blaupunkt ra-
dio/cass., 125.000 km, gun-
stige prijs. Tel. 045-320911.
BMW 318 ibwj. '87, 166.000
km, 1e eig., grijsmet.,

’ 11.500,-. Tel. 045-224298.
Te k. CITROEN C 15 E be-
stelwagen, grijs kent., bwj.
'92, ’ 9.500,-. 045-725143.
VW Golf 1.3 '87; Mazda 626
2.0i GT HB '87; Opel Kadett
1.3 5-drs '87; Ford Escort
1.6 CL '86; Ford Escort 1.3
CL 5-drs '86; Toyota Corolla
1.3 Liftback GL '86; Opel

Kadett 1.3 S 5-drs '85; Opel
Kadett 1.2 S HB '84; VW Po-
lo '84; Opel Rekord 2.0 S
'82; Garantie, service, fi-
nanc, mr., APK, Autobedrijf
DORTANGS, Altaarstr. 2,
Schinnen. 04493-2211.
SUPERCARS Akerstr. Nrd.
20A Hoensbroek heeft voor
u: Kadett stationcar; Peu-
geot stationcar; Escort sta-
tioncar en nog plm. 20 ande-
re occasions, g 045-222455.
Te k. Fiat PANDA 750 Fire,
kl. rood, bwj. '86, APK aug.
'95, i.z.g.st., vr.pr. ’3.000,-.
046-748397, na 17.00 uur.
Te koop Ford ESCORT
1300, APK 20-10-95, bwj.
'84, i.st.v.nw., ’3.750,-. Tel.
045-223090.

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. Ford FIËSTA 1100,
bwj. '80 met APK, blauw, i.g.
st. Tel. 045-427874.
Te koop Ford SIËRRA 1.6
bwj. '84, vraagpr. ’2.250,-.
Telef. 045-322266 of
311832 na 18.00 uur.
Te koop Ford SIËRRA 1600,
bwj. '86, APK 5-95, vr.pr.

’ 3.750,-. Tel. 045-354225,
tot 16.00uur.
Te koop Ford ESCORT
1300, kleur rood, bwj. '86, vr.
pr. ’5.500,-. Tel. 04499-
-4424 na 17.00uur.
LANCIA Delta HF Integrale,
bouwjr. '88, zwartmetallic,
ex. b.p.m. tel. 045-212088.
Te koop MERCEDES 190E,
bwj. '84, 5-gang, 160.000
km, verlaagd, Im-velgen,
schuifdak, centr. deurvergr.,
kl.antraciet, inter. zwart,

’ 12.750,-. Tel. 045-320088.
Te koop prachtige MERCE-
DES 300 Diesel type 124,
bwj. '86, div. extra's, vr.pr.

’ 17.750,-. Tel. 04492-5473.
Te koop NISSAN Stanza 1.6,
radio/cassette, bwj. '84, APK
5-95, 1e eig., nw.st.,
’2.750,-. 045-323178.
KADETT 1.6i GT '88; Corsa
1.2 S '87; Veetra 2.0iGL au-
tomaat '89; Corsa 1.4iSwing
'94; Veetra 1.6i GL '93; Ka-
dett '86 t/m '89 div.types;
Escort 1.3 '87; Ascona 1.6S
HB '86 en '84. Met Bovag-
garantie. Denneman Auto-
mobielbedrijf, Raadhuisstr.
107,Hulsberg.
Te k. ASCONA I.Bi HB, bwj.
10-'B5, 88.000 km., 5-deurs,
trekh., radio, g 046-331756.

Te k. Opel KADETT aut., bwj.
'85, rood, ’5.750,-. Prins
Hendriklaan 15, Brunssum.
Tel. 045-255027.
Te k. Opel ASTRA 1.6iGL s-
drs, trekh., dcc. '91, 40.000
km, pr.n.o.t.k., 04409-1536.
Te koop PEUGEOT 305 GL,
type '84, APK 7-95, nw.st,

’ 1.350,-.Tel. 045-317675.
Te k. RENAULT 5, i.z.g.st.,
120.000 km., bwj. '85,

’ 4.500,-.Telef. 043-633278.
Te k. RENAULT 21 Nevada
GTX, stationcar, bwj. '90, nw.
model, kl. antracietgrijs met
alle extra's, pracht auto, i.z.g.
st., ’13.750,-, inruil moge-
lijk. Tel. 046-512315.
Zeldzaam mooie Toyota
CELICA 1.6 coupé ST, bwj.
'82, APK 5-95, sportvlgn.,

’ 2.950,-. Tel. 045-443324.
Te koop GOLF 1600 diesel,
4-drs, nieuwe APK, blauw-
metall., bwj. '85, i.st.v.nw.,

’ 5.750,-. Tel. 045-223090.
GOLF GTi, 1 jr. APK,

’ 950,-. Terschurenweg 66,
Hoensbroek. 045-222594.
Te k. VOLVO 240 GL, bwj.
'92, kl. bordeauxroodmet.,
LPG. Tel. 04759-3565.
VOLVO 740 GL automatic,
zeer goede staat, kl. grijs,
bwj. 1984, km.st. 160.000,

’ 7.900,-. Tel. 045-229180.
Wij kopen alle LADA'S en
ook andere auto's. Telefoon:
045-423973.
Opel Kadett 1.3 GT uitv. lm.
vlgn. schuifdak, bwj. '89;
Opel Corsa 1.0, bwj. '83;
Opel Ascona 1.6 S HB, bwj.
'83; Renault 21 Nevada, bwj.
'87; VW Golf bwj. '81; Mazda
626 diesel, bwj. '84; Mitsubi-
shi Galant autom. schuifdak,
bwj. '85; Opel Kadett GSi,
bwj. '85. Div. goedkope in-
ruilers met APK. Tev. uw
adres voor onderh. en APK.
Autobedr. PIJPERS en Zn.
Franciscanerstr. 58, Kerk-
rade. Tel. 045-453570.
Auto KALDEBORN bet. de
hoogste prijs voor uw auto!!
OokLada's. 045-411572.
Met bovaggarantie ANWB
gekeurde auto's bij de Opel
specialist: Kadett 1600 GL
autom. met stuurbekr. '90
’17.500,-; Corsa '91 3-drs.
’14.950,-; Corsa 4-drs. '90
’12.950,-; Kadett 1800 '88
’11.950,-; Veetra 16i 5-drs.
'90 ’20.950,-; Astra 1.6 '92
’22.950,-; Kadett Sedan
1.6 '90 ’16.950,-; Kadett
GSi 16V '90 ’23.950,-;
Ford Siërra 2.0 LPG '84
’3.950,-; Kadett 1300 '87
’8.000,-; Kadett Diesel '86,
’4.500,-; Veetra aut. 5-drs.
'89 ’18.950,-; VW Derby
'80 ’900,-; Mazda 323 Sta-
tioncar '87, ’7.900,-; Opel
Veetra 2.0 GT '90
’21.950,-; Corsa '84 '85 '86
'87. WEBER, Autobedrijf,
Baanstr. 38, Schaesberg. S
045-314175.
Te k. gevr. LOOP-, sloop-,
schadeauto's. Betalen de
hoogste prijs. 045-423199.
O.K. CARS Oirsbeek: Opel
Kadett 1.3 autom. '85; Ford
Siërra 1.8 Combi '87; VW
Scirocco 1 .Si, 16V Amer.
uitv. '86; VW Golf GTi '85;
Opel Monza 3.0 E bwj. '83;
Opel Corsa '84; Toyota Celi-
ca '85; Peugeot 205 1.6 GTi
'87; Mercedes Camper 508
D; Toyota Landcruiser '78.
Bij aankoop 1x APK gratis!
Inruil, financ,garantie. Verl.
Lindelaan 23, Oirsbeek. Tel.
04492-5782.
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-
handeling. Tel. 077-515511. ■
Met spoed te koop gevraagd
voor export personenauto's,
vracht en bestel. Hoogste
prijzen. LUCAR, Kerkrade.
Telefoon 045-456963.
Te k. gevr. alle merken AU-
TO'S, bet. hoogste prijs. Tev.
tourcaravans. 045-416239.
Te k. VW GOLF, bwj. '86,
1300 K 6, ’5.900,-. Tel. 045-
-416239.

100-Tal AUTO'S met APK v.
a. ’750,- tot ’10.000,-;
Kadett; Escort; Fiësta; Golf;
Uno enz. Inr. fin. Handelswg
1, Susteren. g 04499-5204.
GTi liefhebbers ogeletü Te
koop 2x GOLF GTi 16 V,
beide '87, Alpine wit en antr.
metal., weinig km's, in nw.st.
Inruil mog. Tel.: 045-708604.
Weg. OPHEFFING tegen
handelaarsprijzen div. auto's
te koop o.a. Opel Omega
autom.; Ford Escort; Ford
Fiësta; Opel Corsa; Mitsubi-
shi Galant; Daihatsu Cuore;
Citroen AX; Escort cabrio
XR3i. Anjelierstr. 123a,
Heerlen. 045-213021.

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. Körfer. g 045-229045.
Te koop gevr. schade- en
oude sloopauto's. Tev. pn-
derd. Autosloperij K. KÖR-
FER, 045-227377, Indus-
triestr. 7, Hoensbroek.
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, en verkoop
gebr. auto-onderdelen. Joep
Wolters. Telef. 045-411480.

Bedrijfswagens

BEDRIJFSAUTO'S

Pr^^?_i-
VO WB AO

Toyota Lite-Ace 1.5 comm benzine ’ 10.995,-
Toyota Lite-Ace 1.8 comm diesel ’ 10.995,-
Toyota Hi-Ace Lwb 2.4 comm diesel ’ 15.650,-
Toyota Hi-Ace Kwb 2.4 comm d.e. diesel ’ 17.795,-
Toyota Hi-Ace Kwb 2.4 comm s.o.d. diesel ’ 17.200,-
Toyota Hi-Ace Lwb 2.4 9-pers. diesel ’ 19.600,-
Toyota Hi-Ace Kwb 2.4 comm diesel ’ 19.800,-
ToyotaDyna 150 2.8 meubelauto diesel ’23.400,-
Toyota Dyna 150 2.8 autotransporter diesel ’ 28.000,-
Toyota Landcruiser 4.2 FRPtop comm diesel ’ 47.500,-
Mercedes 207 Lwb 2.3 d.e. diesel ’ 15.750,-
Mercedes 307 Lwb 2.3 d.e. diesel ’ 23.500,-
Nissan Vanette 1.5 benzine ’ 7.500,-
Renault Express 1.2benzine ’ 11.800,-

Uit voorraad leverbaar Toyota Hi-Ace 1995 v.a. ’ 24.675,-
Lease-prijs 48 mnd. 100.000km. per mnd. vanaf ’ 673,-

-3 jaarvolledige en 6 jaarcarrosserie-fabrieksgarantie

Alle prijzen excl. BTW.

Autobedr. Mengelers BV
Provincialeweg Zuid91, S 04492-1814

Oirsbeek.
Auto onderdelen en accessoires

Carrosseriedelen
origineel - imitatie - overzet.

Alle Europese- en Japanseautomobielen

Geevers Nuth
Tel. 045-244242.

In- en verkoop schade-auto's

Autodemontage Deumens
Verkoop gebruikte en nieuwe onderdelenvan

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

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

AUTOMOTIVE
&

INDUSTRIEEL
In de Cramer 31, 6411 RS Heerlen.
Tel. 045-716951 Fax 045-740397

HELLA HELLA
De zon gaat het licht blijft. Hellaverlichting.

<"<" I

(Brom)fietsen
NIEUW!! Puch Thunderbolt
mcl. diefstal-alarm,

’ 4.749,-. Yamaha mint

’ 2.895,-. City-bike electro
bromscooter 001 cent per
km. ’3.950,-, plm. 70 St.
gebr. fietsen. Bert Rekers,
Willemstr. 85, Heerlen. Tel.
045-726840.

Zonnebank/-hemel
Spectaculair lage prijzen bij
de grootste zonne- vakspe-
cialist in de regio GOER-
GEN zonnehemels. Alles
met 3 jr. voll. garantie. Rijks-
weg-N. 97, Sittard, 046-
-583002 (t.o. ziekenhuis).

Zonnehemelverhuur MEZO.
Najaarsaanbieding: 1 mnd.
huren ’ 100,-, mcl. bezor-
gen en ophalen met recht
van koop. Inl. 045-312956.

__./

Caravans |
Caravanshow

Aanbiedingen
overjarige
Bürstner
Hobby
Knaus

Winterprijs

Caravan-import
Feijts

Hoofdstraat 84
AMSTENRADE

Te k. CARAVAN op cam-
ping Mooi Bemelen, mcl. in-
ventaris. Kant en klaar om
prachtige zomer te beleven.

’ 7.500,-. Kan gefinancierd
worden. Wijman & Partners
Heerlen, 045-728671.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

. _/_P/

(Huis)dieren
De grootste KENNEL van
Limburg. Alle jonge ras-
hondjes. Meer dan 60 ras-
sen plus gar. en tatoeage. Kl.
America, Th.Watsonln 34
Achel(B). 09-3211644489
Zond, open maand, gesl.
Te koop jonge HUSKY'S
ontwormd en ing., prijs

’ 500,-. Tel. 045-353070.
Te k. DOBERMANNPUPS
van kampioenafst., ingeënt,
ontwormd. 08866-2483.
Te koop mooie witte KEES-
HONDJES, puppies, Ir.
geënt en ontw. 04492-3421.
Te koop BORDEAUXDOGS
pups, ingeënt en ontwormd.
Telef. 043-216658.
Te koop prachtige Franse
BASSET, 7 mnd., zindelijk,
weg, omst. Tel. 045-225241.
Heilige Birmaan en Mam
Coon KITTENS te koop.
Telef. 045-718461.

Mode Totaal
Secret Mission verkoop van
lak, leer, rubber KLEDING,
zowel dames als heren. Te-
lef. 045-426315.

Bel de Vakman
NEW LOOK BV Landgraaf.
Gevelreiniging, uitkappen,
voegen, steigerverhuur. Tel.
045-312154. Fax 323452.
Ervaren vakman biedt zich
aan voor straatwerk o.a. op-
ritten, sierbestrating. Ook
voor uw gehele tuinaanleg,
zeer SCHERPE prijzen.
Gratis offerte: 045-323178.
SCHILDERS kunnen nog
diverse binnenschilderweri<
aannemen. Tel. 045-210020.
STUCADOOR kan nog
werkzaamheden aannemen.
g 045-460805.
LOODGIETER voor badka-
mer, keuken, riolering, CV.
Vrijbl. prijsopg. 045-352044.

Opleidingen
BIJLES verzorgd door erv.
docenten in vrijwel alle vak-
ken. Ook nog enkele studie-
begeleidingsplaatsen vrij. Inl.
045-741102 b.g.g. 210541.
Aangeb. TALENCURSUS-
SEN in 127 talen op cass.
enz. ’70,-. Ook voor bui-
tenlanders, 21 danscursus-
sen op cass. enz. ’125,-.
Tel: 070-3638667/3894543

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. g 045-213432.

Diversen
Aangeb. 125 Ned. First.
DAY ’75,-; 12 oude lepel-
tjes met beeltenis van Elvis
Presley ’BO,-; div. telefoon-
kaarten ’60,-; 50 oude
bankbiljetten ’75,-. Tel. 070-
-3894543/3638667.

Wonen Totaal
In- en verkoop 2e HANDS
meubelen en antiek. Tel.
045-724943, Rotterdamstr.
80a, Heerlen.
Te koop gevraagd gebruikte
MEUBELS en antiek. Rot-
terdamstraat 98, Heerlen, g
045-729748.
Meubelstoffering "DE BEST"
g 045-454507. Gespee. in het
stofferen van meubels enz.
In- en verkoop 2e hands
MEUBELEN en antiek,
ledere dag geopend tot
18.00 uur. Voskuilenweg 91,
Heerlen. Tel. 045-741708.
In- en verk. MEUBELS en
antiek. Kouvenderstr. 208,
H'broek. Telef. 045-725595.
Te k. eiken TV-KAST, in-
wendige maten 80x57 cm.,
vr.pr./ 100,-. 045-442784.
OPGELET! Knip mij uit. Wij
kopen al uw nog bruikbare
meubilair tevens complete
inboedels. 045-719136.

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

. <:

<f||' (Proficiat[y*
Proficiat

met het zien van Sara

De kinderen.

Te koop gevf^,
Wij betalen de hoogste?
voor al uw oude METAi»
Gebr. Swinkels, Beitel
Heerlen. 045-422025. __>
Wij kopen en halen 'SEXBOEKJES, ook &
en SM. g04454-68409.__^
Joep Rock Tsoek koopt'
audio en videoappaf^
direkt KONTANT ?.
Beemderlaan 8, Va:
even 04454-68407. ✓

Vlees/AGF^,
Voor Limburgs LEUÖa
STE gehakt. Slagei
vast Schinnen.

Muziek ___J d
c

Kersttijd is keyboardtijd z
Yamaha PSR 510 (op vele muziekscholen het a*? g
"Drilboor"aanbieding van ’1.835,- voor ’l-" i
Met 5 jaarvertrouwde STALMEIERGARANTIE! ',

Keyboard beneden ’ 500,-? Absolute aanrader: PSR 18° "5 octaven speelplezier: ’ 450,-.

Hoofdstr. 32, Hoensbroek g 045-214253. Dond. koopavond j 1Zondag 18decemberkoopzondag van 12.00 tot 17.00 Wjjy >
DWARSFLUITEN en saxo-
foons zeer grote keuze,
zowel nieuw als gebruikt va.
’300,-. Adams Thorn. Telef.
04756-1324.
Piano's in alle prijsklassen.
Te koop en te huur. PIANO-
HANDEL J. Somers & Zn.
Akerstr. 82, Heerlen. Tele-
foon: 045-713751.
Te koop KEYBOARD Ya-
maha type PSR 75, 1 jr. oud.
045-222159, na 18.00uur.
Te koop ROLAND D2O
Workstation, ’ 1.200,-. Telef.
045-322750.
PIANO of Vleugel te koop
gevraagd. Telefoon 046-
-516580.

Foto/Film
Te koop prachtig kerstkado
MINOLTA SR-300 MD 35-
-70 mm, objectief, nieuw. 045-
-274348.

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

Reageren op
advertenties onder

BRIEFNUMMER , s
Stuur uw brief (voldoen* Jgefrankeerd) naar hef

Limburgs Dagblad,
postbus 2610, 6401 DC <Heerlen en vergeet niet W*' >onder op de enveloppe n*

nummer uit de adverten"'
te vermelden. j

Uw huisopdit formaal' ,
de krant kost meest»'

minder dan een maan"
hypotheekrente en

verkoopt sneller, wan'

Je huis
in de krant

brengt mensei1

over de vloefyl

_____* \wwm9 %bM I Sarolcastraat 73 (bij station)
[ Heerlen j Tel. 045 - 714521

è Bel 045-719966 Piccolo's voor méérfesultaat 8e1045-719966®]
Personeel Kontakten/Klubs

Wegens drukte leuke MEIS-
JES gevraagd, zeer goede i
verdiensten, dagelijks gega- 'randeerd. Werktijden in
overleg. 00.32-11602729. ,
Dringend DAMES gevraagd I
voor privéhuis. g 045-233096. i
Wij vragen nog een TELE- !
FONISTE en chauffeur. Te-
lefoon 045-429117. !

’l.OOO,- Garantie p.wk.
Club zkt. nog 3 DAMES.
Vanaf 20 uur 045-416143.

Goedlopende NIGHTCLUB
(grensgeb.) vrgt. nette da-
mes, vervoer vrij. Garantie-
loon, apart woonged. mogel.
Tel. 00-49.241-542515. b.g.
g. 00-49.2405-73539.

06-lijnen

Privé doorschakellijn
06-96.88
24u/p.d. 100 cpm

Live direct apart
Ook SM! Adress. en tel.nrs!
06-340.350.80 (50 cphm)
1 gpm. Met 2 jongensint
kleedhokje liet ze haar

badpak zakken.
"Voel 'ns hoe strak ik ben,

wie wil er eerst?
06-340.340.20

1 gpm. Kom maar met je
hand onder m'n BH, zei ze
tegen de knul v. haar vrien-

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

SLIPJE UIT.
06-340.350.60

Vrouwen van 35 jaaren
ouder willen

Direkt Sex
Bel ze zelf thuis op via

06-9604 - 75 cpm.

Doorschakelsex! Laat jeLi-
ve naar een vrouw of meisje
thuis doorverbinden! 1 gpm

06-9779
Thuisprivélijn! Luister

naar meisjes v.a. 18 jr.
Wil jeLive toets "3"
06-9652

1 gpm
De Sadist

lachte wreed toen hij de
brandende kaars vlak boven

haar naakte lijf hield.
06-340.340.90

Erv. vrouwen
40 jaarzoeken sexkontakt
06-350.290.37 - 75 cpm.

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

Eenzame hete vrouwen
zoeken ANONIEM

Sexkontakt
Bel nu: 06-9511 -75 cpm.

Gratis telefoon-
sex voor
vrouwen

06-4311 of
4611

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

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

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
Jongenssex 325.19
Gay Super 329.16

Transsexueel 321.36

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

Sex-voor-twee
Telefoonsex met vrouwen
06-320.330.46 - 75 cpm.

Provincie Date
Direkt op avontuur in jouw

buurt. 1 gpm 06-320.324.28

Kaviaar en dr gouden drank.
Afluisteren? 24 pd. 1 gpm

06-320.329.20
Snelsex 9644

06-Igm. Striktprivécontact

Beestachtige
bep!! 1 gpm 06-320.327.20
Doorschakel-

club
Zin in livesex?

Hete rijpe vrouwen...
Gewillige tieners (18 jr)

Sexy Studentes
Bel ze thuis live

" 06-96.89' 1 gpm.
Nieuw: Nu Direkt apart met

Rijpe vrouwen
Bel 06-9504 - 75 cpm.

Hete meisjes Live
06-9715

Geen wachttijd, 1 gpm

Bel dames thuis
uit heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ

thuis doorgeschakeld
06-98.50

24u/p.d. 100 cpm
Dames geven adres/tel.nr.

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

Sex voor twee:
Sexgesprek met 'n vrouw
06-320.330.82 (75 cpm).

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

*06-9605*
Thuiskontakt.

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

Heerlijk discreet
direkt apart met hete
vrouwen uit Limburg!

06-320.322.11 (75 cpm)

Anonieme
sexafspraakjes in Limburg
06-320.330.79 (75 cpm)

Hete vrouwen uit de regio
Limburg

06-350.23.047 (100 cpm)

Sex
doorschakellijn
Luister naar hete oproepen
van vrouwen. Maak jekeuze
en de computer schakelt je
direkt door naar haar huis.
Discreet! 06-9668 (75 cpm)

Homo kontakt
Direkt apart met een hete

knul uitLimburg!
Bel nu 06-9614 (nu 50 cpm)
Privé telefoonnrs. van hete

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

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

*SM-voor-2*
Snelle SM kontakten!!

06-320.329.99 (75 cpm)

Discreet
Sexkontakt met rijpe meiden!

06-320.330.42 (75 cpm)

SM-Kontakt
Voor strenge afspraken!

06-320.325.80 (100 cpm)

Homojongens
Hoor ze heet TEKEER gaan.

06-320.330.88 (75 cpm)

Direkt
telefoonsex

hete vrouwen wachten op
jou. 06-320.330.91 (75 cpm)

Thuisbelsex
Kies nu zelf de heetste

vrouw en via de computer
krijg je haar thuis aan de lijn.

06-9755 (100 cpm)

Nieuw
discreet privé-gesprek met

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

Kontakten/Klubs
Sacha's Escort

045-463386v.a. 17.00 uur, of bezoek CLUB EDEN
Holzstr.lo3, Kerkrade.

LYDIAGIRLS
WARMTE, LIEFDE EN BEGRIP.
ZÉKER NU, BESTE KERSTMAN!

Groenstraat 64, Geleen. Tel. 046-749662.

Club Merci
Waarom het aan de kerstman vragen? Kom het eens bij de
dames van club Merci wagen. Wij zijn 24-25-26-31 dcc. +
1 jan. gesloten. Rijksweg Zuid 241, Geleen. Telefoon 046-
-745814.

Buro Mieke
Discr. bem. 046-748768.

Peggy Privé
Escort v.a. ’ 125,-.

Nwe. m. aanw. 046-374393.
Tev. meisjes gevraagd.

Romantica
Wij 5 engeltjesverwennen U.

Dagelijks vanaf 11.00 uur.
Privé en escort g 045-419742.

Privé 10-16 uur
Jacqueline, 045-714707.

Escort all in
g 045-326191

Anita privé
en Escort!! 045-352543.

’ 50,-all in
Katja, Natasja, Patty en kim.

Tel. 045-423608.

Privé llona
Doe mee met onze Kersttoto.

Telefoon 045-708903.

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

Love Escort
045-320905.
Hallo, wij zijn 4 alleenst.

nymf. vriendinnen van 20 t/m
30 en zijn het alleenzijn beu.

Op sexgebied komen wij
veel te kort en hebben be-

sloten maar op deze manier
de ware te vinden. Wij laten
veel met ons doen. Heren

kunt u ons helpen, kom dan
bij ons aan maand, t/m zond.
Oude Kerkstr.

31 Heerlen
van 11.00 tot 24.00 uur.

Achter het station.

Escort
Telefoon 045-320132.

Club Au Lit
Nieuw privé en escort

Tel. 045-224203.

Brigitte ma-zat. 13-23 uur.

045-254598
Club Olifant

Nieuwe meisjes: Jacqueline,
Steffanie, Suzy, Simone,

Cynthia, Sandra. Ook SM. ,
Rijksweg Zuid 105, Geleen.

Telef. 046-756335.

Rijpe VROUW
ontv. thuis. 043-473309.

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

Ontsp.Massage
_" 045-353489

Aladdin
Privé. Telef. 045-227692.

SM Club Rachel
5 meesteressen, 3 slavin-

nen aanwezig. Pand geheel
SM ingericht. 045-414338.
Tevens nette dames gevr.

ÜÜNieuwüü
Nina's Escort

045-259956
Snel & discreet

Tev. meisjes gevr.

Escort Service
discreet en snel, voor een
leuk meisje a. 18 jr. bijv

thuis of hotel, v.a. 12.00 t/m
02.00 uur. Tel. 045-422685.

U zoekt een zeer goed
privéadres?

Buro Venus
heeft het dikste fotoboek-
Telefoon 04954-1864.^
Marilyn Escort
045-426331. Dagelijks ge-

opend van 17.00-05.00 u. " >Ook Striptease-show. ✓

Suprise Escort
SM & Boys 045-275900
Korting!! Ook Grieks_^

Lady Escort
Charmant en discreet.

(Grieks) Nieuw. 045-2755&>
Manuela Escort
Q 045-41888^
Club La Bellle

7-9Leuke meisjes verwad1'

ten u. Nieuw: Hilde uit
Sandra blond 23, Jenni 20,

Angie 24 en Cora 22. Dage 1-
-17.00-05.00 u. All creditc
Graverstr.l3Kerkrade-W-
-045-416143. Meisjes geyj>-

Nieuw geopend
Club casa ross#
Kom 'ns vrijblijvend aan en
maakkennis met onze leuKe

dames. Geniet van onze
sfeervolle gezelligheid.

Tevens dames met nivo
gevr. Tel. 00-32.89773911'

Rijksweg 594, Maas-
mechelen. Beleefd uit-

nodigend Sandra en Rob- i

Limburgs Dagblad



Tussenstand
Over de alliantie die vorige week
op de klippen liep, wil Van Wes-
terloo zich niet uitlaten. „Over
dat krachtenveld is nog lang niet
het laatste woord gezegd. Ik zeg
niets, omdat ik geen zin heb de
wijsneus uit te hangen. Duidelijk
is dat we slechts een tussenstand

kunnen opmaken. En zelfs die
tussenstand kan over drie dagen
weer anders zijn. Dat heb ik al
zo vaak in mijn 31-jarige om-
roepcarrière meegemaakt."

Ed van Westerloo (56) vertrekt
halverwege deze maand bij de
NOS. Aanleiding: de splitsing
van de NOS in NOS en NPS. Hij
is daar altijd een verklaard fel
tegenstander van geweest. Van
Westerloo begon zijn journalis-
tieke carrière bij het ANP. Daar-
na verhuisde hij naar KRO's
Brandpunt. Daar begon hij als
redacteur en eindigde als eindre-
dacteur. Op 1 januari 1976 werd
Van Westerloo hoofdredacteur
van het NOS Journaal en op 1

oktober van dat jaartv-directeur
van de NOS.
Het mag dan onrustig zijn en het
zal lang onrustigblijven, voor de
publieke omroep zal volgens Van
Westerloo altijd plaats zijn. „Ik
verwacht wel dat er steeds na-
drukkelijker zal worden gedis-
cussieerd over het aantal netten.
Maar de publieke omroep zal
blijven bestaan, dat staat als een
paal boven water, absoluut."

Over onrust gesproken. De split-
sing van de NOS in NPS en NOS
per 1 januari volgend jaar is ook
weer zon golfje in het onrustige
water. De NOS krijgt serviceta-
ken als het Journaal, Studio
Sport, Den Haag Vandaag en

evenementen. Bij de NPS wor-
den onder andere de culturele,
informatieve en educatieve pro-
gramma's als Het Capitool, Van
gewest tot gewest, Nova, Sesam-
straat en Het Klokhuis onderge-
bracht. „Ik vind die splitsing een
onding. Kijk, we hebben er met
elkaar één bedrijf van gemaakt.
Dat wordt nu in tweeën gehakt.
Door die splitsing maak je de
mogelijkheden tot kwaliteitsver-
betering volgens mij kleiner. Bij
grote projecten moet je bijvoor-
beeld vijf man bij de NOS van-
daan halen en vier man bij de
NPS. Dat is niet efficiënt. NOS
en NPS hebben beide een eigen
bestuur en eigen gebouwen. Dat
kost ook veel geld. Maar goed,
een meerderheid van de Kamer
heeft zich er voor uitgesproken.
Dan moet je loyaal zijn. En dus
niet mokken."

D'Ancona: 'Van der Reijden is onbetrouwbaar'
Van onze rtv-redactie

HILVERSUM - Veronica-voorzitter Joop
»an der Reijden is onbetrouwbaar en boven-

doet hij alles voor geld. Dat verklaarde
van WVC - en nu Europarlemen-

tariër - Hedy d'Ancona voor NCRV's Hier en
Radio.

jegensde ex-bewindsvrouwe heeft Van der
jijden zich altijd een principieel voorstan-aer getoond van een sterk publiek bestel en

om die reden heeft hij geen aansluiting wil-
len zoeken bij RTL. „Ik ben zeer teleurge-
steld in de Veronica-voorzitteren het bewijst
ook dat hij praatjes voor de vaak heeft ver-
kocht," aldus d'Ancona. Ze noemde in dit
verband ook de overstap van Van der Reij-
den van de NOS naar Veronica. „Dat heeft
hij ook alleen maar gedaan om er persoonlijk
beter van de worden," aldus de .ex-minister.
D'Ancona riep haar opvolger Nuis op om al-
les op alles te zetten om de aanstaande me-
gadeal tussen Veronica/Endemol en RTL/
VNU ongedaan te maken.

Ook Armemarie Grewel, (door de minister
benoemd) lid van het NOS-bestuur, liet zich
in het VPRO-programma 't Was me het
weekje wel van Ischa Meijer zeer kritisch uit
over de persoon Van der Reijden. Volgens
Grewel is de Veronica-voorzitter 'puur op
geld belust. Volgens het NOS-bestuurslid
stopt Van derReijden over twee jaarmet zijn
dagelijkse activiteiten bij de omroep. Zij ver-
wacht dat Van derReijden dan wel een aan-
tal commissariaten zal aannemen. „Maar
neem hem niet als commissaris," waar-
schuwde Grewel voor de VPRO-microfoon.

Wervelende kerstshows met The Ritmic Group
Van onze showpagina-redactie

- De
Ritmic Group houdtn al twintig jaar durende tra-Ue in ere, namelijk het stem-

*g afsluiten van het seizoen
et een aantal kerstconcerten in

Sittard en Kerkrade en diverse
optredens tijdens kerstmarkten
in de Euregio.
In de Sittardse schouwburg
treedt de Ritmic Group twee
keer op en wel op maandag 26
december. In verband met de
grote belangstelling van vorig
jaar zijn op tweede kerstdag

twee concerten, namelijk om
12.00 en 16.00 uur. Voor de pau-
ze zingt het koor kerstliedjes en
erna brengt het een wervelende
show met ritmische muziek, ge-
situeerd tegen een speciaal voor
deze gelegenheid ontworpen de-
cor. Het optreden in het Kerk-
raadse Wijngrachttheater is al

op zaterdag 17 december, aan-
vang 20.00 uur.
De Ritmic Group begon als jon-
gerenkoor en groeide uit tot een
professioneel gezelschap muzi-
kanten dat dit jaar een tournee
maakte langs de Franse Rivièra
en hiermee het 25-jarig bestaan
luister bijzette.

w De Ritmic Group heeft haar kerstprogramma al in de steigers staan.

show

Scheidende NOS-tv-directeur Van Westerloo ziet niet om in wrok

'Hilversum is altijd
al hectisch geweest'

DOOR JAN VAN STIPRIAAN

HILVERSUM - „Misschiens het morgen wel helemaalanders. Zo werkt dat hier,"2egt tv-directeur NOS Ed
Van Westerloo op een door-
jje-weekse middag. Hij heefthonderd procent gelijk ge-
*regen. Er blijkt inderdaadniets zo veranderlijk als hetomroeplandschap. De ene
Qag gaat de Tros commer-cieel, de andere dag komene daar weer op terug. Dan
gaat Veronica/Endemol in
cc met de publieke omroep,pn blijkt Veronica plotse-
'..jg RTL als ideale huwe-

-1 .kspartner te zien.

et andere woorden: wat je ookoePt of aan welke voorspelling
'* Je ook waagt, het zal in Hil-,ersum altijd een geheel andere*ant opgaan. Daarom heeft Van

esterloo die middag absoluutBeen zin in allerlei interessante
esp_egel_ngen over de toekomstan de omroep. Want omroepbe-
tuurders zijn behoorlijk on-doorgrondelijk. Maar dat niet

£en' ze hunkeren kennelijk
,?k naar macht én naar geld.

et allegevolgen vandien.

']k naar de alliantie tussen, eronica/Endemol en de publie-
ke omroep. Scheidend NOS-tv-

Ed van Westerloo hadaar daags voordat bekend werd
at Veronica (zeer waarschijn-

£]k) metRTL in zee gaat, tijdenser» interview nog hele theorieënver. Van Westerloo voorzag
Problemen op Nederland 3 tus-en deVara (die voor de alliantie
*as) en de VPRO, die absoluutegen zon overeenkomst is. Bei-e omroepen zitten op Neder-

land 3. „Het zal moeilijk zijn en
misschien wel onmogelijk om de
verschillende culturen van Vara
en VPRO onder één paraplu te
krijgen," zei Van Westerloo. En:
„Er zal nog heel wat water naar
de zee stromen, voordat die twee
culturen elkaar hebben gevon-
den."

" Ed van Westerloo: „Ik blijf de splitsing NOS-NPS een onding vinden." Foto: gpd

Toekomst
Van Westerloo zegt 'werkelijk'
niet te weten wat hij na 15 de-
cember gaat doen. „Hier kom ik
niet meer terug." Waarna Van
Westerloo zegt dat hij door de
drukte van de afgelopen maan-
den nog maar nauwelijks tijd
heeft gehad over de toekomst na
te denken. Hij gaat niet thuiszit-
ten: „Ik heb niet eens geraniums
en bovendien ben ik er karakte-
rologisch niet geschikt voor. Er
zijn wel dingen op me afgeko-
men. Ik zou het leuk vinden - als
omroepdier - om juist iets buiten
de omroep te kunnen doen. Het
moet wel in de journalistieke
geur staan."

„Ik zou bijvoorbeeld best willen
gaan schrijven. Maar m'n handi-
cap is dat ik me de laatste jaren
alleen heb beziggehouden met
memo-taal. Daarom wil ik eerst
voor mezelf uitvinden of ik nog
wel kan schrijven, zoals tien jaar
terug."

Regionale omroepen
verbolgen over

belastingaanslag
Van onze rtv-redactie

EINDHOVEN/MAASTRICHT -
De overkoepelende organisatie
van regionale omroepen Roos wil
van het ministerievan Financiën
opheldering over het 'belasting-
beleid' voor de regionale om-
roep. Aanleiding is de naheffing
van vier miljoen gulden die Om-
roep Brabant heeft gekregen van
de belastingdienst.

De fiscus is van mening dat de
omroep belasting moet betalen
over een reserve die enkele jaren
geleden werd vastgezet voor de
inrichting van enkele studio's.
De belastingdienst beschouwt
die reserve als winst. Omroep
Brabant heeft inmiddels beroep
aangetekend tegen de naheffing.

Bij Omroep Limburg speelt het
probleem van een naheffing door
de belastingdienst vooralsnog
niet. Directeur-hoofdredacteur

Anton Post laat desgevraagd we-
ten dat daar gezien de financiële
situatie ook niet mee wordt gere-
kend.
Roos-directeur Ben Groenendijk
is bang dat ook andere regionale
omroepen ten prooi zullen vallen
aan ijverige belastingambtena-
ren, en wil daarom een gesprek
met het ministerie. Groenendijk:
„Het klopt natuurlijk helemaal
niet; het ene ministerie geeft je
een bedrag en zegt 'zorg dat je
wat reserveert zodat je spullen
voor studio's kunt aanschaffen',
het andere ministerie zegt ver-
volgens 'hé, ze hebben een reser-
ve, dat is winst."

„Met de minister is destijds afge-
sproken dat de belastingplicht
voor regionale omroepen geldt
voor de reclame-inkomsten. Die
hebben we pas sinds 1992. Dar
is het vreemd dat Omroep Bra-
bant wordt aangeslagen voor
geld dat vóór die tijd is ontvan-
gen," aldus Groenendijk.

Te kort dag voor nieuwe ledenactie

Morgana toch niet
in omroepbestel

Van onze rtv-redactie

HILVERSUM - De jongerenom-
roep Morgana heeft de hoop om
alsnog toe te kunnen treden tot
het publieke bestel opgegeven.

Woordvoerder A. Feiner van
Morgana noemt het uitstel dat
zijn omroep heeft gekregen te
kort om nog een succesvolle le-
denwerfactie op poten te zetten.

Morgana heeft van het Commis-
sariaat voor de Media tot 31 de-
cember de tijd gekregen om de
benodigde 60.000 leden voor de
status van aspirant-omroep bij
elkaar te verzamelen. In eerste
instantie moest dat ledenaantal
voor 1 december dit jaaraan het

Commissariaat overhandigd
worden. Op die datum had Mor-
gana slechts 33.000 leden. De
jongerenomroep wilde het gat
dat het commerciële Veronica
zal achterlaten, opvullen.

Het Commissariaat zou nog voor
1 januari 1995, het moment
waarop de nieuwe Mediawet in-
gaat, een besluit over de zend-
tij daanvraag kunnen nemen.

Staatssecretaris Nuis (cultuur)
liet weten dat er een overgangs-
regeling in de maak is, waardoor
het Commissariaat tot 1 mei
1995 de tijd heeft om een beslis-
sing te nemen over de zendtijd-
aanvraag. Morgana kreeg daar-
op een maand uitstel voor het
inleveren van de ledenlijst.

Kreuzbichl Buam
uit Tirol op

Baagratte-feest

WITTEM - Ter gele-
genheid van haar
tweemaal elf-jarig be-
staan houdt de carna-
valsvereniging De
Baagratte uit Nijswil-
ler op zaterdag 14 en
zondag 15 januari een
feestweekeinde. Met
een Tiroleravond in de
aula van het Heuvel-
land College te Nijs-
willer door Die Origi-
nal Kreuzbichl Buam'
wordt op zaterdag het
startschot voor deze

feestelijkheden gege-
ven.
Dit orkest uit Tirol
kreeg de afgelopen ja-
ren ook in Limburg
vermaardheid door
haar optreden tijdens
het Internationale

Harmonikatreffen in
Kerkrade.

Voor deze avond, die
om 20.00 uur begint
(entree 12,50 gulden)
kosten de kaarten tij-
dens de voorverkoop

een tientje.
Deze zijn in Nijswiller
verkrijgbaar bij Elek-
tro Bergmans & Wij-
nen en B. Mertens,
Vossenstraat 7 (tele-
foon 04451-1898). De
receptie op zondag-
ochtend tussen 11.00
en 12.00 uur, met
daarop aansluitend
(tot 16.00 uur) een
vrolijk Spatschoppen,
wordt eveneens opge-
luisterd door de
Kreuzbichl Buam.

# Die Kreuzbichl Buam: opnieuw naar Limburg

Radiopionier Herman Felderhof overleden
Van onze rtv-redactie

HILVERSUM -Herman Felderhof, een van de eer-
ste omroepers en radioverslaggevers van ons land,
is op 83-jarige leeftijd overleden.

Felderhof begon zijn radiocarrière bij de Avro in
1930.Daarna werkte hij enige jarenbij de Wereld-
omroep en het weekblad Vrij Nederland. Vanaf
1951 werkte Felderhof bij de NCRV als hoofd ac-
tualiteiten. Hij leidde vijftien jaarNCRV's Radio-

krant. In 1966 ging hij naar de NRU/NOS als
hoofd dienst radioprogramma's. Felderhof kreeg
grote bekendheid als radioverslaggever van grote
evenementen. Zo versloeg hij de terugkeer van ko-
ningin Wilhelmina in bevrijd Nederland en inter-
viewde hij leden van het koninklijk huis. Voor veel
mensen was Felderhof dè Oranjereporter van ons
land.
Felderhof - vader van programmamaker Rik -
maakte programma's over de slag om Arnhem en
het drama van Putten. Verder schreef hij een boek
over koningin Wilhelmina.
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Nederland 2
EO
07.00, 07.30, 08.00 en 08.28 Jour-

naal.
07.06 Lingo. Woordspel. Herh.
07.33 en 08.07 Ontbijt TV.Rubriek.
08.33 Topscore met Ted deBraak.
09.00 Journaal.
09.05 Uitz. politieke partijen: VVD.
09.08 Kook tv. Culinair programma.
09.29 Via Ria. Discussieprogramma.
10.19 Single luck. Afl.: Tee-Set. Herh.
10.44 Dossier weerwerk. Herh.
11.09 O ja, de NCRV in beeld. Terug-

blik op NCRV-programma's. Herh.
11.58 Wievan de drie. Spelprogram.
12.23 Pauze.
12.32 Dat zeg ik niet. Spel. Herh.
13.00 Journaal.
13.07 Lopende zaken. Actualiteiten.
13.32 The wonder years. Serie.
13.57 Villa Achterwerk. Herh.
16.00 (TT) Journaal.
16.09 The yearling. Tekenfilmserie.
16.32 Kingdom adventures. Serie.
17.01 Deepwater haven. Australische

jeugdserie. Afl.: Voor de kick.
17.29 (TT) De geheimen van het tro-

pische bos. 5-delige natuurfilmserie.
Afl.: De wilde apen van Zuid-lndia.

17.58 (TT) 2 vandaag. Met om:
18.00 (TT) Journaal.
18.15 (TT) Actualiteiten.
18.39 (TT) Sportjournaal.
18.47 (TT) Hoofdpunten uit het

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

Nederlandse soapserie.
19.26 Ik weet het beter. Spel.
19.54 (TT) De zeeotter. Natuurfilm

over otters voor kust Californië.
20.47 Nederland zingt in Kersttijd.
21.15 De verandering. Gesprekken.
21.49 Uitz. politieke partijen: CDA.
21.53 Wat is er aan de hand?Kunst.
22.19 Antenne. Documentaireserie.

Afl.: Ik kan er niet meer naar kijken.
23.10 Fitariek. 6-delige serie maande-

lijkse programma's in het Arabisch.
Met Nederlandse ondertiteling.

23.41 Klantgericht ondernemen.
Afl.: Kosten en baten van klantge-
richtheid.

00.11 Journaal.
00.16-00.21 Nieuws voor doven.

Duitsland 1__. Brisant- Boulevardmagazine.
o^s Morgenmagazin Sport extra.
OgjjO Morgenmagazin. Ontbijttv.
09?° Tagesschau.
Ogo3 The flying doctors. Herh.
'o'nl. Te,e"G.m- Ochtendgymnastiek.
lün Tagesschau.
10,3 Gefühls-Karussel. Herh.

ZDF-info Arbeit und Beruf.
Tagesschau.

1_ ■»
Tne99 Amer- speelfilm. Herh.
Urnschau.

l3n Presseschau-
-13 °o Tagesschau.j,'os ARD-Mittagsmagazin.
14<_ Wirtschafts-Telegramm.
Un Ta9esschau.,:-03 Schim pf -19 7 17. Talkshow.

j-30Die Rückkehr der Marchen-
ujaut. 26-delige jeugdserie.
l5'00 Tagesschau.

"°3 Herzklopfen. Flirtshow voor kin--1&n-
-jj'^o Blossom. Comedyserie.
Ifin eu 'm Ersten-
-16 n Tagesschau.
I? °3 Fliege. Talkshow.
I^oo (TT) Tagesschau.
17 _» Brisant- Boulevardmagazine.
{yW ARD vor acht.n Tagesschau-Telegramm.
18 4 N'ent von schlechten Eltern.
18 e 9 Tagesschau-Telegramm.
19 e Frankenberg, serie.
,g-54 Das Wetter.
?0 n Heute aber|d im Ersten.
201 Tagesschau.

Arzte. Duitse doktersserie.
Tagesthemen-Telegramm.

"4S Arbeit für alle - Das ökologi-
j. Wirtschaftswunder.
_'NS Ta9esthemen-'o° Nachschlag. Satire met Ri-

-23n rd Rogier., °5 Das Nacht-Studio: Mujeres al<>rde de vn ataque de nervios.
pPaanse speelfilm uit 1987 van

OQ^ro Almodovar."30 Chronik der Wende. Documen-a'_serie over de ontwikkelingen ine voormalige DDR in de tijd rond
qq^ van de Muur._

_
5 Tagesschau.

,-55 Thief / Violent streets. Ameri-
Ojtanse actie-thriller./SS Zuschauen - Entspannèn -Wattlandschaften.

Duitsland 2
05.15 Brisant. Boulevardmagazine.
05.45 Morgenmagazin Sport extra.
06.00 Morgenmagazin. Ontbijttv.
09.00 Tagesschau.
09.03 The flying doctors. Herh.
09.45 Tele-Gym. Ochtendgymnastiek.
10.00 Tagesschau.
10.03 Gefühls-Karussell. Reportage
waarin nagegaan wordt hoe tegen-
woordig binnen het gezin omgegaan
wordt met thema's als seksualiteit,
voorbehoedmiddelen, zwangerschap
en aids. Herh.

10.35 ZDF-info Arbeit und Beruf.
11.00 Tagesschau.
11.04 The gig. Amerikaanse speelfilm

uit 1986 van Frank D. Gilroy. Met
Wayne Rogers, Cleavon Little, An-
drew Duncan e.a. Herh.

12.35 Urnschau.
12.55 Presseschau.
13.05 ARD-Mittagsmagazin.
13.45 Wie gut, dass es Maria gibt.
14.30 Muppet-Babies. Poppenserie.
14.55 Achterbahn. 13-delige kinder-

serie. Afl.: Der Andere. Herh.
15.20 Logg. Jeugdjournaal.
15.30 K-Base. Live jongerenmagazine

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

16.00 Heute.
16.05 Macht der Leidenschaft. Duits-

Canadese soapserie.
16.55 WISO-Tip. Herh.
17.00 Heute.
17.10 Landerjoumal.
17.30 Lotto-trekking A en B.
17.35 Voetballen. Moldavië - Duits-

land. Rechtstreeks verslag van de
EK-kwalificatie wedstrijd vanuit Kis-
jinjov. (In de pauze en na afloop,
resp. om 18.45 en 19.45 Heute).

20.00 (TT) Sissi, die jungeKaiserin.
Oostenrijkse speelfilm. Met Romy
Schneider, Karlheinz Böhm e.a.

21.45 Heute-journal.
22.15 Kennzeichen D. Actualiteiten.
23.00 Derrick. Afl.: Die Stimme. Herh.
00.00 Heute nacht. Actualiteiten.
00.15 Zeugen des Jahrhunderts.

Serie interviews met opmerkelijke
persoonlijkheden uit deze eeuw.

01.25-03.00 The dawning. Engelse
speelfilm uit 1988 van Robert
Knights. Met Anthony Hopkins, Jean
Simmons, Rebecca Pidgeon e.a.

FILMS TV VIDEO
Duitsland2

uur - Sissi, die junge Kai-
nn - (1956-D/A) Tweede Sissi-'lnri met de betoverende Romy

chneider (Sissi) die maar nietsan 't paleisleven kan wennen.y°k met Karlheinz Böhm en
P^gda Schneider. Regie vanfcrnst Marischka.

Blgië/TV 2
<u-00 uur - The Color of Money
', (1986-USA) Paul Newman
* _eg een Oscar met deze film.ver twee generaties profbiljar-
.6rs, die elkaar geen duimbreed°egeven. Tegenspeler is Torn
,riJise. Martin Scorcese draaidenet geheel.

RTL Television
°-15 uur - Eine Mutter kampft

y* ihren Sohn - (1994-D) Tand-
1s houdt er naast zijn gezin
°9 een relatie met een man

°p na. Stiekem, totdat hij be-
rjT'et wordt met het HIV-virus.e< Alexander Strobele. Regie:

Makk. " Josef Meinrad, Karlheinz Böhm en Romy Schneider in'Sissi, die junge Kaiserin'. (Duitsland 2 - 20.00 uur).

Nederland 3
Vara/NOSArpro
08.53-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
12.00-12.07 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.10 Villa Achterwerk: Potje sport.

Kindersportprogramma.
17.40 The Bob Morrison show. Aus-

tralische comedyserie.
Ben begrijpt uit een telefoontje van
Steve dat zijn moeder een baby
verwacht en vertelt het aan Lizzy.
Door een misverstand geloven de
kinderen dat Jake de vader is. Afl.:
Een baby.

18.10 De Fabeltjeskrant. Poppense-
rie. Afl.: Morgen is het geefavond.

18.15 Sesamstraat. Kleuterprogram-
ma. Afl.: Ver/dichtbij.

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

derprogramma. Afl.: Autoschade.
19.00 (TT) Lingo. Woordspel.

Presentatie: Francois Boulangé.
19.25 Kassa! Consumentenmagazi-

ne. Presentatie: Felix Meurders.
19.55 Mad about you. Amerikaanse

comedyserie.
Paul wil niet dat Jamie met haar
zus meegaat naar haar blind date.
Wanneer zij elkaar toevallig tegenko-
men, verwijt Jamie Paul dat hij haar
gangen nagaat. Afl.: Een historische
ontmoeting.

20.20 Getting married in Buffalo
Jump. Canadese tv-film uit 1989 van
Eric TM.
Sophie wil na de dood van haar
vader de ranch runnen. Zij wordt
gedwarsboomd door haar moeder,
maar krijgt hulp van een vroegere
klasgenoot.

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

gramma. Presentatie: Paul Witte-
man. Aansl.: (TT) Den Haag Van-
daag. Parlementaire rubriek.

23.23 Zappelin. Mediaprogramma.
00.03-00.08 Socutera. Vier uur hee-

nen vier uur terug, film van de stich-
ting AMREF/Vliegende Dokters
Nederland.

Duitsland 3 West
08.15 Tele-Gym. Skigymnastiek. 08.30
Cursus Engels. Afl. 52. 09.00 Aktuel-
les aus dem Videotext. 09.05 ARD-
Morgenmagazin. 10.00 Schooltelevi-
sie. 12.00 Bonn am Rohr. 12.43
Programmvorschau. 12.45 Quarks &
Co. 13.30 Reporter. 14.00 WDR ak-
tuell. 14.05 Hit-Clip. 14.30 Zwischen
den Schlagzeilen. 14.45 Kloake Nord-
see - Entwamung? 15.00 WDR ak-
tuell. 15.05 FensterPlatz. 15.45 Chro-
nik der Wende. 16.00 Ein preussischer
Westfale: Freiherr Ludwig von Vincke.
Portret. 16.30 Cursus Engels. Afl. 52.
17.00 Ein Löwe ist los. Poppenserie.
17.30 Es war einmal der Weltraum.
26-delige informatieve tekenfilmserie.
18.00 NRW - Nachrichten aus Rhein-
land und Westfalen. 18.05KvK. 18.30
Tele-Praxis. 18.45 Aktuelle Stunde.
19.25 Fensterprogramme der Landes-
studios. 19.45 Wiedersehen. Talk-
show. 21.00 WDR aktuell. 21.15 Audie
Murphy: Column South. Amer. speel-
film. 22.36 Filmtip. 22.45 Avanti Debü-
tanti: Langer Gang. Duitse speelfilm.
00.05 Kinomagazin. 00.30 Nachrich-
ten. 00.35-08.15 Nachtprogrammering.

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gym. 08.30 Cursus En-
gels. Afl. 52. 09.00 Schooltelevisie.
10.50 Non-Stop-Fernsehen. 12.35 Hit-
Clip. 13.00 Non-Stop-Fernsehen.
13.30Glaskasten. Herh. 14.00 School-
televisie. 14.59 Programma-overzicht.
15.00 Hallo, wie geht's? Herh. 15.15
Infomarkt - Marktinfo. Herh. 16.00
Sport-Oldies. 16.15 Blickpunkt Europa.
Herh. 17.00 Cursus Engels. Afl. 52.
Herh. 17.30 Sesamstrasse. 17.58
Wuff! 18.23 Zoo-Olympics. 18.25 Un-
ser Sandmann. 18.30 Südwest ak-
tuell. 18.35 Hallo, wie geht's? 18.50
Was die Grossmutter noch wusste.
19.19 Programma-overzicht. 19.20
Landesschau. 19.48 Landesschau ak-
tuell. 20.00 Tagesschau. 20.15 Lander- Menschen - Abenteuer. Herh. 21.00
Nachrichten. 21.15 Schlaglicht. 21.45
Na und? 22.45 Et Zetera. 23.30 Lan-
der - Menschen - Abenteuer. Herh.
00.15 Schlussnachrichten. 00.30 Non-
Stop-Fernsehen.

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

Amerikaanse soapserie. Herh.
08.30 Nieuws.
08.35 Santa Barbara. Amerikaanse

soap. Deel 1. Herh.
09.00 Nieuws & krantenoverzicht.
09.10 Santa Barbara. Amerikaanse

soap. 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. Ameri-

kaanse soapserie.
11.50 Lunchkids.
13.15 Gezond & wel. Herh.
13.45 Koken met sterren. Herh.
14.15 Rad van fortuin. Spel. Herh.
14.45 Spijkerhoek. Nederlandse dra-

maserie. Herh.
15.15 Showtime shop.
15.20 Santa Barbara. Amerikaanse

soap.
16.10 The Oprah Winfrey show.

Amerikaanse talkshow.
17.00 5 uur show. Gevarieerd mid-

dagmagazine.
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: Hi-

roshima: Out of the ashes. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1990.

22.15 Home improvement. Herh.
22.40 Oog in oog met de dood.

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

Amerikaanse detectiveserie. Herh.
00.55 The Oprah Winfrey show.

Amerikaanse talkshow. Herh.
01.40 Nachtprogramma.

SAT 1
05.30 Deutschland heute morgen. 2
Aansl.: SAT.I BrunchTV. 07.30 Viel
Vergnügen. 08.00 Heute leben. 09.15
Neighbours. 09.45 Mem Tag. 10.15
Gut Drauf. 10.45 Frauen! 11.45
Deutschland heute mittag. 12.00 Lo-
ving. 12.30 Knots Landing. 13.25
Falcon Crest. 14.25 Tarzan. 14.55
Star Trek. 15.55 MacGyver. 17.00
Riskier' was! 17.30 Regionale pro-
gramma's. 18.00 Geh aufs Ganze!
19.00 Sat.l Newsmagazin. 19.15 Tag-
lich ran - Sat.l-Fussball. 19.30Glücks-
rad. 20.15 Something is out there.
Sf-tv-film. Aansl.: TopNEWS. 22.05
Dark justice 11. 23.05 Le complot.
Thriller. 01.15 Star Trek. Herh. 02.05
MacGyver. Herh. 02.55 Something is
out there. Herh. Aansl.: Programma-
overzicht. 04.35 Der König. Herh.

Nederland 1
20.31 uur - Raise the Red Lan-
tern - (1992-CN/HK) Schitterende
Chinese film van Zhang Yimou
over jonge vrouw die uitgehuwe-
lijkt wordt aan rijke man die er
nog drie echtgenoten op na
houdt. Concurrentie! Met Gong
Li en Ma Jingwu.

Duitsland 3 West
21.15 uür - Column South -
(1953-USA) Audie Murphy en
Joan Evans in een western van
Frederick de Cordova over een
jongeofficier die tijdens de Ame-
rikaanse burgeroorlog met zijn
loyaliteit overhoop ligt.
Duitsland 1
23.05 uur - Women on the Edge
of a Nervous Breakdown -
(1988-E) Leuke komedie van
Pedro Almodóvar over jonge
vrouw die plotseling door haar
vriend in de steek wordt gelaten.
Met de innemende Carmen Mau-
ra en Antonio Banderas.
Duitsland 1
0.55 uur - Thief - (1981-USA)
Geniale brandkastkraker wil stil
gaan leven met zijn vriendin,
maar Mafia-baas heeft heel an-
dere plannen met hem. Onder-
houdende aktiefilm van Michael
Mann met James Caan en Wille
Nelson.

RTL Television
05.30 Guten Morgen Deutschland.
Ontbijttelevisie. 09.05 Kojak. 10.00
The bold and the beautiful. 10.30
Days of our lives. 11.00 Der Preis ist
heiss. Spelshow. 11.30 Familien
Duell. Spelprogramma. 12.00 Punkt
12. Middagmagazine. 12.30 The gui-
ding light. 13.15 Santa Barbara. 14.10
Murder, she wrote. 15.00 llona Chris-
ten. Talkshow. Vandaag: De gevolgen
van een ontvoering. 16.00 Hans Mei-
ser. Talkshow. Vandaag: Dr. Sommer
& Co. - seksuele adviseurs. 17.00
Jeopardy! Spelprogramma. 17.30 Un-
ter uns. Duitse soapserie. 18.00 The
bold and the beautiful. Herh. 18.30
Explosiv - Telegramm. Boulevard-
nieuws. 18.45 RTL aktuell. Nieuws,
sport en weerbericht. 19.10 Explosiv
- Das Magazin. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. Duitse soapserie.
20.15 Eine Mutter kampft urn ihren
Sohn. Duits drama. 22.15 Stern TV.
Mediamagazine. 23.15 Gottschalk.
Late-night-show. 00.00 RTL-Nachtjour-
nal. Nieuwsmagazine. 00.30 RTL-
Nachtshow. Late-night-show. Herh.
01.15 Kojak. 02.15 Murder, she wro-
te. 03.10 llona Christen. Talkshow.
Herh. 04.05 Hans Meiser. Talkshow.
Herh. 05.00 Explosiv - Das Magazin.
Herh.

RTL 5
15.30 Tv boetiek. Homeshopping.
16.00 Love boat. Amerikaanse serie.
16.55 Goede tijden slechte tijden.

Nederlandse soap. Herh.
17.20 Happy days. Amerikaanse co-

medyserie.
17.45 The A-Team. Amerikaanse ac-

tieserie.
18.35 Beverly Hills 90210. Ameri-

kaanse serie. Herh.
19.30 Nieuwsflits.
19.35 Voorbeschouwing voetbal:

Nederland - Luxemburg.
20.00 Voetballen: Nederland - Lu-

xemburg. Live-verslag.
22.05 Nabeschouwing voetbal:

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

wetenschappelijke serie.
23.25 Nieuwsflits.
23.30 Ricki Lake. Amerikaanse

talkshow. Afl.: Vergeet de relatie ik
wil alleen maar seks.

00.15 As the world turns. Ameri-
kaanse serie. Herh.

01.00 Hei elei, kuck elei aktuell.
Luxemburgs programma.

01.30 Nachtprogramma.

# George Pepard in The
A-Team (RTLS - 17.45 uur).

België/TV 1
17.15 Het Capitool. Soapserie.
17.35 Paradise Beach. Strandsoap.
18.00 Journaal.
18.10 The bold and the beautiful.
18.30 Blokken. Spelprogramma.
19.00 Neighbours. Australische serie.
19.25 Joker- en lottotrekking.
19.30 Journaal en sport.
20.00 2.4 children. Comedyserie.
20.30 Derrick. Duitse politieserie.

Beatrice Deininger, een aantrekkelij-
ke journaliste, verzoekt Derrick om
hem te mogen begeleiden in zijn
werk. Aansl.: Winstverdeling van jo-
ker en lotto.

21.35 Boulevard: Het Ardennen-
offensief. Documentaire. Vijftig jaar
geleden wilde Hitler de geallieerde
opmars in het westen stoppen door
een tegenoffensief. Afl. 1: Wacht am
Rhein.

22.05 25 jaar Johan Verminnen.
Jubileumshow rond deze zanger.
Aansl.: Paardenkoersen.

22.55 Ziggurat. Kunstmagazine.
23.35 Viaje al Espanol. Cursus

Spaans. Afl. 9.
23.50 Weerbericht.

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

gramma's met Samson. Kindermaga-
zine met Looney Cartoons, Torn and
Jerry en de Smurfen.

18.00 Tik tak. Afl. 348.
18.05 Bouli. Korte animatiefilm.
18.10 Interflix. Comedyserie.
18.35 Bay City. Australische serie.
19.00 Thunderbirds. Sf-poppenserie.
19.30 Journaal en sport.
20.00 The color of money. Ameri-

kaanse psychologische film uit 1986
van Martin Scorsese. Met Paul New-
man, Torn Cruise, John Turturro e.a.
Ex-biljartkampioen Fast Eddie Nel-
son neemt de 20 jaar jongere Vin-
cent onder zijn hoede om hem de
fijne kneepjes van het vak te leren.

22.20 Ter Zake. Infomagazine met
nieuws en sport.

22.45 Mad about you. 22-delige
Amerikaanse comedyserie.

23.10 Coda. Peter Verhelst leest voor
uit eigen werk.

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. 22.04
Praise op woensdag. 23.04-24.00
Take it easy.

Radio 3
Elk heel uur nieuws
6.04 Breaktast-Club. 9.04 Arbeids-
vitaminen. 12.04 Denk aan Henk.
14.04 Carola. 15.04 The magie

friends. 17.04 Rinkeldekinkel.
18.04 De Avondspits. 19 04 Spoor
7 20.04 Paperclip magazine. 21.04
Villa 65. 0.04 Tros Nachtwacht.
2.02 Vacuüm. 4.02-6.00 Pyjama
FM.

televisie en radio woensdag

Nederland 1
[00 Tekst tv.

Ik MikLoreland. Afl. 13."»-30-09.45 Koekeloere. Afl. 54.
y? (TT) Massamedia. Afl. 1 t/m 4.yf Tekst tv.
16 .o Nieuws voor doven.
"« Studio op stelten. Kinderpro-
9ramma. Aansl.: Paulus de boska-P°uter. Poppenserie., Afl. 16. Aansl.:

at gebeurt er later. Serie dierenver-
"alen. Afl. 15. Aansl.: Medische .rum Muis. Poppenserie. Aansl.:

1?
u°ug. Animatieserie. Afl. 14. Herh.
"«' Robbedoes. Animatieserie rondy Belgische stripheld Robbedoes.

17.7 15: De ,rein-
"s7 Perfect strangers. Amerikaan-

-18
® comedyserie. Afl.: De babyquiz.

uil ToPscore met Ted de Braak.Woordspel.
-a9Kijk mij nou. Videodagboeken*an jonge Nederlanders.

19.' 3: Die foto in min hoofd.
?y (TT) ik heb al een boek.

I9r.rair magazine. Afl. 7..__'«_! Uitz- politiek partijen: RPF.
o°° (TT) Journaal
.'.i (TT) NOS-Weeroverzicht.
J1Raise the red lantern. Chinese

_i3Re" ilm Uit 1991 Van Zhang Yimou--6 Frasier. Amerikaanse comedy-ene. Afl.: Guess whos coming to>akfast."58 Close-up. Culturele documen-
Jr^s. Schilder en tekenaar Theo
jyo-.camp neemt de kijker meeoor de belangrijkste gebeurtenissen
l" _n leven. Afl.: Theo Wolvecamp

2j" afzondering.
p3B Pacifisme en Blauwhelmen.r °gramma rondom de vraag of dePr-cipes van het pacifisme niet on-
tmijnd worden door het humanitai-

en sociale optreden van het
apparaat. Presentatie: Drs..eon Wecke, hoofd Studiecentrum, °°r Vredesvraagstukken, Universi-

-231" Nijmegen.
y* Nacht van de romantiek.oogtepunten van de \^ ac^ van de

in het Concertgebouw in

""■45-00.50 Journaal.

Radio 4
Om 7.00, 8.00. 13.00, 18.00 en
20.00 nieuws. 7 02 Preludium. 8.04
Musica sacra. 9.00 Muziek voor
milioenen. 11.00 Ochtendconcert
I. Muz. voor viool en piano; 12.35
II Koninklijk Concertgebouwork.
13.02 Stemmen. 14.00 Het mid-
dagconcert. 16.00 De Nederlan-
den. I. Schönberg Kwartet; 11.
Harmonic Ork. Rotterdams Con-
servartorium. 17.00 Jacco's keus.
18.04 Sinfonietta. 19.00 Kleine
Zaal: De Spanjaarden (1). 20.02
Avondconcert. Koninklijk Concert-
gebouwork met piano. 22.00
Opera magazine. 23.00 Jazzspec-
trum. 0.00-1.00 Vier na midder-
nacht.

Radio 5
Elk heel uur t/m 18.00 en 23 00
nieuws.
6.45-6.50 Mededelingenrubriek
met uitgebreid weerbericht en
scheepvaartberichten. 705 NOS
Sportief. 7.30 Vroeg op 5. 855
Waterstanden. 9 02 Het gesprek.
10.02 Dingen die gebeuren (MA/).
13.10 Glas in lood. 14.02 Montaig-
ne 16.02 De schatkamer. 17 10
Radio UIT 17.50 AOV. 18.02 SP.
18.12 Op verhaal komen. 19.10
Waar waren we ook alweer? 19.25
Nieuws en actualiteiten in het
Turks. 19.50 Nieuws en actualitei-
ten in het Marokkaans en Berbers
20.40 Nieuws en actualiteiten in
het Chinees. 21.00 Soms eet ik
hagelslag. 21.30 Frans voor be-
drijf en beroep. 22.00 TeleScoop.
23.07-24 00 Met het oog op mor-
gen.

RTBF/La Une
14.05 Vacaturebank. 14.25 Doublé 7.
15.40 James Bond jr. 16.05 Luna
park. 16.30 Neighbours. 17.00 The
Waltons. 17.55 Carlos et les autres.
18.25 Weer. 18.30 Info première.
18.50 Cartes sur table. 19.10 Sport.
19.15 Joker en lotto. 19.30 Nieuws.
20.10 Au nom de la loi. Aansl.: Lotto-
en joker-uitslagen. 21.15 Running
man. Film. 23.00 Coup de film. 23.30
Nieuws. 23.35 24 H sur les marchés.

SPORTS 21
18.02 lei Bla-bla. 18.58 Neighbours.
19.21 lei Bla-bla. 19.27 Paardenkoer-
sen. 19.30 Journaal. 20.00 Diableries.
20.30 Ayrton Senna est mort. 21.32
L'année Procar. 22.04 Nieuws. 22.26
Lotto- en jokertrekking. 22.27 Paarden-
koersen. 22.30 Cheval passion. 22.58
24 H sur les marchés + Dow Jones.

TV 5
06.00 La maison Deschênes. 06.30
Télématin. 08.00 Nieuws. 08.05 Cana-
dees nieuws. 08.30 Nieuws. 08.35
Paris lumiéres. 09.00 Nieuws. 09.05
L'hebdo. 10.00 L'histoire des sciences
en Europe. 11.00 Magazines euro-
péens. 11.30 Objectif Europe. 12.00
Nieuwsflits. 12.05 La chance aux
chansons. 12.40 Weerbericht. 12.45
Zwitsers nieuws. 13.05 La maison
Deschênes. 13.30 Envoyé spécial.
14.00 La television en ötage. 15.00
Qui vive. 15.30 Scully rencontre. 16.00
Nieuws. 16.10 La cuisine des mous-
quetaires. 16.25 Bibi et ses amis.
17.05 Le jardin des bêtes. 17.15 Les
carnets du bourlingueur. 17.45 Ques-
tions pour vn champion. 18.15 Visions
d'Amérique. 18.30 Nieuws. 18.55 Re-
vue de presse africaine. 19.00 Paris
lumiéres. 19.25 La météo des cinq
continents. 19.30 Belgisch nieuws.
20.00 Temps présent. 20.55 La météo
des cinq continents. 21.00 Nieuws.
21.40 Les grands Simenon: La mam.
Film. 23.10 Bouillon de culture. 00.25
Nieuws. 00.45 Claire Lamarche. 01.30
La chance aux chansons. 02.05 Paris
lumiéres. 02.35 Magazines européens.
03.05 Histoire des sciences en Euro-
pe. 04.00 Université de nuit.

RAI UNO
06.00 Euronews. 06.45 Unomattina.
09.35 Pra nonni e nipoti. 10.05 Film.
11.00 TGI da Napoli. 11.40 Utile futi-
le. 12.35 Murder she wrote. 13.30
Nieuws. 14.00 Primissima. 14.20 Pro-
ve e provini a Scommottiamo che...?
14.50 How the West was won. 15.45
Solletico. 17.55 Nieuws. Aansl.: Film-
rubriek. 18.20 Tekenfilmserie. 20.00
Nieuws. 18.50Luna Park. 20.40 Dolce
come sei. Tv-film. 22.20 Donne al
bivio dossier. 22.30 Nieuws. 23.15
Mercoledi sport. 00.15 Nieuws. Aansl.:
Parlementaire rubriek. 00.35 DSE -
Sapere. 01.00 Nachtprogrammering.

BBC 1
07.00 Business breakfast. 08.00 BBC
breakfast news. 10.05 Kilroy. 11.00
Nieuws. 11.05 Good morning with
Arme and Nick. 13.05 Pebble milt.
13.55 Nieuws. 14.30 Neighbours.
14.50 The great British quiz. 15.15
Cagney and Lacey. 16.05 Movie ma-
gie. 16.25 Lifeline. 16.35 Tekenfilm.
16.45 Noddy. 16.55 Mortimer and
Arabel. 17.10 Dinobabies. 17.35 Gro-
wing up wild. 18.00 Newsround. 18.10
Grange Hifi. 18.35 Neighbours. 19.00
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 Between the lines.
23.25 Obsessed. Speelfilm. 00.55
Sade live in San Diego. 01.45-01.50
Weerbericht. 03.00-04.00 BBC Select.

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
Bevrijd Limburgers in Duitsland te
werk gesteld. 9 00 Tussen de be-
drijven door, verzoekplaten. 11.00
Postbus 94, telefonische felicita-
ties. 12.00 Limburg actueel met
om 12.30 ANP-nieuws. 13 00 Ra-
dioNieuwsCentrale, binnen/buiten-
landrubriek 13.30 Regionaal
nieuws. 13.35 Provinciale Zaken.
14.00 Licht Limburgs muziek.
15.00 Liefde, voor en door tieners.
16.00 Cultuurmagazine Festival.
17 00-18.00 Limburg Aktueel.

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-
ie. 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
405 Radiowecker 605 Morgen-
melodie (8.05 Zum Tage; 855
Andacht). 9.05 Musikpavillon
(10 05 tot 11.00 verzoekplaten)
12.05Zur Sache. 12 07 Gut aufge-
legt (13.00 Mitmenschen, 1405
Stichwort Wirtschaft). 15 00 Café-
Konzerl 16.05 Helmatmelodie.
volksmuziek. 17.00 Der Tag urn
fünf 1707 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).

BBC 2
08.00 Tales of the tooth fairies. 08.05
Funnybones. 08.10 Thundercats.
08.35 It'll never work. 09.00 Breakfast
news. 09.15 The record. 09.35 Disco-
vering animals. 10.00 Lyn Marshalls
everyday yoga. 10.10 Crawshaw
paints oils. 10.35 The way of the
Lakes. 11.00 Playdays. 11.25 It star-
ted in Naples. Amer. speelfilm. 13.00
Days of waiting. 13.30 Working lunch.
Zakenmagazine. 14.00 Fingermouse.
14.15 The rich traditions. 14.40 Ma-
king tracks. 15.10 Songs of praise.
15.35 Next. 16.00 Nieuws. Aansl.:
Westminster with Nick Ross. 16.50
Nieuws. 17.0QToday's the day. 17.30
Ready, steady, cook. 18.00 Esther.
18.30 Catchword. 19.00 Star Trek:
The next generation. 19.45 Lifeswaps.
20.15 Bard on the box: Shakespeare- The animated 20.40 Animation now:
The studio. 20.50 Human rights, hu-
man wrongs. 21.00 Wildlife showcase.
21.30 University challenge. 22.00 Gra-
ce under fire. 22.25 Great journeys.
Aansl.: Video nation shorts. 23.30
Newsnight. 00.15 Human rights, hu-
man wrongs. 00.25 Tuning in. 00.55
Weerbericht. 01.00-01.55 The mid-
night hour. 05.00-05.15 BBC Select.

Eurosport
08.30 Step aerobics. 09.00 Turnen.
10.00 Euroski. 11.00 Powerliften.
12.00 Truckracen. 13.00 Euroski.
14.00 Eurotennis. 15.00 Eurofun.
15.30 Avontuur. 16.30 Paardesport.
17.30 Skiën. 19.30 Eurosportnieuws.
20.00 Prime time boksen speciaal.
22.00 Motoren. 23.00Braziliaans voet-
bal. 01.30-02.00 Eurosportnieuws.

NBC
05.30 NBC News. 06.00 Business insi-
ders. 06.30 NBC News. 07.00 ITN
World news. 07.15 US Market wrap.
07.30 Business insiders. 08.00 ITN
World news. 08.15 US Market wrap.
08.30 Inside edition. 08.58 ITN World
News. 09.00 Super shop. 10.00 Rolon-
da. 11.00 Rivera live. 12.00 Today'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. 20.30 Dateline. 21.30
Inside edition. 22.00 ITN World news.
22.30 The tonight show. 23.30 Real
personal. 00.00 FT Business tonight.
00.20 US Market wrap. 00.30 NBC
Nightly news. 01.00 Equal time. 01.30
The tonight show. 02.30 Videofashion!
03.00 Rivera live. 04.00 Rolonda.
05.00 Inside edition.

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. 16.00 The Zig & Zag
Show. 16.30 The report. 16.45 Cine-
Matic. 17.00 News at night. 17.15 3
from 1. 17.30 Dial MTV. 18.00 Music
non-stop. 19.30 Bon Jovi: The hits.
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.

CNN
Elk heel uur nieuws.
07.30 Moneyline. 08.30 World report.
09.45 CNN Newsroom. 11.30 World
report. 12.15 World sport. 12.30 Busi-
ness morning. 13.30 Business day.
14.30 Business Asia. 15.00 Larry King
live. 16.45 World sport. 17.30 Busi-
ness Asia. 20.00 World business
today. 21.00 International hour. 22.45
World sport. 23.00 World business
today update. 23.30 Showbiz today.
00.00 The world today. 01.00 Moneyli-
ne. 01.30 Crossfire. 02.00 Prime news.
03.00 Larry King live. 05.30 Showbiz
today.

radio
Radio 1
Elk heel uur en om 7.30, 8.30,
12.30. 13.30, 16.30, 17.30 en
18.30 nieuws.
7.07 Vara Radio I woensdageditie.
10.05 NL Buitenland reportage.
11.05 Michelangelo 12.07 Avro
Radiojournaal. 17.07 NCRV's Hier
en nu. 19.04 NCRVs Hier en nu/
Praatradio. 20.04 Langs de lijn,
sport en muziek. 23.07 Met het
oog op morgen. 0.04 Voor wie
niet slapen kan 1.02 Zingen in
de nacht. 2.02 Mag ik even? 3.02
Van Nederlandse bodem. 4.02
EO's country-uur. 5.02-7.00 Wak-
ker op weg.

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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A -MffiHW.lfflfl!?.—
Administratiekantoor Adbeco
voor (loon)administraties, jaar-
rekeningen en fiscale aangiften.
Op de Graaf 44,6438 JC Oirsbeek.
04492-5820. Fax 04492-4887.
A MM..1.1.Ui1...11..—

Techn. buro Jos Smeets b.v.
Kampstr. 4 Geleen. 046-743865.
Frigo-metal b.v. Fort. Willemweg 53-59
Maastricht 043-216616.
__

OPEL
Opel Bergsteyn
APK-keuringsstation, Rijksweg 61,
Berg en Terblijt. Tel. 04406-41700.

Garage Sebregts en Co.
Off. APK-keuringsstation 1 en 2,
dealer Iveco bedrijfsauto's. Lindelaufer-
gewande 8, Voerendaal. 045-752888.

Geevers carrosseriedelen
Originele onderdelen alle Europ. auto's.
Imitatie alle pers.auto's. Nuth,
Thermiekstraat 1.045-244242.

'HM lil IL—_____________

Automaterialen, APK-keuringen, accu's,
uitlaten. Kampstraat 59, Landgraaf.
Tel. 045-311784. 's Zaterdags gesloten.

'&________L_________lll

Auto Konings b.v.
Mgr. Vranckenstraat 20 Sittard.
Tel.: 046-516046.

__. j22___ti_______l

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 Dörenberg
Bovag erk. motor- en autorijschool.
Tevens voor uw automaat- en vrachtw.
opl. Al meer dan 25 jr. uw vertrouwd
adres. Sparstr. 7 Heerlen. 045-213735.

Auto/motorrijschool Sturmans
Rdr. Hoenstraat 181,6433EE
Hoensbroek. Tel.: 045-220166.

Autorijschool Ger Scheyen
BOVAG-erkend. Tel.: 045-415601.
A1.32 jaareen begrip.
J. v. Maerlantstr. 21,6416TV Heerlen.

Autosch.herstelbedrijf
Jo Koenen
Verlengde Klinkertstraat 22,
Hoensbroek.
Tel. 045-215450. Focwa-lid.

Garage Veneken B.V.
Verhuurvan persw., bestelauto's en
busjes, jong wagenpark, 25 stuks.
Heesbergstr. 60 Heerlen.
Tel.: 045-412641.

b mmuxm .Rf«________i

__P^T^ff^!^7\

Verantwoord slaapcomfort
Heerlen, Bongerd 29.

Tel. 045-717324
Geleen, Raadhuisstraat 8.

Tel. 046-743030.

Zeecontainers
Te koop/te huur 3-6-12 mtr.
Franco gelost te leveren.
Centraal Depot Moerdijk.
Schouten Container Service
Tel.: 01680-81000 Fax: 81008

DWwESBMEMÊÊÊÊÊ
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

SPIRAL
MCLAMfVf__«___:__

Organisatie voor gecontroleerde
huis-aan-huis verspreiding van
drukwerkenetc. voor geheelZuid-
Nederland.

Groenevelt-Greven-OffSet
Voor al uw handels-, reklame- en
fam.drukw. Buizerdweg 6,6374 BS
Landgraaf. Tel. 045-312600.
Fax 045-326772.

G»_ffm_!H_______________i

Glashandel Derissen B.V.
Langheckweg 8, Kerkrade, 045-462020,
voor al uw glasreparaties - verkoop van
alle soorten glas - glas in-lood - en
slijpwerk - isolatie plaatsen - snelle
service dooreigen 24-uurs service,
altijd bereikbaar onder ons eigen tel. nr.
045-462020.

glcr.Sïervicè
I \~f~^ GLAS HERSTELLEN/-_.- , GRATIS BELLEN

/ t-__ 06-0226688

Door direkt en persoonlijk contact met
onze meldkamer, een snelle en correcte
afhandeling van alle glasschades, ook
's nachts, in de weekeinden en op
feestdagen.

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.

yr^^^v^j |FT_TT^T^^7T_Pï^

DAEMEN'S
HOUTWARENFABRIEK

■IN6ERSBORGERWEG 7
6367 JW 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.

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.

Nl!i_ffi_i__________i

Veldman naai- en breimachines
Heerlen, Nobelstr. 6, tel.: 045-716100.
Geleen,Raadhuisstr. 14,tel.: 046-746480.
Roermond, Neerstraat 62, tel.: 04750-31012.
.Anker, Bernina, Husqvarna.
Lewenstein. Rep. alle merken, geen
voorrijkosten.

Originele gipsen sierlijsten,
ornamenten en schouwen
Mallmann, Hoogstraat 12A,Landgraaf,
tel. 045-313045 b.g.g. 045-316576.

p Bs3BSS__S_____________l

Formido
Het adres voor wand- en plafond-
systemen. Hoofdstraat 66, Hoensbroek.
045-214507.

r WEBSMSSBSMÊÊÊÊÊ
"Marjoleins" natuurcentrum
De speciaalzaak bij uitstek in vitamines,
homeopatische geneesmiddelen en
natuurvoeding.
Geleenstraat 59 Heerlen.
Tel.: 045-713024.

/’ Ha-Ra®
Districtdistr. Ha-Ra Co-Ma
Schoonmaken gemakkelijk, snel en
milieuvriendelijk. Tel. 045-223910. Fax
219558. Wij zoeken nogconsulentes.

N.K.Verweijst 045-213760
Bongaardstraat 1e Hoensbroek. Wij
ontstoppen uwriool en afvoer met de
modernste app. Tev. dakgootbekl. met
onderhoudsvr. alu.plaat in div. kleur.

UHIMEN
SIMPELVELD

ROLLUIKEN ZONWERING
Beitel 110a, 6422 PB Heerlen, postbus
21099,6369 ZH Simpelveld.
Tel.: 045-423848/442129.

MICA Zonwering
Rolluiken * jaloezieën * zonnescher-
men. Vraag vrijbl. prijsopgave.
Showroom: Sittarderweg 116 Heerlen.
Tel.: 045-721658.

Mithra-Heroal b.v.
Het vertrouwde adres voor al uw
rolluiken of onderdelen, kunststof
schroten, service of reparaties. Beitel 4,
6466 GZ Kerkrade.
Tel.: 045-413049.

Sll___________l
b.v.

Schildersbedrijf anno 1946.
Gatestraat 61A, 6373 LP Landgraaf
Tel. 045-311396.
Voor alle schilder- en behangwerk.

ÜID HubWe/zel/bv
Schildersbedrijf anno 1910.
Baandert 14,6136ER Sittard
Tel. 046-519393.
Kwaliteit ISO 9002 gecertificeerd.

__7____r __B
kA_f« ln___T^__L ___v j&
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____i-j.i.i.|i-jj-_gi___»
Math. Linssen VOF k
Tel. 045-241587.
Bergerw. 20 Nuth. Onderh. cv. On* *&

waterleid., geiser, boiler, gas- ' 1
waterinstall. Erk. schoorsteenvege' ?.
Boy Hoen.Tel. 045-226309 *l

Voltalaan 21, Hoensbroek, erkendi jjj
rijk en brandweer. Ook uw adresv* n g
glas-, gevel- en tapijtreiniging.

G.V.L. Restauratie. 045-226^Stralen van meubels, autoplaatwe'*' S
velgen, chassis, etc. Spec. gevel-
reiniging, renov. kelderafdichting, %
voegw., vochtwering 10 jr. schrift, 's.
garantie. Jf\
v ESEES!S-____P"

Daemen Kunststoffen
Verandadakplaten, plexiglas of
Lexanther-moclear.
Hofdwarsweg 7 Geleen.
Tel. 046-753865.

[ uw verhuizer »

___________£"_£_--

____z_!!zrr^__________i
B__________!_l____________^

C^(f<Öï)C___!_-S
<——— ____-' -"\Reparatie van

zitmeubelen!
__ \ (P *

i—' " ■ il ■: i _J
Reparatie en herstofferen van zitmeubelen is een va

appart' Arnoldu_»en verwerkt hiervoor oa w
kegelveren, paard.haar en gepk>2en crine

Dat zegt al genoeg1

ARNOLDUSSEN .
INTERIEURS - OBJECTEN - MEUBILAIP

St Remigiussiraal 22-6369 EM StmpelveW Tel 045-442&3 j
*

I

SBEBS_______________P II
Ha-to.- Spotgoedkoop
Heroal rolluiken in alu. en pvc, zonnescfó^ |
vertikale jalouzieên.Tel. 045-458226,
Maria Gorettistraat 139,Kerkrade.
i

Venetian &tind<\
Kerkrade )BV |

Zonweringskonstrukties, jalouzieên. J
markiezen en roll. in alu., staal + PvC
Kipstr. 30-32Kerkrade. 045-453416'

Wilt u adverteren op deze pagina,
dan belt u

Limburgs Dagblad '| 045-739382
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Van onze verslaggever

ABP en Muermans schakelen deskundigen in

Overleg over Geleendalclaim

MAASTRICHT - Prof. mr. Job
Cohen is met ingang van 1 janua-
ri weer officieel terug op zijn post
als rector magnificus van de Rijks-
universiteit Limburg. Cohen verruil-
de die functie juli vorig jaar voor
de functie van staatssecretaris voor
Onderwijs en Wetenschappen. Hij
gaf toen al te kennen na de kabi-
netsperiode weer terug te willen
keren als rector. Een aanbieding
om minister te worden wees hij
af. Prof. dr. Hans Philipsen die na
het vertrek van Cohen naar Den
Haag tot rector werd benoemd,
treedt af, maar blijft lid van het
college van bestuur. Daar neemt
hij de plaats in van drs. Loek Vre-
devoogd, die tijdelijk tot college-
voorzitter van de Leidse universiteit
is benoemd.

Job Cohen terug
als rector

SITTARD - Sittardse winkeliers
die het benauwd krijgen van een
ongewenste of verdachte- klant
kunnen er zeker van zijn dat ze
binnenkort binnen vijf minuten as-
sistentie krijgen van een particulie-
re bewaker. Twee samenwerkende
beveiligingsbedrijven bieden een
nieuw alarmsysteem aan, waarin
techniek en particuliere bewaking
samengaan. De winkelier kan door
een knop in te duwen alarm slaan,
waarna hij of zij de garantie heeft
dat binnen vijf minuten een bewa-
ker 'rugdekking' komt verlenen. Het
prbject is vooral preventief be-
doeld. Ook als nog geen strafbaar
feit is gepleegd, kan de aanwezig-
heid van een 'uniform' voorkomen
dat er gestolen wordt of agressie
wordt gepleegd. Als er al een straf-
baar feit is gepleegd, kan de
bewaker de dader overdragen aan
de politie.

Bewaker op afroep
voor winkeliers

Overdaad reclame
in Heerlen

DEN HAAG - Het Awacs-toestel
dat op 14 septemberkerosine loosde
boven het DSM-complex in Geleen,
vloog niet te laag. Bovendien was

"het niet erg dat de gemeentelijke
autoriteitenvan de lozing niet op de
hoogte werden gesteld. Dat schrijft
minister Jorritsma de Tweede Ka-
mer, naar aanleiding van kamer-
vragen van D66. In de beantwoor-
ding wordt door de minister met
geen woord gerept over een verleg-
ging van de vliegroute van de
Awacs-toestellen.
.D66 heeft gevraagd om een wijzi-
ging van deroute. De minister zegt
alleen maar dat na afronding van
een onderzoek naar het incident
eventuele 'nadere maatregelen'
overwogen zullen worden.
Over de gevaren van kerosine-
lozingen wil de minister alleen
maar algemene uitspraken doen.
„De lozing van kerosine kan leiden
tot tijdelijke stankoverlast, maar
door de lage concentratie en de
snelle verdamping is het risico over
het algemeen zeer gering," aldus de
minister. Zij voegt eraan toe dat zo-
wel het militaire als het civiele
vliegverkeer geen regels kent voor
kerosine-lozingen.
De D66-fractieleden van 't Riet,
Augesteijn en Hoekema wilden van
minister Jorritsma weten waarom
het gemeentebestuur van Geleen
niet tijdig op'de hoogte was gesteld
van de lozing. De kamerleden vroe-
gen zich ook af of de autoriteiten
voldoende met elkaar overlegden
over de Awacs-vluchten. „De nood-
zaak van het op de hoogte stellen
van de gemeentelijke autoriteiten
was gezien de aard van het incident
niet aanwezig," schrijft Jorritsma.
Volgens Jorritsma functioneert het
overleg tussen de betrokken autori-
teiten over de Awacs-vluchten bij-
zonder goed. Ze doelt op de Awacs-
commissie. „Er is constructief over-
legd over handhaving van de routes,
zonebewaking en klachtenafhande-
ling," schrijft Jorritsma over de
commissie.
Het is ook deze commissie die een
onderzoek heeft gelast naar het in-
cident boven het DSM-terrein. „Af-
hankelijk van de uitkomsten zal
beoordeeld worden of nadere maat-
regelen noodzakelijk zijn," schrijft
de minister.

'Awacs maakte
geen fout'

LANDGRAAF - In twee woningen
in Landgraaf is maandagavond
brand uitgebroken. De meeste
schade, ruim 100.000 gulden, richt-
te een uitslaande brand vlak voor
middernacht aan in een woning
aan de Wilhelminastraat. De bewo-
ners van het pand, een echtpaar
van 75 en 77 jaar, werden tijdig
door de bovenburen gewaar-
schuwd. De man liep desondanks
lichte verwondingen op. De vrouw
verkeerde in een shocktoestand.
De bovenburen moesten zich on-
der doktersbehandeling stellen in
verband met ingeademde rook. De
oorzaak van de brand is nog onbe-
kend. Eerder die avond brak brand
uit in een pand aan de Ravets-
maar. De brandweer was de brand
snel meester. In de woning werd
niemand aangetroffen. De politie
sluit brandstichting niet uit. De
schade wordt geschat op zeventig
mille.

Friture
overvallen
MAASTRICHT - Twee met bivak-
mutsen gemaskerde en met een
vuurwapen dreigende mannen heb-
ben de werknemer van een friture
aan de Schalmeistraat een onbe-
kend bedrag aan geld afhandig
gemaakt. De twee wachtten de
man in de nacht van maandag op
dinsdag na sluitingstijd op, toen
hij de vuilniszakken aan de weg
ging zetten en gaven hem een
klap op het achterhoofd. Daarna
dwongen ze hem het kasgeld af
te geven. Met een gereedstaande
auto maakte het duo zich uit de
voeten. .o/z

Twee branden
in Landgraaf

AKEN - De begroting 1995'van
de stad Aken kampt met een te-
kort van 89 miljoen Mark. Het
gemeentebestuur ziet zich genood-
zaakt op korte termijn ingrijpende
bezuinigingen door te voeren.
Daardoor dient het tekort terugge-
bracht te worden tot het door de
raad vastgestelde maximum van
47,3 miljoen. Het tekort wordt ge-
weten aan een tegenvaller bij de
belastinginkomsten, daling van de
rijkssubsidies en de enorme stijging
van de bijstandsuitkeringen.

Tekort Aken
89 miljoen

MAASTRICHT - Het college van
Gedeputeerde Staten blijft bij het
eerder genomen besluit dat het
mestbedrijf CNC in het Noordlim-
burgse Milsbeek op 14 maart vol-
gend jaar moet stoppen met het
bewerken van dierlijke meststoffen.
Zij zal dan ook dwangsommen
gaan opleggen, ondanks een over-
eenkomst die CNC vorige week
sloot met een aantal belangenorga-
nisaties. Volgens GS zijn niet alle
belanghebben aangesloten bij de
organisaties waarmee CNC een
overeenkomst heeft gesloten.

Toch dwangsom
voor CNC

De Heerlense gemeenteraad sprak
hier al eerder zijn bezorgdheid over
uit. Nu wil Heerlen, als de raad het
goed vindt, een bureau Centrumma-
nagement opzetten. Dat moet ver-
gunningen (ook op het gebied van
parkeren) verlenen en ook de con-
trole overnemen van de politie.

HEERLEN - Wie in Heerlen win-
kelt, maakt een redelijke kans om
met kerstdrukte te struikelen over
de massaal uitgestalde schoenen,
kleren en andere reclame-uitingen.
De gemeente erkent datveel van die
uitstallingen illegaal zijn, maar van
controle is nauwelijks sprake. „De
politie heeft het veel te druk met
andere zaken." Aan een oplossing
wordt gewerkt.Dassen Geleendal

worden beschermd

stellen

I^ERBANKEN - De gemeente
et"banken vraagt de provincie
Verzoek te steunen voor het

*ngen van de startbaan van
-s-toestellen. De gemeente legt
steunverzoek op 21 december

1 tijdens een werkbezoek van
Van Voorst tot Voorst

onderbanken.
.gemeentebestuur van Onder-en wil dat het ministerie van
-.ie een onderzoek laat uitvoe-

rbaar de mogelijkheden van een
Hoging van de huidige baan in-_ n*lijke richting. De wijziging'

j ](i l plaatsvinden op Duits grond-
le<i. Het gemeentebestuur is er-

( overtuigd dat dat zowel tech-
\y financieel als procedureel

lbaar is.
L

) name uit oogpunt vaft natuur-
i . °Ud pleit Onderbanken al lan-

ger voor net verleggen van de baan
in oostelijke richting. De Schin-
veldseBossen liggennamelijk onder
de opstijgroute van de Awacs-toe-
stellen. De Awacs-basis wil uit fi-
nanciële en veiligheidsoverwegin-
gen bomen kappen in een deel van
die bossen. Onderbanken verzet
zich daar met hand en tand tegen.
'Door het verlengen van de start-
baan kunnen de vliegtuigen eerder
opstijgen waardoor de omstreden
bomen niet langer een obstakelvor-
men.

De gemeente heeft zich onder meer
gewapend tegen het kappen van bo-
men in de Schinveldse Bossen door
het bestemmingsplan In de Roet
buiten het nieuwe bestemmingsplan
Buitengebied te houden. De minis-
teries van Defensie en Vrom zijn het
daar niet mee eens. Die vinden dat
Onderbanken in het bestemmings-
plan wel rekening moet houden met
de opstijgroute van de Awacs-toe-

# Een chauffeur van een afvalstoffentransport vertelt zijn baas dat politieagenten de
tachograafschijf controleren. Hij mag niet verder rijden en moet vervangen worden.

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN
/ V Von onze verslaggever

HjftLEN - Voor de dassen in het
ÉofsDroekbos in het gebied Ter-

' cl) in Heerlen moeten tijdig be-
krt_ende maatregelen worden
L^fen als er een bedrijventerrein

I (j, b.j komt. „Dat is van levensbe-
{y- Compensatie achteraf is waar-
Üj.°s," zei voorzitter P. van der
f

eft van de Milieufederatie Lim-
-1^" gisteravond. De gevraagde
l_r-tregelen werden tijdens een in-
)L *kavond over de gemeentelijke

lOten over het Geleendal toege-

e^avond werd overigens, tot te-
telling van wethouder Jos

t^geest, door welgeteld tien
li\ ,rienaren bezocht.
j^j et Elsenbroekbos komen twee
\ voor, één meer dan
I Ij ** -Sver werd aangenomen. Dooryuat_eg van het bedrijventerrein

lij 'ezen die dassen een deel van
fc). leef- en voedingsgebied. Ter
|fc. Pensatie moeten de (landbouw)
f-_^en *n e naaste omgeving als
jfc, . .mogelijkheid voor de dassen
Rh? dienen. Daar moeten dan wei-
feL e n komen. Mogelijk komen er
Ik, zodat de marterach-

veilig bij die weilanden kun-
> men.
Ta §ens directeur Karel Wolters
Jtjj de dienst stadsontwikkeling
FVj 11 °^e maatregelen vroegtijdig
r_tii

n genomen. Daar is in finan-
K* opzicht ook rekening mee ge-

Het huidige bestemmingsplan voor
het Geleendal voorziet in kantoren-
bouw. Volgens wethouder Zuid-
geest is er daarom van een aanzien-
lijke verbetering sprake omdat er in
de nieuwe plannen van veel minder
en van lagere bebouwing sprake is.
Van der Hijden plaatst vraagtekens
bij die voorstelling van zaken. „Het
is nu een natuurgebied. Bij bebou-
wing is er sprake van een grote ach-
teruitgang." Van der Hijden weet
nog niet of de milieufederatie uit-
eindelijk bezwaar tegen de plannen
zal aantekenen.

houden in de opzet van de plannen.
Tijdens de inspraakavond bleken
verder vooral zorgen te bestaan
over de verwachte verkeersdrukte
door de komst van het bedrijventer-
rein en de Hogeschool Heerlen.
Wethouder Zuidgeest deelde die
zorgen niet. Volgens hem zal de ge-
meente alles in het werk stellen om
de drukte in goede banen te leiden.
Zo zal de Hogeschool Heerlen een
vervoersplan moeten opstellen.

Controle op
afvalstoffen

EIJSDEN - Bij een grootscheepse
controle, gericht op het vervoer van
(gevaarlijke) afvalstoffen en mest-
stoffen, zijn gisteren 26 bekeurin-
gen uitgedeeld. Boyendien kregen
vier buitenlandse chauffeurs een
boete opgelegd die onmiddelijk be-
taald moest worden. De boetebe-
dragen varieeren van 50 tot 250
gulden-
De meeste bekeuringen, twintig,
golden technische gebreken aan de
voertuigen. Drie chauffeurs hadden
gezondigd tegen de wet Vervoer Ge-
vaarlijke stoffen en nog drie ande-
ren hadden de rijtijdenwet overtre-
den. Daarvan kregen er twee zelfs
een rijverbod opgelegd.

Een van de gecontroleerde opleg-
gers bleek in 1993 te zijn gestolen
en werd in beslag genomen. Meer-
dere chauffeurs kregen een verbod
om hun lading uit te voeren naar
België. In enkele gevallen is nader
onderzoek in België noodzakelijk.

De regiopolitie van het district
Maastricht voerde de controle uit
samen met een groot aantal specia-
listen van verschillende instanties.
Daarbij waren in totaal zestig per-
sonen betrokken. De controle vond
plaats tussen acht en één uur op de
parkeerplaatsen langs de A 2ter
hoogte van Eijsden. De politie
spreekt van een geslaagde milieu-
controle die in deze vorm voor het
eerst in Nederland werd gehouden.
Dat gebeurde juist in Zuid-Lim-
burg omdat deze regio door zijn lig-
ging veel te maken heeft met afval-
transporten van en naar België.

Voetbalclub voelt zich
gestraft door Pinkpop
DOOR MONIQUE PARREN door de betrokkenheid bij Pink-

pop, ten onrechte bij het huidige
conflict worden betrokken. „Al-
tijd als wij ergens om vragen,
worden door bestuurders opmer-
kingen gemaakt in de geest van:
'Ach, jullie zitten daar toch aan'
de goudkust'. Wij klagen niet,
maar het is ook niet zo dat we
zwemmen in het geld en verder
nergens recht op hebben."

De steen des aanstoots is de door
Kojonia zelf gebouwde sporthal
Strijthagen. Die kampt met een
jaarlijks tekort van zon 45.000
gulden. Vóór de bouw van de hal
zegde de gemeente toe zestig
procent van eventuele tekorten
op te zullen vangen. Maar nu
huldigt het Landgraafse college
het standpunt dat Kolonia een
'substantieel' deel van de schuld
zelf moet ophoesten.

Kolonia-voorzitter Wim Smif
meent dat vooral de aanhouden-
de verwijzingen naar de ver-
meende rijkdom van de club

Zie verder pagina 15

" 'Anderenrekenen
vv Kolonia rijk'

LANDGRAAF - Mede door het
succes van Pinkpop nebben de
voetbalvereniging Kolonia in
Landgraaf en het gemeentebe-
stuur het met elkaar aan de stok
gekregen. Duizenden Pinkpop-
gangers uit binnen- en buiten-
landkamperen jaarlijkseen paar
dagen op de velden van Kolonia.
De vereniging wordt daardoor
algemeen aangezien voor een
vermogende club en krijgt nul op
het rekest bij een subsidie-aan-
vrage.
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j^R-IOND - Het ABP en projectontwikkelaar Muermans
[ben twee deskundigen aangewezen die samen de hoogte
*> de zogeheten 'Geleendalclaim' moeten bepalen. De recht-
y heeft het ABP veroordeeld, omdat het pensioenfonds in
?-1991 ten onrechte het dertig hectare grote Geleendalter-
Jj'in. Heerlen niet aan Muermans gunde. Muermans had bij
J1inschrijving het hoogste bod gedaan. Volgens de rechter
s het ABP daaraan gebonden.

schikking uit te komen. Ze hebben
allebeieen deskundige aangewezen.
Hun namen wil Van Eijndhoven
nog niet prijsgeven.

„De rechtzaak en het rapport
Kohnstamm liggen even in de ijs-
kast. Ik hoop dat de twee deskundi-
gen er binnen twee maanden uit
zijn," zegt Van Eijndhoven. „Als.
dat niet lukt, wat ik niet verwacht,'
dan zetten we de juridische proce-
dure voort. En dan maken we^ het
rapport Kohnstamm openbaar."

w^tians claimde tijdens een
(

tzaak een schade van 17,9 mil-
U Solden. De rechter vond echter

de hoogte van de
j1 moeten bepalen. Muermans
* toen een deskundigenteam
"■ onder leiding van prof. Kohns-
t*1-Dat team heeft inmiddels al
■porteerd.

H^ans' advocaat Van Eijndho-
( *ü niet zeggen op welk bedragyeskundigen zijn uitgekomen,
(J. inmiddels proberen de beide

'Jen er via een minnelijke'

Onderbanken zoekt
steun provincie
in Awacsstrijd

' . ■
H-? van hetgenre
van Endernol houdt
vindt ampernog tijd
om aan een fatsoenlijke
kasteelroman
te beginnen

punaise

'Het wordt later'
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„Laat liefde lichten
c^ bij werk en plichten,
\ / dat zal bestaan,

\\ I / slechts wat in liefd' is gedaan.
.\ \ //' Moet gij dit leven,
\\\ f// uw taak hier verlaten,

C^ dat bli)ft bestaan,
"jr . wat in liefd' is gedaan."

~*m*^-^r
Lied 518

Bedroefd om haar heengaan, maar dankbaar
dat verder lijden haar bespaard is gebleven, ge-
ven wij u kennis dat heden in vrede is heenge-
gaan onze lieve moeder, schoonmoeder, oma,
overgrootmoeder, zus, schoonzuster, tante en
nicht

Josephina Maria Jacoba
(Mia) van Gelder

weduwevan

Egilius Johannes van derLeest
Zij overleed op de leeftijd van 65 jaar.

In dankbare herinnering:
Nieuwstadt: G. deWijs-van der Leest

en J. de Wijs
Heerlen: A. van der Veen-

van derLeest
en H. van derVeen

Heerlen: W. Krul-van derLeest
en J. Krul

Zuid Scharwoude: J. van der Leest
en C. van derLeest-
van der Leest

Geleen: M. Hoogstraten-
van derLeest
en C. Hoogstraten

Landgraaf: F. van derLeest
en C. van derLeest-Eleveld
haar kleinkinderenen
haar achterkleinkind
Familie van Gelder
Familie van der Leest

Nieuwstadt, 12 december 1994
Henri Dunantstraat 571, Brunssum
Corr.adres: Deken Fabiusstraat 11
6118 EN Nieuwstadt
De rouwdienst zal plaatsvinden op vrijdag 16
december om 13.30 uur in de Nieuw Apostoli-
sche Kerk, gelegen aan de Marebosjesweg 7 te
Treebeek-Brunssum. Aansluitend zal de begra-
fenis plaatsvinden op de begraafplaats Mare-
bosjesweg.
Bijeenkomst in voornoemde kerk, alwaar gele-
genheid is tot schriftelijke condoleance.
Moeder is opgebaardin het mortuarium van het
St. Gregoriusziekenhuis te Brunssum. Gelegen-
heid tot afscheidnemen dagelijks van 17.30 tot
18.00 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig te
beschouwen.

t
Na een kortstondige ziekte is op 76-jarige leef-
tijd toch nog onverwacht van ons heengegaan
onze vader, schoonvader, opa en overgrootvader

Sjaak Harden
weduwnaarvan

Johanna Bader
Hoensbroek: Piet Cörvers en Margriet
Hoensbroek: Wiel en Miet Cörvers-Franssen
Hoensbroek. Pierre en f Tedje Bouts-Cörvers

Bom: Hannie en Jos Noy-Harden
zijn klein- en
achterkleinkinderen

12 december 1994
Prof. van het Hoffstraat 21, Hoensbroek
Corr.adres: Hoogstraat 41, 6432 BD Hoensbroek
De crematieplechtigheid zal worden gehouden
in het crematorium aan de Imstenraderweg te
Heerlen, op vrijdag 16 december a.s. om 13.30
uur.
Samenkomst in het crematorium, er is geen
condoleren.
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijks
van 18.00 tot 19.00 uur in Uitvaartcentrum
Brunssum, van H. Peters Begrafenisonderne-
ming, Heugerstraat 4a teBrunssum.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

Dankbetuiging
t

Groot is de leegte die hij achterlaat,
alleen zijn herinneringen blijven.

De overweldigende belangstelling in dekerk, de
sfeervolle h. mis, de vele bloemstukken, condo-
leances en brieven bij het overlijden van

Michel Scheepers
hebben ons diep getroffen.
Ze waren voor ons een steun in ons grote ver-
driet.

Voor deze steun en troost
bedankt allemaal.

Melanie Lennarts
Huub en Lucy Scheepers-Eggen
Esther en Patrick

De zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag
17 december a.s. om 19.00 uur in de parochie-
kerk van Sint Gertrudis te Wijlre.

Dankbetuiging
Graag zouden wij iedereen persoonlijk willen
bedanken, die ook maar iets voor ons heeft be-
tekend bij het afscheid van mijn lieve vrouw,
onze zorgzame moeder, schoonmoeder en oma

Lies Huisman-Janssen
Dit is echter onmogelijk door de enorme be-
langstelling, bloemen, kaarten en de vele hart-
verwarmende woorden, welke voor ons en onze
familie een grote steun en troost waren.
Wij zullen dit in dank altijd blijven herinneren.

Goof Huisman
kinderen en kleinkinderen

Sittard, december 1994
De plechtige zeswekendienst vindt plaats op
zondag 18 december a.s. om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk van het H. Hart van Jezus te Sit-
tard-Overhoven.

tSef Mertens, 65 jaar, echtgenoot van Mientje
Ruijten, Voogdijstraat 20, 6041 GD Roermond.De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden

donderdag 15 december om 11.00 uur in deO.L.V.
Munsterkerk te Roermond.

t
Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tij-
dens zijn leven heeft gegeven, delen wij u mede
dat na een liefdevolle verzorging in het ver-
pleeghuis Schuttershof te Brunssum, op 83-jari-
ge leeftijd, toch nog onverwacht van ons is
heengegaan, voorzien van de h. sacramenten
der zieken, mijn dierbare man, onze vader,
schoonvader en opa

Henk van Zanten
echtgenoot van

San Greeven
Brunssum: S. van Zanten-Greeven
Brunssum: Ria en Piet Craenen-van Zanten
Brunssum: Francesco en Leny

van Zanten-Tilmans
Gabrie en Sylvia, Wendy en Toine

USA: Marijke en Ned Wiley-van Zanten
Edwin, Victoria

Neuss, DL: Lucia en Ferdi Esser-van Zanten
Patrick

USA: JacintaHooper-van Zanten
Dylan, Thomas

USA: Nora Cromwell-van Zanten
Ellen, Jeremy

Brunssum: Albert van Zanten
en Conny Maurits
Dennis, Vincent

Heerlen: Jos van Zanten
Brunssum: Riet en Ben Braam-van Gaal
12 december 1994
Ir. Op den Kampstraat 30, 6441 ASBrunssum
In deSt. Vincentiuskerk, Pr. Hendriklaan 378 te
Brunssum, zal de plechtige uitvaartdienst wor-
den gehouden op vrijdag 16 december a.s. om
12.45 uur.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
De crematieplechtigheid vindt aansluitend
plaats in het crematorium aan de Imstenrader-
weg te Heerlen. Voor vervoer naar het cremato-
rium en terug is een autobus aanwezig.
Avondwake donderdag om 19.00 uur in voor-
noemde kerk.
Liever geen bezoek aan huis.
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijks
van 18.00 tot 19.00 uur in Uitvaartcentrum
Brunssum, van H. Peters Begrafenisonderne-
ming, Heugerstraat 4a te Brunssum.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

——— ■

t
Vol droefheid, maar vooral dankbaar voor het
vele goede dat wij van hem mochten ontvangen,
delen wij u mede dat van ons is heengegaan, de
heer

Bert Speycken
echtgenoot van wijlenmevrouw

Hildegard Lentzen
Hij werd geboren te Klimmen op 28 juni 1942
en is in de Heer overleden te Lanaken op 11 de-
cember 1994, gesterkt door de heilige sacra-
menten in extremis.

Dit melden u:
zijn kinderen
zijn kleindochtertjes
zijn moeder
Jean en Patricia
Truyen-Speycken
Katleen en Celine Truyen
(t Johannes), Antonia
Speycken-Mommers
Jean-Pierre en Maria
Haufman-Speycken en kinderen
Ger Speycken en kinderen
Piet en Josée
Meens-Speycken en kinderen
Luud en Marlies
Wever-Speycken en kinderen
Peter en Augusta
Bruyenberg-Speycken,
kind en kleinkind
Jo Speycken
Nico en José
Speycken-Irik en kinderen
zijn broers, zusters,
schoonbroers, schoonzuster,
neven en nichten
De families Speycken,
Lentzen, Mommers en Sengbeil

De plechtige eucharistieviering, gevolgd door
de teraardebestelling, waartoe wij u vriendelijk
uitnodigen, zal plaatshebben in de parochie-
kerk van St. Pieter te Rekem, op vrijdag 16 de-
cember 1994 om 11.30 uur.
Samenkomst met gelegenheid tot condoleren
aan de kerk, vanaf 11.00 uur.
Gebedswake in voornoemde kerk donderdag
a.s. om 19.00 uur.
Begroeting in het funerarium Barthels, Sta-
tionsstraat 113 te Lanaken, donderdag 19.45 tot
20.45 uur.
Rouwadres: Groenstraat 76
3620 Rekem-Lanaken (België)

De grote belangstelling, de vele troostrijke brie-
ven, bloemen en h. missen bij het heengaan van
mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoon-
vader en opa

Jaap Backus
hebben ons getroffen. Al deze blijken van mede-
leven en de wetenschap dat hij door zovelen
werd geacht, hebben ons gesterkt dit verlies te
dragen.

Mevr. M.J. Backus-Boon
kinderen en kleinkinderen

Brunssum, december 1994.
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden
op zaterdag 17 december a.s. om 19.00 uur in de
parochiekerk van de H. Gregorius de Grote te
Brunssum.

De plechtige eerste jaardienst voor mijn lieve
man en onze vader

Ger Hermse
zal worden gehouden op zaterdag 17 december
a.s. om 18.00 uur in de Christus Koningkerk te
Hoensbroek.

CA. Hermse-de Jongh
en kinderen

tJan Marschal, 65 jaar, echtgenoot van Tonny
Versteegen, Labouréstraat 20, 6191 CE Beek. De

plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op don-
derdag 15 december a.s. om 10.30 uur in de St.
Martinuskerk te Beek, waarna aansluitend de cre-
matie in crematorium Nedermaas te Geleen.

t
Verdrietig om het afscheid, maar dankbaar dat
een einde is gekomen aan een moeilijke periode
in zijn leven, geven wij u kennis dat, voorzien
van de h. sacramenten der zieken, op de leeftijd
van 83 jaar is overleden, mijn dierbare echtge-
noot, vader, schoonvader, lieve opa en onze
broer, schoonbroer, oom en neef

Joseph Hubert Erven
echtgenoot van

Maria Elisa Wierts
Hulsberg: M.E. Erven-Wierts

Vilt: Marlies en Guillaume
Hartmann-Erven
Claudia
Familie Erven
Familie Wierts

Hulsberg, 12 december 1994
Julianastraat 22
6336 TV Hulsberg
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatshebben op vrijdag 16 de-
cember a.s. om 10.30 uur in de parochiekerk
van de H. Clemens te Hulsberg.
Samenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condo-
leren.
Op donderdag 15 december zal onze dierbare
overledene bijzonder worden herdacht tijdens
de avondwake van 19.00 uur in voornoemde
kerk.
U kunt persoonlijk van hem afscheid nemen da-
gelijks van 19.30 tot 20.00 uur in de rouwkapel
van bejaardencentrum Panhuys, Panhuys 1 te
Hulsberg.
Zij die geen kennisgeving hebben ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

t
De steun die wij kregen,
na jouw dood was overweldigend.
Daar zijn wij zeer blij om,
want jij hebt dat zeker verdiend,
wij weten nu dat iedereen jezag als een vriend!
Een mooier afscheid van mijn lieve man, onze
zorgzame vader, schoonvader, opa en over-
grootvader

Egie Meers
hadden wij ons niet kunnen wensen.
Daarvoor zijn wij iedereen dankbaar.

Mw. J. Meers-Kuipers
en kinderen

Hoensbroek, december 1994
De zeswekendienst zal plaatsvinden op zater-
dag 17 december a.s. om 19.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Jozef te Passart-Hoens-
broek.

Voor de betoonde belangstelling bij het overlij-
den van

Matthieu Schmeets
betuigen wij u onze oprechte dank.
Het heeft ons goed gedaan.

Mevr. F. Schmeets-Doveren
André en Madeleine
Eline en Koen

Kerkrade, december 1994
Franciscanerstraat 67
De zeswekendienst zal gehouden worden op za-
terdag 17 december 1994 om 18.00 uur in de
kerk van de H. Antonius van Padua te Bleijer-
heide-Kerkrade.

Het is alweer een jaargeleden, dat wij afscheid
moesten nemen van mijn onvergetelijke vrouw,
onze moeder, schoonmoeder en oma

Louise Gelissen-
van der Linden

Op zaterdag 17 december a.s. om 19.00 uur hou-
den wij een herdenkingsdienst in de H. Hart-
kerk te Hoensbroek-Mariarade.

J.H. Gelissen
Kinderen en kleinkinderen

Hoensbroek, december 1994

I ~
Intens bedroefd moeten wij u mededelen dat, zó kort na moeders
overlijden, ook onze allerliefste pap, schoonvader en opa

Pierre Meels
s Pieter Willem

weduwnaarvan

Lisette Schutgens
na een liefdevolle verzorging in verpleeghuis St. Jansgeleen, op
85-jarige leeftijd, van ons is heengegaan.

Meerssen: Mieke Bayer-Meels
Henk Bayer
Joris
Rose-Mareine

Tilburg: Jeanny van Slobbe-Meels
Wim van Slobbe
Richard en Margreet
Pieter
Charlotte en Manfred

Munstergeleen: MarliesRiga-Meels
Frans Riga
Erwin
Sander
Loek

Valkenburg a/d Geul: Lucie Martens-Meels
Klaus Martens t
Susanne
Aggie
JohnVrouenraets

Geleen: Fien Meels
Geleen, 12 december 1994
Corr.adres: Watersleyerweg 62, 6151 BD Munstergeleen
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben zaterdag 17 decem-
ber a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van de H.H. Dionysius en
Odilia te Sweikhuizen, gevolgd door de begrafenis op het parochie-
kerkhof aldaar.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er geen condoleren.
Mede tot intentie van de dierbare overledene zal een avondmis wor-
den opgedragen vrijdag 16 december om 19.00 uur in voornoemde
kerk.
Vader is opgebaard in de rouwkapel van het Maaslandziekenhuis,
Barbarastraat 1 te Geleen, alwaar gelegenheid tot bezoek dagelijks
van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ontvangen, gelieven deze
annonce als zodanig te willen beschouwen.

_____■___■■_■■_—______________________________________B_________________^^ S

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het over.' v
den van onze gewaardeerde medewerker

Richard Jacobs
Richard was een zeer goede collega en hij heeft zich altijd met W
enthousiasme voor het bedrijf ingezet. Wij wensen zijn familie ve"
sterkte in de tijd die voor haar ligt.

Direktie en medewerkers
Steenfabriek Nievelsteen B.V.

—j~ —I
Met grote droefheid geven wij u kennis, dat
toch nog onverwacht uit ons midden werd weg-
genomen, in de leeftijd van 82 jaar, mijn man,
vader, schoonvader, opa, onze broer, zwager,
oom en neef

Zef Vaessen
echtgenoot van

Gertie Grimmen
Brunssum: G.M. Vaessen-Grimmen
Brunssum: Berti Roex-Vaessen

HeinRoex
Roger
Familie Vaessen
Familie Grimmen

9 december 1994
Karel Doormanstraat 15, 6443 SB Brunssum
Op wens van de overledene heeft de crematie-
plechtigheid in besloten krjng plaatsgevonden.

tJan Schroën,
jaar, echtge»

van Anny van
Velden, Pr. Irene"
26, 5953 EP Re"1
De plechtige uitv^
dienst zal worde"'
houden donderdal
december om 'uur in de St. La- 9
tuskerk te Reuver

tHuub Bartels.
jaar, echtgej

van Lenie ClaeSj
Rubenslaan 4, '.
PG Weert. De pi* 1

ge uitvaartdienst
worden Sen°Ldonderdag 15 dec°
berom 11.00 uur";
dekenale St. M»
nuskerk te Weert-I ___.

1

Daar het ons onmogelijk is eeniederpersoonlijk te bedanken voor he
medeleven, ons betoond bij het overlijden en de crematie van

Frans Gerard Baggen
willen wij u langs deze weg hartelijk danken.
Een speciaal woord van dank aan de artsen en het verplegend pers"'
neel van het St. Jozefziekenhuis Kerkrade en de Hamboskliniek.

Familie Baggen
Kerkrade, december 1994
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op zaterdag 17 decefl1'

ber a.s. om 18.00 uur in de parochiekerk van de H. Antonius va"
Padua te Kerkrade-Bleyerheide.

___!

Verdrietig om het afscheid, maar dankbaar dat . , .
een einde is gekomen aan een moeilijke periode Enige en algemene kennisgeving
in zijn leven, geven wij u kennis dat, voorzien ,
van de h. sacramenten der zieken, op de leeftijd T
van 83 jaar is overleden, mijn dierbare echtge- 'noot, vader, schoonvader, lieve opa en onze Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij
broer, schoonbroer, oom en neef voor ons betekende, nemen wij afscheid van

mijn lieve man, broer, schoonbroer, oom en neef
Joseph Hubert Erven Scholsechtgenoot van.., . _~. TTT. echtgenoot vanMaria Elisa Wierts Nelly Rennenberg

Hulsberg: M.E Erven-Wierts Gesterkt door het h. sacrament der zieken over-Vilt: Marlies en Guillaume leed hij op 60-jarige leeftijd.Hartmann-Erven
Claudia Sittard: Nelly Schols-Rennenberg
Familie Erven Familie Schols
Familie Wierts FamilieRennenberg

Hulsberg, 12 december 1994 6136 HE Sittard, 11 december 1994
Julianastraat 22 A. Rodenbachstraat 20/1
6336 TV Hulsberg D e plechtige eucharistieviering zal plaatsvin-
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de den op vrijdag 16 december a.s. om 11.00 uur in
begrafenis, zal plaatshebben op vrijdag 16 de- de parochiekerk H. Bemadette, Baandert te Sit-
cember a.s. om 10.30 uur in de parochiekerk tard, gevolgd door de crematie in het cremato-
van de H. Clemens te Hulsberg. rium Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen.
Samenkomst in de kerk. Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
Overtuigd van uw medeleven is er geen condo- schriftelijk condoleren vanaf 10.30 uur.
leren Mede tot intentie van de dierbare overledenezal
Op donderdag 15 december zal onze dierbare fn avondmis worden opgedragen donderdag 15
overledene bijzonder worden herdacht tijdens december om 19.00 uur in voornoemde kerk.
de avondwake van 19.00 uur in voornoemde Zef is opgebaard in de rouwkapel van het
kerk Maaslandziekenhuis te Sittard, alwaar gelegen-
U kunt persoonlijk van hem afscheid nemen da- heid tot bezoek dagelijks van 17.30 tot 18.15
gelijks van 19.30 tot 20.00 uur in de rouwkapel uur'van bejaardencentrum Panhuys, Panhuys Ite **^—^^^^^a************************************************************
Hulsberg.
Zij die geen kennisgeving hebben ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou- DflT.kbptuiEnT._f

' In plaats van kaarten
De grotebelangstelling, devele troostrijke brie-tven,bloemen en h. missen bij het heengaan van
mijn lieve man, vader, schoonvader en opa

De steun die wij kregen,
na jouw dood was overweldigend. _^,"P__l_S "P'T'.-T. pl_"
Daar zijn wij zeer blij om, ■*■ ■*" <*J-I'3 ■*- ■*■ Cll_V___.
want jij hebt dat zeker verdiend,
wij weten nu dat iedereen jezag als een vriend! hebben ons getroffen. Al dezeblijken van mede-
Een mooier afscheid van mijn lieve man, onze leven en de wetenschap dat hij door zovelen
zorgzame vader, schoonvader, opa en over- werd geacht, hebben ons gesterkt dit verlies te
grootvader dragen.

T? CfIC* l\_T_i_=»r>C Mevr- M- Franck-Werrij
-L-^J-v- _VACCI _» kinderen en kleinkinderen

hadden wij ons niet kunnen wensen. Heerlen, december 1994
Daarvoor zijn wij iedereen dankbaar. De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden

Mw. J. Meers-Kuipers °P zondag 18 december a.s. om 11.30 uur in de
en kinderen parochiekerk van het H. Hart van Jezus te

Heerlen-Schandelen.
Hoensbroek, december 1994 ___________________________i...____«_________i.____.._____-...........................—
De zeswekendienst zal plaatsvinden op zater-
dag 17 december a.s. om 19.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Jozef te Passart-Hoens- r_^"^""^m^^^^m^^^^^^mmm^

broek. 4»Giel Weijsters, weduwnaar van Maria Bosch,
1 eerder weduwnaar van Cornelia Hansen, Lo-

vendaalhoeve 30, Maastricht. De uitvaartdienstmmmmmmm*****mmm*^^mmmmmmmm——————*****———*———» vindt plaats op donderdag 15 december om 10.30
Voor de betoonde belangstelling bij het overlij- uur in de parochiekerkvan de H. Walburga te Am-den van by.

TVr__t'H__ Pil ■____*£»■__ 4-Sjeng Dolmans, 87 jaar, weduwnaar van BerpIViatUIICU >.____> -,_____ _;CLfl 1 Ketelslegers, Pasestraat 3, Itteren-Maastricht.
De uitvaartdienst vindt plaats op donderdag 15betuigen wij u onze oprechte dank. december om 10.30 uur in deparochiekerk van St.Het heeft ons goed gedaan. Martinus te Itteren-Maastricht.

_**_ .. F- S»_hm_.e .s-Doveren -fJean Nicolaes, 74 jaar, Clavecymbelstraat 104Andre en Madeleine * F Maastricht. De uitvaartdienstvindt plaats opEline en Koen vrijdag 16 decemberom 11.00 uur in de parochie-
Kerkrade, december 1994 kerk van St. Christoffel te Caberg-Maastricht.
Francisca'nerstraat 67 J-Gerardus (Gerard) Roelofs, 74 jaar, echtgenoot
De zeswekendienst zal gehouden worden opza- I van Laura Huskes, Kast. Neubourgweg 100,
terdag 17 december 1994 om 18.00 uur in de Maastricht. De uitvaartdienst vindt plaats op don-
kerk van de H. Antonius van Padua te Bleijer- derdag 15 december om 11.00 uur in de parochie-
heide-Kerkrade. kerk van de H. Antonius van Padua te Naza'reth-■ Maastricht.

Het is alweer een jaar geleden, dat wij afscheid ————"______.____________"_________»

moesten nemen van mijn onvergetelijke vrouw,
onze moeder, schoonmoeder en oma

LiOUiSe GeÜSSen- en gebruikte of lichtbeschadigde^W
van der Linden Xk_NTO««J«üBELEnA

p. . , 17 , . ]llnn , H Bureaus, kasten, typestoelen, bureaustoelen, ladenkasten, Iup zaterdag 1 1 üecemoer a.s. om 19.UU uur nou- *M brandkasten, houten bureaus, garderobes, kantmemeubelen. mden wij een herdenkingsdienst in de H. Hart- m tekentafels, enz. enz... 2000 m'showroom M
kerk te Hoensbroek-Mariarade. m STH| VAN DOORENKantoormeubelen^

J.H. Gelissen ' ff 5■ Handelsstraat 23
Kinderen en kleinkinderen \C_V i!a_c .,,oc., „,._. ****w Tel. 046-514867 _^^^^Hoensbroek. december 1994

Tot ons groot verdriet delen wij u mede da1,
plotseling is overleden onze zeer geliefde Z .
ger en oomX

Hubert LaurentiuS |
Josef Marie Bartels

Venlo 1914 Weert 1994
echtgenoot van

| kHelena Carolina Emilie
Maria Claessens

Venlo: Milly Meuws-Claessens
Pieter Meuws t

Engelberg: Dominique Claessens dGemma Claessens-van Seumere
Zandvoort: Dré Claessens

Els Claessens-van Grinsven
Neven en nichten

1
Johan, je bent er niet meer. .
Pap en opa, we missen jesteeds v)*w
en dat doet heel veel pijn.
Maar in gedachten zul je
altijd bij ons zijn.

Daar het ons onmogelijk is gebleken iede^j
persoonlijk te benaderen, willen wij u aJj
langs deze weg hartelijk bedanken voor uV/j
deleven tijdens de kortstondige ziekte, het o»jj
lijden en de begrafenis van mijn dierbare n 1
onze goede vader en lieve opa

Johan Coenjaerds
Een bijzonder woord van dank willen wij ,u
brengen aan het personeel van I.M.C. en aI
ling 6 Oost, De Weverziekenhuis te Heerlen-

Tilla Coenjaerds-Mantelaj*
kinderen en kit .nkinder*-'1'

De plechtige zeswekendienst zal worden gej'j
den op zaterdag 17 december 1994 om 19.0"
in de parochiekerk St. Gertrudis te Wijlre. 1

I 1 1

É Provincie
Limburg

RM<to<Ming Aanvraag
m 388/SO-94 Gedeputeerde Staten van Limburg mak^bekend, dat op 21 april 1994bij hen is bin"*^gekomeneen aanvraag om vergunning ingo^

ge de Wet milieubeheer(ingeschreven onde'
nummer BK 4195) van de N.V. Vereenigde j
Glasfabrieken, te Maastricht. De aanvraag
betrekking op het glasproduktiebedrijf geleö^
Nieuweweg 25 te Maastricht. Het voornem^bestaat om op de aanvraag positief te besC*^
ken.

Terinzagelegging stukken
De ontwerp-bescnikking, de aanvraag en o*
overige van belang zijnde stukken liggen ter.
inzage van 15 december 1994 tot 12 janus";
1995en wel: -in het Gouvernement te , j
Maastricht (Bibliotheek) tijdens de werkurerijj
het gemeentehuiste Maastricht tijdens de
uren alsmede op donderdag van 8.30 uur WH
19.00 uur, alsmede tijdens dewerkuren na .laatstgenoemde datum op deze plaatsen to'
einde van de termijn waarbinnen beroepka"
worden ingesteld tegen debeschikking op
bovenvermelde aanvraag.

Bedenkingen
Tot uiterlijk 12 januari 1995 kan eenieder te<r
het ontwerp van de beschikking schriftelijk
gemotiveerde bedenkingen inbrengen, ond*
vermelding van het nummer van de aanvraaöi
bij Gedeputeerde Staten, Postbus 5700, 62"
MA Maastricht. Degene, dieeen schriftelijke,
bedenking indient, kan verzoeken zijn persC
ke gegevens niet bekend te maken.
Gedachtenwisseling
Degenen dievoor 5 januari 1995 daar telef°'j
nisch (043 - 897528) om verzoeken, worde"
de gelegenheid gesteld tot een gedachten^
selingover de ontwerpbeschikking. Daarbij i*
nen gemotiveerdebedenkingen worden.
Instellen beroep (
Alleen degenen, die bedenkingenhebben iflsl
bracht op dewijze als bovenomschreven, e*!,
ieder die aantoont dat hij daartoe redeHjkerw
niet in staat is geweest, en degenen die bed?
kingen hebben tegen eventuele wijzigingen °^in de beschikking t.o.v. het ontwerp daarva"'
aangebracht, zijn later tot het instellen van
beroep gerechtigd.

Woensdag 14 december 1994 " 14



leden nodigzijn. Waar volgens Weller nu nog
de meeste mensen 'zwart' in coffeeshops
werken, zullen werknemers van de 'Grass-
Corners' keurig als verkopers te boek staan,
hetgeen de overheid ook weer geld oplevert,
aldus de wereldverbeteraar.
Met het invoeren van de 'GrassCorners
hoopt Weller 'de softdrugs-syndicaten die
zich door het . Nederlandse gedoogbeleid
enorm verrijken' een loer te draaien.' Hoe?
Onder meer door zijn rookwaar niet af te ne-
men van de grote hasjbaronnen. Dat zal nog
een karwei worden, denkt Weller, net als het
goed beveiligen van de muur.

Maar wie wat wil weten over de gevaren, ge-
volgen of genot van de verschillende soorten
stuff, kan wel terecht bij de info-balie.

Eventjes gaan zitten, een jointje bouwen en
in alle rust oproken is in de automatieken
onmogelijk. Wc's, bar of stoelen komen er
niet bij dezehasj-muren.

Weller: „We moeten af van de hippie-cultuur
die rond de coffeeshops hangt. Daar kun je
rustig roken, een plaatje beluisteren en ge-
zellig kletsen. De sfeer rond deze produkten
moet anders. Ik denk dat door mijn manier
van aanbieden een percentage jongeren zal
afzien van het gebruik van soft drugs."

p . en nederwiet uit de muur. Stuff trekken
** een jointje bouwen. In veertien steden,*aaronder Maastricht, Heerlen, Kerkrade,
"ttard en Geleen, wil de initiatiefnemer

gaan proefdraaien. Als hij er toe-
,'e_iming voor krijgt tenminste. En daar ziet

bepaald nog niet naar uit.
feller (45) loopt al vele jaren met het planan de 'GrassCorners rond. Pas onlangs be-
j°rmde hij ambtelijk Nederland met zijnWannen. Veertien gemeenten, zes ministe-jj6. de Tweede-Kamerfracties en Horeca

f^erland kregen een schrijven. Maar tot nu
pzijn de reacties volgens Weller 'om te jan-

De 'GrassCorner-specialist denkt dat zijn
plan ook goed is voor de werkgelegenheid.
Per filiaal zouden immers negen personeels-

Maar zijn eerste probleem is nu dat hij toe-
stemming krijgt van de diverse autoriteiten
om zijn ideeën gestalte te geven. Wat dat be-
treft is hij somber gestemd. De door hem
aangeschreven instanties antwoorden niet of
hebben laten weten dat ze het niet zien zit-
ten. De gemeente Haarlem bijvoorbeeld
vindt dat de automatieken de drempel tot
het gebruik van soft drugs nog verder zullen
verlagen. En dat is nu juist wat de overheid
niet wil.

Ookcollege van bestuur neemt stelling tegen Ritzen

Bezetting RL snel
weer opgeheven

" Om zich te oriënteren op het werk van het hoofdkwartier van de Navo-troepen in Midden-Europa bezocht kroonprins Willem-Alexander gisteren Afcent in Brunssum. De Prins vanOranje, die gekleed was in het uniform van kapitein der Grenadiers, werd opgewacht doorde opperbevelhebber van de Geallieerde Strijdkrachten Centraal Europa, generaal Helge
Hansen (links). Willem Alexander kreeg onder meer een uiteenzetting over de operationele
taken van het hoofdkwartier na de politiek-militaire omwenteling in Europa sinds 1989,de betrokkenheid van Afcent bij Unprofor/Navo-inzet in het voormalige Joegoslavië en débetrokkenheid van Afcent met Limburg. Na het bezoek reisde de prins door naar de Awacs-basis in Geilenkirchen. Na een briefing vertrok hij per Luchtmacht Friendship, die doorde prins zelfwerd gevlogen. Foto: FRANSRADE

Van onze verslaggever Sponsorloop voor
Bosnië in Swalmen

Van onze verslaggever

SWALMEN - De deelnemers
van de sponsorloop tussen
Mook en Maastricht hebben
de eerste helft van de totale
afstand van 161 kilometer
erop zitten. De stoet van vijf-
tien Bosnische vluchtelingen
en een aantal afgevaardigden
van de organiserende Stich-
ting Mala Sirena arriveerde
gisteravond in Roermond.
De sponsorloop is bedoeld om geld
in te zamelen voor de aanschaf van
een medische bus voor zieke of ge-

Misdrijven
opgelost door
ruzie over geld
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Van onze verslaggever

4-STRICHT - De bezetting
y de faculteit geneeskunde
ij/} de Rijksuniversiteit Lim-
|j§ is gistermorgen even na
i üur afgeblazen. De toezeg-
I § van het college van be-
.ür om stelling te nemen[F 1! het voorstel van onder-minister Jo Ritzen om het

.gegeid met duizend gul-
J! te verhogen, was voor de
ttlegroep Max (Maastrichts
/'^centrum Studenten) vol-gde om de bezetting op tetfen.
studenten hadden de faculteit

laat bezet. „We zijn
over het onderhandelings-

tj taat," verklaart hun woord-leer. „We hebben bereikt dat
I pstuur zich nog harder tegenjannenvan Ritzen zal opstellen
5, let 'handen af van de universi-

.' maar 'handen af van het on-
eist. Datzelfde doen de

te onderwijsinstellingen. Als
it, 6*1 nu nog niet begrijpt dat hij
(Jipl voorstelt die politiek niet teledigen zijn..."

rl °op van het overleg met de
jH tlers, die hun actie gistermor-

ej °m acht uur begonnen, heeft.c°llege van bestuur de door de
it, etUen gewenste intentieverkla-b| Uitgegeven. Daarin gaat het
\k 8e in op het vorige week be-
H_,e akkoord tussen de minister

vertegenwoordigers van uni-
4]i 'eiten en hogescholen.
tj, egevoorzitter dr. Karl Dittrich
jjjlit verheugd te zijn dat een
LVan de voorgenomen bezuini-i^l van 1,5 miljard op de lange-
fy/mijn worden geschoven, maar
üjj^rt het dat een bedrag van 1,2
Crd gulden nu op de studenten
|. 8t te worden afgewenteld door
Llregelen in de studiefinancie-
t||j en verhoging van het college-

HEERLEN - De stichting Dia-
lect- en Cultuuronderwijs Lim-
burg (DOL) wijst het convenant
af dat een definitief einde moet
maken aan de ruzie tussen die
stichting en de dialectvereni-
gingVeldeke. Dat meldt oprich-
terLeo Henderikx van DOL, tot
eind deze week tevens voorzit-
ter van de Veldeke-kring Heer-
len. Volgens Henderikx is het
convenant in de huidige vorm
voor hem onaanvaardbaar.

Dialectruzie
laait weer op

tt*£ls de protesterende studenten
lijj ent dit dat het hoger onder-
\ minder toegankelijk wordt
L mensen met een lager inko-... EMttrich roept de minister entlj^litieke partijen op die toegan-N^heid te blijven garanderen.

wonde kinderen in het oorlogsge-
bied in Bosnië. De wandelaars
stuitten gistermiddag bij de rivier
de Swalm op een hindernis, een van
de vele obstakels die tijdens de
mega-wandeltocht overwonnen
moeten worden om uiteindelijk
200.000 gulden bij elkaar te schra-
pen.
De brug over de Swalm bleek
slechts te bestaan uit twee touwen,
waarover de wandelaars naar de
overkant van derivier zouden moe-
ten balanceren onder het motto:
'Limburgers, kom ook over de
brug. Een enkele deelnemer klom
moedig over de touwen naar de
overkant, de meeste anderen kozen
voor de bestaande brug over de
Swalm.
Burgemeester Henk Opsteegh van
Swalmen, die de sponsorloop na-
mens B en W steunde met 250 gul-
den, weigerde eveneens in de tou-
wen te klimmen. „Pas als burge-
meesters in dit land gekozen
moeten worden, zal ik me met dit
soort avonturen gaan bezighou-
den," aldus Opsteegh.
De wandelaars hopen vandaag Sus-
teren te bereiken. De eindbestem-
ming Maastricht komt pas komende
zaterdag in zicht.

Informatie voor
grenspendelaars
nu op computer

ARCEN - Bij MCI (Informatie op
maat) in Arcen is een informatie-
systeem ontwikkeld voor de grens-
pendelaar die in Nederland woont
en in Duitsland werkt. Het pro-
gramma is als hypertekstprogram-
ma (elektronisch boek) opgebouwd,
maar biedt ook de mogelijkheid om
eenvoudige fiscale berekeningen uit
te voeren. Auteur Norbert Bauer is
al vele jarenbestuurslid van deVer-
eniging Europese Grenslandbewo-
ners (VEG), een belangenvereniging
van en voor Nederlands-Duitse
grenspendelaars.
Het programma draait onder het
besturingssysteem DOS en vereist
een VGA (kleuren)monitor. Het
'boek' bevat 200 beeldschermblad-
zijden met informatie over onder
andere belastingen, douanekanto-
ren, EG-verordening 1408/71, kin-
derbijslag, sociale verzekeringen,
verdrag ter voorkoming van dubbe-
le belasting, ziektekostenverzeke-
ring etcetera. Het programma voor
particulier gebruik kost ’24,95 en
is te bestellen bij MCI in Arcen,
Maasstraat 15, £04703-3006.

LANDGRAAF - Voetbalclub Kolo-
nia wordt door anderen rijk gere-
kend, meent Smit. „Zeker, wij ver-
huren onze velden aan Pinkpop,
maar die opbrengst zijn we meteen
weer kwijt. De huuropbrengst vanzon 20.000 gulden gaat vrijwel op
aan de schoonmaak van het terrein
door de ZOL-bedrijven. Het is
daarnaast een misvatting dat wijgeld krijgen van de kampeerders.
De totale opbrengst van de Pink-
popcamping gaat naar de organistie
van het festival, wij vangen daar
niets van."

Volgens de Kolonia-voorzitter
vloeit alleen de opbrengst van een
drank- en eetpaviljoen op het ter-
rein rechtstreeks in de Kolonia-kas.
„Netto bleef er het afgelopen jaarzon 35.000 gulden over, dat staat
keurig gespecificeerd in de boeken.
ledereen mag komen kijken."

Wij passen nu dan ook voor een
strop om onze nek," zegt Wim Smit.

Smit benadrukt dat hij wel wil
meedenken over een oplossing voor
de noodlijdende sporthal. „Er zijn
drie scenario's: de gemeente stelt
zich garant voor eventuele tekorten,
Landgraaf doet niets en wij gaan
failliet, of we proberen derente- en
hypotheeklasten omlaag te brengen.
Dit is het meest reële, maar we
moeten dan een andere lening af-
sluiten, dus er moet toch een een-
malig bedrag op tafel komen om het
gat te dichten."

Wethouder Marga Kölgens zei eer-
der al dat het Landgraafse collegestudeert op die laatste mogelijk-
heid. In dat geval zou Kolonia twee
vliegen in één klap slaan: de club is
van het tekort af en van het imago
van 'Pinkpop-rijkaard.'

Daarmee lijkt een einde te ko-
men aan de wapenstilstand die
de twee kemphanen vorige
maand overeenkwamen na
maandenlange onmin over de
doelstellingen van DOL, die
volgens Veldeke in strijd zijn
met die van de dialectvereni-
ging.

Docenten Praag en Brno komen op bezoek

Politieschool maakt
Tsjechen vriendelijker

De K. had erg veel moeite met
het feit dat ook hij werd veroor-
deeld. „Het was een uiterste
poging om mijn geld terug te
krijgen. Bovendien wist ieder-
een in de wijk wat er met die
man aan de hand was," mop-
perde De K, die onder andere
zwart op wit had verkondigd
dat L. 'de grottste schuldenjas
van Maastricht' was. En dat
mag nu eenmaal niet, aldus mr.
Van Dijk.

Zijn plaatsgenoot De K., die he
geld van zijn voormalige
'vriend' tegoed had, beledigde
L. namelijk zodanig fel in een
serie pamfletten dat deze begin
1994 aangifte wegens beleding
bij depolitie deed. Die stuitte in
de wijk Malberg daarna al snel
op geruchten over de seksuele
uitspattingen van L. met meest-
al zeer jongemeisjes.
Een en ander bleek gisteren tij-
dens de zitting van politierech-
ter mr. Van Dijk in Maastricht.
Zij veroordeelde De K. conform
de eis van officier van justitie
mr. J. Laumen wegens enkel-
voudige belediging van L. tot
250 gulden boete.

MAASTRICHT - Een ordinaire
ruzie over een schuld van vijf
tientjes is uiteindelijk oorzaak
geworden van de ontmaskering
van de inmiddelswegens ernsti-
ge zedenmisdrijven tot vijf jaar
cel veroordeelde Raymond L.
(37) uit Maastricht.

NEPAL TAPIJTEN
GRANDIOZE EINDEJAARS-leegVeikOOp

200x150 nuvanaf 475.-
-240x170 nuvanaf 650.-
-300x200 nuvanaf 950.-

Zondag 18 december van 12 tot 5 open!

TEHERAN TAPIJTEN B.V.
PROMENADE 145-147

HEERLEN

Het tekort van de sporthal is ont-
staan omdat het daggebruik van de
accommodatie achterloopt: het be-
drijfssporten is niet aangeslagen en
het geplande bungalowpark nabij
de hal is er nog steeds niet.

men bij een Nederlands politie-
opleidingsinstituut. Zelf heeft ze
het niet meer mogen meemaken,
maar nu is het zover. Een topamb-
tenaar van de regering, de adjunct-
directeuren van de politiescholen in
Praag en Brno, en een pedagoog
zijn dezer dagen in Heerlen te gast.
Bij de politieschool Zuid-Neder-
land lopen ze een paar dagen mee
om te zien hoe hier toekomstige po-
litiemensen worden getraind om
flexibel om te gaan met de man in
de straat.

HEERLEN - Het is nog het gevolg
van een afspraak tussen wijlen mi-
nister len Dales van Binnenlandse
Zaken en haar ambtsgenoot in Tsje-
chië. Hoewel Dales er de vrouw niet
naar was met complimentjes te
strooien, had ze een hoge pet op van
de Nederlandse politie. De Tsjechi-
sche minister op zijn beurt maakte
zich zorgen over de politie in zijn
land. Niet zo zeer over het oplei-
dingsniveau, maar meer over de
mentaliteit. 'Klantvriendelijkheid'
stond in het voormalige Oostblok
niet hoog in het vaandel geschreven
en de ommezwaai naar de westerse
aanpak verliep zijns inziens te
traag.

(ADVERTENTIE)

~Y^L KONTAKTLENZEN
J^\^pr STUDIO

Promenade 27A, Heerlen, 045-742295
Wilhelminastraal 33, Bocholtz, 045-444342

KERSTAANBIEDING
Beter zien met BAUSCH & LOMB
25% korting op alle lenzen
Aanbieding van 10-12-94 t/m 14-1-95

Niet geldig voor sport- en vakantielenzen
U kunt met alle soorten creditcards betalen en in Heerlen ook met uw pincode

Service, aanpassing, schoonmaken altijd gratis
Aanpassing door gediplomeerdkontaktlenzenspecialist/opticien

De eerste afspraken zijn inmiddels
gemaakt: docenten van de Tsjechi-
sche opleidingsinstituten komen
binnenkort in Heerlen op stage. De
bedoeling is hun ervaringen door te
geven aan de aspiranten in Praag en
Brno. In januariwordt in Den Haag
een samenwerkingscontract gete-

Henderikx dreigt nu opnieuw
met juridische stappen tegen
Veldeke. De DOL-oprichter
werd samen met Leonie Ro-
broek door het Veldeke-hoofd-
bestuur geroyeerd. Dit roye-
ment moet overigens nog be-
krachtigd worden door de
ledenvergadering. Dat zou af-
gelopen maandag gebeuren,
maar nadat beide partijen weer
in overleg met elkaar waren ge-
treden over het convenant,
werd het royement van de agen-
da afgevoerd.
Henderikx werd overigens niet
toegelaten op de vergadering.
De kring Heerlen was al verte-
genwoordigd met de toegestane
twee vertegenwoordigers, ver-
klaart Veldeke-voorzitter Frans
Walraven. Hij reageert overi-
gens uiterst verbaasd op de uit-
latingen van Henderikx. „Het
convenant is zeker niet op alle
punten afgewezen. Wij zijn nog
volop in dialoog. Om dan met
emotionele verhalen naar de
krant te rennen, lijkt me niet de
juiste weg."Dales nodigde haar collega uit dan

maar eens een kijkje te komen ne-

""-----------■---■-----■■wh^ l__J-_____.._____L__________________________Hl» De faculteit geneeskunde van de Rijksuniversiteit Limburg was gistermorgen even bezet door studenten uit protest tegenie bezuinigingsplannen van minister Ritzen. v . TOTTq WTnn" ._■___?_-
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Hasj uit de muur nog heel ver weg Kroonprins bezoekt Afcent
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Van onze verslaggever

ziet zijn idee haarscherp voor zich. De

***-ERLEN - Een automatiek vol geestver-
mend 'fastfood'. In de vakjes geen kroket-

P' of bamirollen, maar hasj en nederwiet.
P*t is het idee achter de 'GrassCorners van

Weller uit het NoordhollandseSant-Poort

'GrassCorner moet een voor een softdrugs
ingerichte automatiek worden. Met ongeveer
zestig vakjes vol stuff. Wie een joint wil ko-
pen bij de 'GrassCorner neemt een tientje of
vijfentwintig gulden mee, loopt naar de ul-
tra-beveiligde kassa, krijgt een speciale pen-
ning en trekt zijn wietje naar keuze.

'Anderen rekenen
vv Kolonia rijk'

Smit herinnert eraan dat Kolonia
de sporthal heeft laten bouwen, me-
de omdat een onderzoek uitwees
dat er in Landgraaf behoefte was
aan een vijfde hal. „Gemeente enWaarborgfonds stonden achter ons
en functioneerden als borg. Hal en
voetbalclub functioneren keurig ge-
scheiden; Kolonia betaalt gewoon
zaalhuur en horecakosten. Moeten
wij nu toch failliet gaan aan die
hal?"
De voetbalclub wijst erop dat
sporthal Strijthagen is onderge-
bracht in een aparte stichting. „No-
tabene op advies van de gemeente.

limburg



Grindproducenten
houden vast aan Stevol

HIV-Vereniging
vergeet griffiegeldDEN HAAG/GELEEN - De

Limburgse afdeling van de
HIV-Vereniging heeft een
belangrijke rechtszaak bij
de Raad van State moeten
laten lopen, omdat ze ver-
geten was het griffiegeld
over te maken.

HEERLEN - De fabrikant I
de in opspraak geraakte $
roosshampoo Resdan For
Whitehall Laboratoria by

Amsterdam, heeft alle hand*
relaties een brief geschrei
waarin hij stelt dat de kooit'
in de shampoo geen gevaar op'
vert voor gebruikers.
Onderzoekers van de Rijks^Jversiteit Limburg presenteen»
vorige maand resultaten van*
onderzoek naar de opname
koolteer via de hoofdhuid. Da'
bij bleek dat Resdan Forte <j
veel hogere concentratie van *>
ze mogelijk kankerverwekker
stof bevatte dan andere sh*j
poos en dat deze stoffen weH
gelijk via de hoofdhuid in \
lichaam opgenomen kun*
worden. De onderzoekers zei<*
niets over de risico's op kard?
maar deden wel de aanbevel 1

waarschuwingen op de verp*
king aan te brengen.
Volgens de brief van de fa"
kant is de shampoo volstfj
veilig en is er geen enkele re*
het produkt uit de handel te f
men. Whitehall baseert #'
daarbij op eerdere onderzoe*
en op uitlatingen van de
meegse prof. dr. P. van de Kef"
hof, voorzitter van het Nation^Huidfonds. Van deKerkhof $
dat ongerustheid onnodig is
dat koolteer bevattende zal**
en shampoos zonder enig *
zwaar gebruikt kunnen worde"

afdeling, die is gehuisvest in Ge-
leen, wilde bij de Raad van State
in beroep gaan tegen een beslis-
sing van de gemeente Venlo om
geen subsidie te geven.
Volgens R. de Waal van het
hoofdkantoor in Amsterdam
worden in Limburg herhaalde-

lijk subsidie-aanvragen afgewe-
zen. Gemeenten zouden geen
geld willen geven, omdat de
HIV-Vereniging ook buiten de
gemeentegrenzen werkt.
De HIV-Vereniging hoopte dat
deRaad van State in de zaak te-
gen de gemeente Venlo een prin-

De rechtszaak, die over subsidie
ging, had een testcase moeten
worden voor alle andere afdelin-
gen in Nederland.De Limburgse

Volgens de Venlo interpreteert
de HIV-Vereniging de wet ver-
keerd. Wie gelijk heeft, zal voor-
lopig niet duidelijk worden, nu
derechtszaak niet door gaat. De
afdeling Geleen vroeg nog aan
derechters van deRaad van Sta-
te om de fout door de vingers te
zien, maar de rechters waren on-
verbiddelijk.

HEEL - De grindproducen-
ten reageren uitermate ver-
bolgen op signalen vanuit
de provinciale politiek dat
ontgrinding van het Stevol-
gebied niet meer nodig is
als de plannen van de Com-
missie Boertien worden uit-
gevoerd.
Zowel de CDA- als de PvdA-
fractie in Provinciale Staten
hebben voorgesteld de geplande
ontgronding van het gebied tus-
sen Stevensweert en Ohé en
Laak te heroverwegen. De ge-
dachte erachter is dat het ver-
breden en uitdiepen van de
Maas, zoals de Commissie Boer-
tien voorstelt, zoveel grind ople-
vert (66 miljoen ton) dat Stevol
helemaal niet aan snee bod hoeft
te komen.
Uit het Stevolgebied zou circa 25
miljoen ton grind gewonnen
worden, buiten de 35 miljoen ton
grind uit het Grensmaasgebied.
Die laatste hoeveelheid zou dan
meteen het sluitstuk vormen van
de grindwinning in Limburg
voor de nationale behoefte. De
hoeveelheden grind uit Stevol en
de Grensmaas zijn opgenomen in
een grindconvenant dat het pro-
vinciebestuur met het rijk heeft
gesloten.
Als de voorstellen van Boertien
worden overgenomen, zal het
grindconvenant in elk geval
moeten worden herzien. Dan zal
Limburg bijna twee keer zoveel
grind voor de nationale grindbe-
hoefte leveren dan voorzien: 42
miljoen ton uit de Grensmaas en
24 miljoen ton door verdieping
van deMaas in Midden-Limburg

„We hebben de Raad van State
gevraagd die machtiging te ont-
schorsen. We hebben Stevol echt
hard nodig. We kunnen niet lan-
ger wachten," aldus Krans.

De grindproducenten hebben
vorige week de Raad van State
een brief gestuurd waarin ge-
vraagd wordt spoed te betrach-
ten bij de afhandeling van de
beroepsprocedure. De ontgrond-
ingsvergunning wordt aange-
vochten door het Comité Stevol
Nee, mede namens 750 inwoners
van Stevensweert en Ohé en
Laak. Daarop heeft het provin-
ciebestuur een machtiging ver-
leend aan de grindproducenten
om hangende de procedure al-
vast te beginnen. Stevol Nee
heeft de Raad van State daarop
met succes gevraagd de machti-
ging te schorsen. Intussen heeft
de provincie de machtiging inge-
perkt van 220 tot vijftien hecta-
re, maar ook daartegen is beroep
aangetekend.

tussen Maasbracht en Kessel.
„Ik gleed bijna uit onder de dou-
che toen ik het op de radio hoor-
de," zegt directeur ir. Th. Krans
van het Grindhuis te Panheel.
„Ik dacht, wat krijgen we nou!
Die politici roepen maar' wat.
Het slaat als een tang op een
varken. Stevol hebben we ge-
woon absoluut nodig. Het is on-
denkbaar dat we het moeten
laten liggen. Door de beroeps-
procedures voor Stevol draaien
we nu al op halve kracht en moe-
ten we personeel naar huis stu-
ren. Als Stevol niet doorgaat,
heeft dat op geen enkele manier
meer te maken met een beleid
om de grindwinning op een ver-
antwoorde manier af te bouwen
in deze provincie. Dat betekent
gewoon een bedrijfstak om zeep
helpen."

Fout in dagvaarding
scheelt bende jaren

DOOR ROB PETERS

" Prof. dr. Paul Brombacher verlaat na ruim dertig jaarhet De Weverziekenhuis in Heerlen. Foto: driesLINSSEN

Studeren

Jeugdhulpvereningkrijgt acht miljoen minder

Tehuis verzet zich tegen
dreigende inkrimping

lijk gezien anders aanpakken.
Een ziekenhuis is nu eenmaal
geen schoenfabriek."

DOOR HANS GOOSSEN klinisch chemicus als tolk die de
chemische reacties in het lab
'vertaalt' zodat de medicus weet
wat zijn patiënt mankeert.

Krooshek in
Maas is te duur'
MAASTRICHT - De Comrni
Boertien adviseert om Sr
krooshek te bouwen in de Ma
om het zwerfvuil in de rivier
te vangen dat afkomstig is ,
België. De kosten van t°.
krooshek worden geschat op
tot 100 miljoen gulden.

JNa de watersnood van dcccmp

1993 bleef ruim veertienduize"
ton zwerfvuil in het winterP''
van de Limburgse Maas acn\J
De kosten van het verzamelen*!
verwerken van dit vuil bedro^
gen 16,5 miljoen gulden. GeZijj
de grote hoeveelheid zwerfyjjj
die in de meest zuidelijke IJjl
burgse Maasgemeenten is veirj
meld, kan volgens de CommisSi
Boertien worden gesteld dat e ,
zeer groot deel van het vuil d°°|
de rivier vanuit België is meeëH
voerd. j
Met de bouw van een krooshe 1
zou dit vuil uit de Maas kun n|y
worden 'gezeefd' waardoor
kosten en moeite van het verZ
melen van het zwerfvuil op 9

oevers en de uiterwaarden v?0..
den uitgespaard. De CommisS.
Boertien vindt de kosten va
zon krooshek echter niet op^
gen tegen de baten. /■

Vrijdag neemt hij officieel af-
scheid van het Heerlense zieken-
huis, als hoogleraar vertrekt hij
midden volgend jaar. „Ik kan als
hoogleraar wel langer blijven,
maar als ik niet meer in het lab
werk, ga ik al gauw een oud ver-
haal vertellen. Daar hebben de
studenten niets aan."

HEERLEN - Hij hoefde nooit
spreekuur te houden. „Bij mij
voor de deur stonden geen veer-
tig patiënten. Wel honderden
bloedmonsters, maar die kun je
mooi op een rijtje zetten." Na
vrijdag hoeft hij dat niet meer te
doen. Prof. dr. Paul Brombacher,
hoogleraar aan de Rijksuniversi-
teit Limburg en hoofd van het
klinisch-chemisch laboratorium
van het De Weverziekenhuis,
gaat na ruim dertig jaar met
pensioen.

Brombacher heeft zijn sporen
verdiend. Zijn naam wordt in
klinisch-chemisch Europa met
eerbied uitgesproken, maar ook
in Limburg worden de vruchten
van zijn werk geplukt. Zo stond
hij mede aan de wieg van de La-
boratoriumschool in Sittard en
zette hij de bloedafnamediensten
in de regio op, zodat patiënten
voor het afgeven van een bloed-
monster niet meer naar het zie-
kenhuis hoeven.

bank overgenomen.
Dat betekent dat de door justitie
aangewezen leiders van de bende
Mart van de A. (28) en Paul D.
(33) uit Heerlen, die vooral zeer
dure gestolen auto's van rijke
Duitsers exporteerden, in plaats
van respectievelijk vijf en vier
jaar straffen opgelegd kregen
van 24 maanden en dertig maan-
den (waarvan tien voorwaarde-
lijk).
De mindere leden van de organi-
satie profiteerden ook van de
nietigheid. Roberto T. (25), de
cliënt van mr. Marehal tegen wie
voor het stelen van een hele serie
wagens dertig maanden (waar-
van zes voorwaardelijk) was ge-
vraagd, kwam weg met achttien
maanden (vier voorwaardelijk).
Zijn vriendin Sabria D. (20), die
als uitkijkje 24 maanden (zes
voorwaardelijk) was toebedeeld,
kan nu via een werkstraf van 240
uur uit de gevangenis blijven.
Roger B. uit Nuth kreeg vijftien
maanden (vijf voorwaardelijk)
na een dubbel zo hoge eis en Jos
P. (31) hield van dertig maanden
nog maar acht maanden over.

Het vonnis van de rechtbank in
Maastricht heeft nog verstrek-
kende gevolgen, want de dag-
vaardingen voor nog negen ver-
dachten van handel in gestolen
auto's in bendeverband die al
gereed lagen, worden nu ijlings
aan de eisen van de rechtbank
aangepast.

Dat zijn lab-personeel over vol-
doende kwaliteit kan beschik-
ken, is mede aan Brombacher
zelf te danken. Hij was een van
de oprichters van de laborato-
riumschool in Sittard. „Die heeft
ons geen windeieren gelegd. Ik
heb steeds het geluk gehad te
mogen werken met uitstekende
generaties medisch analisten."
Hoewel Brombacher vooral voor
de patiënt veelal onzichtbaar
werk heeft verricht, gaat diezelf-
de patiënt hem zeer ter harte.
Zelf zegt hij het meeste plezier
beleeft te hebben aan de bloe-
dafnamediensten. „Eerder moes-
ten mensen voor zon akkefietje
naar het ziekenhuis. We hebben
de ziekenfondsen ervan kunnen
overtuigen dat dergelijke prik-
punten in de regio zichzelf snel
terugbetalen. Twee vliegen in
een klap: patiëntvriendelijk en
kostenbesparend."

Zelf blijft Brombacher studeren.
Hij blokte altijd al twee uur per
dag om zijn vak bij te houden,
maar ook na zijn pensioen duikt
hij in de boeken. De niet alleen
met een chemische maar ook met
een talenknobbel begiftigde
Brombacher spreekt vloeiend
Duits, Engels, Frans, Italiaans
en redelijk Spaans, Hebreeuws
en Arabisch. „Ik denk aan iets
als vergelijkende taalweten-
schappen. Geen nieuwe taal.
Woordjes leren gaat niet meer zo
gemakkelijk."

Prof. dr. Paul Brombacher reci-
pieert aanstaande vrijdag van
17 tot 19 uur in de Wenckebach-
zaal van het De Weverzieken-
huis.

riode," vond Marehal. Zijn be-
toog is volledig door de recht-

MAASTRICHT - Dankzij
een fout in een deel van de
dagvaarding zitten de zes
leden van een Heerlense
autobende vele maanden en
sommige zelfs jaren korter
in de gevangenis dan zij zelf
hadden verwacht én dan of-
ficier van justitie mr. R.
Beaumont had gepland.
De Maastrichtse rechtbank vindt
namelijk dat door die 'misser' de
bendeleden niet voor het straf-
bare en strafverzwarende lid-
maatschap van een criminele
organisatie veroordeeld kunnen
worden. De rechtbank verklaar-
de het deel van de dagvaarding
over het lidmaatschap nietig
vanwege een 'innerlijke tegen-
strijdigheid.
Advocaat mr. Jo Marehal had
twee weken geleden aangevoerd
dat door het inbrengen van
exacte perioden waarin de ver-
dachten crimineel georganiseerd
geweest zouden zijn, een 'knip-
perlichtsituatie' was gecreëerd
die al eerder door de Hoge Raad
is afgekeurd. „Wie lid is van een
club, zelfs een misdadige, is dat
gedurende een aangesloten tijd
en niet zo nu dan een korte pc-

Als klinisch chemicus bekleed je
een brugfunctie, zo omschrijft
hij het zelf. Een brug tussen de
artsen in het ziekenhuis en de
chemici in het laboratorium. De

Brombacher heeft vrede met de
automatisering die ook in het la-
boratorium flink heeft huisge-
houden. „Automatiseren is pri-
ma. Maar automatisering moet
wel kwaliteitsverbetering inhou-
den. Anders heeft het geen zin.
In tegenstelling tot deziekenhui-
zen in het westen van het land
hebben wij nooit geautomati-
seerd, omdat we geen goed per-
soneel konden krijgen. Ik durf te
zeggen dat wij jaren lang hand-
matig beter werk geleverd te
hebben dan ziekenhuizen met
een geautomatiseerd laborato-
rium. En zeg nu zelf, wie ziet er
niet liever een leuke laborante
dan een rokende machine."

Tegenwoordig is een half drup-
peltje bloed voldoende om tal
van onderzoeken en analyses te
verrichten. Met dank aan de
computer. Dat was ruim dertig
jaar geleden, toen Brombacher
Amsterdam verruilde voor Heer-
len wel anders. Buisjes vol bloed
waren nodig, die vooral hand-
matig door analisten werden
onderzocht.

Druppeltje

Het kostenaspect krijgt steeds
meer de overhand in de gezond-
heidszorg. Brombacher begrijpt
dat de bomen niet meer tot in de
hemel groeien, maar hij vreest
wel eens dat de zorg zelf onder
druk komt te staan. „Gezond-
heidszorg is niet altijd in geld uit
te drukken. Soms kan iets wel
eens goedkoper georganiseerd
worden, maar moet jehet mense-

Nieuwbouw
Rabo Heerlen
gaat niet door

HEERLEN - De gepla^! S
nieuwbouw van de Raboba' I.'. (
vlak bij het station in Heerlen ,
afgeketst. De bank blijft ° .
voorlopig gewoon aan de ProW i
nade gevestigd. , 1
De Rabobank wilde een me .. i
hoofdkantoor op de hoek Par*V 'lelweg-Geerstraat, een van °,
meest prestigieuze plekken op ,
Heerlense Kantorenboulevaf
De Rabobank heeft behoefte »■£een gebouw van zon drieverdij,
pingen, maar de gemeente wil °U
dit markante punt een minste"1'
dubbel zo hoog pand. Heen*1,
heeft dit laten vastleggen in P,
centrumplan. Private Part[\.
Bouwfonds Vastgoedontwik"*,
ling bood de Rabobank daarop
aan zich op deze plek te vestig ,
als onderdeel van een gr°"it
complex. Maar de bank voe
daar niets voor. „We willen a
leen bouwen voor eigen S\
bruik," stelt directeur A. Py\
ters. De Rabobank, recent ge? j
seerd met die van Hoensbroe^denkt nu na over hoe ze de hu1 I
vesting in de toekomst regelt.

Van onze verslaggever Het merendeel van de aangekon-
digde korting voor Limburg
wordt weggehaald bij Huize St.-
Joseph, 3,3 miljoen gulden. Ook
bij instituten in Hom, Venlo en
Maastricht verdwijnen straks ar-
beidsplaatsen. Gaat de korting
door, dan wordt er vanaf 1996
geleidelijk afgebouwd. Volgens
directeur Tielens kan dat alleen
maar leiden tot ernstige demoti-
vatie. „Het is zeer de vraag of we
we ons produkt op dit niveau
kunnen handhaven alleen voor
Limburgse kinderen."

HEERLEN - De provincie Lim-
burg beslist binnenkort over het
voorstel om een half miljoen gul-
den beschikbaar te stellen voor
het oplossen van de problemen
van allochtone jongeren.
Gedeputeerde G. Kockelkorn
(cultuur, onderwijs en emanci-
patie) zei dit bij de presentatie
van hetrapport 'Dromen zijn be-
drog, een inventarisatie onder
Turkse en Marokkaanse vrou-
wen in Limburg.
Volgens Kockelkorn is het zo
goed als zeker dat Provinciale
Staten akkoord gaan met het
voorstel, omdat de vaste com-
missie van cultuur en sport una-
niem voor is.

Provincie trekt
half miljoen uit
voor allochtone

jongeren

CADIER EN KEER - Huize St.-
Joseph voor moeilijk opvoedbare
kinderen in Cadier en Keer wil
dat de provincie alsnog afziet
van een herverdeling van subsi-
dies voor jeugdhulpverlening.
Directeur Jan Tielens noemt het
plan 'hardvochtigen desastreus.
Als de provincie akkoord gaat
met de herverdeling van de sub-
sidie, dan moeten bij Huize St.-
Joseph zestig kinderen naar an-
dere provincies worden overge-
plaatst, terwijl vijftig arbeids-
plaatsen verdwijnen. Bovendien
moet de Technische School inge-
krimpt worden, mogelijk zelfs
helemaal opgeheven.
Limburg krijgt acht miljoen gul-
den minder voor de jeugdhulp-
verlening. Dat geld gaat naar
Brabant (vijf miljoen), Zuid-
Holland (twee miljoen) en Zee-
land (een miljoen). De overheid
wil dat kinderen zo dicht moge-
lijk bij huis opgevangen kunnen
worden. Op dit moment worden
in Huize St.-Joseph kinderen uit
heel Zuid-Nederland opgevan-
gen.

Kinderrechters vrezen dat de
kinderen die vanuit Limburg te-
ruggeplaatst moeten worden
naar Brabant tussen de wal en
het schip terecht komen. „Die
vrees is volkomen terecht. Bra-
bant heeft wel geld maar geen
capaciteit. Limburg heeft wél
een goede voorziening, maar die
komt nu in problemen. De kans
is zeer groot dat in andere pro-
vincies straks de opvang voor
deze jongeren helemaal gaat
wegvallen. Dat zal weer leiden
tot moeilijkheden voor en met de
jongeren."

Joseph heeft geen enkel begrip
meer voor het overheidsbeleid.
„Telkenmale wordt onze instel-
ling geroemd om het aanbod dat
we kunnen bieden en de kwali-
teit daarvan. We worden de he-
mel ingeprezen, maar tegelijker-
tijd breekt men wel de tent af."
Bij Huize St.-Joseph worden
moeilijk opvoedbare kinderen
opgevangen. Kinderen in de leef-
tijd van 12 tot 18 jaar, die vaak
anti-sociaal gedrag vertonen,
agressief zijn en vaak al de rich-
ting van criminaliteit zijn opge-
gaan."

Ook de directie van Huize St

Intussen stromen de adhesiebe-
tuigingen in Cadier en Keer bin-
nen. Kinderrechters in Zuid-
Holland noemen het overheids-
beleid 'volstrekt onbegrijpelijk
en chaotisch', gezinsvoogden
spreken over een 'zeer onge-
wenste ontwikkeling. Zij vrezen
dat kinderen die in een internaat
thuishoren, straks op straat
staan. De rechters vinden dat het
aanbod bepalend moet zijn. Als
dat aanbod in Limburg uitste-
kend is, dan neemt men de af-
stand voor lief.
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Van onze verslaggever

Enorme kollekties. Alleen zaterdags open!

Hoofdstraat 10 Amstenrade
Tel. 04492-5303 Ook -_, -.-.0r.,5c..e alip.aok

(ADVERTENTIE)

We kunnen vierkante tomaten maken

Waarom geen rechte banaan?
Vierkante tomaten, lekker handigvoor JÊO^"TQBSBj Stt^.

verpakkingen vervoer, geenprobleem. Maar een ff
mens- en milieuvriendelijkebanaan, rechtvaardig
en milieu-groen? Solidaridad maakt zich er sterk
voor en rekent daarbij op uw steun. ffi . i__w_i

■-V|£B _^T§ï____
Met de aanschaf van een certificaat brengt u RIPWatenIBfcffipwi ■___derechtvaardige en milieu-groene banaan een stapje

P_ . „—| dichterbij. Wij houden u
" I t.. \fj* A\ van de ontwikkelingen op

'1 11 uO^Ï. I de hoogte: twee keer per jaar

iLJ \^^J sturenwij certificaathouders een speciaal bananenbericht.__ ■_ i/\ ~ . '-iiiJii»i
DEELGENOOT —kj, WET»-_«£.. ftpJÈCr

■*___T-.--l-.^.-rC._>~»_, U kunt ditproject steunen door een /Qfceniiiiiiiiiiiiir-r-.- _|__^Sss_s_ certificaat tekopen. Stort ’ 100,- _J7SDLIUAnIUAD L
op giro 180.4444 t.n.v. Solidaridad yftfrd*»^"?—I Utrecht o.v.v. certificaat. Go_es.raa_ 2,3572rt utrecht. 030-720313

Solidaridad investeert in eenrechte en groene banaan

Fabrikant ach
shampoo veili

cipe-uitspraak zou doen. De
HIV-Vereniging meent dat ge-
meenten verplicht zijn subsidie
te verlenen. Dit zou staan in de
zogeheten Wet Collectieve Pro-
vincie Volksgezondheid.

Van onze verslaggever

Klinisch chemicus Paul Brombacher verlaat De Wever
'Ziekenhuis is geen schoenfabriek'

__r ; W m _f__-it■ __. ___ jé____m_> <t jJjMJU_-_»i ■ Jr_i"'___rj'f iirnDUros oouDioc.

limburg

(ADVERTENTIE)

(Ze zijn binnengekomen, vele
mooie en betaalbare handgeknoopte
Perzische tapijten en Nepaltapijten

Koreman Oosterse Tapijten
Honigmanstraat 31, Heerlen

tel. 045-714914
„reserveren mogelijk" j



Royal: Lion King (eng), dag.
18.45 en 21 uur, za en zo ook
14.30 en 16.30 uur, wo 14
uur. De Leeuwekoning(ned),
dag. 18.30 uur, za zo en wo
14 en 16uur.
Rivoli: Only you, dag. 18.45
en 20.45 uur, za en zo ook
14.15 en 16.30uur.
Maxim: Forrest gump, dag.
20.30 uur.
H5: De Leeuwekoning (ned.),
dag. 14 en 16.15 uur. The
Lion King (eng.), dag. 14.15,
16.30 18.30, 20.45 uur. Pulp
fiction, dag. 14.15 20 uur, za
ook 23.15 uur. Timecop, dag.
14.30 18.30 en 21 uur, za ook
23.30 uur. Baby's day out,
dag. 14.30 16.30 18.30 uur.
The specialist, dag. 21 uur,
za ook 23.30 uur. Threesome,
dag. 18.30 uur. Blown away,
dag. (beh. do) 21 uur. Sneak
preview, do 21 uur.
Filmhuis De Spiegel: Shoc-
king Blue en route, zo 20.30
uur.

LANDGRAAF
Autokino The specialist, vr
t/m zo 20.15 uur. Color of
night, vr en za 22.30 uur.
Nowhere to run, za zo 18
uur.

KERKRADE
Wijngracht Theater: Phila-
delphia.wo 20 uur.

MAASTRICHT
MGM: De Leeuwekoning
(ned), dag 13.15 en 16 16.45
en 21.30 uur. The Lion King
(eng), dag. 18.45 en 21.30
uur, za 00.15 uur. Truc lies,
dag. 13 15.45 18.30 en 21.30
uur. Forrest Gump, dag. 14
17 en 20.30 uur. The mask,
dag. 13.15 en 16 uur. Rouge,
dag. 18.45 en 21.30 uur. Time
cop, dag. 13.15 16 18.45 en
21.30 uur, za ook 00.15 uur.
Blown away, za 00.15 uur.
Cine K: El Pajaro de la feli-
cidad
Cinema-Palace: The Lion
King, dag. 16.15 18.45 21.30
uur, za zo wo ook 13.45 uur.
De Léeuwekoning, dag.
16.15 en 18.45 uur, za zo wo
ook 13.45 uur. Pulp fiction,
dag. 20.30 uur, za zo en wo
14 uur. The specialist, dag.
(beh. ma )21.30 uur. Speed,
dag. 17.30 uur. Sneak pre-
view, ma 21 uur.
Lumière: 1000 rozen, dag 20
uur. Eat drink man woman,
dag. 20.30 uur. L'annee de-
riere a marienbad, dag. 22
uur.Serial mom, do t/m za 23
uur.

GELEEN
Roxy: Timecop, dag. 20.30
uur. Forrest gump, dag.
20.30 uur

SITTARD
Forum: The Lion King (ned),
dag. 18.45 uur, za zo 14 16.15
en 18.45 uur, wo ook 14 en
18.45 uur. Blown away, dag.
21 uur The Specialist, dag.
21 uur,
Filmhuis Sittard: Shocking
blue en route, zo 20.30 uur.

ECHT
Royal: Only you, do t/m di
20.30 uur, zo ook 14.30 uur.
Truc lies, do t/m di 20.30
uur.

ROERMOND
Royal: De Leeuwekoning, do
vr en zo t/m wo 20.30 uur, za
19.30 en 21.30 uur, za zo en
wo 14.30 uur, zo ook 16.30
uur. Royaline: Four wed-
dings and a funeral, t/m wo
20.30 uur, zo ook 14.30 en
16.30 uur.

" Sjo Feron in de wijnkelder die bijna een jaargeleden geheel onder water stond. De etiketten zijn niet meer te lezen.
Foto: PETER ROOZEN

Gemengd

streeksgewijs

Keslaurant

DOOREGBERTHANSSEN
ENJOJEURISSEN

Roosteren stond rond de kerst-
dagen vorig jaar ook vrijwel
geheel blank. Van de ravage na
het wegzakken van het water is
nu nauwelijks nog iets te zien.
Bij Marcel Janssen steeg het
water tot 40 centimeter in de
woning. „Je ruikt het nu nog,"
zegt hij. De parketvloer in de
kamer ging naar de knoppen.
De kerstboom zwalkte door het
huis. Uit vrees voor herhaling
heeft Marcel tegels in de kamer
laten leggen.

Voorzitster N. Verkerk van de
Stichting Watersnood in Herten
reageert met gemengde gevoe-
lens over het rapport van de
commissie Boertien. „Enerzijds
passen de conclusies van Boer-
tien uitstekend bij de plannen
van de gemeente Roermond
voor de aanleg van een waterke-
ring. Daar ben ik blij mee; dat is
tenminste al iets. Anderzijds
ben ik teleurgesteld. Ik had ver-
wacht dat de commissie gede-
tailleerder zou zijn ingaan op
het risico-gebied Roermond/
Herten. De overstromingskans
is hier nogal groot en het gaat
om relatief veel mensen. Ik had
gehoopt dat Boertien daarom
met snellere maatregelen op de
proppen was gekomen. Ik ben
bang dat de huidige plannen al-
lemaal veel te lang gaan duren.
Ik ben er in ieder geval niet ge-
rust op, voordat de maatregelen
daadwerkelijk zijn uitgevoerd.
En ik denk dat dat voor ieder-
een hier in Herten geldt."

„De Belgen hebben de dijken
aan de anderekant van de Maas
opgehoogd, waardoor de water-
vloed naar onze kant toe alleen

Die vrees voor een reprise van
de wateroverlast is aanwezig.

JlSt* Dar.Ucken vindt dat al meteen
3-93 Watersnood van december
_jd*n ges^art had moeten wor-3--_ met et tre^en van maatre-

'den ve§en extreme waterstan-
fye ' »Een jaar geleden wisten

)**_ 1 Precies waar de knelpun-
,jj -ilerf gen Ik vind dat ze op zijn
jjjten h atst morgenochtend moe-
JVai, jginnen met het verdiepenJPndeMaas."

maar erger kan worden. En de
reparatie aan de dijk in Greven-
bicht stelt volgens mij niets

G ERMOND/ROOSTEREN -
lOod 6erden Van de waters"
Li ? ln Midden- en Noord-
'ifid g neDDen gisteren gema-
BoL gereaëeerd °P het Plan«rtien. Enkele slachtoffers

omdat de uit-
gen lnB van de maatregelen vol-
laat veel te lanS °P zich
-islfWachten- De Beeselse cac-

dieKweker L. Stroucken (53),
SehaH°r^ -*aar enkele tonnen
drijf °PlieP aan nuis en ke-uen : Z.iet zelfs helemaal geen

in Boertien'.

«Hem eerSte reactie? Het wordt
ges Taal weer op de lange baan
verri' en! Het verbreden en
2-h lepen van de Maas is °P
der] een goed idee. Maar, Ne-
geer nd kennende, wordt dit
vijft- een drama van minstens
Boerr aar' Dde plannenvan
w .rn Wordt nu vast en zeker
los de ene na de andere studie
neii en- Bestemmingsplan-
en m°eten worden gewijzigd
ltOcL

m°et grond worden aange-
ijj " Dat wordt een juridische
leVenKeg' Voor miJn mensen"
gev , biedt Boertien in ieder

val geen soelaas."

voor. Er moet snel iets onderno-
men worden," zegt Marcel Jans-
sen.
Het jonge gezin moest 22 de-
cember het huis uit en bracht de
kerst- en daaropvolgende dagen
in Nieuwstadt door. Pas in de
tweede weekvan januari keerde
Marcel c.s. terug.

te' van de Ferons in Roosteren
steeg het water tijdens die don-
kere kerstdagen tot 72 centime-
ter hoog. Het water overstroom-
de de uitspanning nadat de dijk
bij Visserweert was doorgebro-
ken. Toch is de zaak maar drie
dagen dicht geweest. „Toen het
water even zakte hebben wij
snel orde op zaken kunnen stel-
len," zegt Sjo Feron. Het hotel
bleef wél dicht. „De gasten zijn
door de brandweer geëva-

cueerd. De vloerbedekking in de
kamers hebben we allemaal
moeten weggooien. De wijn- en
kaaskelder stond volledig onder
water. Duizenden flessen wijn
dreven in het water. De kaas be-
dierf. De meeste flessen waren
bestemd voor restaurant De
Roosterhoeve. Gelukkig hebben
de wijnen aan kwaliteit nauwe-
lijks iets ingeboet. De etiketten
waren wel niet of nauwelijks
meer te lezen. Maar de meeste

gasten maken daar geen pro-
bleem van."
Sjo Feron ziet ook geen snelle
oplossing van het probleem. „Je
kunt het teveel aan water wel in
het Julianakanaal laten stro-
men, maar dan zitten ze in
Maasbracht met een gigantische
overlast. Je verplaatst dan al-
leen het probleem." Een bredere
en diepere Maas acht hij de bes-
te oplossing, maar dat moet dan
wel snel gebeuren.In café/hotel 'De oude tramhal-

journaalkortKlaar voor de start

in detheaters
SITTARD

wo. 14/12: theater: John Lanting's
Theater van de lach met Japon over het
balkon.

MAASTRICHT
wo. 14/12: muziek: Stef Bos met Vuur

ROERMOND
wo. 14/12: dans: Scapino Ballet met
Perfect Skin.

WEERT
wo. 14/12:muziek: Matty NiëlConsort

Alle voorstellingen beginnen om 20
uur, tenzij anders aangegeven. In Maas-
tricht beginnen de voorstellingen om
20.15 uur.

I
Grote

kollektie l
eigentijdse
meubelen.
Kom 'n uurtje rondwandelen I

en ideeën opdoen voor uw |
interieur. |

In onze showroom is ook ê
een IP 20 studio. U

B1 T-1
Montis, type Riva |~~~~^

___?
JOOP BOUKEitt
zitmeubelen, eet-uniis. kastenwanden

Geleen, Salmstraat,
tei. 046-743468

# Modelraketbouwers hebben zondag-
middag nabij de Sterrenwacht op
Schrieversheide hun ontworpen creaties
gelanceerd. Een tiental raketten - alle
met een lengte van 65 centimeter en

vervaardigd van speciaal karton, balsa-
hout en andere lichte materialen - koos
het luchtruim. Op de foto treffen de
raketbouwers de nodige voorbereidin-
gen. Foto: DRIES LINSSEN

Ziekenvereniging
Juoileert
g jHINVELD - Ziekenvereni-
ScKi Hoezee/Zonnebloem in

*" -_n\fld viert donderdag 15
11 . 61" haar zilveren jubile-
Va _af vereniging biedt dan
_me „ *3-30 uur zieke en eenza-
lijjj chinveldenaren een feeste-
Sch a middag aan in gemeen-
WrPS

p Uis '* Kloeëster. Dames-
fyet Musica, theatergroep
t'.nk. rlc van de stichting Pe-
sp *"niek in Echt, de eigen ont-
ginningsgroep en zangvereni-_e| Oranje verlenen hunkoj^e*erking aan de bijeen-

jaarl6kenvereniging ontstond 25
pastSeleden nadat de toenmalige
*i _n°r VoSels kapelaan Gram-
ge,^ oPdracht gaf om vrijwilli-
°Pz "*een te brengen voor het
?ieis en van activiteiten voor
Op ?_.en eenzame parochianen.
Veer! december 1969 kwamen
°Pri ifn dames bijeen voor de
H0?

mg van ziekenvereniging_ene HelP °nze Zieken en
In£Zamen).
acU fdels zi Jn 32 vrijwilligers
Me .Voor de vereniging onder
tyer,v -1 van het eerste uur. Het
best Van de ziekenvereniging_at

aat onder meer uit het regel-
?orJB bezoeken van zieken. Ook
fee

g ,Ze voor een attentie bij
i-Mi £en" Feliciteren van de
1q .larissen kan donderdag van
ter tot 193° uur in het Kloeës-

KERKRADE

" Jan van Aubel uit Sittard
houdt donderdag om 20 uur een
dialezing over ikonen, hoe ze ge-
maakt worden, hun oorsprong en
betekenis. Om 20 uur bij café
Herpers aan de Markt.

" In Casino Brunssum vindt za-
terdag om 20.30 uur een optre-
den plaats van de Chris Blount
New Orleans Jazz Band plaats.

# Rubens Kindertheater geeft
vandaag om 14.30 uur een voor-
stellingin het Ora. Op 21 decem-
ber en 3 januari zijn er geen
voorstellingen.
# Postzegelvereniging Waubach
houdt zaterdag vanaf 14.30 uur
een openbare bijeenkomst in ge-
meenschapshuis 't Ströatje, Ey-
gelshovenerweg 4.
# De Stichting Vriendenkring
Kinderwerk Lisboa houdt op de
zaterdagen 17 en 24 december in
winkelcentrum Op de Kamp een
verkoop van Portugese goederen
ten bate van de sloppenkinderen

LANDGRAAF

BRUNSSUM

" Jongerengroep Rozengaard
houdt zondag van 11 tot 17 uur
rommelmarkt in Sheltur. Wie
nog spullen te missen heeft kan
bellen naar het Jongerenwerk,
5250025 of naar Rob Rook,
5253445.

" Het IVN maakt zondag een
watervogelexcursie naar de
grindgaten bij Roermond. Ver-
trek met georganiseerd vervoer
om 8 uur op de Markt in Nuth.
Om 11.30 uur is men weer terug.
De excursie gaat onder alle
weersomstandigheden door.

NUTH

SIMPELVELD

" De collecte voor het Diabetes-
fonds bracht ’2248,05 op.
# Voor de jeugdprinsenprocla-
matie op 8 januari en de zittin-
gen op 27 en 28 januari zoeken
de Woeësj-joepe nog artiesten en
medewerkers. Ze kunnen zich
tot 25 december aanmelden bij
H.Bom, Markt 40.

SCHINVELD

" Harmonie St.-Caecilia houdt
donderdag om 20 uur het kerst-
kienen in de Harmoniezaal,
Broekstraat 4.

HEERLEN

" Het Natuurhistorisch Genoot-
schap maakt zondag een water-
vogelexcursie naar de Midden-
limburgse Maasplassen. Samen-
komst om 8 uur aan de NS-par-
keerplaats Spoorsingel Heerlen.

" In De Nor, Geerstraat 302,
vindt donderdag vanaf 20.30 uur
een literaire avond plaats met
Joris Abeling en Wim Kuipers.
Entree vrij. Zaterdag vanaf 22
uur verzorgt Coïncidence swin-
gende pop.

" De heer Van der Wijst geeft
vanavond om 20 uur in het Ad-
vies en Studiecentrum een lezing
over de Bijbel in kunst en cul-
tuur met als thema: Waar haalt
Abraham de mosterd vandaan?

van Lissabon.

" Jong Nederland Nieuwenha-
genbiedt zaterdag huis aan huis
kerststukjes te koop aan.
# Postduivenvereniging De
Vrijheid houdt zondag vanaf
11.15 uur.de clubtentoonstelling
in zaal De Draver, Frans Eren-
slaan 89.

TREEBEEK
# In de Barbarakerk aan de
Schildstraat in Treebeek wordt
zondag om 19.30 uur een concert
verzorgd door de Chr. harmonie
De Bazuin en scholen en koren
uit Treebeek.

"In het Jeugdhuis aan de
Maanstraat is vrijdag om 14.30

" PC Welterhof houdt vandaag,
woensdag, van 10 tot 16 uur
kerstmarkt in het Ontmoetings-
centrum. Thema is 'goed speel-
goed.

" Het ZOL-koor geeft zondag
om 20 uur een kerstconcert in de
Pancratiuskerk. Solisten: Janny
Zomer, Andréa Poddighe en Hub
Colen. Verder met pianist Marcel
Konieczny en het Brass Ensem-

KERKERADE
eh0 jt

e Kon- Philharmonie Bo-
,et ? geeft vrijdag om 20 uur

-oor Chevremonts Mannen-
.rankeen concert in het Wijn-

a(-ntthea- ter.
_

e § I*let1
*let gemeenschapshuis aan

da„ is donder-
Vie^-Van 14 tot 17 uur een kerst-ng voor ouderen door de

HEERLEN

RANSDAAL

uur een kerstviering voor alle
ouderen.

RIMBURG

# In zaal Vonken is zondag om
17 uur een concert met zangkoor
St.-Caecilia, fanfare Les Amis
Reunis, een blazersensemble, het
Ransdaals Amateur Toneel, leer-
lingen van de muziekschool en
basisschool, solisteA.v.d.Poel en
pianist W. Hageman.

# Zangvereniging Eendracht
Rimburg en vocaal ensemble
Concentus Heerlen geven zondag
om 17 uur een concert in de kerk
van Rimburg. Medewerkenden
zijn sopraan Jacqueline Janssen,
Esther Lammers en Liesbeth
Hendriks, viool en Esther Zaad,
orgel en piano.

" De Kon. Philharmonie Bo-
choltz speelt maandag om 20.15
uur met het Geleens Mannen-
koor Mignon in de schouwburg.
Soliste: Ans Humblet.

ble Limburg. Entree vrijschooljeugd, het Ouderenkoor,
muziekvereniging St.-Callistus
en Paul Weelen.

HERZOGENRATH
herdersliederen

ker i?en zondag om 17 uur in de
fahrt Van st"Maria Himmel-
g6t. ■." onder Burg Rode, gezon-
de "* het Madrigalchor Her-
Uitf Srath en familie Heinz Hess
ond Begeleiding met
.ik fi meer hakkebord, doedel-

> Huiten en violen.

HEERLEN - Het Shinto-Boedd-
ihistisch Genootschap De Blauwe
'Lotus in Heerlen geeft vanaf ja-
nuari een aantal oosters getinte
cursussen. Op 10 januaristart de
reeks Esoterische Meditatie over
oosterse meditatietechnieken,
mystiek en de moderne natuur-

Chinese filosofie
en meditatie bij
De Blauwe Lotus

wetenschappen. 12 januari be-
gint de cursus Chinese filosofie,
waarin verbanden worden ge-
legd tussen de Chinese wijsbe-
geerte en de westerse stromin-
gen. Chinese acupressuur, de
voorloper van acupunctuur,
staat centraal in een cursus die
begint op 9 januari. Alle cursus-
sen omvatten tien wekelijkse les-
sen van twee uur in groepjes van
maximaal vijf personen. Aan-
melding en info: 045-217975 (na
19 uur).
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HEERLEN
bioscopenBewoners Maasdorpen vragen om snelle oplossingen

'Plan Boertien wordt
drama van vijftig jaar'

De commissie Boertien heeft haar werk gedaan. De
Maas moet over een lengte van 180kilometer breder

en dieper worden. Nieuwe dijken met een totale
lengte van 62 kilometer moeten verder bescherming
bieden. De uitvoering van de voorgestelde projecten

gaat vijftien tot twintig jaarduren. Voor de bewoners
van devorig jaarondergelopen Maasdorpen is die
termijn veel te lang. Zij willen om begrijpelijke

redenen zo snel mogelijk tegen een volgende
overstroming worden beschermd. De Belgen hebben
hun maatregelen al genomen; aan dezekant van de

Maas is nog nauwelijks iets in beweging gezet.

nSjnburgs dogblod

in hetnieuws.

limburg

kerstevenementen



In de achttiende eeuw
veroverde het Habsburgse
Rijk deregio's Banat,
Wallachië en een deel van
Servië op hetverzwakte
Ottomaanse Rijk. De
militaire grens tussen de
twee mogendheden lag
echter noordelijker. In het
niemansland ten westen
van Belgrado vestigden
zich veel orthodoxe
Serviërs, op devlucht voor
de Turken. De grenzen van
het huidige Bosnië zijn
deels te herkennen in de
invloedszone van het
Ottomaanse Rijk. De
gebieden ten oosten van
Zagreb(huidig Kroatië),
onder Slavonksi Brod
(huidig Bosnië) en rondom
Bihac (huidig Kroatië)
worden nog altijd door
Serviërs gedomineerd.

anp-txon:Times

Mededeling
Sociale Verzekeringsbank
In verband met een verbouwing van de ingang van ons kantoor, zal
er voor bezoekers in de periode van 8 t/m 23 december a.s. enige
overlast ontstaan.

Derhalve wordt u verzocht het bezoeken van ons kantoor in
bovengenoemde periode zoveel mogelijk te beperken.

Mocht u desondanks ons kantoor moeten bezoeken, dan rekenen wij
op uw begrip voor de eventuele overlast.

Qj__3^
Sociale Verzekeringsbank,
Gaetano Martinolaan 75,
Maastricht.

Stoelgang
MARTELGANG?

O
BLIJF ER NIET
MEE ZITTEN!

Ook weleens last van verstop-
ping, diarree, een prikkelbare
darm ot aambeien? Vraag de
gratis brochure "Darmklachten"
aan. Stuur een briefkaart naar:
De Nederlandse Lever Darm
Stichting, Postbus 430,
3430 AK Nieuwegein^n»^

De Nederlandse x^taS^'
Lever Darm Stichting

+ a Bloedbank Zuid-Limburg
A heeft nieuwe donoren

| w n0dig1043'877778

Wat zou ü doen "GEZONDHEIDSZORG
Verpleegkundigen m/v
voor een instelling in de omgeving van Heerlen. Er zijn
regelmatig mogelijkheden voor kandidaten die full-time
beschikbaar zijn en bij voorkeur alle dienstenwillen
draaien of eventueel reeksen van nachtdiensten.
Informatie: 045 -7 1 26 3 1 , Claudia Lemmens
Heerlen, Op de Nobel I
Verpleegkundigen m/v
voor diverse instellingen. U hebt een diploma/bent
vierdejaars student HBO-V/-A/-B of -Z óf hebt een
diploma MDGO-VZ/-VP. Dan kunt u zowel full- als
part-time aan de slag.
Informatie: 045 -7 1 26 3 1, Claudia Lemmens
Heerlen, Op de Nobel I

TECHNIEK
Assemblage medewerkers m/v
voor de opstart van nieuwe produktie-lijnen bij NedCar
in Bom. Het betreft een bijzonder proces in de auto-
industrie. Voor deze functie in 2-ploegendienst hebt u
een diploma op LBO-niveau. Daarnaast bent u 18 tot 35
jaar en kunt u goed samenwerken. Hebt u interesse.
Neem dan voor meer informatie contact op met
een van onderstaande vestigingen.
Brunssum, 045 " 27 38 38, JeanetteVaessen

Lindeplein 15
Geleen, 046 -75 6 1 56, Nathalie Verlaan

Rijksweg Zuid I a
Heerlen, 045-71 83 66, Mariëlle Urlings

Op de Nobel I
Kerkrade, 045 - 46 56 56, Simone Sporken

Grupellostraat 35
Maastricht, 043 -2 1 70 17, Marja Talmon

Hoenderstraat 3
Roermond, 04750 - 3 36 49, Henny Wolters

Wilhelminaplein 10
Sittard, 046 -5 1 73 60, Antoinette ten Haaff

Rosmolenstraat 4

tempo-team |
uitzendbureau f

______________

I HOGE BELONING I
voor aanwijzingen die leiden tot aanhouding van
de dader(s) en het terugverkrijgen van een huif-
trailer + lading bestaande uit

26 PALLETS SINAASAPPELEN
"CHICO"

24.000 KILO
De sinaasappelen waren geladen in een huiftrai-
ler met het- kenteken SDP-36-B voorzien van een
wit zeil met in zwarte letters de opdruk "GOOD
YEAR".
Bovengenoemde huiftrailer werd ontvreemd in
de periode tussen 11 december 1994 16.00 uur
en 12 december 1994 4.30 uur vanaf een parkeer-
terrein te Landgraaf.

Inlichtingen:
Cunningham Schaft B.V. Ace Survey V.O.F.
Veerkade 8 Bourgondischelaan 30
3016 DE Rotterdam 2983 SH Ridderkerk
Tel.: 010-4045863 (24 uur)Tel.: 01804-62644 (24 uur)
Fax: 010-4045861 Fax:01804-19799
Dossier: 9412.0679

Bedrag Terug te Mnd. bedrag Effectieve rente Mnd bedrag Effectieve rente
mhanden betalen In votgensmin. opjaarbasis vlg. wet.max. opjaarbasis

15.000,- 72 mnd. 279,04 10.6% 287,11 11.8%
25.000,- 84 mnd. 413,58 10.3% 420,11 10.9%
30.000,- 96 mnd. 453,45 10.3% 454,20 10.4%
50.000,- 96 mnd. 747,22 10.0% 757,01 10.4%

in_ 50001,- U betaalt Rente vlg. min. taf. per mnd Theor. Effectieve rente op Theor.
Inhanden per mnd effectieve rente op jaarbasis looptijd jaarbasismax. tar. looptijd
15.000,- 225,- 0.824% 10.3% 97 mnd. 13.0% 112
25.000,- 375,- 0.824% 10.3% 97 mnd. 12.6% 109
40.000,- 600,- 0.824% 10.3% 97 mnd. 12.2% 107
60.000.- 900,- 0.824% 10.3% 97 mnd. 12.2% 107

ookvoor HYP oTHEKEN:
INFORMEER NAAR DE NETTO VASTE LASTENHYPOTHEEK; !

DEZELFDE MAANDLAST GEDURENDE DE GEHELE LOOPTIJD.

Van onze verslaggeefster

Van onze correspondent

De door Tito zo gedeukte trots van
de Serviërs is hersteld. Onder de in
1980 overleden maarschalk voelde
het volk van Milosevic zich verne-
derd en geknecht. Niet alleen be-
handelde hij hun natie als ware ze
gelijk aan de veel kleinere en min-
der roemruchte Kroatische natie,
zelfs Servische grond was voor de
oude man niet heilig. Had hij hen in
de grondwet van 1974 niet Kosovo
ontstolen, het hartland van hun
eeuwenoude cultuur aan de Alba-
nese bevolking verkwanseld?

Na het vertrek van de Slovenen uit
de Joegoslavische federatie ver-
plaatst de strijd zich naar Kroatië,
dat ook zelfstandig wil worden.
Volgens een vast patroon duikt de
ene tankeenheid na de andere op:
Servische opstandelingen veroveren
een stadje, het leger komt de orde
herstellen en consolideert de Servi-
sche posities.

De Slovenen zijn opgelucht, winnen
hun oorlog en treden uit Joegosla-
vië. Ze lachen om de krakkemikkige
Servische tanks, die Ljubljana niet
eens haalden. Meer afstandelijke
waarnemers vragen zich af waar de
tanks zijn gebleven en vooral: wat
gaan ze doen?

Gaandeweg trekt het leger in de na-
zomer van 1991 een lijn die in een
boog van de Hongaarse grens naar
de Adriatische kust loopt. Later
zullen de in Bosnië verdwenen
tanks de laatste niet-Serviërs uit

Veel moeite kostte het niet om de
broeders in Kroatië voor de Servi-
sche zaak te winnen. Vrezend dat
de machtshonger van Milosevic met
het verzwelgen van Kosovo niet ge-

Maar ook dat was niet genoeg voor
Milosevic. Toen ook de moslims en
Kroaten in Bosnië-Hercegowina de
rokende resten van Joegoslavië
vaarwel zeiden, trokken de Servi-
sche roverhoofdmannen uit het nu
rustige Kroatië Bosnië binnen. Zij
voegden 70 procent van Bosnië toe

Voor de Servische minderheid was
dat aanleiding om de wapens op te
nemen toen Kroatië zich afscheidde
van Joegoslavië. Zij riepen de onaf-
hankelijke staat Krajina uit om
aansluiting te zoeken bij het moe-
derland Servië. Dat was het mo-
ment waarop het door de Serviërs
gedomineerde federale volksleger

waarmee de Serviërs het pleit had-
den gewonnen: onder het oog van
de blauwhelmen joegenzij deKroa-
ten weg en werden de linies al snel
tot officieuze grenzen.

Het was de Servische president Slo-
bodan Milosevic die midden jaren
tachtig de nationale sentimenten als
snelste weg naar de macht ontdek-
te. Hij beloofde zijnkiezers dat Ser-
vië weer groot zou worden. Een
miljoen mensen demonstreerden in
Belgrado tegen de Albanese auto-
nomie in Kosovo. Milosevic was
populairder dan ooit toen hij de
provincie weer onder Servisch be-

stuur bracht. Dat dit met harde
hand ging zagen veel van zijn kie-
zers eerder als een voor- dan een
nadeel.
_■

Maar de Serviërs wilden meer. Nog.
steeds leefden honderdduizenden
van hen in Kroatië en Bosnië. On-
der het motto 'alle Serviërs in één
staat' trokken de nationalisten de
grens over. Vooral de honderddui-
zenden Serviërs die in een boog
langs de rivieren de Sava en de Una
woonden, werden bewerkt en bewa-
pend.

De voorvaderen van deze Kroati-
sche Serviërs vluchtten eeuwen ge-
leden voor de Turken naar het

De moslims en Kroaten in "
hebben besloten op te gaan *"federatie, maar die heeft nau*
levensvatbaarheid. Om wat*
lere grenzen en betere relatie
de noorderburen te verkrij|e ~ten de invloedssferen in Bosfl'
even worden opgedeeld tus j
greb en Belgrado. Ongerust is
sevic daar niet over: Tudjm^
wel handjeklap doen als h^een Groot-Kroatië oplevert- "
zullen beide heren daarbij m.,
in de weg leggen. Die zijn bW
rust op de Balkan, ook al is <.<
de rust van het sterfhuis Bosf 1

noorden. Ze waren welkom in het
Habsburgse rijk, op voorwaarde dat
ze zich langs de zogenoemde mili-
taire grens met het Ottomaanse Rijk
vestigden. De Habsburgers hadden
niet voldoende geld om met een ei-
gen beroepsleger de orde en veilig-
heid in het verre zuiden van hun
rijk te handhaven. In ruil voor een
stukje grond en vrijheid van gods-
dienst moest elke Servische familie
een zoon afstaan om het grensge-
bied (de Krajina) te verdedigen.

stild was, stuurden de Kroaten en
de Slovenen begin 1991 op onaf-
hankelijkheid aan. De oorlogsreto-
riek van de Kroatische president
Franjo Tudjman herinnerde de Ser-
viërs aan de Tweede Wereldoorlog:
toen brachten de met nazi-Duits-
land collaborerende Kroaten meer
dan 700.000 Serviërs om.

aan het al door Servië gecor.
de gebied in Kroatië.

Na een half jaar stuurden de Ver-
enigde Naties een vredesmacht,

hen met zijn tanks te hulp schoot en
Groot-Servië op de kaart zette.

Meer dan 2500
vogels naar LK

MEIJEL - Aan de Limburgse kam-
pioenschappen voor vogels, die van
16 tot en met 18 december in 't
Kloster in Meijel worden gehouden,
nemen meer dan 2500 vogels deel.
De organisatie is in handen van
'Meijels Pracht', die sinds haar op-

richting in 1959, de provincial
positie van de Nederlandse .
van Vogelliefhebbers voor de
keer op zich neemt. De ope"1

het gemeenschaposhuis aa"
Alexanderplein is vrijdag J.cember om 19.00 uur, waa^vogels tot 22.00 uurkunnen *H
bezichtigd. Zaterdag is de "rj
van 10 tot 22 uur en zondag V
tot 17 uur. De inzendingen zj^
komstig van Bergen tot Maas"

Gezamenlijke
campagne

hotelscholen
MAASTRICHT - De drie hoge ho-
telscholen in Nederland, in Den
Haag, Leeuwarden en Maastricht

gaan samenwerken op het gebied
van internationalisering.

Managers
van grotere hotels in de Verenigde
Staten en Europa, buitenlandse
vakorganisaties en opleidingen zul-
len worden benaderd om duidelijk
te maken wat ze van een in Neder-
land opgeleide hotelmanager als
stagiair of werknemer kunnen ver-
wachten.

Politiek kan niet
veel met normen en
waarden in de kias

Overvaller
zonder
benzine

TONGEREN - Geconfronteerd
worden met benzinepech is nooit
een pretje. Het komt steeds on-
gelegen voor iedereen in gelijk
welke omstandigheden. Een
21-jarige Maasmechelaarkan er-
over meepraten. Nadat hij op 8
juni het kantoor van een spaar-
bank in het grensdorp Boorsem
had overvallen en zo snel moge-
lijk uit de buurt wilde geraken,
weigerde de motor van de wagen
van zijn vriend plots dienst. De
jongeman werd ingerekend. De

pechvogel is thans voor de over-
val en voor heroïnebezit door de
Tongerse rechtbank veroordeeld
tot drie jaar cel.
De Maasmechelaar liet zich naar
Boorsem brengen door een
vriend, die hij op de mouw spel-
de dat hij zich wilde ontdoen van
de buit van diefstallen. De jonge
overvaller bedreigde de verant-
woordelijke van de spaarbank
met een geweer en maakte voor
5.600 gulden geld en waardepa-
pieren buit. De benzinepech
overviel het tweetwal drie kilo-
meter verder. Terwijl de be-
stuurder een kruikje brandstof
ging halen in een tankstation,
omsingelde de rijkswacht de ver-
dachte auto. De overvaller kon
meteen een kruis maken over
zijn illusies...

SITTARD - Voor de politiek lijkt
geen duidelijke 'rol weggelegd op
het gebied van het vasstellen van
normen en waarden in het onder-
wijs. Dit bleek tijdens een gisteren
in Sittard gehouden studiedag over
de pedagogische verantwoordelijk-
heid van scholen in het basisonder-
wijs.

Ter afsluiting van deze studiedag in
het Pabo-gebouw zou er een debat
zijn tussen de Kerkraadse burge-
meester Thijs Wöltgens, oud-frac-
tievoorzitter van de PvdA, en
CDA-Tweede-Kamerlid Ernst
Hirsch Ballin. De laatste l»et op het
laatste moment verstek gaan en
werd vervangen door partijgenoot
M. van de Hoeven.De kamerleden vinden dat Omroep Brabant het geld voor drie nieuwere-

gionale studio's (deels overheidsgeld, deels eigen middelen) goed heeft
gebruikt en ze stellen vast dat de provincie en het Commissariaat voor de
Media ermee hebben ingestemd. De naheffing slaat op het geld dat de om-
roep voor die investeringen had gereserveerd. De kamerleden vragen zich
af of het te billijken is dat met terugwerkende kracht en onverwachts be-
lastingaanslagenzijn opgelegd, diezijn gebaseerd op het exploitatieresul-
taat, inclusief de investeringsbijdragen van het Rijk en de gereserveerde
eigen middelen.

De Regionale Omroep Brabant moet van de fiscus over die drie jaren nog
vier miljoen gulden betalen. Als zij dat zou doen, zou dat het faillissement
van de omroep betekenen.

DEN HAAG - De fracties van CDA, PvdA, VVD en D66 zetten grote
vraagtekens bij de naheffing voor devennootschapsbelasting die de belas-
tingdienst aan Omroep Brabant over 1988, 1989 en 1990 heeft opgelegd.
Dat blijkt uit schriftelijke vragen die de Kamerleden Leers (CDA), De
Cloe (PvdA), Dees (VVD) en Lambrechts (D66) aan de staatssecretaris
Vermeend (financiën) en Nuis (cultuur) hebben gesteld.

Vraagtekens Kamer bij
naheffing Omroep Brabant

Wöltgens en Van de Hoeven waren
het met elkaar eens dat je de nor-
men en waarden niet formeel vast
kan leggen. Ze zien dan ook niets in
lessen ethiek op schpol. Het enige
wezenlijke wat er volgens hen wel
gedaan kan worden is dat erover

gediscussieerd wordt en da"1
name op scholen.
Op de studiedag waren verscl"(de sprekers en er werd-
shops gegeven. Drs. J. Kok, "^teur van het basis- en sp*|,
onderwijs en opleidingen, vef
dat er op het gebied van norn1*
waarden een grote taak is
legd voor de leraar. Kinderen,
hun opvoeders namelijk als *
beelden, rolmodellen. Ook vin"
dat normen en waarden op k',
ren kunnen worden overgebrjJ
door herwaardering van het vef |
in de klas (door onder ander*,
vertellen van parabels en bi(*
fieën). {é
D. van Dongen van het Pa j
Pedagogische Opdracht v°oX 4onderwijs, die deze dag same°.
de PABO Sittard organis^.
wees er ook op dat normen en *.
den moeilijk voor scholen te D
len zijn. De waarden en n 0
verschillen per leerling, lera3

k|
school. Het Platform is dan oO*
doeld als een ontmoetingsP j
voor ideeën, initiatieven en a
teiten in het kader van deped^
sche opdracht van het ojiderWi)

Ton op hoofd
van Limburgse
kroongetuige

in deze zaak vooral moet heJ
van observaties van de verda j
en afgeluisterde telefoongeSP,|
ken. Ook hebben criminele br<jj
informatie verstrekt' aan de J
nele Inlichtingendienst (CID) j
de politie over de handel en Wa
van de Brabanders. Hoewel °eJ
ervan worden beschuldigd JaJ
lang leiding te hebben gegeve*1 J
een bende criminelen is er iw
grammetje cocaïne gevonden-. J
wijl in Colombia toch een Part!L'l
honderden kilo's zou zijn êe
en betaald.

volgens de openbare aanklager door
haar vriend ïn de steek gelaten
voelde.

BREDA - Criminelen hebben een
prijs van een ton op het hoofd van
de Limburgse kroongetuige M.T.
(41) gezet, omdat zij het openbaar
ministerie in Breda aan belangrijke
informatie in een internationale
drugszaak heeft geholpen. Dat
heeft de Bredase officier van justi-
tie mr. G. Bouman gisteren bekend-
gemaakt bij de behandeling van de
zaken tegen de vermeende kopstuk-
ken J. van Z. (51) uit Sint Wille-
brord en W. W. (38) uit Rijsbergen.
Hij eiste tien jaar gevangenisstraf
en een miljoen gulden boete tegen
beiden. Het Openbaar Ministerie
wil beide mannen ook hun winst
ontnemen. Die procedure dient vol-
gend jaarvoor de rechtbank.

behandeling van de zaak tegen een
derde verdachte, de Amsterdamse
scheepshandelaar en volgens Justi-
tie hasjtransporteur G. van V. (51),
voor onbepaalde tijd uitgesteld. De
raadsman achtte zich niet in staat
tot het voeren van een behoorlijke
verdediging. „Justitie en ik moeten
over gelijke wapens beschikken.
Maar ik heb geen tijd gehad om mij
te verdiepen in enorme stapels dos-
siers. Bovendien heeft mijn cliënt
geen gelegenheid gehad om be-
schuldigingen aan zijn adres te ont-
zenuwen. Als de zitting doorgaat,
worden zijn belangen ernstig ge-
schaad. Er hangt hem een zware
straf boven het hoofd," zei mr. Kro-
nenburg. De rechtbank willigde het
verzoek in en bepaalde dat de zaak
binnen drie maanden weer zal die-
nen.

Beerput
Hoewel de officier denaam van Van
Z. niet noemde, zei hij het wel
merkwaardig te vinden dat het zet-
ten van een prijs van een ton op het
hoofd van T. drie dagen na het op-
heffen van alle beperkingen van
deze verdachte is gebeurd. Tijdens
zon periode mag een verdachte
geen contact hebben met de buiten-
wereld.Bouman twijfelt niet aan de
juistheid van de verklaringen van
de ex-vriendin. „De verdediging
heeft zelfs afgezien van het stellen
van vragen aan de vrouw, omdat zij
dreigde een beerput te openen,"
stelde de officier.

De advocaten van de verdachten
vroegen vrijspraak voor de West-
brabanders omdat het bewijs flin-
terdun zou zijn en bij een zogeheten
inkijkoperatie in een pand in Ulico-
ten bij Breda de politie ook mon-
sters had genomen van een partij
vermoedelijke drugs. Dat ging veel
verder dan de Opiumwet aan ruim-
te biedt, vinden de raadslieden.
Ze zeiden ook te twijfelen aan de
verklaringen van de kroongetuige
M. T. uit Limburg, een voormalige
vriendin van Van Z. De vrouw heeft
in het najaar zeer belastende ver-
klaringen afgelegd omdat ze zich Op verzoek van de verdediging is de Op de zitting bleek dat Justitie het

Tip
In een bos bij Baarle-Nassau > ,|
de politie, na een tip van een v A
bijganger, wel drie vaten met 'fl
kilo amfetamine gevonden, en * J
in die omgeving gesignaleerd- p »
een directe relatie tussen de v° j
en de verdachten ontbreekt-
raadslieden van de twee maP (
noemen het merkwaardig da ~politie niet direct bewijs had w ;
te leveren, terwijl W. en Va^.,
voortdurend in de gaten zijn ge
den. Daaruit concludeerden ze^hun cliënten ook niets hadden (

gespookt. Net als voorheen °l'J
politie hield Van Z. gisteren J
kaken op elkaar. W. legde een *>J
verklaring af waarin hij zeIJ
niets te weten. Vandaag versch'J
twee Hagenaars, een Amstero ~mer en een Brit voor derechtba _
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Groot-Servië al jaren geleden op de kaart geze
Van onze redactie buitenland

jarenlang gekoesterde droom in vervulling gaan

Nu de internationale gemeenschap haar verzet tegen de Servi-
sche agressor in Bosnië lijkt op te geven, doemen-de contouren
van een groot Servisch Rijk weer op. De Serviërs in Kroatië
houden een derde deel van het land bezet en willen graag toe-
treden tot Servië. De Bosnische Serviërs mogen van de Ver-
enigde Naties binnenkort politieke banden aangaan met het
moederland. President Slobodan Milosevic ziet daarmee zijn

het gebied wegjagen. Onder leiding
van Radovan Karadzic veroveren
de Serviërs twee derde van het
grondgebiedvan Bosnië. Het Joego-
slavische leger heeft zich neerge-
legd bij het uittreden van de Slove-
nen uit de federatie en een deel van
Kroatië en Bosnië, maar het heeft
tegelijktertijd wel de grens van
Groot-Servië afgepaald.

DEN HAAG - Het is juli 1991. Slo-
venië, de noordelijkste republiek
van Joegoslavië, heeft de onafhan-
kelijkheid uitgeroepen. Belgrado
reageert snel. Vanuit de Joegoslavi-
sche hoofdstad rollen de tanks naar
het noorden. De Slovenen horen
van de naderende overmacht en
houden hun adem in. Maar de tanks
komen nooit aan. Ergens tussen
Servië en Slovenië verdwijnen de
tanks in Kroatië en in Bosnië.

Grensgebied van Habsburgse Rijk vormt de basis voor de Groot-Servische gedachte van de Serviërs in^rgir^republiek
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Frischmarkt mag
niet uitbreiden

Club ziet zaal-en veldvoetbal als aparte sporten

Kolonia: geen sprake
van dubbele subsidie

stelde zelfs dat zaalvoetbal net
als veldvoetbal een zelfstandige
vorm van sportbeoefening is. De
gemeente moest Kolonia als ge-
volg van deze uitspraak niet al-
leen de zaalhuurvergoeden maar
ook een bedrag van 25.000 gul-
den nabetalen over de jaren '91
tot en met '94.

Van onze verslaggeefster

Van onze verslaggever

„Logisch, want het zijn twee
aparte groepen sporters, die ook
apart contributie betalen. Net
zoals iemand die op maandag
volleybal speelt en op woensdag
badminton," stelt Smit.

Smit: „Kolonia vroeg in '91 een
tegemoetkoming aan de gemeen-
te voor de huurkosten van hal-
ruimte voor zaalvoetbal. De
gemeente wees dit verzoek af; de
plaatselijke arob-commissie
eveneens. Een jaar later voltrok
zich hetzelfde ritueel, maar daar
lieten wij het niet bij zitten."

Volgens Kolonia-voorzitter Wim
Smit doet de gemeentehet echter
ten onrechte voorkomen alsof de
club dubbele subsidie krijgt.
Smit heeft daarom een brief ge-
stuurd aan alle fracties, om de
kwestie voor de raadsvergade-
ring van morgen te verduidelij-
ken.

Van onze correspondent

DEN HAAG/KERKRADE -
Eigenaar J. Rieteco van de
Hollandischer Frischmarkt
aan de Meuserstraat in Haan-
rade kan het definitief verge-
ten dat zijn winkel nog ooit
mag worden uitgebreid. Dit
volgt uit een uitspraak van de
Raad van State. Het rechtscol-
lege is het eens met de provin-
cie dat de winkel van Rieteco
te groot zou worden.

Aan eerdere uitbreidingen werd nog
wel medewerking verleend maar de
grens is bereikt, aldus de provincie.
Het beleid van de rijksoverheid is
bovendien gericht op concentratie
en versterking van winkels in cen-
tra.

De gemeente is volgens deprovincie
ongemotiveerd afgeweken van dit
rijksbeleid, want zij heeft verzuimd
aan te geven hoe de uitbreiding van
de vestiging van Rieteco is te rijmen
met de leegstand in de winkelcentra
op Chevremont. De Raad van State
neemt deze argumenten over.

Als de gemeenteraad de subsi-
dieverordening aanscherpt,
dient Kolonia toch voor beide
activiteiten een subsidieaan-
vraag in. De club wil het raads-
besluit bovendien ter toetsing
voorleggen 'aan bevoegde in-
stanties. „Zon besluit is volgens
ons gewoon in strijd met het
rechtszekerheidsbeginsel." Politie niet

in d'r Pool

LANDGRAAF - Voetbalvereni-
ging Kolonia in Landgraaf he-
kelt plannen van de gemeente
°ni de subsidieverordening aante scherpen. Landgraaf wil op
die manier voorkomen dat clubs
dubbele subsidie' krijgen als le-den zowel deelnemen aan de

veld- als de zaalsport van die
club. Directe aanleiding zijn gel-
den die Kolonia heeft gekregen
voor zaal- én veldvoetbal.

De voorzitter ziet zaal- en veld-
voetbal als twee afzonderlijke
sporten. Hij weet zich gesteund
door een uitspraak van de Raad
van State van vorig jaar.

Kolonia stapte naar de Raad van
State. De rechter stelde de voet-
balclub in december '93 in het
gelijk. Sterker nog: de staatsraad De Frischmarkt ligt vlak bij de

grens en haalt vrijwel zijn hele om-
zet bij Duitse klanten. Winkelier
Rieteco kreeg in 1991 steun van de
gemeente om het winkelpand uit te
breidenvan 295 vierkante meter tot
465 vierkante meter.

Huurders willen bij Brunssumse corporatie
Kritiek raadsleden op

Bouwvereniging Heerlen
Omdat dit uitbreidingsplan in strijd
is met het geldende bestemmings-
plan, vroeg het gemeentebestuur bij
de provincie, zoals al vaker met
succes was gedaan, een verklaring
van geen bezwaar. Maar het provin-
ciebestuur weigerde deze keer de
verklaring, omdat de winkel van
Rieteco buiten het winkelgebied en
in een woongebied ligt.

Kijken naar eigen werk
Dat levert voor de wijkbewoners nu
al de nodige parkeeroverlast op.

De politie zoekt nu naar een andere
plek in Kerkrade. Een vestiging in
het nieuwe stadskantoor aan de
Van Beethovenstraat was eerder al
afgevallen. Bevers zegt dat het
nieuwe bureau geen haast heeft. Op
dit moment zitten de agenten in een
noodvoorzieningaan de Onze Lieve
Vrouwestraat.

KERKRADE - Het politiebureau
Kerkrade-centrum wordt niet ge-
vestigd in zwembad dr Pool. De
gemeente heeft laten onderzoeken
of in het zwembad ook de biblio-
theek, de politie en de volwassen-
educatie kunnen worden onderge-
bracht. Voor de politie is de ruimte
ongeschikt omdat er te weinig dag-
licht in het gebouw komt, meldt B.
Bevers van politieregio Limburg-
Zuid.

HEERLEN - De geplande torenflat
aan de Van Weerden Poelmanstraat
in Heerlen gaat niet door. De stich-
ting Woning Beheer Limburg
(WBL) krijgt het project dat voor-
zag in veertig ouderen-appartemen-
ten financieel niet rond.

Flat in Heerlen
gaat niet door

Voor de bibliotheek is deruimte wel
geschikt, vindt directeur G. Vijgen.
Maar een combinatie van zwembad
met bibliotheek alleen is volgens
eerder onderzoek te duur gebleken.
Vijgen wacht af wat de gemeente
gaat doen. Momenteel wordt een
deel van de Rodahal verbouwd om
onderdak te bieden aan de biblio-
theek. De boekenuitleen moet uit de
Atriumflat wijken voor de nieuwe
winkelpassage. Eind januari is de
verhuizing.

De twaalf verdiepingen hoge flat
had moeten verschijnen op een
groenstrook naast bejaardenhuis
Tobias. Omwonenden waren daar
fel tegen en dienden 1365 bezwaren
in. 'De gemeenteraad verwierp die.

Tijdens een informatie-bijeenkomst
maandagavond in het Thermenmu-
seum maakte wethouder Jos Zuid-
geest dat bekend.

"Op diverse werkplekken
wordt al overwogen om net als
bij Vroom & Dreesmann een
geurzuil te plaatsen. Vooral
daar waar hard gewerkt en dus
flink getranspireerd wordt. In
plaats van dat zuiltje is ook
aan te raden wekelijks een
werknemer aan te wijzen die
als geurzuil fungeert. Weer
eens wat anders dan een pis-
paal. Hij laat 's avonds bij
voorkeur het bad vollopen met
glühwein, poedert zijn lichaam
in met kaneel en kruidnagel-
poeder en loopt 's ochtend
voor hij naar het werk gaat
nog even een rondje door een
dennenbos. Is er ook een geur
waarvan je harder gaat wer-
ken?

Discus

% Scène uit een ochtendspits.
„He, wat is dat?" „Verrek, dat
lijkt wel een echte man." „Is
die helemaal van de pot ge-
rukt?" Menig automobilist zal
gisteren tijdens de spits in
Heerlen zijn wenkbrauwen ge-
fronst hebben. Aan het begin
van de Heerenweg staat een
groot billboard. Haaks op dit
reclamebord is een plank ge-
timmerd. Tijdens de spitsuren
zit daar een man op een wc-
pot het Limburgs Dagblad te
lezen. Een opvallende stunt
natuurlijk, die ook nog van-
daag en morgen te zien is.
Hopelijk levert deze attractie
geen botsingen op. Vertelt u
daarom tegen iedereen die geen
abonnee is om een Limburgs
Dagblad bij de kiosk te kopen.
Anders gaat-ie onder het rijden
meelezen met de reclamepoe-
per. Met alle gevolgenvandien.

Zuil

- Het onderhoudar> 382 woningen in de Bruns-
wijk Treebeek door de

°uwvereniging Heerlen is niet
goed gebeurd. Verder heeft de ge-rente Brunssum geen overleggepleegd met de bewoners over de
,°°rgenomen verkoop van die
üürwoningen aan de Bouwver-niging Heerlen. Onder meer om
ie twee redenen zou de raad vanrunssum nog geen besluit overe verkoop van de 382 woningen

nemen.,at pleidooi werd gisteravond doorpc Brunssumse oppositiepartijen
Akkoord en D66 gehou-,etl De CD was ook voor aanhou-

j.jng van het voorstel. Uiteindelijk
teek een meerderheid bestaande«U Borger, BCD, PvdA, CDA enVD wei voor de verkoop van de
o.ingen voor 21 miljoen gulden

j.al de Heerlense corporatie."e raadsleden Ger Luit (PA) enacqueline van der Zwaard-Borger
j~66) bleken gevoelig voor de argu-enten die de Huurdersbelangen-ereniging (HBV) in een brief op
jjadden gesomd. Volgens de HBV
eeft een meerderheid van de bewo-ners zich in het verleden tegen ver-
°°p van de huizen aan de Bouw-

vereniging Heerlen uitgesproken.
tgens de HBV willen de Tree-, eekse huurders liever onderge-

_racht worden bij Wonen Bruns-Un- De Brunssumse corporatie zou
,°'gens de huurders wel goed con-
act onderhouden met de huurdersy zorg dragen voor goed onder-?°üd.
runssum verkoopt de woningenan- de Bouwvereniging Heerlen

de gemeente de woningenlet zelf kan beheren. Daarover
°est voor nieuwjaar een besluitgeriomen worden. De Bouwvereni-

?lng Heerlen had de huizen reeds
in beheer.

grond van een herenakkoord wil
°nen Brunssum de woningen nietVernemen, zo verklaarde wethou-,er Dieudonné Akkermans. De wet-ouder gaat de Heerlense corpora-

j^
6 wel op het hart drukken de

j achtenafhandelingen van huur-ers en het onderhoud van de wo-rgen serieus te nemen.

te laten gaan. De vrouwen hebben erg veel 10l gehad
met het boetseren van de gezichten, armen en voeten.
„Sommige vrouwenpoppen bleken mannen geworden te
zijn en een pop had ineens twee rechterhanden." Daarna
naaiden ze ook zelf de prachtige kleren. Dorien Die-
mont, hoofd van activiteitenbegeleiding, vindt projecten
als deze de ideale manier om ouderen creatief aan de
slag te krijgen. Douvenrade mag trots zijn op zijn mooie
kerstgroep. Foto: fransrade

" De os en de ezel hebben ze helemaal zelf gemaakt,
voor de andere kerstfiguren kregen twintig ouderen van
bejaardenhuis Douvenrade in Heerlen professionele hulp
van poppenmaakster Jet van Haaren. Daardoor prijkt
nu een prachtige kerststal in de hal van het gebouw.
Vijf maanden lang hebben de ouderen er elke dinsdagmid-
dag aan gewerkt. De oude kerstgroep was versleten en
er zou een nieuwe gekocht worden. Totdat iemand op
het idee kwam om de ouderen er zelf mee aan de slag

# Brunssum blijkt zo nu en
dan discussen (disci?) uit te
reiken aan markante en be-
langrijke personen in de ge-
meente. Zo heeft André van
Bergen, jarenlang gemeente-
raadslid voor de PvdA, gisteren
een bronzen discus gekregen.
Maar waarom een discus? Is
dit om een wegwerpgebaar te
maken? Om Van Bergen in
zijn vrije tijd bezig te houden?
In Brunssum weet men het
zelf niet. Er wordt doorverwe-
zen naar de ontwerper van de
schijf, kunstenaar Jean Hou-
ben. Maar deze is dood en
heeft het geheim van de schijf
mee het graf ingenomen. De
laatste Brunssummer die de
discus heeft gekregen is Van
Bergens schoonzoon John van
Dijk, nu burgemeester van
Vaals. Atletische familie moet
dat zijn. Overigens, als Van
Bergen en Van Dijk flink door-
trainen, kunnen ze over een
tijdje samen met één discus
uit de voeten.

Politiehond
bijt autodief

HEERLEN - Een politiehond
heeft een 26-jarige autodief op
de Koumenweg in Heerlen in
zijn arm gebeten. De man werd
na behandeling in het ziekenhuis
in een politiecel ondergebracht.

De Heerlenaar zat met een onbe-
kend gebleven compagnon in

twee Volkswagens Golf op een
parkeerplaats aan de Koumen-
weg. Een politiepatrouille merk-
te dat een van de auto's kort
tevoren was gestolen vanaf de
Honigmanstraat in het stadscen-
trum.

De mannen renden weg, maar de
politiehond pakte een van hen
bij een arm. De andere verdachte
ontkwam. De Golf naast de ge-
stolen auto was eigendom van de
aangehouden man.

Bij zestien auto's was de verlichting
niet in orde. Verder was een auto
niet APK-gekeurd, had er eentje
een gladde band, droeg een automo-
bilist geen veiligheidsgordel en reed
iemand zonder rijbewijs.

Jeugd mogelijk
in Sjtiel-pand

KERKRADE - Het pand van Dr
Sjtiel in Kerkrade wil de gemeente
gebruiken als jongerencentrum.
Misschien kan een jongerengroep
uit de wijk Bleijerheide hiervan ge-
bruik gaan maken. De jongeren
hebben de gemeente deze week ver-
zocht om een geschikte ruimte, op-
dat zij niet meer op straat hpeven te
vertoeven.

HOENSBROEK - De politie heeft
maandagavond bij controles in
Hoensbroek, Brunssum en Onder-
banken twintig automobilisten be-
keurd. De controles hadden plaats
op de Randweg, Emmaweg en
Bouwbergstraat.

Bekeuring voor
20 bestuurders

Nu blijkt dat WBL per appartement
echter 29.000 gulden tekort komt.
In totaal is dat 1,2 miljoen gulden,
reden waarom WBL van de bouw
afziet.

Trein stopt nog maar om het uur
VOERENDAAL - De stoptrein van Heerlen naar Maastricht stopt
eind mei volgend jaar in Voerendaal nog maar om het uur. Nu stopt
de trein nog elk half uur. De Nederlandse Spoorwegen heeft de
dienstregeling aangepast omdat tellingen hebben uitgewezen dat het
aantal reizigers dat opstapt op het station in Voerendaal te gering is
om de oude dienstregeling te handhaven.

Voerendaal krijgt
mini-containers

VOERENDAAL - De gemeenteraad
van Voerendaal is akkoord gegaan
met de aanschaf van mini-contai-
ners voor het gescheiden inzamelen
van huisafval. De tienduizend con-
tainers kosten de gemeente een half
miljoen gulden.

Medio volgend jaarkrijgt elke wo-
ning in Voerendaal twee containers
van 140-liter ter beschikking.

WD-raadslid Inneke Koning deed
in deraadsvergadering nog een po-
ging de aanschaf van containers
twee maanden uit te stellen voor
nader onderzoek. Zij kreeg daarbij

steun van de oppositiepartij Alge-
meen Gemeenschaps Belang (AGB).

Koning: „Containers zijn duur, on-
handig en nemen veel plaats in. Ik
had liever gezien dat de gemeente
was overgaan tot het invoeren van
de zogeheten 'dure' zakken."

Maar wethouder Huub Verhoeven
voelde weinig voor uitstel vanwege
de tijdsdruk waarmee de gemeente
nu al te kampen heeft. De vergade-
ring werd even geschorst voor na-
der overleg. Het voorstel van de
VVD werd uiteindelijk met elf tegen
vier stemmen verworpen.

Afscheid van
Van 't Hooft

en Van Bergen
RUNSSUM - De raad van Bruns-Urn heeft gisteravond afscheid ge-
"°men van het PvdA-raadslidndré van Bergen en van waarne-. end burgemeester Jan van 'tï*ooft.
r an 't Hooft riep de Brunssumse
aadsleden nogmaals op de strijd-,-1 te begraven. Hij was geduren-en acht maanden waarnemer.san Bergen ontving bij zijn af-
leid de bronzen discus van deëertieente Brunssum. De onder-leiding werd het laatst uitgereikt
, 1992 bij het vertrek van wethou-rer John van Dijk naar Vaals. Hetaadslid maakte zestien jaar deel
Ult van deraad.

Werkplaats Dr Sjtiel is onlangs
verhuisd naar Landgraaf. Onder-
zocht wordt hoe en voor hoeveel
geld het vrijgekomen gebouw kan
worden verbouwd tot jongerencen-
trum.

Eerste bouwsteen
activiteitencentrum
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BRUNSSUM - Gedeputeerde me-
vrouw M. Greweldinger legt van-
daag de eerste steen van het Activi-
teitencentrum voor gehandicapten
aan de Peerdendries in Brunssum.
Het huidige activiteitencentrum in
de voormalige school aan de Sale-
sianenstraat in Übach over Worms
verkast daar in juli van het komend
jaar in zijn geheel naar.

Het centrum heeft een bovenregio-
nale functie. Hoewel de meeste ge-
handicapten die het activiteiten-
centrum bezoeken afkomstig zijn
uit Oostelijk Zuid-Limburg, komen
enkelen ook uit Maastricht en om-
geving en uit Midden-Limburg.
Wekelijks komen veertig gehandi-
capten naar het centrum. Er werken
vijftien mensen.

. Vervolgvan pagina 1

UTH - Het besluit van de raad inuth om de onderhandelingen met
c
e eigenaar van het Op de Bies-
omplex in Schimmert over de op-an-g van 400 asielzoekers onmid-
j^tlijk te beëindigen was unaniem.
f

e reacties van de diverse raads-acties logen er niet om.

*^Th Suppers (Leefbaar Nuth):
>>Ue overeenkomst met Rödiger nietutten. Hij is niet vertrouwens-aardig. Asielzoekers weg en kie-en voor eigen burgers."
?<_ Jetten (fractie Groot-Nuth):

"INu wij dit besluit hebben geno-

Asielzoekers moeten van raad Nuth weg

'Rödiger is niet
vertrouwenswaardig'
men, moeten wij als raad geen half-
slachtig beleid gaan voeren. Niet
weer opnieuw met Rödiger aan tafel
gaan zitten. Geen contract, dus
asielzoekers weg. Doen wij dat niet,
dan zegt heel Nuth dat Rödiger een
loopje met ons neemt."
Guliël Erven (CDA): „Wij moeten
het opnemen voor de Schimmertse

gemeenschap. De buurtbewoners
van Op de Bies zijn niet gediend
met de vertragingstactiek van mijn-
heer Rödiger".
Raadslid Math Vliegen, fractievoor-
zitter van de zeven raadsleden tel-
lende Lijst Lenoir, dacht al meteen
aan de 'dag na het besluit. „Nu
Nuth de asielzoekersniet langer ge-

doogd, moet het college meteen
contact opnemen met het ministerie
en hen aanspreken op de voorwaar-
den in de overeenkomst. Nog de-
zelfde dag moeten de buurtbewo-
ners op de hoogte worden gesteld
van het raadsbesluit. Niet veel later
gevolgd door een gesprek met de
omwonenden."
Burgemeester Elly Coenen gister-
avond: „Ik neem meteen contact op
met het ministerie. Wie ik er ook
voor uit bed moet bellen."
P. Rijksen, directeur van het AZC
Schimmert, gaf gisteravond geen
commentaar. „Ik moet eerst alle ar-
gumenten van het raadsbesluit we-
ten. Daarna neem ik na overleg met
het ministerie een standpunt in."

Billboard

m a, m m SI regionaal
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Bekendmaking
Het waterakkoord voor de Middenlimburgse en Noordbrabantse kanalen.
Op grond van de Wet op de waterhuishouding en de Uitvoeringsregeling
waterhuishouding is onlangs het waterakkoord voor de Middenlimburgse
en Noordbrabantse kanalen (het waterakkoord-MLNBK) vastegesteld.
Aan dit waterakkoord nemen deel de waterschappen: De Aa, De Boven-
Mark, De Dongestroom, De Ham, De Maaskant, De Maas- en Diezepol-
ders, Peel en Maasvallei, De Zandleij, Het Hoogheemraadschap West-Bra-
bant, het Zuiveringschap Limburg, de gemeenten Eindhoven, Helmond, 's
Hertogenbosch, Oosterhout, Tilburg, Veghel, Vught en Weert alsmede het
Rijk, dat in deze vertegenwoordigd wordt door de directies Limburg en
Noord-Brabant van de Rijkswaterstaat.
In het waterakkoord-MLNBK hebben de genoemde instanties in het belang
van de waterhuishouding afspraken gemaakt over de wijze, waarop opper-
vlaktewater wordt afgevoerd naar dan wel wordt aangevoerd uit rijkswate-
ren. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen normale, afwijkende, onvoorziene
en calamiteuze omstandigheden. De afspraken hebben op allerlei waterhuis-
houdkundige aspecten betrekking, waaronder kwantitatieve, kwalitatieve en
financiële aspecten alsmede aspecten met betrekking tot de voor de aan-
en afvoer van oppervlaktewater benodigde infrastructuur. Bij het vaststellen
van het waterakkoord is zoveel mogelijk rekening gehouden met het beleid
en het beheer, zoals dat is neergelegd in de Derde Nota Waterhuishou-
ding, de waterhuishoudingsplannen van de provincies Limburg en Noord-Bra-
bant, het rapport Wateraanvoer en waterverdeling Limburgs en Brabants
kanalenstelsel en de beheersplannen van de aan het waterakkoord deelne-
mende waterschappen.
Het waterakkoord ligt vanaf 15 december 1994 gedurende zes weken ter
inzage ten kantore van:- Gemeente Weert, Beekstraat 54 (bureau Voorlichting) te 6000 AZ Weert;- Waterschap Peel en Maasvallei, Drie Decembersingel 46 te 5291 AC

Venlo-Blerick;- Zuiveringschap Limburg, Maria Theresialaan 99 te 6043 CX Roermond.
Tevens ligt een exemplaar van het waterakkoord ter inzage ten kantore van
de overige deelnemers aan het waterakkoord.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende
tegen het besluit tot vaststelling van het watersakkoord binnen zes weken
na de dag, waarop dit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen. Het
bezwaarschrift moet worden gericht aan:
Deelnemers waterakkoord-MLNBK,
p.a. Rijkswaterstaat, directie Noord-Brabant
Postbus 90157
5200 MJ 's-Hertogenbosch
De directie Noord-Brabant van de Rijkswaterstaat zal zorgdragen voor de
doorzending van het bezwaarschrift aan de daarvoor in aanmerking komen-
de deelnemer of indien het bezwaarschrift betrekking heeft op besluiten
van meerdere deelnemers aan die deelnemers.
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten:
a. naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit, waartegen het bezwaarschrift is gericht;
d. een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan

verenigen.
Indien een bezwaarschrift is ingediend, is het mogelijk om daarnaast een
verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een
dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de president van de Arrondi-
sementsrechtbank binnen het rechtsgebied waarvan de indiener van het
bezwaarschrift zijn woonplaats heeft. Het verzoek dient te zijn ondertekend
en ten minste te bevatten:
a. de naam en het adres van de verzoeker;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit, waartegen het verzoek is gericht;
d. de gronden van het verzoek (motivering).
Bij hel verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden
overgelegd.
Naar aanleiding van het verzoek kan de bevoegde president een voorlopi-
ge voorziening treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken
belangen, dat vereist.
Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening
wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de betrokken
Arrondissementsrechtbank wijst de verzoeker na de indiening van diens
verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoe-
ker binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht
moet worden voldaan.
Weert, Venlo, Roermond, 12 december 1994.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Weert,
de secretaris, de burgemeester,
mr. J.F.C, van Gilse L.B.M, van Maaren-van Balen
Het dagelijks bestuur van het waterschap Peel en Maasvallei,
de secretaris, de voorzitter,
B.A.M. Oolthuis C.T. Cornelissen
Het dagelijks bestuur van het Zuiveringschap Limburg,
de secretaris, de voorzitter,
mr. H.J.J.M. van Melick ir. G.C. van Wijnbergen

*VV **\%U Het Overloon 2Ifcf Postbus 155I 005t../;.. Zuid-Limburg 64°0 AD Heerlen

BEKENDMAKING
Ter voldoening aan het bepaalde bij artikel 16,
tweede lid, van de Gemeenschappelijke
Regeling, GGD OostelijkZuid-Limburg deelt
ondergetekende mede, dat op donderdag 15
december 1994 om 17.30 uur in het dienst-
gebouwvan de GGD aan het Overloon 2 te
Heerlen een openbare vergadering van het
Algemeen Bestuur wordt gehouden.

Heerlen, december 1994.

De Voorzitter,
Mevr. E.F.M. Coenen-Vaessen
. /

Autoverzekering
Waarom
betaalt
u nog

te veel
Wi| 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

_____!löëil Provincie „ Qhl „iNfSu Bureau Bibliotheekar^ .imbura postbus 5700
L__^_B» ■»■■■■_»*"■ *J 6202 MA Maastricht

tel. 043-897382

mededeling Beschikking
m390/50-94 Gedeputeerde Staten van Limburg maken

bekend, dat zij bij besluit van 29 november
1994 (nr. 8X3612) aan de Naamloze Vennoot-
schap DSM een vergunning ingevolge de Wet
milieubeheer hebben verleend. Het besluit heeft
betrekking op het wijzigen van een drietal voor-
schriften van devergunning ingevolge de Wet
inzake de luchtverontreiniging d.d. 28 juli 1992
(BU 52697), welke verband houden met het
realiseren van een incinerator voor de ABS-
fabriek te Geleen.

Terinzagelegging stukken
De beschikking, de aanvraag en de overige van
belang zijnde stukken liggenter inzagevan 15
december 1994tot 26 januari 1995en wel: - in
het Gouvernement te Maastricht (Bibliotheek)
tijdens de werkuren; - in het gemeentehuis te
Geleen tijdens dewerkuren en bovendien don-
derdags van 17.00 uur tot 20.00 uur.

Beroep
Tot 26 januari 1995 kan beroep worden inge-
steldbij deAfdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State door; a. degenen die bedenkin-
gen hebben ingebracht tegen het ontwerp van
het besluit; b. de adviseurs die gebruik hebben
gemaakt van de gelegenheid advies uit te bren-
gen over het ontwerp van het besluit; c. dege-
nen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen
die bij het nemen van het besluit ten opzichte
van het ontwerp daarvan zijn aangebracht; d.
belanghebbenden aan wieredelijkerwijs niet kan
worden verweten geen bedenkingen te hebben
ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.
Een dergelijkberoep dient te zijn gemotiveerd
en in tweevoud worden gezonden, aan de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Kneuterdijk22, 2514 EN Den Haag. Het
besluit wordt van kracht met ingangvan de dag
volgend op de beroepstermijn. Indien tegen het
besluit bij deAfdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State beroep is ingesteld, kan een
verzoek tot het treffen van een voorlopige voor-
ziening aan de Voorzitter van voornoemde
Afdeling worden gedaan. Het besluit wordt niet
van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

——— ' "" ' ' I I ■■■ I „-...._-..■, .11 ~ , , , , ■■ I ■ ■

* IDANIEL HECHTER
Paris

Kostbare
Herren-Lederjacken

in hochwertigem Lammfell
Nappa- und Veloursqualitaten

Ein Teil schoner und wertvoller
als das andere

Jacken kurz "5" 398'"99K- 598,-

T , , XW£,- 798,-Jacken lang l '6 .!£_<- 998,-

EDurchgehend freie Fahrt
zu ca. 1000 Parkplatzen .
rund urn SINN. w\K

Donnerstags bis
20.30 Uhr geöffnet. _^d _W^lJ__

_______B -^^*** ___.__________^v____)___
Samstag bis _^^É K^^ _Jl|^^mÉ
18.00 Uhr geöffnet. __KtFv2!J'_l

■^^É ___* ____^___M_k_____l

B.U-WAUiïïl. ._.. .!i___i .
a_.Cade _. "I Nomad Eagle JULES en Nico ■I lichtgewicht- 1 y n tr*m ga _^^^ ***m■nTfflTfT9__HW__M tentGobi; i 1 70 liter inhoud met IA

-_-___________l_-fi____-___________i een populaire / . --J verstelbare ruglengte || JV VI
■^■'- loorJeeVJloo * «* I van 239" "u 1 69.- I ■■!

.____■ tf^X ■%. voor 2/3 __ ff Cade rugzak Gienah n ujimi_éI^I \ '■■*■-! fjcTouncn. __ _ ** I ■ 1■.■{»"___»/l

_ _
I_■ IlLtiülvi___[t]■ ■ JCi■[_l]^l

_^Sf__>^ nu 199^. I SLAAPZAKKEN I M' "" "' W"^l"
* ,__________B_i^^^^^ " "**A *** M éW *9 _. _ ... Jf-._

____________
Ti if___ 111/-_._«*'" *\/% 55 liter van » TUDEUJK:

WANDELSCHOENEN 1 v-*- 3"«-| " 139- 99.- \Mr * hJf*—
o.a. Nomad, Volkl, Monte Sport, Raichle, Mephisto JÊ WW;'■ 'm van 249.-

Eenmaiig Hanwag wandelschoen Uwe Goretex wandelschoen JR "*M| \ ] 89."
;;);"-* wËiè? _9____lc_____ ___9I_BL cricci .^^^^h __■_____■ ______ _____ .. o_q

it _____! I " ra■■ Ww\r^ B-^ rfc*^ |||T.-_»wsfl H| :" iwTH. *___ _f_l _#__

Een aanrijding, een val bij het sporten... jehoofd maakt een heftige slingerbeweging. Na enigetijd krijg jehoofd- en nekpijn,
duizelingen, concentratieverlies. Jegaat nietmeer uit, op het werk vlot 't niet meer. "Dat gezeur..." wordter over jegezegd. v^Ö^-k — ___£=»*

Het zou weleens een WHIPLASH kunnen ziin. Jaarlijks ziin er zon 30.000 niet-geregistreerdeslachtoffers. **.*J ©-^&* '

Nederlandse Stichting Whiplash Patiënten

[LEKKER VOORDELIGE KERSTDAGEN
KALKOENFILET. 10.98 VARKENSFILET 11.98 HELE KALKOEN kilo 6-
KONIJNEBOUTkIoII. 98 SOEPKlPdepvresklo 3.98 KIPFILET kilo 9? i

RU. SOEPVLEESk,o9.98 RUNDERLAPP.kIoI2?8 KALFSBILkIo 32?'
l

" ' „..,„,«„„ ' ' . ■■■■■■"■■■, l
KOGELBIEFSTUK 28?8 VARKENSHAAS 22?8

KALKOENROLLADE 8_?8 o_fH >QA9B -i _J9B _F9B EENDEBORS____ET____n
HOLL. BIEFSTUK Z4. KOPHAAS I /. KALKOENPOULET 7. -y*

-1098 -i -fl on >198 KONIJN OP SCHAAL/■
ACHTERMUIS I_J. FRICANDEAU I. KALKOENBOUTEN 4. Hi&

ifcgs Q9B Q9B HEEL KONIJN lU.
ROSBIEF lbr HAMLAPPEN __J- HANEBOUTEN O. agB

4O98 Q9B C9B HAZEBOUTEN Sla
BRAADVLEES 1 __.. VERSE HAM öi DRUMSTICKS O. 00g£

i>|9B 098 098 HAZERUGFILET £.\j* E*
RUNDERTONG 14. VARKENSROLLADE O. KUIKENBORST M/B O. Q g*

998 798 £98 WILOPOULET O». VARKENSPOULET /■ MAISKIPPEN D. pi■ —' I —I " 1 I -tz .
ld _jVi7_.;l=R. ]

M__fMM-_^__________________________É_a_l ÉMM>aaaMa^^Mi|t^j BE^EwMMM_____Él..iMÉiÉ----i

KALFSSCHOUDERI9? 8 LAMSBOUT M/B 11?8 MAGER GEZ. SPEK 7?8
GEK. WORST 350 GR 1* !!____

KALFSHOOGRIB 17?8 LAMSCOTELETTENI4?8 KOUDE SCHOTEL 6?8 LIMB. DROOGWORSt9>
u*—^ _^^^^^_^_ «_____________________________________ r .

A -.^^^^^-^ _n__^^^\ BRUNSSUM JULIANASTRAAT11 .mm *Wm \ HEERLEN HEERLERBAAN 108
y^y^-^M &____"_____■ *********** 1^ -^ ____■____. \ SITTARD VEESTRAAT 42

MAASTRICHT (AMBY) LINDEPLEIN 1

____________-_________Hi^.Hd_l_l|:-lflEk.l^^

Il

/ V__ÉÜÉÉIH nij_L. ________
**** " b^*

36 mnd. lage rente lening. Slechts 5,9%. _

g m 1 ... .&

15 mnd. lang 0% rente. _.

_^__ _.!- _w_i_iM____i____i_r~"^_
___/ / r" -__■___________________ _____JB____________i ________9

Gratis stuurbekrachtiging t.w.v. f 1.595,-

Bakken met voordeel.
U zit krap, maar wilt graag wat ruimer rijden? Dan wordt het hoog tijd voor 'n bezoek aan de

Suzuki-dealer. Want die heeft nu bakken met voordeel. Bij aankoop van een Swift Sedan (u weet wel, diemet
die grote achterbak) kunt u namelijk kiezen uit drie aantrekkelijke aanbiedingen:

1. Een lening voor 36 maanden tegen de belachelijk lage rente var\ 5,9%. Stel, u leent f 7500,-.
Dan betaalt uvoor uw nieuwe Swift Sedan slechts f 228,- per maand.

2. Gedurende 15 maanden rijden zonder rente bij een maximale lening van f 15.000,-. 0% dus.
U kunt op uw vingers natellen dat u dat flink veel voordeel oplevert.

3. Gratis stuurbekrachtiging t.w.v. f 1595,-. Dat wordt dus een SwiftSedan met alles drop en dr an.
We weten 't: we zijn geswift. Nu u nog.

FEEL FREE, FEEL $ SUZUKI
Suzuki Swift 1.3 Gl vonof f 26995,-. Swift 1.6 GLX vanaf f 29995,- Prijzen mcl BTW, excl kosten rijkloar maken, excl. afgebeelde lichtmetalen velgen Finonciering wordt
verstrekt op huurkoopbasi* (met-doorlopend krediet) volgens de gebruikelijke voorwaarden van Suzuki Finanaal Services ISFSI AJle kredietaanvragen worden door SfS
getoetst bij het Bureau Krediet Registratie te Tiel Een folder en voorwaarden zijn bij de dealer verkrijgbaar.

voorbeeld consumentenprijs aanbetaling kredietsom looptijd kredietvergoeding effectieve rente termijnbedrog prijs bij verkoop
ltnniii op jaarbasis per maand op afbetaling xx

*1 26.995,- U.995,- 15000, 36 maanden 1369,20 5,9% 454,70 16.369,20

'2 | 29.995,- ] 14.995,- | 15.000,- 15 moonden 0,- 0,0% 1.000,- 15.000,-
-xx exclusief decx_nbeta_ng/inr_ftl

BRUNSSUM: Auto Heral/Alcars, Haefland 15, 045 - 25 97 97 / 25 22 44.
HEERLEN: Autobedrijf Bos Heerlen 8.V., Grasbroekerweg 9, 045 - 72 45 45.

SITTARD: Suzuki H.LM. 8.V., Rijksweg Zuid 212, 046 - 52 12 15.
ST. JOOST-ECHT: Autobedrijf Vossebeld, Hingerderstraat 28, 04754 - 8 19 17 / 8 27 54.
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JNSTONE/MONTFORT - Huub Rothengatter, manager van
Os Verstappen, ergert zich dood aan de geruchten die nu de,ereld in zijn geholpen als zou er voor de Montfortenaar geen

meer zijn bij Benetton. „Ik weet precies wat Jos Ver-
aPpen en Flavio Briatore getekend hebben. Laat ik het nog.a _r eens een keer duidelijk stellen: Jos heeft voor 1995 een
°ntract met Benetton. Daarin staat alleen vermeld dat er na

. races een tussenbalans wordt opgemaakt en er dan verder
'1 Worden gekeken. De tien races die Verstappen dit jaar al
eeft gereden, staan hier helemaal buiten."

Datj contracten, zeker in de formule
d/aak niet meer waarde hebben
.<_ van een voc _e papier, is Ro-

(J-Satter bekend. „Dat weet ik
0 > maar moet ik me daar druk
d r maken? Tot op de dag van van-
ik, 8 is Briatore alle afspraken na-
(Ornen. Op dit moment is er to-
l„S .n aanleiding om te twijfe-

Ju mocht Briatore binnenkort toch
tyj,,Samenwerking met Verstappen

'en beëindigen? „Dan heeft hij

een probleem. Natuurlijk kan een
contract afgekocht worden, maar
dat gaat met heel veel geld gepaard.
Ik kan me niet voorstellen dat ze
het talent van Verstappen zomaar
dumpen en er ook nog een hele
smak geld bijdoen."

Daar gaat Verstappen zelf ook niet
vanuit. „Als het team een nieuwe"rijder aantrekt, zal ik toch wel één
van de eersten zijn die iets hoort. Ik
heb niets gehoord."
ToekomstJong Oranje

doet plicht
Over de toekomst maakt Verstap-
pen zich niet druk. Mocht Benetton
contractbreuk willen plegen, dan
kan Verstappen zich met het daar-
voor geïnde geld bij andere teams
inkopen. Met Tyrrell en Arrows zijn
al in een eerder stadium contacten
gelegd voor het geval dat, terwijl
ook Simtek in de markt is. Dat
team, dit jaar een van de kneusjes
in de formule 1, schijnt inmiddels
ook eigendom te zijn van Flavio
Briatore en van plan zijn een flinke
financiële investering te doen om
aansluiting met de sub-top te krij-
gen.

Verstappen rekent echter op een
vervolg bij Benetton. De goede ver-
standhouding met wereldkampioen
Michael Schumacher speelt daarin
een belangrijke rol. De Duitser
heeft meer dan eens verklaard een
goed woordje voor de Limburger te
doen. Hoeveel dat waard is, zal
moeten blijken.

- Het kruimelwerk
?aat Jong Oranje redelijk af, nu
et grote werk nog. De talentenal Nederland deden gister-, v°nd in Utrecht niet meer dan
Uti plicht. De ploeg van bonds-. ach Rinus Israël won in het,r .fnatte en vrijwel lege sta-
'on Nieuw-Galgenwaard met

."O (2-0) van Luxemburg. De
0 .punten kwamen in de eer-

I e helft op naam van Fuchs
~trafschop) en Makaay. Laatst-
genoemde scoorde vlak voor
,']d opnieuw. In groep 5 van het
kwalificatietoernooi voor de
ruropese titel heeft de Israel-r'gade nu zeven punten uit

.r wedstrijden vergaard. Eer-er werd al met 4-0 gewonnenan- het zwakke Luxemburg,
y*- in drie groepswedstrijden
let tot scoren kwam. Tegen de
oricurrenten Noorwegen (1-0

en Tsjechië (2-2) ma-
sseerde Jong Oranje duur

Puntenverlies. Slechts de
Sfoepswinnaars plaatsen zichv°or het vervolgvan het EK.

Jf^erland - Luxemburg 3-0 (2-0)- 25,u<_s 1-0 (strafschop), 42. Makaay
j,"°> 87. Makaay 3-0. Scheidsrechter:

,' _er (Den). Toeschouwers: 600. Gele
v? an: Kunen (Lux).

Roorda (FC Groningen);
(.'erklau (FC Utrecht), Schuiteman

.verkusen), Ooijer (Volendam, 70.*Eu .r/Ajax)) en Fuchs (PSV); Reizi-
?*r (Ajax), Hoekstra (PSV) en Oulida
fflax); Rorije (Go Ahead Eagles, 59., ayfair/PSV), Makaay (Vitesse) enJ* -s (Willem II).

Weer record
Ferguson
LONDEN - De Schotse voetbal-
ler Duncan Ferguson heeft op-
nieuw voor een record gezorgd.
Anderhalf jaar geleden verruilde
hij Dundee United voor Glasgow
Rangers. Het transferbedrag van
tien miljoen was een record. Gis-
teren verkaste de spits, wederom
voor tien miljoen gulden, naar
het Engelse Everton. Nooit eer-
der in de geschiedenis gaf de
club zoveel geld uit voor een spe-
ler.

Twee aanvallers bij LuxemburgArthur Numan ofRob Witschge links op middenveld Oranje

Advocaat twijfelt ROTTERDAM - Waar Oranje zijn voorbereiding
begon zonder de 'buitenlanders', moest de Luxem-
burgse bondscoach Paul Philipp het afgelopen
weekeinde stellen zonder zijn drie profs. Hellers
(Standard Luik), Strasser (Metz) erf Langers (Ein-
tracht Trier) meldden zich net als Jonk, Winter en
Roy pas na het voldoen van hun clubverplichtin-

gen. Op 7 september, tijdens Luxemburg - Neder-
land(0-4), liet de bondscoach die in negen jaarnog
nooit een interland won, één spits opdraven. Dat
was Roby Langers van Eintracht Trier. Nu, voor de
toch als lastiger beschouwde uitwedstrijd, stelt hij
zelfs twee aanvallers op. Dany Theis, van JeunesseEsch, is vrijwel zeker de tweede.

DOOR YPE MINKEMA

oefenvoetbal

sportkort

Inter Milan
uitgebekerd
MILAAN - Het rampseizoen
neemt voor Inter steeds grotere
vormen aan. De club van de Ne-
derlanders Dennis Bergkamp en
Wim Jonk verdween gisteravond
in de kwartfinales uit het Itali-
aanse bekertoernooi. Na de eer-
ste wedstrijd tegen Foggia met
1-0 te hebben gewonnen, ging
het in de competitie ook al slecht
presterende Inter in het tweede
duel na verlenging met 2-0 ten
onder. Bergkamp was door een
blessure afwezig, Jonk bereidt
zich met het Nederlands elftal
voor op de EK-kwalificatiewed-
strijd tegen Luxemburg.

Klinsmann
commentator
LONDEN - Jürgen Klinsmann
gaat als eerste nog actieve voet-
baller optreden als televisiecom-
mentator bij de BBC. Per 1 ja-
nuari zal de Duitse international
op zaterdagavond 'de wedstrijd
van de dag' verslaan. De spits
wordt de collega van de voorma-
lige Engelse international Gary
Lineker, die na de beëindiging
van zijn carrière in Japan bij de
BBC in dienst trad.

Ronaldo
geselecteerd
RIO DE JANEIRO - PSV'er Ro-
naldo is door bondscoach Zagalo
opgenomen in de selectie van
Brazilië. Die speelt 23 december
een vriendschappelijke wed-
strijd tegen een uit Serviërs en
Montenegrijnen bestaand team.
De in Spanje spelende vedetten
van het WK '94, Bebeto (Depor-
tivo) en Romario (Barcelona),
ontbreken bij de wereldkam-
pioen. Ze krijgen geen toestem-
ming van hun clubs.

Fors verlies
schaakteam
MOSKOU - De Nederlandse
schakers zijn bij de Olympiade
in Moskou na een uiterst zwakke
twaalfde ronde weggevallen uit
de top. De ploeg verloor met
flinke cijfers (1/2-3 1/2) van En-
geland, dat de koppositie over-
nam van Rusland I. De oude
koploper speelde binnen ander-
half uur via vier remises 2-2 te-
gen het tweede team van Rus-
land. Engeland heeft een half
punt voorsprong op Rusland I en
Bosnië-Herzegowina.

Sponsor van
17 miljoen
ATLANTA - Het organisatieco-
mité van de Olympische Spelen
in Atlanta heeft een sponsorcon-
tract ter waarde van ruim zeven-
tien miljoen gulden afgesloten
met het beveiligingsbedrijf Borg
Warner Security. Het bedrijf zal
tijdens het evenement zorgen
voor de veiligheid van de spor-
ters en toeschouwers.

Duitsland
te sterk
CALMBACH - De Nederlandse
tafeltennissters hebben nauwe-
lijks nog uitzicht op het bereiken
van de finale van de Europese
Superliga. De ploeg van bonds-
coach Engel verloor het eerste
duel in de halve eindstrijd van
titelverdediger Duitsland met
1-4. Alleen Mirjam Hooman won
in Calmbach een partij in het en-
kelspel. De return in Nederland
is op 17 januari.

Nieuwe baan
Maradona
BUENOS AIRES - Diego Mara-
dona gaat op 4 januari als trai-
ner aan de slag bij de Argentijn-
se eerste-divisieclub Racing
Club. Volgens voorzitter Juan de
Stefano heeft de voormalige in-
ternational, die op het WK in de
Verenigde Staten op dopege-
bruik is betrapt, het voorstel
aanvaard om trainer van de club
te worden.

De Boer

eën flitsend slot van de verkiezings-
campagne. „Je hebt," adverteerde
de middenvelder van PSV, „tegen
Luxemburg natuurlijk een aanval-
lend concept nodig. Maar het ge-
vaar dreigt dat er te veel spelers
voor de bal komen. Er moeten ook
controlerende spelerszijn." Dat kan
Numan namelijk als de beste.
De twijfel van Advocaat komt op
een wel heel opvallend moment.
Vandaag is hij immers nog bonds-
coach, morgen ineens clubtrainer
van PSV. Numan lacht. Hij was er
op voorbereid. „Die vraag kon ik
natuurlijk verwachten." Een ant-
woord hoefde hij niet te geven. Wit-
schge ook niet. De Feyenoorder
droop - van de regen - af naar de
bus.

d^ORDWIJK - Wim Jonk pakte er
{j,.ect een uit de stapel, Danny

stak automatisch zijn hand
v " Ronald de Boer pikte er in het
Lo^ __aan eentje mee. De hesjes,

ofdprijzen tijdens de trainingen
v " Oranje. De internationals hoe-
l^1 geen opstelling te horen, ze wil-
W e _es zien. Dat is bijna altijd
|j verschil tussen de basis en de
<ia. en voethallers weten zeker
._ Ze vanavond mogen optreden

( sen dreumes Luxemburg, vier we-
%y zeker dat ze niet in de basis
t aan. En de laatstetwee, die wach-
e _Vn sPannm_ al- Arthur Numan
j Rob Witschge moesten de laatste
1- Ben in Noordwijk hun hesje de-
t,, Bondscoach Dick AdvocaatSfeltnog.
v rolverdeling stond al zo lang
i^ 51- Rob Witschge speelde vaak
_n D*J Feyenoord, maar faalde

}J*e-lijk nooit in Oranje. Arthur
{w^an was een van de weinige
Li ers in vorm, maar kon dat in*J. Nederlands elftal nooit bewij-
y.' 1- Witschge kreeg het vertrou--- **" Onbeperkt, leek het. In zijn
t>i u e wedstrijd als leidsman is
g.c* Advocaat echter plotseling
Uv^ twijfelen. Witschge moest
jj ,cc dagen achtereen zijn hesjeverwege de partij afstaan aantl^an. De PSV'er mocht ook tij-
{^s de laatste training samen met
Kt\ e voorzetten van de linker-

_t verzorgen. Alweer een aanwij-
m| 8- Numan had de grootste moeitejw| Jubel te onderdrukken. „De
.t i?Scoacn is er blijkbaar nog niet

' klonk het.

Advocaat heeft al niet te veel con-
trolerende voetballers, verdedigers
zijn er ook nauwelijks te vinden in
zijn selectie. Dat zou ook een la-
chertje zijn tegen een tegenstander
van het niveau-Luxemburg. Valckx
en Frank de Boer, dat zijn de man-
dekkers. Maar wat nu als halverwe-
ge de training één van de twee wit
weggetrokken wegduikt in de dug-
out? Dan rennen vier camerateams
in volle bepakking over het veld om
de zieke Ajacied in het beeld te van-
gen. „Beetje misselijk," mocht hij
zeggen. lets verkeerds gegeten
soms? De Boer: „Maar ik heb het-
zelfde gegeten als de rest." Of hij
kon spelen? „Nou, nu in ieder geval
niet." Zelfs bondsarts Frits Kessel
werd voor de tv gesleept. Gniffe-
lend over zo veel drukte stapte hij
de bus in. „Niks bijzonders. Dat is
vanavond gewoon weer over

_Bw

uitgelezen moment dus voor
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" Verstappen (midden) ziet nog geen reden om aan de loyaliteit van teambaas Flavio Briatore (links) te twijfelen RechtsMichael Schumacher. Foto. DRIES LiNSSen

Van onze correspondent
ARNO RöMGENS

HOENSBROEK - EHC-trainer
Joop Dacier heeft gisteravond zijn
spelersgroep laten weten, dat hij
met onmiddellijke ingang opstapt
bij de Hoensbroekse hoofdklasser.
Het uitblijven van prestaties is de
voornaamste reden voor zijn ver-
trek. De trainingen worden deze
week geleid door Henk Duut, die
officieel in dienst is van Fortuna
Sittard, maar toestemming heeft om
EHC voorlopig uit de brand te hel-
pen. Binnenkort hoopt EHC een
nieuwe trainer te kunnen presente-
ren.

Zondag (uit naar WVO) speelt de
Hoensbroekse formatie de laatste
wedstrijd vóór de winterstop. Tij-
dens dat duel zal bestuurslid Karel
Bauling als coach fungeren. EHC
startte het seizoen slecht. Ondanks
de komst van gelouterdevoetballers
als René Hofman, Joep Zenden, Ri-

Henk Duut staat voorlopig voor spelersgroep

Trainer Dacier
stapt op bij EHC

chard Gerringa, John Camp, Ri-
chard Custers en Roger Hartgerink
slaagde het team er niet in aan de
hoge verwachtingen te voldoen. Na
negen duels had de ploeg pas vijf
punten. Even leek het beter te gaan.
Eén overwinning en één gelijkspel
volgden. Afgelopen zondag ging
het, thuis tegen debutant DBS, op-
nieuw mis: 0-2. Na twaalf wedstrij-
den heeft de traditierijke hoofd-
klasser pas acht punten. „De wil om
te winnen, ontbreekt bij te veel spe-
lers," liet aanvoerder Ton Duyf en-
kele weken geleden al weten.

Joop Dacier, vorig jaar succesvol bij
Heerlen, werkte pas sinds het begin
van deze competitie bij EHC. Da-
cier (41, en oud-doelman van Roda
JC) maakte na het bekend maken
van zijn beslissing een tamelijk
aangeslagen indruk. „Vind je het
gek? Er zijn leukere dingen in het
leven. Ik heb tot nu toe in de voet-
ballerij veel positiefs meegemaakt.

Vorig jaar, bij Heerlen was alles ho-
sannah. Nu maak je de keerzijde
van de medaille mee. Maar ook dat
moet jekennelijk een keer ervaren."

Over de redenen voor zijn ontslag
spreekt Dacier klare taal. „De pres-
taties bleven gewoon achter bij de
verwachtingen. Het bestuur stelde
daarom een gewijzigde constructie
van de technische staf voor. Daar
ging ik niet mee akkoord. Daarom
was mijn besluit vlug genomen. Hoe
de spelers mijn mededeling hebben
opgenomen? Geen idee. Ik kan nie-
mand in het hoofd kijken. Mijn le-
ven gaat in ieder geval verder. Ik
heb voorlopig de tijd om mij te
oriënteren op een nieuwe functie in
de voetballerij."

Die 'gewijzigde technische con-
structie' zou inhouden dat Karel
Bauling meer bevoegdheid op het
technische vlak zou krijgen. Een
redmiddel dat EHC in het verleden
herhaaldelijk (en met succes) heeft
toegepast. Overigens is Joop Dacier
al de 21ste trainer in het Limburgse
amateurvoetbal, die dit seizoen
voortijdig opstapt.

" Oranje aan de wandel. Aanvaller Youri Mulder (rechts) bijt het spits af. Foto; ANF

Verstappen vertrouwt Benetton
Manager: 'Als team van Jos afwil, hebben ze een probleem'
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sport

VKC - De Leeuw

" VOETBAL - De Turkse voet-
balclub Fenerbahce heeft trai-
ner Holger Osieck ontslagen.
Als opvolger van de Duitser wil
het bestuur Gordon Milne con-
tracteren. De Brit werkte eerder
zes jaar bij Besiktas, maar
trainde het afgelopen jaar een
club in Japan.



IVI JOHMA■— I ' ZALMSALADE-
SCHOTEL * QQRond 600 gram t._7_7

QUICHE CHAMPIG-
NON, LORRAINE OF
BROCCOLI
Verpakt Q AQ375 gram _4__T o.*r__7
BLADERDEEG
Uit de diepvries,
2-pak 900 gram O QQ

__T___ __"■-/-/

ZEEDUIVEL
OF ZALM IN
BLADERDEEG
Uit de diepvries,
pak 260 gram C QQ

J6-.99 _/■ _7 _7
MAITRE PAUL
KERSTSLAGROOM-
TAART
Uit de diepvries, Q QCdoos 900 gram %s _*/__.

MAASLANDER 48+
Vers van 't mes, Q Qf\
per kilo JL?___r .7. -7U
MAASLANDER
BELEGEN 48+
Vers van 't mes,
perk"> 0^12.90
CIABATTA
Voorgebakken,
verpakt 225 gram 1 QQ1.0.7

y^~' CALVÉ DANONE aJÊÊê^
f* __»-__», \ BORRELNOTEN CROISSANTS OQQ #^^J«PPBk

0 Diverse smaken, Blikje 240 gram 3.39 __..._*O fF

______#' 7 .Jm^M FRANS STOKBROOD
JÉr -_-^____-__-__B_-l 'T^rAJ.n Voorgebakken, 17Q

HALVE PERZIKEN ~ ,-# ".^*SÊÊ Wt V& *~' *
blikZB2oe

. am°P'
1 Tft % ,"______T W\^:Wys&& mt

KERSEN
ZONDER PIT 'Op lichte siroop,
pot 350 gram *| QQ

J_69 LwOV
FOND
Vis, vlees of gevogelte,
pot 380 ml O Qf%
FOND WILD A AEL
Pot 380 ml Sv4_T 1 _J
CALVÉ SAUZEN
Diverse soorten,
flesje 250 ml 1 "7Q
HONIG
VARIATIESAUZEN
Wit, rood of bruine sauzen,
doosje 1 OC

,Z39 !■__■_/
HAUST TOAST
Diverse soorten,
doosje 100 gram 1 CAl. _)_-!
BUITONI
MELBA TOAST
Naturel,
doosje 100 gram f\ QQ

J_69 ____/. .7.7
Sesam of rond,
doosje 100 gram 1 OK

_■■_.- 1■_£■._/

ROOMBOTER AMAN-
DELKERSTKRANS
Doos 500 gram "T C/\

BSO /-DU
I .^PZ- I *

wat dachtvrh
van ditkerstpakket.
GRASBOTER , 'v BOURBON DESSERT
Pakje 250 gram p QQ y| k^jf- JOS pOELL ""■J^^S"^— A 0F YOGHURT

l-^-*^^ _M^-:S^^ . !^^_^^s>: Doos a 6 stuks JL» _/_7 «rlïb Diverse smaken 1 1

drsj^C^ram' ]QQ Doos al2stuks JL-HT 1.0.7 jmÉÊÉf\JjM* Bi°jt 213 gram IQQ
CRODINO UJÊ , JAMBON D'ARDENNES SINAASAPPELSAP"

__ {tfffMT^^, TH» ■ "ü^ HP^ --'_i____v_____l I»P^ I lif rl_f\ hoHioninrre__f*_öl_____- l_lMr\wMrr____i_LwMi

RINEAU BORDEAUX *S§ÊÈ^ J%^tki GESTOOMDE Üe-"""« Ift THEELICHTJES
Rouge of blanc, V^ \mß) MAKREEL WËÉ __ i ddp ß .._.ti-m Wit- Q ORfles 0.75 liter QC .«gr Uit de verse visafdeling, i____l_i s'jTjtbUUItJ: __ _ doos a 100 stuks O. .7 _J

j_-4_T *k.7D Der stuk O Af\ MÉTfiiliï lilf 6s
" fi QQ 'perstuK 2 4Q ± l6oogram 0._7_7 KALKOENFILET

BEAUJOLAIS -OF _-.-_-._'

/~\^ ... .ii88.... ..... Per 100 gram -| "TC

_r * *t" ui'i o_*\r_ '^j/pi:' Iffl HP'" ,/.%' J0O JTR' _# BP^__S BP^''d&&' E%

'**** ■■■■■mmmoolo^ Ê r>

I 50.14.94. -^f__r A^uMMMM Aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 17 december a.s.. I .I 46gjCJfCX
Lage prijzen en winkelgemak onder één dak.

Limburgs Dagblad Woensdag 14 december 1994 " 22



14 december 1994 " 23

Van onze correspondent
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res.eredivisie

Fortuna S. 2 -Heerenveen 2 1-2
PSV 2-Roda JC 2 1- 2
Den Haag 2-FC Twente 2 2- 1
Feyenoord 2 -FC Utrecht 2 1-2
Vitesse/Ar. 2 -Ajax 2 3-3

Sparta 2 12 9 1 2 19 30-12
RodaJC2 13 7 2 4 16 32-22
Ajax 2 10 6 3 1 15 32-13
Vitesse/Ar. 2 12 7 1 415 22-20
PSV 2 12 5 4 3 14 21-13
Feyenoord2 11 7 0 4 14 22-17
FCTwente2 11 5 1 5 1122-18
FCUtrecht2 13 4 3 6 1117-26
Heerenveen 2 11 4 2 5 10 16-23
Willem II 2 113 0 8 6 14-35
Fortuna S. 2 12 2 1 9 5 14-29
Den Haag 2 12 2 0 10 4 14-28

Babangida velt reserves PSV

'TTARD - Na een totaal verslapen eerste helft - met een rust-
*and van liefst 6-13 - slaagden de handballers van Horn/Sit-? _lia er na de pauze met veel kunst en vliegwerk nog in een
j-21 gelijkspel uit het vuur te slepen tegen het veel lager ge-

casseerde Tachos. De Waalwijkers, die onlangs in een thuis-
Uel E en O duchtig afdroogden, waren veertig minuten heer,n meester op het Sittardse parket. Niet alleen veel eerder en,eter bij de les, maar ook qua spelopvatting deregerend lands-
atftpioen veruit de baas.

rdia presteerde al vaker slecffi
in midweekse wedstrijden en hel
was ditmaal niet anders. Terwij
-Tachos met een beweeglijk_
4-2-dekking de mat opererende Sit-
tardse aanval gemakkelijk onder
controle kon houden, was het aan-
valsspel van de Brabanders het
aankijken meer dan waard. In ieder
geval veel te snel voor een Sittar-
dia-defensie die zich regelmatig op
het verkeerde been liet zetten. Bin-
nen twintig minuten leidden de
Brabanders met 4-10 en omdat ook
die koude douche de Sittardenaren
niet kon wekken kwam er nauwe-
lijks verandering in de marge.
Sittardia-coach Ton Velraeds die
met de jongeMaas, in plaats van de
falende Consten, een poging had ge-
daan het tij te keren had aankno-
pingspunten te over voor zijn dag-
opening. In eerste instantie leek ook
die verspilde moeite, maar na 7-14
en twee gemiste strafworpen, kwam
er geleidelijk licht in de Sittardse
slaapkamer. Ook voor het ontwa-
ken namen de Sittardenaren hun
tijd, maar met Consten en Nusser
eenmaal volledig bij de tijd werd
het verschil steeds kleiner: 14-17 na
45 minuten.

Pettersson niet
rijpvoor Ajax

- Jörgen Petters-
«

n acht zich nog niet rijp voory avontuur bij Ajax. De
spits is naar zijn land

J^ggekeerd. De technische staf
ij. 11 de landskampioen onder lei-
d .f. van Louis van Gaal wilde
H *** een contract aanbieden. De
k §entienjarige spits, die afgelo-
v n seizoen vijftien keer scoorde
°r Malmö FF en voor Jong

lieden uitkwam, wap twee we-
op stage bij Ajax. Zaterdag

jC'orde hij nog twee keer voor
y. tweede elftal tegen Haarlem.Jl viel in de slotfase met kramp

Eerstezegevoor Frankrijk
- Frankrijk heeft in

rn -e de eerste zege in devoor-des van het EK voetbal ge-
i ekt. De 'Haantjes' versloegen

puntloze Azerbeidzjan in
j>a°zon met 2-0. Jean-Pierre
j Pin en Patrice Loko maakten
..doelpunten. Het was Frank-
J>. vierde wedstrijd in groep 1.' vorige drie partijen tegen. ntereenvolgens Slowakije,
(uetï_nië en Polen eindigden in

Schalkenaluitgeschakeld

- Sjeng Schalken
o?*ft in de eerste ronde van het
'aHenger toernooi in het Tsje-

Jische Prostejov een verras-te nederlaag geleden. Schal-
ie

ft die derde geplaatst was,
°est tegen de Tsjech Tomas Zib

j "treden. Schalken verloor met
-H

6"4 Van eZe niCt °P e We"

i dranglijst voorkomende spe-

De Sittardse doelpunten kwamen
op naam van Consten (8, waarvan 7
na derust), Nusser (6, waarvan 5 na
de rust), Schuurs (3), Tummers en
Van Olphen (beiden 2). Haak en Ed-
gar van Mierlo waren, met elk 5
treffers, de beste schutters aan Ta-
chos-zijde.

Minder dan twee minuten voor het
eindsignaal voltooide Harold Nus-
ser de inhaalrace (20-20), maar
moest er nog een uiterste krachtsin-
spanning van doelman Dick Mas-
tenbroek aan te pas komen om de
stand in evenwicht te houden. Een
verdwaasd Tachos leek de verdien-
de overwinning toch nog te pakken
toen Remco Haak, dertig seconden
voor tijd, voor 20-21 zorgde. Amper
tien seconden had een getergde
Nusser daarna nodig om in zijn
eentje de niet meer verwachte ge-
lijkmaker te scoren.

Fortuna 2
Het reserve-elftal van Fortuna Sit-
tard heeft een nipte 1-2 nederlaag
tegen Heerenveen 2 geleden. Fortu-
na nam van meet af aan het heft in
handen, wat de Friezen de kans
bood te counteren. In de vijfde mi-
nuut leverde dat al succes op door
Hennie Meijer; 0-1. Na de hervat-
ting scoorde Vroomans voor de
thuisploeg; 1-1. Het was opnieuw
Hennie Meijer die de Friezen op
voorsprong bracht. Dit maal defeni-
tief.

EINDHOVEN - De reserves van
Roda JC hebben in Eindhoven een
verrassende 1-2 overwinning op de
reserves van PSV geboekt. In de
eerste helft verzuimden de Eindho-
venaren het karwei af te maken,
waardoor Babangida - die na rust
inviel - de kans greep matchwinner
te worden. In de 47ste minuut
scoorde de Nigeriaan de openings-
treffer. Op snelheidpasseerde hij de
PSV-verdediging inclusief doelman
Menzo. In de 75ste minuut moest de
wedstrijd stilgelegd worden omdat
scheidsrechter Takacs door een
zweepslag werd getroffen. Grens-
rechter Smeets nam de honneurs
waar en bracht de wedstrijd tot een
goed einde. In de spannende slotfa-
se stond Babangida weer aan de

basis van een Roda-doelpunt. Vanaf
de achterlijn bracht hij de bal voor
het doel van Menzo, waar Roy van
de Heuvel klaar stond om 0-2 te
maken. Larossi scoorde tegen na-
mens PSV.

De beloften van Roda JC spelen
donderdag tegen de beloften van
het Belgische Anderlecht. Het duel
vindt plaats op Kaalheide. Aanvang
19.30 uur.

MVV 2
Een uitstekend spelend MW 2, met
Thai en Hofman in de gelederen,
heeft een ruime en verdiende 6-1
overwinning tegen RKC 2 geboekt.
In de eerste helft was het alles wat

MW de klok sloeg en bij rust had-
den de Maastrichtenaren al een
comfortabele 5-0 voorsprong.

EC-iïnales in
Wenen en Parijs

FA handhaaft
boete Spurs

.DEN - De Engelse voetbal-
J^d FA heeft het advies van de

-tragecommissie ten aanzien
j" de strafvermindering van
h 'tenham Hotspur overgeno-
v e 1- Dat betekent dat de club"J1 voorzitter Alan . Sugar

chts' een geldboete van 4,1
-%en gulden moet betalen.
v°« trekt de FA aan het einde
„.** het seizoen geen zes punten
j, -_" van het totaal van de Lon-. Ise ploeg af, zoals de straf-
v^missie eerder had besloten.

l .nham kreeg de forse straf
f

e§ens financiële malversaties
**<$ transfers.

sportkort

" HOCKEY - De Arnhemse
hockeytrainer Michael Engelblik
is benoemd tot bondscoach van
de nationale vrouwenploeg van
Maleisië. Engelblik, trainer van
vrouwenteams van Oosterbeek
en Zevenaar tekent voor twee
seizoenen.

" SCHAKEN - De voorzitter
van de wereldschaakbond FIDE,
Florencia Campomanes, heeft in
Moskou bekendgemaakt zijn
functie te willen behouden. De
67-jarige Filipijn had eerder te
kennen gegeven het voorzitter-
schap te willen neerleggen. Hij
leidt de FIDE al twaalf jaar.

" VOETBAL - Sporting Hasselt
zit na twee nederlagen weer in
het goede spoor. Na de krappe

winst van vorige week leverde
ook het laatste thuisduel voor de
winterstop de volle winst op.
Door de 1-0 zege op Herentals
staat deploeg van Suvrijn, Spill-
man en Loop nu vijfde in de der-
de klasse nationaal.

" VOETBAL - De Belgische
eersteklasser FC Luik kan zijn
thuiswedstrijden voorlopig niet
meer in het eigen Rocourt-sta-
dion afwerken. De vier lichtmas-
ten moeten worden vervangen.

" VOETBAL - Ruud Gullit
speelt op 23 december mee in de
afscheidswedstrijd van de Ka-
meroense international Joseph-
Antoine Bell tussen een Euro-
pees sterrenteam en Kameroen.

GENEVE - De Europese voetbal-
unie (Uefa) heeft voorgesteld het
Ernst Happel-stadion in Wenen aan
te wijzen als plaats voor de finale
van de Europese beker voor lands-
kampioenen.

Verder wil de unie de finale van het
Europese toernooi voor bekerwin-
naars in het Pare des Princes in Pa-
rijs afwerken. In een schrijven laat
de Uefa weten dat het uitvoerend
comité de definitieve beslissing om-
trent de speelplaats in maart vast
stelt.

De finale van de bekerwinnaars
heeft plaats op 10 mei, de finalisten
bij de landskampioenen ontmoeten
elkaar op 24 mei.

Zeven Heaters
in Oranje

ZOETERMEER - Een goed re-
sultaat. Voor de meeste trainers
is het hoofdzaak, maar voor
Doug Mason is het bijzaak. De
coach van het Nederlands ijs-
hockeyteam - met daarin zeven
spelers van Hatulek/Heaters uit
Geleen - hoopt uiteraard dat zijn
jongens Denemarken, Jong-
Zweden en Canada (amateurs)
dit weekeinde in het vierlanden-
toernooi tegenstand kunnen bie-
den, maar het niveau van Oranje
is voor de Canadees belangrijker
dan de punten. „Eigenlijk telt
voor mij alleen de wedstrijd te-
gen Denemarken," legt de opvol-
ger van Larry van Wieren uit.
„Want wij spelen straks in april

in de B-poule in Slowakije ook
tegen dat land."

Selectie: Doel: Nijland (Geleen),
Trommelen (Tilburg), Kambeitz
(Rotterdam); verdediging: Arts
(Geleen), Thie, Lambooij, Goeree
(Rotterdam), David Bouckaert
(Tilburg), Jacco Landman (Hee-
renveen), Van den Thillart (Pa-
rijs); aanval: Donders, De Kort,
Livingston (Tilburg), Van Eijk,
Kruger (Eindhoven), Eimers,
Houben, Raymond, Speel, Frank
Versteeg (Geleen), John Versteeg
(Rotterdam), Hartogs (Brest).
Speelschema: vrijdag: 16.00 uur:
Canada-Zweden; 19.30 uur: Ne-
derland-Denemarken; zaterdag:
15.00 uur: Denemarken-Zweden;
18.30 uur: Nederland-Canada;
zondag: 12.00 uur: Canada-
Dentmarken; 15.00 uur: Neder-
land-Zweden.

Interim-coach vertrekt verbitterduit Eindhoven

Rijvers voelt zich
misbruikt door PSV

-Het bobsleeteam
V
°D Geurts/Marcel Welten staat

s "-daag als Nederland I aan de
J*rt van het EK in het Duitse
d tenberg. Gisteren zette het
(,Q

0 van de drie Nederlandse
■-binaties die vochten voor de

(.."ge beschikbare plaats op het
JV de beste tijden neer. Geurts
"-.igde in de eerste run als ne-

v^de, in de tweede mancheerd hij tiende.

Geurts/Welten snelstmet bob

EINDHOVEN -Kees Rijvers is gis-
teren kwaad weggelopen na zijn
laatste training bij PSV. De inte-
rim-coach en de Eindhovense eredi-
visieclub gaan definitief uit elkaar.
Rijvers, die met PSV in acht compe-
titiewedstrijden elf punten vergaar-
de, wenste zijn boosheid niet nader
toe te lichten. „Er is hier nooit naar
mij geluisterd en er is geen enkele
vorm van communicatie. Dan vraag
je om problemen. Het is hier alle-
maal zo raar."

voor PSV. Ik ga ervan uit, dat het
uit is tussen mij en PSV." Rijvers
vertrok in 1980 ook al vol verbitte-
ring uit Eindhoven.

De coach sprak gistermiddag na de
training in het spelershome op
sportpark De Herdgang slechts
twee minuten met Maeyer, die af-
scheid van Rijvers nam. De trainer
zette na het korte gesprek met de
voorzitter zijn glas op tafel, pakte
zijn spullen en vertrok tot ontstelte-
nis van Maeyer, Arnesen en de spe-
lersgroep.

Maeyer snapt de boosheid van Rij-
vers niet. „Vanaf het begin hebben
we hem duidelijk gemaakt dat we
zijn hulp slechts tijdelijk nodig
hadden. Om in alle rust naar een
nieuwe trainer te zoeken. Na één
week wilde hij al weer terug naar
Frankrijk. We hebben toen afge-
sproken dat hij tot de winterstop
zou blijven."

„Er zijn nooit toezeggingen gedaan
voor welke functie dan ook. Sterker
nog: het was nooit de bedoeling van
het PSV-bestuur dat de heer Rijvers
een of andere functie zou gaan be-

Zonder voorzitter Bill Maeyer en
manager Frank Arnesen een hand
te geven vertrok Rijvers naar zijn
familie in Breda. Na de feestdagen
keert hij terug naar zijn woning op
het Franse eiland He d'Oleron. De
voormalige bondscoach is teleurge-
steld in PSV. „Teleurgesteld, ja.Dat
mag je wel zeggen. Sterker nog, ik
voel me misbruikt."

kleden. Ik snap dus ook niet waar
hij zich druk over maakt."

Over Rijvers' klacht ten aanzien
van de gebrekkige communicatie
zegt Maeyer: „Ik ben dagelijks aan-
spreekbaar geweest, ook voor de
heer Rijvers. Voor mijn gevoel was
er voldoende communicatie."
In de anderhalve maand dat de
coach in Eindhoven werkte, had hij
nauwelijks contact met manager
Arnesen. ~In het begin heb ik Arne-
sen duidelijk gemaakt dat hij zich
niet met bepaalde zaken moest be-
moeien", zei Rijvers. „Hij wilde
zaken regelen die tot mijn verant-
woordelijkheden hoorden. Sinds die
tijd hebben we niet veel meer met
elkaar gesproken." Arnesen vindt
het ongelooflijk dat Rijvers boos bij
PSV vertrekt. „Dat is niet goed voor
de club, dat het allemaal zo ge!-
beurt."

PSV vertrekt vandaag voor een
driedaags trainingskamp naar het
Zuidspaanse La Linea. Dick Advo-
caat zit morgenavond voor het eerst
als nieuwe trainer bij de Eindho-
vense club op de bank tijdens het
oefenduel met Real Madrid.

- Het protest te-
l^* de aanleg van een nieuwe
jirr nule 1-circuit door het Albertbrk in Melbourne houdt aan.
y'm tweehonderd milieu-acti-s .n hinderden arbeiders bij
k ' kappen van de bomen. In to-
fjj' moeten 138 bomen verdwij-
tj.*1- De politie arresteerde twee
l^onstranten. Vijf anderen
L^gen een verbod tot verblijf in1Park opgelegd.

Weerprotest
tegen circuit

Rijvers kreeg van het bestuur te ho-
ren dat de club alleen nog met hem
verder wil als internationaal scout.
Dat contract loopt- aan het einde
van dit seizoen af. „Ik heb bij mijn
komst al duidelijk gemaakt dat ik
in die rol niet meer aan het werk ga

IJshockey op
dehelling

_W VORK - De eigenaars van
(,| Amerikaanse prof-ijshockey-
lj °s hebben opnieuw een voor-
al van de spelersvakbond ver-
(jorpen om uit de impasse rond
p salarissen te raken. Het door-al van het seizoen '94-95 is. armee bijzonder onzeker ge-
iden.

" Kees Rijvers, de schichtige blik spreekt boekdelen. Foto: drieslinssen

kwalificatie ek
Groep 1:
Azerbeidzjan - Frankrijk 0-2

VANDAAG
Groep 1:
Israël - Roemenië

Groep 3:
Turkije - Zwitserland

Groep 5:
Nederland - Luxemburg
Malta - Noorwegen

Stand
Ï.Noorwegen 3 2 10 7 6-1
2. Tsjechië 3 12 0 5 6-1
3. Nederland 3 12 0 5 5-1
4. Wit-Rusland 3 10 2 3 2-5
5. Malta 2 0 1111-6
6. Luxemburg 2 0 0 2 0 0-6

Groep 7:
Moldavië - Duitsland
Wales - Bulgarije
Albanië - Georgië

Groep 8:
Finland - San Marino

karakteristiek
Azerbeidzjan - Frankrijk 0-2 (0-1)- 24
Papin 0-1, 55. Loko 0-2.

sportin cijfers

TENNIS

Amsterdam. Nationale Masters, vrouwen
Eerste ronde: Muns-Jagerman (5) - Nie-
mandsverdriet 6-4 7-5, Kamstra - Basting
(7) 3-6 7-6 6-2, De Weille (8) - Van den Berg
6-0 6-2.
Andorra. Challenger, 221.250 gulden. Eer-
ste ronde: Hlasek - Rusedski 6-3 6-7 6-2,
Javier Sanchez - Martinez 7-6 6-1.

KRUISBOOG
Roermond/Weert. Stand wintercompetitie
Roermond. 1. Limburgia 5,5; 2. Robin Hood
4,5; 3. Willem Teil 2,0 punten. Weert. 1
Willem Teil 23,5; 2. St.Mathias 20.0; 3 TOS
15,5; 4. Cupido 11.0; 5. Steeds om 't Roosje
5.0 punten.

trainerscarrousel
HEERLERHEIDE - Tweedeklasser
Groene Ster en trainer Hub Pfenf
nings hebben besloten om na drie
succesvolle jaren aan het einde van
dit seizoen uit elkaar te gaan.

BOCHOLTZ - Trainer Ger Garte-
ner stopt aan het einde van het sei-
zoen bij Sportclub'2s. De oefen-
meester was twee seizoenen werk-
zaam bij devierdeklasser.

CADIER EN KEER - Vierdeklasser
W Keer heeft het contract met trai-
ner Jo Geyselaers met een jaar ver-,
lengd. Oud-profvoetballer Geyse-
laers is aan zijn eerste seizoen bij
W Keer bezig.

KERKRADE - Trainer Guus
Vrancken heeft voor een jaar bijge,
tekend bij FC Gracht.

NIEUWENHAGEN - Ook volgend
seizoen zal Hans Zuidersma eerste-
klasser SVN uit Nieuwenhagen on-
der zijn hoede hebben.

sportoptv
VANDAAG
05.45-06.00 Dld 1: Morgenmagazine Sport.
17.00-17.10 Dld 2: Sport Heute.
17.35-19.25 Dld 2: Sport Extra: voetbal,
EK-kwalificatiewedstrijd tussen Moldavië
en Duitsland.
18.39-18.47 Ned 2: Sportjournaal.
18.45-19.10RTL Television: Sport.
19.35-22.20RTL 5:EK-kwalificatievoetbal.
Nederland-Luxemburg.
22.16-22.34 Ned 3: Sportjournaal.
23.30-00.00 RTL 4: Sport.

sportprijsvragen
HEERLEN - Lucky 10, van gisteren:
4-5.6-15-21-33-35-38-44-46-47-50-56-57--
-59-60-66-70-71-77.
Toto 49: Eerste prijs: 2 winnaars f.
15.350,30, tweede prijs: 50 winnaars f
192,30, derde prijs: 548 winnaars f. 43.80

Horn/Sittardia verspeelt punt
# Doelman Dick Mas-
tenbroek (links) van Sit-
tardia - eergisteren vader
geworden van een twee-
ling - pakte een punt
voor zijn ploeg.

Foto: JOHN SMEETS

Handballers bijna te laat wakker tegen uitgeslapen Tachos
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