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Wenen

Aanslag Israël
geen rem op
vredesproces

i Van onze correspondent

$*-■ AVIV - Israël zet het vredesproces met de Palestijnen
r*. ondanks de bomexplosie van gisteren in het centrum
**Tel Aviv. Volgens de laatste gegevens heeft de terreuraan-
ë> m een stadsbus, aan 22 mensen het leven gekost. Er zijn
gewonden, van wie er vier in levensgevaar verkeren. De

Hamas-beweging heeft de verantwoorde-
nd voor de actie opgeëist. De meeste doden zijn nog met

De lijken zijn zwaar verminkt en identiteits-
iPleren zijn verbrand.
!iterl scne Premier Rabin heeft
iiu, „ ond na ingelast kabinetsbe-
i[ oi^ZWoren dat ziJn land stappen
(artiir rnemen tegen de radicaal-
I, '"sche groep Harnas.
;ti j~fie zegt er van overtuigd te
jr, 6g de aanslag het werk was
l 6x *? zelfmoord-commando, dat
eft rn ven biJ zien dr°eg- Het

i 'ijfy et net ontsteken van de tien
i <je ?** küo zware lading gewacht
>. na s vo* was en er een andere
i-« vfseerde- Harna- de ïslamiti-
ibi cd 2etsbeweging in de bezette

-cv^n' Zegt de aanslag te hebben
■"isehT 1 in verband met het Is-
t Vo j J°rdaanse vredesverdrag
tl 0Aende week officieel zal wor-
■J-iU nekend- Maar de P°litie
Vee-, rekening mee dat de actie
■ Plaat nger is voorr->ereid.
**iib <*

Van de explosie was het
!lAviv plein' in het hartJe van
""kei Vlak DiJ een druk overdekt
ti Vanentrum- Ooggetuigen spra-ng !en slagveld'
>g bek aanslag maakte de rege-

tyJ^end dat de Gazastrook en
'bepa Jordaanoever voor

'** ziin tijd van de buitenwe-
ti jS j[*afgesloten. De bewaking
gevoea j**scbe nederzettingen is

d- Duizendpn Palpstiinsp

arbeiders keerden met spoed naar
huis terug, uit vrees te worden aan-
gevallen door woedende Israëli's. In
Tel Aviv kwam het niet tot onge-
reldheden, al was hier en daar de
kreet 'dood aan de arabieren' te ho-
ren.
Premier Rabin keerde gisteravond
vervroegd in Israël terug van een
bezoek aan Londen. Hij ging on-
middellijk in bespreking met zijn
stafchef, luitenant-generaal Ehud
Barak, en andere hoge officieren.
Eerder op de dag was minister van
Buitenlandse Zaken en vice-pre-
mier Peres opgebeld door PLO-
voorzitter Jasser Arafat. Hij vertel-
de hem dat het vredesproces zal
doorgaan tijdens de jacht op de or-
ganisatoren van de aanslag in Tel
Aviv. Arafat bood Peres zijn mede-
leven met de slachtoffers aan. Hij
zei ook dat hij bereid is te helpen bh'
het opsporen van de mensen achter
deterreurdaad.
Oppositieleider Benjamin Netanya-
hu haalde in een reactie op de ex-
plosie fel uit naar premier Rabin.
Volgens hem had de Gazastrook af-
gesloten moeten blijven na de bloe-
dige incidenten van vorige week.
Het is overigens niet duidelijk of de
dader van de aanslag afkomstig is
uit de Gazastrook.

De bomaanslag kwam twee dagen
na de voorlopige ondertekeningvan
een vredesverdrag tussen Israël en
Jordanië. Vorige week werd Israël
opgeschrikt door twee terreurac-
ties, uitgevoerd door militante aan-
hangers van Harnas, de islamitische
verzetsbeweging in de bezette ge-
bieden. Op 16 oktober openden
twee Hahias-leden het vuur op-
voorbijgangers' in het centrum van
Jeruzalem. Daarbij kwamen twee'
mensen om het leven, een van hen
een Palestijn. De twee aanvallers
werden doodgeschoten. Op dezelf-
de dag ontvoerde Izadin al-Kassem,
de gewapende arm van Harnas, de
Israëlische soldaat Nachshon
Wachsman. Hij kwam vijf dagen la-
ter om het leven bij een mislukte
poging van het leger hem te bevrij-
den.

" Chaos in het centrum
van de Israëlische stad
Tel Aviv, waar gisteren
22 mensen werden ge-
dood bij een bomaanslag
in een stadsbus. Daarbij
raakten 45 mensen ge-
wond. De explosie op het
Dizengoff-plein veroor-
zaakte volgens ooggetui-
gen een slagveld. Overal
in de straat lagen afge-
rukte lichaamsdelen.

Foto: REUTER

het weer

Bewolking
h» t.\ nl. 2uid«>ostelijke stro-meer i

rt vanuit het wes-
"ttef f lanezaam een niet erg
'Veu vontaal systeem, wat
'"». H«-t erland bliJft han"
**ar k Wordt over algemeen

'^ h.^olkt en's middags
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Defensie Kerkrade
behoudt 60 banen

Van onze verslaggever

KERKRADE/DEN HAAG - Staats-
secretaris Grnelich Merjling van
Defensie weigert een garantie te ge-
ven dat alle arbeidsplaatsen bij de
directieDienstplichtzaken in Kerk-
rade behouden kunnen blijven. De
bewindsman is ook niet van plan de
werving en selectie van personeel
voor het nieuwe beroepsleger uit te
besteden aan de directie.

Grnelich Meylich schrijft in een
brief aan de Tweede Kamer dat hij
momenteel slechts een garantie kan
geven voor het behoud van zestig
arbeidsplaatsen. Hij schrijft de
TweedeKamer wel dat hij nog pro-
beert om op internationaal niveau
extra compenserende werkgelegen-
heid voor het bureau in Kerkrade in
de wacht te slepen.
De voorgangers van Grnelich Merj-

ling, minister Ter Beek en staatsse-
cretaris Frinking, moesten een
Kamermeerderheid in juni nog be-
loven dat de directie in Kerkrade
compenserende werkgelegenheid
krijgt na de afschaffing van de
dienstplicht. Onderzocht zou wor-
den welke rol het bureau in de toe-
komst kon krijgen bij de werving
en selectie van beroepssoldaten.

Gmelich Meyling somt in zijn brief
meerdere bezwaren op tegen dit
laatste. Een centrale personeelsaf-
deling in Kerkrade zou betekenen
dat de verschillende krijgsmachts-
onderdelen hun 'wervingsactivitei-
ten moeten samenvoegen. Dat zou
een investering van 20 tot 30 mil-
joen gulden vergen.

Veel extra werkgelegenheid levert
een centrale personeelsafdeling in
Kerkrade per saldo ook niet op,
schrijft Gmelich Meyling.
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Anesthesist
blokkeert

hartoperatie
DOOR HANSGOOSSEN

MAASTRICHT - Een anesthesist
van het Academisch Ziekenhuis
Maastricht heeft gisteren op het
laatste moment geweigerd een
15-jarige patiënte onder narcose te
brengen voor een hartoperatie. De
reden voor de weigering zou zijn
dat het ging om een kinderhartope-
ratie. Het AZM-bestuur heeft de
kinderhartoperaties vorig jaar tijde-
lijk stopgezet, omdat 'geen optimale
voorwaarde aanwezig waren om op
verantwoorde wijze kinderhartchi-
rurgie te plegen. Het meisje ver-
keert niet in direct levensgevaar.

Hartchirurg prof. dr. Olaf Penn
wilde het meisje opereren om een
aortaklep te vervangen, maar moest
de operatie afgelasten omdat de
anesthesist niet mee wilde werken.
Penn wenst geen enkel commen-
taar op de kwestie te geven.
Uit de reactie van de Raad van Be-
stuur valt afte leiden dat de voorbe-
reiding van de operatie onvoldoen-
de is geweest en dat volgens de
anesthesist geen sprake was van op-
timale condities om te opereren.
Officieel stelt deRaad van Bestuur
het ten zeerste te betreuren dat 'in
de voorbereiding van de operatie
kennelfjk niet alle betrokken spe-
cialisten, te weten cardioloog, hart-
chirurg en anesthesist, in gelijke
mate op de hoogte waren van het-
geen stond te gebeuren.
Het ziekenhuisbestuur is er nietom
medische afwegingen in individue-
le gevallen te maken. De beslissing
om al dan niet te opereren komt
volledig voor rekening van de be-
trokken specialisten, verklaart de
Raad van Bestuur dieer vanuit gaat
dat de patiënt niet onnodig in ge-
vaar is gebracht. In overleg met de
patiënte en de ouders zal bekeken
worden hoe en waar het meisje, dat
al een uitgebreide ziektegeschiede-
nis achter de rug heeft, nu behan-
deld zal worden.

Zie verder pagina 11

" Patiëntenvereniging
reageert ziedend '

Salzburg-Ajax
om te huilen

WENEN - Een wedstrijd om te
huilen. Austria Salzburg - Ajax,
op de derde speeldag van de
Champions League, was een ge-
drocht met een alleszeggende
uitslag: 0-0. Ajax had niet zo veel
zin, maar blijft riant koploper in
groep D met vijfpunten. En het
geld stroomt binnen: weer bijna
zes ton voor een puntje.

Superbeton, zo was het tactische
strijdplan van Salzburg om-
schreven. Trainer Otto Baric
stond geregeld langs de lijn be-
velen te geven. Druk gebarend
probeerde hij dan duidelijk te
maken dat zijn ploeg terug
moest, de loopgraven in.

En Ajax? Dat speelde zijn
slechtste wedstrijd van het sei-
zoen. Het voelde zich niet geroe-
pen een show op te voeren, was
matig geconcentreerd en het het
twee seizoenen geleden ruim-
schoots overklaste Salzburg lek-
ker verdedigen.

Zie ookpagina 1 7
e Patstelling in Wenen
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Scholieren dreigen
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Deze week:

auto's bij Albert Heijn

In onze grotere winkels staat nu een fantastische wagen:
de nieuwe Volkswagen Polo. En in al onze winkels kunt u een wed-

strijdformulier halen waarmee u kans maakt op f 5000- of de moge-
lijkheid één van de vijf Polo's te verdienen. Bovendien maakt u ook
nog kans op één van de 100 AH boodschappencheques tw.v. f 50,-.
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verder in

ASENRAY - De Duitse gitarist
Roger Zimmermann geeft mor-
genavond een concert in Fonda-
tion L'Aigle, Dorpstraat 109 in
Asenray. Op het programma
staan composities van Bach,
Barrios, Rodrigo en Brouwer.
Aanvang 20 uur.

MAASTRICHT - In het Los
Theater, Achter de Barakken
31a, speelt Raz vandaag (14.30
uur), morgen (10.30 uur) en over-

morgen (14.30 uur) de jeugd-
dansvoorstelling 'Mooi & Lelijk
of ik haal liever nog even adem',
een choreografie van Hans Tuer-
lings.

HEERLEN - Eddie Besselsen,
Maarten van den Elzen en Paul
Weelen werken vanavond mee
aan een literaire avond in café
De Nor, Geerstraat 302. Het be-
treft de eerste van een reeks lite-
raire avonden die eens per

maand in De Nor zullen worden
gehouden.
VAALS - In museum DeKoper-
molen, Von Clermontplein in
Vaals, staan komend weekeinde
twee concerten op het program-
ma: zaterdagavond concerteert
Musique Champêtre (20 uur),
een dag* later het duo Janice
Jackson, sopraan, en Darla Cris-
pin, piano (20.30 uur). Musique
Champêtre voert werk uit van
Purcell, C. Ph. E. Bach en Vaug-
han Williams; Janice Jackson
zingt liederen van onder anderen
Debussy, Satie en Poulenc.

Vrijheid
Via dergelijke vriendschapsbanden
bh de oude Grieken en die - bij-
voorbeeld - tussen Hamlet en Ho-
ratio kwam hij terecht bij Don Car-
los. Een verhaal van vriendschap en
liefde, van hooggestemde idealen,
met de historie als achtergrond. De
personages van Schiller zijn figuren
die streven naar politieke, maar ook
naar zedelijk hoogstaande vrijheid,
de geestelijke beheersingvan zinne-
lijke driften. Het grote aantal perso-
nages in Schillers tragedie wordt in
'Voorwerp van Verlangen' terugge-

bracht tot vier. De spelers zijn jon-
ge, talentvolle acteurs. Don Carlos,
troonopvolger van Spanje, wordt
gespeeld door Ramsey Nasr (20), de
markies van Posa, zijn beste vriend,
door Pol Pauwels (30), Philips 11, de
tragische koning, door Dirk Tuy-
pens (28). Hij is degene die de mees-
te toneelervaring heeft. Lanka Flee-
rackers (22) vervult de rol van
Elisabeth de Valois, de jonge echt-
genote van Philips.

Behalve Nasr hebben de acteurs de
Belgische nationaliteit. Allen speel-
den ze eerder in verschillende to-
neelgroepen. Nasr bovendien in de
tv-serie 'Niet voor publicatie' en
Fleerackers bij de film. Van Gerrits,
die zeven jaar theaterwetenschap-
pen en culturele studies deed, stage
liep bij het Belgische gezelschap De

Tijd en werkzaam was bij het Zui-
delijk Toneel, is het zijn eerste zelf-
standige produktie.

Tijdsdocument
Waarom dan toch een historisch
stuk om er nu iets mee te zeggen?
Gerrits: „Ik kijk niet meer tegen de
tragedie aan zoals de mensen uit de
achttiende eeuw, maar naar wat de
tijd ermee heeft gedaan. De tekst
heeft de tijd getrotseerd en heeft
mijn visie beïnvloed."
Carlos wil iets worden, iets beteke-
nen voor de mensheid, maar hij
wordt daarin door zijn vader, uit ri-
valiteit, gedwarsboomd. Oorspron-
kelijk was de jeugdigeElisabeth de
Valois verloofd met Don Carlos,
maar het is Philips die haar trouwt.
Het drietal woont in éénpaleis, daar
treffen hun frustraties " samen.
Elisabeth is bereid om in alle op-
zichten het beste van zichzelf te
geven, maar de 60-jarige Philips, die
zijn mannelijkheid en levenskracht
voelt afnemen, ziet in zijn zoon Car-
los een gevaarlijkerivaal. Er is spra-
ke van een generatiekloof, van af-
gunst ten opzichte van de jeugd.
Bovendien is de oppermachtige
Philips bang voor de dood, want
dan houdt zijn koningschap op. In
het hoofd van Philips neemt de ja-
loezie destructieve vormen aan.
Zijn trouwe vriend, de markies van
Posa, is gast in zijn huis. Het lijkt
erop dat hij de destructie van het
gezin zal tegenhouden, maar in feite
gooit hij olie op het vuur. Posa is de
man van de hartstochtelijk gekoes-
terde idealen. Voor nieuwe tijden
moet alles wijken. Hij droomt van
een betere maatschappij, van vrij-

heid van denken, inspraak
Koning Philips is de absolute mo-
narch, die ketterij met het zwaard
bestrijdt. In zijnblinde jalouziever-
zamelt de koning steeds meer be-
wijzen van ontrouw tegen zijn
vrouw. Hij stoot haar steeds verder
van zich af. De politieke kant van
de zaak is, dat Posa zonder Carlos
niet naar de Nederlanden kan gaan.
De vriendschap tussen Posa en Car-
los dateert bovendien uit hun kin-
dertijd, toen Carlos voor Posa eens
diens schuld op zich nam. Dat
schept verplichtingen voor Posa.
Hij zal zijn schuld inlossen. Dit leidt
tenslotte tot een moord, maar niet
op dezelfde persoon als in het stuk
van Schiller.

Dat de tekst de tijd heeft doorstaan
is ook terug te vinden in decor en
kostumering, de totale vormgeving.
De kostuums verwijzen naar het
hofleven van destijds, ze hebben
een esthetische uitstraling. De vloer
is een symbool van hoe de eeuwen
in het heden voortleven, de imitatie
van een Romeinse mozaïekvloer uit
het oude Ostia. Die vloer verwerkte
in de loop der eeuwen ontelbare
voetstappen van mensen met hun
eigen gedachten en opvattingen. De
decorbouwers hebben er een gigan-
tische klus aan gehad om met klei-
ne, in vierkantjes gekapte, gemar-
merde stukjes vinyl, het patroon
van de prachtige oude mozaïek-
vloer na te bootsen.

De première in HetKruis van Bour-
gondië, Hoogfrankrijk, begint om
20.30 uur. Verdere speeldata op 22,
25 tot en met 29 oktober en 1 tot en
met 5 november.

Bondsconcours in Sporthal
WEERT - Sporthal Leuken in
Weert is komend weekeinde
plaats van handeling van het
tweede bondsconcours van de
Limburgse Bond van Muziekge-
zelschappen. Liefst 29 blaasor-
kesten nemen er aan deel. Vanaf
10 uur musiceren zaterdag brass-
band StellaDuce Venlo, Philhar-
monisch Gezelschap Venlo, de
harmonie Michaël Landgraaf en
Concordia Parmingen, fanfare
O.L.V. in 't Zand Roermond en
de harmonieën De Vrienden-
krans Heel, St. Joseph Sittard,
Agnes Bunde, I'Union Heythuy-
sen, Wühelmina Posterholt, Cae-

cilia Grevenbicht, St. Joseph
Weert en Caecilia Simpelveld.

Zondag spelen vanaf 9.30 uur de
fanfares St. Paulus Maria-Hoop
en Fanfare Broekhuizenvorst en
Oorjen, de harmonieën De Drie
Horens Hom en de Koninklijke
Harmonie Roermond, de fanfa-
res Eendracht Waubach, Ons
Genoegen Oirlo, Cecilia Hunsel,
Concordia Meterik, De Vrien-
denkring Montfort, St. Joseph
Berg aan de Maas, St. Martin
Steirt, Caecilia Schimmert, Oda
Merselo, Caecilia Puth, St. Jozef
Buchten en Caecilia Hulsberg.
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kunst
uit de kunst
Goed nieuws

DOORJOSFRUSCH

Geen nieuws, goed nieuws.

Zó luidt het spreekwoord. Wat
niet betekent dat wél nieuws
per definitie slecht nieuws is.
Integendeel, zo bleek afgelopen
dagen opnieuw.

Neem het vredesverdrag tussen
Israël en Jordanië. Dat was
heel goed nieuws, evenals het
bericht dat de rechts-radicalen
het weer niet gered hebben in
Duitsland.

Persoonlijk vond ik het verhaal
over de penis-verlengende ope-
ratie ook heel positief. Het geeft
zon geruststellend gevoel, ver-
gelijkbaar met de uitvinding
van een geneesmiddel dat de
een of andere enge ziekte be-
strijdt. Je hebt het niet onmid-
dellijk nodig, misschien zelfs
helemaal niet, maar het is een
prettige gedachte iets achter de
hand te hebben. Eventueel.
Voor later.

Bovendien: na de 1 oktober-
maatregel over ongewenste in-
timiteiten, waarbij vooral
mannen zich behoorlijk in het
kruis voelen getast, had het be-
richt iets ondeugends en peste-
rigs tegelijk.

Ook in de kunst was er volop
goed nieuws de laatste week.
Heerlen heeft er een architec-
tuurinstituut bij. Dat is mooi,
heel mooi, maar als je in de
troosteloze binnenstad rond-
loopt, dan denk je toch met eni-
ge beklemming: en nu de archi-
tectuur zelf nog.

Er is ook een nieuwe theaterdi-
recteur in Heerlen. Eindelijk.
Ambtenaren hebben al te lang
de scepter gezwaaid in de Heer-
lense cultuurtempel. Het is een
mijnheer uit het brave Land
van Flipje, dus je vraagt je af
wat die in deze verdorven stad
komt doen. Temeer daar hij
voorbestemd lijkt tot het hondse
bestaan van afliggen en bibbe-
ren.

Maar ja, in vergelijking met
theater de Agnietenhof in Tiel
is alles een verbetering. Boven-
dien heeft de nieuwe directeur
als een echte terriër al meteen
zijn tanden laten zien. Zijn op-
merkingen over de parkeerga-
rage waren - voorwaar —
gedurfd en raak.

Ander goed nieuws kwam via
de microfoons van Omroep
Limburg. Alex Schillings wordt
de nieuwe dirigent van de Jo-
han Willem Friso Kapel, een
van de vier professionele mili-
taire blaasorkesten in Neder-
land. Na de KMK, waar Lim-
burger Pierre Kuypers de
dienst uitmaakt en de Lucht-
macht Kapel, waar Jan Cober
regelmatig wordt ingezet om
het peil tot aanvaardbaar ni-
veau op te krikken, is nu ook de
JWF-kapel in Limburgse han-
den. Hoeveel dat betekent m
een tijd waarin militaire orkes-
ten slechts worden gezien als
bezuinigingsobject ts niet hele-
maal duidelijk. Maar feit blijft
dat deze provincie zijn partij-
tje duchtig meeblaast m het
land van bommen en granaten.
Waar de opvolger van Ger Bui-
tenhuis bij de Marinierskapel
vandaan komt, laat zichraden.

Wat de nieuwe baan van Schil-
lings betekent voor zijn activi-
teiten bij de Limburgse muziek-
korpsen zou wel eens minder
goed nieuws kunnen zijn. In elk
geval heeft de nieuwe JWF-chef
een telefoonbeantwoorder in de
strijd geworpen om zich men-
sen met lastige vragen van het
lijf te houden.

Of geen nieuws in dit geval
goed nieuws zal betekenen,
waag ik dan ook te betwijfelen.

Nieuwe produktie in Kruis van Bourgondië in première

'Voorwerp van Verlangen'
over mannenvriendschap

DOORMYAMAAS
MAASTRICHT - Kan een to-
neeldrama uit 1787, dat zich
afspeelt aan het Spaanse hof
van de 16e eeuw, en dat in ver-
zen voor het voetlicht wordt
gebracht, de toneelliefhebber
van vandaag nog boeien? Re-
gisseur Jan Peter Gerrits (32),
één en al enthousiasme, is
daarvan overtuigd en artistiek
leider Guido Wevers van thea-
terwerkplaats Het Kruis van
Bourgondië heeft dit stuk uit
een overvloed van produk-
tieaanbiedingen gekozen. De
produktie, 'Voorwerp van Ver-
langen' getiteld, gaat morgen-
avond in première.

Volgens Wevers heeft hij de pro-
duktie gekozen omwille van de oor-
spronkelijke kijk van de regisseur
op de tekst van Schiller en omdat
het de schijnwerper zet op een be-
paalde cultuur. De avondvullende
voorstelling is gebaseerd op tekst
van Don Carlos van Friedrich von
Schiller. Schiller schreef van Don
Carlos verschillende versies, die
steeds korter werden. Oorspronke-
lijk waren het 7000 verzen voor 24
personen. Voor zijn stuk maakte
Gerrits gebruikvan de Nederlandse
vertalingen van Gerrit Komrij en
Dolf Verspoor. Wat Gerrits boeide
was de vriendschap tussen mannen,
niet uitgaande van seks, al zou die
wel een rol kunnen spelen. Hoe
gaan mannen, in tegenstelling tot
vrouwen, met elkaar om?

" Scène uit 'Voorwerp van Verlangen' van Jan Peter Gerrits.

recept
Biefstuk met knoflookroom. 4 biefstukken, boter, peper en zout, 4 tenen knof-
look, 1 volle eetlepel boter, 1/8 1 (1,25 dl) crème
fraiche , 2 eetlepels fijngehakte peterselie.

Pel voor de saus de tenen knoflook. Knijp de
teentjes knoflook door een knoflookpersje en
fruit deknoflook in boter op laag vuur zacht.
Dep de biefstukken eventueel droog en bak ze in

hete boter bruin aan de buitenkant, maar laat ze
van binnenroze (4-7 minuten in totaal). Kruid het
vlees met peper en zout.

Neem het vlees uit de pan, schenk de braadbo-e
eruit en schenk een beetje water in de pan e
roer alle aanbaksels van de bodem los. Roer a
crème fraiche door het gefruite knoflookmengs^
en schenk er het afgebluste vocht van de bté 1'

stukken bij. Laat dit kort pruttelen en breng a.
knoflookroom dan op smaak met peper en zo"
en de peterselie.
Schep de knoflookroom over de biefstukken.

Id-cd

DOORJOSFRUSCH

Rodeo, ballet, El Salon Mexi-
co, Danzon Cubano en Billy
the Kid, ballet - Aaron Co-
pland Baltimore Symphony
Orchestra 0.1.v. David Zin-
man; ARGO 440 639-2.

Het Wilde Westen, een broeie-
rig danslokaal in Mexico City
en swingend Havanna; de mu-
sici uit Baltimore volgen de
componist op de voet in zijn
streven volksmuziek en kunst-
muziek te integreren en zo-
doende een muzikaal beeld te
geven van de States en twee
'aangrenzende' landen in Mid-
den-Amerika.

David Zinman en zijn voortref-
felijk orkest lijken zich wel
thuis te voelen in deze wereld
waarin cowboys, revolverhel-
den, dronkaards en danseres-
sen de dienst uitmaken. Het
orkestspel is subliem en de
complexe ritmiek wordt trefze-
ker en met gevoel voor timing
en effect uitgewerkt. Het lijkt
me heerlijk voor een balletdan-
ser hierop te dansen. De bla-
zers voeren het hoogste woord
in deze opname en spelen als
volleerde operazangers hun ka-

rakterrollen. Het orkest V<
gewillig en zorgt voor sn
commentaar en ondersteun1
Toch kan ik mij voorstellen
het er in het 'echt' heel wat
wer, wilder, dreigender, 'stuimiger en onbeheerster1
toeging dan de gecultived
aanpak van Zinman su_
reert. Soms zou het orkest'
mij betreft best wel eens 4
bocht mogen vliegen om te1
peleren aan de meest ba*
gevoelens. Dat zou in deh-'
re en directe opname van Aj
veel indruk hebben gemaal
Nu lijkt het soms op welo 11
wogen geschiedvervalsing-

puzzel van de dag

Welk winwoord komt er in het balkje?

HORIZONTAAL: 1 hulde; 6 discipel; 12 bericht; 14 insekteneter; 15
Niet Parkeren; 17 kamerplant; 20 voorz.; 21 titel; 23 schijnen; 24
boom; 25 verharde huid; 27 wig; 28 afvoer; 29 Eur. munt; 31 dreg;
32 ambtshalve; 33 vis; 35 niet even; 36 dialect; 37 hoeveelheid; 39
boom, 40 engel; 42 waterpeil; 44 orgaan; 46 toeloop; 47 zeerover;
49 mondwater; 52 land in Z.-Amerika; 53 buidel; 54 oproerkraaiers;
58 keurig; 59 thullium; 60 verontrusting; 62 bijbeldeel; 63 stadium;
64 stuurs; 66 indeling; 67 baantjesjager.

VERTIKAAL: 1 hoofdtelw.; 2 millimeter; 3kerel; 4 oorlogsgod; 5 ge-
baar; 7 stevig drinken; 8 kijken; 9 vr. munt; 10 lichtsoort; 11 pand-
jeshuis;13 koersstijging; 16 groente; 18telegraaf restante; 19reeds;
20brandstol; 22 rommelmaker; 24renoveren; 26 versiersel; 27 kwa-
jongen; 29 vat; 30 lansier; 33 noodsein; 34 stol; 38 inktschrijver; 41
paardrijder; 43 kruidenier; 45pi. in N.-Holland; 48 loven; 50 narigheid;
51 afbeelding; 54 groeistof; 55 myth. lig.; 56 daar; 57 knevel; 60
zangstem; 61 meisjesnaam; 63 boeddha(Chin.); 65 stuurboord.

oplossing gisteren

OPLOSSING E 2107
HORIZONTAAL: 1 vest; 4 villa;7 saki;
10 lama; 11 stem; 12 tram; 14reeds;
17 code; 19 eik; 20 bim; 21 aar; 23
ren; 24 RG; 25 dramatiek; 28 Ee; 29
aria; 31 ecu; 32 pool; 35 innen; 37
meute; 40 era; 41 ds; 42 NB; 43 vol;
44 niets; 47 balie; 49 stew; 50 ere; 52
lers; 54 NP; 55 rijksappel; 58 Ta; 60
aam; 62 Noa; 63 pak; 64 hol; 65 pret;
67 Ommen; 69 mals; 70 door; 71 dier;
72 adel; 73 delta; 74 stom.

VERTIKAAL: 1 veter; 2 slak; 3^varia; 5 lee; 6 assai; 7 sec; 8 A^Irene; 13Riga; 15 Emmen; 16<^|
18 deel; 20 brandewijn; 22 rep^i
25 din 26 Ac; 27 kol; 30 riant; 3*

ver; 34 cel; 36 Est; 38 Ena; 39 s\
ler; 46 sesam; 47 beppe; 48 'spar; 51 ra; 53 stol; 54 napPj
koord; 57 panda; 59alsem; 61
64 hart; 66 tol; 68 mol; 69 mes
Winwoord: ONVERDORVENrH

de averechtse aap de rechter

(C) Standaard Uitgeverij Antwerpen
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Snelle stijging
dwangopnames
psychiatrische
ziekenhuizen
Jttes irTG ~ Het aantal dwangop-
■"* is v P sycmatrische ziekenhui-s-m °rig Jaar met ruim twintig
!?4 me estegen' In 1993 kwamen
L'n ef>nSen via een dwangmaatre-
rCr>t h p?vcmatrische inrichting
fkiijh' "„*- Jaar daarvoor waren dat
H* e 00°- Dat blijkt uit nog niet
_tiënt«ubuceerde cijfers van het
fijke "register Intramurale Gees-
. 'n nU.ez°ndheidszorg (PIGG),

» * ziet acht van de psychiatri-
-I*l^l d Venhuizen onder meer het
C loüJ^gopnamesbijhoudt,
k %eP*e' Jurist/psychotherapeut
t'-ter. v r van de Stichting Pa-
-1 gep Yertr°uwenspersoon voor
k%\ gelijke gezondheidszorg,
EVek-u6 enorme stijging 'zeer
b hühTend'- Volgens Louwe wor-J^er» LpVerleners en rechters, die
h^en ssen of mensen moetensV'oe(j gedwongen tot opname, be-
r*e K^ ,0r de toenemende intole-

van burgers.
l re_ht ler n»et zo dat psychiaters
l*l'. l/t Ts '20 maar mensen oppak-
lJ* Wori1801* kunnen pas gedwon-
F^-a,. aen opgenomen als zij een
£?t and

Voor zichzelf, een gevaar
Jprn eren of een gevaar voor de
Soecj e veiligheid van personen

**eren vormen.

Canadese drugsbende
opgerold na infiltratie

Nederlandse politie
Van onze redactie binnenland

ZOETERMEER - Nederlandse
agenten blijken een doorslaggeven-
de rol te hebben gespeeld bij het
oprollen van twee Canadese drugs-
bendes in september van dit jaar.
De agenten opereerden onder de
dekmantel van bonafide zakenlie-
den en wisten het vertrouwen te
winnen van de criminelen. In op-
dracht van het syndicaat wasten ze
drugsgelden wit en sluisden de be-
dragen door naar bankrekeningen
in Zwitserland en Panama.

De Centrale Recherche Informatie-
dienst (CRI) heeft bevestigd dat ze
medewerking heeft verleend aan
het oprollen van de bendes. Die me-
dewerking is gegeven op verzoek
van de Canadese autoriteiten en na
afweging van het Nederlandse be-
lang, aldus een woordvoerder van
de CRI. Dat belang is de bestrijding
van de internationale georganiseer-
de misdaad. Ook is er gekekenof de
medewerking strookte met de Ne-
derlandseregelgeving.

De agenten werkten vanuit een ge-
huurd kantoorpand op een toploka-
tie in een grote Nederlandse stad.
Ook is inmiddels de commissie-Van
Traa vertrouwelijk op de hoogte ge-
steld van de gebruikte 'frontstore-

operatie. Deze commissie onder-
zoekt momenteel de werkwijze van
de Nederlandse politie naar aanlei-
ding van de IRT-affaire. Morgen
brengt de commissie haar eindrap-
port uit.

Vorige maand wist de Canadese po-
litie na invallen in onder meer To-
ronto, Montreal en Vancouver de
twee bendes opterollen. Vele advo-
caten en zakenlieden werden bij die
actie aangehouden. De Canadese
bendes hielden zich vooral bezig
met het invoeren en verkopen van
cocaïne. Het verdiende geld werd
ondermeer via wisselkantoren in
Canada doorgesluisd naar fictieve
bedrijven en zon 200 bankrekenin-
gen in Panama en Zwitserland. Op
verzoek van de CRI is tot nu toe de
inmenging van de Nederlandse po-
litie buiten de publiciteit gebleven.

Zie ook pagina 5

" Infiltratie had strikt
geheim moeten blijven

Stormloop op
aanmeldcentrum

asielzoekers
ZEVENAAR - Het zaterdag ge-
opende aanmeldcentrum voor asiel-
zoekers in Zevenaar zit overvol. De
problemen zijn zo groot, dat justitie
een beroep deed op de eigenaar van
een plaatselijk café-annex-zalencen-
trum om ruimte voor opvang be-
schikbaar te stellen. Enkele honder-
den vluchtelingen brachten daar
vervolgens onder strengebewaking
de nacht door.
Hoewel woordvoerders van zowel
het ministerie van Justitie als de
Immigratie- en Naturalisatiedienst
ieder commentaar weigeren, beves-
tigt eigenaar G. Staring van het ge-
lijknamige zalencentrum in Zeve-
naar de nachtelijke opvang van
asielzoekers.

Volgens de Arnhemse asieladvocate
mr. E. Elderman waren gisteravond
ongeveer vier- tot vijfhonderd asiel-
zoekers in het gebouw. De advoca-
tuur kampt dan ook met grote pro-
blemen om de zaken goed te organi-
seren.
Hoewel justitieasielzoekers diezich
in Zevenaar aanmelden binnen 24
uur wil laten weten of ze mogen
blijven of direct het land uit moe-
ten, blijkt dat doel in veel gevallen
niet gehaald te worden.

VS: eenzijdig einde
wapenembargo Bosnië

Van onze redactie buitenland

WASHINGTON/SARAJEVO - De
Amerikaanse regering heft volgen-
de maand eenzijdig het wapenem-
bargo tegen de Bosnische moslims
op als er voor die tijd geen overeen-
stemming kan worden bereikt met
Frankrijk, Groot-Brittannië en Rus-
land. Dat heeft Witte-Huiswoord-
voerster Dcc Dcc Myers gisteren
gezegd.

Myers wees er op dat president Bill
Clinton eerder heeft gezegd dat de
Amerikanen het wapenembargo
zouden opheffen als de Bosnische
Serviërs niet voor 15 oktober ak-
koord zouden gaan met het door de
Verenigde Naties voorgestelde ver-
deelplan voor de republiek. De Ser-
viërs blijven het plan halsstarrig

van de hand wijzen. Myers zei dat
Clinton de boycot liever in overleg
zou opheffen, maar zijn eigen koers
zal varen als er voor 15 november
geen akkoord is met de bondgeno-
ten.

Groot-Brittannië en Frankrijk zijn
tegen opheffing van het embargo,
omdat zij veel VN-militairen in Bos-
nië hebben en vrezen dat die het
doelwit kunnen worden van Servi-
sche wraakacties. Rusland is een
traditionele bondgenoot van Servië
en voor Moskou ligt het embargo
politiek gevoelig. Volgens Myers
gaat de Amerikaanse regering de
komende weken opnieuw met
Groot-Brittannië, Frankrijk en Rus-
land om de tafel. Tegelijkertijd zal
de druk op de Serviërs worden op-
gevoerd om alsnog het vredesplan
te accepteren.

Nieuw voorstel kabinet -Bedrag loopt niet meer op met gezinsgrootte

Kinderbijslag eerste kind hoger
§^—gf^ortze parlementaire redactie

'P HAAG - De kinderbij-
|rdtVOOr het eerste kind
loph Vol§end _aar al ver"

orrt Het kabinet §aat ak"
.ret

met een p*an van staats"
J, taris Linschoten (Sociale
*n) van die strekking. Hoe

>Mt et standaardbedrag
3? is niet bekend. Het mi-
!rkTle Van Sociale Zaken
jj j n°ë aan het wetsvoor-

-1 aat waarschijnlijk volgen-
week naar de Tweedener wordt gestuurd.

rbj; °,Ver de verhoging van de kin-
t „"a gvoor het eerste kind staat
HcW e.gezinnen in de toekomst
if( jt kinderbijslag krijgen. Er
ite^61* eind gemaakt aan het
iderh om bi^ elke geboorte de
i DlJslag per kind te verhogen.
-4irv banier wordt de geplande
"h.«-klng op de kinderbijslag
ïr> p

, ld- De regeling zal alleen
*svv en voor baby's die vanaf

Wol-den geboren.
st
riScL°orstel van staatssecretaris
■ns (?ten wiJkt af van de voorne-
beß in het regeerakkoord en

ft dg \°}inS. stonden. Het plan was
> kinn het bedra£ voor het eer"
ee(je

, te verhogen en pas na het
Hg w **irid de trapsgewijze verho-
fttw66 te strepen. Nu krijgen ge-

* kw 6* één kind 399,20 gulden
l°r 6 a»rtaal (net standaardbedrag

H u " tot 12-jarigen), twee kinde-
en er*pn tweemaal 470,40 gui-
tign het laatje. Die bedragen
!r,„ °P tot 622,23 per kind voor
6 top met acht kinderen.
Sin 6 kinderbijslagwet blijft
ïi [.jJS houden met de leeftijd
'der |?deren. Naarmate kinderen
"gere i?rden> krijgen ouders een■ afdh ljlage- Dat principe wordt
«gen aafd> maar de bedragen
fel. *\r,Vanaf volgend jaar minder

"" het 'Jgen ouders 70 procent
1, t . |tandaardbedrag voor een
t l2 6 jaar, 100 procent voor 6-
-4ot Jar*gen en 130 procent voor

'- w^"*6l 17-jarigen.Die verde-
l gg?rdt 70-85-rOO. Deze maatre-
*»af v , voor alle kinderen die
<*sgro° aar een nieuwe leef"
ld veP bereiken. Wie nu een
*9,_>o A,elf heeft, krijgt daarvoor
'*alf', dat kind volgend jaar
*tQmKdt' Saat de kinderbijslag
'°cent?°°g naar 51896 g"lden (130
\\f .'■ Wie nu een kind van
>518 9fi behoudt wel het recht

6bev^niSing op de kinderbijslag

"n oni gend Jaar 340 miljoen gul-
"Wd eren- oplopend tot ruim 1
6 kinri lnu1988- Daarnaast worden
*t Voaerbyslagbedragen volgend

e gezinnen bevroren.. ert nog eens 80 miljoen op.

binnen/buitenland
Boek van paus nu
al een bestseller

Von onze correspondent

t? ~ Tijdens een plechtige
Tp eei?komst in Müaan is giste-
lifn het boek 'Over de drempel
p n de hoop' van paus Johannes:faulus II gepresenteerd. Hettf*f Persoonlijk getinte werk is
c^rtaald in 21 talen en zal van-
£**% gelijktijdig in 38 landen,;faaronder Nederland, uitko-

Met een geschatte oplage
A~*) twintig miljoen exemplaren
tl- l llet boek nu al de statusr-n bestseller.
WnT e drempel van de hoop' is!E0 " e uitgegeven door Monda-
X ri> de uitgever die gecontro-
tf w°rdt door de Italiaansegemier Berlusconi. Mondadori
ijl! °ok de rechten voor de pu-| Catie in derest van de wereld.

De opbrengst van het boek
wordt geschat op 200 miljoen
dollar; de royalties zullen wor-
den gestort op een speciale reke-
ning van de Vaticaanse Bank en
zijn bestemd voor charitatieve
doelen.

De presentatie van het boek
vond plaats in het bijzijn van de
woordvoerder van de paus, Na-
varro Valls, van kardinaal Rati-
zinger, prefect van de congrega-
tie voor de geloofsdoctrine en
van Vittorio Messori, de Italiaan-

se schrijver-journalist die, nadat
was afgezien van een televisie-
interview, de paus aanzette tot
het schrijven van het boek. Mes-
sori diende twintig vragen in,
waarop de paus heeft geant-
woord. Johannes Paulus II voeg-
de er zelf nog eens vijftien the-
ma's aan toe, zodat uiteindelijk
een boek is ontstaan van 35
hoofdstukken en 250 pagina's.

De paus antwoordt op vragen als
'wat is vandaag de dag het nut
van het geloof; 'is het mogelijk

te geloven in een moderne maat-
schappij'; 'wat is de betekenis
van het feit dat de paus op aarde
de zoon van God vertegenwoor-
digt. De paus praat in het boek
ook over antisemitisme, de holo-
caust, het communisme, het isla-
mitisch fundamentalisme en de
rol van de vrouw in de maat-
schappij.
Het resultaat is een openhartig
boek, dat de lezer inzicht geeft in
de persoonlijke ideeën van de
74-jarige paus. De vraag die ve-
len zich stellen, is dan ook of de
paus praat als hoofd van de ka-
tholieke kerk of als Karol Wojty-
la. Uitgever Mondadori zegt dat
het boek interessant is voor zo-
wel katholieken als niet-katho-
lieken uit de hele wereld. „Het is
alsof je thuis een persoonlijke
audiëntie van de paus mee-
maakt," aldus de uitgever.

Ov-kaart levert Ritzen
forse tegenvaller op
Van onze redactie binnenland

DEN HAAG - De nieuwe open-
baar-vervoerkaart voor studenten
levert minister Ritzen (Onderwijs)
een forse strop op. De tegenvaller
kan vanaf 1996 oplopen tot 150 mil-
joen gulden per jaar. Ruim 87 pro-
cent van de studenten kiest name-
lijk voor de duurdere kaart die
doordeweeks recht geeft op vrij rei-
zen, zo blijkt nu ruim de helft van
de kaarten is afgehaald.
Dat betekent dat Ritzen extra moet
betalen aan de openbaar-vervoerbe-
drijven, omdat hij bij het afsluiten

van het contract ervan uitging dat
niet meer dan 58 procent van de
studenten zou kiezen voor een
weekkaart-
De nieuwe ov-studentenkaart
brengt Ritzen weinig heil. Enkele
maanden geleden moest hij op-
nieuw onderhandelen over het vo-
rig jaar afgesloten contract, omdat
de Tweede Kamer ontevreden was
over de tijdstippen waarop de kaart
recht geeft op vrij reizen. De wijzi-
gingen betekenden dat Ritzen al 24
miljoen moest bijbetalen, waarmee
de totale kosten van de kaart óp cir-
ca 775 miljoen gulden per jaar ko-
men.
In het contract is overeengekomen
dat studenten bij het afhalen van de
nieuweov-kaart, die vanaf 1 novem-
ber geldig is, moeten kiezen uit
twee varianten. De weekkaart geeft
doordeweeks recht op vrij reizen.
Vanaf vrijdagavond 19.00 uur tot
maandagochtend kunnen studen-
ten met korting reizen. Voor de
weekendkaart geldt het omgekeer-
de.
De bewindsman moet telkens met
de ov-bedrijven afrekenen over het
voorafgaande jaar. Volgend jaar
moet Ritzen voor de maanden no-
vember en december '94 ongeveer
25 miljoen bijbetalen, als het per-
centage weekkaarten rond de 87
procent blijft. De minister had al 16
miljoen gereserveerd omdat hij re-
kening hield met een tegenvaller,
echter niet met een tegenvaller van
deze omvang. Volgens een eerder
onderzoek van het bureau Intomart
zou het percentage studenten dat
voor een weekkaartkiest niet hoger
dani7B zijn.

Jeltsin heeft
vertrouwen in
Tsjernomyrdin
MOSKOU - President Boris Jeltsin
van Rusland heeft gisteren beves-
tigd dat hij 'alle vertrouwen' heeft
in premier Viktor Tsjernomyrdin en
in minister van Buitenlandse Zaken
Andrej Kozyrev. Jeltsin ontkende
berichten dat hij van plan is zijn
eerste minister te ontslaan.
Jeltsin noemde de melding van een
radiostation, dinsdag, dat Tsjerno-
myrdin was ontslagen 'zonder enige
grond. De premier brak onmiddel-
lijk zijn vakantie in Sotsji aan de
Zwarte Zee af en keerde terug naar
Moskou.

Tsjernomyrdin zelf sprak eerder
eveneens met klem berichten tegen
dat Jeltsin hem ontslag had ver-
leend om gezondheidsredenen. Vol-
gens hem waren dit geruchten die
door 'bepaalde' politieke krachten
zijn verspreid om 'de inspanningen
van de president en de regering
voor een normalisering van de si-
tuatie in het land teniet te doen.

Nederlandse
betrapt op

drugssmokkel
IZMIR - De Turkse politie heeft op
de luchthaven van Izmir een Neder-
landse vrouw aangehouden die ze-
ven kilo cocaïne het land wilde bin-
nensmokkelen. Het gaat om I. de B.
Het ministerie van Buitenlandse
Zaken heeft dit gisteren bevestigd.
De vrouw werd op de luchthaven
opgewacht door een handlanger, de
Nigeriaan E. I. Deze had een Neder-
lands paspoort bij zich.
Het zou gaan om de grootste cocaï-
nevangst in Turkije. De B. was van-
uit Brazilië via Duitsland naar Tur-
kije gereisd. De Turkse politie was
getipt door de Duitse autoriteiten.
De Nigeriaan heeft inmiddels te-
genover de politie bekend dat hij de
drugs, in samenwerking met de Ne-
derlandse, in Istanboel aan de man
wilde brengen. De cocaïne heeft een
straatwaarde van ongeveer 1,5 mil-
joengulden.

Bezuinigingsplan
legt verdeeldheid
Greenpeace bloot

DEN HAAG - Een plan voor forse
bezuinigingen heeft bij Greenpeace
International een interne machts-
strijd blootgelegd over de koers van
deze milieu-organisatie. Aan de
vooravond van de jaarvergadering
op 29 oktober in Tunesië twisten de
medewerkers of er bezuinigd moet
worden op de uitgedijde bureaustaf
of op de internationale acties, waar-
mee Greenpeace groot geworden is.
De directie van Greenpeace Inter-
national, de overkoepelende organi-
satie van 43 kantoren in dertig lan-
den, heeft een ingrijpend bezuini-
gingsplan gelanceerd. De interna-
tionale milieu-organisatie is in grote
financiële problemen gekomen
doordat wereldwijd het aantal do-
nateurs terugloopt. Een woordvoer-
ster van Greenpeace Nederland
wijdt dit aan de slechter draaiende
economieën in vele landen, waar-
door veel mensen, instellingen en
bedrijven bezuinigen op giften.
Door de bezuinigingen moeten er
volgens de Greenpeace-directie vol-
gend jaar wereldwijd honderd ar-
beidsplaatsen worden geschrapt.
Medewerkers van Greenpeace zelf
spreken van honderdtienbanen, die
vooral op het kantoor in Amster-
dam dienen te verdwijnen. Green-
peace heeft over de gehele wereld
duizend vaste medewerkers in
dienst.

punt uit
Scholier

De 17-jarige leerling van het
Damland College in Zaandam
die maandag een leraar een pis-
tool tegen het hoofd drukte,
komt vrijwel zeker niet op de
school terug. Dat is de uit-
komst van een gesprek tussen
de verdachte, directeur P. Tan-
ge van het Damland en de be-
trokken leraar.

Bom in Bagdad
Een bomontploffing in een
moskee in het Iraakse ministe-
rie van Religieuze Zaken in
Bagdad heeft gisteren aan een
man het leven gekost. Een an-
dere man en drie vrouwen
raakten zwaar gewond.

Toltunnel
Als niet binnen enkele maan-
den duidelijk blijkt dat een tol-
tunnel onder de Westerschelde
haalbaar is, is het hele project
van de baan. Minister Jorrits-
ma van Verkeer en Waterstaat
sprak gisteren in Terneuzen op
werkbezoek in Zeeland klare
taal. Ze verwacht in januarivan
het Zeeuws provinciebestuur
cijfers over de toltunnel en
over de kosten van de veer-
diensten wanneer de tunnel
niet door mocht gaan.

Tsjetsjenië
Troepen van het Tsjetsjeense
leger hebben gisteren een bol-
werk van de oppositie aange-
vallen en veroverd. Tientallen
mensen werden gedood, meld-
de de regering. Het leger van
president Dzjochar Doedajev
richtte zijn offensief tegen de
stad Oeroes-Martan en twee
omliggende dorpen, waar aan-
hangers van Bislan Gantami-
rov, een van de oppositielei-
ders, zich verschanst hadden.

Hammer
Ir. G. Hammer kondigt van-
daag zijn vertrek aan als direc-
teur van NS Reizigers, het be-
langrijkste bedrijfsonderdeel
van de Nederlandse Spoorwe-
gen. Hammer treedt op 1 no-
vember terug om persoonlijke
redenen.

Algerije
Een Fransman en een Italiaan
zijn dinsdagavond in het
noordoosten van Algerije ver-
moord. Een groep gewapende
mannen drong olie-installaties
bij de plaats Batna binnen, ver-
joeg de Algerijnse werknemers
en schoot de Franse en Itali-
aanse technici dood. Het Fran-
se ministerie van Buitenlandse
Zaken riep gisteren opnieuw
Fransen in Algerije op het
Noordafrikaanse land te verla-
ten.

Deneuve
De Franse actrice jCatherine
Deneuve is gisteren in Parijs
benoemd tot 'good will'-ambas-
sadrice van de Unesco voor het
internationale filmwezen.

Vermist
De zoektocht naar een vermiste
taxichauffeur in de omgeving
van Spijkenisse heeft nog niets
opgeleverd. Aan de speuractie
nemen naast de politie ookzon
veertig taxichauffeurs deel. De
chauffeur wordt sinds zondag-
nacht 16 oktober vermist. De
man vertrok toen vanaf een dis-
cotheek in het centrum van
Rotterdam met passagiers naar
Spijkenisse. Het is onduidelijk
of hij daar is aangekomen. De
passagiers hebben nog niets
van zich laten horen, ondanks
een oproep van de politie in de
regionale media.

Explosie
Bij een explosie in een centrale
voor stadsverwarming in Bonn
zijn zes mensen om het Jeven
gekomen en ten minste drie
mensen zwaargewond geraakt.

(ADVERTENTIE)

Brinssim. Kertóstraat 53
Tel. 045-25J2535

" Woningen in de omge-
ving van Driessen Aireraft
B.V. aan de Rijksweg in
Limmen worden ontruimd.
Een uitslaande brand bij
het bedrijf, waar keukenap-
paratuur voor vliegtuigen,
ziekenhuizen en zorginstel-
lingen werd vervaardigd,
maakte evacuatie gister-
middag noodzakelijk. De
brand, die ettelijke miljoe-
nen guldens schade aan-
richtte, is waarschijnlijk
ontstaan door werkzaamhe-
den met gasbranders aan
de dakbedekking. Er deden
zich geen persoonlijke onge-
lukken voor. Foto: REUTER
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Geen navolging
In Syrië herhalen alle commenta-
toren de reactie van minister van
Buitenlandse Zaken Farouk a-
Shara, dat vrede in het Midden-
Oosten niet mogelijk is zonder
Syrië en Libanon. „Als het ver-
drag tussen Jordanië en Israël
door Rabin wordt gebruikt als
een model voor andere, dan is er
geen twijfel aan dat dit nergens
op slaat en geen navolging zal
krijgen," schrijft al-Ba'ath, de
krant van de Syrische regerings-
partij. „Israël heeft vrede en land
gekregen zonder de andere partij
daar ook maar iets voor terug te
geven, behalve een belofte van
veiligheid en een beloning in de
vorm van publieke contacten en
vergaderingen."

De officiële Syrische pers en de
staatstelevisie hebben overigens
opvallend veel aandacht geschon-
ken aan de gebeurtenissen in

Amman. Het is mogelijk dat pre-
sident Hafez al-Assad heeft beslo-
ten het Syrische volk geleidelijk
voor te bereiden op ontwikkelin-
gen in de relatie van Syrië met
Israël.
De in Oost-Jeruzalem verschij-
nende Palestijnse kranten leveren
geen openlijke kritiek op koning
Hoessein of de Jordaanse rege-
ring. Maar het PLO-gezinde dag-
blad Al-Quds maakt wel duidelijk
dat er voor dePalestijnenreden is
voor ongerustheid. Het stelt vast
dat het Israëlisch-Jordaanse ver-
drag wordt ondertekend op een
moment waarop het Israëlisch-
Palesüjnse vredesproces nog
maar in de eerste fase verkeert.
„Maar opnieuw kan men zich af-
vragen hoe het is gesteld met de
Arabische coördinatie in de on-
derhandelingen met Israël."
Het pro-Jordaanse Palestijnse

dagblad An-Nahar is uiteraard
wat minder kritisch. Het wijst op
de 'dramatische snelheid' waar-
mee het verdrag tot stand is geko-
men en voorspelt dat de twee
landen binnen een maand na de
ondertekening 'warme en hartelij-
ke' betrekkingen zullen onder-
houden.

Toch maant de commentator tot
voorzichtigheid. „Rabin be-
schouwt het verdrag als een vei-
ligheidsoverwinning, omdat het
Israëls langste grens met de Ara-
bische wereld veiliger maakt."
Een Israëlische militaire deskun-
dige voegde daaraan toe: „Het
oostelijke front is verleden tijd,
Syrië staat nu alleen en dat bete-
kent dat zijn positie is verzwakt."
En tenslotte Jordanië. De meeste
kranten in Amman putten zich uit
in toelichtingen en historische be-

schouwingen om hun lezers dui-
delijk te maken waarom koning
Hoessein het moment gekomen
achtte om zijn handtekening te
zetten. „Ondanks de druk waar-
aan Jordanië was blootgesteld,
zelfs al voor Egypte in 1979 zijn
afzonderlijke vrede met Israël
sloot, bleef het volhouden dat een
oplossing voor de Palestijnse
zaak het belangrijkst was,"
schrijft Al-Aswak. „Pas toen de
PLO de verantwoordelijkheid
aanvaardde voor de Palestijnse
rechten en zelf een vredesak-
koord sloot, begon de Jordaanse
diplomatie te zoeken naar midde-
len om onze eigen nationale rech-
ten te realiseren."

De Engelstalige Jordan Times be
schrijft het verdrag als 'een histo-
risch succes', maar waarschuwt
tegen 'fanatici en extremisten aan

beide kanten. „Mensen die het
verdrag afwijzen, hebben dat
recht," stelt de krant, „maar al-
leen als ze hun oppositie uiten op
een wettige en democratische ma-
nier."
De belangrijkste oppositie in Jor-
danië komt van het Islamitisch
Actie Front, de politieke arm van
de Moslim Broederschap. Het
lAF bezet zestien zetels in het
tachtig leden tellende Jordaanse
parlement. In een verklaring
merkt de organisatie op dat de
voorlopige ondertekening van het
vredesverdrag met Israël samen-
viel met 'het heldendom dat werd
getoond door moslim-jongeren in
Jeruzalem en Palestina, die hun
leven gaven bij de verdediging
van hun godsdiensten hun vader-
land. Een goedkeuring vooraf, zo
lijkt het, van de terreuraanslag op
de bus in Tel Aviv van gisteren.

Speelgoedwinkel verkoopt
geen nep-geweer meer
Enkele weken nadat een politieman in New Vork een tie-
ner die een speelgoedgeweer bij zich droeg neerschoot,
heeft de grootste speelgoedwinkel ter wereld besloten de
verkoop van speelgoedvuurwapens dieer als echt uitzien,
te staken.
Carol Fuller, woordvoerster van de winkel Toys 'R' Us be-
vestigde vrijdag het bericht over het besluit dat in de Wall
Street Joumal verscheen. Andere grote speelgoedwinkels
hebben al enkele soorten speelgoedwapens uit de schap-
pen gehaald, of overwegen dit te doen. Vorige maand
werd een 13-jarige jongen in een trappenhuis van een flat-
gebouw doodgeschoten door een politieman die dacht dat
het speelgoedgeweer dat de jongen op hem richtte echt
was. Enkele uren later werd een 16-jarige met een nep-
geweer aan zijn nem achtervolgd en neerschoten door
een agent die zich vergiste en het wapen voor echt hield.
De tiener kwam er met een buikwond van af.

Dief stikt in hotdog
Een winkeldief in het Amerikaanse St. Louis wilde slim zijn en schrokte de hotdog die
hij net had gepikt in een keer op toen een winkelbediende hem liet weten de politie te

hebben gebeld. De hotdog bleef echter op zon ongelukkige manier in zijn keel steken
dat de 32-jange man stikte. Politieagent JamesCox verklaarde woensdag dat alle hulp
voor de dief te laat was gekomen. „Toen hem te verstaan was gegeven dat de politie
was gebeld, ramde hij de hotdog letterlijk zijn keel in. Daarna liep hij naar buiten," aldus
Cox Toen de politie arriveerde lag de man bewusteloos op het trottoir en was blauw
aangelopen. Een ambulanceteam probeerde hem nog zuurstof toe te dienen, maar
stuitte op een vijftien centimeter lange hotdog, die muurvast in zijn keel zat.

Hondeleven
in Peking
Hondebezitters in de Chi-
nese hoofdstad Peking
zullen de liefde voor hun
huisdier binnenkort wel-
licht zwaar op de proef
gesteld zien.
Als het aan de overheid
ligt moet er voortaan
6.000 yuan (1.200 gul-
den) per jaar worden be-
taald voor registratie van
het dier, alsmede de
eventuele medische kos-
ten en verzekering voor
overlast aan derden.
Honden mogen zich vol-
gens een wet die de
autoriteiten in voorberei-
ding hebben van zes uur
's morgens tot acht uur 's
avonds niet op straat ver-
tonen, en als de eige-
naars - dikwijls bewo-
ners van hoge flatgebou-
wen - hen als dieven in
de nacht moeten gaan
uitlaten, mogen zij geen
gebruik maken van de
lift. Die wordt, net als het
openbaar vervoer, win-
kels, scholen, parken en
andere publieke gele-
genheden, verboden ter-
rein voor honden. Dat de
poep van de hond on-
middellijk door de eige-
naar moet worden opge-
schept, spreekt in dit
verband vanzell.
Bij alle strenge regels
moeten honden die toch
in Peking blijven wonen
ook nog van een „klein,
tam" ras zijn.

Stradivarius terug
Een 27 jaar geleden verdwenen bijzon-
dere viool is deze week op bevel van de
rechter teruggegeven aan de (rechtmati-
ge?) eigenaar. Het museum van de uni-
versiteit van Californië in Los Angeles
moet de 262 jaar oude Stradivarius-viool
veilig bewaren tot de rechtbank heeft be-
sloten wie de feitelijke eigenaar is. De
man bij wie de viool een paar maanden
geleden werd aangetroffen, zegt dat zijn
tante het instrument ooit langs de snel-
weg heeft gevonden en claimt als eerlijke
vinder de eigenaar te zijn.
De viool is bijna 1,5 miljoen gulden
waard. Het instrument werd gemaakt
door de bekendste vioolbouwer aller tij-
den Stradivarius, van wiens meesterhand
nog maar weinig instrumenten bewaard
zijn gebleven.

De viool verdween in 1967 uit de wagen
van de musicus David Magretts, die het
instrument in bruikleen had van de uni-
versiteit. Onduidelijk is of de man de
Stradivarius tijdens het tanken op het dak
van zijn auto had gelegd en hem na het
wegrijden verloren is, of dat iemand de
viool van de achterbank heeft gestolen.

Feit is dat niemand van de viool hoorde
totdat hij dit jaaropdook bij een vioolhan-
delaar in het Californische stadje Petalu-
ma. Het instrument bleek via een boedel-
scheiding in het bezit te zijn gekomen
van Teresa Salvato. De universiteit eiste
de viool op, maar de 'eerlijke vinder' wil
zijn bezit houden. Slechts in afwachting
van een definitief Salomons-oordeel van
de rechter wilde hij de Stradivarius in be-
waring geven aan het museum van de
universiteit.

binnen/buitenland
Aanvaarding in Jordanië -Afwijzing in Syrië

Arabieren verrast door akkoord
DOOR AD BLOEMENDAAL

TEL AVIV - De voorlopige
ondertekening van het Israë-
lisch-Jordaanse vredesver-
drag, afgelopen maandag, is
in Israël met algemene vol-
doening ontvangen. De reac-
ties in de Arabische wereld
lopen uiteen van gelaten aan-
vaarding in Jordanië en de
Palestijnse gebieden tot re-
gelrechte afwijzing in Syrië
en Libanon, al is de inhoud
van alle commentaren nogal
beduusd. Dat het zo snel zou
gaan, hadden weinig Arabi-
sche waarnemers voorzien.
De meesten lijken zich nog
nauwelijks bewust van de
diepgaande veranderingen
die het Midden-Oosten on-
dergaat.

Het pro-Syrische Libanese dag-
blad As-Safir noemt het Israë-
lisch-Jordaanse akkoord het 'Ver-
drag van de Nacht. Dat is niet
alleen een referentie aan de nach-
telijke uren waarin de Israëlische
premier Rabin en koning Hoes-
sein van Jordanië de laatste hand
aan het document legden, maar
ook een inhoudelijkekwalificatie.
De krant meent dat met de onder-
tekening een eind is gekomenaan
de illusie van de Palestijnse
vluchtelingen in Jordanië, Israël
en de bezette gebieden. De kans
dat ze ooit naar hun geboorte-
plaatsen zullen terugkeren, is ver-
keken, nu het 'Koninkrijk van
David' en het Hashemitisch Ko-
ninkrijk hun onderlinge grens
definitief hebben bepaald. „Het
Palestina uit de Britse mandaat-
stijd smelt weg alsof het nooit
heeft bestaan," schrijft hoofdre-
dacteur Talman Salman.

" Daags na het historische akkoord tussen Israël en Jordanië landde de Syrische president al-Assad (links) in de Egyptische
hoofdstad Cairo voor overleg. Op defoto wordt hij begroet door de Egyptische president Moebarak. Foto: AP

Nooit meer smeergeld
De Franse aannemers hebben onderling afgesproken
voortaan geen steekpenningen meer te betalen. Vrijwel
alle grote bedrijven die in de bouwwereld actief zijn, heb-
ben de afgelopen dagen een verklaring ondertekend die
hen verplicht het betalen van smeergeld en duistere com-
missies aan politici of politieke partijen te staken. De be-
drijven hebben afgesproken onderling toe te zien op de
strikte naleving van het akkoord. Dat opvallende initiatief
komt op een moment dat de Franse politiek en een deel
van het bedrijfsleven worden geteisterd door een serie
corruptieschandalen zonder weerga.

Klopjacht op kangoeroes
Kangoeroes die door de droogte verdreven naar de Aus-
tralische hoofdstad Canberra trekken, mogen voortaan
worden afgeschoten. De regering van de stadsprovincie
heeft dat besloten omdat de dieren steeds meer verkeers-
ongelukken veroorzaken. Honderden kangoeroes zijn
door auto's overreden en pogingen de dieren te ontwijken,
leidden tot botsingen met andere auto's. Volgens plaatse-
lijke garages wordt eenderde van de verkeersongelukken
in Canberra veroorzaakt door kangoeroes. Premier Rose-
mary Follett noemde het afschieten van kangoeroes vori-
ge week nog „weerzinwekkend", maar maandagavond
ging haar regering toch akkoord met het besluit om boe-
ren rond Canberra toestemming te geven kangoeroes die
zich op hun velden vertonen, af te schieten.

In de rats
Meer dan 200 passagiers
aan boord van een toestel
van Air India hebben hun
reis voortijdig moeten af-
breken nadat er een rat
aan boord was gesigna-
leerd. Dit heeft de Hindus-
tan Times dinsdag gemeld.

Volgens de krant hadden
passagiers van een vlucht
naar Londen en New Vork
een grijze rat gezien die
door het gangpad holde.

Onder verschrikt gekrijs
van een aantal passagiers
vluchtte het beest richting
eerste klasse en cockpit.
Vooral de buitenlanders in
het toestel waren niet tot
rust te brengen, schreef de
Hindustan Times. „Voor
hen betekende een rat aan
boord: de pest." In de In-
diase stad Surat overleden
maandag twee personen
aan de gevolgen van de
pest. Het zijn de eerste
pestdoden sinds vijf da-
gen.

In elf jaar de wereld rond
Ze zegt dat ze nooit meer alleen zon tocht wil maken.
Maar de Britse Fyona Campbell is de eerste vrouw die
rond de wereld heeft gelopen. Vrijdag arriveerde ze na
voltooiing van haar tocht van elf jaar.
„Ik wilde zien hoe ver ik kon komen," vertelde Campbell
(27) nadat ze John o' Groat's binnenwandelde, een ge-
hucht op het noordelijkste puntje van Groot-Brittannië.
Ze vertrok als tiener die een uitdaging zocht, en was van
plan 1.363 kilometer te lopen naar Land's End, het meest
zuidelijke punt van Groot-Brittannië. Maar het werd een

tocht van 31.338 kilometer over vijf continenten. ofAg
Volgens het Guinness Book of Records lijkt alles m fc
om Campbell op te nemen. ~Ze staat nog niet in he Ag
maar ze zal er bijna zeker volgend jaar in staan fC\.
eerste vrouw die zoiets heeft ondernomen," aldus
voerder Nicholas Heath-Brown. yviiliarf 1Volgens het Guinness Book is de Amerikaan in
Kunst de eerste man die de wereld rondliep. Hij v

|a,er
1970 zijn huis in Waseca (Minnesota) om vier jaa
terug te keren. sport-
Campbell heeft tijdens haar tocht honderd paar r-
schoenen versleten. _,

600.000 banen
Dan ligt daar ineens een
banenplan van VNO en
NCW en hopla, we hebben
er in vier jaar tijd 600.000
banen bij. Dat het kabinet
daar nou niet zelf opgeko-
men is. De ministers pieke-
ren in het regeerakkoord
met vereende krachten niet
meer dan 120.000 banen bij
elkaar. Zou het echt alle-

maal zo simpel zijn? Natuurlijk niet! Wie de bedenksels van de
werknemers eens kritisch onder de loep neemt, kan niet anders
dan concluderen dat het plan vooral gebaseerd is op wishfull thin-
king, op de wens, die de vader der gedachten is.
Het komt er in deogen van de werkgevers simpelweg op neer dat
mensen met een uitkering veel strenger moeten worden aange-
pakt; dat we over cao's niet meer moeten zeuren; dat we het
minimumloon maar gewoon moeten vergeten en dat de ontslag-
bescherming dient te worden afgeschaft. Het lijkt op invoering van
de wet van de jungle. En wie worden het voornaamste slachtoffer
van dit 'masterplan': juist,delagere loongroepen, omdat de grote-
re 'spreiding' van inkomens volgens de werkgevers gepaard dient
te gaan met een verlaging van het gemiddelde inkomensniveau.
Vooral in de lagere loongroepen moet de matiging het grootst zijn.
Dat alles kan ertoe leiden dat de netto-inkomens uitkomen onder
'hetgeen de politiek als sociaal minimum dicteert', zoals Rinnooy
Kan (VNO) het uitdrukt. De betrokkenen zouden in dat geval hun
inkomens via een soort toeslagenwet aangevuld kunnen krijgen tot
het sociaal minimum. Met andere woorden, de belasting- en so-
ciale premiebetaler draait dan weer voor die goedkope onderbe-
taalde slavenbaantjes op en de bedrijven tellen hun winst.
De werkgevers hangen verder de gedachte aan dat als een op-
drachtgever niet bereid is het wettelijk minimumloon te betalen, hi|
daartoe ook niet verplicht moet worden. Al te lage betaling zou
dan weer met de door Rinnooy Kan geopperde toeslagenwet die-
nen te worden aangevuld. Dit kan toch niet serieus bedoeld zijn?
Moeten we weer terug naar de slavenarbeid, zoals die aan het
begin van deze eeuw nog plaatsvond? Want ook de arbeidsom-
standighedenwet, het ontslagrecht en de arbeidstijdenwet moeten
op de helling, terwijl inkrimping van het steeds maar uitdijende
woud van cao-bepalingen wordt aanbevolen.
Volgende week vrijdag overlegt het kabinet met werkgevers en
werknemers over de aanpak van de werkloosheid. Hopelijk wordt
dit dwaze, asociale plan dan snel onder de tafel geveegd.

GriezelsZand erover

" De Nieuwzeelandse insektenkenner Grae^p.
Ramsay geeftgeen krimp wanneer twee reu*'
Wetas over zijn gezicht kruipen. De Weta is e
fors uit dekluiten gewassen kruising tussen
krekel en een sprinkhaan. Ondanks de vervf'me
ke haken aan zijn poten, is het uiterst zeldiia
diertje volkomen onschuldig. Ramsay hee" Pitoegelegd op het kweken van deze in^e

$
waarvan hij er inmiddels al zon honderd in

natuur heeft teruggezet. Foto: REU^^

" Eén van de 107 grafheuvels op het Noorsche Veld in Norg wordt
met plaggen opgevuld. In Drenthe is deze week het startsein gegeven
voor een omvangrijke restauratie van de grafheuvels. In of onder de
met aarde of plaggen opgeworpen heuvels begroeven verre voorou-
ders hun doden. Dit ritueelbegonrond 3000 vóór Christus en werd tot
aan het begin van onze jaartelling in ere gehouden. Foto: anp
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Helft kleingeld wordt centraal geteld bij Geldnet Services
Dagobert Duck
in Nederland

Van onze verslaggeefster

lang - De chip-card is on-
**i)i K_fe'ntr°duceerd als dè wijze
ten s h

len in de toekomst- Vo1-
ÖaBp

de banken zijn de laatstescn van het kleingeld geteld.
b

«H m s* zouden die al het papier-
H tgeld uit de wereld ban-
veel °mdat elektronisch betalen
Vo0r |emakkelyker en goedkoper

ft w.n is' °ok de detailhandel
.« Nachten over het kleingeld;b^, '"keiiers moeten er bü deVooj.^1 dertig cent per rolletje

ÖOfj eertellen. Maar ondanks de
ïe ehUZe toekomst die de banken

°ard v°orspellen, zien Ne-
.Qrte^ders liever echt geld in hun
C°1tr i°nnaie- Zo nouden ze meeroie over hun uitgaven.

?el(j ,..et geluid van rinkelend
lnkt menigeen als muziek

4it E °ren- Bij Geldnet Services isva. ri nkel de normaalste zaak
Wei-eld, de helft van het

8eteid dse kleingeld wordt daar
oam- ' gesorteerd, verpakt en naar
PergQ,?1 en winkels vervoerd. Het
"ü.oe.?^ lc,opt elke dag tussennen guldens aan kleingeld

door, maar het schijnt ze niet erg
te interesseren. „Geld is vies
hoor," zegt een jongenen laat zijn
bruin-zwarte handen zien. Een
buitenstaander krijgt bij dc aan-
blik van al dat geld toch een ande-
re indruk. Het üjkt wel of het
pakhuis van Dagobert Duck, dc
geldwolf van Duckstad, in mid-
den-Nederland staat. Een kratje
guldens is 62.500 gulden waard.
Dc telruimte staat er vol mee.

" Het geld ligt letterlijk voor het opscheppen. Foto: GPD

Koffiedik
Manager E. Scheerder ziet de toe-
komst van de munt niet somber
in. „De chip-card die ze willen in-
voeren, zal de hoeveelheid klein-
geld met hoogstens vijfentwintig
procent terugdringen. Het is na-
tuurlijk koffiedik kijken, maar er
kan hoogstens vijfendertig gulden
op zon kaart staan; voor veel
mensen zal het te veel werk zijn
om alsmaar weer de kaart op te la-
den. Ik denk wel dat mensen en
masse in telefooncellen en bij par-
keerautomaten betalen met de
chip-card, omdat het dan om klei-
ne bedragen gaat."

De centrale telling zou volgens

Nederlandse banken kostenspa-
rend werken, maar tot grote on-
vrede van de detailhandel kost
iederrolletje geld dat bij de bank
wordt gehaald ongeveer dertig
cent per stuk. „Het verwerken van
de massa's munten is erg arbeids-
intensief. Vooral geld uit telefoon-
cellen moet geselecteerd worden,
want daar vind je de grootste rot-
zooi tussen," verklaart Scheerder
terwijl hij zich een weg baant tus-
sen de kratten geld.
Die rotzooi bestaat uit krom gebo-
gen geld, buitenlands geld of gul-
dens met een touwtje eraan. Uit
een halfvolle emmer afvalgeld vist
Scheerder binnen luttele secon-
den drie guldens aan een touwtje.
In de munten zijn keurige gaatjes
geboord, ze lijken daardoor op een
moderne amulet. „Tja, mensen
schijnen te denken dat die aloudetruc nog steeds werkt, maar de
moderne telefooncellen 'slikken'
die gulden gewoon door, hoor."
De afgekeurde munten gaan terug
naar degene dieze aanleverde. „Ikheb geen idee wat ze daarmee
doen, maar de munten zijn wel
nog geld waard."
Het geld tellen gebeurt natuurlijk
niet met de hand. Nadat de zak-
ken geld gewogen zijn (een zakje
guldens weegt drie kilo) worden
de munten in een grote bak gede-
poneerd. Vanuit die bak trilt het
geld de telmachine in, die de mun-
ten daarna in keurige rolletjes af-
levert. „Pardon, mag ik er even
bij?" Een werknemer vist met een
magneet geld onder de machines
vandaan. De vloer rondom de tel-
lers ligt bezaaid met munten.

DOOR HANS GELEIJNSE Defensie ontkent hand te hebben gehad in moord op journalist

Dodelijk schimmenspel
rond corruptie in Rusland

Sj-ftde °U ~ Een met tanks bewa-
Pat Sc . maffia. Verschrikkelijk.
i * ötv!rf ef de Moskoüse journa-
% 4 -nitrr Cholodov op 30 juni

o,nsn zi Jn krant Moskovski
Nm Cets- Het artikel hekelde
;°lonei biJ de onder bevel van
i* Kn* generaal Boerlakov staan-<**,<■ "sische eenheden in Duits-
AfgelHv0 pen maandag opende Cho-
SjC" koffertje waarin zich
i r'eUr eV.akov en zijn directe su-
ri° V' bei Defensieminister Grats-
vHevi !fnde documenten zou-
j°l§de nu n- Een zware explosie
N or. Cholodov, 27 jaar, over-al zj;„ WeS naar het ziekenhuis

staaV.Verwondingen.
rTSen Cfc e,6n oorzakelijk verband
u'e dt-f dovs gewroet in troe-
>l Rtensiezaken en zijn dood?
h n Van Sche Journalisten zeg-NC Wel- Cholodovs hoofdre-
r-om-, vel Goesev schroomt
Jf aansi dlrect verband tussenNlaki g en het duo Gratsjov-Nov teleggen*
ti^lak en de 6°-Jarige generaal
l^iritW haastten zich met be-XVs7,Van medeleven aan Cho-

nabestaanden en de redac-

tic van zijn krant. Die condolean-
ces waren niet meer dan een
inleiding tot een woedende ont-
kenning van alles wat Cholodov
over corruptie in de defensietop
had geschreven en nog wilde
schrijven.

Gratsjov voerde tegenover Russi-
sche journalisten nog een 'overtui-
gend bewys' van onschuld aan.
„Cholodov was absoluut geen po-
litiek gevaar, niet voor mij, niet
voor mijn ministerie en niet voor
de Federale Inlichtingen Dienst."
En stel dat Cholodov dat wel was
geweest? Klaarblijkelijk is hem
die vraag niet voorgelegd.
Maar de historie bewijst dat dege-
nen die wél een politiek gevaar
voor de defensietop vormen, in
elk geval hun baan verliezen. Het

meest bekende voorbeeld is ex-
vice-president Roetskoi, die in
april 1993 in een anti-corruptierap-
port de defensietop en Boerlakovs
commando van de 'Westelijke Le-ger Groep' van plundering be-
schuldigde.
Het loont dus niet echt om tegen
Defensie in het geweer te komen.
Waarnemend minister van Finan-
ciën Doebinin kan erover meepra-
ten. Hij werd "door Jeltsin ge-
slachtofferd in de roebelaffaire.
Maar Doebinin was in de afgelo-
pen maanden ook een verklaard
tegenstander van de doorGratsjov
geëiste verhoging van de defensie-
uitgaven met 55 biljoen roebel, on-geveer 40 miljard gulden.
Voor Russische journalisten zijn
dit soort 'toevalligheden' de bewij-
zen van een complot. De dode niet

te na gesproken, het speurwerk
van Cholodov leverde meestal
geen in de krant afgedrukte docu-
menten op of metname genoemde
bronnen, maar een tot bewijs om-
gebouwde toren van citaten, losse
waarnemingen, geruchten en stel-
lingnames.

Verwonderlijk is dat niet, want
waar krijgt een journalist beves-
tigd dat Boerlakov en de zijnen
vanuit hun ministerie in Moskou
de beschikking hebben over een
ondergronds maffia-netwerk in
West-Europa?
Het probleem met de Westelijke
Leger Groep was dat Defensie
zelfstandig op de wapenmarkt kon
opereren teneinde fondsen voor
repatriëring en huisvesting van de
terugkerende militairen te verkrij-

gen. De beschuldigingen van Cho-
lodov, maar ook van Roetskoi
concentreren zich op 'verdwenen
miljardeninkomsten' van de Wes-
telijke Legergroep bestemd voor
huisvesting in Rusland.

binnen/buitenland
Nieuwe operaties in toekomst stuk moeilijker

Infiltratie-actie had strikt
geheim moeten blijven

Van onze redactie binnenland

- De meest om-
J^grijke internationale reeher-Jje-actie in Nederland, waarbij
"-e Canadese drugsbendes tegen
,||.lamp liepen, had volledig ge-
■ ~ln? moeten blijven. De justitie-

*" is in beroering nu bekend is
gorden datNederlandse politie-
_?^sen gedurende anderhalfjaar

'witwasten' voor criminelen.
I* gebeurde vanuit een geldwis-

»t antoor, vrijwel zeker in Am-Nam.
e Nederlandse bijdrage in het -j'gens justitiewoordvoerders -l°rslaande succes van de actie

r** 1 buiten beeld moeten blijven,
het Canadese persbericht over
jp °Prollen van de bendes wordtNederlandse bijdrage dan ook
r* genoemd. Wel dat met het op-
(.] en van de beide bendes en het
g'o°Ueggen van 200 bankrekenin-
jg

1, pij 29 banken een bedrag van
In ??**Jard gulden is teruggehaald.

Nederland is voor zon 200 mil-

joen gulden door de bendes aan-
gebracht. Dat geld vloeide terug
naar de Canadese justitie, die de
gehele operatie in Nederland ook
betaalde. De Nederlandse politie
leverde slechts het 'personeel' van
het wisselkantoor.
De beroering brj justitie is ont-
staan omdat met het bekend wor-
den van de operatie, dergelijke
operaties in de toekomst moeilij-
ker uitvoerbaar zijn. Zeker is wel
dat de toenmalige minister Hirsch
Ballin van Justitie aan het begin
van de operatie hier persoonlijk

groen licht voor gaf. De actie had
een dusdanig zwaar karakter, met
verregaande betrokkenheid van
politiepersoneel, dat diens instem-
ming vereist was. „Als we dit niet
doen, kunnen we internationaal
nooit drugsbendes oprollen,"
werd de minister door de Neder-
landse en Canadese politie daarbij
voorgehouden.

Het bewuste wisselkantoor wordt
nog steeds door de Nederlandse
politie bemand om ook andere in-
filtratie-operaties over dit kantoor

te laten lopen. Dat dit na het uit-
lekken van de operatie moeilijker
is geworden, spreekt voor zich. De
recherchetruc lijkt overigens op
de operatie die vorig jaar in Italië
succesvol was met het oprollen
van een Colombiaans cocaïnekar-
tel. De Nederlandse Bettina Mar-
tens bracht zonder het te weten
lange tijd de drugswinsten van het
kartel rechtsstreeks naar een Itali-
aans bedrijfwaar eveneens politie-
mensen werkten.
De Nederlands-Canadese operatie
was echter reeds ingezet voor het

bekend worden van Bettina Mar-
tens' ondergang. De Canadezen
zochten voor de operatie een part-
ner in Europa en vonden die in
Nederland. De samenwerking tus-
sen beide landen verliep altijd
goed. Bovendien past het Neder-
landserechtssysteem goed bij het
Canadese.
De operatie zoals die gisteren be-
kend is geworden, past geheel
binnen de visie van de Rotterdam-
se hoofdofficier van justitie De
Wit. Die verklaarde eerder dit jaar,
dat de infiltratie van politieperso-
neel meer 'op de rand' van het
milieu, in de hulpverlening, zou
moeten gebeuren. Verblijf binnen
het daadwerkelijke criminele cir-
cuit zou vaak te veel gevaar voor
politiepersoneel opleveren. „Maar
criminelen hebben bedrijven no-
dig om mee samen te werken,"
aldus De Wit toen. De Wit is voor-
zitter van een nieuwe commissie
van het Openbaar Ministerie die
infiltratie-acties en pseudokoop-
acties toetst aan de toelaatbaar-
heid ervan.

Mercedessen
Een steeds terugkerend fenomeen
bij dit - nooit bewezen - schan-
daal zijn de twee kamerbrede Mer-
cedessen waarvoor ruim 300.000
Duitse marken zouden zijn be-
taald uit de huisvestingspot en die
ten gerieve van Defensieminister
Gratsjov eind 1992 naar Rusland
werden gesmokkeld. Gratsjov ont-
kende en zei dat de Mercedessen
met goedkeuring van president
Jeltsin aan zijn ministerie waren
toegewezen.
Opgehelderd is dit nooit. Het
weekblad Megapolis Express
schreef vorige maand dat Jeltsin- om het leger aan zijn kant te
houden - de ogen sluitvoor zaken
die het daglicht niet kunnen ver-
dragen. Dat was naar aanleiding
van Jeltsins 'Da' op Gratsjovs ver-
zoek om zijn staf van zeven (!)
vice-ministers met de omstreden
Boerlakov uit te breiden. Het is
duidelijk, dat Jeltsin zijn troon
met bajonetten wenst te verster-
ken, schreef het blad.

Achterstand invaliden
het grootst op het werk

Van onze redactie binnenland

DEN HAAG - Mensen met een li-
chamelijke handicap komen er op
de arbeidsmarkt bekaaid af. Zij la-
ten zich veel minder tevreden uit
over hun baan dan andere werk-
nemers. Dat is niet zonder reden:
meer dan anderen noemen zij hun
werk lichamelijk zwaar en eento-
nig. De beloning die daar tegen-
over staat is lager. Een kortere
werkweek of werkdag zit er voor
hen ook minder vaak in.

Nederland telt zon 2 tot 2,5 mil-
joen mensen die gehandicapt zijn.
Het Sociaal en Cultureel Planbu-
reau (SCP) heeft op een rij gezet
hoe het er voorstaat met de Neder-
lander die sociaal nadeel onder-
vindt van een ziekte, een ongeval
of een aangeboren afwijking. Met
doofheid en blindheid is makkelij-
ker te leven dan met andere be-
perkingen, ontdekte het SCP. Wie
minder mobiel is of minder goed
voor zichzelf kan zorgen, onder-
vindt de meeste nadelen.
Toch kan ook een lichte lichame-

lyke beperking al snel leiden totarbeidsongeschiktheid of werk-loosheid. SCP-medewerker J.Timmermans: „Zo kan iemand
weinig last hebben van astma of
een chronische bronchitis en goed
opgeleid zijn, maar toch minderkans maken op een baan. Een
werkgever heeft zoveel keus dat
hij liever iemand neemt van wie
hij verwacht dat die moeiteloos is
in te passen."

Mensen met een lichamelijke han-
dicap hebben een lager inkomen
dan anderen, schrijft het SCP: „Of
ze nu werken of niet, ouder of jon-
ger zijn, alleen wonen of het huis-
houden met anderen delen."

De integratie van mensen met een
verstandelijke handicap op de ar-
beidsmarkt verloopt volgens het
SCP 'redelijk succesvol. Jongere
mannen lopen daarbij voorop. Het
geheim achter dit succes is dat de
bemiddelaars van deze 'integratie-
projecten' een baan zoeken bij de
werkzoekende, denkt Timmer-
mans. Het arbeidsbureau werkt
precies omgekeerd: daar zoekt

men naar een persoon bij een va-
cature.

Lichamelijk gehandicapten zijn
minder hoog geschoold dan ande-
ren. Dertig procent van de jonge
mannen heeft alleen de lagere
school afgemaakt. Meisjes doen
het in het voortgezet speciaal on-
derwijs trouwens beter dan jon-
gens. Het SCP heeft hier geen
verklaring voor.

Uitvliegen
Jongeren met een lichamelijke
handicap gaan eerder 'de deur uit'
dan andere leeftijdgenoten: zelf-
standigheid staat bij hen hoger in
het vaandel. Soms helpen proble-
men thuis een handje mee aan het
vroege uitvliegen. „Uit de litera-
tuur is bekend dat het voorkomt
dat ouders de neiging hebben het
kind te beschermen en te rem-
men. Maar een kind met karakter
gaat zich daartegen verzetten,"
zegt Timmermans. Verder blijken
mensen met een verstandelijke
handicap steeds vaker het ouder-
lijk huis te verlaten.

lezers schrijven

UFO-melding
Hierbij een reactie op de zoveel-
ste publicatie over de UFO-mel-
dingvan N. Anstatt. Ik wil einde-
lijk eens een einde maken aan de
schertsvertoning van al die men-
sen die denken iets buitenaards
gefilmd te hebben en dan vervol-
gens de media inschakelen.
Een UFO (Ongeïdentificeerd
Vliegend Object) is een lichtver-
schijnsel dat men niet thuis kan
brengen. Het heeft totaal i}iets te
maken met vliegende schotels,
zoals veel mensen graag zouden
willen horen. Bij velen slaat -de
fantasie op hol als ze een bepaald
lichtverschijnsel aan de hemel
zien. Meestal zijn dit verschijnse-
len van aardse oorsprong. Denk
maar eens aan satellieten die
zich als lichtpunten tussen de
sterren door bewegen. Ook wor-
den vaak vliegtuigen waargeno-
men die zich als vliegende disco-
theken door de lucht voortbewe-
gen. Wanneer een vliegtuig op
een minimale hoogte vliegt,
moet het zijn hoofdschijnwerper
ontsteken. Wanneer deze vlieg-
tuigen recht op de waarnemer
afkomen, schijnen ze met deze
lichtbundel precies in het ge-
zicht van de waarnemer. Het
lijkt dan of ze stilstaan aan de
hemel. Wanneer ze wegdraaien
gaat de lichtpunt bewegen. En
zie daar: een nieuw UFO-ver-
schijnsel is geboren. We zwijgen
dan maar over de discotheken
(Peppermill en andere grote dis-
cotheken in Limburg)) met hun
laser- en lichtexperimenten aan
de hemel, die vooral bij heiig en
bewolkt weer een fascinerend
schouwspel opleveren tegen de
onderkant van de wolken. Ik heb
vaak genoeg twee ovaalvormige
witte lichtschijven aan de hemel
zien bewegen: schijnwerpers van
deValkenier in Valkenburg. Ook
mag onze buurplaneet Venus
niet vergeten worden die of 's
avonds na zonsondergang of 's
morgens voor zonsopkomst als
de helderste punt aan de hemel
zichtbaar is. Ik ben het eens met
Anstatt wanneer hij zegt, dat er
buitenaards leven is, maar het is
niet juist om deze stelling in ver-
band te brengen met zijn zoge-
naamde UFO-waarnemingen.
BEEK G. Stoffer
(Door redactie ingekorte

postbus :,.00

UFO-melding 2
Peter Hamans schreef 13 okto-
ber in het Limburgs Dagblad
over de sensationeleconfrontatie
van Heerlenaar Horst Anstatt
met UFO's. Van ondergetekende
wordt geschreven '...heeft giste-
ren de videobeelden bekeken,
maar is naar eigen zeggen niet
overtuigd geraakt. Dit is niet
correct. Ik heb telefonisch aan
Peter Hamans gemeld dat ik er-
van overtuigd ben dat deze op-
namen van Horst Anstatt gewo-
ne vliegtuigen betreffen en géén
UFO's zijn. Ik ben er ook van
overtuigd dat Horst Anstatt nog
wel meer UFO's zal filmen, naast
de twee uur opnamen die hij
naar eigen zeggen nu al heeft. Er
vliegen immers heel wat vlieg-
tuigen boven het Heerlense. Ook
jammer is dat Peter Hamans in
het artikeltje ten onrechte ver-
band legt met de UFO-meldin-
gen die de Sterrenwacht op 7 en
9 oktober heeft ontvangen van
mensen uit o.a. Roermond en
Vaals en Anstatts opname. De
bij ons binnengekomen UFO-
meldingen van het weekeinde
van 8 en 9 oktober èn van het
weekeinde ervoor èn van het
weekeinde daarvoor betroffen
telkens de buitenspots van dis-
cotheek Peppermill in Heerlen
ofkermissen.
De Sterrenwacht heeft tot twee
maal toe desgevraagd Horst An-
statts opnamen bekeken en be-
oordeeld. De bevindingenvan de
eerste opname blijken gestaafd
te worden door gelijkluidende
meningen van andere deskundi-
gen (Hulspas - St. Scepsis; Van
Kampen (D) - RTL4, Filip Re-
koms-FUO (B); Sobeps (B)). Wij
delen Horst Anstatts mening dat
wij mensen echt wel niet de eni-
gen zullen zijn in dit universum.
Maar wij zijn niet blind voor de
feiten en doen niet mee aan sen-
satiezoekerij. Vliegtuigen en
lampen van discotheken of ker-
missen zijn geen buitenaardse
wezens dieeen hoogstaand tech-
nologisch peil bereikt hebben.
HEERLEN J.W. Souren,
Sterrenwacht Schrieversheide.

Bont-verkoop
Op 10 oktober jl. berichtte uw
krant over de verkoop van bont
in Nederland. Een in 1992 door
het ISK uitgevoerd grootschalig
onderzoek toont aan dat de
meeste Nederlanders een beeld
hebben van bont dat volstrekt
niet klopt met de praktijk. Ook
de schrijfster van het artikel be-
hoort wellicht tot deze groep,
want diverse feiten zijn onver-
meld gebleven.
Het Nederlands Bont Instituut
deelt de bezorgdheid van vele
consumenten als het gaat om be-
paalde bontsoorten. Anno 1994
telt alleen verantwoord bont.
Kiezen dus, tussen wat wel en
vooral ook wat niet kan. Geen
bont van bedreigde diersoorten,
geen bont van zeehonden, maar
bont afkomstigvan driebronnen

die naar onze mening het predi
kaat verantwoord verdienen.
De restprodukten van de dage-
lijkse vleesconsumptie en de
jacht op schadelijke diersoorten,
zijn samen goed voor een ruime
meerderheid van de in Neder-
landverkochte bontartikelen. De
derde bron van herkomst wordt
gevormd door pelsdierenhoude-
ryen. In mei jl.werd in het kader
van de nieuwe Gezondheids- en
Welzijnswet voor Dieren het
overheidsrapport gepubliceerd,
opgesteld door de emiritus hoog-
leraar en vooraanstaand etho-
loog prof. P.R. Wiepkema. Zijn
conclusie is glashelder. Op het
houden van nertsen is vanuit
welzijnsoogpunt weinig aan te
merken.
Verder geldt voor het NBI als
belangrijke stelregel: 'Bij twijfel
niet inhalen. Bestaat er onduide-
lijkheid over een bontsoort dan
dient deze niet te worden ver-
handeld.
Ons beleid is er op gericht om de
consument met de grootst moge-
lijke openheid te informeren
over de herkomst van de ver-
kochte artikelen. Zo is iedereen
van harte welkom om zich met
eigen ogen te vergewissen van
de leefomstandigheden op een
pelsdierenhouderij.
AMSTERDAM Ron Haarman,

Nederlands Bont Instituut.

Televizierring
Naar aanleiding van publicaties
over de verkiezing van het best
bekeken televisieprogramma
van het afgelopen jaar, met name
met betrekking tot de uitreiking
van de Gouden Televizierring,
het volgende: daar de tv zondag-
avond 9 oktober niets anders te
bieden had dan de uitreiking van
dè publieksprijs van Nederland,
nestelde ondergetekende zich in
zijn gemakkelijke zetel ten einde
zich te goed te doen aan de wille-
keur van het volk. Ik wist niet
dat de meest ordinaire, laag bij
de grondse en mensonterende
serie die reeds lang het RTL4kij-
kend publiek teistert, Vrouwen-
vleugel, tot de genomineerde
programma's behoorde. Verder
hoorden ook 's lands eerste zeep-
serie; Goede Tijden, Slechte Tij-
den en De Schreeuw Van De
Leeuw daartoe. Vrouwenvleugel
bleek het begeerde kleinood te
winnen. Deze door mrj slechts
eenmaal bekeken en met af-
schuw niet uitgezeten serie kon
beter de naam 'Sletten-nor' heb-
ben meegekregen wanter is wer-
kelijk niets dat er tussen gedeti-
neerde vrouwen voor kan vallen
dat de schrijfster niet te berde
brengt. Vulgariteit viert hoogtij
en het volk smult.
LANDGRAAF S.R.E. Pijls
(Door redactie ingekort)

Steunfraude
Vaak leest men over steunfraude
en de gevolgen daarvan: bruto
terugbetalen en veelal gevange-
nisstraf. Een tijdje geleden had
men de WIR-gelden. De Wet In-
vesterings Regeling stond be-
kend als een 'kip met gouden
eieren' voor het bedrijfsleven. Er
werd veel misbruik van ge-
maakt. Veel te laat besloot de
regering een einde te maken aan
de gelegaliseerde diefstal van ge-
meenschapsgeld. Meteen na het
uitlekken van het einde van de
WIR kwam er een stormloop op
de notariskantoren. Razendsnel
werden er nog allerlei investerin-
gen gepland om nog één keer
mee te eten uit de WIR-ruif. Vijf
jaar later heeft de belasting-
dienst achterhaald dat onderne-
mers destijds voor een half mil-
jard gulden ten onrechte aan
WIR-premies in hun zakken heb-
ben gestoken. Maar er zit er niet
eentje in de cel! Slechts in enke-
le zaken is het tot een proces
gekomen. De meeste gevallen
zijn afgedaan met boetes en
schikkingen.
Er zijn mensen die schande spre-
ken van mensen die in de avond-
uren bijklussen om hun inko-
men wat op te schroeven, zodat
ze ook de leuke kanten van het
leven kunnen leren kennen.
Voor die paar tientjes die ze op
een avond verdienen met behan-
gen of schilderen, moeten ze
hard werken. Er zijn mensen die
schande spreken over de moe-
ders met een minimumuitkering
die als werksters aan de slag zijn
om zo honderd gulden per week
extra te hebben voor de kinde-
ren. Het valt op dat je déze men-
sen nooit hoort over onderne-
mers die met hulp van advoca-
ten, notarissen, ambtenaren en
politici niet guldens maar ton-
nen en miljoenen 'bijklussen'.
HEERLEN Ben Tarici

(ADVERTENTIE)

A
MITSUBISHI

MOTORS

Hier kunt u altijd op rekenen.

yk*2>_^ _n}%s_w__

Hierop maar tijdelijk.
ar' Nibbrig <£ Greeve 8.V.. importeur van Mitsubishi, bestaatu Jaar. En om dat te vieren maken wij, als u één dezer dagen

een nieuwe Mitsubishi personenauto koopt, duizend gulden op
w rekening over. Buiten uw overeenkomst met de dealer om.
aar kunt vin ieder geval op rekenen.

70

***"! elke Mitsubishi een importeursbonus
van duizend gulden op de koop toe.

K,ili'ub!ih" n'"h'""" ** '*""*'** '" de leusetai leven. Hall Nlbtrig & Cieeve BV.. Sassenheim. 02522-66111.
1 ' üraler Lease. 02522-20660. Dealeiadressen vmdl „inJe Gouden Gids. Wijzigingen voorbehouden
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De lekkerste snoepjes van de week
zijn binnen.

We plukken onze appels net even rijper. Nieuwe oogst! GICH Nieuw: Limousin 20% Zelf pannekoeken bakken?
Daardoor smaken ze lekker zoet. Hollandse Elstar handappelen hele kilo nu U. ✓ ✓ vleeskroketten (nu ook Koopmans pannekoekmix. . , ymuwmmm speciaal pak a_ vriesvers)verpakt, doosje SRiTififllNieuwe oogst! A QQ ..... _

LJ3_. 400 gram-MT
De Elstar: een flinke, stevige en mooie Hollandse jonagold hele kilo nu voor U./7 4f°Sr2^ 0 4 Sek Nu«tr.
rode appel met n aangename OO kennismaking: -C. I^^ voordelig-

f fris-zoete geur. Hele kilo nu U.TT Nieuwe oogst! OQQ Jan Linders worstebroodjes é A AA
JT _\ ,S Hollandse Goudreinetten hele kilo nu voor V_/« V f +80pramDerstuk ÏÊm^'XA I

W k |T liK Nieuwe oogst! AQQ 050 f^P Vaster__ "Jfl j*»^ , , ~ r- II V V 4s:uks 2^TJ _£.. mJ \J fsrßoopflT

»’
Hollandse Conference handperen hele kilo w"«r ✓ I ?S-gf.-l schenkstroop

"J-WF^4a Wmk Wm%_, J_W Aw / Hela curry ketchup Gevulde speculaas ongezoet, literpak+lo% volvette kaas plat stuk,

WA-m ■-% WW/ 'lacon a -*\ QP met amandel AQQ extra méér I C(A alléén vacuüm QQQ
W J^- —* W/\r/ 40° m' ïr49 * pak a 240 gram \J./ / inhoud +^9" I . "_)V/ verpakt, per kilo ✓.✓O

B-a^ -^[^^*,>flV^^*/ flCT"^^- / /«OF +20% méér Apfelstrudel (vriesvers) Mona verse magere Grand Mère éénpersoons-
U^fcfc-A ! V- v****^éL _»F TT ' / AvM inhoud= |fljMHp| duits taartgebak met appel en yoghurt met vruchten slaatje van Jan Linders_ Jm\ 600 ml ifl^wiliJr rozijnen, even afbakken in diverse smaken, literpak 2r77 bakje a A-yr

"~—^""-^^ % '^[.......Mk Mi/ Rijstevlaai ±1070 gram, paté in 3 soorten, i Q*T"*****,»^--_»a^ Wf Perfekt appelmoes extra appelvlaai ±1050 gr **?, ,»ïiï%i^k ,
Perlsogram I. ✓ D

~~~ ■Wf kwaliteit, glasa /\ f\ i- abrikozenvlaai ± 1025 gr A^2 > "

Conférence peren zijn gaweldiglekker: ~-^^_ "ff/ 700 gram 4*r0.95 o(kersenvlaai _,050 r i iï^^^l^iS.l) 2_-L"^_?7r
znet. sappigen een klein QQO 8 —— y kie„ maar uit: .llÜ^^^^^Sf/ G»"'Sl"l»L"*7'febeetje rins. Hele kilo nu W» _r _r Party orange, cola of \^^«mL en " nunoBvoordeoudePn's-

drink per blikje /"\ "^ Q t C| t >'t-^-S-S^ %.-^^ (zie spaarkaart in onze winkel).

a33 Cl. voor \J . «__» ✓ 9-45 ""_/ "«^ "___/ V^^!-!ïj'^^_^^N%_H(flV* *><"«sgelden t mzaterdag 22okc 94

janlinders
't Allerbeste voor 'n vriendelijke prijs.



'Belfabriek' voor
massale reacties
foodu SUM ~ Samen met tv-
iiia (.feent Endernol en Novame-
ftale e organisator van de Natio-
■Wi»,, fostcodeloterij) begint
'Wai e PTT Nederland in
e^ k \ met de exploitatie van
ty lfabriek. Deze 'Call Facto-
*niij 0

°et straks probleemloos
ker, vnen telefoontjes verwer-raars 9n tv-kijkers, radioluiste-
fen 0

6n krantelezers die reage-
tentjgP Programma's en adver-

£ p *

telefoQt(:.06-centrale krijgt 2.250
ste jn fijnen en wordt de groot-
Z("i het r°Pa' D°or de omvang
ftien c) n^et meer mogen voorko-
'ald i * telefoonverkeer in het
doof n de war wordt gestuurd
,ratnJ^assale respons op pro-
HoevV^a sen oproepen,
jage J*31 geld met de investering
Si ud' wil KPN met zeggen.
%h kgeleSenheid ievert de

fQor,v ri^k niet op, want het tele-
9fgeha

rkeer wordt automatisch
ö<Wn ld met 'voice-res-
K*-^ ,Computers.

ft 55 procent van de
's-eliiun' de overige 45 procent
de-noi "1J*5 verdeeld tussen En-
?'a in in *^Uversum en Novame-Vit i msterdam- De belfabrieks^- m Amsterdam.

Flauw
■? "-e oS-DAM ~De tegere koersen
?'°Pni gatlemarkt zorgden giste-
-0 8- Dpa'' Voor een flauwe stem-
h&vanrt index zakte in de
«^r kr,„ ? dag steeds verder weg,

* ken w et verlies toch nog be-
■V 0 *1 404,0fn mInUS Van 1>49 PUn'
Np *"" behoorde tot de kleine
&T 1 kW P^Sers. Het conglome-
f 1Wu7 bescheiden tot f 33,90,l' ge>Cnnan f °'40- Maandag ging
bNt ,"n .met zon 6 procent on-Jfoan? de veroordeling van de
hj ep°ep van den Nieuwenhuy-
jj«. sens misbruik van voorken-

Svsa r̂ak kijkt bij gebrek aanIfcNrkiT^ nige UJd naar de obliga-
' %nd eis de laatste tyd flauw
kj^-en en dus gaan de aandelen-
koer) h eVeneens omlaag. Gisteren
1a beltif obligaties gemiddeld drie
V In de lo°P van de mid"
Ui ver_Ten de handelscrjfers van
S^kt. j5mgde Staten bekendge-
«illd. g e cijfers waren niet verras-|8;I'leth!Ursp*ein 5 zakte terug in
'U liet dJgv!e- °ok de instabiele dol-b^n. "andelaren aan de zijlijn

0% a
e
Kt

webng Smit Transforma-
f46^le twee dubbeltjes terug

&* f i"nDaarmee bleef Smit toch
Crs Van f

boven de introductie-
öj * 68 rifti 45 staan- De omzet was
CS(W aandelen bescheiden.
b_ WeffD Werden er 133.000 aande--- l. «gezet

*ot 68*"86" °P het grote
*Vubbelt- b*even veelal beperkt
4» Een van de weinige
C*-Unklgen was Gist-Brocades
H^e bP, le dagen lagen lekker lag
i Stprigers' Dit keer sprokkel-

■,o, er drie dubbeltjes erbij op f
faV Vjlri d
"tin 'j \öa Grinten zakte sterk te-
V*ken ge omzetten. Slechts 34.000
iT'fle f ,erden er verhandeld. Océ
Cglas op f 74-50- Hunter-O^stf ',een dollargevoelig fonds,
\^^jO inleveren op f 75,20.

Hoofdfondsen v.k. sk
ABNAmroHold. 57,80 57,50
Aegon 103,60 104,20
Ahold 48,40 48,40
Akzo Nobel 203,80 203,00
BolsWes.c. 33,50 33,50
CSM eert. 67,50 67,90
Dordtsche Petr. 198,00 195.10 d
DSM 142,40 141,50
Elsevier 17,00 16,90
Fokker eert. 15,30 15,30
FortisAmevcert. 71,20 71,10
Gist-Broc.cert. 44,90 45,20
Heineken 238,10 237,10
Hoogovens nrc 75,90 75,70
Hunter Douglas 76,40 75,20
INGc. 79,00 78,00
KLM 47,00 46,40
Kon. KNP BT 50,00 49,90
Kon. Olie 191,30 190,10
KPN 52,00 52,30
Nedlloyd 55,00 54,80
Océ-v.d.Gr. 75,80 74,50
Pakhoed eert. 45,90 46,50
Philips 54,60 54,30
Polygram 72,40 71,80
Stork 44,80 45,00
Unilever eert. 198,60 198,80
Van Ommeren nrc 45,90 46,10
Ver.BezitVNU 176,50 175,30
Wolters-Kluwer 121,10 121,30

Avondkoersen Amsterdam
Ahold 48,40 (48,401
ING 78,00 (78,00)
Kon. Olie 190,30(190,10)
Philips 54,30-54,60 (54,30)

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 79,80 79,50
ABN Amro pref. 56,90 56,00
ABNAmroHld.prf.c. 6,19 6,24
ACF-Holding 36,70 36,30
Ahrend Groep c. 163,10 162,90
Alanhen 37,30 37,30
Ant. Verff. 415,00 415,00
ARTUBiologicals 4,00 3,90
AsdOptionsTr. 21,70 21,60
Asd. Rubber 2,65 2,65
AtagHold.cert. 120,00 117,50
Athlon Groep 70,00 70,00
Athlon Groep nrc 67,30 67,30
AuUnd.R'dam 121,00 121,00
Ballast Nedame. 75,10 74,80
BAM Groep 102,50 102,40
Batenburg 145,00 145,00
Beers 190,50 190,00 e
Begemann Groep 33,50 33,90
Belindo 279,50 279,50
BesouwHold. 32,30 32,60
Blydenst.-Will. 26,40 26,70
BoerDeWinkelb. 68,90 68,70
BorsumyWehry 27,80 27,80
Boskalis eert. 36,50 36,10
BraatBeheer 24,60 25,00
Breevast 9,30 9.301'

Burgman-Heybroek 1480,00 1480,00
Calvé-Delftcert. 1425,00 1390,00
Calvé-Delftpref 880,00 880,00
CapVolmac 23,30 23,50
CetecoHold. 43,00 43,50
Cindu Intern. 103,00 103,00
Claimindo 279,50 279,40
Content Beheer 27,70 27,90
CreditLBN 39,00 39,00
Crownv.G.eert. 135,10 135,00
CSM 67,60
DeDrieElectr. 15,80 15,50
Delft Instrum. 24,10 23,90
DICO Intern. 69,40 69,40
Dorp-Groep 32,80 32,50
Draka Holding 39,70 39,50
Econosto 22,30 22,40
EHCO KLM Kleding 35,20 35,20
EMBA 165,00 170,00
EnksHolding 115.90 116,00
Flexovitlnt. 84,00 84,00
Frans Maas eert. 55,40 55,50
FreeRecord Shop 28,20 28,50
Fugrocert. 34,00 33,90
Gamma Holding 91,60 93,20
Gamma pref. 5,30 5,50
GarzareUis 10,00
GeldersePap. 88,00 86,30
Getronics 51,10 51,10
Geveke 31,20 31,90
Giessen-deN. 59,50 59,60
Gouda Vuurvast 70,00 70,00
Goudsmit 30,00 30,00
Groenendijk 29,50 29,50
Grolschcert. 53,30 53,20
Grontmü 64,20 64,20
GTI-Holduig 158,00 159,00
Hagemeyer 132,50 130,70
HALTrust B 16,60 16,20
HALTrust Unit 16.60 16,30
HBG 286,00 286,00
Heijmans 57,90 58,20
HeinekenHold.A 216,50 215,50
Heivoet Holding 28,40 27,60
HesBeheer e 19.20 19,30
Hoek'sMach. 78,50 79,00
HoU.Colours 82,00 81,50
Holi. Ind. Mij 69,00 69,00
HoU.SeaS. 0,41 0,41
HoopEffbank B,oof 7,90
Hunter D.pref. 1,75 , 1,75
IHCCaland 43,70 f 43,50
ING 7,15 7,16
InterM/iewEur. 6,50 6,50
InternatMueU. 92,30 92,50
Kühne+Heitz 36,50 36,50
Kas-Associatie 63,80 63,80
KBB 106,40 105,80
Kempen & Co 14,50 14,40
Kiene Holding 135,80 135,80
Kon. Sphinx 56.90 56,90
Kon.KNPßTc.pref. 7,59e 7,59 e
Kondor Wessels 45,50 45,40
Koppelpoort 416,00 416,00
Krasnapolsky 147,00 147,00
Landré&Gl. 48,20 48,20
LCI Comput.Gr. 3,60 f 3,60
MEnimOß-cert. 87,00 87,00
Macintosh 44.50 44,10

ManagementShare 1,50a 1,50f
Maxwell Petr. 198,00 198,00
Moeara Enim 1640,00 1650,00Moolen Holding 44,60 44,50
Mulder Boskoop 35,50 35,50Multihouse 2,30 2 30
Naeff 4503 45o!l»NAGRON 88,80 89,00 eNat. Inv. Bank 125,30 125,00
NBM-Amstelland 18,00 1800
Ned.Part.Mij 51,00 5^50Ned.Spnngst. 6550,00 6550 00
NEDAP 58,50 58,50
Nedcon Groep 34,60 34,30
NedschroefHold. 74,20 74^20Neways Electr. 11,30 11,20
Nijv.-TenCate 83,80 833NKF Holding 219,00 219,00
Norit 19,40 19,40
NutnciaVßcert 86,10 e 8590f
OPG eert. 43,20 43,10
Orco Bank eert. 61,80 61,80
Ordma Beheer 20,80 20,80
OTRA 282,00 282,00
P&CGroep 95,00 a 95,00a
Philips Electr. d'9s 0,10
PieMedical 8,90f 8,80
PirelliTyre 12,80 12,80
Polynorm 183,50 183,50
Porc.Fles 22,50 23,00
Randstad 85,50 85,80
Reesink 118,00 118,00
Rood Testhouse 3,30 3,30
Rothmans Int. 4,09 4,09
Roto Smeets Boer 41,00 41,00
Samas Groep 56,80 56,80
Sarakreek 5,00 4,70
Schuitema 1880,00 1880,00
Schuttersveld 42,50 42,40
Simac Techniek 19,00 18,70
Shgro Beheer 88,20 88,20
Smit Intern. 41,00 41,00
Smit Trafo c. 46,50 46,30
St.Bankiers c. 18,20 18,20
StadRotterdam c. 36,80 36,50
TelegraafDe 192,50 192,50
Textielgr.Twente 74,00 a 73,00a
Tulip Computers 16,80 17,00
Tw.Kabel Holding 193,00 193,00
Übbink 59,00 59,50
Union 27,00 27,00
Vereenigde Glas 557,00 a 557,00 a
Vilenzo 42,20 42,50
Volker Stevin 86,40 87,00
Vredestein 13,70 13,50
Wegener 121,00 121,50
Welna 50,90 50,90
West Inv.F.wb 62,50 a 62,50aWestlnvestF. 11,50 11,30
Weweler 33,20 32,80
Wolff, Handelmij 59,00 60,00
WoltersKluwer 485,00 485,00
Wyers 25,50 25,50

Beleggingsinstellingen
AdamEOE Ind. F 441,00 438 20
ABF 113,00 113^00
ABNAmro A.in F 83,10 83,00
ABNAmro Aand.F. 95.60 95,50

ABN Amro Amer.F. 71,40 71,80
ABNAmroEur.F. 85,00 85,40
ABN AmroFar E.F. 75,70 75,50
ABN AmroL.Gr.F. 182.60 182,60
ABN Amro Neth.F. 116,40 115,60 f
ABN AmroObl.Grf. 200,00 199,90
ABN Amro rentdiv 161,60 161,50
AegonAandelenf. 45,50 45,80
Aegon Spaarplus 5,00 5,20
AldollarßFs 30,80 30,80
Alg.Fondsenbez. 246,60 247,00
Alliance Fund 9,70
Alrenta 230,90 230,60
Amvabel 90,20 89,70
Asian Cap.F.s 62,00 62,10
Asian Select. F. 104,40 103,50
AsianTigersF. 11030 109,90
ASN Aandelenf. 52,30 52,00
Austria Global 1220,00 1220,00Austro Hung. F. 7,40 7,40
AXAAand.lnt. 76,80 16.WAXAE&LBelegg.l 93,70 93,10
AXAE&LBelegg.2 93,70 93,40AXAE&LBelegg.3 117,60 117,60AXAE&L Belegg.4 87,20 87,00
AXA E&LKap.Rente 119,10 119,00
AXAObl.Ned. 76,40 76,40
Bemco RentSel. 62,90 62,90Bever Holding 4,60 4,60
Biogrond Belegg. 10,70 10,70CLAandelenfonds 96,50 95,70
CL Liq.Groeifonds 102,30 1023
CLObl.Dividendf. 104,00 104,10CLObl.Waardef. 122,20 122,20
Comm.Argeus F. 86,70 86,90
Comm.Benacus F. 89,30 89,50
Comm.CeaF. 91,10 913CuMPreferentF. 106,50f 106,40
Delta Ll.Dollarf. 51,20 52,10
Delta Lloyd ECU 54,20 54,20
Delta Lloyd Inv. 38,80 38,60
Delta Lloyd Mix 73,10 72,80
DeltaLloyd Rent 61,30 61,10
Donau Fonds 30,00 30,20
DP America Gr.F. 36,00 36,00
EGFlnvestm. 159,00 159,00
EMFRentefonds 83,00 83,00
EMS Growth Fund 102,80 103,00 'EMS Income Fund 91,60 91,60
EMS Offsh. Fund 100,80 100,90
Eng-Holl.Bel.Tl 10,60
Eng-Holl.Bel.Tï. 20,00
Envir.GrowthF. 39,00 39,00
Esmeralda part. 37,30 37,20
Eur.Ass. Trust 8,30 8,30
Euro GrowthFund 60,50 60,50
Euro SpainFund 8,40 8,40
FarEastSel.F. 81,00 81,00
GAFAm.Liq.F ecu 1,50 1,50
GAFAm.Obl.F.ecu 1,77 1,77
GAFBfr.Liq.F.bfr 1053,00 1053,00
GAF DMLig.F. ecu 1,60 1,60
GAFDMObI.F.ecu 1,59 1,58
GAFEng.Aandf.ecu 2,09 2,09
GAF Eng.Liqf.ecu 1,23 1,23
GAF Eng.Oblf.ecu 1,31 1.31
GAFEur.Aandf.ecu 2,26 2,24
GAFEur.Oblf.ecu 2,20 2.21
GAFGl.Managf.ecu 2,51 2,49
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GAFJap.Aandf.ecu 1,16 1,16
GAFJap.Liqf.eeu 1,60 1,60
GAFJap.Oblf.ecu 1,71 1,72
GAFN-Am.Aandf.ecu 2,24 2,23
GAF 3.22 3.19
Gemnan City Est. 33,40 33,40
GimGlobal 56,30 56,30
Groeigarant 1,36 1,36
Holl. Eur. Fund 59,70 59,60
Holl. Obl.Fonds 131,80 131,90
HoU. Pac. Fund 138,50 138,90
Holl. Sel.Fonds 98,00 98,70
Holland Fund 90,00 89,90
HoogeHuysHypf. 127,00 127,00
INBBnk Verre Oost. 46,70 46.50
INGBnkDutchF. 61,50 61,30
INGBnkGeldm.F. 61,06 61,07
ING Bnk Glob.F. 53,60 53,50
INGBnkOblig.F. 32,90 32,90
ING BnkRentegr.F 128,70 128,80
ING Bnk Spaard.F. 103,60 103,62
Interbonds 488,00 488,00
lntereffektsoo 284*0 28,10
Intereffektwt 32,30 32,20
IntereffektYenValue 80,70 80,70
Invesuspart. 83,00
lSHimal.Funds 17,80 17,40
Jade Fonds ' 215,70 215,70
Jap.lnd.AlphaF. 7550,00
Jap.Sect.Rat.Yen 5420,00
Japan Fund 19,00 18,30
Korea Pac.Tr. $ 13,70 b
LaünAm.Eq.F. 103,70 102,70
LeveragedCap 61,30 60,70
Liquirent 54,50 54.50
Mal.Capital F.s 16,10 1610
MeesObl.Div.F. 115,00 115,10
Mexico IncomeF. 20,00 20,00
Mondibel 76,60 76^60
Nat.Res.Fund 78,00 77,60
New Asia Fund 10,70 10^50NomuraWarr F. 0,23 o!_3
OAMFRentefonds 11,50 11*55
Obam.Belegg. 318,00 316^00OhraAand.F. 63,80 63,50
OhraLiq.Grf. 54,00 5400
OhraOblDf. 55,20 5510
OhraObl.Grf 55,50 55,40
OhraOnr.G.F. 59,20 59,10
OhraTotaal F. 58,30 58,20
OrangeFund 27,80 28.00
Pac.Dimensions 31.00 30,90ePac.Prop.Sec.F. 44,50 44]50e
Pierson Rente 128,90 128.90Pitcher 46.00 46](K)
Postb.Aandelenf. 57,30 57.10
Postb.Beleggf. 57,70 573
Postb.Obl.f. 49,10 49,20
Postb.Verm.gr.f. 59,90 60.00
Rentalent Bel. 169,60 169,60
Rentotaal NV 38,50 38,50
RG Aand.Mixfund 60,20 60,00
RGAmencaF. 139.20 139,00f
RGDivirentF. 53,80 53.70
RGEuropeF. 127,40 126.40
RGFlorenteF. 129,40 - 129.40
RG Hollands Bezit 98,50 97,50
RG NettorenteF. 105,00 105.10
RG Obl.Mixfund 61,60 61,50f

:t^:^^-__HHHHHMHH-HIBH-__-H

RGPacificF. 142,20 141.50
RG Rente Mixfund 63,70 63,70
Robeco 1133 113,00
Rodamco 50,80 50,90
Rodamco Ret.Ned. 99.90 99,90
Rodin Prop.} 69,00
Rolinco 116,10 115,90
Rolincocum.p 91,20 91,20
Rorento 82,70 82,80
Schrod.lntPr.F 29,20f 29,30
Sc.Techs 14,20 15,00
SuezGr.Fund 50.70 50,70
SuezLiq.Grf 200,40 200,40
Technology Fund 16,30 16,30
TokyoPac.Hold. 251,00 253,00
Tolsteeg, Beleggmij 344,00 344,00
TransEur.Fund 89,20 91,20
TranspacF. 365,00 359.00
Uni-Invest 19.00 19,00
Unicolnv.Fund .69,50 69,70
UnifondsDM 34,50 33,50
Vaste Waard.Ned 54,80 54,80
VastNed 102,50 102,80
VHSOnr.Mij 4,70 4,70
VIBNV 45,80 45.90
VSBAand.F. 99,00 98,50
VSB Mix Fund 61,00 61,20
VSBObl.Groeif. 108,40 108,40
VSBRente Fonds 101,00 101,00
WBOIntern. 69,20 69,00
WereldhaveNV 95,80 94,50
WorldProp.F. 70,70 70,70
ZOMFloridaF.s 32,80 32,80
Zonnespectnim 9,05 9,00

Parallelmarkt
IPNA3nrc 341,00 aMelle,van nrc 109,20 108,80
PanPac. Winkel 3,90 b 3,90 b
Wall Street
amer.brands 35% 35%
amer.tel.tel 53% 53%
amoco corp 59% 59%
asarcoinc. 33 33V<
bethl.steel 19/2 19/2
boeingco 43% 44
can.pacific 16% 16%
chevron 43 42%
chiquiui 13% I3'/_
chrysler 46% 47 3/a
ciücorp 44'/e 45%
cons.edison 25% 25Va
digitequipm 29% 31%
dupontnemours 59% 59%
eastman kodak 49% 49%
exxon corp 59% 59%
ford motor 28% 29%
gen.electric 49% 50%
gen. motors 46% 46%
goodyear 35% 36
hewlett-pack. 90% 92%
mlbus.mach. 74% 75%
mlteLtel. 84%
klmairhnes 27% 27%
mcdonnell 123 127%
merck co. 35% 35%
mobiloil 81% 81%

omega financ. 26 25%
philips 32% 32%
royaldutch 113% 113%
searsroebuck 47% 48%
sfe-south.pac 14% 14%
texacoinc. 63% 63%
travelers 33 33%
unitedtechn. 63% 63%
wesünghouse 13% 13%
whitman corp 16% 16%
woolworth 17 16%

Advieskoersen
amenk.dollar 1,615 1.735
austr.dollar 1,17 1,29
belgfrankUOO) 5,28 5,58
canad.dollar 1.180 1,300
deense kroon (100) 27,10 29,60
duitse mark(100) 109.45 113.45
engelse pond 2,57 2,82
finse mark(100) 34,80 373
franse frank (100) 31.10 33,85
grieksedr.(lOO) 0,63 0,80
hongkongdlr.(lOO) 18,50 22,50
ierse pond 2,55 23
itaUire(10.000) 9.95 11,65
jap.yen(lO.OOO) 168,50 174,50
noorsekroon (100) 24,20 26,70
oost.schill.(100) 15,61 16,11
port.escudoüOO) 0.98 1,16
spaanse pes. (100) 1.25 1,41
turkse lira(100) 0.0035 0.0062
zuid.afr.rand 0,40 0.55
zweedse kr. (100) 21,80 243
zwits.fr. (100) 132.25 136,75

Wisselmarkt
amenk.dollar 1.67875-1,68125
antill.gulden 0.9300-0,9600
austr.dollar 1.2315-1,2415
belgfrank(lOO) 5,4415-5,4465
canad.dollar 1.23875-1.24125
deense kroon (100) 28,595-28.645
duitsemark (100) 112,0250-112,0750
engelse pond 2,7180-2,7230
franse frank (100) 32.645-32,695
gneksedr.(lOO) 0,6810-0,7810
hongk.dollar(100) 21.6250-21,8750
rersepond 2,6810-2,6910
itaUire(10.000) 10,945-10,995
jap.yen(10.000) 172,750-172,850
nwzeel.dollar 1,0210-1,0310
noorse kroon (100) 25,705-25,755
ooslenr.sch.(loo) 15,9170-15,9270
port. escudos (100) 1,0740-1,1140
spaanse pes.(100) 1,3410-1,3510
zweedse kr. (100) 23.315-23,365
zwits.frank(loo) 135.085-135,135
e.e.u. 2,1305-2,1355

Indexen
CBS-koersindex 271,60 270,60
EOE-index 405,50 404,01

DowJones 3936,04 -18,50

Optiebeurs
serie omzet v.k. s.k.

abnamrecapr 65,00 250 1,50 13
ah c okt 47,50 875 1,00 0,80
ah cjan 50.00 554 1,50 1,50
ah pokt 473 572 0,20 0.10
ah pjan 47.50 515 1.40 a 1.30
d'fl pokt 180.00 507 113 11.80a
d/fl pnov 165,00 370 1,15 13
els c okt 17,00 720 03 0,10
els c 096 14.50 369 43 43
els pokt 17,00 510 0,20 03
coc c okt 400,00 416 6,00 a 4,50
coc c okt 405,00 1929 2,20 13
coc c okt 410,00 2534 0,70 03
coc c nov 405,00 407 8,20 a 6,60b
coc c nov 410,00 831 5,50 4,70
coc cjan 430,00 356 5,50 a 4,80
coc pokt 395,00 1548 0,20 03
coc pokt 400.00 1719 0.60 b 0.70
coc pokt 405,00 1939 2,00. 2,50
coc pokt 410,00 274 5,30 b 6.20a
coc pokt 420,00 387 14,50 b 16,50a
coc pnov 390,00 863 2,00 2,20
coc pnov 400.00 544 4.50 b 5,00
coc pnov 405,00 280 6.30 7,30
coc pdec 420,00 332 173 a 183
coc pjan 390,00 352 5,00 6,00
goud c nov 410,00 380 1,30 a 0,70
hoog pokt 75,00 370 0,60 0,40
mg c apr 80,00 518 4,80 4.50
nll c feb 95,00 280 3,50 33
nut cnov 80,00 385 B,ooa 73
nut c feb 90,00 465 73 7,00
nut c feb 95.00 484 53 5.10
nut pfeb 80,00 293 4,00 4,00
oüe c okt 190.00 364 23 1,10
olie c okt 195,00 430 03 03
olie pokt 190,00 482 0,70 1,10
olie p nov 190,00 318 - 3,00
phil c okt 45.00 1144 9,70 9,40
plul c okt 50,00 332 4,70 43
phil c okt 55,00 873 0,40 03phil c nov 55,00 1030 - 1,50
phü c nov 57,50 1137 - 0,70
phil cjan 55,00 396 3,00 a 180
phil pokt 55,00 912 0,70 03phil pnov 55,00 1000 - 190phil papr 55,00 335 3,80 43
tops pokt 750,00 334 2,80 4,00
unil c okt 200,00 317 1,10 0,40
umi cjan 190,00 322 12,50 123b
Goud en zilver
Goud onbewerkt 20,770-21,370, vorige
20,800-21.400, bewerkt 22,970 laten,
vorige 23,000 laten.
Zilver onbewerkt 250-3_o. vorige 255-325.
bewerkt 360 laten, vorige 370 laten.

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

Algemeen Verbond Bouwbedrijf waarschuwt overheid

Woningbouw in gevaar
door tekort locaties

Van onze redactie economie

"N HAAG - De voortgang van de woningbouw dreigt in
■aar te komen doordat er niet voldoende locaties beschik-rj^ijn. Het programma van hetrijk om met ingang van 1995

Ujks 105.000 nieuwe woningen neer te zetten, wordt daar-r wellicht niet gehaald. Daarvoor waarschuwt het AVBB,
" Algemeen Verbond Bouwbedrijf, na een halfjaarlijkse

fcproef onder aannemers, projectontwikkelaars, woning-
w-coöperaties en bouwbedrijven.

!1 un'n§en die wel gebouwdwor-
)oJ, *°nien bovendien niet op de
'tkt r*Jk gewenste plek terecht,
4 H n het AVBB- Het r«k- diverse gemeenten met voor-
ijg aangewezen voor nieuwe wo-

P-* aandeel van die zoge-
iiw e 'rijksprioriteits-gemeenten'
lig totale aantal nieuwbouwwo-
*daaiVS ecnter niet gestegen, maar

58 naar 53 procent).

Ook met de 26 door het rijk aange-
wezen Vinex-locaties (stadsgewes-
ten die aangewezen zijn voor groot-
schalige woningbouw) loopt het
allerminst soepel. Volgens het
AVBB duurt het door moeizame
onderhandelingen tussen rijk en ge-
meenten vele maanden voordat de
locaties ook daadwerkelijk beschik-
baar komen voor woningbouw.
Utrecht deed er acht maanden over
en is daarmee deeerste van de grote
vier. In Amsterdam, Rotterdam en
Den Haag kan nog niet met de uit-
voering begonnen worden. Het
AVBB vermoedt dat ook concur-
rentie tussen de diverse gemeenten
binnen één Vinex-locatie een ver-
tragende werking heeft. De ge-
meenten kunnen bijvoorbeeld over-
hoop liggen over de vraag wie als
eerste hoeveel woningen mag bou-
wen.

Door dit soort oorzaken zegt 70 pro-
cent van de ondervraagde opdracht-
gevers in de bouw dat er te weinig
locaties beschikbaar zijn. Bouwon-
dernemers roepen het ministerie
van Vrom dan ook op de regels
rond de Vinex-locaties wat soepeler
te hanteren.
Het aantal ongesubsidieerde wonin-
gen waarvoor een vergunning is
verleend is het eerste halfjaar van
1994 toegenomen met ruim tien pro-
cent ten opzichte van de tweede
helft van '93. Het gaat hierbij om
vrije sector-woningen vanaf zon
twee ton. Met de verkoop van
nieuwbouw-woningen heeft een
grote meerderheid van de onder-
vraagde partijen geen problemen.
De bouwondernemers maken zich
echter lichtelijk zorgen over de toe-
komst. Dit vanwege de oplopende
rente en de door het kabinet gepro-
pageerde loonmatiging voor de
komende jaren. Dat beleid zou men-
sen ertoe brengen nog maar even te
wachten met het kopen van een wo-
ning.

economie
Reorganisaties om efficiënter te werken

Mediacluster bij CNV
?ILVERSUM - De Grafische
P°nd binnen de algemeen chris-
telijke vakcentrale CNV heft
j^hzelf vrijdag in een speciaal
Jaartoe belegde vergadering op.
Ns onderdeel van de clusterL-NV Media gaat de organisatie
r^l uitmaken van de Diensten-end CNV. In CNV Media wordtfowel personeel van uitgeverijen
£n drukkerijen georganiseerd,Ps van de omroepen.

Uders binnen het CNV kruipen
"ndere bonden ook in clusters
■"J elkaar om efficiënter te kun-
eri opereren. Met zijn opheffing

gaat de Grafische Bond in dat
proces het verst. Binnen de
Dienstenbond CNV staat CNV
Media naast clusters voor perso-
neel dat in de handel (ondermeer
winkels) werkt, in de financiële
wereld (banken, verzekeraars),
en in de zakelijke dienstverle-
ning (ondermeer automatise-
ringsbedrijven).

Van de leden van de Grafische
Bond gaan er ruim 6.000 over
naar de media-cluster binnen de
Dienstenbond CNV. De leden
die in de kartonnage-industrie
werken (een kleine 1.000) wor-
den overgeheveld naar de Indu-
strie- en Voedingsbond CNV.

Leden van de Dienstenbond die

bij uitgeverijen werken, worden
ook lid van CNV Media. Daar
komen ook de 600 journalisten
en andere omroepmedewerkers
onder te vallen die in de Dien-
stenbond nu nog als een aparte
afdeling door het leven gaan.
Dagbladjournalisten zal CNV
Media nauwelijks tellen. Die zijn
in het algemeen aangesloten bij
de Nederlandse Vereniging van
Journalisten (NVJ).
Bij de vakcentrale FNV is even-
eens een zekere clustering gaan-
de van bonden die personeel
organiseren uit bedrijven waar-
op ook CNV Media zich richt.

Van Liemt (ex-DSM) aan
de top bij Sara Lee/DE

Van onze redactie economie

HEERLEN - H. van Liemt,
voormalig topman van het che-
mieconcern DSM, wordt voorzit-
ter van de raad van commissaris-
sen van het Nederlandse voe-
dingsmiddelenconcern Sara
Lee/DE, het vroegere Douwe Eg-
berts. Van Liemt is daarmee de
opvolger van G. Kraijenhoff,
oud-bestuursvoorzitter van che-
miereus Akzo, die aftreedt we-
gens het bereiken van de leef-
tijdsgrens. De benoeming gaat in
per 3 november.

VanLiemt is sinds 1980 commis-
saris en sinds 1993 vice-voorzit-
ter van Sara Lee/DE. De vacante
plaats in het toezichthoudend or-
gaan wordt ingenomen door de
adviseur G. de Boer-Kruyt. Zij
was sinds 1989 lid van de raad
van commissarissen van Sara
Lee/DE-dochter Koninklijke
Douwe Egberts.
Het Nederlandse concern is vol-
ledig eigendom van de Ameri-
kaanse, op de beurs genoteerde
onderneming Sara Lee. De Ne-
derlandse poot draagt voor der-
tig procent bij aan de omzet van
de Amerikanen.

Europese betalingen
banken aan banden

Van onze correspondente

BRUSSEL - Omdat debanken niet
bereid zijn gebleken om vrijwillig
het kleine grensoverschrijdend be-
talingsverkeer te verbeteren, wil de
Europese Commissie hen er nu toe
verplichten. Overboekingen van het
ene land van de Europese Unie naar
het andere mogen straks niet langer
duren dan zes werkdagen. Gebeurt
een overboeking niet binnen die
tijd, dankan de consument rente ei-
sen over zijn geld. Ook als het geld
tijdens een overboeking verloren
gaat, moet de consument schade-
loos worden gesteld. Bovendien wil
de Europese Commissie het dubbel
doorberekenen van overboekings-
kosten geheelverbieden.

Als het aan de Europese Commissie
ligt worden deze regels uiterlijk
eind 1996 van kracht. De Commis-
sie hoopt echter dat vele banken
bereid zullen zijn om het betalings-

verkeer al eerder aan te passen. „Dit
is een grote dag voor de consu-
ment," zei Euro-Commissaris Chris-
tiane Scrivener gisteren, toen ze de
voorstellen in Brussel presenteerde.
Volgens Scrivener zijn vooral het
midden- en kleinbedrijf en de gewo-
ne consument, die bijvoorbeeld iets
bij een postorderbedrijf in een an-
der land bestelt of een abonnement
neemt op een buitenlands tijd-
schrift, het slachtoffer van de. slech-
te service van de banken.

Uit een onderzoek dat de Commis-
sie begin deze maand publiceerde,
bleek dat sommige overboekingen
van 21 dagen tot 16 weken kunnen
duren.

Weer 125 banen
weg bij Signaal

HENGELO - Hollandse Signaalap-
paraten in Hengelo wil opnieuw
gaan reorganiseren, maar kan deze
keer rekenen op een daverend con-
flict met de vakbonden. Het defen-
sie-elektronicabedrijf heeft de
bonden meegedeeld dat er volgend
jaar 125 arbeidsplaatsen geschrapt
moeten worden in de vestiging
Hengelo, waarbij ook ontslagen zul-
len vallen. De bonden willen echter
absoluut niets weten van een nieu-
we reorganisatie.
Signaal wil de afdeling operations
(produktie) inkrimpen met honderd
arbeidsplaatsen en de 'domain'-acti-
viteiten (documentatie, stafdiensten
en ondersteuning van de produktie)
met 25 banen terugbrengen. Vol-
gens de directie heerst er al enige
tijd een 'onbalans' in het bedrijf, als
gevolg van vorige reorganisaties
(waarbij hét bedrijf werd gehal-
veerd tot drieduizend man) en door
externe omstandigheden.

muntuit

Parenco
Papierfabriek Parenco in Ren-
kum gaat dit jaareen verlies lij-
denvan zon 20 miljoen gulden.
Aan het begin van het jaar
dacht de directie van het be-
drijf nog quitte te draaien. De
voorgaande twee jaren kwam
de papierfabrikant ook steeds
in de rode cijfers terecht. Ver-
houdingsgewijs ging het toen
echter nog om kleine verliezen:
7 miljoen in '92 en 8 miljoen in
'93. Het grote verlies is vooral
een gevolg van defors gestegen
grondstofprijzen in de papier-
industrie.

Roebel
Temidden van alle chaos rond
het monetair beleid in Rusland
heeft de Russische president
Boris Jeltsin gisteren per de-
creet een nationale monetaire
raad geïnstalleerd. Jeltsin rea-
geert hiermee op de roebelcri-
sis die vorige week dinsdag
uitbrak. De nieuwe raad staat
onder leiding van de president
van de Russische centrale bank
en moet het contact onderhou-
den tussen die bank, de rege-
ring en andere instanties, en
heeft alleen een adviserende
rol.

Legerorders
Een sterke groei in de sector
militaire luchtvaart heeft de
kwartaalwinst van de Ameri-
kaanse vliegtuigbouwer
McDonnell Douglas doen stij-
gen tot het record van 161 mil-
joen dollar(f 270,7 miljoen). De
winst over de eerste negen
maanden van dit jaar is daar-
mee opgelopen tot 433 miljoen
dollar (f 728 miljoen).

Privatisering
De privatisering van grote on-
dernemingen in Oost-Europa
wil nog niet zo vlotten. Ook de
hervorming van het bankwe-
zen verloopt traag, evenals de
sanering van het bedrijfsleven.
Dat concludeert de in Londen
gevestigde Oost-Europabank in
haar gisteren gepubliceerde
Transition Report.

Werkloosheid
licht gestegen

DEN HAAG - De werkloosheid in
ons land is in het derde kwartaal
van dit jaar weer iets gestegen, met
5.000 personen. Dat blijkt uit cijfers
van het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS). Het CBS vindt het
nog te vroeg om te constateren dat
de werkloosheid daadwerkelijk niet
meer daalt. Daarvoor is de plotselin-
ge stijging van de werkloosheid
(nog) te klein.

Aan de voortdurende en alarmeren-
de stijging van de werkloosheid
kwam een abrupt einde in april van
dit jaar. Vanaf dat moment begon
de werkloosheid te dalen met 8.000
personen per maand. Die trend zet-
te zich ook in de zomer voort. Maar
nu dus niet meer. Het CBS noemt
de stijging van 5.000 werklozen in
een heel kwartaal minimaal en nog
lang geen bewijs dat het nu afgelo-
pen is met de daling van de werk-
loosheid. Daarvoor moeten de vol-
gende cijferreeksen worden afge-
wacht.

Voor de jongeren op de arbeids-
markt heeft het CBS wel een goed
nieuwtje. De werkloosheid onder
jongeren daalt namelijk licht. In
september 1993 zat 11,3 procent van
de jongeren tot 25 zonder baan. Een
jaar later was dat 10,7 procent.

Handelstekort
Het tekort op de handelsbalans
van de Verenigde Staten is in
augustus kleiner geworden.
Het negatieve saldo is uitgeko-
men op 9,7 miljard dollar tegen
11,2 miljard dollar in juli, zo
heeft het ministerie van Handel
in Washington gisteren be-
kendgemaakt. Het tekort in de
handel met Japan nam toe.

Siemens
Siemens wil de produktiviteit
binnen de onderneming in de
komende twee tot drie jaar met
20 a 30 procent verhogen. Dat
acht Siemens-bestuursvoorzit-
ter Heinrich von Pierer hoogst
noodzakelijk om aansluiting te
houden bij de top in de markt.
In alle onderdelen van het con-
cern is kostenverlaging en pro-
duktiviteitsstijging per werk-
nemer gewenst. Ook moeten
nieuwe markte.n worden aange-
boord.

Boeing door de wielen

" Een man inspecteert
de schade aan een
Boeing 747-300, die
woensdagnacht op het
vliegveld van Sydney
verongelukte. Van de
inzittenden raakte nie-
mand ernstig gewond.

Tijdens het landen zak-
te het toestel van de
maatschappij Ansett
Australia door zijn
neuswiel. Er waren
rond de 200 personen
aan boord. Niemand
raakte gewond.

Foto: REUTER
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Bus maakt plaats
voor luxe Interliner

Van onze verslaggever

ft j ~ *-*e breuk mdc centraleondernemingsraad (COR) van
JjedCarlijktweer te zijn gelijmd., erard Kortenoeven blijft voor-
jJP'g aan als COR-voorzitter.
'aatsvervangend voorzitter

j£anWouters van de OR in Bom
pVestigt dat de 'gesprekken de

ede kant uit gaan. Eind vol-f, nde week komen de Bornse en
£ewiondse leden van de COR
***«■ bneen.
J^ge week viel de COR uiteen
do n C*e Helmondse leden van

COR waren opgestapt naar

OR NedCar legt
interne ruzie bij

aanleiding van een motie van
wantrouwen van een aantal
Bornse COR-leden tegen voorzit-
ter Gerard Kortenoeven. De
Bornse leden ergerden zich aan
het feit dat Kortenoeven weigert
het voortouw te nemen in de

machtsstrijd tegen bestuurs-
voorzitter Frans Sevenstern.
Die strijd ontstond na het ver-
trek van produktiedirecteur Jac-
ques Huberts, die met Seven-
stern in aanvaring was gekomen.

HEERLEN - Bushjn 154 van Maas-
tricht naar Aken komt op 6 novem-
ber te vervallen omdat dan een
nieuwe luxe bus van het Verenigd
Streekvervoer Nederland (VSN) op
het traject gaat rijden. De zogeheten
Interliner (lijn 420) biedt meer zit-
comfort.

De centrale ondernemingsraad
was echter verdeeld over het ver-
zet tegen Sevenstern. Kortenoe-
ven wilde hem in ieder gevalniet
tegen elke prijs kwijt. De FNV-
leden binnen de COR dachten
daar duidelijk anders over en
verweten Kortenoeven dat hrj
zich van de Bornse COR-leden
had vervreemd.

De Bornse ondernemingsraad
kon het altijd goed vinden met
Huberts. Zijn vertrek leidde dan
ook tot een vertrouwensbreuk
tussen de Bornse OR en Seven-
stern.

Rechtstreekse intercity
Heerlen naar Den Haag

Ook nieuwe sneltrein van Maastricht naar Heerlen

Op werkdagen vertrekt de eerste
bus uit Maastricht om 6.39 uur en
de laatse bus om 21.27 uur. Op za-
terdag is de eersterit om 8.09 uur en

De Interliner zal dagelijks meer rit-
ten maken dan de sneldienst deed.
Ook doet de bus niet alleen Maas-
tricht, Gulpen, Vaals en Aken aan,
maar ook Cadier en Keer en Mar-
graten. Op werkdagen rijdt de Inter-
liner 22 keer van Maastricht naar
Aken en terug, op zaterdag zestien
keer. Op zondag maakt de bus ze-
ven ritten. In de spits gaat het om
een half-uursdienst, buiten de spits
rijdt de bus een keer per uur.

Vanonze verslaggever

j^ftLEN- Tussen Heer-
I j^Den Haag gaat vanaf
vie* eens Per uur een m~
e

c*ty rijden. Dat blijkt uitconcept- dienstregeling
uJF 1995/96 van de Neder-
ig.^ Spoorwegen. Door
j^,^ rechtstreekse ver-
dingen, betere aanslui-

oóm en mmder stops,
ktii t

de Ns in de nieuwe
ort.stregeling tegemoet te
6j2-en aan de vraag van
*tteifers naar minder lange

at °ok "Woordvoerster verzekert
"■citvtrl^ **e avond voldoende in-
Ideri lnen op het traject zullen
bl_ic},oolldanks het huidige NS-
tv's in"? *n de avond minder inter-
en 2;; 'e zetten. De exacte reistij-
'Ü de ' n°g niet bekend.
Nhov Uwe verDinding is net in
i 6n m°geuJk om over te
"dam wp de intercity naar Am-
"tg tv ~Haarlem. De uurverbin-
***n h,.Sen Maastricht en Amster-
**e wJft gehandhaafd, hoewel

niet meer in
***i. ort eindigt, maar in Haar-

Sneller

DOOR PIERRE ROUSSEAU

'^rle^1* de stoptreinen tussen
n

en Maastricht wordt een
cii en *s daardoor tien minu-

r*Gerii er_:De stations in Houthem,
'Wf0

,' Klimmen-Ransdaal en
l^Wt gaan in verband hier-

"*■ bü j
naar een uurdienst.11Wt?6 sneltrein tussen Venlo

*Schra" ag worden enkele haltes
%end " " °eze trein stopt medio
r°Ut ilaar niet meer in Helmond

Urne t enck en Horst Sevenum.
?»i een ïf^6l twee keer in Plaats
'"■Strißtif6*" per uur een verbin-
*Us de .Xfnl°- Helmond krijgt tij-
s^^ier^0 nd" en avondspits een

lenst met Eindhoven. De
«--V.-M ,ale verbinding Eindho-
*6(l. cnio-Keulen blijft ongewij-

MAASTRICHT - Maastricht krijgt
een Pretoriaanse garde. Het is een
elf jaar oud idee van Maastricht-
enaar Ferry Schiffeleers.

" Voorlopig is Ferry Schiffe-
leers de enige levende persoon
in dit tafereel met twee senato-
ren en een Pretoriaanse gar-
dist, in een etalage in de Grote
Staat. Schiffeleers wil de gar-
de in Maastricht tot leven
brengen.

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

garde, die uiteindelijk uit twintig
man zal bestaan.

Toen de museumkelder van Derion
officieel werd geopend, gaf een En-
gels korps, de Ermine Street Guard
uit Gloucester, acte de présence. De
exercitie van deze Romeinse solda-
ten maakte zoveel indruk op Schif-
feleers dat hij sindsdien geijverd
heeft voor de oprichting van zon
Romeinse garde. Voorop stond het
voornemen om de Pretorianen tot
in de details zo authentiek mogelijk
te reconstrueren.

Dienstregeling
htstreittroduceert ook nieuwe

loi -Sten/i* verbindingen tussen
k en tf,. eeuwarden en SchiP-
hAor e? Enschede en Schip-r^Uereur gebruik te maken van deii v°ute over de zogeheten
h sten 1J Amsterdam zijn tijd-

n ogeliJk van ruim twintig

NseSn"5 inf°rmeren de Neder-
.L *-ieuu°orvvegen de klanten over
&_"*" rW dlenstregeling. Deze
*NreeP1enteren z« de concept-van v ,g aan minister Jorrits-
S^verkeer en Waterstaat.

Zodra de garde op voldoende sterk-
te is, heeft Schiffeleers een officiële
presentatie gepland: een nachtelij-
ke fakkeltocht vanuit Tongeren
naar Maastricht, de weg waarlangs
de Romeinen indertijd Maastricht
bereikten. Daarna treedt de garde
op bij processies, heiligdomsvaar-
ten, openingen van musea en be-
langrijke exposities.

De Pretoriaanse garde werd oor-
spronkelijk opgericht door keizer
Tiberius. Het was een elite-korps
met als voornaamste taak het be-
schermen van de Romeinse keizer

Pretoriaanse lijfwacht
herleeft in Maastricht

tijdens oorlogen. Geen ordinaire le-gioensoldaten, maar exclusieve gar-
disten die een eigen uitmonstering
en bewapening hadden. De garde
bleef bestaan tot onder Constantijn,
begin vierde eeuw.

De Maastrichtse archeoloog dr.
Wim Dijkman hielp Schiffeleers. Zo
vergeleek hij in Rome op zuilen en
monumenten afgebeelde Preto-
riaanse soldaten. Al gauw bleek dat
het minutieus namaken van kle-
ding, wapens en andere attributen
veel geld zou kosten. Eén soldaat
zou op ongeveer 10.000 gulden ko-
men. Voor de inmiddels gevormde
'senaat' aanleiding om zelf aan het

werk te gaan. Schiffeleers ontpopte
zich daarbij als houtbewerker, kos-
tuumnaaier en leersnijder. Alleen
het gieten van de helm moest wor-
den uitbesteed.

Momenteel is de uitrusting van één
Pretoriaan gereed. Voordat de gar-
de zich zal kunnen presenteren,
moet die uit minstens tien soldaten
bestaan. Dat is een minimum aantal
om de keizer door middel vanbijeengehouden wapenschilden inde vorm van een 'testudo' te kun-nen beschermen.
De Stichting Romeinse GardeMaastricht zoekt overigens nog
mannen die willen toetreden tot de

de laatste om 23.27 uur. Op zondag ■zijn deze tijden 10.09 en 22.27 uur.
Bij vertrek vanaf het Haüptbahnhof
Aken liggen al deze tijden 52 a 53
minuten later. " I
Het oktobernummer van het blad J
Openbaar Vervoer citeert een kriti-
sche projectleider P. Jansen van de
vervoerregio Zuid-Limburg over de
wijziging. „Ik vraag mij af of de rei-
zigers echt zitten te wachten op
mooiere stoelen, waar nog meer j
voor betaald moet worden. Zeker
als zij hierbij geconfronteerd wor-
den met het omzetten van een be-
staande, goed florerende sneldienst
in een flitsend geschilderde, maar
zeker niet snellere Interliner," aldus
Jansen. De prijs van een kaartje"
voor de Interliner wordt berekend
op basis van het kilometertariefvan
de Nederlandse Spoorwegen

De haltes van de Interliner zijn zuil-
vormig en uitgerust met een kaart-
telefoon en schriftelijke informatie
over de busroute en bezienswaar-
digheden in de omgeving. Tegelijk
met de Limburgse ingebruikname
gaat de Interliner op nog meer dan
tien andere trajecten in Nederland
rijden. De VSN Groep besteedt zes
miljoen gulden aan reclame om heel
Nederland vanaf volgende week te
wijzen op het bestaan van de Inter-
liner. Het woord 'bus' wordt daarbij
vermeden, omdat het een slecht
imago zou hebben.
Om de klanten meer ruimte te ge-
ven in de bus staan er drie in plaats
van vier stoelen op een rij. Om het
wegvallen van deze zitplaatsen te
compenseren, is de groen-blauwe
bus drie meter langer gemaakt. In
de toekomst wil VSN kijken of het
zinvol is om onderweg bij haltes
koffie en broodjes te verkopen. Ook
is het de bedoeling dat deInterliner
door gebruik te maken van aparte
busstroken en andere infrastructu-
rele voorzieningen sneller is dan het
autoverkeer.
Volgens een woordvoerster van de
Limburgse tak van VSN wordt in
deze provincie voorlopig alleen een
zogeheten doorstromingonderzoek
uitgevoerd op .het traject Maas-
tricht-Vaals. Mogelijk resulteert dat
in de installatie van apparatuur die
zorgt dat bussen bij verkeerslichten
voorrang krijgen.

Blues op school
tegen fascisme

SITTARD - De werkgroep Blues
Against Fascisme (BAF) van de
stichting Music Against Fascism or-
ganiseert in samenwerking met drie
Zuidlimburgse scholen een korte
tournee van twee authentieke en
door de wol geverfde bluesmuzi-
kanten uit Chicago: de 79-jarige
zwarte gitarist en zanger Floyd
McDaniel en de 58-jarige blanke
pianist Erwin Helfer. Zij zullen in
het kader van anti-racistische edu-
catie komende week concerten en
.workshops geven.
Voor twee middelbare scholen is
het al de derde keer dat zij op deze
manier aandacht besteden aan deze
vorm van Afro-Amerikaanse mu-
ziek. Voor de eerste keer wordt nu
ook een basisschool in de tournee
opgenomen. Maandag is het duo te
gast bij het Bernardinuscollege in
Heerlen, dinsdag bij de gerefor-
meerde basisschool in Brunssum
en woensdag bij het College Sittard.
BAF probeert op een vrolijke ma-
nier te waarschuwen tegen racisti-
sche en fascistische tendenzen.
BAF ontstond drie jaar geleden na
contacten van twee Heerlenafcn
met Bluesmusici in Chicago.
Pianist Erwin Helfer is naast zijn
activiteiten als musicus ook actief
geweest in de burgerrechtenbewe-
ging van Martin Luther King en in
de anti-Vietnambeweging. Floyd
McDaniel is, evenals vorig jaar, op
uitdrukkelijk verzoek van Helfer
uitgenodigd.

Miljoenenkorting gaat
steden banen kosten

Lozo enquêteert
over winkettijden
HEERLEN - De Limburgse Organi-
satie van Zelfstandige Ondernemers
(Lozo) gaat haar leden enquêteren
over de verruiming van de winkelslui-
tingstijden. Lozo wil weten wat de le-
den vinden van varianten als een
extra koopavond, openstelling tot
19.00 uur, meer dan achtkoopzonda-
gen en een vrije openstelling op avon-.
den en zondagen. Totdat de leden
zijn geraadpleegd, neemt* de Loztt
nog geen eigen standpunt in.

Milieufederatie
houdt open dag
ROERMOND - De Milieufederatie
Limburg houdt op 12 november open,
dag in haar nieuwe kantoor aan de
Wilhelminastraat in Sittard. Tegelijk
vindt er een symposium plaats met
als titel 'het milieu verliest. De Milieu-
federatie vindt dat de milieuzorg de
afgelopen jaren door bedrijfsleven en
overheid naar de achtergrond is ge-
schoven. Daarover wil de federatie
praten met Limburgse politici. Spre-
kers zijn Milieufederatie-voorzitter
Paul van der Hijden, milieu-econoom
dr.J. van Straaten van de Katholieke
Universiteit Brabant en gedeputeerde
Jan Tindemans.

Bisdom krijgt zes
nieuwe diakens
ROERMOND - Bisschop Wiertz zal
zaterdag 19 november zes Limbur-
gers tot diaken wijden. De plechtig-
heid vindt plaats in de kathedraal in
Roermond, om 10.30 uur. De assis-
tent-diakens die gewijd worden, zijn
Huub van Dijck (Geleen), Tony Goos
(Weert), Ton Jegerings (Heerlen),
Frans Maenen (Meerssen), Gerard
Sars (St.-Odiliënberg) en Wil Vervoort
(Sweikhuizen).

Druk op weg door
herfstvakanties
VENLO - ANWB en politie verwach-
ten dit weekeinde extra drukte in ver-
band met de herfstvakanties. Deze
beginnen dit weekeinde in de noorde-
lijkeprovincies en eindigen jri het zui-
den en midden van Nederland. Voor
vrijdag en zaterdag wordt drukte ver-
wacht op de A2(Waalbrug en omge-
ving Eindhoven), A 9(Velsertunnel,
Badhoevedorp), A_sj (Rijnsweert,
Hoevelaken), A29 (Heinenoordtun-
nel), A5B Breda-Eindh6ven en A67
Eindhoven-Venlo. In Duitsland zal het
druk worden rond Hamburg, in het
Ruhrgebied en op bijna alle snelwe-
gen naar het zuiden.

Opvolger Creemers
liefst een vrouw
DEN HAAG/BORN - De nieuwe bur-
gemeester voor Bom, die per 1 april
volgend jaar aan de slag kan, moet
liefst een vrouw zijn. Het ministerie
van Binnenlandse Zaken geeft voor
de opvolging van Hub. Creeme/s, die
vervroegd uittreedt, de voorkeur aan
een 'burgermoeder. Bij gelijke ge-
schiktheid van kandidaten krijgt een
vrouwelijke sollicitant de voorkeur,
omdat in Nederland veel minder vrou-
wen dan mannen aan het hoofd van
een gemeente staan.

Helicopter zoekt
vermiste vrouw
MAASMECHELEN - Bij een zoek!
tocht naar een 44»jange vrouw urr
Maasmechelen die sinds maandag-
avond vermist wordft hééft de Belgi-
sche politie gisteren tevergeefs een
helicopter ingezet. De auto van de
vrouw was gevonden op de parkeer-
plaats v*an de vallei van de Zijpbeek in
Lanaken. De zoekactie, waaraan
werd deelgenomen dóór brandweerlui
van het korps van Maasmechelen,
bos- en rijkswachters, leverde echter
geen resultaat op.

Vreemde schoten
bij gevangenis
HASSELT - Geheimzinnige schoten
bij de Hasseltse gevangenis hebben
gistermiddag voor grote consternatie
gezorgd. Midden in het spitsuurfcetten
politie en rijkswacht een deel van de
stad af en begonnen een speurtocht»
naar de schutter. Die was gezien dooft
een bewoner van een flat tegenovel
de gevangenis aan de Kleine Singelfl
Hij had de man vier schoten zien af-
vuren in het steegje dat langs de
strafinrichting loopt. De geheimzinni-
gefiguur zou zich daarna hebben ver-
schanst in de kelder van het flatge-
bouw. Volgens de getuige had hij
daar een vijfde schot gelost, voordat
hij definitef verdween in de richting
van het Hasseltse stadscentrum. De
politie vond geen hulzen van kogels,
wat wijst op een alarmpistool. Er is
evenmin een slachtoffer. Het alarm
werd rond half zes afgeblazen. Intus-
sen waren honderden nieuwsgierigen
in de buurt samengestroomd. Het ver-
keer zat een tijdlang volledig vast.

ol'z

fer *?,§ICHT -De door de Raad
3e w^meentefinanciën voorge-
C vQor kglng van de verdeelsleu-
We,*ihW gemeentefonds, kost
i^ien ue^rlen en Maastricht. Bo-
C^rdp de biJ de wijziging ge-
■W* de .,S?LStematiek gebrekkig.
itJ 5 van lk°mst van een onder->VkWv fessor Hans Maks in

nt en v an de gemeenten Maas-Heerlen.

De uitkering uit het gemeentefonds
is voor een gemeente de belangrijk-
ste inkomstenbron. Beide Zuidlim-
burgse steden werden in juni van
dit jaar onaangenaam verrast door
de gevolgen van de nieuwe verde-ling van de gelden uit het gemeen-
tefonds. Maastricht zou er jaarlijks
12,7 en Heerlen 6,1 miljoen gulden
op achteruit gaan, terwijl beide ste-
den er juist vanuit gingen dat ze
méér geld zouden krijgen.
Met het onderzoek in de hand, dat
vrndag door de burgemeesters Hou-
ben en Pleumeekers en door profes-
sor Maks wordt gepresenteerd,
hopen beide steden de dreigende
kortingen grotendeels te kunnen
voorkomen. Hoeveel banen verlo--
ren dreigen te gaan, zal ook vrijdag
worden bekend gemaakt.
Het onafhankelijke onderzoek, offi-
cieel uitgevoerd onder de vlag van
het Limburgs Instituut voor Be-
drijfs- en Economische Research
waaraan Maks verbonden is, heeft
ongeveer tachtigduizend gulden ge-
kost.

(ADVERTENTIE)
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Zoalszij leefde is zij gestorven,
in alle eenvoud.

Verdrietig, maar vooral dankbaar voor de vele
mooie herinneringen, geven wij u kennis van
het plotseling overlijden van onze goede en
zorgzame moeder, schoonmoeder, oma en over-
grootmoeder, zus, schoonzus, tante en nicht

Nellie Meulenberg-
Van de Berg

weduwe van

Pie Meulenberg
Zij overleed in de leeftijd van 73 jaar.

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen
Familie Van de Berg
Familie Meulenberg

6414 EA Heerlen, 18 oktober 1994
Hermelijnstraat 29
De plechtige eucharistieviering zal worden ge-
houden op zaterdag 22 oktober om 10.00 uur in
de parochiekerk H. Gerardus Majella te Heer-
len-Heksenberg, waarna de begrafenis zal
plaatsvinden op de algemene begraafplaats
Heerlerheide, gelegen aan deKampstraat.
Samenkomst in de kerk.
Overtuigd zijnde van uw medeleven is er geen
condoleren.
Rozenkransgebed is vrijdag om 18.45 uur, waar-
na aansluitend de avondmis tot intentie van de
overledene zal plaatsvinden in eerdergenoemde
kerk.
De dierbare overledene (Nellie) is opgebaard in
het uitvaartcentrum Dela te Heerlen, Grasbroe-
kerweg 20. Gelegenheid tot rouwbezoek dage-
lijks van 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisge-
ving te zenden, deze annonce als zodanig be-
schouwen.

f
Zijn werk, zijn kracht
Zijn interesse voor het leven
Zijn moed, zo sterk
Hij heeft er alles voor gegeven

Bedroefd om het afscheid, maar tevens vervuld
van dankbare herinneringen, geven wij u ken-
nis dat heden geheel plotseling van ons is heen-
gegaan, na een arbeidzaam leven gekenmerkt
door eenvoud en nooit aflatende zorg voor ons,
voorzien van de h. sacramenten der zieken, op
de leeftijd van 69 jaar, onze lieve vader, schoon-
vader, opa, broer, zwager, oom en neef

Gerard Bischoff
weduwnaarvan

Marie-Laure Bischoff-Smets
Met liefde gedenken wij hem die goed voor ons
was.

In dankbare herinnering:
Vijlen: Rozy Vermeeren-Bischoiï

Wiel Vermeeren
Ilona

Vijlen: Maria Jaminon-Bischoff
Pierre Jaminon
Maurice, Armand, Michelle

Vaals: Ger Bischoff
JeannieBischoff-Laemers
Familie Bischoff
Familie Smets

18 oktober 1994
Vaalsbroek 14, 6291 NH Vaals
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatshebben op zaterdag 22 ok-
tober a.s. om 10.30 uur in de parochiekerk St.
Paulus te Vaals, alwaar gelegenheid tot schrifte-
lijk condoleren.
Vrijdagavond 21 oktober zal er om 19.00 uur ter
intentie van de overledene een h. mis worden
opgedragen in bovengenoemde kerk.
Vader is opgebaard in de rouwkapel Sjalom te
Mechelen, Hilleshagerweg 11. Bezoekuur dage-
lijks van 17.00 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Gerard
je was ons een voorbeeld en de drijvende
kracht.
Dank jewel.

Kerkkoor St. Lambertus
Holset

Beste vriend Gerard
je was geweldig!
Jouw optimisme was een voorbeeld voor ons
allen.
We zullen je missen.

Mathieu en Johanna, Paul en Gerry,
Math en Mia, Hein en Mia,
Frans en Anny, Francois en Hanny,
S jaaken Beppie, Leo en Lieske
Je vrienden van de
Zondag-Stammtisch

_■——mm—m—m—w————————————————"m.____________■—-.—.m I
Met enorme verslagenheid hebben wij kennis
genomen van het plotseling overlijden van de
heer

G.P.J. Bischoff
Als gewaardeerd voorzitter van het bestuur was
hij voor onze bank van grote betekenis.
Wij wensen zijn familie veel sterkte in deze
sombere dagen.

Beheerscollege, directeur en personeel
Coöperatieve Rabobank B.A. te Vaals

Dankbetuiging
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken
voor alle blijken van medeleven, die wij moch-
ten ontvangen bij het overlijden van onze lieve
moeder, schoonmoeder en oma

Maria Antonia Anna
Hendrix-Tummers

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkind

De zeswekendienst zal worden gehouden op
zondag 23 oktober a.s. om 11.00 uur in de kapel I
van het Bernardinuscollege te Heerlen.

t
Dankbaar voor alles wat hij voor ons gedaan en
betekend heeft, geven wij u met droefheid ken-
nis, dat heden toch nog onverwacht van ons is
heengegaan onze lieve vader, schoonvader,
groot- en overgrootvader

Nic Lemmens
weduwnaar van

Bertha Schaeps
Hij overleed in de leeftijd van 89 jaar, voorzien
van het h. sacrament der zieken.

Heerlen: JacqLemmens
Annie Lemmens-Hendriks
Maurice

Maastricht: Gertie van Lijf-Lemmens
Beir van Lijf t

Voerendaal: Corrie Keuven-Lemmens
JosKeuven t
Raymond
Claudia en Rob, Tessa

Heerlen, 19 oktober 1994, De Doom 9
Corr.adres: Proculusstraat 3, 6417 TH Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op zaterdag 22 oktober a.s. om 11.00 uur in
de parochiekerk van de H. Martinus te Heerlen-
Welten, waarna aansluitend de begrafenis zal
plaatsvinden op de algemene begraafplaats te
Voerendaal.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Rozenkransgebed tot intentie van onze dierbare
overledene zal gebeden worden heden, donder-
dag 20 oktober om 18.45 uur, aansluitend
avondmis in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwka-
mer van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel
4 te Heerlen, dagelijks van 18.30 tot 19.00 uur.
Zü die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

——————————mm———mmm—m———mm——m——————mm————

t
Voordat leven lijden werd,
kwam de dood als een vriend.

Bedroefd om het afscheid, maar dankbaar voor
wat hij voor ons betekend heeft, geven wij u
kennis van het plotseling heengaan van mijn
dierbare man, onze zorgzame vader, schoonva-
der, opa, broer, zwager, oom en neef

Constant Smeets
echtgenootvan

Marietje Tops
Hij overleed in de leeftijd van 75 jaar.

Doenrade: M. Smeets-Tops
Doenrade: Henk en Fien
Doenrade: Frank en Jeanny

Mare en Arme,
Frank, Paul

Doenrade: Guy en Marleen
Maud en Joost,
Ellen

Oirsbeek: Cons en Ans
Liz, Bas

Doenrade: Paul
Bingelrade: Miriam en John

Coen
Familie Smeets
Familie Tops

6439 AN Doenrade, 19 oktober 1994
Kerkstraat 35
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
zaterdag 22 oktober a.s. om 10.30 uur in de paro-
chiekerk Heilige Jozef te Doenrade, gevolgd
door de begrafenis op het r.k. kerkhof aldaar.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren in de
kerk.
Avondwake tot intentie van de overledene zal
gehouden worden op vrijdag 21 oktober a.s. om
19.00 uur in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het Maas-
landmortuarium Wauben, Heinseweg te Sittard,
heden donderdag en vrijdag van 17.30 tot 18.15
uur.
Mochten wij nog iemand vergeten zijn, dan ho-
pen wij dat deze annonce als kennisgeving
wordt beschouwd.

Met grote verslagenheid namen wij kennis van
het plotseling overlijden van onze oud-voorzit-
ter/penningmeester en bestuurslid, de heer

Constant Smeets
Zijn inzet en vriendschap gedurende 25 jaarzul-
len altijd in onze herinnering blijven. Wij wen-
sen de familie veel sterkte toe.
Bestuur Stichting Streektrefcentrum Doenrade

t
„Alles heeft zijn tijd.
Wij houden van je."

Bedroefd, maar dankbaarvoor alles wat hij voor
ons heeft betekend, geven wij kennis dat geheel
onverwacht van ons is heengegaan mijn lieve
man, onze zorgzame vader, schoonvader, myn
opa, onze broer, schoonbroer, oom en neef

Guus E^tra
echtgenoot van

Maria Knubben
Hij overleed, voorzien van het h. oliesel, op
73-jarige leeftijd, in zijn eigen vertrouwde omge-
ving.

Abdissenbosch: A.M. Extra-Knubben
Abdissenbosch: Martin Extra

Christel Niessen
Waubach: Harry Extra

JoséExtra-van derZee
Rik
Familie Extra
Familie Knubben

6374 BN Landgraaf, 19 oktober 1994
Abdijhof 19
De plechtige uitvaartdienst zal worden opgedra-
gen op zaterdag 22 oktober a.s. om 10.30 uur in
de parochiekerk van de H. Bernadette te Abdis-
senbosch.
Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de
r.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Vrijdag 21 oktober wordt de dierbare overlede-
ne bijzonder herdacht in de avondwake om
19.00 uur in de voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwka-
pel te Nieuwenhagen, Beuteweg 32, dagelijks
van 18.15 uur tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou- I
wen.

t
Heden overleed, tot onze diepe droefheid, voorzien van het h. sacra-
ment der zieken, in de leeftijd van 88 jaar, onze goede en zorgzame
moeder en schoonmoeder, lieve groot- en overgrootmoeder

Maria Hubertina
Siemens

weduwe van

Peter JozefBechholz
De bedroefde familie:

Kerkrade: A. Scholtes-Bechholz
t M.J. Scholtes
Marcel en Miriam
Yvonne en Gerald
Nicolen John

Gracht: B. Bechholz
J. Bechholz-Zenden
Patricia en Paul
Daisy en Maurice

Geleen: A. Bremen-Bechholz
H.Bremen
Charles en Anita
Sonja
En haar achterkleinkinderen
Familie Siemens
FamilieBechholz

Huize Vroenhof, Vroenstraat, Kerkrade, 19 oktober 1994
Corr.adres: 6462 TV Kerkrade, Ursulastraat 80
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op zaterdag 22 okto-
ber 1994 om 11.30 uur in de parochiekerk H. Antonius van Padua te
Bleijerheide-Kerkrade, waarna aansluitend crematie te Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er geen condoleren.
Tijdens de avondmis van vrijdag a.s. om 19.00 uur zal de overledene
bijzonder worden herdacht in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het streekmortuarium, gelegen aan de
Schifferheiderstraat 7 te Kerkrade-West. Gelegenheid tot afscheidne-
men van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annon-
ce als zodanig te willen beschouwen. 1

Afscheidnemen van iemand
die er altijd voor je was_____ ______ is het zwaarste in een mensenleven

Zondag 23 oktober is het een jaar geleden dat wij af-
scheid moesten nemen van mijn lieve man, onze papa
en opa

Guus Tilmans
De eerste jaardienst wordt gehouden op zondag 23
oktober om 11.30 uur in de St. Agneskerk te Bunde.

Mia Tilmans-Meijers
Kinderen enkleinkinderen

t
Bedroefd, maar dankbaar dat hem een langer
lijden bespaard is gebleven, geven wij kennis
dat op 19 oktober 1994, in de leeftijdvan 78 jaar,
is overleden mijn man, onze vader, schoonva-
der, grootvader, broer, zwager en neef

Ger Vos
echtgenoot van

Beppie Wijnants
Landgraaf: Beppie Vos-Wijnants
Landgraaf: CorVos

Marianne Vos-Mijnders
Landgraaf: NellieKoch-Vos

Wiel Koch
Danny

Landgraaf: Mia Houben-Vos
Henk Houben
Marco

Landgraaf: Suzanne Heugen-Vos
Theo Heugen
Diana
Tommy

Landgraaf: Kethie Meijs-Vos
Joep Meijs .
Roy
Brenda

Landgraaf: Beppie Claessen-Vos
John Claessen
Ramona

Landgraaf: Tonie Verhoef-Vos
Huub Verhoef
Michèl
Familie Vos
Familie Wijnants

6372 ER Landgraaf, 19 oktober 1994
Hoofdstraat 252
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op zaterdag 22 oktober a.s. om 11.00 uur in
de parochiekerk van de H.H. Petrus en Paulus
te Schaesberg, gelegen aan de Hoofdstraat,
waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvin-
den op de begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Rozenkransgebed tot intentie van Ger zal gebe-
den worden vrijdag 21 oktober om 18.40 uur in
voornoemde parochiekerk. "Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwka-
pel van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32
te Nieuwenhagen, dagelijks van 18.30 tot 18.45
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Bedankt

lieve opa
Danny,Roy, Diana,
Ramona, Brenda,
Tommy, Michèl, Marco

Dankbetuiging
De plechtige mis, de vele condoleances en de
aanwezigheid van zoveel mensen in de kerk en
bij de begrafenis van mijn man, onze vader en
opa

Louis Kleijntjens
hebben ons diep getroffen.
Wij danken iedereen hartelijk voor de belang-
stelling en het medeleven betoond tijdens de
ziekte en na het overlijden.

F. Kleijntjens-Per
Kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal worden ge-
houden op zaterdag 22 oktober a.s. om 19.00 uur
in de parochiekerk van O.L. Vrouw Maagd der
Armen te Hoensbroek-Mariagewanden.

Vervolg
familieberichten
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t
Heden is, na een liefdevolle verzorging, in het
verpleeghuis St.-Jansgeleen te Geleen, voorzien
van het h. sacrament der zieken, in de leeftijd
van 76 jaar, vrij onverwacht van ons heenge-
gaan, mijn dierbare man, zorgzame vader,
schoonvader, lieve groot- en overgrootvader,
broer, schoonbroer, oom en neef

Hub Huntjens
Guillaume Hubert

echtgenootvan

Anneke Op den Camp
Geleen: M.J. Huntjens-Op den Camp

Bingelrade: Jeanen Corry
Huntjens-Stijnen

Puth: MiaenZef
Vleugels-Huntjens

Beek: Hub enDina
Huntjens-Hoeveler

Schimmert: JeannéenWiel
Laheye-Huntjens

Groot-Genhout: Wiel en Antoinette
Huntjens-Welzen

Groot-Genhout: Wilhelmienen Ton
Lemmens-Huntjens

Amstelhoek: MatheuenWil
Huntjens-vanDiemen

Geleen: José enPierre
Cortlever-Huntjens

Groot-Genhout: Loeke Huntjens t
Neerbeek: Annieen Harrie

Geerkens-Huntjens
Voerendaal: Rosalien en Jan

Daniëls-Huntjens
Geverik: LoeenAlice

Huntjens-Lucassen
en al zijn dierbareklein-
en achterkleinkinderen
Familie Huntjens
Familie Op den Camp

Geleen, 18 oktober 1994.
Corr.adres: Irenestraat 28,
6155 XX Puth.
De plechtige eucharistieviering zal plaatsheb-
ben zaterdag 22 oktober a.s. om 11.00 uur in de
parochiekerk H. Hubertus te Groot-Genhout,
gevolgd door de begrafenis op het parochie-
kerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren vanaf 10.30 uur.
Mede tot intentie van de dierbare overledene,
zal een avondmis worden opgedragen vrijdag 21
oktober om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Pap 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 ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

t
Een praatje, een grapje, een lach.
Zo was jij altijd voor ons.

Opa
Wij zullen je missen, bedankt voor alles.

Uw klein- en achterkleinkinderen

f
Herinner je niet de sombere dag, I
herinner jemij toen ik zat in dezon
toen het leven nog goed was,
en ik alles nog kon.

Dankbaar voor al zijn goede zorgen en tot onze grote droefheid gi*4
heden, na een lang en manhaftig gedragen lijden, in de leeftijd va*j
79 jaar, rustig en gesterkt door de h. sacramenten van ons heen, M
die ons zo lief is, mijn dierbare en lieve man, onze goedeen zorgzarnj
vader en schoonvader, onze lieve opa, onze broer, schoonbroer et
vriend

Wiel van Vlodrop
echtgenoot van: Maria de la Roy

vader van: Jacques en Marlou
schoonvadervan: Anny en Martin

opavan: Jacques,Rachelle, VicM
Nicole, Maurice

18 oktober 1994
Kastanjelaan 146, 6431 GN Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op zaterdag 22 oktob-1
a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van de grote St. Jan te Hoen»
broek, gevolgd door de begrafenis op de centrale begraafplaats aa*
de Randweg.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot schriftelijk condo-
leren.
Vrijdag a.s. om 19.00 uur avondwake in de kleine St. Jan aan *Markt te Hoensbroek.
U kunt afscheidnemen in een der rouwkamers van De Universele
Hoofdstraat 100, Hoensbroek. Bezoekgelegenheid dagelijksvan 17.3"
tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annon-
ce als zodanig te beschouwen.

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlil'
den van I

Sten Muller
leerling van de 4e klas Elektrotechniek

Wij zullen Sten als een opgewekte en serieuze leerling in onze her»?
nering bewaren.

Bestuur, directie, personeel en
leerlingen van het
TechnischCollege Heerlen

Dankbetuiging

t
Daar het voor ons onmogelijk is iedereen persoonlijk te bedank*
voor de grote belangstelling, condoleances en de vele mooie bloeit
stukken bij het overlijden van onze lieve moeder, schoonmoeder e*

oma

Maria Debije
weduwe van

Hubert Hundscheid
willen wij u langs deze wegvoor het door u betoonde medeleven, d
ons diep ontroerd heeft en een troost was in ons verdriet, harteU)
danken. Kinderen en

kleinkinderen Hundscheid

De plechtige zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 22 okt£ber a.s. om 18.00 uur in de parochiekerk van O.L. Vrouw van Alti)"'
durendeBijstand te Heilust-Kerkrade-West. .

mm——m—————————mm———————————.————mm—mm———————mm————————mmm^

t
Tot ons groot verdriet is vrij plotseling o^*
den mijn lieve trouwe levensgezel, onze g
dige pa en opa

Jozef Gerardus Motf*
huisarts te Heerlen
* 16-4-1919 t 15-10-1994
te Heerlen te Heerlen

Heerlen: M. Mous-Bernsei»
Irene Mous t

Lully (Zwitserland): Pit Mous
Luc Vuurmans
Luc
Claartje
Olivier

Nieuwegein: Dirk Mous .
Alice van de Schei"

Caumerbeeklaan 76
6416 GB Heerlen
Overeenkomstig zijn wens heeft de ui*^dienst op 19 oktober in kleine kring pla
vonden.
Wij hebben pa begraven op de begraatP
van Imstenrade.

Met verslagenheid hebben wij kennis ëeïl
van het overlijden van onze collega in ru»
mede-oprichter van onze praktijk

J.G. Mous
huisarts

We wensen de familie veel sterkte.
Groepspraktijk Kerkraderweg
A.C.J. Schlösser
P.G.J. van Aubel - huisartsen
Nicole, Petra, Mariet - assisteni^^

M _--É__B_______lLaaaaH_-É__Éh_-_---BBi*^^
+ S.W.H. Vöas Vangangelt, 94 jaar, wesV|
" van Belke Rosier, verpleegkliniek "/>,

Maastricht. De uitvaartdienst vindt plaatsi n«
dag 21 oktober om 10.30 uur in de par«>c
van St. Pieter op de Berg te Maastricht. . j,

tLeonardus Hubertus Jozef Smeets,
echtgenoot van Bertha van Gerwen, jt pl^f

straat 266, Meerssen. De uitvaartdienst vl*l" ro''^
op vrijdag 21 oktober om 10.30 uur in de P^e _t-
kerk van St. Joseph-Arbeider te Meerssen-

tLei Weijzen, 67 jaar, echtgenoot van To #
thoor, Wilhelminalaan 8, 6107 AK Stev^hoU^De plechtige uitvaartdienst' zal worden & roc^

zaterdag 22 oktober om 11.00 uur in de P
kerk van St. Stephanus te Stevensweert- ~.
tWies Caris, 74 jaar, weduwe van We pl^j

Klaverstraat 38, 6051 XE Maasbracht-
tige uitvaartdienst zal worden gehouden
22 oktober om 11.00uur in deparochiekerk
H. Hart van Jezus te Maasbracht-Beek. ",*

uei^ytMia Cox, 58 jaar, echtgenote van Hu" ht\g,eup
Eikenstraat 27, 6067 AT Linne. De p'eC' 22 °*\\

vaartdienst zal worden gehouden zaterdaë &e
ber om 10.30 uur in de parochiekerk v i

Martinus te Linne.
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Onvoldoende aandacht
universiteiten voor

forensische geneeskunde

Bevestiging uitstel bouw DSM-centrale
* Vqn onze verslaggever
t

1U-EN - De bouw van electrici-
'jjjentrale Swentibold op het
'W-complex in Geleen wordt an-

a twee jaar uitgesteld en zal
'in 1997 maar in 1999 afgerond

s gisteren bekendgemaakt door
'leniging van Energiedistribu-

in Nederland (Energie-
/ en de nv Samenwerkende
Priciteits-produktiebedrijven

landelijke organisaties heb-
! besloten de gasgestookte een-
* op basis van warmtekracht-
(Wing in Geleen en nog vijf

andere in het land voorlopig niet te
laten bouwen om een dreigend
overschot aan produktiecapaciteit
te voorkomen. De zes centrales zou-
den een gezamenlijk vermogen van
1.500 megawatt krijgen.

De beslissing komt na een bezin-
ningsperiode van acht maanden en'
op advies van enkele deskundige
derden. Het besluit heeft verder ge-,
resulteerd in goedkeuringvoor der-
tig andere nieuwbouwprojecten
met een totaal vermogen van 2.200
megawatt. De centrale Swentibold
zou in de oorspronkelijke opzet
ruim 400 megawatt gaan leveren en
na uitvoering van een geplande
tweede fase ongeveer het dubbele
vermogen krijgen. Dat werd later

teruggeschroefd tot 225 megawatt
en deze capaciteit blijft nu over-
eind.

Het voornemen van EergieNed en
SEP raakte de bouwers, Mega Lim-
burg en het Energie Produktiebe-
drijf Zuid-Nederland (EPZ), in hun
belangen maar zij tonen begrip voor
de noodzaak de landelijke capaci-
teit te beteugelen. Ook DSM wordt.
er door getroffen. Het concern zou
van de centrale stroom en vooral
stoom ten behoeve van diverse pro-
duktieprocessen gaan afnemen.
DSM zou de eigen verouderde
krachtcentrale in Geleen kunnen
sluiten. Deze is slechter voor het
milieu omdat ze niet op gas maar op
kolen wordt gestookt en meer

brandstof gebruikt dan een moder-
ne warmtekrachtinstallatie zoals de
Swentiboldcentrale.

DSM herhaalde gisteren het eerder
onder voorbehoud ingenomen
standpunt dat het verbreken van de
samenwerking door de initiatiefne-
mers tot de centrale eventueel zal
worden beantwoord met een scha-
declaim.

EPZ-woordvoerder H. Kok zei gis-
teren dat zijn organisatie er reke-
ning mee houdt dat DSM voor
compensatie zal aankloppen. EPZ
en DSM hebben voor de bouw van
de centrale in Geleen een intentie-
verklaring ondertekend en de ver-

gevorderd stafdium.Kok wijst er op
dat het besluit over het project in
Geleen nog niet definitief is. De op-
stellers van het advies zullen met
EnergieNed, SEP, EPZ, Mega Lim-
burg en DSM gaan overleggen om
de (financiële) consequenties voor
elke partner goed op een rijtje te
zetten. Pas dan wordt definitief be-
sloten tot hooguit twee jaar uitstel.
Maar die centrale komt er beslist,
bendrukteKok gisteren.

Tijdens de bezinningsperiode zijn
EnergieNed en SEP ook structurele
maatregelen overeengekomen die
een stroomoverschot van de be-
staande centrales in de toekomst
moeten voorkomen. Zo zijn afspra-
ken gemaakt over het landelijk ba-
sistarief en de invoering van con-
tracten voor leveringen afname van
electriciteit. De afspraken gaan per
1 januari 1995 in.

Steeds meer jonge Nederlanders vinden een baan

MeerLimburgers werkloos " Volgens Moszkowicz kan tussen geneeskunde en justitie iets
moois bloeien: de waarheid. Archieffoto: frits WIDDERSHOVEN

Van onze verslaggever

Eerste rangVan onze verslaggeefster

- De werkloos-
'<* in Limburg en Noord-

kant is in het derde kwar-
Jf van dit jaar met 8000
jjpgen ten opzichte van
i.kwartaal ervoor. In ver-
ding met het derde

in 1993 nam de
f^oosheid toe met 11.000sonen. Ook landelijk is in~ derde kwartaal van dit
j? de werkloosheid iets ge-
uBen, met 23.000 personen

Ten opzichte van
u derde kwartaal van vorig
>T is het aantal werklozengnomen met 63.000 per-
(J* 1-- Dat blijkt uit de cij-
■J van het Centraal Bureau
°r de Statistiek (CBS).

Alleen de universiteit van Groningen
heeft een studie-onderdeel gewijd
aan de gerechtelijke geneeskunde. In
Utrecht is verder een post-doctorale
opleiding. Maar zelfs deze lichtpunt-
jes kunnen niet verbloemen dat de
aandacht voor een toch belangrijk
deel van de geneeskunde onder de
maat is, zo meldde onder meer huis-
en politie-arts Frans Metz uit Roer-
mond, een van de sprekers op een
symposium over forensische genees-
kunde, georganiseerd door de Medi-
sche FaculteitsVereniging Reflex in
Maastricht.
Korpschef Henk Mostert hield zijn
vooral uit medische studenten be-

staand gehoor voor dat 'het geweld
in de maatschappij alleen maar toe-
neemt waardoor er een groeimarkt
ontstaat voor forensisch geneeskun-
digen. Hij pleitte met name vooi
grotere kennis over de gevolgen die
genot- en roesmiddelen teweeg kun-
nen brengen.

Forensisch geneeskundigen hebben
het niet gemakkeüjk, meenden meer-
dere sprekers. Zij balanceren op het
raakvlak tussen justitie en genees-
kunde. De Leidse lijkschouwer Rob
Monterie zag in een goede samen-
werking tussen poütie en artsen geen
risico voor de onafhankelijke positie
die de medicus moet innemen. Top-
advocaat Max Moszkowicz door-
spektezijn vele anekdotes met waar-
schuwingen. „Uit het huwelijk tus-
sen geneeskunde en justitie kan iets
heel moois geboren worden: de
waarheid. De forensisch geneeskun-
dige moet het recht dienen en dat
recht kan ook wel eens in het voor-
deel van de verdachte zijn. Volko-
men te goeder trouw waarschijnlijk
hebben sommige forensisch genees-
kundige de neiging wat al te ijverig
te zijn om de officier van justitie en
de poütie van dienst te zijn."

forensische geneeskunde. Volgens
deskundigen uit de medische en juri-
dische wereld is sprake van een ern-
stig hiaat waardoor het voor foren-
sisch geneeskundigen moeilijk is
hun vak kwalitatief goed uit te voe-
ren.

MAASTRICHT - De Nederlandse
universiteiten hebben in hun medi-
sche opleidingen geen vaste stek in-
geruimd voor de gerechtelijke of

Patiëntenvereniging
reageert ziedend

W^izoenscorrectie berekent het
rjfj isndelijk ten opzichte van het
OOfje kwartaal een stijging van
iy in het derde kwar-
tet CBS vindt het nog te vroeg
«^constateren dat de werkloos-
)a4)^aadwerkelijk niet meer daalt.
BjTy°or is de plotselinge stijging

e Werkloosheid (nog) te klein.

Vervolg van pagina 1

" Bas Schoonderwoerd, de
nieuwe schouwburgdirec-
teur van Heerlen.

Foto: DRIES LINSSEN

'In Heerlen zijn ze heel
bewust bezig met cultuur'

**riH
* sr Vo°rtdurende en alarmeren-
y^Sing van de werkloosheid

"l ja een abruPt einde in april van
tw^- Vanaf dat moment begon

te dalen. Die trend
°°k in de zomer door. De cij-

tiL^r het tweede kwartaal lieten

i^burg en Brabant dan ook een
°0fl2ien van 109.000 naar 92.000.
et Qbl1- derde kwartaal registreert
."flOnn Voor deze Deide provincies
e sïïu werklozen. Het CBS noemt
S e 'ng ecnter minimaal en nog
S j!een bewijs dat het nu afgelo-
He J?*et de daling van de werk-
te-icj*l(l-..Daarvoor moeten de vol-

ciJferreeksen worden afge-

ficieel slechts tijdelijk, vormde een
van de wapenfeiten in het al langer
slepende conflict tussen hartchi-
rurg Penn en de ziekenhuistop.
Penn ligt overhoop met het bestuur
over de organisatievan zn afdeling.
Hij werd vorig jaar geschorst als
chirurg en als hoofd van de afde-
ling. Na een kort geding keerde hij
terug, in eerste instantie alleen
maar als chirurg. De rechter bepaal'
de later echter ook dat zijn ontslag
als hoofd van de afdeling onrecht-
matig was, maar was ook van me-
ning dat sprake was van verstoorde
arbeidsverhoudingen. Een commis-
sie van wijze mannen moet nu be-
kijken of de terugkeer van Penn als
hoofd mogelijk is en hoe die gestal-
te moet krijgen.

MAASTRICHT - Voorzitter Joop
de la Fonteyne van de Stichting
Maastrichtse Hartpatiënten reageert
ziedend op de weigering van de
anesthesist. „Ik heb al een keer
overgegeven en ben er nog kotsmis-
selijkvan. Het gaat er niet om of het
meisje een kind of een volwassene
is. Ze verkeerde wel degelijk in ge-
vaar en had geopereerd moeten
worden. Dit is echt ongelooflijk. Ik
laat het hierbij niet zitten. Dit kan
echt niet. Hier wordt een conflict
over de rug van een patiënte uitge-
vochten."

De stop op kinderhartchirurgie, of-
W*Je jongeren op de arbeids-
Sil eeft net CBS wel een licht-
\fT De werkloosheid onder
k'e,n daalt namelijk licht. In
*i-iY_ r 1993 zat n>3 procent van
**r iatBeren tot 25 zonder baan. Een

'ller was dat 10,7 procent.

Benoemingen
bisdomRoermond

>dl °ND - Kapelaan J. Mols
?Ve * Parochie H. Hart van Jezus
, H. t° ls benoemd totpastoor van
!f ett v mbertusparocnie in Neerit"
? Itte^an de H. Margaritaparochie
>rjj °°rt. Pastoor van de paro-
;Vpk' "°uw van deRozenkrans
h 1Pa« ek' v- Goulmy is benoemd
fk k or van de parochie Onhe-
il bliifft van Maria in Brunssum.
i\Wa ook Pastoor van de H.
He,_l.ochie in Brunssum. In
i Ook ls zi Jn opvolger S. Hilster
>Pa Pastoor blijft van de H. Bar-
pH r 1 e in die Plaats. Kape-
m<Justi oUman van de parochie H.

* -^t)PiUS in Elslo° is benoemd
if^s' t>aan van de parochie St-
*ls is vanden in Venray. J. Da-
r l va en°emd tot diaken-assis-»de parochie Onbevlekt

ve!" Maria in Brunssum.
fe^Wi, de eerder die functie in
K>W\ Hij blijft ook diaken-
[%ssi, m de H- Geestparochie in

DOORJOOSPHILIPPENS

HEERLEN - „Er zijn in Zuid-Lim-
burg weinig theaters, naar Rand-
stad-normen is het er knap rot mee
gesteld. Maar dat biedt ook de mo-
gelijkheid om onderling afspraken
te maken over specialisering om zo
ook minder voor de hand liggende
voorstellingen aan bod te laten ko-
men."

Een eerste suggestie van denieuwe
Heerlense schouwburgdirecteur
Bas Schoonderwoerd. De geboren
Haastrechtenaar bracht de latere
wereldkampioenen Hein Vergeer
en Leo Visser nog een paar keer
naar de kunstijsbaan.

Hij is pas veertig jaar, maar geeft
toch al twintig jaar leiding aan de
schouwburgen van achtereenvol-
gens Gouda, Cuyck en Tiel.

Stel je voor: na de middelbare
school kreeg Schoonderwoerd me-
teen een baantje bij de schouwburg
van Gouda. Maar omdat de directri-
ce er maar voor halve dagen werkte,
was hij als 20-jarige de rest van de
tijd de hoofdverantwoordelijke.
Een bliksemcarrière.

„Tja, hoe ging dat. In Gouda was
een langdurige discussie gaande
over de status van en de subsidie

voor de schouwburg. In feite net als
hier in Heerlen is gevoerd. Met het
personeel hielden we de zaak
draaiende. Ook dat heb je hier in
Heerlen de afgelopen jaren gezien."

In deze wat onwerkelijke situatie
hield Schoonderwoerd het zes jaar
vol. „Het was detijd van het echtpa-
rentheater, met bijvoorbeeld Pleuni
Touw en Hugo Metsers. Toentertijd
hadden schouwburgen veel minder
voorstellingen dan nu en de pro-
grammering was elk jaar ongeveer
hetzelfde. Maar we haalden veel
verfilmingen van literaire boeken in
huis voor scholieren."

In 1982 werd de inmiddels 28-jarige
Schoonderwoerd met zijn aanstel-
ling in het Brabantse Cuyck de
jongste schouwburgdirecteur van
Nederland. „Een plaats van 20.000
inwoners, waar we vrijwel alles snel
voor elkaar kregen. De schouwburg
werd verbouwd, een kunstuitleen
opgericht, het straattheaterfestival
uitgebreid. In 1986 stonden daar al
bekende acts als Dogtroep en Tra-
jekt."

Schoonderwoerd genoot in Cuyck
een enorme vrijheid. „De gemeente
wilde dat we binnen het budget ble-
ven en vond het allang leuk als er
dan iets gebeurde. Ik moet zeggen
dat men in Heerlen veel bewuster
nadenkt over cultuur. Dat merk je

in gesprekken met het personeel en
met de wethouder."

In 1990 verhuisde hij naar het grote-
re Tiel, waar Schoonderwoerd
schrok van de bureaucratie. „Niet
dat men tegenwerkte, helemaal
niet, maar het duurde allemaal veel
langer. We moesten vier jaarwach-
ten op nieuwe kantoorruimte bij-
voorbeeld. Dat was ik in Gouda en
Cuyck niet gewend. Maar in Tiel
heb ik een akelig fijn team."

Op een schone dag benaderde een
headhuntersbureau hem voor de
functie in Heerlen. „Kort daarna
kwam een nieuwe wethouder me
vertellen dat Tiel het aantal voor-
stellingen moest terugbrengen.
Toen de headhunter aandrong, zei
ik: ach stuur toch maar eens wat in-
formatie." Dat was welgeteld vier
weken geleden.

„Heerlen? Een industriestad, waarFons Bruins schouwburgdirecteur
was. En van Cultura Nova had ik
ook wel eens gehoord. Dat was al-les. Ik wist niet dat het zon grote
stad was. Toevallig had ik laatst eenafspraak met Bruins en die kon nogheel enthousiast over zijn tijd in
Heerlen vertellen."

En zo werd de overstap naar Heer-
len voor Schoonderwoerd steeds
interessanter. „Van anderen hoorde

ik dat hier iets fraais kapot dreigde
te gaan door de directeurloze perio-
de van meer dan twee jaar. Maar
hier is een gegarandeerd budget en
bestaat de kans op uitbreiding van
het aantal voorstellingen."

De rest van dit jaar is Schoonder-
woerd een dag per week in Heerlen.

„Per 1 januari stap ik in de nv
Schouwburg. Maar door de privati-
sering verandert niet alles in één
klap."

Erg veel tijd om met het personeel
te praten is er voorlopig niet, vreest
de directeur. „We moeten in februa-
ri al het programma voor het sei-
zoen '95-96 klaar hebben. Veel te
snel eigenlijk, maar anders vis je
achter het net."

Schoonderwoerd zal goed luisteren
naar wat ze hem in Heerlen over de
schouwburg vertellen. „We moeten
nadenken over hoe we ons willen
profileren. De traditie speelt daar
een belangrijke rol bij."

Bij zijn eerste bezoek aan Heerlen
had hij meteen oog voor de archi-
tectuur van de 35 jaaroude schouw-
burg. „Een prachtig ontwerp, maar
de eisenvan de theaterbezoeker zijn
veranderd. Het plein is ronduit een
aanfluiting. Dat moet beslist gezelli-
ger."

Religieuzen kampen met veel problemen
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s^u^N/NIJMEGEN - Veel re-
CniiJkp amPen met grote per-

'W-'hrktPr°blemen. Dat zegt zus-
V *Wi Schrama van het Pasto-
C^lari ,bureau deze week in het
VJ-iden Bazuin- -We moeten

e*i." Van religieuzen serieus

' ■
'%Lesburn die bij het Pastoraal
C »iwau hulP vragen, hebben
CVh a met heroriëntatie in
Cn «het' Anderen hebben proble-
C de.ri seksuaüteit en celibaat.
C**r "«* groep is slachtoffer of
if, stSla seksueel misbruik ge-
) st3a.t d^ntoffers zijn pas najarenaarover te praten. Daders

De uniformiteit van het kloosterle-
ven is definitief voorbij, aldus
Schrama. Er wordt meer eigen ini-
tiatief verwacht en er is veelal ruim-
te voor pluriformiteit en een eigen
invulling. Of iemand die situatie
aankan, hangt volgens haar vooral
af van het gezin waarin de persoon
is opgegroeid.

Van de bisschoppensynode over de
religieuzen, die deze maand in het
Vaticaan wordt gehouden, ver-
wacht ze weinig. Ze noemt het 'be-
ledigend' en niet in overeenstem-
ming met de werkelijkheid dat de
vrouwelijke religieuzen, die over de
hele wereld driekwart van alle reli-
gieuzen uitmaken, daar maar mond-
jesmaat mogen spreken. „En dat
terwijl de emancipatie van de
vrouw een van de belangrijkste za-
ken van deze eeuw is."

boden aan de stille woede en het
onbenoemde verdriet van veel reli-
gieuzen. Schrama's pleidooi voor
openheid op dit punt is overigens
vaak beantwoord met het verwijt
dat zij afbreuk doet aan het engage-
ment van medereligieuzen.

Schrama (55) is al 32 jaar lid van de
Congregatie van de Zusters van
Voorzienigheid. Sinds de oprich-
ting in 1990 werkt zij bij hetAdvies-
centrum, dat in de plaats kwam van
het opgeheven Centraal adviesbu-
reau voor priesters en religieuzen.

willen voorkomen dat de zaak uit-
lekt omdat zij bang zijn aan de
schandpaal te worden genageld.

„Veel religieuzen zijn bij hun intre-
de van de ene autoritaire en hiërar-
chische situatie in de andere ge-
stapt. Onbewust zien zij zichzelf
voornamelijk in de rol van zoon of
dochter. Daarom zijn ze in emotio-
neel opzicht onvolwassen gebleven.
Dergelijke mensen kunnen de hui-
dige vrijheid en onafhankelijkheid
vaak moeilijk aan. Wie van huis uit
over emotionele stabiliteit beschikt,
kan veel hebben, zelfs een klimaat
dat in feite ongezond, eisend en
kleinerend is," aldus Schrama.

Een ander probleem is dat veel reli-
gieuzen zich te sterk met hun werk
hebben geïdentificeerd, bijvoor-
beeld het onderwijs of de verple-
ging. Er is vroeger veel te weinig

aandacht besteed aan de integratie
van spirituele waarden. Als zulke
mensen eenmaal zijn gepensio-
neerd, missen ze de noodzakelijke
ondergrond om een bevredigejid re-
ligieus leven te leiden. Ze voelen
zich overbodig en vragen zich af
wat het betekent om nu nog reli-
gieus te zijn.

In dit verband spreekt Schrama van
een dubbel rouwproces. Enerzijds
is er het verlies van identiteit door-
dat de gezamenlijke projekten zijn
weggevallen. Anderzijds is er de
vergrijzing en het feit dat er geen
jongeren meer intreden. Alleen
door dit rouwproces te erkennen en
de betrokkenen systematisch te be-
geleiden kan er soelaas worden ge-
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Vaals viert
zondag de
bevrijding

VAALS - Hoewel vandaag
de eigenlijke bevrijdingsdag
is, wordt het einde van de
Duitse bezetting zondag in
Vaals gevierd. Ook burge-
meester Linden van Aken zal
daarbij aanwezig zijn, evenals
zijn collega van het Belgische
Plombière.

Estafettelopers brengen het
bevrijdingsvuur van Maas-
tricht naar Vaals. In een grote
optocht met alle verenigingen
van Vaals wordt het vuur
naar het Von Clermontplein
gebracht. Aan die optocht
gaat een stertocht van de

plaatselijke muziekverenigin-
gen vooraf. Die stertocht be-
gin om 14 uur. Om 15 uur
verzamelen de verenigingen
zich voor een défilé richting
het plein bij het gemeente-
huis. Daar zal na het défilé
een officiële herdenking
plaatsvinden. Burgemeester
John van Dijk zal dan het
woord voeren, er wordt een
krans gelegd en de volkslie-
deren worden gespeeld. Ver-
volgens is er vanaf 16.30 uur
een volksfeest op het Juliana-
plein met hapjes en drankjes
en big-bandmuziek.

Vanaf zaterdag tot en met 24
november is in de gewelven-
kelders van kasteel/hotel
Bloemendal een fototentoon-
stelling te zien over de oor-
logsjaren en de bevrijdingsda-
gen in Vaals. Deze is voor
iedereen gratis toegankelijk.

Vaals vijf weken
lang niemandsland

" Beteuterd kijkt de jonge Waal (links) toe hoe zijn boze moeder met haar creditcard de boete betaalt aan hoofdagent
yan Es. Foto: JEROENKUIT

Waar zouden we zijn zon-
der plastic geld? Jekunt

er nu zelfs al verkeersboe-
tes mee betalen. Meteen
afrekenen met de credit-
card. Pinnen en wegwe-
zen. Binnenkort kan het

ook in heel Nederland met
bank- ofgiromaatpasje.

Als tenminste het experi-
ment slaagt op de auto-

snelwegenin Limburg en
een groot deel van Noord-
Brabant. Het steunpunt

van het Korps Landelijke
Politiediensten in Maas-
bracht is uitverkoren om

drie maanden proef te
draaien. Met een mobiele

betaalautomaat, draadloos
aangesloten op een bank-
computer. Op heterdaad

betrapte verkeerszondaars
kunnen hun boete recht-
streeks op rekening van

Justitie storten. Pinnen bij
de politie. Het kan, maar

wordt het ook gedaan? De
eerlijkheid gebiedt te zeg-
gen dat het nog niet storm

loopt. Sinds 1 oktober
werden pas zes boetes op
deze manier voldaan. Een

reportage.

DOOR FRANK SEUNTJENS

Osteopathie draait
vooral om beweging

Niek Somers: 'Toegevoegde waarde van fysiotherapie'

Van onze verslaggever Het is immers een heel netwerk
van zenuw- en bloedbanen."

" Osteopaat Niek Somers behandelt een patiënt.
Foto: FRANS RADE

nodig heeft. Hij schrijft een bon
uit. Over enkele weken valt er bij
de man een accept-girokaart in
de bus.MAASBRACHT - Een zonnige

herfstmiddag, deze week. Klok-
slag twee uur stappen de hoofd-
agenten Hans van Erk en Wilco
van Es in Maasbracht aan boord
van hun onopvallende pa-
trouille-auto. Een bloedsnelle,
antracietkleurige Opel Astra GS
16V. Met, voor wie het interes-
seert, kenteken HX-HV-83.

inhouden. Als er even een gaatje
ontstaat, geeft hij opnieuw gas.
Dan stokt het weer, kilometers
lang. „Dit is een potentiële kan-
didaat, maar hij heeft geluk dat
het druk is," zegt Van Es. De
Toyota neemt een afslag en ver-
dwijnt uit het zicht. Uitstel van
executie, volgens de twee poli-
tiemannen. „Vandaag of morgen
is hij toch de klos."

kilometer geregistreerd. Dat is
goed voor een boete van 385 gul-
den, krijgt de verbouwereerde
Belg te horen. Zijn zwangere
vriendin staat het huilen nader
dan het lachen. De man heeft
geencreditcard op zak, wel Duit-
se marken. Van Es houdt reke-
ning met het koersverschil. Na
overhandiging van 350 mark
mag de Belg zijn weg vervolgen.

" Duitse soldaten rijden begin september 1944 op Neder-
landse fietsen over de Maastrichterlaan in Vaals richtiny

Duitsland.

Via de bijna uitgestorven A79
gaat het nu richting Maastricht.
Van Es geeft ruiterlijk toe dat
het betalen met bank- of giro-
maatpasje nog geen succes is.
„Dat is tot nu toe pas zes keer
gebeurd. Veel mensen hebben
geen bankpasje bij zich of weten
hun pincode niet. Het is ook al
voorgekomen dat automobilis-
ten diewel wilden pinnen onvol-
doende banksaldo hadden. Bo-
vendien heeft de betaalautomaat
last van kinderziektes en doet hij
het niet altijd. Maar alles moet
wennen."

politiebureau in Maastricht. Bui-
tenlanders die niet kunnen beta-
len, moeten hun auto laten staan
totdat de boete is voldaan. Keu-
rig rijden de knapen achter de
politiewagen aan. Op het hoofd-
bureau belt de bestuurder zijn
moeder. Aan de andere kant van
de lijn wordt behoorlijk geschol-
den. Maar ze komt, samen met
opa. Afgesproken wordt om 'ma-
man' en 'grandpère' op te wach-
ten op een parkeerplaats bij de
grens met België. Er zijn inmid-
dels meer dan twee uur verstre-
ken als een beige Lada nadert
„Daarzijn ze," zegt de Waal. „Het
werd tijd," vindt Van Es. Moeder
keurt haar zoon geen blik waar-
dig. Zonder een woord te zeggen
haalt ze haar Visacard te voor-
schijn. Een paar seconden later
is er tweehonderd gulden bijge-
schreven op rekening van het
Justitieel Incassobureau in
Leeuwarden. Heeft de betaalau-
tomaat toch nog zijn diensten
bewezen.

Van zijn eigen moeder...
Ze rijdt zelf terug naar huis

Toch mag Van Es deze middag
zijn betaalautomaat nog uit het
hoesje halen. Als de Opel Astra
even stilstaat op een parkeer-
plaats tussen Eijsden en Maas-
tricht raast een Nissan Sunny
voorbij. „Die is voor ons," zegt
collega Van Erk. En dat is ook
zo. Na een korte maar speersnel-
le achtervolging wordt de wagen
tot stoppen gedwongen. De jon-
ge Waal achter het stuur is was-
bleek. Mag hij de auto van zijn
ouders een keertje lenen en dan
gebeurt dit. Ook zijn twee vrien-
den hebben weinig te missen. In
zijn beste Frans vertelt Van Es
dat de Nissan is geklokt op 149
kilometer en dat daar in Neder-
land een boete van tweehonderd
gulden voor staat. Vierduizend
Belgische franc is ook goed. De
jongens keren hun zakken bin-
nenste te buiten, maar komen
niet verder dan negenhonderd
franc. Ten einde raad probeert
de bestuurder zijn suède jasje
aan Van Es te slijten. Die rea-
geert als door een wesp gesto-
ken: „We zijn hier niet op de
markt." De Waal moet zijn papie-
ren inleveren en mee naar het

Voor de grensovergang Heerlen/
Bocholtz keert Van Erk de Opel
Astra. In de tussentijd is er niks
meer voorgevallen. Maar dat zal
gauw veranderen. De bestuurder
van een Volkswagen Golf GTD
met Belgisch kenteken krijgt
ineens haast. Hij is met een slak-
kegangetje Nederland binnen
komen rijden, maar trapt een
paar honderd meter verder het
gaspedaal bijna tot de bodem in.
Van Erk laat hem rustig een
stukje uitlopen en geeft dan de
Astra de sporen. De zestienklep-
per jankten de wijzer schiet naar
de tweehonderd kilometer per
uur. Collega Van Es verricht on-
dertussen zijn meetwerk. De
Opel haalt de Volkswagen met
speels gemak in. Op de hoede-
plank van de politieauto klapt
een bordje omhoog: 'Volgen -
Stop politie. Op de vluchtstrook
komt het tot zaken. Van Es heeft
een gemiddelde snelheid van 168

Plotseling dirigeert Van Erk een
oude Ford Taunus naar de kant.
In het voorbij rijden heeft hij ge-
zien dat de bestuurder geen vei-
ligheidsgordel draagt. Dat kost
tegenwoordig vijftig gulden. Ook
deze automobilist heeft zijn plas-
tic geld thuis gelaten, zodat Van
Es zijn betaalautomaat weer niet

Van Erk stuurt de auto de A2op.
Op het programma staat traject
4, jargon voor de regio Zuid-
Limburg. Constante snelheid 130
kilometer per uur. „Als je met
zon sportieve wagen langzamer
rijdt, ruiken automobilisten
lont," zegt Van Erk, die via het.
binnenspiegeltje voortdurend de
weg achter zich in de gaten
houdt. Ter hoogte van Echt zegt
hij tegen zijn collega: „Daar
komt er eentje". Een paar secon-
den later passeert een groene
Toyota Carina. Van Es heeft in-
middels de knop van de geijkte
snelheidsmeter rechts op het
dashboard ingedrukt. Het ziet er
veelbelovend uit: 141. Van Erk
zwenkt naar de linkerrijbaan en
zet de achtervolging in. Maar die
is van uiterst korte duur. Ook de
Limburgse snelwegen beginnen
dicht te slibben. De Toyota moet

Voor de jongeWaal is de ellende
nog niet voorbij. Hij krijgt ook
nog een rijverbod.

DOORWIMDRAGSTRA

VAALS - De bevrijding van
Vaals heeft pas weken nadat de
rest van Zuid-Limburg bevrijd
was, plaatsgevonden. De Ameri-
kaanse troepen legerden zich in
de bossen aan de Belgische kant
rond de grensplaats. Aan de
Duitse kant op de Sneeuwberg
lag de Wehrmacht achter de daar
lopende Atlantikwal en Sieg-
friedlinie in bunkers. Vijfweken
lang werd er over en weer ge-
schoten. Pas op 20 oktober 1944
wisten de Amerikanen de
Sneeuwberg te veroveren en kon
de doorstoot naar Aken plaats-
vinden.

Jp
de eerste bevrijders. Maar
Duitsers kwamen ook nog stee
naar Vaals toe. Ze hadden ge?
voorraden meer en kwamen hi
bijvoorbeeld voedsel zoeke ■Het is vaker gebeurd dat
straatgevechten uitbraken in
compleet verduisterde strate-
Het was een heel bijzonder^
maar ook angstige tijd. De Ar" .
rikanen wisten niet hoev
Duitsers er aan de andere ka
op de Sneeuwberg lagen en W
voor materiaal ze hadden. u
wilden ze eerst wel even U'^L.denvoordat ze daar tegenop k
pen."
Omdat Vaals zonder gezag w^nam Hub Hermans het roer

öe.handen. Hij was lid van de %
meenteraad en overtuigd c° n
munist. „Hij heeft veel êed jjjj
voor Vaals in die periode,
had een soort Orde Dienst
mengesteld en samen met d
mannen zorgde hij er voor da
geen ongeregeldheden voork
men. Er waren bijvoorbe
NSB-ers die vertrokken war
met achterlating van alle etce<j-
waren in hun winkel. Dat vo t
sel werd door de Orde D'^-
bewaakt èn door Hermans
lijk verdeeld onder de bevolk'
Er was nog maar heel we'ne-
eten te vinden, maar de ge-
ling daarvan is heel goed
gaan."

„De eerste weken van september
1944 trokken de Duitsers weg uit
Vaals. De NSB-burgemeester
vluchtte, de 'original Pruisen'
waren al weg. Het tot dan toe
heersende gezag was er dus niet
meer, maar de Amerikanen wa-
ren er ook nog niet. Ze lagen in
de bossen rondom. Van het Drie-
landenpunt, via Wolfhaag naar
Kasteel Vaalsbroek, richting Vij-
len. De Amerikanen stuitten hier
op weerstand die geboden werd
vanaf de Sneeuwberg. Vanuit
bunkers die daar op Duits
grondgebied lagen werd zeer re-
gelmatig geschoten. Direct ach-
ter de top, richting Seffent ston-
den zogenoemde 'Flak-geschüt-
ze', ook daarmee werden de
Amerikanen bestookt. Vanaf 13
september tot 20 oktober 1994
hoorde Vaals eigenlijk nergens
bij, het was niemandsland."
Dolf Baltus is een rasverteller en
hoewel hij pas zes jaar was toen
het allemaal gebeurde weet hij er
veel van. Dat komt omdat hij als
secretaris van de Heemkunde-
vereniging Sankt Tolbert een
sleutelrol speelde bij de samen-
stelling van het boek '40-44 De
jaren tussen 'Einmarsch' en be-
vrijding' dat morgen in Vaals ter
gelegenheid van de bevrijding
gepresenteerd wordt.
„De Amerikanen hielden nachte-
lijke patrouilles in Vaals. Half
september zagen de inwoners al

In Vaals hebben altijd Duits^gewoond. Nooit zo veel als
den ten dage (28 procent van
bevolking) maar ook toen

hraKTweede Wereldoorlog ulttïa ji-
woonden er toch een groot a

3
tal Duitsers. „Er waren bij *** ja g
de 'Einmarsch' meteen de ~,
met het hakenkruis uithing^
Maar er waren ook Duitsers
die samen met de Vaalsen f,
geleden hebben onder de "^heersing en die hun medebe
ners geholpen hebben teg^^gj-
nazi's te vechten. Ik wil rri ,

zeggen dat niet alle hier v/ .^j.
achtige Duitsers stonden te^j_r
chen toen Hitlers troepen
binnentrokken." (j.
Aan het niemandsland-si*ll^!'kwam op 20 oktober 1994 <".
einde. „In alle vroegte zage 0f
mensen in Vaals beweging*3. teji
de Sneeuwberg. Eerst da''■
ze dat de Duitsers zich v°.i,jTii'
reidden op een terugtrek gjj
maar even later ontdekte
dat het al de Amerikanen v^i*die de top namen. Tanks r gef-
langs de bunkers richting .cjj-
fent en kwamen later terug .je
ting Vaals. Niet lang daarna e p
ken de Amerikaanse tr°r,afr
Vaals echt binnen op v/eg , <#
Aken, de eerste Duitse sta e\
in geallieerde handen viel e
op 21 oktober 1944.

rs "'„Geen taferelen zoals elde
i0fl'

Limburg waar de mensen va ji

den te juichen langs de kan ge-
de weg. We hadden al kenn^-rfmaakt met ze. Trouwens to . <"-in november werd er van
Sneeuwberg nog steeds
Duitse sluipschutters ge*C,v^
Met de bevrijding was het g
nog niet geweken." >/

NUTH - Osteopathie. De naam is misleidend. Zelfs artsen
worden erdoor op het verkeerde spoor gezet en denken
eerder aan een botziekte a la osteoporose dan aan een al-
ternatieve geneeswijze. Een therapie die draait om bewe-
ging. „Al wat leeft beweegt en al wat beweegt leeft," luidde
het devies van de in 1917 gestorven grondlegger Andrew
Taylor Still.

en. Osteopathie is voor mij een
toegevoegde waarde van de fy-
siotherapie."

Osteopathie is een zogeheten ho-
listische geneeswijze en gaat er-
van uit dat het menselijk li-
chaam werkt als een geheel,
bestaande uit onderdelen die el-
kaar voortdurend beïnvloeden.
Als ergens een stoornis optreedt,
ondervindt het hele lichaam de
gevolgen die zich uiten in uiteen-
lopende klachten.

Beweeglijk
Ook de schedelbeenderen zijn
beweeglijk. „Bij baby's is dat
heel duidelijk door de fontanel-
len, maar schedelbeenderen blij-
ven tot op hoge leeftijd beweeg-
lijk. Het systeem schedel-wervel-
kolom-heiligbeen zorgt voor de
circulatie hersenvocht. Als die
circulatie op een of andere ma-
nier gestoord wordt, kunnen er
tal van problemen optreden. Een
osteopaat kan door manuele the-
rapie op bijvoorbeeld de sche-
delbeenderen, die tot op hoge
leeftijd beweeglijk blijven, pro-
beren die storing op te heffen,"
besluit Somers zijn uitleg.

„Een osteopaat gaat op zoek naar
de oorzaak van die klachten.
lemand die bij het voetballen
een trap tegen zijn knie krijgt,
hoeft echt geen osteopathische
behandeling. De oorzaak is dui-
delijk. Hij kan gewoon naar de
fysiotherapeut," vertelt Niek
Somers, fysiotherapeut in Nuth
en sinds kort ook osteopaat.

Zorgverzekeraar
Osteopathische behandelingen
worden nog maar door een enke-
le zorgverzekeraar vergoed. In
het ziekenfondspakket zijn de
behandelingen niet opgenomen.
„Natuurlijk zou ik de therapie
als fysiotherapie kunnen om-
schrijven en zo de patiënt alsnog
een vergoeding bezorgen. Maar
dat wil ik niet. Ik wil het zuiver
houden. Patiënten van wie ik
denk dat ze heil zouden kunnen
hebben bij osteopathie geef ik
voorlichting. Aan hen is dan de
keuze of ze het willen, ook al
moeten ze bijbetalen."

Zoals gezegd zweert de osteopa-
thie bij beweging. De wervelko-
lom speelt daarbij, net als bij de
chiropractie, een centrale rol.
Vanuit de wervelkolom die niet
alleen het ruggemerg bevat,
maar ook als ophangpunt voor
de organen fungeert, wordt het
gehele menselijke organisme ge-
stuurd en geregeld. Een klacht
ergens in het lichaam is dan vol-
gens de osteopathie uiteindelijk
altijd terug te vinden in een ver-
minderde of totaal afwezige be-
weeglijkheid van een deeltje van
de wervelkolom. „Osteopathie
kijkt niet naar de stand van de
wervels, maar naar de beweeg-
lijkheid. Als zon wervel niet
goed kan bewegen, kan bijvoor-
beeld een zenuwimpuls niet op-
timaal doorgegeven worden,"
vertelt Somers. Aan de andere
kant kunnen ook niet goed be-
wegende onderdelen van het li-
chaam een blokkade van de
wervelkolom veroorzaken.

Deeltijd
Somers volgde vijfjaar lang een
deeltijdopleiding in het Belgi-
sche Kruibeke. „Als fysiothera-
peut ben je toch vooral sympto-
matisch bezig. lemand komt met
een stijve nek. Die masseer je
soepel en dat is het vaak. Na-
tuurlijk wordt ook gekeken naar
lichaams- en werkhouding, maar
aan het zoeken naar de echte
oorzaak kom je niet toe."

Osteopathie is geen nieuwe the-
rapie. In Engeland en België is ze
al wijdverbreid. In Nederland
zijn momenteel zon dertig osteo-
paten actief. De meeste osteopa-
ten hebben hun opleiding in het
buitenland genoten, maar er is
nu ook een opleiding in Neder-
land. Meer informatie is te ver-
krijgen bij de Nederlandse ver-
eniging voor Osteopathie.

De inwoner van Nuth ging op
zoek en kwam bij de osteopathie
terecht. „Ik moet niets hebben
van allerlei zweverige therapie-

„Neem bijvoorbeeld organen.
Die moeten ook kunnen bewe-
gen. Anders zou de mens niet
kunnen ademhalen. Als een or-
gaan niet goed kan bewegen,
kan het een blokkade van de
wervelkolom veroorzaken en dat
kan weer gevolgen hebben voor
andere delen van het lichaam.

(ADVERTENTIE)
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De politie als 'snelwegbankier'

... limburg
Verkeerszondaars betalen nog niet graag met plastic geld



Dit jaar reeds 26 vrachtwagens in provincie gestolen

Limburgse transporteurs
bezorgd over diefstallen

'Het zijn Italiaanse toestanden', zegt een Limburgse
transporteur die in eenjaar tijd drie opleggers en drie
trekkers aan vrachtwagendieven kwijtraakte..
Criminelen zouden zich zelfs niet door omheiningen,
felle verlichting en bewakers laten afschrikken. Het
Verbond van Verzekeraars maakte deze weekbekend
dat dagelijks zeker één vrachtwagen ofoplegger in
Nederland wordt ontvreemd. De koepelorganisatie
Transport en Logistiek Nederland begint een
campagne om te zorgen dat ondernemers hun
complete bedrijf tot in detail op risico's doorlopen. De
diefstallen mogen in aantallen onderdoen voor die van
personenauto's, met een enkele gestolen vrachtwagen

is al snel een bedrag van vele tonnen gemoeid.

Van onze verslaggevers

Hummeltjes

Ook een tweede Limburgse
transporteur wil alleen zonder
naamsvermelding commentaar
geven. De betrokken bedrijven
zyn bang dat zij bij naamsver-
melding juist dieven zullen aan-
trekken. Ook vrezen ze dat hun
onderneming een slechte naam
krijgt. De ondernemer wil niet
met de beschuldigende vinger in
de richting van de politie wijzen,
maar zegt dat de transportbranc-
he eerst de hand in eigenboezem
moet steken.

HEERLEN - Een diepe zuchtvan machteloosheidklinkt als de
directeur van een transporton-derneming in de Westelijke
"instreek (die anoniem wil blij-
en) vertelt over zijn ervaringen
Jet vrachtwagendieven. „Ze rij-
?en dwars door de omheining
"een. Dubbele sloten op het hek"elpen niet. Ook schrikt het
°4)kbaar niet af dat we continu
j-ell nachtwaker hebben rondlo-
\v **et is om moedeloos van te
Ki°rc*en" **et is een enorm Pro*

en de politie doet niets,""■egt hij.

tiiH Z^n bedryf zi3n in een Jaar~Jd drie trekkers en drie opleg-Jrrs gestolen. Eén trekker en
vq % opleSBers werden terugge-

nden. Een van de opleggers
«md op driehonderd kilometer

«stand van de plek van diefstal,
banden. „Het moet haast

zif f en georganiseerde bende
~}w- Wie lukt het anders om zon-er contactsleutel met een

acntwagen weg te rijden en diej*yens goed te besturen. Blijk-
die^> is n°g meer bewaking no-

" De grote trucks, dierijden op de internationale routes, kunnen zich 'verheugen'op de warme belangstelling van
dievenbendes. Foto: driesLINSSEN

0 ,?uid-Limburg zijn volgens de
Zuid dit jaar tot nu

twaalf vrachtauto's en bestel-
gio t?S ontvreemd- De politiere-
va ord komt op een aantal
J^1veertien vrachtwagens in de

rste zes maanden van dit jaar.

Nederland kreeg dit jaar tot nu
toe 118 meldingen van diefstal
binnen.

De transporteur heeft lofvoor de
acties die Transport en Logistiek
Nederland, een organisatie waar-
bij zevenduizend transporteurs
zijn aangesloten, onderneemt.
De organisatie heeft een soort
waarschuwingssysteem. Zodra
ergens een vrachtwagen is gesto-
len, schakelt de getroffen onder-
nemer de belangenorganistie in
die binnen anderhalf uur gege-
vens als het kenteken en type
auto naar 3500 andere onderne-
mingen in het land faxt. Ook in
cafés en wegrestaurants wordt
melding gemaaktvan de diefstal.
Zo kunnen chauffeurs uitkijken
naar de gestolen wagen en con-
tact opnemen met de politie als
zij de wagen signaleren. „Het is
een initiatief dat bijzonder goed
werkt," zegt de Limburgse trans-
porteur. Vorig jaar werd tachtig
procent van alle ontvreemde
vrachtwagens teruggevonden,
bij ladingen gaat het om een per-
centage van slechts veertig pro-
cent. Transport en Logistiek

„De tijd is voorbij dat je vracht-
wagens langs de kant van de weg
kunt laten staan. Wat dat betreft
houdt de op bedrijven gerichte
criminaliteit gelijke tred met de
diefstallen in de privé-sfeer. Ook
zie je nog steeds dat chauffeurs
hun wagen mee naar huis mogen
nemen en die dan in verband
met gemeentelijke verordenin-
gen stallen op eenparkeerterrein
aan de rand van de stad. Het is
vragen om moeilijkheden."

streeksgewijs

- Ongeveer dui-
genH nuurders mogen zich vol-
w"ae Week uitspreken over
B"rungvereniging Wonen|unssum. De verhuurder wilziir>en of de huurders tevredenhl" °yer zaken als klachtenaf-j
zirie ng' werkwÜze by verhui-
de r"..lnf°rmatieverstrekking en
Bn> ze waarop zij door Wonenjunssum worden behandeld.
Ui« Uui;ders kr«gen een vragen-
èr r, *l de bus-In 1987 en 1991 is
geh°ok een dergelijk onderzoek
fati_T U?Ten door de woningcorpo-i
yi

'e. Naar aanleiding van deze,ha^.°imsten heeft de corporatie!
Wantgerichtheid verbeterd.i

Woningvereniging
Brunssum polst
haar huurders

J^1.1 januari tot 18 oktober vo-
LirJw 31" waren dat er in Zuid-
den TUrg acht-In Noord-en md-
1993 ,mDurg werden in heel
jji: '*' vrachtwagens gestolen.
Wooh Pou^ie 's volgens een
soor| y°erc»er geen centrale per-
Van . °elast met de opsporing
ÏW e diefstallen. Het speciale
richt° naal Autodiefstallen Team
rjP-„ ***en alleen op ontvreemdepersonenauto's.

systemen zijn kostbaar voor een
kleine vervoerder die in deze
zeer concurrende markt, toch al
genoegen moet nemen met een
uiterst minimale marge. Een
Limburgse ondernemer schetst
nog een probleem: „In Italië zijn
ze al veel alerter met hun beveili-
ging, maar de criminaliteit wordt
daardoor harder. Het gevolg is
dat het daar nu tot gewapende
overvallen op chauffeurs komt."

mogelijk voor de deur gepar-
keerd. Maar meer dan eens moet
noodgedwongen worden uitge-
weken naar openbare plek.
De techniek biedt wel enige
steun. Er zijn speciale sloten en
systemen waardoor de benzine-
toevoer na enkele kilometers
stopt of zelfs speciale radar- en
satellietsystemen, waardoor de
vrachtwagen heel nauwkeurig
kan worden gevolgd. Maar deze

het plan is een model transport-
bedrijf helemaal doorgelicht op
criminaliteitsrisico's.Met dit be-
veiligingsplan als basis laat
Transport en Logistiek Neder-
land ondernemers onder des-
kundige begeleiding hun eigen
beveiligingsplan maken. Zestig
procent van de 9.000 transport-
bedrijven heeft maximaal vijf
wagens. Het merendeel is eigen
baas. De wagen wordt voor zover

De organisatie begint tevens een
project om ondernemingen in de
transport- en distributiesector te
beveiligen tegen de toenemende
criminaliteit waarmee de be-
drijfstak wordt geconfronteerd.
Daartoe is het Preventieplan
Wegtransport ontwikkeld. Voor

kort

exposities

HEERLEN
Stadsgalerij, Raadhuisplein 19. Jo-
seph Beuys. T/m 13/11. Open di t/m vr
11 tot 17 uur. Za en zo 14-17 uur.
Galerie 't Wever-je, £>e Weverzieken-
huis. Werk van Carien Esser en Antoi-
neDohmen. T/m 2/11.
Galerie Sart, Sintermeertencollege,
Valkenburgerweg 219. Werk van Mare
vanHove. T/m 11/11.
Welterhof. Brons van Jos Weiten. T/m
30/10, open ma t/m vr 14-17 uur, za en
zo 15-17 uur.

HOENSBROEK
Kasteel. Kostuums en foto's uit tv-
serie De legende van de Bokkerijders.
T/m 27/11, open dag. 10-17.30uur.

NUTH
Atelier Jac Vinken, Stationsstraat
282. Marlies van Erp, beelden en pro-
jecten, Lucie van Duppen, schüde-
rüen. T/m 23/10. Open di t/m vr van 9
tot 18 uur, za van 9 tot 17 uur.

LANDGRAAF
Ipomal, Kerkberg 2. Drie Facetten
van Ben Hoezen. T/m 20/11, open vr
17-20, za en zo van 14-17 uur.
Raadhuis, Raadhuisplein 1. Menselij-
ke maskers van Elly Meanders.T/m
21/10, open ma t/m vr 9-17 uur, do tot
19 uur.
Galerie Gaudi, Hereweg 83. Gerald
Derksen en Loes van Vliet, Mixed
Media. T/m 13/11. Open vr van 16 tot
20 uur, za en zo van 13 tot 17 uur.

VOERENDAAL
Gemeentehuis. Schilderijen van Le-
nie Spanjer-Bertrand en Ron Bas-
tiaens. T/m 28/10, open op werkdagen
9-12.30 uur, di ook 13.30-16.30uur.

BRUNSSUM
Gregorius Ziekenhuis. Werk van Pe-
tra Corstjens. T/m 1/11.

VALKENBURG
Streekmuseum, Grote Straat c3l.
Schilderijen van Minke Lipsch en
Harry Timmerman. T/m 27/11, open di
t/m zo 10-17 uur.

NOORBEEK
Galerie Arme Visser, Dorpsstraat
19-21.Werk van Jan van Boxtel. Vanaf
22/10.

GULPEN
De Aw Sjoklaatfebrik, Ringweg 31.
Werk van Sonar en Vicky Mantz. Van
30/10 t/m 27/11, opendo t/m zo 14-17.30
uur.
De ZwarteRuiter, Markt 4. Expositie
Pasealle Kusters. Dagelijks geopend.
T/m 8/12.

VAALS
Openbare bibliotheek. Schilderijen
van John Beckers. T/m 28/10.

ROERMOND
Stedelijk Museum Roermond, Ander-
sonweg 4. Cuypers' kunstwerkplaat-
sen. T/m 20/11. Werk van Dick van der
Meyden. T/m 13/11. Open di t/m vr 11
tot 17 uur.
Galerie Wansink, Neerstraat 76.
Schilderijen van Jeroen Henneman.
T/m 12/11,open di t/m za 11-17 uur.

OOL
Galerie Ruelle, KleineKemp 3. Schil-
derijen van Wijnand Thönissen. Vanaf
1/10. Open zo van 14 tot 17 uur.

STEVENSWEERT
Historische kern. Buitententoonstel-
ling beelden en installaties Land en
water. T/m 20/10.
Galerie Stevensweert, Jan van Stef-
leswertplein 8. Werk van Estella den
Boer, Henk van Trigt, Hans van
Rhoon. Van 22/10 t/m 6/11. Open do
fm zo 14-17 uur.

VENLO
Museum Van Bommel Van Dam,
Deken van Oppensingel 6. Overzichts-
tentoonstelling van Rik Wouters. T/m
4/12. Open di t/m vr 10 tot 16.30uur, za
en zo van 12 tot 17 uur.

(ADVERTENTIE)
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MERKELBEEK

" De KAVO houdt vanavond
van acht tot tien uur een 'jam-
doe-avond' in ' gemeenschaps-
huis 't Kloeëster. Tussen de be-
drijven door is koffie met gebak
te koop. De opbrengst is voor de
organisatie van het gouden be-
staansfeest volgend jaar.

SCHINVELD

" De drumband van schutterij
St.-Johannes-St.-Clemens viert
zaterdag het veertigjarig bestaan
en het feit dat men onlangs op
het LTB-concours in Heythuy-
sen een eerste prijs heeft be-
haald. Van 19.30 tot 20.30 uur
houdt het korps receptie in De
Henkhof.

" Schilderclub Welten geeft
zondag van 11 tot 17 uur voor het
eerst een tentoonstelling in ge-
meenschapshuis Welten.

" In het HKB-gebouw houdt De
Verzamelaar zondag van 13.30
tot 16.30 uur een ruilbeurs.

" In de gemeentezaalen de tuin
van de Evangelisch Lutherse
Kerk op de hoek Meezenbroe-
kerweg/Vijgenweg is zaterdag
van 9.30 tot 16 uur een bazar en
rommelmarkt.

"De Stichting Open Huis
houdt zaterdag een kwajongcon-
cours. Inschrijvenkan tot 18 uur.
Maandag staat de thema-avond
in het teken van de H.-Gerardus
van Majella. Pater Erinksveld
geeft vanaf 19.30 uur een diale-
zing over zijn. 'Voetreis naar
Inmaterdomini', waar het graf
van Gerardus ligt.

" In de Blauwe Schuit treedt
vanavond om 21.30 uur de for-
matie Kaza op.

# De tennistrainers Jo Mullens
en Frank van Erve gaan vrijdag
een tennisdubbelmarathon spe-
len in de hal op Dentgenbach.
De marathon begint om 18 uur
en duurt één etmaal. Ook is er
een nachttoernooi. ledereen kan
inschrijven.

HEERLEN

" In het Paloma-centrum aan de
Putgraaf is vandaag om zeven
uur een voorlichtingsavond over
Argentinië.

" Het IVN en de afdeling Cul-
tuurtechniek van de gemeente
houden vrijdag een opschoonac-
tie in de Groene Long. Vrijwilli-
ge medewerkers zijn om 9 uur
welkom bij de ingang van zwem-
bad Erenstein.

Hongaarse folk
in Brikke-oave
jJuNSSUM - De Hongaarse!
dr *S°.eP Teka speelt vrijdag mi
Tek nkke-oave in Brunssum. j
Speeltkomt uit BoedaPest erV
te j, muziek die onder meer is
k «oren op Hongaarse bruilof-;n en dansfeesten.
Hete-
nd ensemble behoort tot de ver-
trünWende Hongaarse folkstro-
bas een speelt op viool, contra-
C-Tnri d°edelzak, draailier en
omrn Prfo 1' Het °Ptreden begint
den ° uur> entree is tien gul-en aan de zaal.

SIMPELVELD
"De Katholieke Bond van
Ouderen Simpelveld/Bocholtz
zoekt bestuurskandidaten, ouder
dan vijftig jaar. Zy kunnen zich
aanmelden bij mevrouw G. Fran-
kort, 5441266.

" De Spinal Cord Society col
lecteert deze week in Landgraaf

LANDGRAAF" De Harmonie-orkesten Bruns-
sum en St.-Caecilia Hoensbroek
geven zondag om 19.30 uur een
concert in dr Brikke-oave.

" D66 houdt vanavond om half
negen openbaar fractieberaad in
Unitas, Kloosterstraat 15.

BRUNSSUM

" Onder auspiciën van de Lim-
burgse Parkietenclub wordt vrij-
dag van 19 tot 22 uur, zaterdag
van 10 tot 22 uur en zondag van
10 tot 18 uur een vogelshow ge-
houden in gemeenschapshuis In
't Ven, Van Ruijsdaelstraat 10.
Zaterdag van 9 tot 14 uur is een
vogelbeurs.

" De Hummelclub Brunssum-Geleen houdt
maandag 24 en dinsdag 25 oktober een in-
formatieavond over de Hummelfiguren.
Een schilder van de Goebel Porzellanfa-briek komt uitleg geven over de fabricage
van de beeldjes. Hij kan oude beeldjes taxe-

ren, er worden video's gedraaiden er is een
demonstratie van driedimensionale schil-
derijtjes. De bijeenkomsten duren van 27
tot 22 uur en zijn in restaurant Pochon
dOr, Rimburgerweg 2a in Brunssum. Toe-
gang gratis. Archieffoto: DRIES LINSSEN

" Fanfare Eendracht Waubach
neemt zondag deel aan het
bondsconcours in Weert. Sup-
porters, die mee willen, kunnen
zich aanmelden bij Georg Haan,
©317356. Vanavond houdt de
fanfare om half acht een genera-
le repetitie in het Parochiehuis
aan deKloosterstraat.

" Harmonie St.-Michael Eikske
gaat zaterdag eveneens op con-
cours in Weert. Hun generale
repetitie is vanavond om acht
uur in Wijkcentrum Eikske. Bij
goed resultaat houdt de harmo-
nie zaterdag 29 oktober van 19
tot 20.30uur receptie in hetWijk-
centrum.

"■"UzLu g sPelen The Jaguars
**°-30 i

Ult de -,aren zesüg vanaf
Uu.- UUr- De zaal is open om 19

sJ?* L̂SHOVEN - Harmonie
8i*ie T aecuia en voetbalvereni-

a vieren vrijdag en za-
*n hef osamen de Puthoffeesten
Ven \f?cl°Project in Eygelsho-
<W Vrijdagavond komen deWivun aan bod met een Oos-
de pJ*s getinte avond waaraan
%iniger Spatzen, Trumpet
gr0e 'de Sloveense volksdans-
Varj *1 en een delegatie
irivuir 1 Aachener Stadttheater
Uuj nS geven. Aanvang is acht

Puthoffeesten
in Eygelshoven

" In gemeenschapshuis Holz,
Lambertistraat 12, wordt van-
daag en vrijdag om 20 uur een
extra voorstelling gegeven van
'Dr wèg tseruk', een toneelstuk
over demetie. Voor vrijwilligers
van het ouderenwerk van Kiosk
is een aantrekkelijke korting op
de entree. Voor informatie: Jos
Oostenbach of Huub Driessen
van Kiosk, 5462444.

" De Huurders Belangen Ver-
eniging opent vrijdag om 19 uur
haar nieuwekantoor in Unitas.
KERKRADE

perpersoon

Promotie
" Romano Antonio Vincenzo
Orrü uit Heerlen is aan de Land-
bouw Universiteit in Wagenin-
gen gepromoveerd voor de graad
van doctor in de landbouw en
milieuwetenschappen.

" Hartchirurg M. Brouwer, af-
komstig uit Hoensbroek, mag
vanaf vandaag de titel doctor
voeren. De 37-jarige medicus is
sinds 1990 werkzaam als cardio-
pulmonaal chirurg in het Acade-
misch Ziekenhuis Groningen.
Hij is lid van het Harttransplan-

tatieteam van de academische
ziekenhuizen in Groningen en
Utrecht. Brouwer studeerde aan
de Rijksuniversiteit van Maas-
tricht, werkte daarna onder meer
als arts-assistent chirurgie in het
Kerkraadse ziekenhuis Sint Jo-
zef.
Brouwers proefschrift heeft als
titel 'Surgical considerations of
the aortic coactation.'

Donderdag 20 oktober 1994 " 13
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Bewaar één woord voor mij in Uw stilte.
Ik heb jullie liefgehad.

_, „i „Na een leven van toewijding, zorg, waakzaam-
heid en liefde voor allen die haar dierbaar wa-
ren, geven wij verdrietig, maar dankbaar dat
haar verder lijden bespaard is gebleven, kennis
van het overlijden van mijn lieve vrouw, onze
moeder, schoonmoeder, oma, tante en nicht

Mientje van Marwijk
WÜhelmine Johanna Theodora

echtgenotevan _
Ben VerhOei

Bemardus Hendrikus_._ , *_.__. „,__Gesterkt door het h sacrament der zieken, over-
leed zy op 79-jarige leeftijd.„.„_,.,Heerlen: Ben Verhoef

Maria Hoop: Thea op t Veld-Verhoef
Jeuop t veld

~ , ï.r"y'.y°_. _■Geleen: Wim Verhoef
Jeanet Verhoef-Smeets
Raimond, Roger

Elsloo. Bert Verhoef
Elly Verhoef-Renkens
Debby en Ingmar, Kim, Sanne

-6411 GT Heerlen, 18 oktober 1994,
Putgraaf 217
Liever geen bloemen.
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op zaterdag 22 oktober a.s. om 10.30 uur in
de dekenale kerk van de H. Pancratius te Heer-
len-Centrum, waarna aansluitend de crematie
zal plaatsvinden in het crematorium te Heerlen,
Imstenraderweg 10.
De asbus zal t.z.t. worden bijgezet in het familie-
eraf op de begraafplaats Akerstraat te Heerlen.
Byeenkomst in de kerk, alwaar, gelegenheid is
tot schnftelyk condoleren.
De avondmis tot intentie van onze dierbare
overledene, is op vrijdag 21 oktober om 18.30
uur in voornoemde dekenale kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwka-
mer van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel
4 te Heerlen, dagelijks van 18.00 tot 18.30 uur.
De familie dankt mevr. dr. Koudijs, Groene
Kruis, Stichting Aanvullende Thuis Zorg en de-
ken Van Galen hartelijk voor hun liefdevolle
medeverzorging, waardoor het mogelijk was
mam gedurende haar maandenlange ziekte
thuis te verzorgen.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
geheven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen. |

Nooit vragend, nooit klagend
Zijn pijn in stilte dragend
Zijn handen hebben voor ons gewerkt
Zijn hart heeft voor ons geklopt
Zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht

Na een arbeidzaam leven, gekenmerkt door een-
voud en nooit aflatende zorg voor ons allen, is
heden toch nog vrij plotseling, in de vrede van
Christus op 82-jarige leeftijd, van ons heenge-
gaan mijn lieve echtgenoot, onze goede vader
en schoonvader, opa van Britt en Anke, onze
broer, zwager, oom en neef

er-i *_4? O /-»V-k *__/__ r*\{__Y»c**-JjCl k-H-UCCpcio
echtgenoot van__

SISCa VaeSSen
Met liefde gedenken wij hem die goed voor ons
was.

In dankbare herinnering:
Vijlen: S. Scheepers-Vaessen
Vijlen: Minie en Peter

Britt en Anke
Viilen- Jef

te n_a.fi.t_iFamilie "scheepers
Familie Vaessen

17 oktober 1994
6294 AV Vijlen, Vylenberg 163
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis zal plaatshebben op zaterdag 22 ok-
tober a.s. om 13.00 uur in de parochiekerk St.
Martinus te Vijlen.
Vrydagavond is er om 18.45 uur rozenkransge-
bed en aansluitend zal er ter intentie van de
overledene een h. mis worden opgedragen in
bovengenoemde kerk.
Vader is opgebaard in de rouwkapel Sjalom te
Mechelen. Hilleshagerweg. Bezoekuur dagelijks
van 17.00 tot 18.30 uur.
Zy die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-

wen^
mmmmmmw—^—mmmm^^mm—^^^^^'^mmmmmmm^m~mmmm

Taarr.i.-»ri<-tJ ddiUlcllïsL
Het is weer een jaar geleden dat jeons verliet.
Stil zijn de pijn en het verdriet.
De herinneringen zijn gebleven.
Vaak denken wij was jedr nog maar even.
Ter nagedachtenis van mijn lieve vrouw, moe-
der, schoonmoeder, oma en zus

RinV V/d LaarSChot-
f- -t iLjrZeSKOWiaK

zal de eerste jaardienstworden gehouden op za-
terdag 22 oktober a.s. om 19 uur in de kerk van
Sint Jan te Hoensbroek.I

t
Na een korte periode van hoop op genezing is
vandaag overleden mijn lieve vrouw en onze
moeder Hannie

TTï-iririip*JLXcllllllC
T-Ti ïii+orï C* C\V. r**._=-l CJTIU-IJ Lt-Il***V__rLJ U UCLo

echtgenotevan

Jos Huijten
Zij overleed in de leeftijd van 48 jaar, voorzien
van het sacrament der zieken,

Voerendaal: Jos Huijten
Voerendaal: Raymond Huijten

Marie-Jozé Huijten-Schlenter
6367 BT Voerendaal, 18 oktober 1994
Malbergstraat 17
De uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag
22 oktober a.s. om 10.00 uur in de parochiekerk
O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand te Kun-
rade waarna aansluitend de crematie plaats-
vindt in het crematorium te Heerlen.
_.. _"_,.,, i _."._"Byeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Op vrydagavond is er om 18.30 uur een avond-
wake in voornoemde kerk.
tj kunt afscheidnemen van Hannie in de rouw-
kapel, gelegen aan hetKerkplein 43 te Voeren-
daal' van 1800 tot 8 uur'

Hun die wij onverhoopt niet schriftelijk of mon-
deling hebben kunnen bereiken, vragen wij
jeze advertentie als kennisgeving te beschou-
wen

__—_—_—_—_—_—_—m—m—m—m—m——————m—m—-m—mm—m
—_—_—_—_—_—_——mmmmmmmmmm—m—m—mmmm—mm—m—mmmmmmmmmmm^m^m^m^mmm^mm^^^^^^^^^^^^

Dankbetuiging
Voor de grote belangstelling by de be-+ gSSiïS«"5^ffSmml
ontvangen na het overlijden van hem
die ons d_erbaar was

HemiCUS HubertUS
{*nOT-if-TS\,uv.t_jw _j

betuigen wij onze hartelijke dank.
deze blijken van medeleven hebben ons ge-

sterkt in het dragen van dit verlies.
"ir' -«_■amine coonjers

Wijlre, oktober 1994
De lechtige zeSwekendienst zal plaatsvinden

zaterdag 22 oktober om 19.00 uur in de paro-
chiekerk te wijlre.

Dankbetuiging
De grote belangstelling ondervonden na het
plotselinge overlijden en bij de begrafenis van
onze _
Peter R.J.JVL. JanSSen

maakt het voor ons onmogelijk een ieder daar-
voor persoonlijk te bedanken. Daarom willen
wij allen die zich zo betrokken voelen bij dit
pijnlijke verlies hierbij bedanken voor alle vor-
men van medeleven. Vooral de getoonde gevoe-
lens van vriendschap en waardering, en de
wetenschap hoeveel hy voor velen heeft bete-
kend, zijn voor ons een grote troost.
De zeswekendienst voor Peter zal plaatsvinden
op zondag 23 oktober a.s. om 11.00 uur in de
basiliek te Meerssen.

Familie Janssen-Rouwet
Meerssen, oktober 1994

. .Dankbetuiging_ , , "_. ~..,De Srote belangstelling en de warme blijken
van medeleven diewij mochten ondervinden na
net over)jjden en de begrafenis van mijn lieve
en zorgzame man, vader, schoonvader en opa

,-. -,-,-»Geram BeSSCmS
waren voor ons een grote steun. Wy danken u
allen bij deze hartelijk hiervoor.

Leny Bessems-Roemgens
Kinderen enkleinkinderen

Spekholzerheide, oktober 1994*
De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den op zaterdag 22 oktober a.s. om 19.00 uur in
de kerk van St. Martinus te Spekholzerheide.

......ii.^.,»p»^__________^-_______«-----------------------
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Dankbetuiging
De grote belangstelling en de warme blijken
van medeleven die wij mochten ondervinden na
het overlijden en de begrafenis van mijn lieve
en zorgzame man, onze vader, schoonvader en
opa

TT . 4- ~\T 1JTIU.OeFt V FeUIS
hebben ons veel steun en troost gegeven,
Wij hebben dat bijzonder gewaardeerd en wil-
len u daarvoor bedanken.

Mevr.AVreuls-Bremen
kinderen en kleinkinderen

Kerkrade, oktober 1994
De zeswekendienst zal worden gehouden op
zondag 23 oktober a.s. om 11.30 uur in de paro-
chiekerk van St. Cathanna te Kerkrade-Holz.

M '

Daar het ons onmogelijk is een ieder persoon-
lijk te bedanken voor de vele blijken van mede-
leven die wij mochten ontvangen na het overlij-
den en bij de crematie van

Corrie Linders-Gehlen
betuigenwij u allenhierbij onze oprechte dank.

Henk Linders
Saskia en Petra

De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den op zaterdag 22 oktober a.s. om 18.00 uur in
de dekenale kerk St. Lambertus te Kerkrade.

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van medeleven door ons
ondervonden na het overlijden en de begrafenis
van onze vader

Hein Hoevelaken
danken wij u van harte.

Kinderen Hoevelaken
Oktober 1994
De plechtigezeswekendienst zal worden gehou-
den op zondag 23 oktober a.s. om 10.45 uur in
de parochiekerk van de H. Familie te Lange-
berg-Brunssum.

Dankbetuiging
Voor uw blijk van belangstelling en medeleven
ondervonden na het heengaan van mijn man,
vader, schoonvader en opa

Wielie van Beek
betuigen wij u onze hartelijke dank.

Lies van Beek-Meessen
Silviaen Ger, Dennis, Silke.

Brunssum, oktober 1994.
De zeswekendienst wordt gehouden op zater-
dag 22 oktober 1994 om 19.00 uur in de St.-Vin-
centiuskerk te Rumpen-Brunssum.

Dankbetuiging
Langs deze weg willen we iedereen bedanken
voor de vele blijken van medeleven, ondervon-
den tijdens de ziekte en na het overlijden van
mijn man, vader, schoonvader en opa

Wiel Savelberg
A. Savelberg-Hermans
Kinderen en kleinkinderen

De zeswekendienst zal worden gehouden op za-
terdag 22 oktober om 19.00 uur in de parochie-
kerk van Rimburg.

Een jaar geleden moesten wij plotseling af-
scheidnemen van

Lorenz Bonnie
De eerste jaardienstwordt gehouden zondag 23
oktober om 11.00uur in de kerk van de H. Fami-
lieparochie, Veldstraat, Schaesberg.

Lies
Kinderen
Kleinkinderen
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EXECUTIEVERKOOP
Op 20 oktober 1994, om 11.00 uur, vindt een

openbare verkoop plaats.

De verkoop komt voor rekening van
A. Uitgeverij Remey BV en
B. M.T. Wilbert-Meijers te Amstenrade.

Tekoop wordt aangeboden:
A. Kantoorinventaris
w.o. diverse bureaus, kasten, stoelen, tafels, ko-
pieerapparaat Minolta.
B. Meubilaire zaken
w.o. diverse oude kasten, afwasmachine, wasma-
chine.
C. Personenauto Ford Sierra 2.0L, 1988

De plaats van verkoop is Hagedoomweg 10
te Amstenrade, gemeenschapshuis „Oud Dorp". De
goederen zijn te bezichtigen op donderdag 20 okto-
ber 1994 te Amstenrade, Kloosterberg 3 van 9.15
tot 10.45 uur. Alleen contante betaling. Geen op-
geld.

De verkoop vindt plaats in opdracht van de
ontvanger van de Belastingdienst/Ondernemingen
Roermond. Telefoon 04750-90666.

De belastingdeurwaarder
belast met executie

BELASTINGDIENST
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Benefiet-popfestival 'Clire - tlOt Caïé Zondag 23 oktober sporthal Ter Waerden' Landgraaf
W Ihe C_»edge Aanvang 15.00 uur (zaal open 14.00 uur)

* KaChup WhOp Entree aan dekassa : ’20,00
De genummerde voorverkoop- * WlCked Wonderland Voorverkoop : ’17,50

ET^ïSESSïï ★ The stereo types K-"fc*b-bi : HÏÏS SMachine fTS S„rusicSM>

naar een nader vast te stellen -jl, Thp prank*-*;
vakantieland. De trekking door

iiiowuimg Satisfaction Watt's Up CD Shop Paul Smeets Music Shop
Hubert van Hoof vindt plaats tij- * HeiderOOSJeS Heerlen Beek Landgraaf (U.0.W.) Landgraaf
dens het festival. McirShmellOvV SteaiTlharnmer Voor reserveringen : John Franken Oude Heide 16a

, Landgraaf Tel.: 045-3221 &7
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.Hbl cui*E-NOTCAaE Hubert van Hoof



Van onze verslaggever

Appels wijken voor bedrijven

Stadspartij wil tien
extra stadswachten

Fractie met alternatieve begroting

ring heeft geleerd dat dit lang
kan duren," aldus de gemeente-
woordvoerder.

Raad van State in een kort ge-
ding verzocht op korte termijn
alvast te mogen beginnen met de
aanleg van de weg.

KERKRADE - Kerkrade is be-
vreesd ruim achttien miljoen
Sulden voor de aanleg van de
523 mis te lopen, nu de Raad van
State de gemeente geen toestem-
"tting heeft gegeven voor een
Versnelde aanleg van de weg.

Ze denkt eraan om de verhoging
van de vergoeding aan raadsleden
achterwege te laten. Er zou op-
nieuw bezuinigd moeten worden op
de welzijnsinstelling Tracé, de ren-
tebyschrijving kan verlaagd wor-
den, terwijl ook het ontstane voor-
deel door openbaar aanbesteden
benut wordt.

Kerkrade is al ruim 35 jaarbezig
de aanleg van de 523 (voorheen
SW26) voor te bereiden. Vorige
zomer heeft de gemeenteraad
met de kleinst mogelijke meer-
derheid (16-15) definitief beslo-
ten dat de weg van 22,3 miljoen
gulden er moet komen. Belang-
rijkste reden voor aanleg is de
ontlasting van de St.-Pieterstraat
op Chevremont.

HEERLEN - Tien extra stadswach-
ten, goedkopere maaltijden voor
ouderen, extra geld voor het te bou-
wen centrumzwembad en het on-
derhoud van wegen in Heerlen.

De Raad van State heeft dit ver-
zoek afgewezen. Dit betekent dat
de gemeente moet wachten op
de beroepsprocedure. „De erva-

Tegenstanders van de aanleg,
Verenigd in de actiegroep Noord-
Zuid en Centrum Rolduc, zrjn ingeroep gegaan bij de Raad van
State. Deze procedure loopt nog
steeds. De gemeente Kerkrade
had daarop vooruitlopend de

Aan deaanleg van de weg is een
subsidievan 18,7 miljoen gulden
van de Europese Gemeenschap
en het ministerie van Economi-
sche Zaken verbonden. Daar-

Burgers worden geraadpleegd over afwerkplekken prostituees Dat zijn enkele punten uit de alter-
natieve begroting die de grootste
oppositiepartij Stadspartij Heerlen-
Noord volgende week indient bij de
begrotingsbehandeling in de ge-
meenteraad.

Verder wil ze salaris voor een om-
budsman, geld voor een ontmoe-
tingsruimte voor ouderen in het
stadscentrum, verlaging begraaf-
rechten en een goedkoper leentarief
bij de bibliotheek.

Heerlen presenteert
diverse gedoogzones Deze en nog enkele andere maatre-

gelen kosten in totaal 1,4 miljoen
gulden. De Stadspartij wil dat geld
vrijmaken door een aantal uitgaven
op de begroting te verlagen.

Volgens raadslid Rein Hummel
kiest zijn fractie voor zaken waar
ook diverse coalitiepartijen voor
zijn. „We zeggen niet zo maar nee,
maar geven constructief aan hoe de
begroting aangepast kan worden.
Zeker gezien de uitermate nipte
meerderheid van de coalitie (19-18)
mag van iedereen een poging tot
eensgezindheid over het te voeren
beleid gevraagd worden."
De afgelopen jaren diende de Stads-
partij ook een alternatieve begro-
ting in, maar die werd steeds afge-
wezen. „Dat gebeurde met het
argument dat we ze te laat hadden
ingediend. Welnu, die fout maken
we niet meer."

, - Burgemeester en wethouders van Heerlen pre-
steren volgende week diverse kandidaat-lokaties voor de

' jj^°°Szonevoor heroïneprostituées. Daarna begint onmiddel-
_tl e msPraak voor omwonenden en wordt ook de gemeente-
-3 j~a<}om een uitspraak gevraagd. Dit is gisteren uit betrouwba-
, bronnen vernomen.

e^tigd wordt dat industrieter-
ij! J?e Koumen een van de in aan-
i_u komende plekken is. Daar

i i^ een 'rondrijcircuit' moeten ko-: (jj^: Wijngaardsweg, Terhoeven-
■ t)e eB> Beersdalweg, Koumenweg.

zouden hun klanten
venn Gn °PPikken aan de Terhoe-

: 7frweg ' terwi_l de afwerkplek
n «e Wijngaardsweg is gedacht.
1 Met d
f ve g a aanwi_zmg van een defïnitie-

gzone w** Heerlen een eind
i en aan de protesten van de wijk

Zeswegen tegen de voorlopige tip-
pelzone aan de CBS-weg.

De instelling van zon gedoogzone
(inclusief hulpverlening) is al jaren
omstreden. Maar de nieuwecoalitie,
bestaande uit CDA, PvdA, D66,
WD en GroenLinks, wil ze nu toch
doorzetten.
Dat vergde vooral een ommezwaai
bij de christendemocraten, die eer-
der huiverig waren uit vrees dat een
gedoogzone drugscriminaliteit aan-
trekt.

CDA Voerendaal
Wil bezuinigen op
peuterspeelwerk
-____Vononze verslaggever

DOOR BENTI BANACH

in VRENDAAL - De CDA-fractie
eni?trendaal vindt dat de geza-

*** 000 peuterspeelzalen ongeveer
Voj gulden moeten bezuinigen.
<Ut wns de christendemocratenkan
QU(je ?rden opgevangen door de
*e verklJdra ge met twintig procent

'Waren wij maar bij
Simpelveld gebleven'

# Waar nu appels worden
geteeld, heeft de gemeente
Heerlen het nieuwe indus-
trieterrein Beitel-Zuid ge-
pland. Foto: DRIES LINSSEN

Daarnaast heeft het CDA geconsta-
teerd dat in de gemeentebegroting
voor komend jaar een bedrag van
35.000 gulden voor toeristisch be-
leid niet is opgenomen. Ook de kos-
ten voor verkeersmaatregelen in
Übachsberg en Kunrade mist de
fractie in de begroting.

„Wij vinden daarom een argumenta-
tie vanuit het college dat per lid, in
vergelijking met andere verenigin-
gen, hier de hoogste bijdrage wordt
geleverd principieel onjuist,"
schrijft het CDA in haar algemene
beschouwingen.

raken, dat er over vier jaar be-
hoefte is aan een nieuw bedrij-
venterrein in de gemeente Heer-
len.

HEERLEN - „Overigens, de ap-
pels zijn erg lekker dit jaar.
Schrijf dat maar op." Maar of
fruitteler J. Vrusch dat ook over
vier jaar kan zeggen, valt te be-
twijfelen. De gemeente Heerlen
heeft bekendgemaakt zijn grond
te gaan inrichten als industrie-
grond.

et nCDa tersPeelwerk is volgens het
'Üt.fistv'^en vereniging, maar een
<W vi

VVerenende,renende organisatie. Ver-
--n jj"0-1 de fractie de op te bren-
"""et lwU 5 niet in verhouding staatwj'et tekort.

gedachte over het centrum van
de Oostelijke Mijnstreek doorge-
drongen.

Beide broers zijn geboren en op-
gegroeid op dit haast vergeten
en weggedrukte eilandje. Waar
vroeger de hoofdweg naar Bo-
choltz liep en honderdduizenden
mijnwerkers fietsend naar hun
werk reden, ligt nu nog een stuk
verharde weg en staan er twee
huizen en een oude en volgens
Vrusch nimmer gebruikte mijn-
schacht.

tieus zijn. Voor Heerlen is dit iets
kleins."
Hoewel werkgelegenheid voor
Heerlen het zwaarst weegt, zegt
de gemeente het landschap en
de rust van het gebiedje te er-
kennen. J. Vrusch kan zich nog
herinneren dat hij een prachtig
uitzicht had op het klooster van
Imstenrade en hoe het Miljoe-
nenlijntje langs tufte. Inmiddels
heeft de horizonvervuiling op de
Beitel toegeslagen en nu wordt
de familie Vrusch ook van het
laatste stukje landbouwgrond
verdreven.

Beitel-Zuid is twee jaar geleden
genoemd als lokatie voor Lego-
world. Heerlen zou na Legoland
in Denemarken een tweede pret-
park opgetrokken uit plastic
blokjes krijgen. Na veel poeha
koos de speelgoedkoning uitein-delijk voor een vestiging in En-geland. Vrusch zal nauwelijksopgelucht hebben gereageerd,
want hij zegt dat zijn zorgen
sindsdien niet zijn verdwenen.Want hij weet: „Heerlen, dat zijn
plannenmakers en projectont-
wikkelaars. Die zijn altijd bezig
met plannen maken."

Kleinestraat
De familie Vrusch bewoont twee
huizen aan de Kleinestraat op
een steenworp afstand van het
Knooppunt Bocholtz. Eenderde
van de vijftig hectare heeft de fa-
milie in bewerking als fruit-
gaard. Appels, peren en aard-
beien verbouwen de Vruschen.
Boeren uit de nabije omgeving
verbouwen er nog bieten en an-
der gewas, waardoor het gebied-
je een landelijke sfeer ademt.
lets waar de autosnelwegen die
Beitel-Zuid inklemmen voor
Vrusch geen afbreuk aan doen.

De fractie Democraten Voerendaal
is voor de totale beëindiging van de
subsidie voor muziekonderwijs,
maar wil de subsidievan muziekon-
derwijs by muziekkorpsen wel on-
dersteunen.

Afschaffen
De WD geeft het college in over-
weging dat indien het tekort op de
begroting 1995 structureel niet kan
worden weggewerkt, gedacht moet
worden aan het afschaffen van de
subsidies aan 'meer bewegen voor
ouderen' en vrouwenorganisaties,
alsmede de aanleg voetpad Waalhei-
merweg, actualiseren wegenlegger
en de verduistering van de raads-
zaal en -kamer.

De fractie wil de bezuinigingen op
het bibliotheekwerk beperken tot
15.000 gulden. Het college denkt
aan 25 mille. Het CDA denkt dat
deze extra last door de bibliotheek
is op te brengen door de contributie
en de uitleenvergoeding te verho-
gen.

Ongewenste
vreemdeling

uitgeleverd
v*%srh E ~ Een 39-Jariêe in het

Maasmechelen wonende
■^dat Itïmsdagavond aangehouden
V ■n« over de Kaalheidersteen-ferj "kerkrade reed met een snel-Su> "0 km per uur.
h* Ooi bilist gafin eerste instan-

voor een valse naam op waarna
Q,fterï naderverhoor werd meege-

i H. s* naar het politiebureau. Der Sew nd ln Nederland te boek als
"f Het!vSte vreemdeling.
i otse !ïg van 700 gulden voor de
f _■**« nf* heids°vertreding werd de
f aan de Belgische

De appelboer heeft gelijk gekre-
gen. De plannenmakers aan het
Raadhuisplein hebben uitgere-
kend dat de huidige industrieter-
reinen Dentgenbach en Beitel-
Locht in Kerkrade en de Beitel
in Heerlen in een dusdanig tem-
po gevuld raken of vol zullen

Broer L. Vrusch ziet het zo: „Het
beetje Heerlen dat nog mooi is
moet ook weg. Ach, Heerlen is
toch alleen maar beton." Zelfs
tot het allerlaatste stukje Heer-
len, ja zelfs de allerlaatste kilo-
meter van Nederland, is deze

Daarvoor zal Heerlen eerst enke-
le tientallen grondeigenaren
moeten onteigenen. Vervolgens
verwachten de plannenmakers
tegenstand van onder meer na-
tuurliefhebbers. En misschien
ook de familie Vrusch. „Maar als
we wegmoeten, dan beginnen
we ergens anders," zegt L.
Vrusch beslist. Hij laat een grote
kist met blozende jonagolds
staan en gaat naar binnen. „En
nu ga ik koffie drinken."

Te ambitieus
„We zijn hier niet alleen geboren,
we hebben ook het fruitbedrijf
hier opgebouwd," zegt L.
Vrusch. „Maar ja, het is land-
bouwgrond en die heeft 'voor
Heerlen geen waarde. Ach, wa-
ren we maar bij Simpelveld ge-
bleven," mijmert de fruitboer.
„We hebben niks tegen de ge-
meente Heerlen. Zon plan voor
een industrieterrein, dat zou
voor Simpelveld veel te ambi-

Brand verwoest
complete woning

verslaggever
'

'Snd RaAF - Bij een uitslaande
Vnhat-„ een woning aan de Nieu-i^s w traat in Übach over
fn de K° n gistermorgen om zes
K, r^randweer het pand niet
£% ,£«»". Ook de huizen van de
hf^onei. Pen zware schade op. De

s Wac Van het totaal vernielde
jj..

s met vakantie.

h! 1"*^eladden van een buurtbewo-
-0 6|>rnVen Politieman moeilijk-
iJT 1* <W de ademhaling en moest
fc 1■Ter „k en dokter laten behande-

rvatie is de agent in hetUls van Brunssum opgeno-

" r\-

men. Zijn toestand is bevredigend.

De brand werd ontdekt door twee
mannen die op weg waren naar hun
werk. De vlammen sloegen op dat
moment achter de voordeur het
trappehuis omhoog, richting boven-
verdieping. Door op de ramen en
rolluiken van de buren te slaan,
werden de bewoners gewaar-
schuwd en de brandweer gebeld.

De totale schade is aanzienlijk en
loopt in de tonnen. Burgemeester
Bert Janssen van Landgraaf kwam
zich persoonlijk op de hoogte stel-
len van de situatie. De politie stelt
een onderzoek in naar de juisteoor-
zaak van de brand.

) 0r de brand raakte het hele dak van de woning vernield.
Foto: CHRISTA HALBESMA

Politieman raakt in ademnood

VOERENDAAL - Dereconstructie
van de straat Overheek in Voeren-
daal kost de gemeente één ton min-
der dan geraamd.

Straat Overheek
kost gemeente
één ton minder

Muziek
" Waar een gehucht toch ont-
zettend groot in kan zijn, bewe-
zen de leden van fanfare St-
Donatus uit Grijzegrubben. De
amper tweehonderd inwoners
tellende woonkern van de ge-
meente Nuth veerde afgelopen
zondag op toen de 'Donaten'
onder leiding van dirigent Gui-
do Swelsen promoveerden van
de ereafdeling naar superieur.
'Griezegrubbe' in de op een na
hoogste afdeling! Dat die pres-
tatie met veel pilsjes en neuten
is gevierd, moge duidelijk zijn.
Niet alleen in muziek maken,.
maar ook in het drinken van
een (...) potje bier staan de le-
den van de Nuther fanfare hun
mannetje.

Muziek 2
# Ook vóór het 'uur van de
waarheid' in de Rodahal werd
in het clublokaal in Grijzegrub-
ben al menig boompje opgezet
over hun muzikale kwaliteiten.
De jongere leden, die lang niet
zeker waren over de goede af-
loop, sloten danook de wedden-
schap af dat, indien Donatus
zou promoveren, zij met defiets
(en het uniform op de rug) op
en neer naar Banneux zouden
fietsen. Zaterdag 29 oktober ko-
men de sportieve muzikanten
hun belofte na. Om negen uur 's
morgens klinkt voor café Grie-
zegrubbe het startsein voor de
gezamenlijkefietstocht naar de
Belgische bedevaartplaats. Dat
er onderweg alfietsend veel ge-
musiceerd zal worden, leidt
geen twijfel. Maar dat er veel
wordt gepauzeerdom de dorsti-
ge kelen te lessen met een pint,
valt te betwijfelen. Want op de-
zelfde dag houdt Donatus van-
af acht uur 's avonds receptie.
En daar moet iedereen toch fit
i,wvc- hun£m

Bruiloftm*

% „Onze ouders zijn donderdag
(vandaag dus) vijftig jaar ge-
trouwd en door omstandighe-
den staat er niets in de week-
bladen. Het Limburgs Dagblad
hebben wij niet durven te bel-
len, omdat defamilie dacht dat
enige vermelding en een foto
geld zou kosten." Aan de tele-
foon een familielid van het
echtpaar Toon Janssen (71) en
Trautje Beckers. Toon en
Trautje zijn vandaag 50 jaar
getrouwd. Door het mislopen
van een aantal afspraken met
derden en de onjuiste gedachte
dat het LD de vermelding van
een gouden met foto defamilie
in rekening brengt, dreigde de
gouden bruiloft de krant niet te
halen. Maar, de koffiekolom
van vandaag heeft ook dit pro-
bleem opgelost. Toon en Traut-
je: veel plezier vandaag tijdens
het feestje in besloten kring in
jullie huis aan de Nieuwenha-
gerstraat 6 in Übach over
Wnrmjz

Bruiloft 2
"Nu wij het toch over gouden
bruidsparen hebben. Een tip
voor de 'aanstaande' gouden
paren. Komt uw 50-jarige
trouwdag in zicht, bel dan op
tijd (zeker twee weken van te
voren) met het Limburgs Dag-
blad: « 045-739281. Het ideale
tijdstip is op maandag-, woens-
dag- en donderdagmorgen tus-
sen 8.30 en 9.15 uur. U krijgt
dan Lenie Haarbosch aan de
lijn. Zij maakt dan met de fa-
milie verdere afspraken over
inzending tekst plus een dag en
tijdstip voor het maken van een
gratisfoto van het gouden echt-
paar. In de regel wordt het be-
richt dan twee of drie dagen
voor de goudentrouwdag gepu-
bliceerd.

LimburgsDagblad
REGIONALE EDITIE...

In het investeringsprogramma voor
komend jaar is het project opgeno-
men voor 375.000 gulden. Door een
bijdrage van ruim een ton door
Stienstra Projektontwikkeling bv,
de exploitant van het bestemmings-
plan Overheek, vallen de kosten
voor de gemeente lager uit. De re-
constructie van de Overheek voor-
ziet onder meer in de aanleg van
een 50km-drempel bij de ingang
van de bebouwde kom, komende
vanuit Hulsberg. Verder worden de
aansluitingen van de Overheek op
de toegangswegen naar de nieuwe
woonwijk uitgevoerd als 50km-pla-
teaus, wordt de inrijsnelheid van
het verkeer teruggebracht door een
haakse aansluiting van deOverheek
op de Klimmenderstraat. De raad
moet het reconstructieplan van de
straat Overheek nog goedkeuren en
het krediet van 270.000 gulden be-
schikbaar stellen.

Donderdag 20 oktober 1994 " 15

Van onze verslaggever Miljoenensubsidie
S23 loopt gevaar

voor moet Kerkrade voor eind
1995 de eerste spade in de grond
hebben gezet. Een adviseur van
de Raad van State komt naar
Kerkrade om de urgentie van de
aanleg te onderzoeken.

Van onze verslaggever

... regionaal
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Auto's

Inruilauto's
10x Fiat Panda vanaf ’ 1.950,-
-2xFiat Panda automaat 1991 ’ 13.900,-
-10xFiat Uno vanaf ’ 6.900,-
Rat Regatta 85S 1987 ’ 4.900,-
Fiat Tipo 1.4 DGT 1990 / 16.900,-
Fiat Tipo 2.0GT 1991 ’ 21.900,-
Fiat Tipo turbo diesel 1991 ’ 19.900,-
FiatTempra 1.9 diesel SX 1991 ’ 19.900,-
Ftat Croma 2.5 turt» diesel 1988 ’ 12.900,-
Fiat Croma ie 1989 ’ 16.900,-
Audi 80 automaat 1984 ’ 5.750,-
Alfa 164 T Spark LPG 1990 ’ 18.900,-
CftroënAX 1987 / 7.900,-
CitroènAXl.l TGE 1992 ’ 16.750,-
-4xFord Escort vanaf ’ 3.900,-
Ford Escort automaat 1985 / 5.900,-
Lancia Prisma 1.3 1986 ’ 6.900,-
Lancia Dedra 1.8 ie 1990 ’ 20.900,-
Mazda323l.3GLX 1988 ’ 10.900,-
Mazda626l.6GLX 1983 / 3.950,-
Mitsubishi Cordia 1984 ’ 3.900,-
Ope(Cofsal.2S 1987 ’ 8.900,-
Kadettl.BLS 1988 ’ 11.750,-
Omega 2.3 diesel 1988 ’ 8.950,-.
Peugeot2osGTil.9 1988 ’ 16.900,-
Peugeot4osGLl.6 -, 1989 ’ 15.900,-
-2xßenault2l 1986 ’ 3.900,-
Votvo 340 automaat 1983 ’ 3.900,-
Votvo 740 GL LPG 1989 ’ 22.750,-
WVCabnoI.BGLS 1986 ’ 17.900,-
VWJerta 1.3 1984 / 1.900,-
VWJetta 1.6 1987 ’ 8.950,-

Demo-auto's
Duizenden guldens voordeel!!

Fiat Cinquecento nieuw
Fiat Panda nieuw
3x Fiat Punto nieuw
2x Fiat Tipo
1x Fiat Tempra

Landa Detta 1.6rood nieuw
Lancia Dedra 1.8 ie 900km
Landa VlO nieuw
Lancia Thema 16VLE 1994

Bestelauto's
Daihatsu 850 Van Hi-Jet 1988 29.000 km!!

Off. Fiat Lancia dealer

Creusen Heerlen
Parallelweg 34, g 045-742121.

Off. FSO Dealer P. van DIJK & Zn
Opel Omega 2.0 combi 91 ’ 26.750,-; Lancia Dedra 1.8

92 ’ 22.750,-; Ford Mondeo 1.6 CU 8-93 ’ 32.750,-;
Ford Orion 1.6 CLX 93 ’ 24.750,-; Alfa Romeo 75 91

’ 17.750,-; Fiat Tempra 1.6 '91 ’ 15.750,-;Fiat Uno 70 '90
’9.500,-; Fiat Panda 1000 '91 ’ 9.750,-; Audi 100 2.3 E

aut.'9o ’ 27.750,-; Audi 80 1.8 '88 / 18.750,-; Peugeot 605
SU 91 ’ 24.750,-;Peugeot 405 GRi '90 ’ 13.750,-;

Peugeot 309 1.6 GLX aut. '93/21.750,-; Peugeot 205 1.1.
GR 5-drs. '93 ’ 17.750,-; Kadert 1.3 en 1.8 5-drs '87

’ 9.750,-; Ford Sierra 2.0 CL Sedan '92 ’ 23.750,-; Ford
Sierra 2 0 Sedan '89 ’ 13.750,-; Ford Fieësta 1.1 '93

/ 17.750,-; Ford Fiësta 1.1 88 ’ 9.500,-; Ford Scorpio 2.0 i
CL aut. 88 ’ 16.750,-; Honda Accord 1.6 '88 ’ 10.750,-;
Renault 25 TX 2.2i'91 / 23.750,-; Renault 19 Chamade

'91 ’ 14.750,-; Votvo 340 '85 ’ 3.750,-; Ford Siërra 1.8 '86

’ 4.750,-. Inruil, finandenng. Bovaggarantiebewijs.
Autobedrijf en APK keuringsstation. P. van Dijk & Zn.,

Hompertsweg 33. Landgraaf. Telef. 045-311729.

Op = Op = opruiming
Ford Mondeo 5-drs 1.8i16VGLX 09-93/ 35.950,-
Alfa Romeo 754-drs 18i Indy 07-'9l / 19.950,-
N_ManlooNXl.6il6V+ 08-'9l ’ 24.950,-
Nissan 100 NX+ 1.6igeel 04-93’ 32.950,-
ToyotaCanna II 5-drs 1.6Xü 06-'9O/ 19.950,-
Mitsub*shiLancer 4-drs 1.6iGü 03-94’ 28.950.-
Mitsub-ihi Colt 1.3iEXE 10-'9l ’ 18.950,-
Ford Escort 3-drsl.6iS 01-91 ’ 18.950,-
Opel Calibra 2.0ivele extra's 01-92’ 41.950,-
Cpel Frontera 2.0iSport VAN 11-93 ’ 35.950,-
Opel Veetra 4-drs 2.0iGLS automaat 05-93’ 37.950,-
Opet Veetra 4-drs 18iGLS automaat 06-92’ 35.950,-
-ope( Veetra 4-drs 1.6ivele extra's 11-'9l ’ 25.950,-
Opet Astra 3-drsl.4iGL 01-92/ 23.450,-
Opel Astra 3-drsl.4iGL 11-91 ’ 19.950,-
OpelCorsa 5-drs I.4iStrada 01-92/ 18.950,-
Ope(Kadett 5-drs 16i stationwagon 11-'BB ’ 13.950,-

Inruil en financiering mogelijk

/ OF-'-SI-e

Haefland 2, Brunssum. Telef. 045-257700
Ta k. gevr. loop-, sloop- en

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

Ta koop mooie ALFA 33, i.z.
g.st., kleur rood, bwj. eind
'87, diverse extras, zien is
kapen!» 045-426088.
Te koop ALFA rood, bwj 85
APK 6-95, vele extra's, vr.
pr. ’ 2.450,-. Tel 045-
-275146 na 17.00 uur.
ALFA 33 1.3 J, iz.g.st, bwj.
'80. rood. verlaagd, sport-
velgen, pr.n.o.t.k., inruil mog
Tetet 045-354593

Te koop ALFA 33, bouwjaar
november '86, diverse ex-
tra's. Telef. 046-334411.
ALFA 33 1.71E, '90, ond.h.
boekje aanw., rood,

’ 12.900,-. Tel. 046-511446.
Te koop ALFA 33 1.5 QV,
bouwiaar '85, vraagpr.

’ 3000,-. Tel. 045-275957.
ALFA 75, rood, vele opties,
’8.000,-. Tel. 046-517641.
Te koop ALFA 33, bwj. '86,
kl. rood, sunroof, spoiler,

’ 6.500,-. Tel. 045-465394.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966

ALFA 75 2.0 '86, 1.m.-velgen,
90.000 km., champ.met.,

’ 6.950,-. g 045-255784.
Te koop AUDI 80 met LPG,
bwj. '87, extra's: sportwielen
en verlaagd, auto verk. in
zeer mooie staat, vr.pr.
’12.250,-. g 06-52979702.
Te koop AUDI 100 2.2 Avant,
bouwjaar '83. Tel. 04499-
-4261.
Te koop BMW 320i, '83,
114.000 km, div. extra's,
verlaagd, sportvelgen,
boardcomputer etc,

’ 6.500,-. Tel. 045-729962.
BMW 318 ibwj. '86, div. ex-
tra's, ’ 7.900,-. 046-519644.
BMW M 3, bwj. '87, zeer
mooie, 220 pk, ’27.500,-.
Tel. 046-528336 b.g.g. 046-
-581841, evt. mr. mog.
Te k. BMW 1502, bwj. '75,
opknapper, vraagpr. ’ 750,-.
g 046-581510.
Te k. BMW 315, bwj. '82,
APK 10-95, iz.g.st., vr.pr.

’ 1.450,-. Tel. 043-630871.
Te koop BMW 320i, bwj. '83,
nieuw model, vraagpr.

’ 4.250,-. Tel. 046-526739.
BMW 316, 1.8, 10-'B6, rood,

’ 9.500,-. Peugeot Janssen.
g 045-460500.
BMW 318i, 8-'B3, Wauw,

’ 6.000,-. Peugeot Janssen.
g 045-460500.
Te koop BMW 318i, bwj. '85,
APK 4-95, vr.pr. ’6.000,-.
Telefoon: 04406-15390.
BMW 323i, bwj. 10-'B5, le-
eig., 70.000 km., APK,

’ 8.950,-. g 045-322463.
BMW 318 ibwj. '86, div. ex-
tra's, ’ 7.900,-. 046-519644.
Te k. CITROEN AX 14 TRD
diesel, zilvermet., 4-drs.,
bwj. '89, als nw., vr.pr.
’8.500,-, mr. mog. 045-
-312354/320242.
Te koop CITROEN CX, bwj.
'84, in prima staat, t.e.a.b.
Telef. 043-218252.
CITROEN Visa, bwj. '83,
APK 4-95, 2 cyl., i.z.g.st.,
’1.100,-. Tel. 046-513425.
Te k. CITROEN BK 19 GT,
bwj. '86, veel extra's, LPG
voordelig met plm 8.000 km
p. jr.; 2 CV 6, bwj. '81, op-
knapper of onderd. Ebadstr.
2, Beek. Tel. 046-370406.
Te koop CITROEN AX 1100
TGEi, bwj. '90, 70.000 km.,
’8.500,-. Tel. 046-331162.
CITROEN AX 1.1 TRE, I-
'BB, rood, ’6:500,-. Peu-
geol Janssen, g 045-460500.
CITROEN BK TRi 1.6, 2-'BB,
blauw, ’ 8.500,-. Peugeot
Janssen, g045-460500.
Te k. CITROEN DS Super 5,
wit, puntgaaf, nwe. banden,
’11.000,-. g 04498-51957.
Daihatsu CHARADE, auto-
maat, 4-drs. '82, APK, veel
nwe onderd. vr.pr. ’950,-.
Tel. 043-478598.
Te koop GEVRAAGD: loop-
en sloopauto's, tevens
schadeauto's. Wij betalen
de hoogste prijs. Telef. 045-
-273933.
Vakgarage Autobedrijf
REUBSAET biedt aan: auto-
motor reinigen en afstellen
zaterdag 22 oktober v. 9.00
tot 16.00 uur voor ’35,-.
VW Passat stationcar '91;
VW Passat stationcar '89;
BMW 520 i '88; BMW 316 i
'89; BMW 318 i '86; BMW
316 '84; Mercedes 230 E
'87; Peugeot 106 1.1 '93;
Toyota Celica '90; Toyota
Corolla 1.6 '89; Toyota Star-
let '91; Mazda sedan '89;
Ford Escort 1.3 '88; Citroen
'87; Seat Fura '85; Honda
Civic '88; VW Golf D '86;
Volvo 343 '81 + '83; Peugeot
'83; Saab 99 '83; VW Jetta
82; Suzuki Alto autom. '84,
'86 + '89; Suzuki Alto '83, '84,
'85,86 + '87; Chrysler Voya-
ger 3.0 '91. Groenseykerstr.
17, Geleen, g 046-757777.
Uw adres voor APK-keuring.
Alle autoreparaties. (Doe het
zelf Car Wash).
Te koop FIAT Uno 60S
1100CC, bwj. '89, schuifd.,
metlak, 1e eigen, vr.pr.

’ 7.000,- Tel. 043-638574.

Autobedr. Bert ARETZ & Zn
Barbarastraat 10, Palemig-
Heerlen. 045-721268 biedt
aan onder voll. Bovag-ga-
rantie: Opel Astra '92 1.4i
met ANWB rapp. metal. zil-,
ver 52.000 km ’22.000,-;
Kadert 1.4 i '90 5-bak

’ 13.950,-; Kadett caravan
'88, 5-drs LPG nw.st.
/12.500,-; Opel Omega 2.3
diesel, 5-drs, 5-bak,
’9.750,- bwj. '87; Ford Es-
cort caravan Clipper 5-drs s-
bakl.4i '91 ’16.500,-; Ford
Fiësta 1100 z. mooi '89, nw.
model ’10.950,-; Ford Es-
cort '86 5-drs ’7.500,-; O-
pel Kadett '87 HB z. mooi
’8.700,-; VW Jetta 88 au-
tomaat nw.st. ’12.500,-;
Suzuki Alto '87 5-drs
’7.750,-; Fiat Tipo '89, s-
drs., 5-bak, perfecte st.
’12.500,-; Mercedes 406
camper '77, i.z.g.st. Div. in-
ruilauto's v.a. ’2.500,-. Tev.
off. APK keurstation. Kosten

’ 75,-. Klaar terwijl u wacht.
Te koop FIAT 127, bwj. '83,
APK 8-95, vr.pr. ’1.150,-.
Tel. 045-221980.
FIAT Panda bwj. '85, APK 6-
95, vr.pr. ’1.600,-. Tel.
04499-2631.
Te koop Fiat TIPO, bwj. '89, i.
z.g.st., vraagprijs ’ 8.800,-.
Telef. 045-221722.
FIAT type Uno 45 Silver, s-
bak enz. '88, bijz. mooi
’5.500,-. S 045-424128.
Te koop FIAT Uno 55 S, bwj.
'85, rood, APK 7-95,

’ 3.750,-. Tel. 045-255784.
Fiat PANDA, bwj. '83, sp.
velgen, APK, i.g.st., vr.pr.
’1.500,-. Tel. 046-374058.
FIAT Panda 1.0 lE, inj., B-
'B9, zwart, ’8.750,-. Peu-
geot Janssen, g 0456460500.
Fiat UNO, bwj. '85, APK aug.
'95, ’2.400,-. g 04492-4924
na 18.00 uur.
Te koop Fiat PANDA type 45,
km.st. +/- 79.000, ’1.750,-. g
045-315144.
Te k. Fiat UNO 45, bwj. '84,
APK, i.z.g.st., ’1.950,-.
Telef. 045-723232.
Te koop FORD Escort 1.61,
bwj. '87, div. extra's, pr.n.o.t.
k. Tel. 04451-2270.
Ford SCORPIO 2.0 GL, i.z.g.
st., bwj. '88, g 04457-2269.
Te koop FORD Fiësta 1.1 L,
bwj. '80, APK Vm mei '95,
techn. 100%, ’950,-. Tele-
foon 043-644434.
Ford ESCORT 1.6 L, 4-drs.,
i.z.g.st., type '83, APK '95,

’ 1.950,-. Tel. 045-272402.
Te k. FORD THUNDER-
BIRD LX Coupé, bwj. 11-'89,
alle opties, inruil eevnt. mog.
Telef. 04499-2787.
Te koop FORD Fiësta XR2,
bouwjaar '82, ’2.500,-. Te-
tefoon: 043-652547. .
Te k. mooie Ford SIËRRA
2.0 Ghia, bwj. '83, 130.000
km, ’ 2.750,-. g 045-323484.
Te k. Ford SIËRRA 1.6 L
station, bwj. '83 met 4 nieu-
we banden, APK, vr.pr.
’2.450,-. Tel. 045-225361.
Ford ESCORT 1.41 CLX, bwj.
'91, ’14.500,-. Tel. 046-
-528336 b.g.g. 046-581841.
Te koop Ford ESCORT 1.3
GL, bwj. '83, 77.000 km., i.z.
g.st., vr.pr. ’2.750,-. Tel.
046-751634.
FIËSTA type 1.1 L Festival
'86, bijzonder mooi,

’ 5.250,-. Tel. 045-424128.
Te koop Ford ESCORT
1600 CL, bwj. '86, APK-
gek„ pr.n.o.t.k. 046-372253.
Te koop Ford SIËRRA 2.3,
diesel, bwj. '84, kleur wit, i.z.
g.st. Tel. 045-442858.
Ford FIËSTA 1.1 L, bwj. '83,
APK 6-95, ’2.500,-. Tele-
foon 045-255784.
ESCORT 1.1 laser, '83, s-
versn., 5-drs., APK 7-95, pr.

’ 2.850,-. Tel. 045-255784.
Te koop Ford SIËRRA 2.3
diesel, 110.000 km, 5-drs,
metal. blauw, veel extra's,
bwj. '90. 04954-2153 /1685.
Te koop FORD Siërra 1800
TD, bouwj. '90, ’14.500,-.
Tel. 04498-55771.

Te k. Ford ESCORT .XR3i,
bwj. eind '87, kl. rood, vele
extra's, pr. ’9.750,-. Koch-
str. 37, Landgraaf (Eikske).
Te k. Ford GRANADA 2.8■ GLS, bwj. '81, APK 4-95, i.z.
g.st, prijs ’1.500,-. Telef.
045-310897.
Koopje! Ford FIËSTA, bwj.
'83, APK gekeurd, vr.pr.
’1.650,-. g 045-224879.
Te koop Ford FIËSTA, kleur
blauw, bwj. '88. Telef. 04954-
-2153 0(1685.

Te k. FIËSTA XR2 bwj. '83,
APK 8-95, wit met mintgr.,
vr.pr. ’ 3.000,-. 046-520843.
Te koop Ford FIËSTA 1.4,
bwj. '88, diverse extra's,
’6.950,-. Tel. 045-233138.
Te koop Ford SIËRRA 1.6 L,
bwj. '83, APK gekeurd, pr.

’ 2.500,-. Tel. 045-724729.
Te k. Ford MUSTANG II
coupé VB, bwj. '78, 1c eig.,
orig. 62.000 km., in nieuwst,
met tax.rapp., ’10.950,-.
Inruil mog. g 046-511741.
Te koop Ford ESCORT 1.4
CL, bwj. '90, 5-drs., trek-
haak. Telefoon: 045-753179.
Te k. Ford TAUNUS Bravo
1600 '81, nieuwe uitl. +
kopp., Ijr. APK, ’1.200,-.
Tel. 045-352516.
Ford ESCORT 1400 CL, bwj.
'87, i.z.g.st, ’ 7.500,-. g 045-
-728781 na 16 uur
l.v.m. overlijden te k.
HONDA Civic 1.5 Sedan, 4-
drs., autom., grijsmet, bwj. 6-
92, km.st. 26.000, met div.
extra's, als nw., pr.n.o.t.k.
Tel. 045-751234.
Te koop automaat HONDA
Civic 1300 L 12 Valve
110.000 km, roodmet, APK
10-95, ’5.750,-. Lampiste-
riestr. 2, Hoensbroek.
Te koop HONDA Accord EX,
m. '86, APK 8-95, vr.pr.
’3.250,-. Tel. 046-519504.
Te k. Hyundai PONY 1.5 GL,
3-deurs, 90, rood, i.z.g.st,
’7.750,-. g 045-312044.
MAZDA 323 GLX, wit, bwj.
'88, APK 3-95, vraagpr.

’ 9.500,-. g 04454-64834.
Mazda 323 AUTOMAAT bwj.
'82, APK 5-95, i.z.g.st.
’1.450,-. Tel. 046-513425.
Te koop MAZDA 323 HB,
1300, 3-drs., bwj. '82, t.e.a.b.
Tel. 04498-58489.
Te k. MAZDA 626 LX sedan
1.6 kat, bwj. '87, APK 7-95,
inr./ruil stationcar mog.,
’7.250,-. g 045-419046.
Te koop MAZDA 626 GLX,
bwj. eind '83, i.z.g.st,

’ 2.750,-. Tel. 045-724729.
Te k. MAZDA 323 LX Sedan,
bwj. '85, APK '95, i.z.g.st,
’4.750,-. Tel. 045-455700.
MERCEDES 190 E 2.3 16 V,
bwj. '85, veel extra's, o.a.
airco, ’19.500,-. Tel. 046-
-528336 b.g.g. 046-581841.
Te k. MERCEDES 190 E,
bwj. '86 met div. extra's. Tel.
046-758273, na 17.00 uur.
Te koop MERCEDES 190 D
2.5, bwj. '86, div. extra's,
Duits kenteken, ’ 13.750,-.
046-758273, na 17.00 uur.
Te k. MERCEDES 280 SE
automaat, bwj. 9-'B4, op gas,
APK 10-95, vr.pr. ’7.500,-.
Tel. 045-421306.
MERCEDES 190 D 2.5, '88,
div. extra's, ’23.250,-. 046-
-528336 b.g.g. 046-581841.
MERCEDES 300 D aut, '88,
model '90, ’35.750,-. 046-
-528336 b.g.g. 046-581841.
Autom. MERCEDES 190,
bwj. '84, sportbak, sportw.,
cv, schuifdak, in nw.st.,

’ 13.750,-. Tel. 046-582697.
MERCEDES 240 TD, wit, 11-
-'B4, ’ 9.800,-. Telefoon:
04407-1852.
MERCEDES 190 E 2.3 16V,
alle extra's, bwj. '85, t.e.a.b.
046-525452.
MERCEDES 190 D, '84, wit,
APK, schuif/kanteldak, trek-
haak, radio, 168.000 km., in
perf. staat, g 046-379657.
MERCEDES 300 SE, t'BB,
zeer mooi, koopje! Caumer-
weg 38, Heerlen.

MERCEDES 190 E 2.3 16V,
alle extra's, bwj. '86, t.e.a.b.
046-525452.
Te koop MERCEDES 230E,
bwj. '81, ’6.000,-. Potgie-
terstr. 2, Beek, 046-373006.
Te k. MERCEDES 300 D,
bwj. '81, APK, trekh., autom.,
pr.n.o.t.k. Tel. 045-427953.
Te k. MG-B, chroom bum-
per bwj. '74; tev. Peugeot
403 bwj. '61 moeten beiden
gerest, worden vr.pr. samen
’8.000,-. g 046-519066.
Te koop MITSUBISHI Colt
1.3 GL, nw.model, '90, div.
access., rood, pr.n.o.t.k.
Telef. 043-645571.
MITSUBISHI Colt 1200 EL,
bwj. '83, APK 9-95, zeer
nette gave auto, vraagpr.

’ 1.150,-. Tel. 045-252336.
KOOPJE! Mitsubishi Colt,
'87, in nw.st., div. extra's,

’ 6.500,-. Tel. 045-459062.
Mitsubishi CORDIA 1.6, B-
'B6, wit, ’6.500,-. Peugeot
Janssen, g 045-460500.
Nissan Bluebird 2.0 SLX, '90,
LPG, nw. model, ’8.750,-.
046-528336 b.g.g. 581841.
NISSAN Sunny 1.7 D, 8-'B6,
grijsmet., ’ 5.500,-. Peugeot
Janssen, g 045-460500.
Te koop Nissan PRIMERA
2.OLi SLX, veel extra's,
86.000 km, bwj. '91. Telef.
04954-2153/1685.
NISSAN Sunny 1.6 HB, 1-
92, zwart, ’23.950,-. Peu-
geot Janssen, g 045-460500.
Te koop Nissan BLUEBIRD
diesel '84, APK 4-95, i.z.g.
st, ’2.850,-. Telefoon 045-
-253862.
Te koop Opel OMEGA 3.0 i
GLS station, bwj. 11-'89,
kat., ABS + vele extra's, vr.
pr. ’17.500,-. Inr. GTi of
190 E mog. g 04459-1860.
OPEL Kadett 1.3 Club,
4-drs., Sedan, 6-'B7, rood,
APK 7-95, mcl. stereo electr.
antenne, km.st. 83.000, i.z.g.
st., vr.pr. ’ 7.250,-. Telefoon
043-636523.
Te koop Opel KADETT, bwj.
'77, in goede staat, ’500,-.
Telefoon 045-440777.
Te k. Opel CORSA 1.2 S,
bwj. '83, APK 7-95, vr.pr.
’2.500,-. Tel. 046-375136.
Opel KADETT 1.3 S, wit, bwj.
'86, ca. 120.000 km, verl., Im-
vlgn. met nw. banden, alarm,
in perfecte staat, vraagpr.

’ 8.500,-. Tel. 045-443978.
Te koop OPEL Kadett 1300
S, bouwjaar '87, auto ver-
keert i.z.g.st. Tel. 046-
-512401, na 17.00 uur.
Te k. OPEL Kadett sedan
1600, bwj. '78, i.z.g.st, vr.pr.

’ 1.450,-. Tel. 043-644112.
Opel CORSA, bwj. '83. Tel.
045-255304.
Te koop Opel CORSA 13 N,
bwj. '90, 1e eigenaar,
53.000 km. Tel. 046-334411.
Te koop Opel ASCONA 1.6
S, 4-drs, bwj. '85, bruin,
’4.500,-. Tel. 04409-3127.
Te koop Opel KADETT, bwj.
'81, mooie auto, APK 10-95,
vr.pr. ’1.250,-. Tel. 045-
-250588, na 18.00 uur.
Te koop Opel KADETT 1700
D, bwj. eind. '89, donkerrood,
’10.500,-. Tel. 046-518696.
Te koop OPEL Kadett 1.2
HB, bouwjaar '83, ’ 1.750,-.
Telefoon: 043-652547.
Te koop Opel CORSA 1200
TR, bwj. '83, APK 10-95,
’2.250,-. Tel. 045-211419.
Te koop OPEL Kadett D-
model HB 1200 cc, type '80,
APK 4-95. ’850,-. Tele-
foon: 046-527773.
Te k. Opel ASCONA, bwj.
'81, APK 6-95, i.g.st,
’900,-. Tel. 045-423361.?
Te koop KADETT 12 S, bwj.
10-'B5, in nw.st, ’4.900,-.
Telefoon: 045-454773.
Te k. Opel REKORD 18 S,
bwj. '83, model '84, APK 10-
-95, vr.pr. ’2.100,- mr. mog.
Tel. 046-743301.
Te koop Opel CORSA HB,
bwj. '83, rood, 3-drs, i.z.g.st.
Telef. 043-434037.

Opel KADETT Sprint 1300
rood, 87.000 km, '86, rond-
om spoilers, radio. Tel. 045-
-456487.
Te koop OPEL Kadett 1300
GL, bwj. '88, kleur rood,

’ 8.250,-. Tel. 046-758273,
na 17.00 uur.
OPEL Rekord 1.9, 4-drs.,
type '79, nw.st., APK 8-95,
’975,-. Tel. 045-317675.
Opel VECTRA 1.Si, bwj. 3-
91, alle opties, in st.v.nw.
Peter Jansen, Automobielen,
Maastricht. Tel. 043-639042.
Te k. OPEL Corsa, bwj. '83,
2-drs., APK 10-95, i.z.g.st.,
’2.350,-. Tel. 046-513425.
Te k. Opel REKORD Sta-
tioncar nov. '82, APK okt '95,
110.000 km, pr. ’1.500,-.
Tel. 043-211966.
Te koop OPEL Kadett GSi
16V, bouwjaar 12-89,
zwartmet., alle extra's, i.z.g.
st. Tel. 043-641926.
KADETT type 13 GLS
Hatchback '86, sportw., als
nw., ’5.750,-. 045-424128.
CORSA 1.2 S Hatchback,
'84, bijz. mooi, nwe. APK
’3.950,-. g 045-424128.
Opel KADETT 1.2 LS 85,
70.000 km., bijz. mooi, pr.

’4.950,-. g 045-255784.
Te koop OPEL Corsa, bwj.
'84, APK sept. '95, nwe.
banden. Tel. 04459-2254.
Zien is kopen! Opel KA-
DETT LS 1.7 D, bwj. '89, s-
drs., station, rood, vr.pr.
’11.750,-. g 045-215234.
Te koop OPEL Kadett, 1983,
in uitst. staat, vr.pr. ’ 1.750,-.
Info 046-515841.
KADETT 1.4i HB, '91, 3-drs.,
68.000 km, ’13.500,-. Tel.
046-521798.
Te koop Opel KADETT, bwj.
'82, div. extra's, APK, i.z.g.
st, ’ 1.300,-. g 045-412950.
Opel KADETT 1.35, 3-drs,
bwj. '86, ’6.000,-. Telef.
04954-2153/1685.
Te k. Opel KADETT '81 1.3
S, 4-deurs, APK 5-95, vr.pr.
’1.250,-. g 045-229022.
Te k. A-MANTA 1.2 S, bwj.
'73, rood, APK juni '95, pr.

’ 2.750,-. Tel. 046-583049.
Te koop OPEL Kadett 1.3
stationcar, bwj. '87, vr.pr.
’7.750,-. Tel. 045-233138.
Te koop Opel KADETT 1.3,
kleur rood, bouwjaar '86,
’5.250,-. Tel. 045-233138.
KADETT 13 S HB, nw. mod.,
100% onderh., '86, APK 10-
-95, ’4.750,-. 046-511293.
Te k. Opel OMEGA 2.0i, bwj.
'91, centr. vergr., stuurbekr.,
sportv., diamantzw., LPG, vr.
pr. ’15.950,-. 046-526923.
Te k. Opel KADETT 1.2 S,
bwj. '80, APK 10-95, vr.pr.

’ 1050,-. Tel. 045-722739.
Te k. Opel KADETT 1.3 S
stationcar, bwj. '84, 5 versa,
trekhaak, 157.000 km,- zeer
goed onderhouden, pr.n.o.t.
k. g 045-419203.
KADETT 1.6. Expression,
7e m. 91, 86.000 km., in nw.
St., ’ 12.750,-. g 045-455778.
Opel KADETT D GSE 1.8,
1985, Irmscher uitvoering,
sportonderstel Koni,

’ 3.500,-. g 045-427842.
PEUGEOT 205, 5-drs, kl.
rood, getint glas, bwj. '89.
Telef. 04954-2153/1685.
PEUGEOT 305 Break 1.5, I-
'B7, ’ 5.000,-. Peugeot
Janssen, g 045-460500.
PEUGEOT 309 GL 1.3, 7-
86, beige, ’6.000,-. Peu-
geot Janssen. 8 045-460500.
Te koop PEUGEOT 205 XS,
bwj. '88, div. extra's, koopje,
’7.750,-. Tel. 045-233138.
Te k. PEUGEOT 205 XL
diesel '90, 3-deurs, rood,
links voor lichte schade,
’8.250,-. g 045-312044.
Te koop PEUGEOT 205,bwj.
'87, 1e eig, APK 10-95. Tel.
04498-57063.
Te k. PEUGEOT 205 XS 1.4,
bwj. '87, APK 4-95, wit,
schuifdak, 125.000 km., pr.
’7.000,-. g 045-428361 na
17.00 uur.

-k.

Te koop Peugeot 205 GTi
1.9, bwj. 6-'B7, schuifd., leer,
met, alarm, ALLES electr.,
abs. nw.st, vr.pr. ’9.750,-.
Telefoon: 04454-66331.
Te koop PEUGEOT 205 1.4
GR, rood, 5-drs, 5 versn., i.z.
g.st., bwj. '86, ’6.500,-.
Telef. 046-745352.
PEUGEOT 205 1.1, 3-drs.,
perf.st, div. extra's, APK 9-
95, ’ 5.950,-. g 04499-5557.
Te k. PEUGEOT 205 GTi,
kleur wit/zwart, model '87, i.z.
g.st, prijs ’11.000,-. Telef.
043-476258.
PEUGEOT 106 3-drs kl.
rood, 14.000 km, bwj. 3-12-
-93. g 04954-2153/1685.
Te k. PEUGEOT 305 GL,
bwj. 10-'B4, km.st. 78.000,
pr. ’ 2.750,-. g 043-478807.
Te k. PEUGEOT 205 GTi in
nieuwstaat, bwj. '89, pr.

’ 17.500,-. g 046-751712.
PORSCHE 944 Targa bwj. 5-
87, nw. APK, full-option, vr.
pr. ’23.000,-. 043-210369.
b.g.g. band inspreken.
RENAULT 5, bwj. '82, APK, i.
z.g.st, ’1.550,-. Tel. 045-
-723232.
Te koop RENAULT 5, bwj. 6-
87, 75.000 km., nwe. APK,
’3.950,-. Tel. 043-617060.
RENAULT 18 GTX station-
car, '83, 1 jr. APK, i.z.g.st, vr.
pr. ’ 1.350,-. g045-314967.
Te koop SAAB 90, bwj. '86,
kleur blauwgrijs, ’ 2.950,-.
Telef. 04450-2793.
Seat IBIZA 12GL bwj. '88,
nwe APK, als nieuw zo mooi,

’ 5.750,-. Tel. 045-223090.
Te k. Seat IBIZA 1.51 XL
Crono, bwj. '90, in perf. st,
APK 9-95, diverse extra's,
vaste prijs ’9.950,-. g 043-
-619430 na 18.00 uur.
Te koop SUZUKI SJ 410 ca-
brio, bwj. eind '83, APK 10-
-95, i.g.s.t, 85.000 km, ex-
tra's, vraagprijs ’ 4.650,-.
Telef. 045-465179.
Te koop SUZUKI Swift 1.3
GS' bwj. '90, ’12.750,-.
Telefoon: 043-652547.
SUZUKI Swift 1.0 GL, m. '85,
’3.450,-, 5-bak, zeer zuinig,
i.z.g.st. 045-217268.
Te koop Toyota CARINA II
bwj. Nov. '91, met veel ex-
tra's, 1c eig. 04492-5714.
TOYOTA Starlet 1.0, 12 V,
bwj '86, mooi en zuinig. Tel.
045-215516/231014.
Toyota STARLET 1.0 DX,
12 klepper, 46.000 km, bwj.
'87, ’ 6.250,-. 045-729036.
TOYOTA Starlet 12 Vilise,
bwj. '88, R.D.W.-gek., nwe.
banden, i.stv.nw. ’ 6.950,-.
Telef. 045-223090.
Toyota COROLLA 1300 S
XL, 77.000 km, rood, bwj.
'87. Mooie auto. Tel. 045-
-456487.
Te koop TOYOTA Celica 1.6
Liftback, bwj. '82, APK 5-95,
vr.pr. ’ 2.200,-.g 046-743480.
Te k. STARLET 1.3, 3-drs,s-
-bak, bwj. '87, ’7.200,-. Te-
lef. 04954-2153/ 1685.
Te koop TOYOTA Starlet 13
XL, bwj. '89, 42.000 km.,
’8.950,-. Tel. 046-331162.
Autom. TOYOTA Corolla 1.3
LX, 3-drs., zeer mooi,

’ 6.950,-. Tel. 046-337277.
Toyota STARLET 13 XLi
12V, 5-drs., nw. mod. '92,
zeldz. mooi, schadevrij, km.
stand 46.000, kl. grijsmet.

’ 13.750,-. g 043-254462.
TOYOTA Tercel 1.3 TX, 3-
drs., 5-gang, m. '85, koopje,

’ 1.950,-. Tel. 046-583015.
Te koop Toyota COROLLA
16 XL Hatchback 16V, bwj.
'88, km.stand 59.000, i.z.g.
st., ’11.750,-, event. inruil
mog. Tel. 045-246059.
Te koop TRIUMP Spitfire
cabrio, wit, '74, ’ 9 990 -
Telef. 04498-58538.
Te k. PASSAT 1.6 diesel
stationcar, 5-drs., bwj. '87,
vr.pr. ’6.750,-. W. de Rijke-
■straat 11, Kakert/Landgraaf.
Te k. VW GOLF GTi, APK
sept '95, vr.pr. ’ 1.850,-.
Telefoon: 045-445334.

VW GOLF 1800i, bwj. april
'94, 31.000 km, 1e eig.,
alarm, stbekr., cd-inst,
’27.500,-. Inr. mog. 046-
-528336 b.g.g. 046-581841.
VW JETTA '85 i.z.g.st, el.
schuif/kanteldak, APK '95.
Telefoon: 04458-1690.
VW GOLF 1.6 CL, '90,
schuifdak, mooie auto,

’ 12.750,-. Tel. 046-520789.
Prachtige GOLF GTi, rood,
'85, sp.velgen, sch.dak, ie-
dere keur. toegest,

’ 6.950,-. Tel. 046-370658.
Te koop GOLF C automaat,
50.000 km., i.z.g.st, grijs-
metallic. Telef. 045-413401
na 12.00 uur.
GOLF Madison 1.61, eind '90,
stv.nw., ’ 13.900,-, mr.
mog. Tel. 046-583015.
Te.k. VW GOLF 1800 GT, s-
drs., kl. grijs, zeer mooie au-
to met div. extra's, vr.pr.
’7.700,-. g 046-516062.
Te koop VW GOLF cabrio,
kleur rood, bwj. '80, mod. '90,
sportw. Ree. inter. enz., vr.
pr. ’8.750,-. Telefoon: 045-
-720489 Of 712685.
Te k. GOLF GTi, bwj. '86,
antraciet, zeer mooi, vele
extra's, inruil event mog.
Telef. 046-753964.
Te koop VW GOLF 1.61
Madison, bouwjaar 11-'90,
’12.750,-. Tel. 046-511293.
Te k. GOLF GTi, 5-deurs,
bwj. 12-'B6, APK, vr.pr.

’ 8.750,-. g 045-427835.
Te k. VOLVO 440 GL, bwj. 9-
91, kl. wit, 1.m.-velgen,
71.000 km, vr.pr. ’16.900,-.
Telefoon: 046-518010.
VOLVO 440 GL inj. 102 pk,
beigemet., 44.500 km, 1e
eig., bwj. jan. '90, ’15.950,-.
Tel. 045-453085.
Van part. VOLVO 460 GL,
bwj. 22-10-91, 37.000 km,
div. extra's, in pr.st, onderh.
boekje. Tel. 045-318748.
Te k. VOLVO 440, kleur wit,
bwj. '91, i.g.st, vraagpr.
’15.500,-. g 046-526739.
Te koop nw. model 440, v.
NedCar medew., bwj. 11-'93,
14.500 km, roodmet, veel
extra's. 046-518724.
Te k. VOLVO 340 GL, bwj.
'86, pr. ’4.500,-. Telefoon
045-717781.
Te koop gevr. LOOP- sloop
en schadeauto's, gratis op-
halen. g 045-228604. ,
Te koop gevr. loop-, sloop-
en SCHADEAUTO'S, wij
betalen een redelijke prijs,
en halen alles gratis af. Tel.
04405-2074.
Te k. gevr. alle merken au-
to's. Bet. HOOGSTE prijs!!!
045-416239 tot 21 u. open.
Auto Kaldenborn bet. de
HOOGSTE prijs voor uw au-
to, ook Lada's. 045-411572.
F. v. OPHUIZEN autohandel
biedt aan: Ford Fiësta XR2i
'91; Ford Escort XR3i cabrio
'84; Peugeot 205 XS '87;
VW Polo coupé 1.3 C '86;
Opel Kadett 12S '86; Fiat
Uno 60 S, 5-drs. '87; Volvo
340 diesel, 5-drs. '87; BMW
316 LPG '85; Renault 11
GTD '86, Mazda 626 coupé
2.0 GLX '86; Citroen BK 14
RE 5-bak '84; VW Caddy D
'86; Fiat Uno 45S 5-bak, 1e
eig. '85; 3x Ford Siërra 16L
'84/'B5; Nissan Micra 1.0 DX
'83; Ford Escort 1.3 L 5-drs.
'81; Ford Taunus 16 Bravo
'81; Citroen Visa 17 RD 11-
-'B6; Peugeot 104 ZL 1e eig.
'84; Peugeot 305 GL '84;
Toyota Corolla LB 1.3 DX
'80; Opel Ascona 16S '82;
Opel Ascona 1.9 aut. '80

’ 1.000,-. Inkoop, verkoop,
financ. Div. inruilers. Akerstr.
Nrd. 52C, Hoensbroek. g 045-
-224425. Geopend van 10-
-18 uur, zat 10.00-17.00 uur.
Te koop gevr. loop-, sloop-,
schadeauto's, tev. AUTO-
WRAKKEN Ook na 18.00 u.
g 045-232075 Of 214403.
Te koop gevraagd voor ex-
port: LADA'S + Skoda's enz.
bwj. '85 t/m '90, direct con-
tant geld. Auto Roberts,
Heirstraat 8, Urmond. Tel.
046-332352.

Autocentrum P. VEENSJToyota Celica 1.6 ST I
extra's, '90 ’ 26.900,-;,!
San 100 NX veel extra s
’24.750,-; Opel KadetlJ
S GL 3-drs. '88 /U-I
Opel Kadett 1.4 i
’14.900,-; Opel Vectra J
GLS 5-drs. '90 ’203
Mazda 1.8 LX 626 _
car t'B9 ’14.900,-; <"[
323 1.3 GLX 4-drs
’21.750,-; Mazda 323 1
'88 ’ 10.500,-; Toyota
rolla 1.3 SLX 4-drs

’ 8.250,-; Suzuki Swi«J
GL, bwj. '90, ’l3*!
Toyota Corolla 1.3 XL i
type '89 ’11.400.-; 2
316 i Edition '90 ’2--"
Ford Siërra 1.8 CL 4-dr*
’10.900,-; Volvo 340 £drs. '85 ’4.250,-; *■"Swift 1.3 GL 4-drs

’ 19.250,-; Opel Corsa.
S '87 5-drs. ’ 7.500,-; 1
da 2200 E diesel,
’22.000,- mcl. btw. «
garantie, inruil, finanjjjj
Autocentrum P. Veay
Valkenburgerweg 13, <
rendaal. Tel. 045-75299gy
Wij geven het MEESTE .
uw auto. U belt wij *?.
045-423973, ook 's avg^
Uw AUTOVERZEKEJ]
met no-claim-besct"*
na 2 jaar schadevrij "l
Max Hendriks, Bom
04498-55050. .__>
Te k. gevr. loop-, si-0?.
SCHADE-AUTO'S. 'elke redelijke prijs. Ga 'halen, g 045-213852; <
Opel REKORD Berlin»J
bwj. '78, APK, in goede ,
Telefoon 046-756286. 4
Autobedrijf John I<OJ-*|
biedt aan ANWB 9f'iauto's met 15 maande'w
rantie en nationale a" 4
Mercedes 190 E 2-J <■
ace. '91; Audi 80 1° 4
blauw '91; Alfa 33 \_
'91; Daihatsu Charade ’'91; Ford Orion 1.6 ■> I
'91; Ford Orion 1 4' Jl _
Scorpio 2.4 i CL 5-f" iScorpio 2.0 Cl 5-d?' I
Siërra 2.0 i DOHC div- <
Honda Civic 16V Sed?'
Honda Accord 2.0 tj >>
Kadett Sedan Club <*> '.«
dett aut. 72.000 km.»°'P
dett aut. 1.6 5-drs. °V'
sa 1.2 GL '87; Ford.,
1.3 L '85; Fiat Uno 75 *y
'90; Volvo 440 Gl °'$.
'90; Peugeot 205 G' s**
'89; Peugeot 309 GL $
'88; Renault 19 GT* -
made '90; Renault i\ I
grijsmet. '86; Citro©"^Leader '87; Sèat lbo» , 1
zwart '89; Seat Ibiza ". I
VW Golf Turbo D /^ J
Jetta 1.6 CL '88; Aud f*
'86; FSO Polonez ]; tf
Lada 2104 station /
ta Carina 1.6 '88, W&
Galant T.D. '86; Seai^SKi '84-'B5; Opel *M
2.5 E '84; Fiat Panda
'86; VW Golf GTD *V
Volvo 240 GL 2-J gL f
briolet: Mercedes 3* .*"

st. '86; BMW 325. c& i-
Alfa Spider 2,0%;
vette cabriolet 74. ",-g n
zu Trooper TD van»
jero T.D. geel kent»» ■Landrover 88 Hardg »
Bestellers: Citroen n j
veebak. Div. inrutó^ fr
’5OO,- tot /2-^nd.^rantie 3 tot 15 '"W.
’7.500,-. Kom »"qp »,
kijken en vergelijken *
verkoopterrein en
showroom. ANWB 9 af^auto's met * W** 9 «
en nationale autopas «*

114, Heerlen (2<W '^
ir

disco Peppermili)-
-426995^«426a___rjj--j3 '
Te koop OPEL **** "*-$
stationcar, 5-vers' ■■ .
km.st 157.000, Jj; f
zeer goed ot&Wg&A
Te koop Ford S«J.
bwi- '85. Z#Jo?H’ 3.7so^Tet_ofs^<: ■

410^ nov ,84i keneka"' Inov. '95, geel k*L s_ir- J
st, ’5.750,-. OO'r^-/
Bingelrade. -7vs

zie verder pag'na
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UTRECHT - Een „koninklijk"
besluit noemde mr. Leuftink gis-
teren het akkoord dat de stichting
Wereldruiterspelen (WRS) sloot
met de 244 crediteuren. Hij doel-

In het nieuwe Sportcentrum in
Eindhoven zal van 2 tot en met 6
november de Wheelchair Tennis
Masters gehouden worden, met
deelname van 's werelds beste
rolstoeltennissers. Monique
Kalkman en de Weertse Chantal
Vandierendonck vertegenwoor-
digen ons land.

toernooi van het Portugese Sa-
tellite circuit in Bicuda in deeer-
ste ronde een nederlaag moeten
incasseren tegen de Tsjech
Schepneck, 6-3, 6-1. Merry heeft
te weinig punten verzameld om
aan het Masters toernooi mee te
mogen doen.

Camiel van den Hoek is er niet in
geslaagd zich voor het hoofd-
toernooi van het Rijnkom Herfst
toernooi te plaatsen. In de derde
ronde van de kwalificatie was
Benno Olden- hoff iets te sterk
voor Van den Hoek, die met met
7-5, 6-7 (6-8), 6-3 verloor.Mare Merry heeft in het derde

SHEFFIELD - Rogier Wassen
blijft in het Engelse Satellite cir-
cuit goed presteren. Hij bereikte
gisteren de kwartfinale door de
Brit Michael Wyeth in twee sets
(6-4, 7-5) te verslaan. Zijn dubbel-
spelpartner Christian Schaff-
kens is de volgende tegenstan-
der van de Limburger.

Rehhagel heeft geen geheimen
Slechts supporters Werder Bremen zijn bang voor Feyenoord

de daarmee op het hoge gehalte
blauw bloed dat door de aderen
van twee van de drie bestuursle-
den van de stichting stroomt en
het feit dat koningin Beatrix de
beschermvrouwe is. Adel wekt
immers vertrouwen. Nietwaar?

Met aan het hoofd jonkheer mr.
Octave van Nispen tot Sevenaer,
jonkheerAernout Loudon en Jac-
ques van Leeuwen konden deWereldruiterspelen deze zomer in
Den Haag niet meer stuk. Althans
dat dachten de bedrijven - van
groot tot klein - die meewerkten
aan het welslagen van het groot-
ste sportevenement in Nederland
sinds de Olympische Spelen van
1928.
Nauwelijks drie maanden later zit
een deel van de geldschieters fi-
nancieel aan de grond. De stich-
ting WRS kon niet uitbetalen en
kampt met een schuld van 13,2
miljoen gulden. De voorlopige
surseance van betaling werd
woensdag tijdens de crediteuren-
vergadering op de rechtbank in
Utrecht verlengd tot en met 25 fe-
bruari 1995. Voor die tijd moet de
stichting de schuldenlast flink te-
rug brengen.

sport in cijfers
TENNIS
Hongkong. Mannen. 1,2 miljoen gulden
(invitatietoernooi) Rode groep: Eltingh -Byron Black 6-3 6-2, Sampras - Wayne
Black 6-1 6-4, Bruguera - Pescosolido
6-2 6-4.

Lyon. Mannen. 1 miljoen gulden Eerste
ronde: Medvedev - Nargiso 6-3 4-6 6-4,
Ferreira - Zoecke 6-7 7-6 6-3, Boetsch -Rascon 6-1 3-6 6-2, Rafter - Björkman
6-3 6-3, Hlasek -Leconte 6-3 6-1. Tweede
ronde: Roux - Delaitre 6-1 6-4.

Wenen. Mannen. 600.000 gulden. Eerste
ronde: Ivanisevic - Stark 6-4 6-2, Agassi- Adams 6-4 6-2. Tweede ronde: Thoms -Kucera 6-4 6-2, Korda - Enqvist 6-0 6-3,
Gaudenzt - Antonitsch 6-2 6-2.
Peking. Mannen. 545.000 gulden. Twee-
de ronde: Jarryd - Wheaton 5-7 6-3 6-1.
Olhovski - Pereira 6-4 6-2, Chang -
Grabb 6-3 6-4, Nydahl - Leach 6-4 6-3.

Brighton. Vrouwen. 720.000 gulden.
Eerste ronde: Huber - Lisjovtseva 6-4
3-6 6-4, Maleeva - Hack 6-3 6-2, Vento -
Helgeson 6-3 7-5, Novotna - Kruger 2-6
6-0 6-4, Neiland - Basuki 4-6 6-3 6-3. Ha-
lard - Gigi Fernandez 6-4 5-7 7-6. Twee-
de ronde: Martinez - Ritter 6-3 6-4, Babel- Fendick 6-4 6-7 6-3.

VOETBAL
Dunmam. Vriendschappelijke inter-
land Saudi-Arabië - Verenigde Staten
2-1 (0-0). 53. Jaber 1-0, 57. Klopas 1-1
(strafschop), 90. Guechayane 2-1.

Susteren.Voorronden Nederlands kam-
pioenschap: Limburg-Nijmegen (meis-
jes onder 14 jaar) 3-1.

BRIDGE
Rayon Geleen-Sittard. Groep A: 1. De
Cooker-Lindeman 63,50%, 2. Rutten-
Westgeest 60,42%, 3. Van de Hoogen-
Petit 54,17%. Stand: 1. Bisschops-
Paques 283,41%, 2. Rutten-Westgeest
281,33%, 3. Hamers-Hermans 270,10%.
Groep B: 1. Anedda-Kars 61,81%. 2.
Echtp. Moust 60,42%, 3. Mostard-Van
Neer 59,17%. Stand: 1. Leunissen-
Raedts 276,35%, 2. Picot-Salden
275,83%, 3. Anedda-Kars 264,57%.

Rayon Heerlen-Kerkrade. Groep A: 1.
Diederen-Elmendorp 67,92%, 2. Holle-
mans-Winkels 60,42%. 3. Benda-Roes
55,83%. Groep B: 1. Sniekers-Beijneveld
en Houben-Geurts 59,72%, 3. Smeets-
Quaedvlieg 59.36%. Stand: 1. Diederen-
Elmendorp 302.36%, 2. Maas-Van de
Ven 280,00%, 3. Echtp. Weisscher
265,00%.

Rayon Maastricht. Groep A: 1. Mas-
seus-Narinx 65,00%, 2. Bartholomeus-
Aussems 56,00%), 3. Van Alphen-Brone-
kers 50,00%. Stand: 1. Masseus-Narinx
284,00%, 2. Van Alphen-Bronekers
260,00%, 3. Bartholomeus-Aussems
246,00%.

sport kort
" SEGOVIA - Pedro Delgado
wordt ereburger van zijn woon-
plaats Segovia. 'Perico' is bezig
aan zijn laatste kilometers als be-
roepsrenner. De 34-jarige Span-
jaard rijdt zondag in eigen stad
nog een criterium en vervolgens
met Miguel Indurain drie koers-
jes op Gran Canaria.

" VOETBAL - Toni Polster wil
meer salaris van I.FC Köln, an-
ders gaat hij in Oostenrijk of
Griekenland voetballen. De
30-jarige Polster is de spits van
het Oostenrijkse elftal. De Duit-
se club is bereid zijn contract
open te breken.

" TENNIS - De KNLTB heeft
het afgelopen jaar (1 september
'93-31 augustus '94) het leden-
bestand met ruim vijfduizend
personen zien groeien tot een to-
taal van 743.531. Na de KNVB
met rond een miljoen leden is de
tennisbond qua ledental de
tweede sportbond van Neder-
land.

" VOETBAL - Paulo Roberto
Falcao heeft ontslag genomen
als bondscoach van Japan na het
teleurstellende optreden van het
elftal tijdens de Aziatische Spe-
len. Falcao was opvolger van de
Nederlander Hans Ooft die op-
stapte nadat hij er niet in was
geslaagd Japan naar het WK in
Amerika te loodsen.

" HANDBAL - De heren van
Caesar, uitkomend in de eerste
divisie, werken zondag hun in-
haalduel tegen EDH Delft af.
Plaats van handeling sporthal
De Haamen Beek (15.40 uur).

Van onze correspondent
s^__ MARCEL JOOSTEN

Roda JC aan slag

rard ken verdedigde met snoei-
Voo basketball de drie punten
drier ;Prong, terwijl Weert vanaf de
**_r, *Ü*ntscirkel de zaak wilde force-er h

Uep dus traditioneel fout af
r v°*id Limburgers, die zondag-
de d 'n de Bosche Maaspoort voor
«en st ,keer Pinnen acht dagen op

erke tegenstander als Canoe

fler. k noopt zondag weer te kun-
Sofyp^.nikken over de Amerikaan

o*iin (spierblessure) die in
"gen node werd gemis

ROTTERDAM - Angst voor Feyenoord bestaat bij Werder
j^men hooguit in kringen van supporters. Slecht een mini-
male afvaardiging uit het Weser-stadion verschijnt vandaag in
3*Kuip, voor de eerste ontmoeting in de tweede ronde van de

Cup voor bekerwinnaars.

verband nagenoeg uniek is in het
voetbal. „Maar er bestaat niet zoiets
als het geheim van Rehhagel. Ik
werk hard, ben geïnteresseerd in de
club en heb goede mensen om me
heen. Dat is alles." Rehhagel be-
weerde in al die jaren geen dag ziek
te zijn geweest en geen moment va-
kantie te hebben gehad.

we er maar het beste van hopen. De
relatie tussen de clubs Werder Bre-
men en Feyenoord is zeer goed. De
supporters zouden daar een voor-
beeld aan moeten nemen."

K^y Lemke, de manager van de
J^tse topclub, verklaarde gisteren
i) aankomst in Rotterdam dat er
L*°hts 350 aanhangers verschijnen
( Plaats van de aanvankelijk ver-*chte tweeduizend. „Uit vrees
tor massale vechtpartijen", zei

Mik begrijp het niet. Wij ko-leh als vrienden."

Naast bekers verdiende hij miljoe-
nen voor de club. Rehhagel heeft
oog voor onbekende spelers met
grote talenten. Hij haalt ze voor wei-
nig en verkoopt ze voor veel. Voller
en Riedle zijn voorbeelden van
voetballers, die onder Rehhagel
doorbraken naar de internationale
top. Herzog, Bassler en Eilts staan
op het punt te volgen.

[J^d slapen zal Lemke niet. „Ge-
' ben ik pas als de wedstrijd

l °rbij is en de fans elkaar niet de
*"sens hebben ingeslagen. Laten

Werder Bremen speelt al ruim tien
jaar vrijwel onafgebroken Euro-
pees. Nooit eerder werd een tegen-
stander uit Nederland geloot. Reh-
hagel, de gelouterde trainer van de
Noordduitsers, was verheugd over
de primeur. „Feyenoord speelt ty-
pisch Hollands. Zeer aanvallend,
met 'echte' vleugelspitsen. Daar-
naast heeft de club een heel mooi
stadion. Ik verheug me op een En-
gels sfeertje in een volleKuip."LanécheBSW

Weer onderuit
tegen Donar

Ondanks de flitsende start in de
Bundesliga is Rehhagel niet geheel
onbezorgd in Rotterdam gearri-
veerd. De robuuste verdedigers
Borowka en Beiersdorfer zullen
ontbreken in de Kuip, wegens lang-
durige blessures. Winston Rufer
landde op Zestienhoven met een
pijnlijke achillespees. De Rus Best-
jastnits, in principe de „vierde" bui-
tenlander, wordt als eventuele ver-
vanger in de spits achter de hand
gehouden.

In zijn hart hoopt Rehhagel dat de
massale steun van het publiek
Feyenoord zal verleiden tot het spe-
len van een zeer offensief spel. De
Duitsers kunnen dan naar hartelust
hun kunsten in de uitval vertonen.
In vier uitwedstrijden haalde Wer-
der dit seizoen al zeven punten. In
de laatste twee thuisduels daarente-
gen kreeg de clubzes treffers tegen.

Werder Bremen is in Duitsland de
club van het collectief, Rehhagel is
er de grote man. Hij voerde de for-
matie naar landstitels, nationale
bekers en zelfs een Europa Cup.
Zhn positie aan de Weser is onaan-
tastbaar. Rehhagel is al weer bezig
aan zijn dertiende seizoen in Bre-
men.

Hij weet dat een dergelijk dienst- " Otto Rehhagel, peinzend aan de vooravond van Feyenoord-
Werder Bremen. feyenoord speelt typisch Hollands". Foto: ANP

Welk resultaat door Werder in Rot-
terdam als gunstig wordt be-
schouwdkon Rehhagel niet zeggen.
Gezien de staat van dienst van de
club is dat ook nagenoeg onmoge-
lijk. Werder haalde in Europees ver-
band de gekste resultaten, kwam
vaak terug uit volstrekt verloren po-
sitie. Vorig seizoen bijvoorbeeld
werd in de Champions League thuis
in het laatstekwartier tegen Ander-
lecht een 3-0 achterstand omgebo-
gen in een overwinning van 5-3.

|$°NINGEN - Voor de basket-
IQers van Lanèche BSW is het per
IJj Qlue onmogelijk in een pril sta-

ï-ri Van ac competitie in Gronin-
|^' van VGNN Donar te winnen.

I.h( j '2-66 gingen de Weertenaren
.p na verschillende kansen
!>en om zeep te neDDen gehol-

lief-f laatste 13 minuten werd maar
'»vOrJ f. 1 keer gemist vanaf de vrije-
JU waardoor de Groningers
!werffn 2etel naar de overwinning
f-'uel n Sedragen. Het grimmige

Ï'n A WaarDÜ volgens de Weertena-
ac jre, scheidsrechter behoorlijk de

fe ~*i* aar»maakte, werd uiteinde-
r6sli tSeconaen voor tyd definitief

Johnson beschuldigt
huidigesprinttop

ÏW y**? ~ Voormalig sprinter
schor t nson' voor het leven %e~
dat SJ- wegens doping, zweert
sPri ♦

gehele hedendaagse
len „"°P stimulerende midde-
dat 8^bruikt. „Geloof je nou echt
van »Te d°n.inerende sprinters
d.at

"u w«l schoon zijn? Denk je
c°rd<Ti mensen die in 1994 re-
dari loPen minder gebruiken
deri,a^enen die dat in 1988 de-
Car,ari| tuurliJk niet", aldus de
<*e FV sm een interview met
John e sP°rtkrant I'Equipe.
Jaar p werd in 1988 voor twee
test .Rehorst na een positieve
len jnH?6*l*s de Olympische Spe-
le, j? *?e°el. Zijn gouden medail-
w*rrJ waald °P de 10° meter,
ke erd nem ontnomen. Johnson
Vori e. na twee jaar terug, werd
l*et _f«_Kaar °Pnieuw betrapt op
vol_fp. ilk van steroïden en ver-
-Ik rt_? sievenslang geschorst,
rnjjnueed destijds hetzelfde als al
Jw 50ncurrenten. Ik had de
*-**-. B

lk tè B°ed was- En ik
Cariadeen Amerikaan, maar een
kojv. van Jamaicaanse af-

*M . verhaalde Johnson.

VANDAAG

prijsvragen
Duitse Lotto 42. Trekking A: 16- 18 - 34 - 38- 42 - 43. Reservegetal: 6. Trekking B: 11 - 19- 28 - 43 - 44 - 45. Reservegetal: 41.
Spel 77: 4091318. Super 6: 724924. (onder
voorbehoud)

Profs verzorgen
trainingsstages
MAASTRICHT - Limburgse
profvoetballers verzorgen deze
week trainingsstages voor de
jeugd bij enkele amateurclubs.
De-afgelopen dagen leidden en-
kele MW'ers en Roda-spelers de
trainingen bij MW'O2 en Huls-
berg. Vandaag zal een aantal
Roda JC'ers en Fortunezen de
oefenstof in praktijk brengen bij
de jeugd van Hulsberg.

Geslaagde rentree
Pete Sampras
HONGKONG - Pete Sampras,
op dit moment de beste tennis-
ser van de wereld, heeft in Hong-
kong een geslaagde rentree op
de baan gemaakt. De Amerikaan
versloeg in een demonstratiepar-
tij Wayne Black uit Zimbabwe in
twee sets: 6-1 6-4. Het was deeer-
ste officiële wedstrijd van Sam-
pras na zijn bovenbeenblessure
vorige maand in de Davis Cup-
wedstrijd tegen Zweden. „Sweet
Pete" zei na afloop dat hn' over
vier weken bij de ATP-finale in
Duitsland vrijwel zeker aanwe-
zig is. Sampras het weten dat de
achterliggende tijd de frustre-
rendste periode was uit zijn
loopbaan. „Tot aan mijn enkel-
Diessure dij ne. u s> upen verliep
het jaarperfect voor me. Daarna
heb ik alleen maar problemen
gehad."

Wendlinger draait
weer rondjes
JEREZ - Vijf maanden na zijn
zware crash bij de Grand Prix
van Monte Carlo is Karl Wend-
linger teruggekeerd in de cock-
pit van een formule 1-bolide. De
25-jarige Oostenrijker reed giste-
ren op het circuit Paul Ricard in
Le Castellet testritten in de Sau-
ber-Mercedes. Vandaag gaat
Wendlinger opnieuw het circuit
op. Daarna wordt beslist of hij
zal deelnemen aan de laatste
twee Grote Prijzen»van dit sei-
zoen: 6 november in Japan en 13
november in Australië. Na zijn
ongeluk in Monaco lag Wendlin-
ger negentien dagen in coma.
Destijds geloofde niemand dat
hij ooit in de formule 1 zou te-
rugkeren.

Dossier skiester
Maier gesloten
BONN - De openbare aanklager
in München heeft het dossier
over de verongelukte skiester
Ulrike Maier gesloten. Hij is tot
de conclusie gekomen dat de or-
ganisatoren van de wedstrijd in
Garmisch-Partenkirchen, vorig
seizoen, geen blaam treft. De
26-jarige Oostenrijkse brak haar
nek tijdens een wereldbeker-
wedstrijd, nadat ze op een recht
stuk van het parcours de contro-
le over haar ski's was kwijtge-
raakt. Volgens de openbare
aanklager heeft de organisatie af-
doende veiligheidsmaatregelen
genomen. De verloofde van
Maier, die een schadevergoeding
probeert te krijgen ter bekosti-
ging van de opvoedingvan doch-
ter Melanie, noemde de beslis-
sing van de openbare aanklager
schandalig.

Handballers wacht
zware opgave
WENEN - De Nederlandse he-
renhandbalploeg , wacht een
zwaar karwei. Voor de kwalifica-
tieronde van het Europees kam-
pioenschap is het team inge-
deeld in een groep met Macedo-
nië en Bulgarije. Als Oranje zich
plaatst, volgen onder meer Hon-
garije en Tsjechië als tegenstan-
ders in de tweede ronde op weg
naar het EK '96 in Spanje. Het
lot was de Nederlandse dames-
ploeg gunstiger gezind, zeker
wat betreft de eerste ronde. Dan
treft het team Italië en Zwitser-
land. Bij plaatsing voor de vol-
gende ronde wordt het moeilij-
ker met tegenstanders als Rus-
land, Zweden en IJsland.

Forse winst
WK voetbal
LOS ANGELES - Het WK voet-
bal 1994 heeft meer dan honderd
miljoen gulden winst (zestig mil-
joen dollar) opgeleverd. De cij-
fers zijn gebaseerd op een onder-
zoek van een onafhankelijk
accountantsbureau. Voorzitter
Peter Ueberroth van het organi-
satiecomité noemde de winst
verbluffend. „Niet alleen op
sportief gebied is het WK in de
Verenigde Staten een groot suc-
ces geweest, financieel overtreft
het alles," zei Ueberroth in een
verklaring. „De verwachting was
een derde deel van het bedrag
dat we nu hebben overgehou-
den." De meevaller van veertig
miljoen dollar wordt geïnves-
teerd in het promoten van het
voetbal in Amerika.

Boskov nieuwe
trainer Napoli
NAPELS - Napoli heeft trainer
Vincenzo Guerini ontslagen. Vu-
jadinBoskov is zijn opvolger. De
63-jarige Serviër was eerder oe-
fenmeester bij onder meer Real
Madrid, Feyenoord, Lazio Roma.
Sampdoria en FC Den Haag.
Boskov gaat ongeveer een half
miljoen gulden verdienen bij de
Napolitaanse club die in de Itali-
aanse Serie A na zes wedstrijden
in de onderste regionen vertoeft.
Guerini werd in Porto op de
hoogte gesteld van zijn ontslag
na het 1-1 gelijkspel tegen Boa- ',
vista in de Uefacup.

Lucky 10:
2-3-6-7-10-11-15-19-23-32-36-38-53-55-56-60
67-70-72-79. (onder voorbehoud).

VV Heer
slaat alarm
Vt\~ Het bestuur van VV
heeft J*eeft alarm geslagen en
avond oor aanstaande maandag-verBa_,een buitengewone leden-kla"acring belegd. °e tweede-
8eraaktm in Destuursproblemen
'>Wij l* ; Secretaris Meussen:
V°or2iH ben al geruime tijd geen
ficiëi-. meer en zelfs geen of-
stuurl. Penningmeester. Vijf be-
gin» *"*eden moeten een vereni-
gden Vc-n viernonderd leden

*j har-7* te zware belasting.
Rad ac*den een commissie op
si*i'5i*i'SUurd met de opdracht

°ndF. Destuursleden te vinden.

***- buit resultaat echter. Tijdens
1*1» ,engewone ledenvergade-
?nho7!ilen wiJ °nze leden op de■vrjj^abare situatie wijzen ." Na
Lichts lS ?eer de tweede Maas-
i e»ïba e Din kort tijdsbestek

*** r_^u, maakt dat er bestuurlij-
zjjn

05.45-06.00 Dld 1: Morgenmagazine Sport.
13.07-15.09Ned 2: Studio Sport.
14.55-15.20 Dld 2: Pfiff, sportprogramma
voor jeugd.

17.00-17.10 Dld 2: Heute Sport.
18.39-18.47 Ned 2: Sportjournaal.
18.45-19.10RTL Television: Sport.

19.55-21.55 Ned 2: rechtstreeks Feyenoord-
Werder Bremen.
19.55-22.00 Dld 2: rechtstreeks Feyenoord-
Werder Bremen.
22.16-22.34 Ned 3: Sportjournaal.
22.30-23.30RTL 4: Barend en Van Dorp met
o.a. Peter van Vossen enWillem van Hane-
gem.
23.30-00.00RTL 4: Sport.

In Sneeuwhoogten doorkruist hij
geijkte gebieden als Ötztaler Al-
pen en Berner Oberland, maar dan
wel via vernuftig uitgekiende rou-
tes. Het verrassende van het boek
zit 'cm in de trekkings door onge-
repte massieven en landschappen,
bovendien in tijden dat zich daar
geen hond waagt. Hartje winter of
het vroege voorjaar. Corsica, Atlas,
Kaukasus en IJsland, maar even-
goed Lapland, de Picos de Europa
in Spanje en de Etna. Vanuit de
hoogte geeft hij diepte aan zijn ont-
boezemingen. Verheffend fotomate-
riaal.

Sneeuwhoogten, Europese geberg-
ten op ski's verkend. Ronald Naar.
Uitg. Bosch & Keuning, ’ 59,50.

H.M.

de duim gezogen bureauverhalen,
het zijn altijd story's uit eigen waar-
neming. Elk couloir, elke graat of
piek heeft hij zelf gedaan. Avontuur
puur.

" Roda JC heeft dit voet-
balseizoen de slag aardig
te pakken. In de eredivi-
sie vertoeven de nog on-
geslagen Kerkradenaren
op een fraaie vierde
plaats. Gisteren beproef-
de de selectie van trainer
Huub Stevens zijn kun-
nen in een heel ander
metier. Op de golfbaan
van Brunssum probeer-
den de Roda JC-spelers
voor de ogen van hun di-
recteur Serve Kuijer
(midden) de juiste slag in
de golfsport onder de
knie te krijgen. Voor de
meesten bleek dat een las-
tiger karwei dan de trai-
ningen op Kaalheide. Het
plezier was er zo te zien
echter niet ,minder om.

Foto: CHRISTAHALBESMA

sportboekSneeuwhoogten
Ronald Naar heeft al veel fraaie
boeken over bergsport geschreven
en zoals het een goed alpinist be-
taamt, zit er nog steeds een stijgen-
de lijn in dereeks. Met zyn recente
produktie - 'Sneeuwhoogten, Eu-
ropese gebergten op ski's verkend'- overschrijdt hij puntgaaf een
nieuwe top.
De duizendpoot bedwong in zijn
'wilde jaren' de noordwanden van
Eiger, Matterhorn en Grandes Jo-
rasses. Later deed hij daar nog een
schepje bovenop met de Nanga Par-
bat en de Mount Everest. Die drang
blijft, hij heeft zelfs zijn zinnen ge-
zet op de K2, maar de stijgijzers
verliezen het de laatste jaren gaan-
deweg van de stijgvellen. Toer-
skiën, op de lange latten door de
bergen.
Zijn nieuwe boek is deneerslag van
veertien zwerftochten per ski. Let-
terlijk en figuurlijk buitensporig,
want Ronald Naar is een creatieve
bergklimmer. Hij probeert telkens
iets extra's toe te voegen aan de be-
zigheden op hoog niveau. Geen uit

Roger Wassen in vorm Saskia Bonnen en Ruud Boesten
werden direct toegelaten tot het
hoofdtoernooi.

Van onze correspondent Surseance voor
Wereldruiterspelen
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Auto's
Te koop gevraagd AUTOS
en bedrijfsauto's, schade o
reparatie geen bezwaar
,Steskensstr. 39, Stem. Telef
046-332160.
KARCHER hogedrukreini
gers. Voor verkoop en servi
ce van het gehele program
ma vraag uw Karcherdeale
Collé Sittard, Machinehan
del b.v., Nusterweg 90. Tel
046-519980.
GEVRAAGD Lada's er
Skoda's, bwj. '85-91. 04958-
-91917 b.g.g. 06-52.964552.
Te koop FORD Taunus 1.6
bwj. 77, APK '95, perf.st, pr
’750,-. Telef. 045-317562.
MAZDA 323 1.3 16-V GLX
HB, 43.000 km., '91, zwart,
veri., MX3 velgen, F 4bum-
per, dakspoiler, alarm,
’21.000,-. 04493-5400.
VW GOLF GTi, nov. '87, wit,
lm-velgen, nw.st, vr.pr.

’ 9.750,-. Tel. 043-636523.
TOYOTA Corolla Twincam
16V, rood, bwj. '86. Telefoon
04451-2289 na 18.00 uur.
Te koop DAMATSU Chara-
de, bwj. '86, i.z.g.st, APK
sept '95 met sunr., vr.pr.
’4.000,-. Tel. 043-622134.
Te koop OPEL Corsa 1.4i,
bwj. '90, APK 7-95, pr.n.o.t
k. Telefoon: 045-217588.
Te koop OPEL Kadett 1.2,
77, APK 2-95, vr.pr.
’1.000,-. Telef.: 046-
-524300 tus. 17.30-1900 uur.
Opel C Coupé 1.6 S, bwj. 79.
’2.250,-; VW Kever, bwj.
79, ’4.000,-. Tel. 045-
-318446.
Te koop zeer mooie MER-
CEDES 280S, bwj. 78, i.z.g.
st., APK 9-95, t.e.a.b. Tele-
foon 046-519796.
Te koop LANCIA Delta 1300,
bwj. '84, APK 4-95, vr.pr.
’1.200,-. Telef.: 045-

-uur.
Te koop BMW 323i, bwj. '83.
APK 2-11-95, alarm, cd pi.
versterker, alu. vlgn., pr.n.o.t.
k. Tel. 043-647001
Te koop TOYOTA Corolla
1.8 GL, diesel, sedan, 4-drs.
APK 1-95, i.z.g.st. Tel.:
04406-42331 na 18.00 uur.
Te koop ALFA Romeo 33
1.4 IE L Feeling, 5-drs., kl.

roodmet, bwj. 5-94, 1e eig.,
alle extra's, ’21.500,-. Tel.
043-254462
Te koop FORD Escort 1600
CL, bwj. 6-'9O, i.z.g.st; Ford
Escort RS 1.6i, bwj. 83, i.z.g.
st., org. kenteken. Tel.
04499-4681, na 18.00 uur.

f Te koop FORD Escort 1
! Laser, bwj. '85, rood, APK

15" velgen, vr.pr. ’3.200,-
-(; Telefoon: 043-614308.. Te koop BMW 315 bwj. '83. APK gek. 1e lak, plus extra's

vr.pr. ’ 1.750,-. Ruil/inrui
! mogelijk. Telef. 04752-5611.
- Te koop MAZDA RX 7, bwj

" '80 en Honda XRV 650, bwj
r '89. Telef.: 04498-56259.
' Te koop MERCEDES 190 E

" bwj. 9-'B6, km.st. 105.000
. vr.pr. ’14.500,-. Telef. 045
i 713824.

Te koop OPEL Kadett 1.2 S
1981, hatchback, metallic

’ 1.850,-. Tel. 045-252591.
Te koop SUBARU Station
wagon, bwj. '83, i.g.st, 4
wiel aandr. en vele extra's
pr. ’2.500,-. Tev. voor lief
heb. Citroen CX Athena, bwj
79, ’ 1.500,-. a 045-258576.
Te k. VW JETTA D bwj. '86
bl.metal. nwe. APK, vr.pr

’ 6.500,-. Telef. 04407-
-3046/045-311521.
Te koop CORSA 1200 S bwj
'84, i.z.g.st. pr. ’2.950,-
Telef. 045-259995.
Te koop OPEL Corsa HB
bwj. '87, rood, i.z.g.st. Telef.
043-475530.
Te koop MERCEDES 190E
aut, elec. ramen, s.d., ABS.
c.v., st.bekr., bwj. '83, vr.pr.

’ 11.000,-. 04454-63171.
Te koop HONDA Prelude
automatic type '85, diverse
extra's, in nw.st. prijs
’5.250,-. Tel. 045-417483.
Te koop Opel Olympia RE-
KORD bwj. '58, i.z.g.st. APK,
pr. ’ 9.500,-. 04492-5366.
Bestelwagentje grijs kente-
ken SEAT Terra Van diesel,
bwj. 18-6-92, 1e eig., km.st.
26.000, i.stv.nw., ’ 7.500,-.
Telef. 045-223090.
Te koop MAZDA 323 GLX,
bwj. 87, Iste eig., 3-drs.
zeer mooi, ’7.950,-. Telef.:
043-615547.
Te koop OPEL Kadett 1.6
GT, bwj. '85, rood, i.z.g.st,
’5.900,-. Tel: 043-615547.
Te koop GOLF 1.3, zeer
mooi, bwj. '88, ’8.900,-.
Telef.: 043-615547.
Te k. RENAULT 21 Nevada

'stationcar, bj. '87, 1600 cc
jbenzine, in prima staat, pr.n.
lo.tk.a 043-436031.
i

MITSUBISHI Lancer diesel,
bwj. '85, APK 10-95, i.z.g.
St, ’2.900,-. 046-513425.
BMW 635 CSi, bwj. '85, zeer
veel extra's, in abs. nw.st,
vr.pr. ’18.950,-. Inr. mog.
046-754895 na 16.00 uur.

1 BENZINE kunnen we niet

'~ goedkoper maken, maar we. kunnen wel het verbruik van
uw auto d.m.v. juiste afstel-
ling tot het minimum beper-

' ken, vanaf ’97,95 mcl.
j (bougies, luchtfilter, con-

tactpunten, CO.) en com-
puteruitdraai. We werken

" met een van de modernste
afstelcomputers. A.E.E._ Heerlen. Tel. 045-228041.

■ Te koop VW CAMPER, bwj.
■ 76, nwe. motor etc, kopp.

versleten, verder i.g.st, vr.pr.. ’2.250,-. Div. sportvelgen, 13" Opel Corsa, 15" Steek, 100, 17" banden, velgen Fiat
124 Spider, sportuitlaat Fiat

J X1.9. Tel. 046-376639.
■ Te koop VW GOLF 1.3i, '90,, zwartmetal., LM velgen. Te-

" lefoon: 045-326882.

" Te koop MUNGA Jeep, bwj.. '57, i.g.st., APK, belastingvrij,, ’3.900,-. Tel. 045-443931.
■ Mooie GOLF GLD t. '81,

motor '87, GTi look, sport-
. vlgn. verl. etc. vr.pr.. ’1.850,-. 045-728919.

Te koop BMW 320i, 5-gang,

"' bwj. '85, 4-drs. met schuifd.,, ’6.750,-. a 046-529162.: Auto LAMBRIEX biedt aan:
" Ford Escort 1.6 i CL '87;
! Ford Siërra '83 t/m '86; Audi

100 '85; BMW 520 i '85; Opel
Kadett 1.3 LS 2 x '85; Opel
Corsa 1.3 SR '84; BMW 320i

' '85; Subaru 1.8 stationcar, '83; Ford Fiësta '80 2 x; Su-, baru mini Jumbo '83; Opel
Rekord stationcar '81; Mer-
cedes 230 77; VW Kever
74; Mini 1000 77 etc. Inr. en
financ. mog. Zonder inruil
hoge korting. Schuttersstr.
14, Elsloo. 046-377545.
Te koop gevraagd alle mer-
ken auto's en busjes tot plm.
'87. Auto LAMBRIEX,
Schuttersstraat 14, Elsloo.
Telefoon 046-377545.
Te koop OPEL Ascona, bwj.
'80, vr.pr. ’ 750,-. Telefoon:
043-633002 b.g.g. 631633
na 17.00 uur.
Te koop MERCEDES 190E,
bwj. '85, autom., mr. mog.
Tel. 046-516458.
Te k. NEKAF M 38 Al, 4x4,
bwj. '59, mcl. kenteken. Te-
lefoon 04454-65759.
Te koop GOLF GTi, 16 V,
bwj. '87, met vele dure ex-
tras, 4-drs. ’13.500,-. Tel.:
045-322976.
Te k. geel/oranje Opel KA-
DETT 13 N, bwj. '80, APK 4-
-6-95. 045-711241.
Te koop SUBARU Mini
Jumbo, bwj. '84, APK 10-95.
Tel. 043-219240 of 253886.

OPEL Kadett Combi 16 C
'87; BMW 316 '85; Ford Es
cort 14 CL '87; VW Passa
Combi '81; Mercedes 28C
SEL 78; Opel Manta '80
BMW 318 '80; Opel Kadet
aut. '84; Opel Kadett 13 E
'85 met spuitwerk f1.950-, 200, Hoensbroek. S
045-227395.
Nissan SUNNY 2.0 D '91
’13.750,-; Nissan Micra 1.2
'91 ’ 10.750,-; Nissan Micra
1.2 '89 ’7.950,-; Ford Siër-
ra Sedan '88 ’7.950,-; Ford
Escort 1300 '87 ’5.750,-;
Ford Fiësta 1100 '83
’2.500,-; Opel Kadett 1.3
HB '85 ’4.900,-; VW Jetta
GT 4-drs '85 ’5.500,-. Inruil,
garantie, financiering. 045-
-211071. Overbroekerstraal
54, Hoensbroek.
Opel SENATOR 2.5 aut, nw.
model '88, sch.k.dak, radio
cass. cd inst, kl. d.blauw, pr.
’11.750,-. 045-211071.
Te koop HONDA CRX, bwj.
'85, BPM-vrij, ’4.900,-. Te-
let: 045-723736.
OPEL Kadett 1.6i, bwj. '89,
58.000 km, onderh.boekje
aanw. 04954-2153/1685.
Te k. mooie Duitse FORD
Escort XR3, bwj. '82, nw.
banden, 2 lasplaatsen, vaste
pr. ’ 1.400,-. 046-583049.
Te koop MERCEDES 190
2.0 E met sch.dak, sportw.,
enz., bwj. 5-'B3, zeer mooie
auto, vr.pr. ’10.500,-. Tele-
foon: 045-20489.
Te koop FORD Siërra 1600
CL Sedan bwj. eind '87, zeer
mooi, ’ 5.750,-. Telef.
04406-14307.
Te koop OPEL Kadett, bwj.|'82, APK 11-95, vr.pr.
’2.500,-. Tel: 043-625580.
Te koop MAZDA 323 1.5
Sedan bwj. '84, APK 5-95,
pr. n.o.t.k. 046-371842.
Automaat V DAF 66, geh.
gerest, mech. 100%
’1.500,-. Mgr. Feronstr. 74,
Heerlen. 045-217861.
Te k. Mitsubishi SPACEWA-
GON 1.8 bwj. '88, APK 10-
-95, pr. ’18.500,-. Telef 045-
-223479 na 18.00 uur.

Feesten/Partijen
Voor de

MOOIE DAGEN
in uw leven:

BRUILOFTEN
RECEPTIES

Familie-DINERS.
Le POCHON

dOr Brunssum.
S 045-254770.

I ■■- ■ ' ':!
Sloopauto's------------- : —■_»-_.

Te koop gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
A. Korter, a 045-229045.
Te koop gevr. schade- en
oude sloopauto's. Tev. on-
derd. Autosloperij K. KÖR-
FER, 045-227377, Indus-
triestr. 7, Hoensbroek.
Te koop GEVRAAGD loop-
sloop en schadeauto's.
Telefoon 045-228236.
Wij geven de hoogste prijs
voor uw auto, SCHADE-
AUTO en sloopauto. Tel.
045-225774
Te koop gevraagd LOOP-,
sloop- en schadeauto's. Te-
gen redelijke prijs. Gratis af-
halen a 04405-1602.
TmTTTTTTmmmmmmm^^—^mm^mTmmmmmmmmmmw—mmmmmm*

Onderdelen/ace.
Te k. gebruikte BANDEN 13,
14, 15 en 16 inch, mcl. mon-
tage v.a. ’25,-. Autobedr.
Luyten, In de Cramer 50,
Heerlen, tel. 045-719335.
Nieuwe AUTOBANDEN. Al-
le merken en maten. De
laagste prijzen bel voor prij-
zen. Bandenspecialist Abel,
Reeweg 143, Landgraaf.
Telefoon 045-314027.
Te koop diverse maten ge-
bruikte AUTOBANDEN t/m
235/50x16, v.a. ’25,- inclu-
sief montage, balanceren en
garantie. Bandenspecialist
Abel, Reeweg 143 Land-
graaf. Tel. 045-314027.
Te koop TREKHAKEN voor
bijna alle typen auto's met
onderbouwen en aansluiten

’ 150,-. Tel. 045-229667.
Tevens trekhaken te koop
gevraagd.
Ink./verk. goede gebr. AU-
TOBANDEN. Passartweg
39, Heerlen, a 045-222675.
Autolicht, -alarm te koop.
Bel voor info: EAB. Tel.
04407-2035.
Te k. USA-VELGEN 4 Cra-
gar 7x15/ Bxls ’950,-,
4 Firebird 7x15/ Bxls ’550,-.
Tel. 046-515713.
Te koop 4 VELGEN en ban-
den, 195x15, voor Suzuki
’550,-. Telef.: 046-510923.
Mooie SPORTWIELEN 205-
-14 van Chevrolet of Pontiac,

’ 575,-. a 043-478985.
SPOILER uitbouwset van
Audi coupé, rood, ’400,-.
Telefoon 043-478985.

PICCOLO'S
045-719966

Aanhangwagens
'iTe k. AANHANGWAGEN
van travelsleeper, ’ 500,-.
Tel. 04457-2453 na 17 uur.

.Te koop AANHANGWAGEN
160 x 95 cm, ’275,-. Telef.
04493-1052.
Te k. AANHANGWAGEN, L
2 mtr., br. 1 mtr., h. 0.40 mtr.. pr. ’450,-. Tel. 046-511907.
Te koop dubb. Asser AAN-
HANGWAGEN, 3.00x1.40x-. 0.40 mtr. met pap. en aan-
hangwagen. a 045-720602.
Te koop AANHANGWAGEN
enkel-as, prijs ’ 600,-.
Telefoon: 046-334798.
Te k. nw. AANHANGWA-
GENS, 1.00x2.00 mtr. en
1.25x2.00 mtr. 045-213988.
Als u ons voor 12 uur
's morgens belt, staat uw
PICCOLO de volgende dag

1al in het Limburgs Dagblad.I Tel. 045-719966.
I —————■_——!———————

Motoren
De laagste MOTOR-PRE-
MIES met aanvangskorting
tot 45%. Max Hendriks, Bom.
8 04498-55050.
Te k. KAWASAKI GT 550,
kleur rood, met kardanaan-
dr„ bwj. '91, km.st. 11.400,
vr.pr. ’6.700,- mcl. slot en
dubb. tanktas. a 045-325573.
Te koop HONDA KR 600R,
bwj. '87, type '93, ’4.750,-.
Telef. 045-273159.
Te koop KAWASAKI ZZR
1100 bwj. '91, in nw.st. violet,
vr.pr. ’17.250,-. Telef.
04454-64480.
Te k. HONDA Super Magna,
bwj. '90, rood, 9.500 mijl, i.z.
g.st, ’13.250,-. a 043-
-212185, na 14.00 uur.
Te k. YAMAHA XV 1000 Ju-
bileum, rood met veel mes-
sing en chroom, bloedmooi,
9.000 km, pr.n.o.t.k. Telef.
043-626235.
FZR 1000 GENESIS bwj.
'89, 25.000 km, wit/blauw, i.z.
g.st. ’7.950,-. 045-317396.
SUZUKI GSX-R, 750 W, bwj.
'92, weinig km's, vr.pr.
’13.995,-. a 045-424111.
Te k. KAWASAKI ZZR 1100,
bwj. '90. Telefoon 045-
-224932 na 18.00 uur.
Te k. SUZUKI GSX 750 E
DOHC 16V, bwj. '83, i.z.g.st,
vr.pr. ’ 5.200,-. 045-423520.
Te k. SUZUKI GS 500 E,
Amerikaanse uitv., bwj. '90,
pr.n.o.t.k. Bel 045-428422.
HONDA typ CBR 600 F, '88,
rood/zilver, geweldig mooi,

’ 8.950,-. a 045-727820

(Brom)fietsen
Te koop OMAFIETS, dames-
heren- kinderfietsen. Tele-
foon 045-257371.
Te koop GIANT Granite,
prijs ’500,-. Telefoon 045-
-257207.
Te koop zeer mooie VESPA
Ciao, bwj. '93, kleur zwart/wit,
sterwielen, prijs ’ 900,-.
Telef. 045-440369.
Wegens ziekte te koop
SCOOTER merk Peugeot
SV 50, bwj. '93, pr. n.o.t.k.
Bergstr. 28, Sittard.
Te k. VESPA Si, bwj. '93,
blauw met sterwielen, vr.pr.
’1.650,-. Tel. 045-742838.
Te k. 2 rode DRIE-
WIELERTJES z.g.a.n.

’ 50,-p.Stuk. 045-457371.
Te koop PUCH Maxi en
Vespa, i.z.g.st Telefoon:
045-422115.
Te koop 2 snorbrommers
wit/blauw '93 en 1 paarsme-
tal. 3 wkn. oud, merk GILE-
RA. Telef.: 045-462869.
Te koop gevraagd loop- en
sloop VESPA en snorbrom-
mer. Telefoon 045-750393.
Te koop PUCH Maxi Special,
i.z.g.st., kl. zwart, bwj. '90,
’650,-. Tel. 045-210747.
Te koop of te ruil div. 60er
jaren BROMFIETSEN. Te
koop gevr sportbromfiets
plm. bwj. '60. Tel. 045-
-317395, na 18.00 uur
Te koop i.g.st. dames- en
HERENFIETSEN ’7O p.st.
100% in orde, a 04409-3300.
Te koop FIETSEN. Telefoon:
043-624192.
Te koop gebr. dames- en
herenfietsen. Ook ATB en
CITYBIKES. a 045-751850.
Te k. Vespa CIAO met ster-
wielen, ’550,-, Vespa Ciao
snor, ’650,-. 045-318033.
Te k. BROMMER Aprilia AF.
1 race-mod., met verzek.
Parallelweg 38, Geleen.
MOUNTAINBIKE Giant, 21-
-versnellingen, ’ 575,-. Tel.
046-745037.
Te k. gevraagd: VESPA,
Puch, snorbrommer en
bromscooter. a 045-321696.
Vespa CITTA Gilera 16 mnd.
oud, in nw.st. pr. ’1.350,-. a
04750-23473.
Wegens omstandigh. te k.
SHIMANO city-bike, 4 mnd
oud, ’500,-. 045-231554.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

f
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Watersport
Te koop orig. ZEILBOOT
Sharpy, bwj. '39, 6 mtr., nr.
H 111, met trailer, ’2.200,-.
Telefoon: 045-456750.

Caravans

Caravan-Import
Feyts

Wegens vakantie zijn wij
gesloten TOT 25 oktober.

Caravan Import Feyts,
Hoofdstr. 84, Amstenrade.

Caravans en vouwwagens
bij RIDDERBEKS, Prinsen-
baan 180, Koningsbosch.
Tel. 04743-2213.
Te koop CARAVAN Adria
Optima 460 TLD, bwj. '92,
mcl. chemisch toilet, water-
tank, voortent enz. Vakan-
tieklaar! Vr.pr. ’ 12.500,-.
Telefoon 043-636523.
CARAVAN te k., in pr.st, 4-
pers., bwj. 78, mcl. voortent,
vr.pr. ’2.750,-. 04457-1407.
Te koop CARAVAN Tee
Weltbummler, opb. 6.60 mtr.,
bwj. '87. Tel. 043-652547.
Te koop HOBBY Prestige,
bwj. '82, z.g.a.nw., zeer
goede caravan, vraagpr.

’ 3.500,-. Tel. 043-630871.
Te k. CARAVAN merk Ho-
me-Car 310, bwj. 1980, led.
gew. 540 kg., 3-4 pers. met
kachel, koelkast, voortent,
luifel, raamluifels, i.z.g.st. a
045-418128 b.g.g. 411893.
Te k. 3 é 4 pers. CARAVAN
Corsar, bwj. '80 met voortent,
luifel, ringverw., ’ 5.000,-.
Tel. 045-258942.
Te koop STACARAVAN met
voorbouw op camping Rei-
gershorst. 046-528281.
Te koop BURSTNER Holi-
day 3900TN, bwj. '93, met
voortent, vr.pr. ’ 15.250,-.
Tel. 04754-85676.
CARAVAN Hobby 440 '94;
460 '90, '94; 520 '90; 400
'92; 350 '91; Caravelair 415
'91; Bürstner 340 '91; 420
'87; Dethleffs 395 '94; Home
Car GTI '88. a 04498-54390.
CARAVAN Hobby 460 T '94,
licht interieur, inbouwtoilet,
voortent, a 04498-54390.
HOBBY 495 '86; 400 '86,
'90; 430 '88, '89; 370 '91;
455 '94; 460 '90; Bürstner
390 '92; Sterkeman 385 '86.
R. v. Gelrestr. 45, Nieuw-
Stadt, 04498-54664.
Te k. BÜRSTNER 390, bwj.
'92, badruimte, geheel com-
pleet, a 04498-54664.
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Campers
Te koop originele VW CAM-
PER, bwj. '80, weinig gel., i.z.
g.st. of te ruil tegen caravan.
Tel.: 046-744053.; Te k. CAMPER VW It. 28, i.z.
g.st, APK 6-95, ’5.500,-.

' Telef. 046-745785.
Vakantie

Te k. CHALET, geh. gere-
noveerd, als nieuw, badk.,
keuken, 180 m 2terras, geh.
gemeub., mooi gelegen
camping/recreatiepark De
Heelderpeel, wegens ver-
huizing, pr.n.o.t.k. Tel. 043-
-630871.

(Huls)dleren
De grootste KENNEL van
Limburg. Alle jonge ras-
hondjes. Meer dan 60 ras-
sen plus gar. en tatoeage. Kl.
America, Th.Watsonln 34
Achel'B). 09-3211644489
Zond, open maand, gesl.
Te k. en te k. gevraagd
PAPEGAAIEN, Ara's en Ka-
katoe's. Inr. mog. Baby's in
voorraad. Tel. 04750-40073.
Te k. gevr. PAPEGAAIEN,
Kakatoe's en Ara's, voor de
kweek. Tel. 04754-84707.
HONDEN-, kippen- en ko-
nijnenhokken v.a. ’195,-.
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, 6464 GA
Kerkrade. Tel. 045-460252.
Boemers, maltezers,
YORKS., west. w. h. terr.,
tekkels, Shi-Tzu's, dw. poe-
dels, Walem 11A. Schin op
Geul. 04459-3097/1237.
RUIGHARIGE Tekkelpups,
dwerg en middelgroot. Tek-
kelkennel sinds '61. Bienert,
Herzogenrath. Telefoon 00-
-49.24063175.
Te k. WEST-HIGHLAND-
WHITETERRIËRS pups,
moeder aanwezig. Telef.
04404-1527.
H.T.I. start begin november
in Schinnen en Geleen weer
zijn nwe. GEHOORZAAM-
HEIDSCURSUSSEN, voor
puppy's, beginners en ge-
vorderden. Voor meer info:
046-377148 / 046-740407.
AQUARIUM 2.70 x 0.60 x
0.60, geheel compleet,
eiken ombouw, ’ 1.500,-.
Tel. 045-426580.
Te k. 7 meter AQUARIUM-
STELLING, 4 mtr hg. Voor
winkel of kweek. Geheel
compleet. Tel. 045-426580.

,Te koop kruising Groenen-
daeler BORDERCOLLIE,
ingeënt en ontwormd. Tel.
04459-1816.

Te koop Duitse STJ
DERS, 10 weken oud,
geënt en ontwormd.
04744-2366 b.g.g. 1734.
Te k. 2 mooie KATERT
gratis af te halen met br>
en voer. 045-45*
Pr. Irenestr. 29 Kerkrade. _
Te k. mooie lieve b*
BOUVIER, 16 mnd., ing"
Tel. 045-259794.
Dierenbescherming
goed TEHUIS voor ge*
lieve kater 6 jaar, poes 7
poes 11 jaar. 8 04409-12*
Te koop Pauwen
DWERGGEITEN. I*
beck 23, Schinnen. !
Te k. Perzische KITÜ
met stamboom, ingeënt.
045-324130.
Goed tehuis gezocht \Kf
KATTEN, witte Rex en
wone kat. Tel. 043-470090;
VERMIST in de buurt
Voerendaal/Heerlen, t
witte Boerenfox met st
halsband, naam: Nicki,
merk: hoog op de poten
gen beloning terug bezof
8 045-714039. _,
Te k. uit gedipt. KEM
pups van West Hit*
Whiteterriers, Malt*
Golden Retrievers en 'bastaardhondjes met $
garantieregeling. Loef
8, Budel-Schcot, 8 M
91851, ook zondag open^
Te koop baby PAPEÖ
EN, grijze roodstaart
amazones. Tevens d*
sprekende papefl*
Bob's Dierenshop ■*tricht. 043-626235.
Te koop AQUARIUM 16
50 x 50cm, compl. met
nen ombouw, pr
Telef. 04408-1537.
Te k. jonge en vol**
DISCUSVISSEN, roo-
quoise. Smeets, Sc"
zerstr. 82, Eygelshoven-
-045-351268. ,
Te k. wegens omsta"'
STAFFORDSHIRE-BU
TERRIËR met stamt).
mnd oud, ml. 045-44262&
Te k. GROENENDE
pup, teef, 9 wk, met st*
ontw. en ing. 04408-2282^
Te k. lieve HOND een
sing New Foundlande'
Golden Retriever, 3 jr. 'weg wegens te kleine \zing, ’ 200,-. 045-2^
na 20 uur 045-273642
Piccolo's in het Lirn"
Dagblad zijn groot i"1
SULTAAT! Bel: 045-71^

Voor Piccolo's
zie verder pagina 2-

_\ Bel 045-719966 Piccolo's voor méérresultaat 8e1045-719966 j
Pers.Kont. Klubs

’l.OOO,- Garantie p.wk
Club zkt. nog 3 DAMES v.a
18-30 jr. 045-416143.
MEISJES gevr. voor bar
middag- of avonduren. 8
04492-2650
GASTVROUW gevraagc
voor privéclub. Tel. 046-
-745814

06-lijnen------------------------------------100% Wild Live Sex
06-9891

Geen wachttijd! 1 gpm.

Live direct apart
ook voor adressen en tel.nrs!

06-340 350.80 (50 cphm).

De Enige
P'Codelijn
Van Nederland die nog

steeds feiloos aangeeft waar
in jouw buurt dus gewipt kan

worden.

06-95.46
1 gpm. Alle Ned. Postcodes.

Adressen
Dames geven hun adres en

telefoonnummer.
06-96.85

24 u/p.d. 100 cpm
BEESTEN

MET 'T VROUWTJE. 1 gpm

06-320.327.26
Direct contact

met DAMES uit heel
Nederland. GEHEEL PRIVÉ

thuis doorgeschakeld.

24 u./p.d. 100 cpm.

BLIND DATE via de telefoon.
Afspraakjes met leuke
meiden, bel 75 cpm.

06-95.95.
HOMOKONTAKTEN
Zoek ie n lekkere

hete jongen?

Gaydating
06-95 18 (75 cpm).

Gratis telefoon-
cov t/nnröfc*A VUUI

VrOUWen
06-4366 of

4fi?Pw"■,Mannen bellen v. ’ 1,-p.m.
Teiefoonsex 06-9713

Super sex 06-9716
Sex direct 06-9718
Sexcontact 06-9635

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

Zoek je RIJPE vrouwen voor
sexkontakt? (Niet commer-

dcci) bét 1 gpm
r\c oen oer coUO-OOU.-^OO.JO.

Rijpe vrouwen willen
sexkontakt

(niet commercieel) 75 cpm.
Dfi-QftQD

Rijpe vrouwen zoeken
jongens voor een slippertje.

ne Q"7CnUO-!_* / DU
75 cpm. AKTIEü!

Zin in'n WIP? Bel de gewilli-
-ge dames direkt 75 cpm

Ofi QP. 77UO JO./ I .
NIEUW! Sexdoorschakellijn:

Vrouwen willen DIREKT
sex Bei nu 75 cpm

06-9 750!
VOLRIJPE vrouwen zoeken

SEX, maar niet-commer-
cieel. 75 cpm.
06-9656.
nieuwe rage

fïfi Qfi (*i'-iUt* cr*v-.w*o

Spreek 'n leuke boodschap
in en luister naar die van
anderen. Vind jij een leuk
iemand of iemand jou, je

wordt direkt live doorverbon-
den. 75 cpm. Vrouwen gratis.

Vrouwen van 35 jaar en
ouder willen

--.. .Uirekt SeX
Bel ze zelf thuis op via

06-9604 (75 cpm).

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

Rijpe vrouwen
zoeken onervaren jongens.

06-9504 75 cpm.
Anonieme

sexdating
Sexkontakt met eenzame

vrouwen. 06-9706 (100 cpm)—■■ -sex voor twee
sexgesprek met n vrouw.
06-320.330.82 (75 cpm)

om ..#%_-_"" Oölïl VOOr d.
snelle SM-kontaktenü

06-320.329.99 (75 cpm).

■ ■ _________«_-.-x-■-♦__Homokontakten
Zoek je 'n hete jongen?
06-320.330.18 (75 cpm)

a .-*—; ~~-Anonieme
sexadresjes van vrouwen
Bel nu 06-9737 (75 cpm).

I nUISDeiSOX
Kies nu zelf de heetste

vrouw en wij verbinden je
djrekt met naar door Be| 06.

9755 (100 cpm).
u«rv,« I*-.+.-.-.-HOITIO-JOngenS
Hoor ze heet lekeer gaan.
06-320.330.88 (75 cpm).

niroktu el"

teiefoonsex
ne,e wouwen wachten op

jou. 06-320.330.91 (75 cpm).~
DJSCreet

sexkontakt met rijpe meiden!
06-320.330.42 (75 cpm)

SM-Kontakt
voor strenge afspraken!

06-320.325.80 (100 cpm).; ;—■

Pfi \/é
__.__».'^T^l^^wen thuis! (75 cpm) 06-9605.

< gpm Mei 2 jongens in 't
kleedhokje liet ze haar

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

wie wil er eerst?
f\A-'\Af) IAC) 90UD v3«-tU.O-HU-*_U

Erv. vrouwen
40 jaar, zoeken sexkontakt.

06-350.290.37 (75 cpm).

Thuiskontakt
hete vrouwen in jouw regio.
Bel nu 06-9811 (75 cpm).

Homo-kontakt
direkt apart met een hete
knul uit Limburg!! Bel nu
06-9614 (nu 50 cpm).

Hete vrouwen uit de regio
Limburg

06-350.23.047 (100 cpm).

Anonieme
sexafspraakjes in Limburg.
06-320.330.79 (75 cpm).

Heerlijk
discreet, direkt apart met

hete vrouwen uit Limburg!!
06-320.322.11 (75 cpm).

Praat nu
zelf de heetste vrouwen
jouw(hotel)bed in! Bel nu

06-9664 (100 cpm).

Gratis
sexgesprek voor vrouwen.

Dames bel 06-4300. Heren
bel: 06-9667 (100 cpm).

Privé telefoonnrs van hete
vrouwen thuis! (75 cpm)

06-9502
Doorschakelsex
Luister naar hete oproepen

van vrouwen. Maak jekeuze
en de computer schakelt je
direkt door naar haar huis.

Discreet! 06-9668 (75 cpm).
Eenzame hete vrouwen

zoeken anoniem

sexkontakt
Bel nu 06-9511 (75 cpm).

1 gpm. Mag zij ook meedoen?
vroeg ze aan haar vriend. Ze

weet nog niet wat een
nummertje is

06-340.340.21
Hij ligt rustig te slapen, plots
2 blondjes. Ze binden hem
vast.... LIVE.
06-320.326.70 /1 gpm.

Rons hete avonturen met
de kerel in uniform. Pet af

en.... HOMO.
06-350.250.55 /1 gpm.

Kijkers
Gezocht!

Echtparen zoeken nette en
diskrete heren om toe te
kijken in de slaapkamer!

340.340.11
06/I.gpm (Boven 18 jr!)

Sex via je
kengetal!

Toets het kengetal in van
waar je woont en je hoort
waar in jouw plaats vaak
de gordijnen dicht zijn!

340.340.86
06/1 g.p.m. Sexadressen

1 gpm. Hoi, ik ben Tanja, net
18, ik zit LIVE achter m'n
eigen 06-lijntje. Moet ik al
m'n haartjes afscheren?
06-340.350.75

1 gpm. Sla die STOUTE
meid van mij maar 'ns flink

op dr achterste, zei ze tegen
de buurman.

06-340.340.55
Sadistische sex

met jongevrouwen

06-340.340.90
(1,-pm)

Waar wacht je op? Gewillige
meid zoekt hete

SEX-afspraak
06-9517 (75 cpm)

Kosteloos!
Hete vrouwtjes willen zo af

en toe 'n Amateur Prosti zijn
en zoeken duskosteloze

Sex!

320.320.90
06/1 gpm.

125 telefoonnummers
Thuis privé Sex! Tieners 18
jr. hebben behoefte aan sex,
maar discreet! Hun tel.nr. zit
in onze computer. Ze stellen
zich voor, met de 3 verbin-

den wij je door! 1 gpm.
06.96.52.

Babbel DOORSCHAKEL
Privéßox! Nieuw in Neder-

land! Nu al een topper! Meer
dan 100 vrouwen zoeken
mannen voor 'n gezellige,

spannende babbel! Luister 1
voor 1 wat hun wensen zijn.
Vind je 'n leuke dan draait

onze computer hun privé tel.
nr. Geheel discreet kun je
van alles doen! 1 gpm.

06.95.22
Ze wil vastgebonden worden!

Maar ook voordat....?
Grieks

06-320.340.69 -1 gpm.

Claudia gaat tussen twee
blote mannen de trap op en

dan
Trio

06-320.330.52 -1 gpm
Judith krijgt straf.

Vastgelegd aan de muur
krijgt ze met de zweep.

SM
06-350.250.11 - 1 gpm.
Als het meisje onder de
douche staat is mevrouw

plots binnen.
LESB.

06-320.340.45 / 1 gpm.

Kontakten/Klubs
' ■«-■-----■--i--É---------------- ———Sacha's Escort

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

Club Aphrodite
Houd u ook van romantiek en gezelligheid

Dan worden u wensen bij ons werkelijkheid
Nieuwe Nederlandse meisjes aanwezig

Hoenderstr. 6, maastricht, nabij de markt
Open: 16.00 tot 24.00 uur. Tel. 043-259563.

Sex-o-Theek Liberta Susteren
Uitgebreid met veel nieuwe meisjes voor al uw erotische
wensen. Onze stoeipoesjes zijn van Nederlandse en tro-
pische afkomst. Open sex met meerdere meisjes tegelijk.
Privé in een van onze sfeervolle kamers of ons exclusief
penthouse. Bubblebad en drankjes. Naakt dansen, vrijen,
knuffelen en veel meer in ons unique systeem. 3 x relaxen
"voor 1 prijs. De tijd beslist U zelf. Ma. di. + dond. 12.00-
-02.00 u. Woe. en vrij. v. 12.00 tot 18.00 u. B 04499-4346.

Maaseikerweg 24, 300 mtr. v.a. A2richting Susteren.
Privé-parkeerterrein. Cc. accepted. Ook soft SM.

Rosemarie
si., grote b. in wit uniform, verder bloot, wil bij binnenk. al

bevoeld en gekust worden. Bella en Luci beide 18, verl. en
preuts, doen het graag in het donker met meerderen, alle-
bei een tikkeltje onderd. als ze eenmaal bezig zijn zult u

snel ontd. dat het vurige blonde nymphen zijn. Lesbishow
als kennismaking ’ 100,- all-in. In de buurt? Liefhebb. van

j., groene blaadjeskom dan eens langs.
Oude Kerkstraat 31, Heerlen, van 11.00 tot 24.00 uur.

(achter het station).

Club & Escort
Mirabelle.

Onze club is open vanaf 22.00 uur tot 05.00 uur.
Leuke dames verwennen U.

Burg. Franssenstr. 4, Kerkrade. Tel. 045-427120.

CLUB LEVANT
Vandaag weer speciale trio-dag V4uur ’ 125,-, 1 uur

’ 200,-. Maastrichterstraat 156, Brunssum.

Charme, Elegantie & Nivo
Bij CHARNEL, een vanzelfsprekendheid!

* escortdames v. heren/dames " escortheren v. dames/
heren * striptease m/v * buikdanseres " dinnerdate's.

04750 - 40707. Geopend vanaf 17.00 uur.

Porky's Pretpark I en II
S 045-228481, 04499-5500.

MARISKA, CORINA, KELLY, CLAUDIA, ALICE, SANDRA,
RENATE, ANJA, JOLANDA, KIM, CARMEN. NIEUW:

MELANIE EN WEER TERUG DANIËLLA.

Jasmin Privé
045-427325, ma-vr. 14-22u.
Ook escort, alle creditcards.

Escort all in
g 045-326191
Haus Chrystall

Escort Service. Open ma-za
11.00-24.00 u. 045-465468

Meisjes gevraagd.

Aladdin
en assistentes, waar uw in-
tiemste wensen in vervulling
zullen gaan van maand, t/m
zat. v. 13-23 u. 045-227692.
Tev. ass. gevr. met gar.loon.

Peggy Privé
Escort ma./vr. 11-22.30 uur.
Wo. tot 1900 u. 046-374393.

DD-cup + grieks mogelijk.
Leuk meisje gevraagd.

Brigitte, Nancy en Grieks
g 045-254598.

’ 50,- all-in
Gratis film en koffie

geop. v. 9-23 u. 045-423608.

Privé Candy
Goed en discreet. Meisjes

gevraagd. 045-212616.

Gratis sex
niet commerciële

sexadressen en nummers
van vrouwen.
8 046-752333.

Sexy dame
ontv. thuis. 8 043-473309

Mannen
gezocht!!

vrouwen zoeken niet
commerciële sex
8 046-752333.

Bij Angelique
zijn de prijzen nog steeds
magnifiek. Wegens drukte
meisje gevr. 045-311135.

SM
Beleef je droom

Duitse meesteres Lady S.
8 043-620015.

Vera Privé
Tel. 04754 - 85818

Privé en escort
Tel. 045-427631.

Surprise Escort
SM & Boys 045-275900.

SM-SM
Meesteres Anita
Let op!

ledere vrijdag groepsmidd.
van 14-18 uur. 045-232665.
Boys voor heren

Tel. 045-716781.

Manuela Escort
S 045-418886.
Tevens meisjes gevraagd.

Marilyn Escort
045-426331. Ma tot vrij 14-
-05 uur, zat. en zond. 22-05
uur. Ook heren voor dames.

Nieuw, nieuw, nieuw
Club Yum-Yum
ma-vr van 10.00-24.00 uur
weekend 14.00-03.00 uur

Oranjestr. 30 A, Hoensbroek.
8 045-232806.

Privé en Escort
Romantica

©045-419742
Tevens meisjes gevraagd.

Manuela J
Grieks mog. 045-352*ffl
Club Olifant

Nieuwe meisjes: Brig'l^
Chantal, Cynthia, Jatf":

ne, Miriam, SteffaniefJ
Suzie. Ook SM. Rijksw*U
105, Geleen, 804675»?,

HELENA
Vanaf T0uur 045-721_?

Privéclub
goed en discreet. Me"?
gevraagd. 04498-556°?

Bij llona
Spetters van meiden d^graag 'n gezellig uurtj^j
len bereiden. Nieuwe nv
jes aanw. 8 045j0g!y

Hrl 045-71470'
Dame ontv. privé 9-3^l

Anita privé
en escort!! 045-J3sgs_y

! Julia!
Privé , SM en adress*"

Tel. 045-225333^
Buro Sittard
discrete bemiddeli"

a 046-523203^/
Club La BoHJJ.

Leuke meisjes verw?c,Ld
Met Yvon Moni Karin. "^Meggi, Regina,****&s
dag geop. van 22.0",.

Alle creditcards ge? yv
Graverstr.l3 KerkrafV
045-416143. Meisje^

Lady Esc°JCharmant + d,s*r̂ pjt^
045-275262 n|g_->-^i.

Nieuw jong meisje. a

Ontsp.Massay
____J4sj^s34B?__-/

Maastrich*
PrivVj

Alle dagen open. l**« jcf
meer dan 20 leuW'■*_**»
ledere dag andere go,.
Relaxen vanaf ’ r #

Kennismaken zor^.!'
plichtingen. J«Jeon,?,#

Telefoon: 043-***
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HET VERRASSENDE AUTONIEUWS KOMT, NATUURLIJK WEER UIT DUITSLAND.
n _-i-i_ ■ \flmmm\ lO

' - --"""""""'"" / f*lS9aal Dfc .mmmmm—^—l^lK^m^mmmmr——-^'—m—imm^"~tm^ml^"mm^^^ \ jtWÈÊjmM Ï5 WINNAAR IN KLASSE 1 VAN HE T
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_-# B V * \9fll 1 ■ B — _--_rfSi_öili^ gevende Duitse autobladen ruiterlijk toegeven, dat deSB ********^| ga .... v/, ■-Éh^_.'':*s? N__i {_S_lUH_i%f&_3__^ . ............^^^^■'^"^■^■■■■■■■■---WBRI : «B J_*-**_s_3___i —ir^
aaaafi 'j& '^S-P _^, ï|i HnMIHWjJ**- ■-.■■■:-:..■■■■ ... ,X. .-■... . . ..... .^^^^^^"""'"^^----__-HBI B_&^aaaaaf_H_F /^**^_t TbSK ' ' aïtoljS

Bfl- HH. j^^i;::, ï Jf9 MÉÉttÉÉMÉflillft*^^—Iww»i__-iïii hui 1 \ _■ \--4 Wij *f^^^^L ->^~\ ’ l'Xgsfl ___H_------fl_-------MMlat___-----^_---i_^_-fl Iffl,' >-' \ .
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:y mlo^xSA\ MmV ■ **$"___ S* f M
"-'" :_-^s_B_i ■WBM'^^^aaaaaaaay

' aaHfe-^ Io^fmt—U
«fl

ÉÖ Voor adressen belt u met 06-0998880. Bis bald.

S IN DUITSLAND ALS BESTE GETEST: DE FIAT PUNTO. HET ANTWOORD. BUBB
'ft Er is al een Punto v.a. f22.750,-, mcl. BPM/BTW, excl. kosten rijklaar maken. Wijzigingen voorbehouden. Leaseprijs v.a. f 624,-,excl. BTW, mcl. BPM, gebaseerd op een leasecontract van 48 maanden/20.000 km p.j. via Fiat Lease (030 - 803330). Fiat adviseert nn_«

meer voordeel met || __^^^^_^^^^^^^^^__^^^^^^^^- gCHI CKER WARDEBONNEN ■ I ■■ f A MM ■y iWll_k is 17171^1H l I4nm■) II#t D!--laniebonnen zijn in onze filialen verkrijgbaar. IJ^^B^^^M^^^&^L^^^^^^^^^^^LLaMMi^^^^^^^^J
SCHLECKER r7^f^^~r ~>s Fluweel iPffll Torn Poes Sl*"**11" 099 >JHllMll.ilH

+ Ariel fiffSm tojlet' **?Ë8 variant'es 200 mi *& L** pfpPPFjr^%j
5* een sterk team mmT**br*&%«n&J pap'er .FSffifW isoogram Neutraiia ..^LiÉiiTJI Lvoor Europa ! ' 6/1 léBé|

f.,n
shampoo /j9SW ■__L_L_tL_r

Anl_F_M^§i^ 89 ilPfe^l9lB E39~~—~ jy-jii-j'l]
y. S^^W léi iiiiiii lil' éms- Anrirnlnn -^&mS div. soorten, mUU "^Hjjjjjjjj^ W/V§Hlh '^SR-fff 1 Anareion ;_-_.___ Macleans 47 gr. 4töo ■****U mmAH

A.ibi ..ia . . _
I "ÉSBL' '7^ ml """ \_n r^T^l^;:" in designverpakking . ' Mt| Lal 1 [F ___JA«el ultra / color 2kg Ipll 1000 mi Hfc fJP^Demak'up meiaiepeitjes # nTTïïrTrmln^01 Ariel 4 _f% QQ 10l*s*B lmÈ *** wattenschiifies qr:lis «r» ■ ■ LMÉIBirTTfrJI

1 3kg asf El E 49 pi «f 99 80/1' wfj 69 !o,drop iqqJ I^l
+4^o tJ ■ mm "1 W Ml 3 **^W^ #1 W» d'V

n
Soorten, | gQ,K|Va#H

■^ — I "J^r^_a_r m_r ■ 1.. ■■ -"7= TT! +15% gratis I■, L**^**^**^**-*^*-^*-^MrJ
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. aa_aa_akaja_aav^a»a^aa>^aaaaaa_----------------------------------l Advertentie geldig vanaf LA

r^^B >W __^^-ï_J_^^_^^^^l^^^^l^" _W I^T^P aaaßi _-_'*'*H ■ 19-1 0.94 t/m 25.1 0.94 ■I I- - I "T ' I i _aaTl r^TT fAT "1 l^^^^H "bT^l^^^^_^b^^^^^^__^^_B I zo'ang de voorraad strekt. I
B^B^^B~J f" * I I^l^ ___a^__k____L_L I L " -JL -T**^! !■■! I I fê I Prijswijzigingen voorbehouden H

" ■

Dit jaarmag u voor
f 10.000,-minder instappen

Uw nieuwe Skoda staat klaar. Met of zonder De rest regelen we volgend jaar. Rentevrij!*
lederen bekleding, centrale deurvergrendeling, En ruilt u ook nog in, dan rijdt u misschien voor
6-speaker CD-systeem of lichtmetalen velgen. een paar duizend gulden al compleet nieuw.
Hij is er als 5-deurs hatchback of 5-deurs Dus... meteen op naar uw Skoda-dealer!
stationwagen.Staalhard vanaf f 19.495,-. U hoeft cTA/nuADr. cunnA
daar maar f 9.495,- contant op te betalen. * lAAUIAKÜ i>KUL»A

Volkswagen Groep
*Wanneer u voor 31 oktober 1994 een nieuwe

_____
T**^gpw»!M^g---B»»aaa»-___

Skoda koopt, kunt uzes maanden lang gratis *£~' ]M^^^*^""Bpfi--S_^^^
minimaal!4.ooo,-, maximaal llo.ooo,-laten _Jr "k viHaV.financieren op basis van huurkoop. _W fjm \^S_S__.
Voor deze financiering werkt Skoda samer \
met D.F.M. NV. te Amersfoort a*"_a^_r S M \(aangesloten bij het BKR Tiel). BËMggj'j^^*—^'*'®'" m\ __B_S~k lit

____£ — " W^ W ,m__,jjÊm_~^^^^^za*&BSÊÊSHß^ ** \ __iaaaaaaaaaaaaaaaalaaaaaaaaai

BMl^Haaaaaaaaaal _W^ ebeeld deFavorit LX V.a f. 19.995,-

Brunssum, Aran Janssen Brunssum, 045-251872
Hoensbroek, Automobielbedrijf Schloesser, 045-210345

Susteren, Auto Collé, 04499-3030
j —,

__m^%rmM^-^^^^^mm^^^mf^^pi^P^P^^^fMm^K^ÊWmWm^^mWmm^m^ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

Bij Vogelzang staan f ~~ --__* APPLE MACINTOSH PERFORMA 630: DE NIEUWE, EENVOUDIGE MANIER

l^W ADnle donderda9. vrlfdag en rT^gß|^TH OM MET MULTIMEDIA TE WERKEN!

trr zaterdag aanstaande mm De nieuwste computer van Apple uit de Vogelzang levert deApple Performa 630 in een Multi Media uitvoering met
Steken van Apple Multi Media. Ook u f__ bekende Performa reeks is een droomvoor het Apple Video systeem en de ingebouwdeApple TV systeemtuner. Bin-

JHt c\r,~ i " i i rsv iedere computerliefhebber. Uitgevoerd nenkort is het optionele Apple Presentatie Systeem leverbaar.vaar nu kennis mee maken, want de mm m__+____n T}Mi-i,AQir-n/tr, n %# i / i_t\a/i - - ____. ____^ei meteen óó MHz 6öLCÜ4O processor. De Vogelzangprijs (excl. BTW) mf^ aM^ W^ Af^ky aewerkers van Vogelzang staanklaarom '^OBiv interne harde schijf van maar liefst 350 MB __^ %^t'ltnieuwe fenomeen te demonstreren. Multi BtaMEt { *^È <sfc zorgt voor voldoende ruimte. Het interne 4699 (mcl. BTW) mkmW mV aAT mT
.MeHir. i ._i i Mfttfilll - *"** geheugen van BMB is uitbreidbaar tot 36
fa e

maakt het bewerken van videobeel- ___WÊÊ MB' De sne"e CD3OOi Plus tray-|oad CD Informatiebrochure
K. hogelijk met behulp van de computer. ROM speler is reeds ingebouwd. Uitge- In deVogelzangfilialenkunt u gratiseen speciale Apple informatiebrochure
I °v6ndien is de computer schakelbaar met ■~, Im - , ■ 'f voerc* met twee seriële poorten, SCSI- ophalen waarin alle mogelijkheden van Multi Media nogmaals haarfijn

n O poort, Apple Desktop Bus poort. Com- worden uitgelegd.
I grootschermtelevisie waarop u aller- AJ-~- rZTm l . . A Peet met een Performa kleurenmonitor L... I
I nc*e presentaties kunt houden. Via de / "H^ \ voor 32-000 kleuren, toetsenbord en _^*n lH__s_]
. 9ebonxA/^l^ tw . " l . ««.««ld *«l« / ;;;- :=r-r-——-—-^r—^<Z, \ muis. Tevens de softwareprogramma's At _ X /T ——__W tUner 'S h6t mo9d"k 'f- r—— -1 Eose, ClarisWorks en Macintosh PC Ex- IVI lIARCI TfltlT
Sch'L

te ontvan9en- Tenslotte bc' SB o change. De Performa 630 isreeds aange- jfi | VUUCLAiH 111, lkt u uiteraard over de mogelijkhe- I "SS* «T Past v°or een eventuele W%^*mm l#u_n io nio* mnhoon' en d' u- j /_gECT^ÖQfa-g*^^,^a_»^^-F:3-3t^_^^— ZtÊTX Power PC processor. ■#«-_€__» KUfl je IUCI OmffieCfle een Apple U altijd al biedt. /^^^^^^^^^^l^^^^l^Sf^feV HEERLEN: AKERSTRAAT 19.VOGELZANGPROFESSIONEEL APPLE MULTI

v. f — ' * )^y-Z~~^J UUR. KRUISSTRAAT 12, HEERLEN.
AANBIEDINGEN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. AFWIJKINGEN IN DE AFBEELDINGEN ALSMEDE KENNELIJKE DRUKFOUTEN VOORBEHOUDEN

J imburgs Dagblad
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De Toyota-Dealers Presenteren: 4
<g_> TOYOTA

■Hl QllW \\M ■ ■
___w_m__t'al^fc

______9' Wn^L\"m.~'**

Familie op bezoek?! Geeft niks
Neem ze gerust mee naar om

IilMylUiMIïmA

hollywood

l kunt naar Paranmunl, naar MGM, naar Universal! Zie de
grote siiulio's. zie de Grote Sterren, de kleine sterren en de
Nederlandse Menen! In zie de zon de Stille Oceaan in zakken!
I ekker nul zn tweetjes Iwee verrukkelijke wereldweken op en
lop genieten van iapntumct.es, topweer en uw tophotel! Wandel
mei wereldberoemde straten zoals the Sirip en Snnsel
lioulevard! <Wow, daar loopt Jack! Hi Jack!
le.'s do lunch somefime.' Oh, sorry Jack,
gotta go! Daar gaat ze! Julia! Wow, ze
zwaait! Wie is die man naast haar? Is dat
onxe Paul niet?! Ze zoenen! Dit moet Henk
weten! Oh boy!> Inderdaad, hel is Ie veel, ie leuk. te

overweldigend! Maar hei is geen droom! Het is echt! En zo kunt
u hel laten gebeuren! Vol na uw proefrit hij ons liet wedstrijd-
lormulier in! Maak de zin megaflitsend al en u maakt dikke
kans op een absoluut weergaloze droomreis voor twee naar
Hollywoiul in de Joe-Fs-le, zeker weten!

DUIZENDEN GRATIS
FLITSCAMERA'S!
MAAK NU MN PRÓMRIV.
Maak nu snel een proefrit! i mij Mu—M ÉS-H ————- W
Stap weer uit. Ai, dat is la Lé^l
moeilijk! I jm^^^^ j^
U wilt natuurlijk liever blij-^*W \^^^^^^ W
ven zitten na zoveel rijge-
not! Maar dan lokken wij u J
met een cadeau! Ho, ho, niet
zo snel! Eerst even de bonj^tÉ
uit deze advertentie n^gHJ
ren! Maar dan is het ook itks—\\mwf—\ P
raak! De flitscamera is van
u! Handig voor de naderen-
de feestdagen! En natuurlijk jm sk
autofocus! Dus altijd scherp! J| ■^-«S ÏËL
Zolang de voorraad strekt! m M\ mM

' __________________________________________________________________________________________^___ ___L_____________^__ aaaaaaaal

_,f wfc\ eenUW Ne-m _'" *tl ,
leuVb_dp*tn«^^B

Brokkenpjjrot?!
Weg pech JnetToyota EuroCare!
Toyota denkt echt aan alles! Want Toyota biedtu
de unieke combinatie van uitstekende kwaliteit,
supermoderne techniek, topprestaties én Toyota
EuroCare! Met Toyota EuroCare bent u in 33lan-
den, 36 maanden 24 uur per dag, 365 dagen
per jaarverzekerd van maximale steun bij pech
onderweg of brokken! Nou krijgt u natuurlijk
nooit peen met 'n Toyota! Maar brokken....!
Maakt niet uit, wij zorgen voor hulp ter plekke!
Zodat u binnen de kortste keren weer mobiel
bent! Maar we doen meer! Bent u de enige
chauffeur, bent u in het buitenland en bent u
heel erg misselijk, onpasselijk of onwel of hart-
stikke ziek?! Wij zorgen voor een frisse nieuwechauffeur! Zodat de reis gewoon doorkon gaan!
Met of zonder ui

la u Zakenman?
Ook voor u hebben
wij Interessante,
lucratieve, gunstige
en aantrekkelijke
mogelijkhedenI
Ook fiscaall

WflT €€H I
Ja beste mensen, het is ongelofelijk! Maar waar! Kom nu naar die reuzel
fantastische fenomenale Auto Focus Show bij ons! De knaken vliegen u om\
de oren! Zeg nou zelf, het is toch ongelofelijk al die giga-lage superscher4
pc prijzen en megakortingen op extra's en multi-jaren garanties! Vraag
ook eens wat uw huidige automobiel bij ons waard is! Veel dus! Plus dat u
ook nog eens een echte flitscamera cadeau krijgt bij een proefrit! Altijd
handig! Plus dat u dan extra daarbovenop ook nog eens kans maakt op een
Superdroomreis! Waanzinnig! Allemensen, wat een toestand! Geweldig!!!!!

"»Hu ook nieuwe kleuren! "» Gedistingeerd lurquoise! ____——— ""'._—Y,^:T~~~'rt--ii-W----l-WB|Mfc---^
"» Sportief silver melallk! *"*■ Chk wijnrood! "»Donkerblauw^;;;,^^ 1--- r| Jjß
metallic! "* Nieuwe modieuze bekledingdessins! _^_^"//
"onveiwoesl_arel2-kleppenle<hniek! /y^ J

s^ WwÊA—. "f J _______k_-^^_H BSSSSSSSaasB
U._______Y_ __K_^^^_, "____R\M __-r.i*t\__i
'■ j_r« W' m W

De Toyota Starlet. Nu v.a. f 21.990,-
-'■ Uw Gina-Financierinasvoordeel* (nt ff "% 9SOI"w -!£??JjyJzJ?i^'lzlEzzroroc,, m xox wI— 1
«"> Stuurbekrachtiging! "* In hoogte verstelbare stuurkolom! __-_---^£-_~—C <"'__. =s===s*^*twllll*BS--a*'~--. _^l M
"»Toerenleller! *» Centrale deurvergrendeling! _<-_»^y^*^_fc-k\m\ ,*l^-ÏJ^*jß _____mw
"» Bumpers in decarrosseriekleur! yté^^Jw __^

7S- la '■ mmmmAt—^——mmmmmmmimmmmmmmimmmwmuuummmmm—~~

lh___i**_S.SS'^*'^r^^ —— —1 _■________——_■__ laj^^a—«-_■—^v*^|******ffl^B ff

S^^T~~^^^ "/ llaaft 'LjlmM SMHE--^_-_^_____|K,

\ Val ___^^^^^^^^^^^^^^^^^ ff-H ___^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_l

De Toyota Corolla. Nu v.a. f 27.300,-!
Ij--. n/leaa-Voordeel' van f 1.000 "tot f

Verkriigboar met ca.:» Stuurbekrachtiging! «*» In hoogte AfM y_\
verstelbare stuurkolom! n» Elektrisch beaienbare^ IV
ramen! ■"* Toerenleller! /\ |K\
""* Centrale deurvergrendeling! Jr^// f | ■L\
"* Bumpers in de carrosserie- >f^ // / Bfc\_. --*^__^_B __sü?B__>kleur! "*» Achterspoiler! y / /

f "*> lichtmetalen velgen! >*^ /7 ____—r [J^^^^^^ffWr **» Extra brede tmm\_f "
bonden! —■ T -n ___L IVaJ ..hTivTÏM jjmmmc7~~^&l-* _I^_^ _f__£____]__\_*__f_\

Toyota Carina E. IMu v.a. ff 34.900,-!
Uw Multi-Voordeel: tot ff 3.510,-!

{
I Leuk dat ukomt! We weten zeker I Wtm^^M^mU^^?FmmmWmWmmimM I

dat een Toyota u reuze bevalt! U I K^^^a^JKi " iMi ¥l lla M lilTM I

lalle voor een serieuze

proefrit! Na afloop geven we u Hfe^^^U&a.RLjL _^LJÊ_£_^_^_^_^_W_^_^_^_^_U
graag een aandenken uw VTjPrJ_»T^^^J>^^r-^^^^^^^^^^,^^^iT^r^7^_B 1

I bezoek aan ons! Geeft u ons deze 'T ~\kTuM^r"''' .' I -4t4 _^_J_______________
bon volledig ingevuld, gevenwij u ___~~£~i.' "*~ ; *^lrrS i jW^^li^^^B
een heuse flitscamera! _~__* "-*".- *—r. 4mm—Am——JmmT—fm—\ff' jaa^il

I Naam: dhr./mevr. _t[mt^^ -ir I
I Postcode: ! Woonplaats: : I

Merk huidige auto: ! Type: ! Bouwjaar: ......""■ (■ DE AUTO FOCUS SHOW! HEEL HEEL HEEL HEEL HEEL TOYOTAjJ
HEYTHUYSEN - AUTOBEDRIJF GIELEN B.V - Stationsstraat 29-31 - Tel. 04749-1728 " OIRSBEEK - AUTOMOBIELBEDRIJF MENGELERS B.V - Provincialeweg Zuid 91 - Tel. 04492-1814 " POSTERHOLT - AUTOBEDRIJF lAN BAKKES BV '

Roermondseweg 16A - Tel. 04742-2444 " LANDGRAAF - AUTOMOBIELBEDRIJF MENGELERS B.V. - Baanstraat 129 - Tel. 045-318888 " MAASTRICHT - AUTO PETIT MAASTRICHT BV - Molensineel 5 - Tel 043 616900 " SITTA&D '

AUTOMOBIELBEDRIJF MENGELERS B.V - Rijksweg Zuid 212 - Tel. 046-521000 " SUSTEREN .- 'AUTOMOBIELBEDRIJF SWENTIBOLD B.V - Rijksweg Noord 54 - Tel. 04499-3300 " ULESTRATEN - AUTO-MOBIELBEDRIJF LOUIS PETIT B V '

Langs de Gewannen 8 - Tel. 043-642703. 6
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043-431230.

Speelgoed
Te koop gevraagd SCHOM-
MEL, wip of klimrek voor
buiten. Tel. 045-315616.
POPPENMEUBELS. Nieuw,
tegen kostprijs van hobbyist.
g 043-632608.
Te koop massief houten
HOBBELPAARDJE, ’150,-.
043-432861, na 18.00 uur.
Te k. 2 R.C. BUGGY'S, 1
compl. met motor en afst.
bed., 1 als reserv.materiaal. S
045-316006 na 17.00 uur.
Te koop aangeboden LEGO.
S 045-212634.

nN-^^^ Wonen Totaal
if a_naMNL^UWKEUKbNS
»ftin nu met 30%
_R!?f van -> ' 04406-40857,

ÉL$ ' aüevr BAROKMEU-I^iein t ,ke meubels eniA^~I!LPI49B-51122.
i^6n s T" stuks voorradig.
ENten adres voor meu"C' Nemö

en kuipbankstel-
S. vakm» s Soedkoper! Bij%erran beter uil Stof-£%. ■ Savelsberg, Ein-E^ndao 112. Kerkrade.

R*4S2j Bg9esloten. Telefoon

llübeienVerko°P 2e HANDSK_' 7_494-* en antiek. Tel.K^eerle Rotterdamstr.

J^^RÜ ve7ES> rn "" en biezen"PSP Vtoi'. 9ar- echt v^-,K!!^P!-g_o4s-418820.
-ti^n. (,orièn' TAPIJTEN,#0 x

s goedkoper! Afm. ca.EP * 2on Cm f 100'-; ca-K *eur° cm /150,-; wol-
T'; hanJ, Maroc' NepalP 4n'«ndknoop karpetten
K - aL90tldkoPer dan el-feijten 6? bii: Mady Oriënt
BSa<.ll,W & Export,

30!9,.'0, Stem. Tel.
haven).

Sbeis iVK?ok°°P gebruikte.VTet,'^b°edel§, enz.,°,et- 045-323077

KOOPJE! Tapijten aan fa-
brieksprijzen. Voorbeeld: ca.
240 x 170 cm ’lOO,-, ca.
300 x 200 cm ’150,-. Ner-
gens goedkoper! Grote keu-
ze bij Mady, Rijkswg. Nrd 38,
Geleen (t.o. Paterskerk).
Telefoon: 046-744529.
In- en verkoop 2e hands
MEUBELEN en antiek, le-
dere dag geopend tot 18.00
uur. Voskuilenweg 91, Heer-
len. Tel. 045-741708.
Geloogd grenen MEUBE-
LEN koopt U natuurlijk bij
Twin Peaks. Prinsenbaan 87,
Koningsbosch. Wij leveren
topkwaliteit voor de laagste
prijs. Nu ook kopie antiek.
Open wo. en do. 13.00-
-18.00 uur, vr. 13.00-20.00
uur en za. 10.00-17.00 uur.
Tel. 04743-1853.
Voor grenen en eiken meu-
belen. E. Peters ANTIEK,
Beekstr. 32, Schinveld. Ge-
opend donderdag-vrijdag,
13.00-18.00 uur. Zat. 10.00-
-17.00 uur, g 045-271477.
Te koop gevraagd antieke
MEUBELEN. Inl. 04958-
-97383.
Te koop GEVRAAGD: eiken
en Barok bankstellen met
stof en leer. 04740-3495.
Te k. QUEEN ANN noten-
houten wandmeubel, br.
2.25. in prima staat. Na
17.00 uur 045-712743.

Te k. donker eiken KAST, 2
deuren, 2 lades, ’500,-.
Telef. 046-755123.
INBOEDELVERKOOP van-
uit het huis. Past. Habetsstr.
18-B, Maastricht. Aanw. 20-
-21-22 okt. van 9-16 uur.
Te koop BANKSTEL, 2
slaapkamers, eethoek, gas-
haard, gasfornuis, kast,
dressoir. Pr.n.o.t.k. Tel. 043-
-643940.
Wij spuiten, logen, stralen
en repareren uw oude MEU-
BELS als nieuw in de kleur
die u wenst. Wij maken ook
meubels op maat. Wessels
Meubels, Handelsstr. 9, Sit-
tard, g 046-512981.
Te koop leren klassieke
FAUTEUIL, bruin, ant. eik.
commode voor TV plus
nachtkastje. 04458-1698.
Te k. 2e hands MEUBELEN,
o.a. bankstellen, stoelen en
tafels. Dagelijks van 13.30-
-17.00 uur, zat. 10.00-16.00
uur, 's maandags gesloten.
Klinkers, Schildstraat 12,
Brunssum (Treebeek).
Ijzersterk TAPIJT 5 jr. gar.,
slechts ’12,75 p.m2. ex
BTW en lijm. Reuvers tapijt-
wereld, Rijksweg 89, Reuver.
Tel. 04704-4655.
Dames let op! Uw KEUKEN
perfect gespoten in alle
kleuren, g 08894-13453.
Te koop noten houten KAST
2.30 meter. Tel. 045-411183.
Te koop Engels leren
BANKSTEL 3-2 zits en 2
clubs. Telefoon 045-740109.
Te koop zware licht eiken
EETHOEK, tafel en 4 stoe-
len. Telef. 046-370338.
Eiken BANKSTEL met bruin
lederen kuipzittingen, 3-2-
zits, nw.pr. ’2.600,- vr.pr.
’1.100,-, 3 mnd. oud. Tel.
04493-2966.
Te k. Bruekelse eetkamer, 2
kasten, spiegel, EETHOEK.
Telefoon 043-619532.
Te koop ijzeren wit rond
BED met koperen knoppen,
2-pers., compl. met matras

’ 150,-. Tel. 045-411386.

mScnwarzeipj^^)
Irugies
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Te koop goed onderh. eiken
BANKSTEL 3-1-1 zits, bei-
ge. Telefoon 04459-1594.
Te koop BANKSTEL 3-2 zits
en draaifauteuil licht/grijs
makkelijk te onderh.’1.000,-. Tel. 043-639078.
Te koop gevr. gebruikte
MEUBELS en antiek. Rot-
terdamstr. 98, Heerlen. 045--729748.

JZeer mooi 2-zits BANKJE. 3mnd. oud. Telefoon: 046--335684.
Te koop" ant. KAMERKAST.donker eiken met opzet, br170er_djep 57. Q4492-1349.
Te koop antiek 3 KLEER-
KASTEN; 1 drs noten
’875,-; 2-drs mahonie
’925,- en 3-drs eik.

’ 800,-; lange halspiegel
’200,-; salontafel ’400,-
-en div. kleinemeubelen.
Telef. 04498-58538.
Te k. div. KLEINGOED, opa-
stoel, bruine bekl.; div.
hangklokken o.a. West-Min-
sterslag. Tel. 04458-1930.
Te koop licht beschadigde
massieve eiken SLAAPKA-
MER met spiraal en matras.
’1.000,-. Telef. 045-
-211668 tijdens kantooruren.
Te k. SLAAPKAMER mass.
mahoniehout, 4-drs. kleerk.,
bed, 2 nachtk., toilettafel,
tafel en stoel, i.z.g.st. Tel.
045-425907, na 18.00 uur.
Te koop mod. WANDMEU-
BEL, zwart/groen, MDF, 1 jr.
oud, nw.pr. ’3.700,-. Nu
’2.850,-. Tel.: 045-254117.
Te k. 2 NEPAL, 1 Perz.
"Herat." tapijt, nieuw, halve
prijs. Tel. 043-646083.
Te k. eiken KINDERBEDJE
met verstelb. bodem en ei-
ken salontafel met tegelblad,
t.e.a.b. Tel. 04405-2675.
Te k. mooie witte hoek-
opgest. Ital. KEUKEN, 2
blauwe glas in koper vitrine-
kastjes, alle app. koperen
access. pr.n.o.t.k.
W. Goossensstraat 34, Sit-
tard, na 18.00 uur.
Te koop witte SLAAPKA-
MER, 2 jaar oud, bed, bo-
venbouw, 2 nachtkastjes en
3 mtr kleerkast, commode,
pr.n.o.t.k. Tel. 045-463072.
Te koop massief eiken SA-
LONTAFEL 160 x 70cm; le-
ren fauteuil, 2'/2-zits bank.
04450-3147 na 18.00 uur.
Te k. stijlvolle notenhouten
EETHOEK met ronde uit-
trekb. tafel en 4 stoelen.

’ 1.500,-. Tel.: 045-351735.

Te koop bruine AANBOUW-
KEUKEN, pr. ’750,-. Tele- I
foon 045-426594. i
Te k. VOUWBED mcl. mat- :
ras ’40,-; grenen bed 160 x ,
190 ’ 75,-. g 04408-1475.
Te k. houten HOEKBANK,
180 x 140, vraagpr. ’275,-.

Telefoon 043-431025.
Te koop ant. Henri II KAST,

’ 2.000,-; 9-arms bronzen
petroleumlamp ’ 600,-. Tel.
046-517641.
Te koop Oma's tijd geloogd \
eiken KLEERKAST met ge-
slepen spiegel, ’ 575,-; 2-
drs. voleiken spiegelkast,
’875,-. Telef. 045-312164.
Te k. donker eiken EET-
HOEK, t.e.a.b.; 2-pers. mat-
ras, bijna nieuw, 140 x 200,
’150,-. g 04498-51226.
Te koop 2 en 3 zits BANK,
salon- en bijzettafel, gaska-
chel. Telef.: 04498-58667.
Te koop mass. eiken ZIT-
HOEK; open haard en aan-
bouwkeuken met kookpl. en
afw.mach. Tus. 17.30 en
18.30 u.g 045-713048.
MEUBELEN: Verkoop van
bankstellen, kasten, tafels,
stoelen, slaapkamers, div.
kleinmeubelen. Elke vrijdag
van 11.00-18.00 uur. Zater-
dag van 10.00-15.00 uur.
Geldersestr. 29, Sittard. 046-
-748526.
Te koop vol eiken EET-
HOEK en vol eiken wand-
kast, enz. Telefoon: 043-
-625580.
Te k. eiken BANKSTEL 3-2-
1, met leren bekl. + eiken TV-
kast, samen vr.pr. ’ 1.750,-.
g 045-353598 na 18.00 uur.
Te koop 3-zits stoffen
CHESTERFIELD bank, kl.
blauw/grijs, pr. n.o.t.k. Tele-
foon 04498-55180.
Te k. ebbehouten WAND-
MEUBEL met gr. vitirne,
3.5x2x0.5; bijzettafeltjes
’350,. Bellen na 17.00 uur:
045-323705.
Te k. twee 2-zits BANKEN
(kleur zwart) + salontafel
’250,-. g 045-225114.
Te koop KAST, Tabberna-
ckelschrank, 22 laden, mas-
sief notenhout, g 046-511878

Te koop staande LAMP met
kap, bronzen voet, hoogte
68 cm; berber tapijt afm.:
230x170. Samen ’400,-.
Tel.: 046-747529 na 18 uur.

Vlees/AGF
Te koop GASHAARD, huis-
jesmodel, merk Faber; kin-
derbedje compl. Telefoon:
04454-4457.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

In/om de tuin
Voor het woelen en frezen
van uw tuin, 60 cent/m2, ook
oude gazons. Tev. maaien
van hoog gras. 045-751653.
Druk geimpregn. tuinaf-
scheidingen, vlonders, palen,
planken, tuinhuisjes enz.
Ook in hardhout! Alles op
maat! IMPREG Tuinhout bv,
In de Cramer 18. Heerlen.
Bezorgen mog. 045-717733.
Wees elk blad te vlug af met
Flymo-, Stihl- en Echo blad-
blazers/zuigers, Toro- en
Karcher veegmachines,
Benz- en Viking compost-
hakselaars. Wij demonstre-
ren u graag bovengenoem-
de machines op ons bedrijf
COLLÉ Sittard Machinehan-
delb.v., tel. 046-519980.
Te k. HAAGCONIFEREN v.
a. ’7,-, 1,20 - 1,40 mtr.
Raadhuisstr. 29, Hulsberg,
telef. 04405-2101.
Te koop CONIFEREN v.a.
I.oom tot 1.60mvoor 'n klein
prijsje. 043-644823.
Verschillende soorten
HAAGCONIFEREN van
1.20 mtr. ’5,00; 1.40 mtr.
’6,00; 1.60 mtr., ’7,00.
Tevens diverse andere tuin-
planten en fruitbomen. g
04955-1502.
Te koop HAAGCONIFEREN
v.a. ’7,50, hoogte 1.50-
-2.00 mtr. Julianastr. 58,
Schinveld. Tel. 045-257584.
Gratis TEELAARDE af te
halen, plm. 20 m3. Telefoon:
046-524305.
Te koop KLINKERS 11 m2
rood/grijs 20x10 cm en 10x-
10cm. Afgehaald ’150,-.
Te1ef.04450-2787^

Opleidingen
ANWB & Bovag erkende I
Verkeersschool - WISCH- I
MANN & ZN voor al uw rij- ,
bewijzen en chauffeursdi- :
ploma's. Europaweg Zuid 1
340, Landgraaf, telefoon |
045-321721. Rij-opleiding
kan in 8 dagen of in 9 weken.
Te k. geh. nwe. CURSUS
Spaans en Engels voor be-
ginners, met cass. en band-
ree. Telef. 043-637243.
GITAARLESSEN, voor be-
ginners en gevorderden,
jong en oud. 043-670941.

HuwJKennism.
ALLEENSTAANDE: heden
gezellige dans- en contact-
avond met DJ Richard in
Chalet Treebeek. Toegang
boven 30 jaar, legitimatie
verplicht. Het bestuur.
Aantrekkelijke Russische
DAMES v.a. 20 jr. z.k.m. se-
rieuze partner. Gratis foto-
brochure. Interel 045-
-461648.
Een VRIEND(IN) of partner
vind je in de "Contactsleutel",
het contactblad van Limburg.
Voor kennismakingsexem-
plaar: Mozartstr. 150, 6044
RM Roermond. Telef. 04750-
-27189, b.g.g. 40398.

Mode Totaal
a 7 BRUIDJES opgelet!
Geopend volgens afspraak.
Caresse Bruidsmode-Sit-
tard. 1x gedragen bruids-
jurken. 046-582136.
Te k. BRUIDSJURKEN, 1x
gedragen, 150 modellen '94,
verkoop op afspraak. Louise-
mode, Strucht 16, 6305 AH,
Schin op Geul. 's Morgens
bellen, tel. 04406-41302.
Te koop korte en lange
BONTJASSEN maat 40/42,

’ 350,-perst. 045-221493.
Te koop 2 BONTJASSEN 1
wasbeer mt. 38, 1 blauwvos
mt. 40. Telef. 04450-4430.
Te koop BRUIDSJURK met
sleep, mt. 38. Telefoon: 045-
-273983 na 17.00 uur.
Te koop BRUIDSJURK mt.
38-40. Tel. 046-517875.
OORBELLEN, haarmode e.
a. mode-artikelen. Groot as-
sortiment. S 04492-4816.
H.H. Handelaren: Te k.
JEANS, div. kleuren v.a.
’17,50. 8 04760-78092.
Te k. excl. DAMESMODE,
maat 36-42 van o.a. Sheila
de Vries, Mare Cain, Karl
Lagerfeld enz., weinig ge-
dragen, aantrekkelijke prij-
zen. A.V. Tel. 045-427383.
Te k. z.g.a.n. lange moderne
BONTMANTEL, vos, waar-
de plm. ’ 10.000,-, nu
’2.300,-, maat plm. 40.
Telef. 045-427383.

■ ■■'■■■■■■ ' -—'ammm

Baby en Kleuter
BABYKAMER!
Babyhuis Pico Bello
Voortdurend 30% kassakor-
ting op alle merken babyka-
mers. Prinsenbaan 87, Ko-
ningsbosch. Telef. 04743-
-1853. Open wo.-do. 13.00-
-18.00 u. Vrij. 18.00-20.00 u.
Zat. 10.00-17.00 u.
Te koop COMBI-WAGEN 3
in 1, mintgroen; sportwagen;
Prenatal-wagen; kinderkle-
ding; badstandaard. Tel. 045-
-211586.
Te koop wit MDF BABYKA-

! MERTJE: commode en ledi-
kant, ’400,-. Telefoon: 045-
-443908.
Te koop z.g.a.nw. KINDER-
WAGEN, 3 in 1, merk Peg
Perego, met alle acces, en
mooie kleuren! Telefoon:
04406-16772.
Te koop z.g.a.nw. KINDER-
WAGEN met voetenzak etc.
wit, ’150,-. S 045-326530.. Te k. BABYKAMERTJE,
bed met bijbeh., commode,
kast (wit). Teutonia kinder-
wagen, boxspeelgoed, pr.n.
O.t.k. Tel. 046-522941.

Muziek
Diverse gebruikte KEY-
BOARDS. Muziekhuis Guus
Arons, Heerlen, Honigman-
straat 5-7, 045-717155.
Wersi ORGELS & Key-
boards. Muziekhuis Guus
Arons, Heerlen. Honigman-
str. 5-7, 045-717155 (ook
.oor keyboardlessen).
LESSEN voor keyboard, ac-
cordeon en orgel, noten-
lezen binnen 1 wk., studio-
opnames van Uw les, mid-fdels floppydisk of me. enz. V. j
a. ’ll5,- per kwartaal, in!
Hoensbroek en Heerlerbaan.
Telef.: 045-415270.
Te koop BANDRECORDER
18 en 26,5 cm spoelen. Tel.
04499-3589.
Te koop div. goedspelende.
JUKEBOXEN aan goedko-
pe prijzen. Akerstraat Noord
164, Hoensbroek.
ZUPAN accordeons'en Wie-
ner accordeonsshow. In sa-
menwerking met Peter
Lanzinger Benelux van 20
t/m 22 oktober. Muziekhuis
Busch, Haverterpoort 9
Nieuwstadt. 04498-53988.
Te koop electr. GITAAR met
versterker Vz jaar oud mcl.
effectapp. Tel. 04499-5704.
Te koop ORGEL Imenent
2000, vr.pr. ’250,-. Tele-
foon 043-645856.
Te koop WIENER Harmoni-
ka-G.C.F.B. Telefoon: 045-
-312284 na 17.30 uur.
Te k. akoestische GITAAR
plus digitale delay. Tel. 045-
-452004.
Te koop compacte DJ-AP-
PARATUUR: 2 pick-ups,
versterker 200 W, mengpa-
neel, CD-speler en compl.
omb. zonder boxen ’ 650,-.
akoest. gitaar, z.g.a.nw.
’225,-. 2 oude KTV's sa-
men ’ 100,-. 04492-1730
Te koop PIANO van plm.
1890, eiken gefineerd, merk
onbekend! Vr.pr. f500,-. Te-
lefoon:o4s-442395
Te k. Framus BASGITAAR
1963, ’475,-. Telef. 04499-
-2787.
Te koop 1000 LP's ’250,-;
Philips TV met teletekst 1 jr.
oud, groot beeld ’ 500,-.
Telef. 046-751063.
Te koop " compl. ZANG-
INSTALLATIE merk Peayy,
1 jaar oud, inruil mogelijk.
Telefoon: 04498-57353.
Te koop Jukebox ROCK-
OLA Tempo 11, bwj. '60,
mooi en goed, pr. ’6.500,-.
Telef. 04492-5366.
Een fijne hobby voor de
lange wintermaanden: speel
KEYBOARD of electronisch
orgel. Lessen gegeven door
gediplomeerd leraar. Inl. 045-
-322813.
Te koop KEYBOARD Knop,
2 jaaroud. Tel. 046-516458.
GITAARLESSEN op noten
of tabulatuur. Snel te lerer
systeem voor iedere leeftijc
vanaf 8 jaar. Gitaarsoc. Sit-
tard. Tel. 046-522269.
Te koop GIBSON gitarer
Chat Atkins (nylonsnaren;
en R.D. artiest. Tevens fos-
tex 260 4-sporen multi
trecker. Tel. 046-522269.
Te koop stereo KEYBOARC
Casio CT 650 mcl. adaptoi
en 4 beginnersboeken, wei
nig gebruikt. Nw.pr
’1.100,-, vr.pr. ’650,-
Tetef. 04450-2393.
Te k. KEYBOARD Yamah;
type PSS 480. Telefoon 045
229431.
Te k. JUXE-BOX Rock-ola, i
z.g.st, goed en goedkoop
Na 18.00 uur 04749-2261.
Te koop Slingerland DRUM
STEL, kl. chroom, pr.n.o.t.k
Tel. 04406-16536.

Foto/Film
Te k. Nikon LENS 2.8, 35-7(
AF. Tel. 04499-4261.

Voor Piccolo's
zie verder pagina 24
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I Kom en overtuig uzelf I
ENGELENKAMPSTRAAT 55, 6131 JE SITTARD, TEL. 046 - 517025

TIG-lasser m/v
voor een staalbouwbedrijf in Kerkrade. U hebt ervaring
met constructiewerk. Verder kunt u tekening lezen
en bent u bereid montagewerk te verrichten. Bent u
gemotiveerd en zoekt u een leuke uitdaging? Dan is deze
baan voor onbepaalde tijd iets voor u.
Informatie: 045 - 46 56 66, Simone Sporken
Kerkrade, Grupellostraat 35

tempo-teamuitzendbureau
__«___,____.____________________-___-------—--------——_-——-^———--—-——~-———~—~-——-

2 I- imburgsDagblad

Ipiccolos_
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HilWuffl
CHARADE V.A. ’21.995,- ✓ 1.3 to iekiep-
pen injectiemotor✓ 1240 literruimte - gescheiden neerklap-
bare achterbank»/ verstevigingsprofielen in dezijportieren
CHARADE TXI / 25.995,- ✓dakspoilerin de
carrosseriekleurt/ reflectieplaat ✓GTI'-antenne _é
✓ lichtmetalen velgen en bredebanden k _^_\
✓voor ’l.OOO,- i.p.v.’ 2.400,- meerprijs

i 3) x __^_r
/ i^-oHjF ï_

/^3S_-n_lK_-_-E mw .-.^w. ■■'<... - *i?? IJ.r**'**_-

muSm—W WSmTiliMr
K->>*-9 aU*^^^TïrMTiß3*iTlir<W3B

CUORE VANAF ’ 15.395,- ✓■ 90km/h
ECE-norm ✓rembekrachtiging ✓ veiligheidsprofielen in de
deuren✓veel binnenruimte
CUORE IMAGE*✓exclusieveopaalpaarsemetal-
lickleurt/ make-up spiegelsin beidezonnekleppen
✓Wis/was-installatie op dea chterruit✓ opberglaonderde

i bestuurdersstoel✓bumpers in decarrosseriekleur

__\ , , «H
tW ® I SP*^

_c i___^_fcs_____________Hr__pi

W-'-T^m IMmr^t '~ '*

■i *^^~~"^"*^i&__^^^^_!

FEROZA SOFT-TOP V.A. ’ 28.995,-
-(TWO-SEATER) _t
✓ inschakelbare 4-wielaandrijving
✓ 1.5tontrekkracht ✓verstelbaarstuur W§ Thïj^m—,
✓toerenteller^ vloerbedekking: A—^i^SsJ^mr'

~\l-I!iiiiliii!iiaiuiiM^-i_tiiiiii ' v->_?w^^H_ .'tmv/^m,

APPLAUSE COMFORT ’29.995,-
-✓ 1.6 liter 16-kleppen injectiemotor✓ schijfremmenrondom
✓473 literbagageruimte ✓rembekrachtiger ✓toerenteller
plusComfort-pakket ✓ centrale deurvergrendeling✓ links
enrechts elektrischverstelbare buitenspiegelsin carrosse-

i riekleur^ brede banden, velgenenwieldoppen _bs_v^
* ✓vanbinnenuitteontgrendelen ach- fTfï

_m-rc_\\yM -——7_ï__r-^~~~,>±.
)m\_mtW\\r . \-_J*^.

% ,_JIf M »___g_—-'.; Ll/i____l 11 \ \

lm-.' J_S llKr—l*^-üfl—l, j^____li___/_^^_r^_---|-----ttrli__^7jiß'_H-->/-------W ___

HIJETBLIND VAN V.A. ’ 15.735,- ~~L_
(ex.BTW) ✓3000liter laadruimtemetverlichting s 3 s
✓ enige in zn klasse met laag tussen-
schotsrembekrachtiging

j|, | -M-- .-. ■- J, .*-.#IÊ

ne mAfcaatEmtwxtsso-tszuw optionhl mmi _w
LET OPi de allerlaatste Daihatsu Charade Two-Seaters met
dieselmotor (’ 21.995,-) en Charade Sedans. De prijs? Kom snel
langs enverbaas u over een zeer speciale aanbieding!

DAIHATSU.E COMFORTABEL COMPACT.
GELEEN, GarageRuud Tiems, Zaanstraat 18,

tel. 046-753010.
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Huishoudelijke artikelen

i Massale magazijnverkoop
van duizenden apparaten.

in de Witte Hal
Met volledige garantie en service!

Koelen-vriezen-wassen-hifi-stereo-kleurenTV-video'setc.
! waar nieuwe, licht-beschadigde of overjarige apparaten uit
i de Hom-winkels worden verzameld en verkocht tot liefst....

" 60% korting
OP = OP. Slechts enkele stuks!

Hier enkele .oorbeelden uit onze duizenden koopjes:
BLUE AIR KOEL-/VRIESCOMBINATIE

RF 271, ruime inhoud van 270 liter, 3 sterren vriesvak
met laden, automatische ontdooiing, verstelbare rekken.

GEEN ’ 1.149,- OF ’ 949,- MAAR:

’ 699,-
BAUKNECHT WASAUTOMAAT

WA 583, 800 toeren centrifuge, kleine wasjes,
energie spaarprogramma, regelbare thermostaat,

14wasprogramma's.
GEEN ’ 1.269,- OF ’ 899,- MAAR:

’ 799,-
ELECTROLUX MAGNETRON

EME 2359, kompl. met bruineringsgrill, 27 liter inhoud, 800
watt vermogen, aparte ontdooistand, digitale tijdsinstelling.

GEEN ’ 899,- OF ’ 799,- MAAR:

’ 399,-
ZANKER DIEPVRIES

GS 125, diepvneskast met lades, energiezuinig,
snelvriesschakelaar, ruime inhoud, krasvrij bovenblad.

GEEN ’ 1.099,- OF ’ 799,- MAAR:

’ 549,-
BLAUPUNKT KLEURENTEUVISIE

PS 55-21, grootbeeld, afstandsbediening, 99 kanalen,
teletext, menusturing, sleeptimer.

GEEN ’ 1.799,-OF’ 1.199,-MAAR

’ 999,-
JVC VIDEORECORDER

HRD 770, inclusief afstandsbediening, 40 voorkeuze-
zenders, stilstaand beeld, timer voor 8 programma's.

GEEN ’ 899,- OF ’ 798,- MAAR

499,-
SONY MUSIC CENTER

MHC 1700, versterker 2x 40 watt, digitale tuner met
1 voorkeuzezenders, dubbel cassettedeck met autoreverse,
, programmeerbare CD.

GEEN ’ 1.699,- OF ’ 1.199,- MAAR

’ 899,-
PHILIPS PORTABLE CD-SPELER

AZ 6897, CD-speler met radio, inclusief hoofdtelefoon,
shuffle play, programmeerbaar, inclusief adaptor.

GEEN ’ 565,- OF ’ 349,- MAAR

’ 249,-
WITTE HAL

SITTARD, Bergerweg 51-53, telef. 046-518162.
HEERLEN, Heerlerbaan 273, telef. 045-426842.

MAASTRICHT, Scharnerweg 66-70, telef. 043-633162.
Te koop dubbeldeurs IJS-
KAST; tafelmodel ijskast; la-
dendiepvries. S 046-753152.
Te koop wasmach. volaut. +
BOYENLADERS + combi's
+ drogers v.a. ’175,- met
garantie. Tel. 046-744602.
Te koop Bosch mini VAAT-
WASSER, 1 jr., afm. br. 56,
h. 46, diep 39 cm, ’590,-.
Tel. 045-257119.

Te k. zeer mooie VOLAU-
TOMAAT, halfautom. en
wasdroger, met garantie. Tel.
046-742086.
Te k. VAATWASSER Atag;
wasm. volaut. Bleu-Air 1100
toeren. Tel. 04498-52655.
Te koop MIELE wasautom.

’ 350,-; AEG Combi

’ 300,-; Philips boyenlader
’250,-. Telef: 045-275291.

OPGELET!! Wij halen gratis
uw oude diepvries, ijskast,
wasmachine, gasfornuis en
alle electr. huish. app. bij u
thuis op. Tel. 045-719136.
Te koop DIEPVRIESKIST
en ijskast. Tel. 045-222258.
Te k. dubb. drs. KOELKAST,
mooi, ’ 195,-, vrieskast ta-
felmodel ook mooi, ’165,-,
tevens reparaties. Telefoon
04498-58661.
Te k. WASDROGER, dubb.
drs. koelkast, volautom.
wasmachine. 045-255578.
Te koop INBOUWKOEL-
KAST nieuw Philips, ’695,-.
Telef. 046-745230.
Te koop IJSKAST. Telefoon
045-426917.

{PICCOLO'S[045-719966
Bel de Vakman

NEW LOOK BV Landgraaf.
Gevelreiniging, uitkappen,
voegen, steigerverhuur. Tel.
045-312154. Fax 323452.
Riet- en BIEZENSTOELEN,
vernieuwen ’ 50,- per stuk,
met garantie. Telefoon 043-
-435761 b.g.g. 646919.
Fa. ROLLUX voor alumini-
um rolluiken, vrijblijvende
prijsopgave ook voor D.H.Z.
(bij inlevering van deze ad-
vertentie 5% korting), plus
kunststof ramen (renovatie
profiel). Telef. 046-750640.
Rijksweg Nrd. 62, Geleen.
All-round KLUSJESMAN
biedt zich aan voor alle
werkzaamheden. Tel. 043-
-253372 b.g.g. 04409-2336.
LOODGIETER voor ver-
nieuwing en reparaties van
sanitair en platte daken. Tel.
046-750788, na 18.00uur.
VAKMAN met 35 jaar erva-
ring, voor al uw schilderwerk,
behang- en pleisterwerk en
specialist in alle houtwerk, g
046-750788 na 18.00 uur.
De KLUSSENMAN. Voor al
uw sanitairen-, electra-,
schilder-, timmer-, en met-
selwerken. Nieuwbouw, re-
paratie en verbouwingen.
Bel voor vrijblijvende prijs-
opgave. Tel. 043-218252.
HUWELIJKSFOTO'S. Re-
portages v.a. ’395,-. Foto
Lex Huijts. 045-271693.
Dakdekkersbedrijf AADAK
kan nog dakwerk aannemen.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Telef. 045-226688/226377/
06-52606457.
Reg. Kluscentraal voor al uw
stuc- tegel- en schilder-
werk, tevens andere werk-
zaamheden. VAKWERK.
Voor ml. 085-510784. b.g.g.
422032 ook voor bedrijven.
Doe het nu! SPOUW-
MUURISOLATIE met Geso-
lan glaswol-isolatie, min.
besparing 8-10 m 3gas per
m 2per jaar. Voor info: Ges-
kal Geleen, g 046-743865.

Comp

Tijdelijke stunt \
"KFB-AII-in" DOS-progr. 5

’ 98,- excl. Boekhouden,
(tegoedbon + deelbet.), vo

barcodesprogr. g 038
COMPUTERSPEL huren.
Keuze uit meer dan 1000
spellen. Nu ook CD-ROM
en CDI. Eurovideo, Schar-
nerweg 67, Maastricht.
Nieuwe COMPUTERS voor
een gebruikte prijs. Muziek-
huis Guus Arons, Heerlen.
045-717155 (ook voor midi-
muziek-computerles).
COMPUTERSPEL kopen?
Tele Games, grote keus in
alle systemen tegen de
laagste prijs. Gameboy 75
titels v.a. ’24,95; Nintendo
75 titels v.a. ’24,95; Super
Nintendo 125 titels v.a.
’39,95; Game Gear 40 ti-
tels v.a. ’49,95; Mastersy-
stem 40 titels v.a. ’19,95;
Megadrive 100 titels v.a.
’29,95. Mega CD., C.D.I,
en CD. ROM 100 titels v.a.
’24,95. Meer spellen op 1
cassette voor Nintendo en
Sega. Inruil oude spellen
mogelijk! Tele Games Sit-
tard, Parklaan 2 B, Maas-
tricht Scharnerweg 65. Ge-
opend van 11 tot 18 uur.
Te koop NINTENDO met 3
spellen, prijs ’lOO,-. Tele-
foon: 043-617312.
PC 286 25 Mhz! 1 Mb Ram
HD 35 Mb, minitower, VGA
zw/wit mon. pr. ’ 525,-.
Telef. 045-216218.
HARDDISK Stunt!! 560 MB
Enhanced IDE, 3 jr. fa-
brieksgarantie. ’ 542,50 mcl
BTW. CompTEC, Akerstr.
Nrd. 188 (t.o. Gamma),
Hoensbroek. 045-231897.
Te k. COMMODORE 64,
diskdrive, printer, en andere
accessoires, ’ 400,-. Tele-
foon 045-216275.
NIEUW! PC met monitor
486SX 340HD 4RAM
’1.750,-; 486DX 340HD
4RAM CD-Rom soundbl.

’ 2.650,-. Norbertijnenstr.
67, Geleen. g 046-743394.
Betaalgemak.

COMPUTER
met kleuren SVGA monitor
en CD-Rom b.v. 486-66,
HD 420 ’2.350,-.
Tel. 045-428276.
Te k. ATARI 1040 ST met 20
MB harddisk en monochr.
mon. 3.5 en 5.25 diskdrive,
2.000 diskettes, 10 klappers
beschrijvingen en joystick,
pr.n.o.t.k. g 046-524175.
COMPUTER 486 DX 266,
380 MbHD, VLB 15" monitor.
Bel 043-260413.

Radio e.d.
Te koop STEREOTOREN
Akai vr.pr. ’300,-. Telefoon
04408-3216.
Te koop BANDRECORDER
Akai, audioreverse en plm.
20 banden; 2 Bose boxen
150 Watt. Tel.: 045-228485.
i

>yters

van Hollandsoft
modules van ’998,- voor
factureren, contantnota's
.orraadbeheer, etiketten +
3-217984, fax 213510.

Kachels/Verwarming
GASKACHELS/houtkachels. .
Goedkoop! Gratis geplaatst.
De Kachelsmid, Walem 21
Klimmen. Tel. 04459-1638.
BARBAS Openhaarden
Inzethaarden - Gas - Hout-
kachels. Kachelcentrum Jac.
Köhlen Rijksweg N. 104, Sit-
tard. Tel. 046-513228.
Buderus-Radson-Intergas-
Nefit/Fasto CV-KETELS,
scherpe prijzen, goede ser-
vice. Jac. KÖHLEN, Rijks-
weg Nrd. 104, Sittard. Tel.
046-513228/514862.
Siemens-Bosch-Zanker-
AEG-Miele WASMACHI-
NES, drogers, koelkasten,
vriezers, vaatwassers. De
laagste prijs! Jac. Köhlen,
Rijksweg N. 104, Sittard.
046-513228/514862.
UITKNIPPEN: te koop
antraciet en vultraciet kolen,
3 en 4, ’17,50 per 37,5 kg.
Tel.: 045-319784.
Te koop rustieke, openge-
werkte gietijzeren hout/
KOLENKACHEL met haard-
stel. Weinig gestookt, h. 90 x
d. 43 x br. 66 cm., ’550,-.
Tel. 043-256579.
Te koop ALLESBRANDER,
’500,-, 3 jaar oud. Tel. 046-
-581465.
Te koop GASKACHEL vr.pr.
’150,-. Telefoon 045-
-275723.
Te koop HOUTKACHEL met
speksteen, 2 jr. oud, nw.pr.
’3.200,-. Nu voor ’1.750,-.
g 043-647086 na 16uur.
Wegens verbouwing 1
GASHAARD. Telef. 04406-
-15924.
Te k. GASHAARD Faber,
Dru, gevelkachel en bad-
geiser. Tel. 045-455168.
Te koop open haard- en
KACHELHOUT. Telef. 045-
-271122.
Te koop Pelgrim GASFOR-
NUIS met oven ’200,-; In-
bouw openhaard compleet
’200,-; verw. ketel Rapido
’750,-. Telef. 043-641926.
Te koop GASHAARD huis-
jesmodel en 2 gevelkachels.
Telefoon 045-322796.
Gas- HOUTKACHELS - CV
ketels, keus uit 200 stuks.
Kachelcentrum Jac. Köhlen,
Rijksweg N 104, Sittard. S
046-513228/514862.
BRANDHOUT, beukenhout,
plm. 15 m 3voor ’550,-.
Aan huis bezorgd. Van
Thoor, Holstr. 33, Margraten.
Tel. 04458-1818.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Voor Piccolo's
zie verder pagina32
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WÊÊ KEUKEN Mlf~
—_■ - - ■hef Zijdegroene mm

moderne hoekkeuken
Deze eigentijdse keuken is aan de bovenzijde afgesloten
d.m.v. een luifel. Uitgevoerd met handige chroom

,^/Cèt- -«ajp beugelgrepen. Geheel kompleet inbouwapparatuur zoals een
rj& wSum MBSjïmmg: , ETNA afzuigkap, een 170 Itr AEG inbouwkoelkast, ETNA

-'A,- im ' IZ I jßpw--JPL.- inbouwoven en ETNA inbouwkookplaat inklusief werkblad en

JÊMÉëÊÏZ Alm.: 278x163 cm. X-OcOOOt-L1"

ïSapte 1 Komplete moderne keuken
Uitgevoerd in modern wit essen struktuur mei afgeschuinde

t- deuren in kontrastkleur. Geheel kompleet met PELGRIM
M_i___________r __J_ ïnbouwkookplaat. ZANUSSI I6O Itr. inbouw koelkast, ETNA

schouw afzuigkap, bijpassend werkblad en spoelbak.

' jT*" A,rTV; 270cm- SS«ST-^Jaa#^_»^aWaaf**^

■ Fraaie massief houten keuken
Waarbij het ambachtelijke op eigentijdse wijze is

ifll gepresenteerd. Kompleet met bijpassend werkblad,'/ spoelbak, PELGRIM geïntegreerde afzuigkap, kookplaat,
"_m^JL iitai inbouwfomuis en 160Itr. ZANUSSI inbouw koelkast.

ZO ZIET U MAAR WEER. HORN BIEDT U MEER!
Echt Loperweg 8 - Maastricht Scharnerweg 66-70* - Roermond Kruisherenstraat 20*
Heerlen Heerlerbaan 273* - Sittard Bergerweg 51/53* - Venlo Roermondsestraat 7*
'Donderdag koopavond tot 21.00 uur.
ELKE ZONDAG OPEN in Genk, Peer en Turnhout, Genk Hasseltweg 178Geopend van 13.00 tot 18.00 uur.

IPeér(Bij Meubelboulevard Heylen) Baan naar Bree 121aGeopend van 13.00 tot 18.00 uur
Turnhout Gierlesteenweg 210 Geopend van 13.00 tot 18.00 uur.
■ ' ■

iè^i«TrU*^i_hffM flCEsa cnal
ftÉWUajaaMaj*M| ■*M_ n~HO É * 11m^^_^_^_f_^JJ_y Ha^SisroNö' «"__|

■ N^hirlpool^-—|
[SsroSS]^ IZANUSSII — -jr.
INBOUWA 160 UTER ' J^gll
AFZUIG- Bk INBOUW """Ir*
KAP :tmm KOELXAST-—_-4__ I
Mei grool Uitgevoerd met l_S___--_^JI
arzutgvermogen en vriesvak eningebouwde /^V~V_*V automatische /_N ,^./T\
verlchong Vniwel LejXlei onldoonnnchling. / "*_ K" Jr^ru-^^^^a^*3_QI»l{l^Q

INBOUW |||y||| VAATWASSER
ELEKTRO _ _ HJËH-K]
KOMBINATIE I Volledig in te
Oven met bouwen achter
thermostaat, I \^^^^^____\ —*ur,
vefltchttng en _*a-i.flflfll I 12couverts
dfaaispitmotor. [ _\_ I en v***
Kookplaat met _____\a___\___ binnenwerk,
tweedelige 6afwas" /l /*Y#iVe^lpannendrager en >c/G 1 / ,-* programma's^ \*m.\_r\
.nerg.zu.nrg. _\)_l_^fJ OSKr IlC-tU^K^]

(Sj Indien u wenst plaatst Hom uw
keukeninstallatie volgens de landelijke
gas-wateren elektriciteitsnormen.

ffl Hom plaatst uwkeuken geheel volgens
uw wensen en afspraken.

(gj Hom levert keukens en
inbouwapparatuur uit voorraad.

(gj Hom biedt U een gratis
verzekeringscertificaat in samenwerking
met de ING-Bank. (vraag naar de
Horn-Plus-Garantie).

(Öj Hom biedt U de mogelijkheid tot het
leasen van uw keuken.

*> /
'ri-.Hl:'l*l.-:ll-,ll-lW-.,ll:«.'m^

mmW'm^zaBÊÊmWÊlLaam

__wë~-7~~ In het Belgische plaatsje Oudenaerde worden de gjfl fL_ 1
****>« ____^-^*^^__ Lv ______ig. gjtea* heerlijkste patés gemaakt. Omdat deze patés k flj ■

fl gebakken worden in plaats van gekookt proeft u ir^^3S| fl\" m\m
de zuivere ambachtelijke smaak. De naam van fltlflHk « HHfHfIKSHfI deze patés is La Reine. In Nederland is er maar MÊ Mfl één adres waar uze kunt kopen: bij Edah. fl flj
ij heeft de keuze uit roompaté, een peperpaté fl II
(3 seizoenen) en een Provencaalse paté. HPP^ _M W I I
Ter kennismaking krijgt u ze voor f 0.99 per fl^t J mi~*^~*--~~--X<^ 100 gram. Wat wil een fijnproever nog meer JSmL,.. —r*"-. ffl flti^fl

La Reine paté C\C\ BPI wrA—m -l^jPßrß
room, peper of Provencaalse, v V WmÊÈtÊm 'wr*——\ Wkmm-T Wsnijvers, per 100 gram -4rs*-r . * * Tr^ÊA .flw MMm-W MM

"~I CÖteS du RhÖne W^—dM -B^^^laaaaaa^^^WIJNVOORDEEL een fruitige en tevens stevige rode wijn w^l—UmW
" met een fijn bouquet voor een^ QQ PÜfll '— „ . mm altijd lage prijs, fles 750 ml. _T"a// __Ê fl_% '^^mÊmmM

FDAH Arancluez sherry 6 r M AWWAwM
—<__-— medium dry. pale dry I Chateau la Croix-Blanche w 'Hm— ___SS_^fl_4 ._^_PP/fl«
ofcream, ons bekende ffl Bergerac A.C. 'f,><ïlH fflaaaa-_______o__PaW'^_k______
winkelmerk sherry van een robuuste jongevolle rode wijn uit '" m\méTm H
hoogstaande kwaliteit, M fl, de Bergerac streek. CO mr^AFJ^^ I
nu tegen een fles 750 ml.-S^S" "Jv \ lfl m^*wA—^km\, ■ I//i__/i, Chateau des Maures Lalande-de- « H
te7M ml-is»- rHERS PomerolA.C. 1992 V 'S ■
_r*| laaaaaaaal fluwelige en krachtige rode wijn meteen V;

een zuivere droge witte wijn met een -g-^ Cótes du Roussi||on H
volle kruidige smaak en geur uit een zachte fnsse rode wijn _ ■
deElzas'. 7QC Zuid-Franknjk met een mooie __rf|^a-__
fles 750 ml. -S^S" /.✓"_» afdronk fles , |iter **t.7J _^A *m ■, , ,

~, ■_, een typisch Spaanserode wijn van —dÊk WmW aafleen goudgele, halfdroge witte wip 'r "1 ' fft/ B^ .___■ ____.° voornameli|k Tempranillo druif met een ,?

_, , v Ar- volle smaak en lichte houttoon, ___\ __uChardonnaydruif, L A L -n _-_ 1- _É§: -d-H ____ 1 ____.
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Oldtimer Caravan Club waakt over verleden reiswagens
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'Kinderen der duisternis' op expositie Hoge Veluwe

Kostelijk gezwam
over paddestoelen

DOOR AAD STRUUS

I Sinds mensenheugenis wordt er heel wat gezwamd
over paddestoelen. Dat leverde kostelijke volksver-
halen op, waarin de dood, de duivel en zn ouwe moer
steevast de hoofdrol spelen. Een aantal van die myt-
hen en sagen rond paddestoelen staat centraal op de
knusse tentoonstelling 'Kinderen der duisternis' in
het bezoekerscentrum De Aanschouw van het Natio-

| ftaal Park De Hoge Veluwe.
e expositie, dieook voor kinde-en heel geschikt is, bestaat uit

joto'smet luchtige ondertitels en
"jVensgrote poppen van heksen,!/ en> gnomen, trollen en andere
ptysterieuze bosbewoners. Ook

** er een lapje bosgrond te zien,, aarin felgekleurde paddestoe-
i5n een schoonheidswedstrijd
"ouden. Het zijn natuurlijk

replica's, want padde-
stoelen moet je ter plekke be-

-1 niet plukken, zo luidte boodschap van deexpositie,

/ünderen der duisternis' belicht
ooral de spannende en geheim-

i nnige kant van de paddestoe-

" **" Dat begint al met de her-
°*nst van de naam. Die verwijst
jj^r de duivel. Van Satan wordt
T-aHI61*5 beweerd dat n« zich als
£ad vermomt. De paddestoel is

■Ju favoriete zetel, want die
i °eit immers op duistere plek-

ve HUit rottend materiaal. Bo-
reri -en z'^n somrruge exempla-

' all Duivelser kan het dus
tic maal niet- De slechte reputa-

j vinri 311 de paddestoel is terug te
Wt n m namen a^s satansbo-
j *> doodstrompet, hekseboter,

«uivelsei, hekseboleet, dode-
nsvingers en judasoor.

plaatste heeft zijn scheldnaam
2jc j*anken aan Judas Iskariot die
had nadat niJ Jezus verraden
bo °Pknoopte aan een vlier-
v om. Xer herinnering aan zijn
da/aad ontspruiten elk jaar ju-
dod

oren aan de vlier. Ook met de
2vj^einansvingers is iets mis. Het
hand °m vergiffenis smekende
derp n Van overledenen die on"OrrJfr°nds zwaar moeten boeten
<len Zi*^ ooit nun ouders aftuig-

Stinkerd
Pu .. ls de vergelijking heel_/susch. Neem de stinkzwam.

Zelfs preutse mensen zonder een
greintje fantasie kunnen niet om
de gelijkenis heen: de stinkerd
lijkt als twee druppels water op
een onbeschaamde penis. Zo
wordt hij ook in het latijn ge-
noemd: phallus impudicus, maar
die wetenschappelijke naam
klinkt heel wat bedekter. De ten-
toonstelling geeft een heel ande-
re uitleg voor de opvallende
verschijning: niemand wil met
heksen paren. Vandaar dat zij
hun heil zoeken bij de duivel.
Het satanisch liefdesspel ver-
loopt wel omslachtig. Satan legt
in het bos zijn eieren neer, waar-
uit binnen één nacht zijn fallus
groeit. Daarmee bevruchten hek-
sen zich. Vandaar dat het zaad- het zwarte stinkende goedje
op de top van de zwam - bin-
nen de kortste keren verdwijnt.

De wetenschappelijke verkla-
ring is natuurlijk correcter, maar
wel minder opwindend: padde-
stoelen zyn er om sporen te ver-
spreiden. De stinkzwam ge-
bruikt daarvoor aasvliegen die
worden gelokt door de stankvan
verrot vlees.

Thriller
Er zijn ook waargebeurde verha-
len op de expositie, zoals de
thriller rond ene meneer Girard,
een Franse verzekeringsmake-
laar die graag snel en gemakke-
lijkrijk wilde worden. Hij zorgde
ervoor bevriend te raken met
mannen van zijn eigen leeftijd,
of met vrouwen die net zou oud
waren als zijn maitresse. Vervol-
gens sloot hij gewiekst een le-
vensverzekering voor ze af. Als
de brave borsten onverwacht
zouden komen te overlijden, dan
zou meneer Girard de uitkering
incasseren. De medische keuring
door de verzekeringsarts vormde

Radiohistorie in Omroepmuseum
ja Zender waarmee omroeppionier ir. Steringa Idzerda precies 75

feleden het eerste vooraf aangekondigde radioprogramma ter
Har)- uitzond, is een van de blikvangers op de tentoonstelling 'Van

10 tot omroep' die tot en met 8 januari te zien is in het Omroep-
de ?eum. Oude Amersfoortseweg 121-131 in Hilversum. Die geeft aan
-ycu}and van foto's, documenten en zelfbouwapparatuur een over-
de Van wat z*cn vanaf het begin van deze eeuw tot de komst van
v °mroepen (in 1924) afspeelde op het gebiedvan de radio. Geopend
Van m.aandag tot en met vrijdag van 10 tot 17 uur, zaterdag en zondag
"°l2 tot 17 uur. Voor informatie: 035-885888.

" Door hun opvallende uiterlijk zijn paddestoelen al eeuwenlang goedvoor allerlei mythen en sagen.
Archieffoto: FRITS WIDDERSHOVEN

geen probleem. Meneer Girard
ging gewoon zelf, of hij stuurde
zijn minnares.
Zodra de verzekering in kannen
en kruiken was, nodigde Girard
zijn slachtoffers uit voor een di-
ner. Op het menu prijkte stee-
vast knolamanieten, een uiterst
giftige paddestoel. Meestal over-
leden de vergiftigde disgenoten
binnen een paar dagenen betaal-
de de verzekering prompt uit.
Maar soms bleven de tafelgeno-
ten springlevend. Dat kwam
doordat Girard het verschil niet
wist tussen groene en gele knola-
manieten: de een is giftig, de
andere doodgewoon eetbaar.
Toen de verzekering uiteindelijk
argwaan kreeg, viel Girard door
de mand. Hij stierfin 1918 in een
Franse cel.

Met dat verhaal illustreert De

Aanschouw dat lang niet alle
paddestoelen levensgevaarlijk
zijn. Integendeel. Van de 3500
soorten die in Nederland groeien
zijn er slechts enkele tientallen
giftig. Van de meeste daarvan ga
jezelfs niet eens dood - jekrijgt
er hooguit vreselijke maagkram-
pen van. Dat betekent overigens
niet, dat de rest te consumeren
is. Heel veel soorten zijn oneet-
baar, om de eenvoudige reden
dat ze walgelijk smaken.

Wandeling
De tentoonstelling 'Kinderen der
duisternis' is prima te combine-
ren met een speciale paddestoe-
lenwandeling van ongeveer drie
kilometer over de Hoge Veluwe.
De gratis routebeschijving ligt
klaar bij de balie van het bezoe-
kerscentrum De Aanschouw. De
wandeling is vooral ook voor

kinderen een feest, omdat er
echt naar paddestoelen moet
worden gespeurd. Maar wie zijn
ogen goed de kost geeft maakt
onderweg kennis met een groot
aantal variëteiten, van de
schaamteloze stinkzwam tot de
roestbruine kogelzwammetjes
die lijken op jeu de boule-balle-
tjes van kabouters. Over elke
soort meldt de routebeschrijving
interessante bijzonderheden.

Spiegeltje
„Wie paddestoelen goed wil be-
studeren hoeft ze niet te pluk-
ken. Met behulp van een spiegel-
tje kun je ze heel gemakkelijk
van alle kanten bekijken," zegt
een van de gidsen van de Vereni-
ging Vrienden van de Hoge Ve-
luwe. Hij heeft een goed alterna-
tief voor plukken: paddestoelen
fotograferen, tekenen of opzoe-

ken in een plaatjesboek. „Het is
verleidelijk om tijdens een ex-
cursie een boleet door te snijden,
om te laten hoe *£on ding er van
binnen uitziet. Maar ik doe dat
nooit. Ik laat paddestoelen staan
en gebruik alleen het spiegeltje.
Kinderen nemen dat gelijk over.
Ze krijgen zelfs ruzie als iemand
een paddestoel omtrapt. Dan
hoor je: Doe niet zo stoer joh."

De paddestoelententoonstelling
is te zien tot 2 december, dage-
lijks van 9 tot 17 uur (na 1 no-
vember van 10 tot 17 uur). De
toegang en de routebeschrijving
van de wandeling zijn gratis;
maar wel moet de entree voor
het Nationaal Park de Hoge Ve-
luwe worden betaald: volwasse-
nen 7,50 gulden, kinderen 6 t/m
12 jaar 3,75 gulden, auto 7,50 gul-
den. Voor meer informatie:
08382-1627.

" De leden van de Oldtimer Caravan Club komen geregeld bij elkaar. Foto: gpd

voor mij en mijn vrouw te klein.
Als het koud is, is dat niet zon
bezwaar, want dan kruip jetegen
elkaar, maar in warme landen
wordt dat een probleem. Van-
daar dat we nu afwisselen. Overi-
gens bezitten meer van onze
leden twee of drie, soms wel vier
oldtimers."

De club houdt twintig keer per

jaar bijeenkomsten. Meestal
weekends of midweken. Regel-
matig bezoeken groepen het bui-
tenland. „Dan verzamelen we
ergens en rijden in groepjes van
zes naar de bestemming. Met elk
groepje gaat een technische man
mee en iemand die de weg
weet," vertelt voorzitter Lee-
flang.
De club accepteert uitsluitend

leden die een caravan bezitten
van vóór 1971. Ze beschikt dank
zij medewerking van caravanfa-
brieken over een flink arsenaal
delen en onderdelen van .oude
caravans, waarmee de leden res-
tauratiewerk kunnen uitvoeren.

Oldtimer Caravan Club, corres-
pondentieadres: Schoutenveld
743, 7327 BK Apeldoorn.

DOOR DIRK DE MOOR
Het WWvertJ*,eine. witte gedrocht wekt
beetj eFlng" Het wiebelt een
"Jicht °innen iemand bezig is
de k."- verplaatsen. Koddig zijn
sel Yen van het bollende bouw-
rest mgheid van lichaam en
getty Ztluen nodig zijn om daarin
Op ri

n in vrede te vertoeven.
Hoef? Weide van camping De
sta 'Slag ln het Drentse Gasselte
al w tientallen reiswagens, veel-
Mooi

at onbeholpen van vorm.'
ven 'e dikkerdjes en door het le-
geVe;; ekende lelijkerds. Samen
Pub " Ze een aardig beeldvan de
gen v^en die de kampeerwa-
groeid°Ormaakte voordat hrj uit-
een„ e tot de vaak pompeuze
*>ondr 2lnswoningen die jenu ziet

*>JJntl2mers van voór 1971.Koddig
be 2iet Vooral als Je de trucages
het in' Waarmee de ontwerper
groot al 'klein achter de auto,
te ver,°P de camping' probeerde
bare d,ZenliJken-In" en uitklap-
lisrnen inSenieuze mecha-
Van _fn °m hoogte en breedte
te itS* wagens tijdens het rijden
"-Jner. seren ~ ze komen del n van het vehikel niet altijd

in een land dat 720.000
caravans telt, devouw- en

sta-wagens inbegrepen, mag
het geenverwondering

wekken dat de bezitters zich
in tal van (merken)clubs

hebben verenigd. Zelfs een
gereformeerde caravanclub
ontbreekt niet. Sinds zeven

jaar bestaat ook een
OldtimerCaravan Club. Die
streeft er naar om voor 1971
gebouwde oudjes in goede
staat op de weg te houden.

Behalve technische bijstand
biedt de club gezelligheid,
in de vorm van reisjes en

weekends.

ten goede. Maar van binnen bie-
den ze zonder uitzondering iets
wat je in hedendaagse caravans
mist: eerlijk hout, meubilair dat
tegen een stootje kan en geen
flinterdunne laagjes fineer.

Het betreft op camping De Hoef-

slag een vijfdaags samenzijn
(praten, kaarten, bingo) van Ne-
derlanders die zich tegen beta-
ling van 60 gulden per jaar heb-
ben aangesloten bij de Oldtimer
Caravan Club. Die is zeven jaar
geleden opgericht en telt nu 430
leden. Op de 345.000 bezitters
van caravans is dat niet veel,
maar de club heeft wel spierbal-
len. Zo beschikt ze over een ei-
gen camping in Nijbeets bij
Drachten, een onderhouds- en
reparatie-afdeling in een boeren-
schuur in het oosten des lands,
een technische dienst die onder
meer keuringen en taxaties voor
een speciale oldtimer-verzeke-
ring verzorgt, een documentalist,
een propagandist, een evene-
mentencoördinator, clubkleding
en onderdelen van allerlei mer-
ken en types caravans.

Voorzitter Fred Leeflang zetelt
in een ruim 4 meter lange Eriba
Troll uit 1970, maar hij bezit ook
nog een Britse Bailey uit 1959.
De Eriba heeft een onverwoest-
baar interieur van donker hout.
Om slaapgelegenheid te creëren
dient te worden geworsteld met
loodzware, van metalen vering
voorziene zittingen en rugleunin-
gen. „Het bed in de Bailey is

Treintjes in
Madurodam

Miniatuurstad Madurodam is tot
en met 8 januari veranderd in
één reusachtig spoorwegempla-

' cement - uiteraard voor trein-
tjes op schaal. Er zijn ouo» en
moderne modeltreyien te Qiei-,
zowel uit de collectie van Macm-
rodam zelf, als uit particuliere
verzamelingen. In de herfst en
wintervakantie tonen verzame-
laars hun mooiste werkende
modelbaan. Er zijn dan ook de-
monstraties en taxatiedagen
voor oude mode-triÉinên.

Deze maand biedt Madurodam
deze bezoekers nog een extraa-
tje. Het bouwen van een gebouw
op mini-formaat is geen kleinig-
heid. Om dat duidelijk te maken
biedt Madurodam de bezoekers
tot en met 30 oktober de gelegen-
heid een kijkje achter de scher-
men te nemen.

Men kan dan zien hoe de mede-
werkers bouwen aan nieuwe na-
tuurgetrouwe maquettes schaal
1:25 en bezig zijn met het onder-
houd van de spoorbaan - met
een lengte van 3,5 kilometer de
langste miniatuurspoorbaar, ter
wereld. De treintjes leggenjplke
dag een afstand van zon zeven-
tig kilometer af.

Geopend: elke dag van 9.30 toti,
17.30 uur. Informatie:k\070-3553900. "
Het getik van de
biologische klok

*__

Sommige mensen zijn 's mor-
gens hun bed niet uit branden en
er 's avonds met geen stok in te
krijgen. Anderen staan voor het
krieken van de dag op en gaan
met de kippen op stok. Ook vo-
gels houden zich aan vaste rit-
mes. Ze zingen 's ochtends in
een vaste volgorde en besluiten
allemaal tegelijk te gaan trekken.
Voor dat alles zorgt het bioritme,
het getikvan de biologische klok»
die vanuit de hersenen het le-
vensritme van dieren en mensen
dirigeert. Ook planten hebben *
een bioritme.

Een groot aantal «ragen over de
biologische klok wordt beant-'
woord op de expositie 'Bioritme' «
die tot en met 6 december te zien **is in het Centrum voor Natuur-
en Milieueducatie, SchoJ*horsxer-laan 31 in Amersfoort.

De expositie toont onder meer
aan dat kennis over het levens-
ritme in toenemende mate wordt

'} toegepast bij het toedienen van
medicijnen, en in tuinbouw,
plantenteelt en (pluim)veeteelt.

Geopend op werkdagen van
13.30 tot 17 uur, op zondag van
13 tot 17 uur. De toegang is gra-
tis. Voor informatie: 033-803797.

korte toer
DONDERDAG 20 OKTOBEfI
AKEN: Grote teddyberenbeurs,
tot zondag.

ZATERDAG 22 OKTOBER
MARGRATEN: Fossielen zoe-
ken in mergelgroeve Arikersmit,
't Rooth-Bemelen, ing*_hg Sint-
Antoniusbank, van 9 tot 15.30
uur.

MAASEIK: Ruilbeurs (postze-
gels, munten, stickers, telekaart-
jes,bierviltjes etc.) in de zaal van,
het technisch instituut in Maas-
eik, van 9 tot 16 uur.

VALKENBURG: 'Zaate Herme-
niekes-concours' in dancing Pa-
villon.

ZONDAG 23 OKTOBER
HASSELT: Poppen- en beren-
beurs in'het cultureel centrum,
Kunstlaan 5, van 11 tot 17 uur.

MAASTRICHT: Mineralen- en
fossielenbeurs in sporthal 'de
Geusselt' van" 10 tot 17 uur. ■

ARCEN: Knoflookfestival, ja-l-
lijkse bijeenkomst in de Kasteel-
tuinen van 10 tot 18 uur.

HEERLEN: IVN-dagwandeling
'Herfsttinten', vertrek om 10 uur
op de markt in Hoensbroek,
lunchpakket meenAnén.



DOOR LOUIS DU MOULIN

de suite

Maar Anderson zit hier in Parijs
zonder Bernard Butler. Suede
lijfde vorige maand de 17-jarige
gitaristRichard Oakes in en ging
gewoon verder waar ze gebleven
waren. Butler is nog wel te horen
op het nieuwe album van Suede,
'Dog Man Star', dat sinds kort in
de winkel ligt. In een tijd die van
harde gitaren aan elkaar hangt,
komen Anderson en de zijnen
met een 44-man sterk orkest,
met trompetten en een sitar, met
saxen en een piano en zelfs met
een tapdancer. Op de plaat staan
zowel potentiële singlehits als
een ruim negen minuten duren-

Er is optimaal gebruik gemaakt
van studiofaciliteiten. De fal-
setto-stem van Anderson is op
alle mogelijke manieren door de
mangel gehaald, de gitaren
waaieren alle kanten op. 'Dog
Man Star' koppelt deverworven-
heden van punk en pop aan de
erfenis van de glitterrock dieDa-
vid Bowie heeft nagelaten. " Suede: vlnrRichard Oakes, Simon Gilbert, Matt Osman en Brett Anderson. Foto: GPD

PARIJS - Terrasjesweer in Pa-
rijs, maar Brett Anderson zit
bleekjes in de foyer van het Holi-
day Inn-hotel op een dokter te
wachten. De zanger van Suede is
zijn stem kwijt en zo op het oog
is er nog meer aan de hand. An-
derson, die er nooit een geheim
van heeft gemaakt dat XTC en
cocaïne op zijn dagmenu staan,
lijkt toe aan een pepmiddel.

Anderson zit er aanvankelijk pro
forma bij. Maar zie, deze man
kickt werkelijk op alles. De dok-
ter stopt hem een inhaler toe en
een uur later is Anderson weer
helemaal boven Jan. Zijn ogen
twinkelen ondeugend, op zijn
wangen verschijnt kleur en wat
nog belangrijker is: hij praat
weer. Simon Gilbert kan er met
moeite nog een woord tussen
krijgen.

En zo hoort dat. Want Brett An-
derson is Suede, de meest
spraakmakende Engelse pop-
groep van de jaren negentig.
Vorig jaar pas verscheen hun
eerste cd, maar toen lag de naam
van Suede al maanden op de lip-
pen van iedereen die de Britse
popmuziek een beetje volgt.
Voordat het album in de winkel
lag, had het fotogenieke hoofd
van Brett Anderson al negentien
keer op tijdschriftomslagen ge-
staan.
De plaat, die gewoon 'Suede' als
titel draagt, sloeg in als een bom.
Binnengekomen op de eerste
plaats van albumlijst was de
plaat binnen twee dagen goud.
Van 'Suede' werden vier keer zo
veel exemplaren verkocht als
van de nummer twee op de lijst.
Er leek sprake van een ouder-
wetse hype, want in Engeland
wordt elke week wel een band
tot 'popgroep van de eeuw' uit-
geroepen, maar bij Suede lag dat
anders. Sceptici buiten Enge-
land moesten toegeven dat de
zwierige neo-glitterrock van An-
derson en de zijnen van hoge
kwaliteit was.

Brett Anderson: „Ik protesteer
tegen de uitdrukking studio-
album. Het zijn gewone liedjes
die je op allerlei manieren kunt
spelen. We vinden het een uitda-
ging om ze in de studio aan te
kleden. Suede heeft van oudsher
een live-aanpak gekend. 'Back to
basics'. De band bestaat uit bas,
gitaar en drum. Dat beperkt je li-
ve, maar de songs zijn zo goed
dat, als je de kans krijgt ze op te
tuigen, je ook die ambitie moet
hebben. De songs worden er al-
leen maar beter van."

Simon Gilbert: „Ed is de ideale
man voor ons in de studio. Hij is
zo gek als een cent, maar heeft
wel de beste ideeën. Naast pro-
ducer fungeert hij bovendien als
pispaal, die dikzak. Lieve man,
hoor, maar hij stinkt. Weetje dat
zijn vrouw snurkt?"

Hij houdt van experimenten en
gaat daar heel ver in. Hij is onze
George Martin. 'Dog Man Star'
zou je inderdaad ons fin-de-sièc-
le album- kunnen noemen."

„Mijn liedjes komen uit het hart.
Ze zijn niet bedacht. Ik haat be-
dachte liedjes. Bij muziek gaat
het er niet om slim te zijn, maar
juist dom. Niets is erger dan pop
die bedoeld is voor het hoofd in
plaats van het hart. Elvis Costel-
lo, jakkes."
„Ik schaam me er niet voor onze
muziek 'down to earth rock 'n
roll' te noemen. Een enkel num-
mer is opgeblazen, gezwollen,
maar het gros is simpele rock 'n
roll. Op de plaat klinkt een num-

mer als 'The wild ones' gevoelig,
je mag wel zeggen breekbaar,
maar het is gewoon een rock 'n
roll nummer, datzich live uitste-
kend laat spelen met gitaar, bas
en drums. Omdat het een goed
nummer is."
Het aparte geluid van de plaat is
volgens Anderson en Gilbert
vooral te danken aan de inspan-
ningen van producer Ed Bulier,
die ooit in de new-wave band
The Psychedelic Furs speelde.
Anderson: „Ed is heel inventief.

DOOR GÉ BACKUS

Laura Pausini in concert. Met ze-
venkoppig orkest, inclusiefkoor-
zangeressen Sylvia en Christina,
vanavond in het Mccc in Maas-
tricht.

Haar eerste twee optredens dit
weekeinde in de Rotterdamse
Doelen ontaardden in een regel-
rechte triomf. Maar wel dank zij
het reusachtige enthousiasme
van haar fans, die gelukkig voor

Een (liefst degelijk) voorpro
gramma had dus niet misstaan. Maar goed, Laura Pausini heeft
Een forser orkest dan de zeven- de mazzel dat half jong- en oud-
koppige begeleidingsgroep die Nederland verliefd op haar is en
haar thans vergezelt evenmin. kan derhalve een paar potjes
Voeg daarbij een eenvoudig de- breken. Van haar wordt op dit" Laura Pausini

DOOR BENTI BANACH

Magie Dick & Jay Geils
Bluestime (Munich)

Golden Earring en het
leven na 'Unplugged'

DOOR LEO VAN GELDEREN

en keihard werken. Vooral voor
George en Barry. De zangpar-
tijen vragen veel meer van de
jongens. Toen we aan die 'un-
plugged'-toer begonnen, heb ik
wel eens gedacht: 'waar zijn we
in godsnaam aan begonnen. Ik
had niet eens een contrabas. Die
heb ik geleend van Jules Deel-
der. De eerste concerten speelde
ik letterlijk met bloed op mijn
vingers."

SCHEVENINGEN - Bassist Ri-
nus Gerritse zorgt al sinds jaar
en dag voor de meer dan stevige
ondergrond van de Golden Ear-
ring. Ook hij is, evenals zoveel
andere bassende collega's, op de
bühne wars van show. „Daar
hebben we Barry voor. Laat mij
maar gewoon lekker spelen."
Maar in het statige Kurhaus in
Scheveningen ontpopt hij zich
als een boeiend verteller. Aanlei-
ding voor het gesprek: de pre-
sentatie van 'Face It', het 25-ste
album van de Earring. Gerritse
over succes, chemie in de zaal en
de concerttoervan de band langs
keurige theaters.

niets te maken met een volle
zaal. „Absoluut niet. Ik herinner
me een optreden in Salzburg. De
Oostenrijkse tourpromotor had
zijn huiswerk niet goed gedaan.
Geen sterveling wist dat de Ear-
ring kwam. Resultaat: vijftig
man in de zaal. Maar een concert,
ongelooflijk. Die vonk voel ik
trouwens tijdens de meeste con-
certen. Gelukkig wel. En wij zijn
natuurlijk ook een band die over
een zaal heen davert. Meestal
draaien we drie nummers warm
en dan gaat de energieknop op
'full speed. Dan moet het gek
gaan, wil er niets met de zaal ge-
beuren. Wij werken altijd naar
een climax. Het publiek moet
suizebollend naar huis."

„Het leuke van die toer is dat we
een deel van ons 'oude' publiek
weer hebben aangeboord. Dat is
de groep die nog steeds onze pla-
ten koopt, maar niet meer naar
die grote hallen wil waar we spe-
len. Die mensen komen nu naar
het theater. Ook tijdens de 'un-
plugged'-concerten pakken we
het publiek. Het swingt als een
trein. En Barry heeft zich ont-
popt als een pure entertainer.
Die praatjes er tussendoor zijn
allemaal spontaan onstaan.

" Golden Earring

nauwelijks te kijken. Dan denk
ik: 'wat is dat voor rare gozer die
zo met zijn kop staat te schud-
den. Ik heb dat tijdens het spe-
len nauwelijks in de gaten.
Gewoon omdat ik op dat mo-
ment in trance ben. Heerlijk is
dat. Je voelt de vonk tussen jou
en het publiek overspringen.
Dan gebeurt er iets met je. Wat?
Niet onder woorden te brengen.
Een chemische reactie. Je voelt
op dat moment waarvoor je het
allemaal doet."

„Show is aan mij nooit besteed
geweest. Ik geniet op mijn ma-
nier van het contact met de zaal.
Ik ben gewoon niet de man die
de zaak aanzwengelt. Waarom
zou ik? Dat kunnen de anderen
veel beter. Naar de opnamen die
van mij gemaaktzijn, durf ik ook Het nieuwe album 'Face It' mag

dan eind van deze maand in de
winkel liggen, aan het succes
van de vorige cd 'The Naked
Truth' lijkt geen eind te komen.
Wat als tussendoortje bedoeld
was, 'ontaardde' in een gigan-
tisch succes. De cd is inmiddels
al meer dan 200.000 maal over de
toonbank gegaan en de daaraan
gekoppelde theatertoer is stee-
vast uitverkocht. Een tournee
die overigens de komende win-
termaanden gewoon doorgaat.

weer stevig tegen aan te gaan.
Soms verbaast het me wel eens
dat we het zo lang volhouden.
Toeren is hard werken. De men-
sen verwachten van ons altijd

'Face It' is weer een ander ver-
haal. De cd is deels gevuld met
de bekende energieke harteklop
van de Earring. Al knipoogt de
groep met enkele ballads toch
weer naar het 'unplugged'-avon-
tuur. „Dat vonden we aardig.
Voor deze cd hoef ik me niet te
schamen. Het is in ieder geval
weer een goede aanleiding om er

„Die theatertoer is fantastisch
om te doen. Maar het is wel kei-Volgens Rinus heeft 'het gevoel

ld-cd

moment gestuntel niet alleen ge-
accepteerd, het verhoogt zelfs de
publieke pret. Groot was dan
ook de hilariteit toen ze bij een
van haar pogingen tot een onder-
onsje in het Engels met de zaal
verhaalde over 'a friend who
died next year'.

Laura Pausini op
handen gedragen

Vanavond in Mecc Maastricht

Oasis-Definitely Maybe
(Creation/Sony)

ROTTERDAM - Naast talent
kan ook moed Laura Pausini
niet worden ontzegd. Terwijl de
Italiaanse zangeres, die van-
avond in het Mccc optreedt, in
eigen land nog lang niet tot de
echte toppers behoort, is ze wel
begonnen aan de verovering van
Europa. Twintig lentes jong en
bepaald niet gehinderd door veel
kennis van andere talen moet ze
daarbij vooral vertrouwen op
haarkrachtige stem en haar twee
grootste hits 'La Solitudine' en
'Strani Amori'. Voor wat Neder-
land betreft, lijkt die bagage
evenwel meer dan voldoende.

haar allerlei schoonheidsfoutjes
niet wilden zien dan wel horen
en ook maar wat graag genoegen
namen met slechts twee keer
drie kwartier oog in oog met La
Pausini.

cor plus een beperkte lichtshow
en duidelijk mag zijn dat haar
grote sprong voorwaarts nogal
zuinig overkomt. Zeker bij toe-
gangsprijzen die toch bovenmo-
daal (49,50 en 57,50 gulden) te
noemen zijn.

Het vreemde is dat ze dit soort
spontane missers tussendoor
paart aan een presentatie van
haar liedjes die een langdurige
praktijkscholing (aan de zijde
van haar vader, van beroep pia-
nist) verraadt. Als zangeres is
Laura Pausini - met koud twee
albums op haar naam - dus al
plusminus volwassen, als avond-
vullende showvrouw moet ze
echt nog het nodige leren.

kameraden Dick en'Jay weten
van wanten. Veteranen, maat
nog niet uitgeblust. Bluestime »
een gesmeerde cd volgens de be-
proefde traditie uit de jaren-
veertig en vijftig. Af en toe een-
beetje te veel ouwe jongenskren-
tebrood. Maar een aanradervoof
wie van een heerlijk vettige
blueshap houdt.

Mokhtar al Saïd & E1 Ferka el
Mesaya-Amar 14
(Piranha; Music & Words)

Doorgaans worden nieuwe En-
gelse bands elders gewantrouwd
omdat er in het verleden maar al
te vaak een enorme hype werd
gecreëerd door de Britse pers
rond groepen die de hen toege-
dachte status absoluut niet kon-
den waarmaken. Ook Oasis werd
aan de overkant van hetKanaal
omhooggeschreven maar het zou
niet eerlijkzijn om de band puur
op basis daarvan te veroordelen.
Het vijftal probeert gewoon goe-
de muziek te maken en slaagt
daar ten dele ook in. Maar net
als geestverwanten als Carter U.
S.M. en Inspiral Carpets ont-
breekt net die extra meerwaarde
om van een klasse-cd te kunnen
spreken. Oasis kun je omschrij-
ven als een wat ruigere versie
van The Kinks maar de band
mist (vooralsnog) de geniale
composities. In de meeste num-
mers wordt eenfikse gitaarmuur
opgetrokken (in 'Columbia' en
'Bring It On Down' gebeurt dat
zelfs op een bijzonder opzwepen-
de, hypnotiserende manier)
maar daarbinnen valt wat wei-
nig variatie waar te nemen. Een
solide basis om op voort te bordu-
ren is er in ieder gevalwel. Hope-
lijk krijgt de band daar ook de
tijd voor.

DOOR HANS GOOSSEN

Mijn god, ik word oud. De herin-
nering aan hetfameuze optreden
van The J. Geilsband op Pinkpop
is nog zo levendig dat ik me nau-
welijks kan voorstellen dat het al
bijna vijftien jaar geleden is. En
dan te bedenken dat twee van de
matadoren van die band, mond-
harmonicavirtuoos Magie Dick
en Jay Geils himself, nu al dertig
jaar in het uafc zitten. Tijd voor
jeugdherinneringen, moet het
duo gedacht hebben. Bluestime
dus, waarbij vooral Magie Dick
zichzelf geen momentje rust gunt
en tussen hetfenomenale jamme-
ren op de mondharmonica door
ook nog de zangpartijen voor
zijn rekening neemt. Zijn stem is
niet zo heel bijzonder, maar dat
doet er niet zo veel toe. De college- ook op buikdansen

Met de term buikdansmuziek zon
je de cd Amar 14 van de Eygpt-e'
naren Mokhtar al Saïd & El Fer-
ka el Mesaya te kort doen. Vlo*
het vijftienkoppig orkest voor-
schotelt is authentieke oriëntao.}'
se dansmuziek waarop mewQ
zwoele danseres deze eeuw de
nachtclubs van Cairo heeft opge-
vrolijkt. Zoals de voornamelijk
mannelijke bezoekers daar in 0*
kleine uurtjes zullen zijn weg9e'
zwijmeld, zo zou het ook vele be-
luisteraars van Amar 14 kunnen
vergaan. Al Saïd zet in een wUj
een betoverende, maar uiterao-f0,

ook swingende Duizend-en-éen-
nachtsfeer neer, waarin een
strijkkwintet de boventoon voert-
Violisten en cellist laten hun sft&
ren op onverwachte momenteP
duiken om ze vervolgens u>et\
langzaam glijdend naar bove
te laten komen. Een blikkert?
tabla zet een versnelling iri'
maar wordt tegengehouden do°
een stotterende accordeon. Am0, _
14 zit vol met dit soort verrassf1'

gen, tempovariaties en inS-^mentenwisselingen. De titel
Egyptisch voor volle maan, ma,a

neverwijst ook naar een prachti-9
vrouw. En natuurlijk, je kunt e 1

Weer een 'nieuwste hype' uit Engeland de beste tien
1 (3) Monster -R.E.M.
2 (2) Sleeps With Angels -

Neil Young & Crazy
Horse

3 (1) Day For Night - The
TragicallyHip

4 (4) F.U.E.L. - Sugar
5 (7) Grace-Jeffßuckley
6 (6) Without A Sound -

Dinosaur Jr.
7 (10)From the Cradle - Eric

Clapton
8 (-) Flyer - Nanci Griffith
9 (8) Bakesale - Sebadoh

10 (5) Come - Prince

" Michael Stipe, R.E.M. |
De Limburg cd Top 10 wordt wekelijks samengesteld door Omroep Limburg, op
basis van de hitlijsten van 25 Euregionale popjournalisten. Omroep Limburg zendt
De Beste Tien elke zaterdagmiddag om twee uuruit.

Suede: 'Het gaat erom
juist dom te zijn'

popagenda
DOOR THEO HAKKERT

OKTOBER

" 20 Laura Pausini, Mccc Maastricht: Magie Frankie, Satirycon Maastricht

" 21 Diana Ross, Vorst Nationaal Brussel **: Hans Dulfer, Fenix Sittard; Kal
Lux & Friends, Satirycon Maastricht; Mathilde Santing, Oranjerie Roermond;
Bundy's Remedy, Fellini Heerlen; Red Wagon, Maximiliaan Geleen; Teka, Brikke
Oave Brunssum; Cool Running, Nova Heerlen; Wicked Willy, Honky Soul, Exit in
G Landgraaf

" 22 Janse Bagge Bend, sporthal Heythuysen; Cutting Edge, Down Town Geleen;
Bellhops, Satirycon Maastricht; Tramp Bluesfestival, met Snatch it Back, D-
Train, Solid Senders, Boerderij Geleen; Stake Out, Cross Caroussel Geleen; Cloak
and Dagger, De Nor Heerlen; Fietsefreem, Haarderhof Borgharen; Mark Foggo's
Skasters, Walhalla Sevenum

" 23 Benefietfestival Cure not Care, met The Gedge, Katchup Whop, Wicked
Wonderland, The Stereotypes, The Cranks. Heideroosjes, Marshmellow Steam-
hammer, WW-Band, sporthal Ter Waerden Landgraaf; David Rodriguez, Torn Torn
Heythuysen

" 26 Shooglenifty, Effenaar Eindhoven; Mathilde Santing, Theater a/h Vrijthof
Maastricht

" 28 Aura, Exit in G Landgraaf; Xymox, Fenix Sittard; Chili Out, 't Babbeltje
Roermond; Capella, Galaxy Landgraaf

" 29 FinaieNu of Nooit, met The Cranks, HanenhofGeleen; Laura Pausini, Vorst
Nationaal Brussel **; Wicked Willie, Tin Drums, De Nor Heerlen; Groovetones,
Torn Torn Heythuysen; G.8.H., B-Bang-Cider, Staddijk Nijmegen; WW-band, Feest-
tent Nunhem

" 30 Shooglenifty, Tapas Sittard; Beatcream, Basement 5 Maastricht

" 31 The Nylons, Theater a/h VrijthofMaastricht

NOVEMBER

" 1 Adriano Celentano, Sporthalle Keulen *★; Mary Black, Frits Philips Eind-
hoven *" 3 Blaggers Ita, Effenaar Eindhoven; Townes Van Zandt, Torn Torn Heythuy-
sen; Madredeus, Carré Amsterdam

" 4-6 Music Meeting met 0.a.: Igd Eljad, Khaled, Lobi Traoré, Ray Anderson,
Sapho, Schouwburg en Vereniging Nijmegen

" 4-6 Music Nights, Vrijthof Maastricht

" 4 Random Syndicate, Down Town Geleen; Crossroad, Crocodile Weert; Priva-
te Justice, Maximiliaan Geleen; Stake Out, Doofpot Heerlen; Blaggers. Effenaar
Eindhoven; lst Avenue, Dr Londener Kerkrade; Bundy's Remedy, Willy's Inn
Heerlen; Aura, Sheltur Brunssum; Suiciety, Chemical Breath, De Schuur Geleen;
Power Play, Babbeltje Roermond

" 5 Gelaender Rocknach, met Otis Grand & The Dance Kings. The Psychic
Plowboys, Loose Diamonds, Mother of Pearl, Pat Mears, Michael de Jong, Easy
Meat, Aura, Ginn Palace, Hanenhof Geleen; Stake Out, De Nor Heerlen; Status
Quo, Rijnhal Arnhem ★; Huracan, Serviam Sittard; 35007, Walhalla Sevenum; lst
Avenue, Biebob Vosselaar (B); Sageru Blues Band, Babbeltje Roermond

" 6 The Nylons. MC Frits Philips Eindhoven; WOB, Torn Torn Heythuysen; Chris
Gaffney, Babbeltje Roermond

" 7 Madredeus, Vredenburg Utrecht

" 8 Emmylou Harris, Noorderligt Tilburg ★

" 11 The Prodigal Sons, Spuugh Vaals

" 12 Janse Bagge Bend, Sporthal Velden; The Churl. A Gen Kirk Gulpen; Biep-
ten, Torn Torn Heythuysen

" 13 Stone Temple Pilots. E-Werk Keulen; Beastie Boys. Statenhal Den Haag

" 16 Johnny G., Fenix Sittard; Terrorvision, Effenaar Eindhoven

" 18 Roxette, Vorst Nationaal Brussel ★*; Tröckener Kecks, Fenix Sittard; Gol-
den Earring, Oranjerie Roermond

" 19 Roxette, Vorst Nationaal Brussel *★; The Bold. Santa de Domingo Neder-
weert; Private Justice, Jera Ysselsteyn; Terry Lee Hale, Torn Torn Heythuysen

" 20 FM, Exit in G Landgraaf; Ted de Best Band, Torn Torn Heythuysen; WW-
Band, Merthal Meterik

" 23 Crash Test Dummies, E-Werk Keulen **; Joe Cocker + Sheryl Crow, Bra-
banthallen Denßosch *" 25 Janse Bagge Bend, Corneliushuis Heerlen; Net Niet Festival, Fenix Sittard;
Stake Out, Londener Kerkrade; New Fast Automatic Daffodils. Effenaar Eindho-
ven

" 26 Paint It Black, Dr Londener Kerkrade; Bundy's Remedy, Wilhelmina Heer-
len

" 27 New Fast Automatic Daffodills, Fenix Sittard; Tröckener Kecks, sporthal
Horst; Johnny G., Torn Torn Heythuysen

" 28 Roxette, Westfalenhalle Dortmund -b-A; Senser, Fenix Sittard

" 29 Gipsy Kings, Ahoy Rotterdam *; BBKing, Frits Philips Eindhoven ★

■ uitverkocht
□ busreis

* kaarten bij alle VW-theaterbespreekbureaus
ft kaarten bij Buro Pinkpop. 5046-752500
★* kaarten bij Kasjmir Productions, ©04492-4400
-tr-tr kaarten bij Ticket Express, 5045-457273

Opgave van concerten voor de popagenda uitsluitend schriftelijk, uiterlijk dinsdag
voor publicatie: Popredactie Limburgs Dagblad, Postbus 3100, 6401 DP Heerlen-
Faxen kan ook: ®045-739264.

De Engelse band Suede is in het Verenigd Koninkrijk al
uitgeroepen tot de nieuwste hype. Er is zelfs sprake van
'Suedemania'. Hun tweede album is net uit, volgende
maand spelen de Britten in Paradiso Amsterdam.

Brett Anderson werd in popkrin-
gen als een held binnengehaald.
Vooral zijn samenwerking met
gitarist Bernard Butler, met wie
hij de songs schreef, werd ge-
roemd en werd hier en daar ver-
geleken met de unieke wissel-
werking tussen Morrissey en
Johnny Marr die destijds van
The Smiths zon spectaculaire
band had gemaakt.
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honderd procent. En dat krijgen
ze ook. Het zogenaamde 'hallen-
circuit' hebben we nu achter de
rug. Nou gaan we het theater
weer in."



Achter het raarri op één
hoog in Amsterdam-Oost
Peinst het profiel van een
'hoogzwangere' man. De
vettige buik puilt ongege-
neerd over de rand van zijn
jeans. De knoopjes van het
geblokte overhemd staan
op bezwijken. In de volle-
dig mintgroen gesausde eta-
ge vechten stapels vuile
Wasgoed, vele tientallen
speelgoedautootjes, flessen
drank en volle asbakken
om een plaatsje. In de hoek
rust een hometrainer al ja-
ren uit.

Nederland heeft een nieuw
06-nummer. En het slaat aan.

De filmkritieken zijn
unaniem enthousiasten de

zalen lopen vol. Deze
verfilmde sexlijn wordt

geëxploiteerd en geregisseerd
door de omstreden

filmmaker/columnist Theo
van Gogh. '06' kreeg tijdens
het Nederlands Film Festival

in Utrecht de Prijs van de
NederlandseFilmkritiek,
terwijl hoofdrolspeelster

Ariane Schluter een Gouden
Kalf won. De speelfilm, die

deze week in Limburg in
roulatie gaat, dingtook mee
naar een Oscar in de categorie

Beste Buitenlandse Film.

Van Goghs grootste verdienste
bij het maken van 06 is volgens
hemzelf dat hij het initiatief
heeft genomen om het toneel-
stuk te verfilmen. Daarbij heeft
hij voor de sfeer op de set ge-
zorgd waarin de twee acteurs
kunnen gedijen. „Dat is een
tricky klus. De dame moet een
paarkeer klaarkomen en de heer
moet een paar keer klaarkomen.
Het is niet zo makkelijk om dat
overtuigend te doen. Het is een
voyeuristische film. Het is ook
een mooie ingehouden film ge-
worden. Geen porno, geenranzi-
ge film met een vette knipoog.
Het is mijn mooiste film."

Het nieuwe bedrijf is druk op
zoek naar financiers. Maar ook
de eigenaars zullen er financieel
in deelnemen. Geffen heeft een
fortuin van twee miljard gulden
achter zich en Spielberg wordt
geschat op 1,1 mnjard gulden.
Katzenberg verliet Disney, waar
hij tien jaar werkte, na een me-
ningsverschil met directeur-
generaal Michael Esner. Hij had
directeur willen worden als op-
volger van de in april overleden
Frank Wells. Hij werkt al met
Spielberg samen in een heel an-
der project. Ze hebben een zeer
goedlopendrestaurant in LA.

Katzenberg wordt de zakelijk lei-
der van de nieuwe maatschappij,
volgens bronnen in zijn omge-
ving. Welke rol en bevoegdhe-
den Spielberg en Geffen krijgen
is nog niet bekend.

Spielberg, die met „Schindler's
Lijst" en „Jurassic Park" in 1994
Oscars won, produceerde eerder
ook de animatiefilms „Roger
Rabbit" en „Een muis met een
staartje". Geffen is bekend als
uitgever van de muziek van on-
der anderen John Lennon en
Elton John.

Nieuwe studio
voor Spielberg
Drie van de invloedrijkste figu-
ren in Hollywood, cineast Steven
Spielberg, voormalig hoofd van
de Walt Disney-studio's Jeffrey
Katzenberg en muziekuitgever
David Geffen beginnen samen
een filmstudio. De nieuwe maat-
schappij zal zich vooral richten
op tekenfilms die minder moe-
ten gaan kosten dan die van de
concurrentie. Ze wordt daarom
een directe uitdager van Disney.
Katzenberg, die de oprichting
van de studio bekendmaakte in
Hollywood, heeft als hoofd van
de Disney-studio's veel succes
gehad met animatiefilms als „De
Leeuwekoning"' en „De kleine
Zeemeermin". Hij vertrok vorige
maand bij de wereldberoemde
filmstudio.

" Steven Spielberg

'Troebel beeld' in vier
Limburgse filmhuizen

bioscopen
HEERLEN

Royal: truc lies, dag. (beh.
za) 18 en 21 uur, do vr en zo,
15 uur, za ook 14 16.45 19.45
en 22.45 uur. Rivoli: The
rnask, dag. 19.30 en 21.30
uur, do t/m zo 14 16 uur, za
ook 23.30 uur, wo 14 uur.
Maxim: Duimelijnt_e, do t/m
zo 13.45 uur, wo 14 uur. For-
rest gump, dag. (beh. zat)
17.45 en 20.30 uur, do en vr
15.15uur, za 16 19.30en 22.30
uur.
H5: Baby's day out, dag. 14
en 18.15uur, do t/m zo en wo
16.15 uur. Speed, dag. 20.30
uur. The flintstones, dag.
14.15 18.45 uur, do t/m zo en
wo ook 16.15 uur. Clear and
present danger, dag. 20.45
uur. Jurassic park, dag. 14.30
en 18.30 uur. Natural bom
killers, dag. 21 uur, za ook
23.30 uur. De aristokatten, do
t/m zo 14.30 16.30 uur. Color
of the night, dag. 18.30en 21
uur, ma en di 14.30 18.30 en
21.15 uur. uur. When a man
loves a woman, dag. 14.30
18.3021 uur, (beh. do niet om
21 uur). Sneak preview, do
21 uur, za 23.30 uur.

LANDGRAAF
Truc lies, do t/m wo 20 uur,
vr 23 uur.

MAASTRICHT
MGM: Forrest gump, dag. 14
17 18.30 uur. Truc lies, dag.
13 15.45 21.30 en 00.15 uur.
When a man loves a woman,
dag. 18.45 21.30 uur. I love
trouble, dag. 16 18.45 uur.
Color of night, dag. 21.30 en
00.15 uur. Priscilla queen of
the desert, dag. 13.15en 18.45
uur. Four weddings and a fu-
neral, dag. 16 en 21.30 uur.
The mask, dag. 13.15 16 18.45
en 21.30 00.15 uur. Jungle
jack, dag. 13.15 en 16 uur.
Duiumehjntje, dag. 13.15
uur.
Ciné-K: 06, dag. 21 uur.
Cinema-Palace: Baby's day
out, do t/m zo en wo 14.30 en
18.30 uur, ma en di 18.30 uur.
Speed, dag. 21.15 uur, ma
geen voorstelling. The flints-
tones, do t/m zo en wo 14.30
18.30 uur, ma en di 18.30 uur.
Clear and present danger,
dag. 20.45 uur. De aristokat-
ten, do t/m zo en wo 14.30
uur. Wolf dag. 18.15 uur. Na-
tura! bom killers, dag. 21.15
uur. Sneak preview, ma 21
uur.
Lumière: Lady bird lady
bird, dag. 20 uur. Il gattopar-

I do, dag. 20.30 uur. Die todli-
! che maria, do t/m zo en di
i t/m wo 22 uur.

GELEEN
l Roxy: The mask, dag. 20.30
f uur. Speed, dag. 20.30 uur.

Duimelrjntje, za zo en wo 14
I uur.

SITTARD
| Forum: Truc lies, dag. 20.30
I uur, za zo en wo 14 uur. Co-

lor of night, dag. 20.30 uur.
The flintstones, za zo en wo

I 14 uur.

ECHT
[ Royal: The mask, do t/m di
[ 20.30 uur, zo ook 14.30 uur.
i Four weddings and a fune-j ral, dot/m di 20.30uur. The
I flintstones, zo 14.30 uur.

ROERMOND
jRoyal: Truc lies. do t/m wo
l 20.30 uur, zo ook 16.30 uur.
l Royaline: The mask, do t/m
| wo 20.30 uur, zo ook 16.30
ï uur. The flintstones, dag.
I: 14.30 uur. De aristokatten,
J dag. 14.30 uur.

Teiefoonsex is volgens Van
Gogh helemaal van deze tijd.
„Het gaat in.de jaren '90 om ano-
nieme sex op afstand. Je mag
elkaar niet meer aanraken. De
mensen zijn paranoia over inti-
miteit. leder contact kan dode-
lijk zijn. Vandaar het succes van
de 06-nummers, in de grote stad,
maar net zo goedin deprovincie.

De film moest in vijf dagen ge-
draaid worden, er was maar
250.000 gulden."

" Filmmaker en columnist Theo van Gogh. Foto: GPD

Theo van Gogh, 36 jaar en om-
streden. Een column over Léon
de Winter leverde hem 29 recht-
zaken en het stempel 'de
eeuwigeantisemiet' op. Zijn aan-
vallen op Sonja Barend, Frits
Barend en Joop vanTijn deed de
Amsterdamse Grachtengordel
deinen. Bij de VPRO is hij niet
meer welkom. Nadat hij Vero-
"Jca-directeur Rob Out had bele-
digd, was het ook daar afgelo-
pen. En ook de redactie van Vrij
Nederland verklaarde hem tot
Persona non grata. „In Neder-
land is iedere scheet reden tot
opwinding, maar dat is nog geen
feden tot zwijgen. Het shockeren
's altijd een onbedoeld nevenef-
fect, waarover ik me soms ver-
haas. In mijn eerste film wordt
een vrouw vermoord door een
schot door haar schede. Daar
viel niemand over, maar die
Poesjes in de wasmachine vond
iedereen shockerend".

Televisie
Van Gogh trapt al jaren naar de
filmkritiek die hem voor deze
ene keer op een troon zette. Ook
heeft hij weinig op met televisie.
Toch is hy nu ook door de
knieën gegaanvoor de treurbuis.
„Ik vind dat geen schande. Ik
heb lang gezegd dat ik tv niet
doe, maar het bevalt me goed.Je
hebt geen gedonder en geen ge-
zeur van producenten. Ik ben
uitgekeken op de Nederlandse
filmscene, daarwordt altijd Hol-
lywoodje gespeeld. Zo deftig al-
lemaal. Ik vind het leuk als
mensen mijn werk zien, al is het
maar op tv. Het is beter dan in
een lege bioscoop draaien."

Drank
voor Theo van Gogh kan het le-
ven even niet meer stuk. Begin
september ging zyn jongste film
06 in première. En die blijkt eendaverend succes te zijn. De film-
recensenten waren unaniem en-
thousiast en theaters hangen aan
de lijn om de film te mogen
brengen. Plannen voor remakes
{** het Amerikaans, Frans en

zijn in de maak. „Het is

250.000 gulden
De film 06 gaat over teiefoonsex.
De 28-jarige kunsthistorica Sara
(Irene Schluter) zoekt via een
mondelinge advertentie contact
met 'een lief geil dier,een stevige
sensuele vent beslist niet ouder
dan 35 en met belangstelling
voor kunst en literatuur. De cor-

pulente 49-jarige gemeente-
architect Thomas (Ad van Kem-
pen) reageert en er groeit een
hechte telefoonrelatie.
06 is een verfilming naar het ge-
lijknamige toneelstuk van Mar-
cel Otten, Jan Doesburg en de
twee hoofdrolspelers. Van Gogh
zag het stuk, raakte razend en-
thousiast en besloot met eigen
geld de film te gaan maken. „Ja-
renlang heb ik met een scenario
gelopen waarin twee kleine kin-
derenteiefoonsex hebben en aan
het eind van het verhaal zelf-
moord plegen. Dat was onver-
koopbaar. Bij dit toneelstuk
dacht ik, hier ga ik een film van
maken. Ik heb een extra hypo-
theekje op mijn huis genomen,
nog wat geld bij elkaar gesprok-
keld en ben aan de slag gegaan.

een Godswonder. Dit succes
geeft me eindelijk genoegdoe-
ning. Wat ze me bij mijn vorige
films tekort deden, maken ze nu
goed. Ik had dit succes niet ver-
wacht. Ik heb de film ook aan de
Vara verkocht en het zou m'n
eerste film zijn waarmee ik quit-
te speel. Ik heb dan ook een be-
hoorlijk feestje gebouwd met
veel drank."

Oude Pekela heeft volgens mij
de meeste pornotheken. Als
filmmaker reflecteer ik die sa-
menleving. Sex is nu net zo be-
last als in de tijd van koningin
Victoria. Daar staat de doodstraf
op."

06: Fascinerende
film over telefoonsex

DOOR FRANK JANSEN

" Woody Allen

Onder de titel 'Troebel beeld'
zullen vier Limburgse filmhui-
zen in de periode oktober 1994
tot maart 1995 een zestal
lezingen organiseren, waarin na-
der wordt ingegaan op het on-
derlinge verband tussen realiteit,
realisme en manipulatie in de
film. Bij iedere lezing komt een
bepaald aspect van dit thema
aan de orde, gevolgd door een
voor het onderwerp representa-
tieve film.

DOOR PETER VAN LIEROP De onvolledige waarneming is
immers wezenlijk voor wat
Doesburg en Van Gogh op het
oog hebben gehad en dat is trou-
wens erotiserend genoeg.

Er zitten komische aspecten aan,
want de illusie is het hoofdarti-
kel en men liegt er onverdroten
op los. Straffeloos kan een kalen-
de vijftiger met buikje zich uit-

~e duidelijkste trend in de Ne-
derlandse speelfilmerij van dit
j^ornentis de symbiose die bezigs te ontstaan met de toneelwe-eld. Gerardjan Rijnders gaf in
samenwerking met de Toneel-groep Amsterdam begin dit jaar
Uude Tongen te zien. Tijdens het

Film Festival werd
i^uizend Rozen gelanceerd, deilijnï van Theu Boermans met De
l^nst. In oktober volgt nog
«oogste Tijd van Frans Weisz,
Waarin het zelfs gaat over toneel.
**°nlangs beleefde '06' zijn pre-
'""ere, een voortreffelijke verfil-
fning door Theo van Gogh van
ne* gelijknamige toneelstuk dat°han Doesburg had geschrevensamen met Marcel Otten en de

enige spelers: Ariane
schluter en Ad van Kempen.

geven voor een kloeke, fors ge-
schapen jongeling met golvend
bruin haar. Om nog maar te zwij-
gen van dialogen van het type
„Zit-ie erin?" „Ja, hij zit erin!"
Na de eerste twee gesprekken,
en amper vijftien minuten met
de film gevorderd, denk je dat de
grap er wel gauw af zal zijn en
dat het nog moeilijk zal worden
de volgende vijf kwartier door te
komen. Niets blijkt minder het
geval, want de analyse van het
fenomeen gaat tamelijk diep.

Sara en Wilbert maken er dus
wat van, al komen ze dezelfde
handicaps tegen als iedereen die
iets met een ander krijgt. Soms
is de een enigszins dronken, of
de andere heeft een melancholie-
ke bui. Soms blijkt er behoefte
om het uitsluitend over andere
zaken te hebben en veinst de
partner slechts belangstelling.

'Of***-,° gaat over teiefoonsex enerd onder regie van Doesburgelf opgevoerd in Den Haag,raar de mensen in het publiek
et monitoren voortdurend kon-denkiezen of ze de man dan wele vrouw wilden zien van wiey*en de hitsige telefoongesprek-en aan het volgen was. Die gim-*ck is in de verfilming verdwe-en, maar het gevoel luistervink

Duhr
11 en voyeur zal er hij hetpubliek nauwelijks minder om*mn.

Waru Wever (Ariane Schluter) en
"Übert Venema (Ad van Kem-
vfrt Vlnden elkaarvia een 06-ad-
rel -tic en krÜgen een telefoon-

'atie waarvan erotische opwin-mg hoofddoel is. Van belang isat het initiatief is uitgegaan van
WVrouw- De afspraak is dat al-
el?n zi J mag bellen, hetgeen op

Xe donderdag gebeurt. De mannag de naam en het telefoon-urnmer van zijn 'partner' niet
st

ns weten. Als ze elkaar op
r^aat toevallig zouden tegenko-
pi, n- zouden ze niet in staat zijn
c**aar te herkennen.

Kies
di« -r.s een geraffineerde situatie
nt, ieo van G°gh ook geraffi-eerd weet te houden. Hij heeft

begrepen dat er iets
ne» u ZOUkomen te liggen, wan-
beri meebelevende publiek
2oi i dend meer pikants te zien
ö , "-rijgen dan het telefoonkop-
er k vergund wordt. Hoewel
b n^el wat wordt afgemastur-
Torn i .bliJven de kaders vanlipf? Erismans camerakies en desèh bers van tePels en

naamhaar komen bekocht uit. " Ariane Schluter als Sara Wever in '06. Foto: GPD

Cine K, Maastricht.

Het is ongehoord wat Van Gogh
hier voor 250.000 gulden in vijf
draaidagen aan originaliteit,
spanning, emoties en tijdgeest
op celluloid gevangen heeft ge-
kregen, terwrjl '06' er niet eens
uitziet als een 'minimal movie'.
VermoedeUjk betaalt deze film
zich dubbel en dwars terug,
want hij lijkt zelfs kansrijk in het
buitenland.

Jaloezie blijkteen rol te kunnen
spelen, er kunnen bijna-echtelij-
ke ruzies ontstaan. Het enige
echte voordeel lijkt uiteindelijk
dat je er tenminste geen nare
ziektes mee kunt oplopen.
Zo bescheiden en uitgewogen
als regisseur Van Gogh zich hier
opstelt -alleen aan de curieuze
onderwerpkeuze kun je hem her-
kennen- zo rijk geschakeerd en
overtuigend is het spel van Aria-
ne Schluter en Ad van Kempen.
Misschien dat er toch één gebrek
kleeft aan nou juist de grote in-
druk die de actrice maakt. Ze is
zo aantrekkelijk dat je achteraf
blijft zitten met de vraag, waar-
voor zij ooit een 06-nummer no-
dig had. Bovendien raak je ge-
neigd het haar partner te verge-
ven als hij de regels breekt en uit
menens begint. Je vergeet dat hij
niet eens kan weten wat hij mist,
want hij heeft haar nooit gezien.
Wij wel.

De cyclus start op maandag 24
oktober in Sittard, waar Hans
Bremmers spreekt over filmstro-
mingen die de realiteit als een
belangrijk element gebruiken.
Daarna wordt de film "Riff raff'

van de Engelsman Ken Loach
vertoond, een regisseur die ge-
specialiseerd is in films die han-
delen over de minder bedeelden
van de Britse maatschappij. Op
25 oktober vindt dezelfde voor-
stelling plaats in Roermond, op
26 oktober in Venlo en 31 okto-
ber in Maas- tricht.DOOR RIJK VAN

ROTTERDAM 'The mask': saaie
bankbediende

wordt superheld
Visuele trucs werden al
in de tijd van de zwij-
gende film uitgehaald,
maar sindsbeelden met
een computer kunnen
worden gemanipuleerd
is het hek van de dam.
'The mask' van Charles
Russell is er het nieuw-
ste voorbeeld van.

van de nachtclubbaas
Dorian Tyrel (Peter
Greene). Tyrel is hier
niet erg over te spreken
en nog minder over het
feit, dat Ipkiss hem bij
een zorgvuldig geplan-
de bankoverval te vlug
af is. Met masker zou
dit alles voor Ipkiss een
zorg zijn, maar als hem
zijn masker ontstolen
wordt, moet hij met zijn
alledaagse capaciteiten
uit de problemen zien
te komen. Een hulpje
heeft hij hierbij wel,
zijn hondje Milo.

I recensie J

blijven. Het resultaat is
dat de komiek Jim Car-
rey zijn onderkaak tot
op de grond kan laten
zakken, zijn tong over
de tafel kan laten uitrol-
len en zijn hart meters
ver uit zijn borst kan la-

Het verdere programma van de
cyclus ziet er als volgt uit: 21-28
november: Fons Castermans
over 'Bouwstenen tot manipula-
tie', met de film 'Chaplin' van
Richard Attenborough uit 1993.
12-20 december: Wil Augustin
over 'Het hercreëren van de wer-
kelijkheid in documentaires en
propagandafilms', gevolgd door
een film van Leni Rieffenstahl
(titel nog niet bekend). 23-30 ja-
nuari: Hans Bremmers over 'Het
creëren van een eigen werkelijk-
heid', gevolgd doof 'Hudsucker
proxy' van Joel en Ethan Coen
uit 1994. 20-27 februari: Jos Ho-
denius over 'De frictie tussen
documentaire en speelfilm', met
'Zelig' (Woody Allen, 1983). En
tenslotte van 20-27 maart: Jan
Salden over 'De verschuiving
van de realiteit', met 'In the na-
me of the father' van Jim Sheri-
dan uit 1993.

De technische hoog-
standjes voor de film
zijn verzorgd door In-
dustrial Light & Magie,
een bedrijf dat in zijn
branche al zon twintig
jaar aan de top staat en
onder meer ook de di-
nosaurussen in 'Juras-
sic Park' tot leven
bracht.

De lezingen zullen steeds wor-
den gehouden in de filmhuizen
van Venlo, Roermond, Sittard en
Maastricht. 'Troebel beeld' is een
samenwerkingsprojekt van het
Limburgs Film Circuit en Stich-
ting Kunst en Cultuur Limburg.

De opdracht voor 'The
mask' was iets eenvou-
diger, maar zeker niet
oninteressant. Het
hoofdpersonage moest
in een stripfiguur kun-
nen veranderen, maar
daarbij wel levensecht

Rivoli Heerlen, MGM
Maastricht, Roxy Ge-
leen, Royal Echt, Roy a-
line Roermond.

The mask' zit vol ac-
tiescènes, die afgewis-
seld worden met satire
en romantiek. De for-
mule zal ongetwijfeld
een succes blijken en
de slotscène houdt na-
drukkelijk de mogelijk-
heid voor een vervolg
open. Wat mij betreft is
één keer evenwel leuk
genoeg.

komen. Stanley Ipkiss
(Jim Carrey) weet niet
veel van zijn leven te
maken. Op de bank foe-
tert zijn baas hem uit,
hij wordt als loopjon-
gen misbruikt door
vrouwelijke collega's en
thuis krijgt hij van zijn
hospita de volle laag.
Alles verandert, wan-
neer hij een mysterieus
masker uit een rivier
heeft gevist. Als hij dat
masker opzet, wordt hij
een super-charmeur,
een danser met elas-
tieke benen en een on-
overwinnelijke held.
Hij wekt de belangstel-
ling van Tina Carlyle
(debuutrol van het
Amerikaanse topmodel
Cameron Diaz), nacht-
clubzangeres en liefje

Bh' zoveel technisch
vernuft hoort een sim-
pel verhaal en dat is er
op basis van de strip
'The mask' van Dark
Horse Comics ook ge-

ten stulpen. Menig
striptekenaar zal na het
zien van deze 'live' ef-
fecten geestelijke bij-
stand nodig hebben
alvorens weer een pot-
lood ter hand te durven
nemen.

" Topmodel Cameron Diaz debuteert in 'The mask' in de
rol van TinaCarlyle. Foto: GPD
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'Op sex staat tegenwoordig de doodstraf
Godswonder voor Van Gogh

DOOR PETER DE KNEGT
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C&A maakt plaats voor de winter
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Kansloze -*
ianderen kunt u kansrijk
maken voor een tientje per
maand via het 'Laat ze
Leren'-programma van Ter-
re des Hommes. Met uw
hulpkunnen ze naar school
en een zelfstandige toe-

komst opbouwen
Bel 070 - 363 79 40 voor

inlichtingen ot'stort üw eer-
ste tientje op giro 25 25 25
i erre des Hommes te
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ding van 'nieuwe donateur
Laat ze Leren giro 252525

terre des hommes fj
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DOOR MONIQUE BRANDT

Dieuwertje Blok: 'Hoog
tijd voor iets nieuws'

Presentatrice houdt niet van gesponsorde programma 's Programma van
Pim Jacobs

bij Classic FM

" Pim Jacobs

Jacobs probeerde eerder dit jaar
een etherfrequentie te verkrijgen
voor een commercieel jazz-
radiostation. Hiertoe richtte hij
de Stichting Music Minds op.
Die plannen liepen echter spaak.
Bij Classic FM zal Jacobs naast
de presentatie van een radiopro-
gramma ook werken aan nieuwe,
gezamenlijke jazzprojecten.

AMSTERDAM - Pim Jacobs
krijgt een eigen programma bij
het commerciële radiostation
Classic FM. Met ingang van 23
oktober is Jacobs iedere zondag-
middag tussen 3 en 5 uur te be-
luisteren met een combinatie
van jazz en klassieke muziek.

HILVERSUM - Dieuwertje Blok is weer terug op het
scherm. Driejaar hebben we haar niet gezien. Die.'pau-
Ze' duurde wat haar betreft lang genoeg. Niet dat zethuis wanhopig met haar duimen zat te draaien, maartoch. Het werd hoog tijd voor iets nieuws.

RTL in 1991. Daar was ze het jaar
ervoor begonnen met De Vijf
Uur Show. Vervolgens kreeg ze
een eigen talkshow: 'Dieuwer-
tje'. Dat programma zou in ieder
geval twee jaar lang op het
scherm komen, maar na een paar
maanden was het al afgelopen,
volgens RTL omdat het niet was
geworden wat het had moeten
zijn.

**et telefoontje van KRO's eind-re dacteur Jan van Galen die haar
Toegvoor Ontbijt TV, afgelopen
SePtember, kwam dan ook als

geschenk uit de hemel. „Ikv'nd het heerlijk weer te begin-gen. Ik heb dit vak altijd ontzet-tend gerelativeerd voor mezelf,
fk was er danwel in gerold, maar
'k hoefde eigenlijk niet zo nodig,
£acht ik altijd. Echte ambities
fl3*- ik niet. Maar nu weet ik dat
Revisie toch is wat ik wil, het is
lets waar ik goed in ben. En ik
seniet ervan om samen met een6roep enthousiaste mensen tot'

goed resultaat te komen."

Blok zou wat anders gaan doen,
maar wat? Ze zag wel wat in de
presentatie van het cultuurpro-
gramma Studio Rembrandt,
samen met Jeroen Pauw, maar
van die plannen heeft ze nimmer
meer iets vernomen. Een aanbod
voor het filmprogramma Bios
sloeg ze af, omdat ze er niets
voor voelde een gesponsord pro-
gramma te doen. Uiteindelijk
kwam het tot een rechtszaak die
in haar voordeel werd beslecht.

Rechtzaak

Dansende camera's op
digitale studiovloer

HILVERSUM - Camera's die
als een robot met bijna mense-
lijke bewegingen op de totaal
gedigitaliseerde studiovloer
'dansen', onder de verbaasde
blikken van enige tientallen
NOB- en NOS-medewerkers.
Op het Hilversumse Media-
park werd deze week de geheel
vernieuwde Studio 8 in ge-
bruik genomen. De verbou-
wing heeft volgens het NOB
'enkele miljoenen guldens' ge-
kost.

" Dieuwertje Blok: „Dat het bij live-programma's soms vreselijk mis gaat, maakt het
voor mij nog leuker." Foto: GPD

De attente kijker zal ontdek-
ken dat de beelden die vanuit
de digitale omgeving worden
uitgezonden „helderder en
mooier zijn", stelt NOB-unit-
manager Gijs Crusius. De twee
peperdure robots (ook wel ro-
botic pedestals genoemd) wor-
den met een pookje vanuit de
regiekamer gestuurd en kun-
nen - links en rechtsdraaiend,
verticaal wippend etc. - al
naar gelang de noodzaak met
een glooiende beweging alle
hoeken van Studio 8 bereiken.
Deze camera's zijn elders
slechts in gebruik bij de BBC
en CNN. In januari worden de
twee allernieuwste robots bij
het NOB afgeleverd. Het NOB
is dan het eerste bedrijf ter we-
reld, dat met deze op afstand
bedienbare apparatuur werkt.
Nieuw is ook, dat de regisseur
vanuit zijn stoel met één druk
op de knop alle mogelijke en

De geheel vernieuwde, van im-
mense draaischijf voorziene
Studio 8 wordt gebruikt door
het Jeugdjournaal (die gister-
avond de primeur beleefde), 8
Uur Journaal, Sportjournaal,
Studio Sport, Nova, Het Capi-
tool en de Ondérwij stelevisie
NOT. Bij grote evenementen
zoals de Olympische zomer- en
winterspelen, verkiezingspro-
gramma's en gezamenlijke uit-
zendingen is Studio 8 vanouds
de centrale presentatiestudio.

(ogenschijnlijk) onmogelijke
verbindingen kan leggen, het-
geen van groot belang kan zijn
bij sport- en Journaaluitzen-
dingen.

kamen met Rocky Tuhuteru pre-senteert Blok nu op werkdagen
Ontbijt TV, dat steeds:an 07.30 uur tot 08.30 uur te ziens met nieuws, achtergronden,

ultuur en sport. Hij neemt de
Jnaandag en de dinsdag voor zijn

zij heeft donderdag eny^Jdag als vaste dag. Om beur-
zijn ze op woensdag te zien.

|pc- is een live-programma, enat doe ik het liefst. Je bent toch
rjhjd een tikje alerter bij de we-j^schap dat het vreselijk mis
dan gaan. Dat het soms ook me-
rdaad vreselijk mis gaat,

ï afkt het voor mij eigenlijk nog
Toen ik De Vijf Uur

*jftow nog deed bij RTL donder-

'= eens het hele decor in elkaar
■"wijl ik zat te presenteren. Op

v
a moment begon ik te gieren

c
ar> het lachen. Dat is ook niet

thf '■ Want ik weet dat de kijkers
ba i o°^ schaterend over de

ank hangen."

„Je hebt, als je voor de televisie
werkt, toch enige verantwoorde-
lijkheid. TV is zo machtig... Ik
kan niet goed formuleren waar
de grenzen liggen, maar voor
mezelf kan ik zeggen dat ik niet
wil meewerken aan een pro-
gramma dat een verkapt recla-
memedium is. Ik zou De Vijf
Uur Show nu ook niet meer wil-
len doen. In 'mijn' tijd was het
journalistieker, nu draait het om
de produkten die erin worden
aangeprezen. Dan zeg ik: doe
een voorstel voor een commer-
cial, bied me een ton en dan zie
ik wel of ik ja of nee zeg. Dat is
in ieder geval helder. Ik hou nu
eenmaal niet van die verlakke-
rij."

öf Prote Stilte rond Dieuwertje
trpt Werd ingeluid bij haar ver-

* bij het commerciële station

Ze maakte vervolgens een kort-
stondig uitstapje naar ATS, waar
ze ook een praatprogramma
kreeg. Maar na twaalf afleverin-
gen kwam dat programma ge-
ruisloos aan zn eind. „Ik werd
bij ATS binnengehaald door Ad
's Gravesande, die net in die tijd
werd opgevolgd door Fons van
Westerloo. Na die reeks afleve-
ringen heb ik van Van Westerloo
niets meer gehoord. Geen brief-
je, geen telefoontje, niets. Dat
vind ik niet erg netjes. Ik weet
dat je als freelancer een wat on-
zeker bestaan hebt, maar ik stel

Venema

er wel prijs op dat zaken goed
worden afgehandeld. Ik heb daar
tenslotte toch een tijd hard ge-
werkt. Zonder budget, zonder
decor, met één redactielid maak-
ten we dat programma. En het
resultaat was echt niet slecht."

Dieuwertje Blok heeft, zegt ze,
geen heimelijke gevoelens van
genoegdoening nu RTL-sterren
in het openbaar klagen over de
kille en zakelijke behandeling
door de RTL-bazen. „Ik herken
wel veel in die verhalen. Ze heb-

ben mij geen kans gegeven om
mijn programma uit te bouwen.
Zoiets heeft tijd nodig, maar die
tijd kreeg ik niet. Je wordt niet
gezien als mens, maar als
iemand die de kijkcijfers op
moet krikken. Het was voor mij
een teleurstelling dat het zo is
gelopen. Veel mensen vragen me
of ik ervan geleerd heb, maar
eerlijk gezegd: dat betwijfel ik.
Ik reageer nu eenmaal erg vanuit
mijn gevoel, zo neem ik ook be-
slissingen. Ik vrees dat ik in dat
opzicht nog steeds dezelfde
ben."

"V Tuhuteru is een van de presentatoren. Foto: GPD

ding nu meer armslag
heeft gekregen. Zo staat
nu al vast, dat Ontbijt TV
na de zomer van '95 door-
gaat, en in '96 zelfs 52 we-
ken per jaar - vijf dagen
in de week -

DOORTONDEJONG

Ontbijt TV moet
eigen spoor trekken

KRO maakt werk van dagelijks televisie-uurtje
Robert Long

stopt met
tien voor taal

" Robert Longr

over verkeer en openbaar
vervoer, een krantenover-
zicht, en informatie over
sport, cultuur en consu-
mentenzaken. Van Galen:
„En dan zit het erop. Dan
hebben we een uur live-
televisie gemaakt."

HILVERSUM - Robert Long
presenteert nog één serie afle-
veringen van het televisiepro-
gramma Tien voor taal en
houdt er daarna mee op. Dit
heeft hij de VARA laten weten.
Het programma dat in samen-
werking met de BRTN tot
stand komt, draait nu vijf sei-
zoenen. De laatste acht afleve-
ringen met Robert Long wor-
den in december van dit jaar
opgenomen en volgend voor-
jaar uitgezonden.

HILVERSUM - Wie kij-
ken er 's morgens van half
acht tot half negen televi-
sie? Volgens de KRO ge-
noeg mensen om Ontbijt
TV een flinke impuls te ge-
ven. Sinds deze week is
Ontbijt TV in de herkan-
sing. Met twee nieuwe ge-
zichten, Dieuwertje Blok

"en en een fris elan.
De KRO heeft flink uitge-
pakt om Ontbijt TV-nieu-
we stijl tot een succes te
kunnen maken. De 'be-
manning' telt nu zon twin-
tig koppen, de redactie
heeft een riante behuizing
gekregen, er is een eigen
studio ingericht in het
KRO-gebouw en er staat
dagelijks eén mobiele sa-
tellietschotel paraat om in
alle vroegte rechtstreekse
reportages mee te maken.

Die reportages kunnen
van alles betreffen, vol-
gens eindredacteur Jan
van Galen. Stakingen be-
ginnen doorgaans om half
acht, weet hij, kraakpan-

„Er is natuurlijk niet elke
dag hard nieuws," volgens
Van Galen, „maar als het
halfkan, zullen we van de
rechtstreekse verbinding
gebruik maken."

den willen nog wel eens in
alle vroegte ontruimd wor-
den en als een voetballer
opzondagmiddag een rode
kaart krijgt, moet hij er
niet gek van opkijken als
maandagmorgen Ontbijt
TV bij hem op de stoep
staat om hem nog eens
naar het hoe en waarom te
vragen.

In de eerste maanden van
het jaar, toen deKRO ont-
bijttelevisie nog samen
met NCRV en IKON van
de grond probeerde te til-
len, keken er zon 200.000
mensen naar. Volgens de
KRO kan het publiek al-
leen nog maar groeien,
omdat men geleerd heeft
van de moeilijke start en
omdat men in allerlei op-
zichten van de KRO-lei-

Het wereldnieuws hoeft de
redactie niet te volgen (dat
zit keurig opgeborgen in
de Journaal-uitzendingen
om half acht, acht uur en
half negen), maar men kan
desgewenst wel terugval-
len op beelden van buiten-
landse zenders. Verder is
er vooral aandacht voor ac-
tuele items die eenieder
die dag bezig houden en
zullen er vaste onderdelen
in het programma zitten:
het weer (inclusief live-
beelden van het uitspansel
vanaf het dak van het
KRO-gebouw!), informatie

Vyf Uur Show worden,
volgens de eindredacteur.
„We kunnen ons eigen
spoor trekken."

Ontbijt TV zal proberen
een eigen gezicht te krij-
gen, maar het programma
mag geen Nova en geen

Maar is Nederland tussen
halfacht en half negen niet
massaal op weg naar het
werk? Zit de meute dan
niet in file, bus of trein, of
zelfs al achter het bureau?
Van Galen: „Voor een
groot deel wel, natuurlijk.
Maar er zijn ook mensen
met een atv-dag, mensen
die wisseldiensten draaien,
senioren die tijd over heb-
ben en jongeren die een
keer niet naar school hoe-
ven. Onze optelsom is ten-
minste, dat veel mensen
tenminstekunnen kijken."

Ontbijt TV zal horizontaal
geprogrammeerd gaan
worden: sportliefhebbers,
bijvoorbeeld, moeten op
den duur weten dat ze om-
streeks kwart voor acht
een sportblokje kunnen
verwachten. „Je hoeft niet
een uur klaar te gaan zit-
ten, natuurlijk."

Een opvolger voor Long is nog
niet gevonden. Naar verluidt
zouden Goedele Liekens en
Ivo de Wijs kandidaten zijn,
maar volgens deVARA is daar-
over nog niets te melden.

Volgens een woordvoerster
van de VARA heeft Long zelf
te kennen gegeven ermee te
willen stoppen. „Robert Long
presenteert het programma al
vrij lang. Het is intensief wer-
ken. Wij hadden nog graag met
hem doorgegaan, maar hij
heeft het druk met een aantal
andere bezigheden. Zo maakt
hij voor de VARA in 1995 nog
een liedjesprogramma."

'Voor mij geen leven
achter de plantjes'

Meta de Vries rockt op nieuwe Gouwe Ouwe Zender

DOORROY TOUKER
DEN HAAG - De Koninklijke
Marine gaat meewerken aan
een nieuwe televisie-dramase-
rie onder de titel Verhalen van
de vloot. De serie is een idee
van Kees Vroege die de verha-
len ook zal schrijven. Televisie-
producent Bos Bros produ-
ceert de serie.

Marine werkt
mee aan

tv-dramaserie

a dp -ir ■tfen h
ue Vnes - drie jaar gele-

v °0s en teleurgesteld opge-

land." Dat Sky Radio achter het
station zit, geeft haar vertrou-
wen. „Nederland wordt over-
spoeld door commerciële zen-
ders. Maar ze verdwijnen ook
weer, kijk maar naar de concert-
zender. Je redt het niet zonder
centjes. Sky Radio is zeer suc-
cesvol en had nog ruimte voor
een tweede station."

" Meta de Vries temidden van collega-presentatoren Will Luikinga (achter het stuur),
Peter Teekamp (op het dak) en Jeffrey Willems. Foto: gpd

maarfr?RSUM ~~ Na een P aar
<W P~n Proefdraaien is dins-
*^nd ccl de Gouwe °uwe
*nir.„er' een dochteronderne-
gegaa Van Skv Radio, van start"^eke/ 1- et commerciële mu-
roll u> ?n' dat zich met rock 'n'
ficht Jaren vijftig en zestig
en °p de doelgroep 'dertig jaar
liet p ' deelt de frequentie
a**lta] t 1 Jazz en is een groot
«Ie u'^mburgse gemeenten via

te ontvangen. Beide
twaa]f nemen per dag elk
G°Uw U r̂ voor hun rekening: de
*eVer;e °uwe Zender rockt van
**Ur 's Uur 's ochtends tot zeven
ïvleta av°nds- Gouwe ouwen alstuiu: de Vries, maar ook Will
vati pga' Peter Teekamp, Wim
Öraten

UHten en zelfs Stan Haag
C*o°r d Platen, die overigens
**°cht computer worden uitge-nt' aan elkaar.

Ze heeft zin in haar programma
bij de Gouwe Ouwe Zender. „We
moeten het station met zn allen
nog volkomen van de grond til-
len. Daar gaat wel een flinke tijd
mee heen. Maar er is behoefte
aan zon station. Een dergelijke
zender was er nog niet in Neder-

stapt bij de AVRO, nadat die
omroep haar goedbeluisterde
avondprogramma schrapte - is
op werkdagen van negen tot elf
uur 's morgens te horen. In het
weekeinde verlaat ze de rockmu-
ziek en richt ze zich - net als de
afgelopen drie jaar - bij 'zuster-
station' Eurojazz op muziek va-
riërende van jazzdance tot blues.
In bruine kroegen is ze overi-
gens ook geregeld aan te treffen
en wel als ze optreedt met haar
jazzformatie de Gooise Compag-
nie. „Ik kan me een leven zonder
muziek niet voorstellen. Als er
geenmuziek was geweest, had ik
het uitgevonden," zegt de radio-
veterane. En: „Muziek houdt een
mens ook jong, absoluut waar;
voor mij geen leven achter de
plantjes."

Volgens Hirschhaut Indepen-
dent, het bedrijfdat bij de serie
een coördinerende rol speelt,
zijn er besprekingen gaande
met de TROS over produktie
en uitzending.

De reeks bestaat uit een aantal
afleveringen van vijftig minu-
ten. De verhalen zijn fictie. De
marine werkt niet alleen mee
aan de totstandkoming van het
script, ook de verfilming van
de afleveringen vindt voor een
belangrijk deel bij de marine
plaats. Marinemensen zullen
als figuranten optreden.

Nooit zo leuk
In drie jaar tijd is het verschil
tussen publieke en commerciële
radio haar meer dan duidelijk
geworden. „In ons gebouw, waar
behalve de Gouwe Ouwe Zender
en Sky ook Radio 538 en Euro
Jazz onderdak hebben, wordt zo
leuk en zo goed samengewerkt.
Er is een onderlinge band. Ik
heb het de afgelopen 25 jaar
nooit zó leuk gevonden. Er
wordt veel gelachen, maar ook
heel hard gewerkt. Vroeger bij
de publieke omroep had je niet
het gevoel, dat mensen zich over
de kop werkten. Maar hier is het
van vroeg tot laat pezen. Het is

Terugverlangen naar de publie-
ke omroep doet Meta de Vries
niet. „Ik heb er een leuke tijd ge-
had, maar het werd er steeds
minder leuk. Ik heb die periode
afgesloten. En kijk: het is er nu
allemaal kommer en kwel. Ik

verlang niet terug, maar ik denk
wel terug aan de tijden dat we
met een ploeg een programma
maakten. Ik heb daar échte radio
gemaakt. Nu is het gewoon cd's
draaien en een praatje daarbij.
Neem Radio 2, de hele dag mu-
ziek en plaatjes. Ze noemen het
de familiezender, maar de fami-
lie wordt wel laag aangeslagen."

De liefde voor haar vak, de mu-
ziek, is iets dat Meta de Vries

koestert. „Ik geef ook les aan de
Media Academie. De nieuwko-
mers bij de radio probeer ik eer-
bied voor muziek bij te brengen.
De liefde voor het vak ontbreekt
bij vele radiomakers en dat is te
horen. Op radio en tv wordt het
steeds minder. Dat komt omdat
het een centjeskwestie is. Tegen-
woordig wordt niet gevraagd of
iets uit te voeren is, maar wat het
kost. En het mag eigenlijk niets
kosten."

er allemaal ook niet zo overdre-
ven gestructureerd. Als iemand
hulp nodig heeft, staat er een an-
der klaar. Ik ga 's morgens flui-
tend naar m'n werk."

Hmburgs dagblad show
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16.20 Tv boetiek. Homeshopping-
programma.

16.50 Goede tijden, slechte tijden.
Nederlandse soapserie. Herh.

17.15 Happy days. Amerikaanse
comedy.

17.40 Knight rider. Amerikaanse
actieserie.

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

19.30 Nieuwsflits.
19.35 Northern exposure. Ameri-

kaanse dramaserie.
20.25 Guyana tragedy. Amerikaanse

miniserie.
Met Powers Boothe, James Earl Jo-
nes,Levar Burton, Colleen Dewhurst,
Brenda Vaccaro e.a. Afl. 1 +2.

22.10 Nieuwsflits.
22.15 Lijn 5. Live-programma

waarin de telefonische reactie van de
kijker centraal staat.

22.45 Soldier, soldier. Engelse dra-
maserie.

23.40 Nieuwsflits.
23.45 Ricki Lake. Amerikaanse talk-

show.
00.35 As the world turns. Ameri-

kaanse serie. Herh.
01.20 Hei elei, kuck elei aktuell.

Luxemburgs programma.
01.50 Nachtprogramma.

15.00 Vacaturebank. 15.20 Faits di-
vers. 16.20 Nêighbours. 16.50 Diese
Drombuschs. 17.55 Carlos et les au-
tres. 18.25 Weer. 18.30 Info première.
18.50Cartes sur table. 19.10 Quotidien
des sports. 19.30 Nieuws. 20.05Autant
savoir. 20.40 Aprés l'amour. Komedie.
22.25 Ciné-club de minuit: Mima. Ko-
medie. 23.50 Nieuws. 23.55 24 H sur
les marchés.

WKRO/lkon/Ncrv
f-00 Tekst-tv.
*'27 Nieuws voor doven en slecht-horenden.
6.35 Via Ria. Discussieprogramma.
'"■3O Harry's mad. Engelse
leugdserie.
Madison mag mee naar een gooche-laar die ook hypnose-trucs doet.; Jhuis probeert Madison of hij ook kanhypnotiseren. Afl.: Magie.
'"00 Dieren in Australië. Natuurfilm-
serie. Klimbuideldieren in Australië.M-. Hello possums!
'*.29 Topscore met Ted de Braak.
Woordspel.

■■"57 Abdijen 11. Documentaireserieover abdijen.Vandaag: Benedictine monasteries inTurvey, Engeland. Herh.
Filmspot. Filmmagazine.

?00 (TT) Journaal.
5-24 NOS-Weeroverzicht.
h (TT) Unk- 9"deli9eNederlandse dramaserie.G-ler wordt opgespoord door haar
jjader. Ze verbergt zich in de sport-

kantine, waar ze ontdekt wordt door
"°ep en Ricky. Ze gaat met hen mee,
[Jaar besluit toch de nacht op straat."oor te brengen. Afl. 4.

?>l7 Kenmerk. Actualiteiten,

ri? Werelden: Dood op verzoek.
"ocumentaire over de euthanasievan Cees van Wendei de Joode, die

Jen de spierziekte A.L.S. leed.g-50 Wilde ganzen.«.55 New Vork police (NYPD Blue),
politieserie.

'*elly en Sipowicz gaan op zoek naar!een verdwenen Pools jongetje. Een
die zich Lou de Weerwolf noemt

ertelt dat hij getuige is geweest van
Jen moord. Afl.: NYPD Lou."*? Cheers. Amerikaanse
j&medyserie.~e dochter van de coach-barkeeper
?n Cheers komt op bezoek met haar"'euwe verloofde. De nieuwe verloof-e valt niet erg in de smaak en de

onderneemt een poging om
*'{n dochter te redden.iJ" ; Coach's daughter.

"«.16-00.21 Journaal.

06.30 Hei elei kuck elei. Luxemburgs
programma.

07.00 Nieuws & krantenoverzicht.
07.07 Ontbijtkids: Foofur.
07.30 Nieuws & krantenoverzicht.
07.37 Ontbijtkids: De Smurfen.
08.00 Nieuws & krantenoverzicht.
08.08 The bold & the beautiful. Herh.
08.30 Nieuws.
08.35 Santa Barbara. Deel 1. Herh.
09.00 Nieuws & krantenoverzicht.
09.10 Santa Barbara. Deel 2. Herh.
09.30 Goede tijden slechte tijden.

Nederlandse soap. Herh.
10.00 Koffietijd. Magazine.
11.00 Showtime shop.
11.05 As the world turns. Ameri-

kaanse soapserie.
11.50 Lunchkids. Met om 11.50 Foo-

fur. Herh.. 12.20 De Bremer stads-
muzikanten. 12.50 Samurai Pizza
Cats.

13.20 Elke Nederlander wordt ge-
acht de wet te kennen. Herh.

14.15 Rad van fortuin. Spel. Herh.
14.45 Spijkerhoek. Dramaserie.
15.15 Showtime shop.
15.20 Santa Barbara. Amer. soap.
16.10 The Oprah Winfrey show.

Amerikaanse talkshow.
17.00 5 uur show. Gevarieerd

middagmagazine.
18.00 Zes uur nieuws.
18.15 Ooggetuige. Reportages over

gebeurtenissen die ingrijpen in men-
senlevens.

18.30 Rad van fortuin. Spelprogram.
19.00 The bold & the beautiful. Ame-
rikaanse soap.

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

Nederlandse soap.
20.30 André van Duin revue. Regi-

stratie van de theatervoorstelling Tijd
voor Theater van André van Duin.

22.00 Showtime. Het laatste nieuws
uit de nationale en intern, showbizz.

22.30 Barend & Van Dorp. Actueel
sportmagazine.

23.30 Nieuws, sport en weer.
00.00 Dangerous curves. Herh.
00.55 The Oprah Winfrey show.
01.40 Nachtprogramma.

00.11-00.16 Natuurmoment. Serie
over natuurmonumenten.

Vara
08.53-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
12.00-12.07 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.40 Comedy op 3: All in the fami-

ly. Amerikaanse comedyserie.
Archie is bang dat Edith zich tot het
katholicisme gaat bekeren.
Afl.: Ediths bekering.

18.10 De Fabeltjeskrant. Poppense-
rie. Afl.: Het geheimzinnige pakket.

18.15 Sesamstraat. Kleuterprogram-
ma. Afl.: Kleuren mengen.

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

kinderprogramma. Afl.: Cinekid '94
Festival.

19.00 (TT) Lingo. Woordspel.
19.25 Midas. Het leven volgens Midas

Dekkers.
Afl.: Poep.

19.55 Grace under fire. Amerikaanse
comedyserie.
De kinderen zijn op stap met opa en
oma en Nadine wil er met Grace een
gezellige dag van maken. Maar dan
ontmoet Grace een jonge, knappe
student die Shakespeare citeert.
Afl.: Grace als student.

20.25 (TT) Twee voor twaalf. Quiz.
21.05 De ronde van Witteman.

Praatprogramma.
Vandaag: De fatale fout.
Mensen vertellen hun persoonlijke er-
varingen, waarbij ze hebben moeten
kiezen tussen hun gevoelen hun ver-
stand.

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

op de wedstrijd Feyenoord-Werder
Bremen.

22.34 (TT) Nova. Actualiteitenpro-
gramma. Aansl.: (TT) Den Haag Van-
daag. Parlementaire rubriek.

23.23 Impact: Berlusconi, Mussolini
van de media? Portret van de mach-
tigste man van Italië, Silvio Berlusco-
ni.

00.08 Uitzending politieke partijen:
D66.

00.05 Lassen, lijmen en plaatbewer-
ken. Afl.: Smeltlassen (2).

00.20 Journaal.
00.25-00.30 Nieuws voor doven.
ATTENTIE: Programmering onder

voorbehoud i.v.m. uitzending
Feyenoord - Werder Bremen!

23.25 Red shoe diaries: erotische
avonturen. Serie. Afl.: De smaakvan
lippenstift.

serie. Afl.: De afrekening.
19.55 Feyenoord-Werder Bremen.

Rechtstreeks verslag van deze
wedstrijd in het Europa Cup-toer-
nooi voor bekerwinnaars.

21.55 Lucky lotto live show. Live.
22.55 (TT) Eerst zienl Afl.: Illegale

politiemethodes.

nieuws gevolgd door het weer.
18.55 (TT) Onderweg naar morgen.
19.25 Flodder. Nederlandse comedy-

Veronica/NOS
07.00 Journaal.
07.07 Het zevende venster. Herh.
07.31 Journaal.
07.34 en 08.07 Ontbijt TV. Rubriek.
08.00 en 08.30 Journaal.
08.33 (TT) Lingo. Spelprogr. Herh.
09.00 Journaal.
09.07 Uitzending politieke partijen:

Groen Links.
09.10 Kook tv. Culinair programma.
09.28 Praise. Koorzang. Herh.
09.53 De plattelandsdokter. Afl. 6.
10.18 Vrouw-zijn. Vrouwenmagazine.
11.08 Peter.
11.15 Sluitingslied.
11.18 (TT) In de Vlaamsche Pot.
11.45 All you need is love. Herh.
13.00 Journaal.
13.07 Studio sport. Herh.
14.44 Noorderlicht. Wetenschappe-

lijk.
15.09 The wonder years. Serie. Herh.
15.34 Newlyweds. Comedyserie.
16.00 (TT) Journaal.
16.10 Nature on track. Natuurfilm.
16.40 Samson. Kinderprogramma.
17.15 Mega top 50. Muziekprogram.
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
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SAT1

Eurosport18.03 lei Bla-bla. 18.59 Neighbours.
19.22 lei Bla-bla. 19.30 Zie La Une.
19.59 Weer. 20.00 Live: wedstrijd Eu-
ropa Cup 11. 21.51 Samenvattingen
Europa Cup 11. 22.22 Nieuws. 22.45
Samenvattingen Europa Cup 11. 23.45
Shéma israel. 00.14 24 H sur les mar-
chés + Dow Jones.

08.30 Step aerobics. 09.00 Wereldbe-
ker voor springruiters: 10.00 Ritmische
gymnastiek. Int. toern. 11.00 Dansen.
EK Latijnse stijl. 12.00 Grand Prix ma-
gazine. 13.00 Motoren. 14.00 Tennis.
ATP-toern. Wenen. 16.30 Eurofun.
Mountainbike-wedstrijd Roe d'Azur.
17.30Triathlon. 18.30 Motorsport. We-
reldbeker Superbike. 19.30 Eurosport-
nieuws. 20.00 Worstelen. 21.00 Vecht-
sporten. 22.00 Voetbal. Europa Cup 11,
2e ronde. 23.30 Voetbal. Champions
League, 3e ronde. 01.00-01.30 Euro-
sportnieuws.

NBCe David Hasselhoff uit
'Knight Rider' (RTLS - 17.40
uur).

Duitsland 1

23.30 Real personal. Talkshow. 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 Executive lifestyles. 03.00 Rivera
live. 04.00 Rolonda. 05.00 Inside edi-
tion.

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 To-
day. 19.00 ITN World news. 19.30
Executive lifestyles. 20.00 Entertain-
ment X-press. 20.30 NBC News maga-
zine. 21.30 Inside edition. 22.00 ITN
World news. 22.30 The tonight show.

05.30 NBC News. 06.00 Business insi- I
ders 06.30 NBC News 07.00 ITN ]
World news. 07.15 US Market wrap. I

06.00 Ochtendprogr. 12.00 Nieuwsflits.
12.05 La chance aux chansons. 12.45
Zwitsers nieuws. 13.05La maison De-
schenes. 13.30 Bouillon de culture.
14.45 Magellan. Magazine. 15.05 Viva.
Herh. 16.00 Nieuws. 16.10 La cuisine
des mousquetaires. 16.25 Bibi et ses
amis. 17.15 On aura tout vu. 17.45
Question pour vn champion. 18.15 Vi-
sions d'Amérique. 18.30 Nieuws. 18.55
Presse hebdo. 19.00 Paris lumiéres.
19.25 La météo des cinq continents.
19.30 Zwitsers nieuws. 20.00 Décou-
verte. 20.30 Teil quel. 20.55 La météo
des cinq continents. 21.00 Nieuws en
intern, weerbericht. 21.40 A qui profité
la cocaïne. 2-delige reportage over de
bestrijding van de cocaïnehandel. Afl.
1. 22.35 Viva. Magazine. 23.15
Nieuws. 23.40 Sept jours en Afrique.
23.50 Noms de Dieux. 01.15 La chan-
ce aux chansons. Herh. 01.45 Reves
en Afrique. Herh. 02.15 Afrique austra-
le. Herh. 02.55 Espace francophone.
03.15 Obsidienne. Herh. 03.45 Reflets
images d'ailleurs. Herh. 04.40 Visions
d'Amérique. Herh. 05.00 Paris lumié-
res. Herh. 05.35 Eurojournal.

RAI UNO
serie. Afl. 4: Weesmeisjesverdriet.

23.00 Progr. van ACV-Informatief
23.20 Cursus Frans. Afl. 13.
23.35-23.37 Weerbericht.

20.05 Schermen. Discussieprogram.
21.20 Panorama. Documentaires.
22.00 Plantage Allee. Nederlandse

18.10 The bold and the beautiful.
Amerikaanse serie. Afl. 1054.

18.35 Blokken. Spelprogramma.
19.05 Buren (Neighbours). Afl. 1478.
19.30 Journaal en sport.
20.00 Regeringsmededeiing. Door

Dhr. Luc Van den Brande, de minis-
ter-president. Thema: De Vlaamse
wetenschapsweek.

Amer.-Engelse les. Afl. 16. Herh
17.35 Paradise Beach. Afl. 34.
18.00 Journaal.

15.00 Schooltelevisie. Met om:
15.00 Nieuws uit de natuur. Afl. 2.
15.30-15.53 Family album, USA.

MTV

08.15 Tele-Gym. 08.30 Cursus econo-
mie. Afl. 5. 09.00 Aktuelles aus dem
Videotext. 09.05 ARD-Morgenmagazin.
10.00 Schooltelevisie. 12.00 Bonn am
Rohr. 12.43 Programmvorschau. 12.45
Wiedersehen. 14.00 WDR aktuell.
14.05 Hit-Clip. 14.30 Rund urn's Pferd
mit Nicole Uphoff. 15.00 WDR aktuell.
15.05 FensterPlatz. 15.45 Chronik der
Wende. 16.00Kreuz und Feuerwasser.
16.30 Cursus economie. Afl. 5. 17.00
Die Sendung mit der Maus. 17.30 Ge-
heimeode F. 12-delige avonturenserie.
Afl. 3: Ein Gewitter mit Folgen. 18.00
NRW - Nachrichten aus Rheinland und
Westfalen. 18.05 KvK. 18.30 Streifzü-
ge. Serie reportages. 18.45 Aktuelle
Stunde. 19.25 Fensterprogramme der
Landesstudios. 19.45 Die Fallers - Eine
Schwarzwaldfamilie. Serie. 20.15 Ge-
baute Vision. Portret van Zaha M. Ha-
did, door de New Vork Times uitgeroe-
pen tot de beste architecte ter wereld.
21.00 WDR aktuell. 21.15 Les granges
brulées. Frans-Italiaanse speelfilm.
22.50 Filmtip. Filmrubriek. 23.00 Mem
Weg aus der Krise. 23.30 Magnum.
01.00-08.15 Nachtprogrammering.

België/TV 2

05.30 Guten Morgen Deutschland.
Ontbijttv. 09.05 Kojak. 10.00 The bold
and the beautiful. 10.30 Days of our li-
ves. 11.00 Der Preis ist heiss. 11.30
Familien Duell. 12.00 Punkt 12. Mid-
dagmagazine. 12.30 Springfield Story.
13.15 California Clan. 14.10 Murder,
she wrote. 15.00 llona Christen. Van-
daag: Liefdesaffaires op de werkvloer.
16.00 Hans Meiser. Vandaag: Jongens
met het Syndroom van Klinefelt. 17.00
Jeopardy! Spelprogr. 17.30 Married
with children. 18.00 The bold and the
beautiful. 18.30 Explosiv - Telegramm.
18.45 RTL aktuell. Nieuws en sport.
19.10 Explosiv - Das Magazin. 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Notruf. Spectaculaire reddingsacties.
21.15 Stadtklinik. Ziekenhuisserie.
22.15 Die Wache. Duitse politieserie.
23.15 Gottschalk. Late-night-show.
00.00 RTL-Nachtjournal. 00.30 Married
with children. 01.00 Kojak. 02.00 Mur-
der, she wrote. 03.00 llona Christen.
Herh. 04.00 Hans Meiser. Herh. 05.00
Explosiv - Das Magazin. Herh.

Duitsland 3 SWF
report. 16.45 CineMatic. 17.00 News at
night. 17.15 3 from 1. 17.30 Dial MTV.
18.00 Music non-stop. 20.00 Greatest
hits. 20.30 The pulse. 21.00 Most wan-
tod. 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 vi-
deos.

06.00 Awake on the wildside 07.30
The grind. 08.00 Awake on the wildsi-
de. 09.00 Ingo. 12.00The soul of MTV.
13.00 Greatest hits. 14.00 The after-
noon mix. 16.00 Sports 16.30 The

06.00 Ochtendprogr. 13.30 Nieuws.
14.00 Albedo. 14.20 Prove en provini a
scommettiamo che. 14.50 How the
west was won. Amer. westernserie.
15.45 Uno per tutti. 18.00 Nieuws.
18.20 Quantum leap. Sf-serie. 19.05
Mi ritorni in mente. 19.50 Nieuws en
sport. 20.40 Benvenuti in casa agort.
Speelfilm. 23.00 Ore ventetre. 00.05
Nieuws. 00.30 DSE Dottore in 01.50
■Music Club. 02.25 Nieuws. 02.55 Con-
certo dalla Banda dell'Esercito Italiano.
03.50 Nieuws. 03.55 Tante Scuse. Se-
rie. 04.45 Doe Music club. 05.15 Open
universiteit.

BBC 1

CNN

"s'ls; *^risant- Boulevardmagazine.
0- n or9enma9az'n Sport extra.tj-orï Morgenmagazin. Ontbijttv.
Os'oS Jagesschau.
"9 4b f,ying doctors. Herh.
■0 on JOYr°bic. Skigymnastiek.
In;!? Tagesschau.-u 3 ARD-Ratgeber: Heim und Gar-
■o 3s T'PS voor 'n en om het nuis'li'qT 2DF-info Verbraucher. Tips.
*Tod Tagesschau. Beursberichten.
fr* Meine Tochter gehort mir.

1j Se speelfilm. Herh.
12 Sb Ums<-hau.
"3 on ï!resseschau.
13 0b Ta9esschau.13^ ARD-Mittagsmagazin.
14'qT *irtschafts-Telegramm.
Wo-» la9esschau.Ia9esschau.
■""30 Cn,mPf -19 7 17. Talkshow.
der Achtun9: Streng geheim! Kin-

■S-03 L a9esschau*
"S-3o "jetro - das schnelle Magazin.
'"$"00 ÏJey Dad! Austr. comedyserie.
1r 0*» Jagesschau.
17.0Q n^Fe- Talkshow
'■""lo o* Ta9esschau.l/aj! B|ïsant. Boulevardmagazine.
fW D vor acht- Met om: 1740

informatie; 17.50 Tages-
ga'au-Telegramm; 17.55 Die Drauf--18 59eri serie; 18.25 Marienhof, serie;
18 5c Tagesschau-Telegramm;

JO.qq Kommissarin, serie.
2o' 1s JJT) Tagesschau.
g ' *?esucht wird das Mülliarden-bran^ RePortage. De vuilver-
bUs

nain9sindustrie is een miljarden-
r^jij n®ss- Aan sommige van deze

""0.59 t
bli'kt een luchtJe te zitten-

**l Oo ,Ï9estne,T*en-Telegramm.
**1 03 [T^ Der 7- Sinn- Verkeerstips.
2*> 0a 1 n schö"e»' Land. Muziek.
"-2 3n iA oder NEIN- Spelprogramma.
**3'oo la9esthemen.Ia9esthemen.

<$? Pas Konzert der Verführer.
iiek 9ebruik van klassieke mu-

ï3,4s v5)or commerciële doeleinden.
0o. 1r; p^es Pasta! Comedyserie.

Tair__ Cnronik der Wende. Documen-OO^ene. Afl.: 21. Oktober '89.
00.35 Ü9esschau.-Do^iiTl^ La Passerelle. Franset-j^ilm uit 1987.Wet02*10 Z-E.N.. Englands Süd-6s,en- Afl.: Moorgang

22.30 Zündstoff. Serie reportages.
Vandaag over de economische en
politieke belangen van Duitsland in
de oosterse landen, die Duitsland tot
een ideale uitvalsbasis voor de isla-
mitische wereldrevolutie maken.
Afl.: Allahs Agenten am Rhein.

23.15 Die Nervensage. 25-delige
Duitse serie. Afl.: Die Landpartie.

23.40 heute nacht. Actualiteiten.
23.55-01.30 Mike Hammer - Mord

auf Abruf (Murder me, murder you).
Amerikaanse speelfilm uit 1984 van
Gary Nelson. Met Stacy Keach e.a.

05.15 Gezamenlijk programma
ARD/ZDF. Zie Duitsland 1.

13.45 Guten Appetit. Culinaire tips.
14.00 zum Beispiel: Das Lied der
Doofen. Reportage over de pop-
groep Station 17, bestaande uit 30
gehandicapte en 10 niet-gehandicap-
te muzikanten.

14.30 Spacecats - Die Katzenbande
aus demAll. Poppen-tekenfilmserie.

14.55 Pfiff. Sportmagazine.
15.20 logo. Jeugdjournaal.
15.30 K-Base. Live-jongeren-

magazine.
16.00 heute.
16.05 Die fliegenden Arzte (The

flying doctors). Australische dokters-
serie. Afl.: Arsen und Edelsteine.

16.55 ZDF-Glückstelefon.
17.00 heute en sport.
17.15 landerjournal.. Aansl.: heute-

Schlagzeilen.
17.55 Lutz & Hardy. Duitse

politieserie. Afl.a» Adel vernichtet.
Aansl.: Guten Abend.

19.00 heute.
19.20 Weerbericht.
19.25 Freunde fürs Leben. Duitse se-

rie. Afl.: Abschiedsschmerzen.
20.15 Goldmillion. Spelshow in het

kader van Aktion Sorgenkind.
21.15 WISO. Sociaal-economisch ma-

gazine.
Vandaag live vanaf het vliegveld van
Frankfurt.

21.45 heute-joumal.
22.15 ZDF spezial: Die Queen in

Kreml. Verslag van het eerste officië-
le staatsbezoek van Koningin Eliza-
beth II en haar man Prins Phillip aan
Rusland. Van 17 tot 20 oktober be-
zoeken ze de plaatsen Moskou en St.
Petersburg.

08.15 Tele-Gym. 08.30 Cursus econo-
mie. Afl. 5. 09.00 Non-Stop-Fernsehen.
13.30 Landesschau unterwegs. Herh.
14.00 Schooltelevisie. 14.59 Pro-
gramma-overzicht. 15.00 Hallo, wie
geht's? Herh. 15.15 Spanien: Sprache,
Land und Leute. Herh. 15.45 Schlag-
licht. Herh. 16.15 Wissenschaftsreport:
Sonde. Herh. 17.00 Cursus economie.
Afl. 5. Herh. 17.30 Die Sendung mit der
Maus. 17.57 Es war einmal das Leben.
18.25 Unser Sandmann. 18.30 Süd-
west aktuell. 18.35 Hallo, wie geht's?
18.50 Eisenbahnromantik. 19.19 Pro-
gramma-overzicht. 19.20 Landes-
schau. 19.48 Landesschau aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Sport unter
der Lupe. 21.00 Nachrichten. 21.15
Politik Südwest. 21.45 Fahr mal hm
22.15 Kultur Südwest. 22.45 ■ Djaevu-
lens Oega. Zweedse speelfilm. 00.10
Die 50 Besten. Korte films. 00.30
Schlussnachrichten. 00.45 Non-Stop-
Fernsehen.

00.00 24 uur per dag nieuws, met om:
06.30 Moneyline. 07.30 World report.
08.45 CNN Newsroom. 10.30 World
report. 11.15 World sport. 11.30 Busi-
ness morning. 12.30 Business day.
13.30 Business Asia. 14.00 Larry King
live. 15.45World sport. 16.30Business
Asia. 19.00 World business today.
20.00 Intern, hour. 21.45 World sport.
22.00 World business today update.
22.30 Showbiz today. 23.00 The world
today. 00.00 Moneyline. 00.30 Crossfi-
re. 01.00 Prime news. 02.00 Larry King
live. 04.30 Showbiz today. Herh.

06.00 Business breakfast. 07.00 BBC
breakfast news. 09.05 Kilroy. 10.00
Nieuws. 10.05 Good morning. 12.00
Nieuws. 12.05 Pebble Mill. 12.55
Nieuws. 13.30 Neighbours. 13.50Mary
Berry's ultimate cakes. tips. 14.00
Miss-Takes. 14.25 Paardenkoersen.
Rechtstreeks verslag vanuit Newbury,
starts om 14.40, 15.10en 15.40. 15.50
Brum. 16.05 The animals of Farthing
Wood. Herh. 16.30 Pirates. 16.55
Newsround. 17.05 Blue Peter. 17.35
Neighbours. Herh. 18.00 Nieuws.
19.00 Top of the pops. 19.30 EastEn-
ders. 20.00 Children's hospital. 20.30
Waiting for God. 21.00 Nieuws. 21.30
Chef! 22.00 Inside story. 22.50 Ques-
tion time. Discussieprogramma waarin

05.30 Deutschland heute morgen. Ont-
bijttv. 09.30 Love Boat. 10.30 Neigh-
bours. 11.00 The young and the rest-
less. 11.55 Riskier' was! 12.30 Knots
Landing. 13.30 Love Boat. 14.30 Su-
perboy. 15.00 Star Trek. 15.55 MacGy-
ver. 17.00 Riskier' was! Spelprogr.
17.30 Regionale progr.'s. 18.00 Geh
aufs Ganze! 19.00 Sat.l Newsmaga-
zin. 19.15 taglich ran. Sportmagazine.
NB: Programmering kan gewijzigd wor-
den in verband met Europacup-voet-
bal. 19.30 Glücksrad. 20.15 Wolffs
Revier. Duitse misdaadserie. 21.15
Schreinemakers live. Talkshow. Aansl.:
TopNEWS. 00.00 Angst ist der Schlüs-
sel Fear is the key. Engelse misdaad-
film uit 1972 van Michael Tuchner.
01.55 Raumschiff Enterprise Star Trek.
Amer. sf-serie. Herh. 02.50 MacGyver.
Amer. actieserie. Herh. 03.40 Die Ver-
schwörer - lm Namen der Gerechtigkeit
Dark justice. Amer. misdaadserie.
Herh. Aansl.: programma-overzicht.
04.35 Wolffs Revier. Duitse misdaad-
serie. Herh.

radio

18.00 Tik tak. Afl. 293.
18.05 Bouli. Tekenfilmserie.
18.10 Jan zonder Vrees. Tekenfilm.
18.20 Close up. Europese jeugdver-

halen rond racisme en (onverdraag-
zaamheid. Toen de Malcolm X Aca-
demy zich in een overwegend blanke
buurt vestigde, ontstonden er grote
problemen. De leerlingen, die onder
politiebegeleiding naar school moe-
ten, worden bekogeld, geïntimideerd
en beschoten. Op de school zit ook
een blanke jongen, die zich op deze
school veel prettiger voelt dan op zijn
vorige. Afl.: My day at MXA.

18.35 Skippy. Afl. 10: Snake charmer.
19.00 Thunderbirds. Afl. 9.
19.30 Journaal en sport.
20.00 Première Film en Video.
20.40 Heartbreak High. 52-delige

Australische serie. Afl. 7.
21.30 Prettig gestoord. Wekelijks

jongerenmagazine.
22.00 Ter Zake. Infomagazine met

nieuws en sport.
22.45 Sledge Hammer. Amerikaanse

serie. Afl. 6: Tv-spelletjes.
23.10-23.13 Coda. Gigue uit de cello-

suite 111 in C BWV 1009 van Bach.
Uitgevoerd door Roel Dieltiens, cello.

TV FILMS VIDEO
***-C 218on(IQ^ Uur " Son of Sinbad -55-USA).
rogll'^e verfilming van het bc-
"net n sprookie door Ted Tetzlaff
Om aleRobertson als Sinbad.
beWa

r *,e komen moet hij een goed
de rd geheim achterhalen voor

| 3 West
(1 9?2 - Les Granges Brulées -

i eer, en afgelegen bergdorp wordt
'e'dt Vrouw vermoord. Het spoor
,HeR.naar een boerderij waar Simo-

'er >
9noret medogenloos de scep-Mi^aa't-

van Jean Chapot.

Sche UUr" Red snoe d'aries; eroti-
'De avor>turenserie.

:A|s -^aak van lippenstift.
,f*chtpey ontdekt dat haar man

*-6n ' "aar rug het bed deelt met
r6gei ere vrouw, besluit zij maat-naar te nemen Ze vol9t nen

6611 mo,el en besP'edt nen -'J'. een ongeremd liefdesspel.

" Jean Nevers (Pierre Arditi) bekommert zich om de klei-
ne Antoine (Guillaume Souchet) die langzaam hersteltvan
een val van een balkon waaraan hij indirect schuld heeft.
Scène uit de Franse speelfilm 'La Passerelle'. (Duitsland i- 00.35 uur).

04.05 Radiowecker 6.05 Morgen-
melodie (nieuws om 7 00 en 8 00
uur) 855 Overpeinzing 900
Nieuws 9 05 Musikpavillon (1000
nieuws' 1200 Nieuws, Zur Sache
12.07Gut Autgelegt (met om 13 00
Mitmenschen 14 00 Nieuws.
Stichwort Wirtschatt) 1500 Cafê-
Konzert 16.00 Nieuws 16 05 Hei-
matmelodie 17 00 Der Tag urn
funt Aansluitend Musikexpress
(18.00 en 1900 nieuws. 19 30 Oh-
renbar) 2000 Nieuws 20 05 Zwi-
schen Broadway und Kudamm.
21 00 Musik zum traurnen (22 00
nieuws) 22 30-4 05 Nachtexpress

Radio 3
AKN: 6 02 Breakfast-club 9 04 Ar-
beidsvitaminen 12.04 Denk aan
Henk 14.04 Carola. AKN: 1504
The magie friends 1704 Rinkelde-
kinkel. 18 04 De Avondspits 19 04
Spoor 7. 20 04 Paperclip magazi-
ne. 21.04 Villa 65. 004 TROS
Nachtwacht 2.00 Vacuüm AKN:
4.02-6 00 Pyjama FM

WDR 4

BRTN/Radio 2
600 Nieuws 605 Radio 2 regio-
naal (6 30, 700 en 7 30 nieuws)
8.00 Nieuws 810 Bistro & Co
Muziek en culinaire geneugten
10.00 Nieuws 10.03 Parkeerschijf

Bont magazine met muziek en heel
wat tips gepresenteerd door Rita
Jaenen 11 50 Het koekoeksnest
1200 Radio 2 regionaal 1300
Nieuws 13 10 Roddelradio 1400
Alle donders 17 00 Radio 2 regio-
naal. 18 00 Nieuws 18 10 Over
Stuur, wekelijks automagazine
20.00 Het Narrenschip 22 00

Radio 2
7.04 Goedemorgen Nederland
9.04 Het Willem Weverplein 12 04
Het hart van twee. 1404 Bergweg
30. 17 04 Fileradio Na 18 uur
18.04 Alle mensen 19 04 TROS
Schlagerfestival 19.30 Oud plaat-
werk. 20.04 Music all in 2104
Voor wie graag luisteren wil. 22.30
Coulissen. 23.04-24 00 Sesjun

Radio 5
Elk heel uur tm 1800 Nieuws
6 45-6 50 Mededelingenrubriek
met uitgebreid weerbericht en
scheepvaartberichten 7.05 NOS
sportief 7 30 Vroeg op 5 8.55 Wa-
terstanden. 902 TROS Perspek-
tief. 10.02 De duvel is oud RVU:
11.02Kleur bekennen 12.02 Wel-
denkende mensen. 13.10 NOS Bij-
lage 14 02 Een leven lang 15.02
Schuim en as 17 10 Radio UIT.
PP: 17.50 WO. Om 23 00 Nieuws
NMO: 18 02 Actualiteitenprogram-
ma in twee talen: 1802 Neder-
lands programma; 18 30 Religieus
programma in het Turks 19 00
Waar waren we ook alweer? 19.15
Nieuws en actualiteiten in het
Turks 19.50 Nieuws en actualitei-
ten in het Marokkaans en Berbers

700 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

RTL Radio

België/BRF
6 05 RadKJfrühstuck + Spiel Glucks-
trefter (6.15 Wort in den Tag; 645
Hörergrusslotterie; 7 15 Veranstal-
tungstips: 8 30 Presseschau) 9 10
Gut Autgelegt Tips und Themen
am Vormittag 12 05 Musik a la
carte (12.30 BRF Aktuell) 13.00
Presseschau 1305 Musicbox.
16.05 Popcorn 18 05 BRF-Aktuell

(Aktuelles vom Tage) 18 40 Jazz a
la BRF 20 00-20 05 Nachrichten

Radio 1
Elk heel uur en om 7.30. 8 30.
12.30, 1330 en 17.30 Nieuws
707 Ti|dsein 12.07 Echo 1405
Dingen die gebeuren (M/V) 17 07
AVRO Radiojournaal Elk heel uur
en om 18.30 en 6.30 Nieuws
20.04 Onder tafel 22 04 Hier en
nu-sport 2307 Met het oog op
morgen 0 04-7.00 VPRO s Nacht-
leven, met om 0.04 5 5 = 6.0: 1 02
Hothouse; 3.02 Het paradijs. 4 02
Grand disco classique; 5.02-7.00
De gezamenlijke zenders Peazens
& Moddergat

Elk heel uur ANP-nieuws 700
Limburg Aktueel 8.00 Radio-
NieuwsCentrale. binnen'buiten-
landrubnek 8 30 Regionaal
nieuws 8.35 Limburg Aktueel met
Limburg Bevnjd. 9.00 Tussen de
bedri|ven door, verzoekplaten van
bedrijven en instellingen 11 00
Ruilbeurs met Hubert van Hoof
12.00 Limburg Aktueel met om
12.30 uur ANP-nieuws 13.00 Ra-
dioNieuwsCentrale. binneaouiten-
landrubnek 13.30 Regionaal
nieuws 13 35 Sport met Alf Poell
14.00 Licht Limburgs muziek
15.00Horizon, consumentenmaga-
zine. 16.00 Cultuurmagazine Festi-
val 1700-18 00 Limburg Aktueel
met om 17 30 ANP-nieuws

Omroep Limburg

Om 700. 8 00 en 1300 Nieuws
7 02 Ochtendstemming. 9 00 Mu-
ziek voor miljoenen. 11.00 Het
ochtendconcert I Radio Symf.
OnV Stuttgart met viool; 11. 12.28
Pianomuz. 13.04 Variaties op vier
14.00 Middagconcert: Uit VARAs
matinee archief Radio Filharm.
Ork met koor en sopraan 17 00
Zin in muziek. Na 18 uur Om 18.00
en 20.00 Nieuws 18.04KRO Klas-
siek. 19.30Het orgel 20 02 Avond-
concert. Pianomuz 22 00 Laudate.
23.00 Deze eeuw. 0.00-1.00 Vier
na middernacht

Radio 4 2040 Nieuws en actualiteiten in

het Chinees 21.00 Tema 2200
Finale 23.07-24 00 Met het oog op
morgen

nieuws 2205 Het dcosie 23 30-
-6.00 Nachtradio (vanaf 24 00 elk
heel uur nieuws)

Deze aflevering werd geregisseerd
door Zalman King.

BBC 2
24.00 uur - A Dama Do Cine
Shanghai - (1988-BR).
Een voormalige bokser denkt een
rustige oude dag te hebben. Dan
ontdekt hij tijdens een film dat hij
naast de hoofdrolspeelster zit.
Misdaadfilm van G. de Almeida
Prado met Antonio Faqundes.

Duitsland 1
00.35 uur - La Passerelle -
(1988-F) Drama van Jean-Claude
Sussfeld dat heen en weer schiet
van komedie naar tragedie.
Pierre Arditi belandt naakt in zijn
voortuin en zijn buurjongen valt van
een balkon als deze schrikt bij het
zien van de naakte man in de
straat. Schuldgevoelens, daar
draait het om in 'La Passerelle'.
Want Jean, de man die het ongeval
veroorzaakte, zit er toch maar be-
hoorlijk mee. Daar komt dan nog
eens bij dat hij zich toch wel aange-
trokken voelt tot zijn buurvrouw
Cora, de moeder van het ventje.
Terwijl de twee steeds dichter naar
elkaar toegroeien en terwijl het jo-
chie langzaam maar zeker op-
knapt, blijft Jean met zijn probleem
rondlopen. Op een dag besluit hij
het Cora te vertellen. Is dat het
trieste einde van een jongeroman-
ce?

Waar Zoey geen rekening mee
heeft gehouden, is dat deze vrouw
ongekende gevoelens in haar los
zou maken. Ze besluit zich daarom

te verkleden als man en de vrouw
op te zoeken.
Maryam D'Abo en Christina Fulton
spelen de hoofdrollen.
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RTL4Nederland 2 RTL5Nederland 1 Nederland 3
een panel van politici ingaat op vragen
van het publiek. 23.50 Midnight caller.
Amer. misdaadserie. Afl.: The city of
lost souls (1). 00.40 Snooker. Samen-
vatting van de Skoda Grand Prix vanuit
Derby. 01.55-02.00 Weerbericht.
03.00-03.30 BBC Select. Herh.

BBC 2

SPORTS 21

TV 5

RTBF/La Une
Westminster live. 15.50 Nieuws. 16.00
Snooker. Live: de Skoda Grand Prix,
kwartfinale vanuit Derby. 18.00 Son of
Sinbad. Amerikaanse avonturenfilm.
19.30 Regionale programma's. 20.00
The edge. 20.30 Top gear. 21,00 Libe-
race - Behind the music. Amerikaanse
tv-film. Aansl.: Bard on the box: Essen-i
tial Shakespeare. 22.30 Newsnight.
23.15 Late review. 23.55 Weerbericht.
00.00-01.55 The lady from the Shang-
hai cinema. Braziliaanse speelfilm.

07.00 The adventures of Buzzy Bee
and friends. Herh. 07.05 Poddington
Peas. Herh. 07.10 Teenage mutant he-
ro turtles. Herh. 07.35 Smart. Herh.
08.00 Breakfast news. 08.15 Westmin-
ster daily. 09.00 Schooltelevisie. 10.00
Playdays. 10.25 Schooltelevisie. 14.00
Wishing. Herh. 14.10 The battle of
Dien Bien Phu. 15.00 Nieuws. Aansl.:

Limburgs daabtctd televisie en radio donderdag
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Deze week krijgt u ze alledrie op 'n rijtjd

U houdt wel van een spelletje boter-kaas-en-eieren? Dan kul
u deze week uw hart ophalen. Niet alleen op deze pagina, mal
ook bij ons in de winkel. Want bij 1 kilo Zaanlander kaas krijgt I

I H deze week een pakje roomboter en 6 eieren cadeau. I
En da's niet bepaald een kinderachtig aanbod, dachten we zj

|_ _ Gratis AH Roomboter ongezouten (pakje 250 gram) I
en Viergranen eieren (doosje 6 stuks) bij 1 kilo J| | | I | I I AH Zaanlander kaas (vers van t mes) per kilo v.a. 12.91

—1 11 lIIIIIIIIH 11111l■■■■Il .^■■■llMlllM ■ »I" 1 ■ i I lIIIMM^ i ■———mimH
L?^£KdmSrJ b'S^S^o^' CrokyKraakbeesten, R

ans Poffertjespan, £ | S UW kristalspaar- CT, Knakworst, blik ,-Q
ISglf"*"' C

W^liSiSA f '4betS^2.l9 f"TlZ3kieS 2* 199 'oe—etdeeroteKoopmanfr |"|_ kaart Vol! Iostuks,2oog fere varkens.appen ~ %«g^'_»^
pikant, „^_^__ uit de diepvries- m

g
t■_
, 7 wedstnjd en win mooiepr„_en. # fi=Uwvo,ie spaar- Hapjespan verpakt, kilo J^tf 12.99

extra pittig kaas 48+jfë$&L\ m Min frites
Nu met grat.s «aatjes ,n de zak. Koopmans poffertjesmix,

0 " Il L J V,,,kaarten kunt u tot -^^ met glazen Speklapjes zonder zwoerd, die cijfertjes op de deur staat Ree
kilo vanaf _ 2 90 zal mo^' 2M 1.69 Twix " pak 400 gram J.A»2.29 uiterlijkzaterdag _ &gßfei S verpakt, kilo@@^ ,1^ 9.99 "^%Z£A'-
B,j aankoopvan 1k„o \_____P Cfl Fritessaus, paklOstuks .ChKip/kerrie, zalm-, [f £*IS' V^BP °f"^ CU Hele kip, . _

ftgratisroomboter en 4-granen eieren.* voorraadbus, f®®® Fanta Orange of Orange Ught, li ;^^|> rund-, vlees- IL35] II M mieverea
keramische plaat X OOQi;* kilo axs©® J#S 5.49

EmmentalerZwitserse kaas 48+, 0.65 liter MS-LAv .2 flessen S 1.5 liter 3M 2.98 **??£# of Pafta toniin- Calgonït Ultra, 2 navul- Nieuw: Muscle oven- *-*"V^ Witte druiven 'Italia', IQQ ..j/l
vers van't mes, #"_-"__",/", rf\ _,nnpimnp<- . _ ■ '^s\aaX.\e\l^è\, QQ zakken è 1kilo JA9Ü 16.90 rPinioprqnuithiK^nnmi (Lc^aqq kil° 1.99 w RjrM
kilo -~W 22.90 ,„ ApP,T ii^QQ /---^-^, Dubbeldrank, bakje 150 gram 89 n_ met gratis lasagneschaai.' reinigerspuitDus3oomii^4.99 t£rl3/4 pot, 720 gram -Wt yy diverse smaken r> n. hvcrlnn m,m„i„o ," e"_u ~ of Muscle keukenreiniger,_ x_ Nieuwe oogst, >£<^i^*^_a_l*-****-»
Uit de bedieningsafdeling: Mtt oaklltte-MM G°u" olnS margar,n£ C.Q Switch, diverse _

flacon 500 ml _^2.y9 <& „ avocado's, Irtrt
tf.V U-GaüT^

Stegemanslagersleverworst,ftft CTI Muesli-notenbrood _J? 4 lU 179 PakJe2so§ram ** öy smaken, doosje 2.59 fe^ 500 gram 1.99 4*i_#% f
innoram 23-5 l?^ 99 ,nn (-S?'o 7Q tt-SSfl-f J"w -I"'*' spaar + betaal f 10.-bij. voor een switch 3 halen, 2 betalen: OTTand- B f^lrl '33 400gram _!35r _É./9 TWm: Nudubbei-cp-iniove* Even voorstellen: skipet izie de verpakking].- pasta,diverse soorten, ®fg Spruiten, 17 tCfl Rundersalami _>&§■ 4.59, rtlößWwMizie de folder witte tarwphlnem "'"*-*E_SÏX-£_; 3 tubes a75 ml vanaf J.lö net 450 gram yy Wl I il?nd^la,Sa^ne^el4at

_.n "t?^?^""' ML^^in de winkeil* paUMo <^69 ' 10»iÖ' Olvarit kleutermaaltijden, Uit onze bloemenafdeling: -t-ti!--^verpakt, 250 gram AM 359 nO4 A» 2.29,
Bulgaarse SuhindolGamza, Crackertjes J«-Kli-Ö£lP potje 250 gram 2M 2.29 Cyclamen, and^rnotstPkruidet-4dlßoerenbruinof-wit, „„_ «oSuks Ür 199 'n geurige, soepele, rode . « Kfoiram aa* 159 Felix variatiepak, ._._ of peutermaaltijden, roze, wit of rood, * ïf??* ÏÏvepaw heel 2.15 KXs extra inhoudSs*1"^ wijn. f les 0.75 liter s*s 4.45 Pak 250 gram 9®® 1.3» 3 blikken è 200 gram potje2oogram 2A9 1.99 perstuk* ©5.95 blijft op dekleintjes letfl

—P---^^------—-■—■-—_■________________________________-_-— ----------------------■«--

Kunst en Antiek
ANTIEKHANDEL Lodewijk
vraagt te koop antieke in-
boedels, klokken, kleingoec
enz. tegen contante betaling
Tel. 040-120526
John van Riessen ANTIEK
in- en verkoop antieke meu-
bels, zoals vitrinekasten,
commodes, nachtkastjes,
compl. slaapkamers, eetka-
mers, bankstellen, Franse,
Jachtstijl en Barok meubels.
Ook voor complete inboe-
dels Herkenbroekerweg 44,
Valkenburg S 04406-16739
Te koop gevraagd barok,
antieke en grootmoederstijd
MEUBELEN 04499-3763.
Antiek en nieuw geloogd
GRENEN meubelen, voor 'n
sfeervol interieur Roman-
tisch wonen, Vaesrade 56,
Vaesrade-Nuth. Tel. 045-
-245901. Autobaan afslag
Nuth, richting Hoensbroek,
over het spoor 1e links,
Vaesrade Ma. gesloten, Do.
koopavond.
WUSHOFF Antiques. Am-
stenraderweg 9, Hoens-
broek-Centrum. tel. 045-
-211976 biedt u het mooiste
antiek uit heel Europa. 2.000m 2showroom Geop: dond.,
vnjd en zat.
De mooiste grenen en eiken
keus volgens VT-WONEN
en Anadne vindt u bij Interart
Antiek Simpelveld. Irmstraat
64. Telef 045-443161. Ei-
gen restauratie en logerij.
Maandag gesloten, donder-
dag koopavond.
Te k. compl. JACHTKAMER,
knechtje, spiegel, petro-
leumlamp, br klokkenstel,
diverse beelden Merau. Te-
lefoon 045-351911.
Antiek SIMONS gespeciali-
seerd in noten, grenen, ei-
ken antieke meubelen, lam-
pen, klokken enz. Dorp-
straat 45A. Nuth (in het cen-
trum to. kerk) tt 045-243437
Een begrip voor de regio!
Te k. enkele oude BLAUW-
STEENTROGGEN (privé).
Tel. 04498-56574.
Te k ant. grenen SLAAP-
KAMERKAST; ant Fries
kast-e; Tel 04492-5994.
Antiek HARMONIUM en
koekoeksklok te koop. Tel.
045-414386
Te k. grote OLIE-HANG-
LAMP, 3-arms. 9 kaarsen,
witte kap (in org. staat),
’500,-. 046-747529 na 18u.
Te k. wortelnoten Louis XVi
SALONTAFEL. bladblazer;I
rx*<-j**a34paard|e S 04493-1650 |

( Antiekhandel HAMERS- Specialist in grenen meu-
I bels o.a. 1 en 2 deurs kasten

va. ’ 1.150,-. Hoek en vitri-
nekasten v.a. ’ 950,-; Buf-

fetkasten v.a. ’1.450,-;. Commodes v.a. / 950,-.
Secretaires, tafels enz. te-
gen betaalbare prijzen, le-

! dere dag geopend. 's-Zon-
dags voor handelaren!! Ra-
faelweg 6, Susteren. Indus-
trieterrein Wolfskoul. Telef.
04499-3763

TV/Video
jKLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’65,- Radio.TV; van Voorst, Ganzeweide 48

I Heerlerhe.de. 045-213879.
VIDEOREPARATIES snel
en voordelig bij PA. Wild-

! schut, bel of fax 043-437066.
II Te koop gevr. DEFECTE
KTV's v.a. '85 en defecte
VHS video's v.a. '87 (typenr
vermelden). S 045-723712.

' Goede KLEUREN-TVS met
gar, grote sort. v.a. ’95,-.
TV-occasioncentrum Geel,
meer dan 30 jaar. Grasbroe-
kerweg 25, Heerlen. Tel.
045-724760.
Kleuren TV's 12-16 kan. v.a.
’6O,- met afst.bed. v.a.
’125,-, met Ut v.a. ’250,-
-o.a. PhilipsBlaupunkt. Ra-
do/TV FRANK BV, Bokstr
33 H'heide. S 045-213432.
Te koop LASER-DISC met
19 beeldplaatfilms. Telefoon
043-479353.

Zonnebank/-hemel
Te koop dubbel gebogen 10-
-lamps ZONNEHEMEL,
’700,-. Tel. 045-718862.
Te koop ZONNEHEMEL en |
zonnehemel met bank. 045-1
223843.

Telecommunicatie
****** SEMAFOONS *"*"
zonder abonnementskosten, j
Officieel PTT Tevens radar-,
detectors, ATF-3 en GSM-
telefoons. Venno tel/fax
04758-2416.
Te koop gebruikte SEMA-
FOONS tone only v.a.
’lOO,-; nummeriek va.
’275,-; nieuw v.a. ’395-
-(met of zonder pincode) ook
verhuur v.a. ’l5,- p.wk. Te-
vens inkoop gevraagd, de-
fect geen bezwaar. Tel fax ;
04493-5272. ,
ATF-3 NOKIA 190 met auto- {|
lader. thuis-lader, pr
’575,-. «045-231014 ||

Braderieën/Markten

Snuffelmarkt Mccc Maastricht
Zaterdag 5 november 9-17.00 u.
Zondag 6 november 10-17.00 u.

Huur een kraam ’ 45,- p.d. Bel 01640-57521.
ROMMELMARKT zondag 6
november in Casino Tree-
beek. 045-721452 / 728393.
Te koop SPULLEN voor
rommelmarkt. Telefoon: 043-
-472893.
'

Carnaval
Ontwerp en uitvoering van
EXCLUSIEVE maatkleding.
Voor Carnavalsgroepen,
Prinsen, Raden van Elf en
Tanzmariechen. Voor avond-
gala- en theaterkleding. Uit-
voering ook naar eigen ont-
werp. Lumen Enterprises
telef. 04405-3985.
Te koop PRINSENCAPE
(antraciet) plus muts. Telef.
04498-52425.

[PICCOLO'S
I 045-719966

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

Ibare BOEKEN en stripboe-
ken. Wij halen en betalen
contant. S 04747-2549.
KLEUREN-TVS gevr. en vi-
deo, stereotoren, wasautom.
magnetron, video camera.
Telef. 04406-12875.
Kapel vraagt KARNAVALS-
PAKJES, plm. 25 st. Aanb. J.
v.d. Putten, Paalweg 16,
6123 BK, Born-Holtum.
Te k. gevr. LEGO, strips en
rommelmarktspullen, teg.
redelijke vergoeding. Tel.
045-223284.
Te koop gevraagd SINGLES,
LP's en CD's. Telefoon: 045-
-225484.

Diversen
Verwijderen van

Tatoeages
zonder littekens.

Lasercentrum Heerlen. Op
de Nobel 9 (tijdel. Nobelstr.

25). Tel. 045-741997.
PARAGNOSTE voorspelt
uw toekomst. Ook voor ge-
nezing. Telef. 046-754314.
FISTELPOT: WestFries
kruidenmengsel, gemengd
met roomboter. Zuivert het
lichaam van onstekingen,
jeugdpuistjes, eczeem, etc.
150 jr. oud, recept van de fa-
milie Ursum tot heil van fistel.
Vraag per briefkaart gratis
brochure bij Drogisterij,
Francaise-Conijn, Westerstr.
47-49, 1601 AC, Enkhuizen.
Fijne diepwerkende MAS-
SAGE, loslaten en ontspan-
nen in een rustige sfeer,
(geen erotiek!). Alleen vol-
gens afspraak. Tel. 043-
-626477.
Omgaan met hyperventilatie
en STRESS? Assertief zijn?
Dat kan! Info 04408-2406.
TROUWEN met Amerikaan-
se vleugelauto 1958, plm.
’450,-. Telef. 043-671335.
Vermoeid, stress, lichamelij-
ke klachten? Ontspan.
Neem een Integratieve
MASSAGE. S 04750-11462/
04492-1360.

MASSAGE: stress, gespan-
nen. Masseur geeft ont-
spanningsmassage voor m/v.
Per behandeling ’ 50,-.
Caring Hands 045-429995 v.

i 9.00-21.00 uur.
|KRASLOTEN - 21 spel,
i prikplank voor horeca en

vereniging. Tel. 043-476065.
Te koop LP's, postzegels,
stripalbums (Kap. Rob en
Kick Wilstra). 045-259676.
Te koop FITNESS-INSTAL.
1 jr. oud, 66 oefeningen, vr.
pr. ’475,-; mountainbike 2jr.
oud, vr.pr. ’375,-. Telef.:
045-353203.
Te k. PEUGEOT 104, vr.pr.

’ 150,-; grenen buffetkast,
vr.pr. ’ 600,-. S 046-581510.
Te koop ALLESBRANDER
3 jaar oud merk Ceney vr.pr.
550,-; telefoonkastje ge-
loogd eiken, vr.pr. ’400,-.
Tel. 045-253940.
Te k. massief gouden 14 krt.
dubb. GOURMETARM-
BAND met munt Wilhelmina
lang haar, nw.pr. ’2.400,-,
vaste pr. ’1.000,-; prachtig
Seiko herenhorloge doublé,
vaste pr. ’150,-. Zien is ko-
pen! S 04406-41268.
Te koop Caravan 4.5 per-
soons, pr. ’ 600,-. Te koop
GEVRAAGD biljart, geen ta-
felmodel. Tel. 04498-53601.

Per bus naar de zwarte
MARKT in Beverwijk, ’30,-
-per pers. ledere zaterdag en
zondag. Tel. 045-257777.
Alternatieve geneeswijze
PARAGNOSTE-helderzien-
de. Telef. 045-221493.
Kwaliteitsbestek uit SOLIN-
GEN. Zolang de voorraad
strekt bieden wij u aan: pan-
nensetten en bestekken. De
prijs van de bestekken zijn
normaal DM 2.608,- nu voor

’ 598,-. De pannenset 12-
-dlg. Monaco 8 mm thermo-bödem nw.pr. DM 2.350,- nu
voor ’398,-. 04408-3634 b.
g.g. 04406-10392.
Te koop GOKKAST "Twenty-
one", 100% o.k. Zien is ko-
pen. 043-430938 na 18 uur.
Te k. KEYBOARD Technics
SX-K7OO ’1.750,-; serie
bouwkunde Jellema ’ 225,-;
bruidsjurk met toebeh. mt.42.
Telefoon 043-432846.
Te koop SKI-IMPERIAAL,
draagbare zwart/wit TV, ro-
tan stoel, ronde tafel met 4
stoelen wit. 043-644274.
BOUWSTEIGER met toe-
beh. te huur; allesbrander
merk Dauphin te k., ’300,-;
brandhout te k., ’75,- m3.
Tel. 04459-2885
Knip mij uit: wij kopen MUN-
TEN, postzegels en goud,
telefoonkaarten. Kasteel-
laan 102, Heerlen-Meezen-
broek S 045-726789.
Biedt aan: juridische hulp bij
incasso, huur- en arbeids-
zaken, bezwaarschrift, be-
lasting, etc. Mr. CORNELIS-
SEN. Simpelveld. Telef. 045-
-441977. Sittard 046-522918.
Te koop Tulip Compact II
COMPUTER met 5.25 dis-
kettes, compl. met printer; 1
Junior surtzeil met giek,
nieuw; 1 Nintendo gameboy
met 2 spellen. Tel. 046-
-379189.
Te k. bolle Bosch IJSKAST,
originele verpakking br. 063,
d. 056 cm., h. 1.20, pr.
’400,-, leren jas lang model,
leren pilotenmuts, leren lan-
ge handschoenen, ’ 350,-,
bruidsjurk, ’ 200,-. Telefoon
045-272459.
Te koop HONDA CB 750 F 2
supersport bwj. 77, i.g.st., vr.
pr. ’2.800,-; Opel 19 GTE
motor, compl., ’900,-. Tel.
04454-63445 na 17.00 uur.
Ontspannings- en anti
stress MASSAGE. 00-32.
11232756.
Te koop KINDERSTOEL-
TJE ’ 75,-; campingbedje

’ 100,-; hometrainer
’lOO,-; wastobbe. Tel. 045-
-444046.

Te koop SCHUIFWAND
dubbelw. 2.90 x 2.40; gas-
muurverwarming. Telefoon
04450-2079.
SPIRITUELE Vereniging
Kerkrade organiseert een
Avond met Marianne
Schmetz, zij doet helder-
ziende waarnemingen. De
avond vindt plaats op dinsd.
25 okt. a.s. in Harmoniezaal
't Trefpunt, Meuserstr. 133,
Haanrade-Kerkrade. Aanv.
20.00 uur. Entree ’ 7,50.
Te k. mooie JUKE-BOXEN,
USA-neons en bolle koel-
kasten. Tel. 04951-32207.
Te koop DIEPVRIESKIST

i 325 Itr. ’250,-; kinder/wan-

' delwagen met voetenzak
’50,-. Telef.: 045-244601.
Te k. MARKLIN trein, pr.

’ 275,-, mechanische flip-
perkast 60e jaren, pr.

’ 450,-, uitgesneden eiken
dekenkist, heel apart,
’495,-. 045-441404.
Te koop PRINSENWAGEN

i Dombo ca. 3.00 m h. en
Mario Brother ca. 5.00 m h.,

'pr.n.o.t.k. Tel. 04457-1910.
KAARTLEGSTER volgens
afspraak. Tel. 043-434594.
Niet op de vrijdagnamiddag.

ITe k. compl. AMIGA 500 1
Mb + kleurenmon., ’ 650,-;
j Hitachi video cam VHS,
compleet, koffer, lamp, 2 ac-
cu's + statief. ® 045-419046.
PARANORMAAL genezer
helpt u bij uw klachten. Bel
voor een afspr.: 046-749044,
v. België: 00-31.46-749044.
Te k. BOX, kinderwagen,
hotelbed, reiswieg; klassie-
ke staande lamp; fototoestel.
043-252596 na 18.00 uur.
Te koop z.g.a.nw. BADGEI-
SER, Bauknecht, ’ 200,-; I
mountainbike Sungod 18
versn. zw./blauw, ’ 250,-;
inb. oven met gril Roswel,
60 cm br. ’250,-; 3 dubbel-
plaat rad., mt. 1.20 lang en
50 cm hoog, ’ 75,-; buiten-,
zonnescherm voor op Siërra
HB, zwart tot 1986 ’50,-;
rolluik, lichtbruin, 1.27 br. en
1.40 hoog ’lOO,-; zwem-
bad doorsnede 3 mtr. en 60
cm hoog, ’ 100,-; open-
haardkorf met aslade br. 75
cm en diep 40 cm ’150,-;
racefiets Raleigh, rood, mt.
57, 10 versn. ’225,-. 046-
-514157 na 18.00 uur.
Te koop moderne SOFA
’500,-, i.z.g.st.; kinderwa-
gen kleur beige 60e jaren
’450,-. Telef. 04498-55814.
Te koop MICROSCOOP
voor o.a. natuurliefhebbers,
studenten en biol. onderz.
Telefoon 04789-2462.

Te koop GASKACHEL, Dru,
1 jr. oud; Nintendo en game-
boy, div. spellen, pr.n.o.t.k.
Telef.: 045-351791 tot 18.00
uur. 352567 na 18.00 uur.
Te koop DRESSOIR met
kast. Hoensbroek erop,
glasvitrine; tafel met 4 stoe-
len en 2 armstoelen, pr.n.o.t.
k.; foto-app. w.0.: 2 foto-
toestellen, merk Parktica
met lichtmeter, 4 telelensen,
statief, pr.n.o.t.k. Telef.: 045-
-351791. Na 18.00 uur:
352567.
Te koop BETONMOLEN i.z.
g.st.; notenhouten kast met
verl. Telefoon 045-451896.
Te k. BANKSTEL ’150,-;
eethoek ’125,-; stalen buro
6 laden ’lOO,-; 2 zits bank

’ 80,-; naaimach. ’ 60,-;
damesfiets ’ 50,-; uittrekta-
fel ’50,-. Tel. 046-515574.
Monteurs verkopen gebr.
KOPIEERMACHINES, als
nieuw gereviseerd, tegen
zeer interessante handels-
prijzen, onderhoud mogelijk
door eigen servicedienst.
Ma. t/m vr. 18.30-21.00 uur,
za. 10.00-13.30 uur. Op af-
spraak: 045-460427. Kerk-
radersteenweg 25, Kerkrade,
naast 't politiebureau.
Te koop LANTAARN voor
grafsteen; 4-pits gastoestel
tafelmodel, 045-415334
Programma Stichting Zon-
nevlecht: Attentie, attentie,
attentie! PARANORMALE
infodag op zondag 30 okt.:
plm. 60 stands met tal van
aktiviteiten op paranormaal
en alternatief gebied. Alle
consulten en lezingen de
gehele dag gratis. Aanv.
11.00-18.00 uur. Entree

’ 10,-, vaste deelnemers
’5,-, in het Juphuis te Heer-
len, Schandelerstr 81. At-
tentie, attentie, attentie!!! In
ons Esotherisch centrum,
Hoofdstraat 141 te Hoens-
broek kunt u tevens terecht
voor groepmeditatie a ’ 5,-
-p.pers. (2x per week) en
voor diverse cursussen w.o.
kaartleggen, handlijnkunde,
astrologie, ontwikkeling me-
diamieke gave. Privéconsul-
ten op afspraak. Inl. Stich-
ting Zonnevlecht, Hoofdstr.
141, Hoensbroek, ts 045-
-212256/046-582862.
Te koop partij STOELEN en
tafels, zeer geschikt voor
kantine of clublokaal. Te-
vens winkelinventaris van
brillenzaak. Telefoon: 04499-
-2765 Of 2525.
Te koop VFR 750 F'88; VTR
250 F'89; Aprilia Enduro met
schade '91. Tev. VW Golf
1800, 84 en NEKAS Jeep.
04498-60143.

Te k. AANHANGER 180x-
80x30 cm ’275,-; houtka-
chel vr.pr. ’350,-; beton-
molen ’ 275,-. S 045-258390.
Te koop 4-pits GASKOOK-
PLAAT ’ 35,-; vouwbed
(zonder matras) ’ 10,-;
spaakwielen + diverse on-
derdelen van Vespa Ciao
’20,-. 8 045-225114.
Te k. kinderwagen, REIS-
WEG, berber, bruidsjurk.
Telefoon 045-742306.
Te k. 8-pers. VOUWCARA-
VAN; 1 beginnerssurfplank. S
045-312883, b.g.g. 330426.
Te k. KOELKASTEN; was-
machines; gasfornuizen;
diepvriezers. Tevens divers
nieuw spul voor braderie.
046-379323.
Te koop Philips STEREO-
INSTAL, mcl. cd. ’400,-;
Mistral surfplank type Maui
’400,-. Telef.: 046-528718.
STRIJKMACHINE Cordes
818, vr.pr. ’400,-. Tevens
Lego speelgoed; houtbiljart-
tafel. Telef. 04454-63171.
Te koop moderne 6-pers.
MDF EETHOEK. Tevens
flipperkast, koopje. Tel.
04492-1520.

Te koop garage KANTEL-
POORT, 215 x 235 mtr.; 1
maranti pui: deur met 2 ra-
men, 200 x 235 mtr.; 1 fiets-
stoeltje. 8 04459-1968.
GEBEDSGENEZER, mag-
netiseur helpt d.m.v. hand-
oplegging. S 045-726650 tus-
sen 9.00-12.00 uur
Te h. AUTOSTALLINGEN ol
loods 120 m2; te k. aanhan-
ger ’250,-; grote weeg-
schaal ’ 650,-; tafelzaag
’475,-. S 046-379323.
Te koop Erres RADIO plm.
1935, ’165,-; bandrecorder
Akai 4000 ’150,-; Henri
Deux salontafel ’ 450,-.
Telef. 043-631393.

Te koop bakelieten
DIOS, radiomeubels, 5-*^60-er jaren spullen.
04492-5366. _^j
Te k. GASFORN*^koelkasten, diepV^j
wasdrogers en *aS*Z
nes, stofzuigers en <j!T
huishoudelijke app. T» i| video's, stereo app.. xen, babykleding en r 2horen. Porcelein, *j\jj
nieuwe en gebruikte sr]
kleinmeubel, fietsen O|lJ- reedschappen. Div. *Jj
chines, volledig 9f^ileerd en met 3 maano^Jrantie. Het Snuffel,!
Burg. Lemmensstr.
Geleen. ® 046-748526^,

+' A Bloedbank
w ZuidLimburt

heeft nieuw donoren
nodig! 043*8 7 777 j^

DIVERSE GOEDEREN^EN MOTORVOERTUIG^
De directeurDomeinen Roerende Zaken te Apeldoorn, Henri Dunan
laan 6, zal op donderdag3 november 1994v.m. om 10.00 uur in het
openbaarbij inschrijving verkopen de hieronder vermelde zaken-

Personenauto's w.o. de merken: Volvo, Renault, Citroen, Volkswage <Mercedes baanveegauto's, gereedschap, huisraad, ski uitrusting,
bureau meubilair, waterpompen, electronische weegschalen,
audio/video-apparatuur, speedboot optrailer, naammachine's,
bromfietsen, kleding, schilderijen, pc's, monitoren, printers,
garage-kanteldeuren, enz, enz, enz.

Bezichtiging dinsdag25 oktober a.s., van 8.30-16.00uur bij:

De regio-eenheid Domeinen, Nijverheidslaan 2a, Rijen.

Diverse goederen w.0.: kompas, meetuitrustingen, Pulse Sweep
generator, schrobmachine, gereedschapskisten, looplamp, ve,i
kookplaat, aggregaat, electrischeschroefcompressor, elec- Kavellijst en^
trische heater, auto- en vliegtuigbanden, meubel- en elec- voorw^ kr i|gD Jt
tromsch schroot. '$St«fe?

bii voormeld^Bezichtiging maandag 24 oktobera.s., van 8.30-16.00 uurbij: & worden 9tTrp--'
kavellijstenP n

Min. van Defensie, Kon. Luchtmacht, Rijksweg 121, Rijen. toegez°r

■MHHM-PVH-HHM-H.BBIf"^
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