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Drugspillen-koningonttroond
- E-Xpress, de

Foothandel in drugspülen in
is opgedoekt. Direc-

*|ir H. Pelzer heeft zijn zaak gis-pen gesloten. Dat gebeurde
?&teen nadat het ministerie van
olksgezondheid afkondigde
*t de chemische stof MDEA,
jaarvan de pillen zijn gemaakt,
?et onmiddellijke ingang onder
£ Opiumwet valt en dus verbo-
*l is. Gebruikers krijgen tot enJjH vrijdag de kans de MDEA-
Jüen straffeloos in te leveren bij
* Politie in hun woonplaats.

Pelzer zal de pillen die hy nog in
voorraad heeft, vandaag bij de
politie bezorgen. De veertig koe-
riers die de chemische drugs in
het hele land rond brachten, zyn
ontslagen. Voor Pelzer betekent
het besluit van het ministerie
een bittere pil. „Ik vind het een
rotstreek, al komt het gezien alle
opschudding natuurlijk niet he-
lemaal onverwacht."
De E-Xpresspillen vonden enke-
le weken lang gretig aftrek op
vooral houseparty's. De werking
van de pillen vertoont veel gelij-1

kenis met die van de al enkele
jaren geleden verboden en vaak
verslavende XTC-pillen. Pelzer
adverteerde landelijk met zyn
pillen. Zo liet hy* 150.000 folders
drukken diewerden verspreid in
discotheken, koffieshops en pla-
tenzaken. Belangstellenden
moesten minimaal vier pillen af-
nemen a 25 gulden per stuk.

Zie verder pagina 13
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Uit Overmaze ntsnapte man aangehouden
- De politie heeft

■"'avond op het Zuidplein in
*rdam Mohammed Marjane'"■■houden, dievorige week dins-
"^et geweld ontsnapte uit de
I**genis Overmaze in Maas-
I** De 29-jarige Marjane wist al

' «laai eerder met geweld uit
■'rafinrichting te ontsnappen.

?Utie hield hem al enige tyd na
■^ngste ontsnapping in de ga-
jöeRotterdammer had bij zyn

een geladen vuurwa-
'ü zijn broekriem, aldus een

Er is by' de aanhou-
j" Waarby 'nogal wat' agenten
ezig waren, niet geschoten.

pie zat in Maastricht een cel-
Uit van 18 jaar wegens dood-

*& overtreding van de opium-
,,*lij ontsnapte vorige week na
;"ïgvan een bewaker uit de ge-
*-ftis in Maastricht. De Lim-.

[ Se politie vond, ondanks een
' -Klopjacht, geen spoor van de|pte.
'Member vorig jaar ontsnapte
**ie met drie andere vuurwa-
"*vaarlyke gevangen uit de
""richting De Schie in Rotter-
"loor een bewaker te gyzelen,
"^aand later ging hy er met
"■endere gedetineerden vandoor

■vangenis De Grittenborgh in
fcveen.

het weer

'N TOE REGEN

jtolvend front boven Bel-
j*l Limburg, zorgt voor

.'"""wolking waaruit af en
u ?en of motregen valt. De

Js matig tot vrij krach-
jU,t zuidwestelijke rich-

;,, Oe middagtemperatuur
[V°P tot ongeveer 20 gra-
(ivannacht daalt het kwik
ij^ca 14 graden. Ook de ko-
tjj**- dagen blijft het wissel-li* *net middagtemperatu-
Ll** circa 19 graden.
kverdere informatie be-
kt '"de het weer in Limburg
|U bellen 06-9775.

PMaG:
\?: 05.53 onder: 21.34
l'°P: 17.39 onder: 00.59
PEN:£p" 05.55 onder: 21.33
?*P: 18.38 onder: 01.46
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Nieuwe strategie Israël brengt vluchtelingenstroom op gang

Exodus in Zuid-Libanon
Van onze redactie buitenland

JERUZALEM/BEIROET -
Honderdduizenden burgers
zijn in het zuiden van Libanon
op de vlucht geslagen voor Is-
raëlische aanvallen. Ook giste-
ren heeft Israël op de derde
dag van zijn offensief tegen
guerrilla-stellingen in het zui-
den van Libanon talrijke dorp-
centra onder vuur genomen.
De handelwijze maakt deel uit
van een nieuwe strategie die
gisteren door premier Jit-
schak Rabin aan de parle-
mentscommissie voor Buiten-
landse Zaken en Defensie
werd uitgelegd.

Doel van de Israëli's is in Libanon
een massale vlucht van de burger-
bevolking op gang te brengen. In-
woners van dorpen ten noorden van
de door Israël ingestelde veilig-
heidszone krijgen te horen dat ze
hun huizen moeten verlaten omdat
deze zullen worden beschoten. De
vluchtelingenstroom die het gevolg
is, moet de Libanese regering dui-
delijk maken dat zij iets tegen de
guerrillastrijders van de pro-Iraanse
Hezbollah moet doen, aldus Rabin.

Tussen de 200.000 en 300.000 men-
sen zouden inmiddels in Zuid-Liba-
non op de vlucht zijn geslagen. Zij
zorgden onder andere op de weg
van Tyrus naar Sidon voor enorme
opstoppingen.

Evenals Rabin stelde de Israëlische
minister van Buitenlandse Zaken
Shimon Peres dat de autoriteiten in
Beiroet iets tegen de Hezbollah
moeten ondernemen. De hoogste
ambtenaar op het ministerie, Uri
Savir, wees ook Syrië, dat 40.000
militairen in Libanon heeft, op zyn
verantwoordelijkheden. Damascus
kan niet gelijktijdig de activiteiten
van de Hezbollah tolereren en over
vrede onderhandelen met Israël, al-
dus Savir.

De Israëlische luchtmacht voerde
gisteren 57 aanvallen uit op stellin-
gen in Zuid-Libanon. Daarby zou-
den vijftien doden(veertien burgers
en een Hezbollah-strijder) en 85 ge-
wonden zijn gevallen.

De Amerikaanse minister Warren
Christopher (Buitenlandse Zaken)
toonde zich uiterst bezorgd over de
ontwikkelingen. Hy* kondigde giste-
ren in Singapore aan terug te keren
naar Washington voor overleg met
zijn staf en president Bill Clinton.
Clinton zei te hopen dat het Israëli-
sche offensief niet al te zeer een be-
lemmering zal vormen voor de vre-
desonderhandelingen. Hij prees1
voorts de terughoudendheid tot
dusverre van Syrië in het conflict.

Zie verderpagina 4

" 'Vredesberaad M-Oosten
gaat uitals nachtkaars'

Toeristen trotseren slecht weer
Van onzeverslaggeefster

GULPEN - Met bakken kwam het
gisteren weer uit de hemel. Regen,
regen en nog eens regen. „De kans
op opklaringenzijn klein," luidt het
deprimerende weerbericht voor de
komende dagen. Niet bepaald het
weer dat de meeste toeristen voor
ogen zullen hebben gehad toen zy
Limburg dit jaar als vakantiebe-
stemming kozen.
Maar vakantiegangers zijn doorzet-
ters. Dat blijkt uit de bezetting van
een groot aantal kampeerplaatsen
in Limburg. letsje minder mensen
dan normaal, maar veel campings
zitten gewoon vol.

Ondanks het slechte weer en de
sombere voorspellingen bly'ven de
kampeergasten hun vakantie uitzit-
ten. Zy' schuilen voor de regen in
tent of caravan of gaan er op uit.
Gehesen in regenpak en gewapend
met paraplu. Bijvoorbeeld naar de
stad of naar een van de attractiepar-
ken. Foreldorado in Gulpen regis-
treerde gisteren bijna vijfhonderd
bezoekers. Op een normale zomerse
doordeweekse dag zyn dat er onge-
veer zevenhonderd.
Maar om drie uur lijkt het ook daar
afgelopen. De buien worden hevi-
ger, het bezoekersaantal zakt dras-
tisch.

Sommigen kampeerders breken
hun tentje of caravan wel wat eer-
der op, maar volgens Gerard van
Delft, bedrijfsleider van camping
Den Uul in Ulestraten worden die
lege plekken wel weer opgevuld
door nieuwe gasten.

„Natuurlyk blijven de mensen hier

zitten, waar moeten ze naar toe? Je
moet wel heel ver reizen voor een
beetje zon," vindt Winand Vogels
van de Hoeve Krekelberg in Schin-
nen. Van de honderd plaatsen, zijn
er tachtig bezet.
Nu mogen ze nog niet klagen, maar
als het weer nog langer zo slecht
blyft dan vrezen de meeste cam-
pingbeheerders toch wel een leeg-
loop.

Elders in het land heeft de zware
regenval gisteren voor veel overlast

gezorgd, 's Ochtends en aan het be
gin van de middag deden op dt
rijkswegen 22 ongevallen voor
waarbij in totaal 50 auto's waren be
trokken. Daardoor ontstonden ronc
het middaguur diverse files met eer
totale lengte van 30 kilometer. Nie
mand raakte gewond, aldus eer
woordvoerder van het korps lande
lyke politiediensten Driebergen.

De meeste ongevallen vonden
plaats op de A-4 Den Haag-Amster-
dam en rond het verkeersknoop-

punt Badhoevedorp. De Amster-
damse brandweer moest tientallen
keren uitrukken om mensen met
lekkende daken en ondergelopen
kelders te helpen.. In Zandvoort stond gisterochtend
rond half elf een deel van het cen-
trum onder water.

Frank Rijkaard terug bij Ajax
AMSTERDAM - Frank Rijkaard is herenigd met Ajax, zijn oude
liefde. De veelvoudige international bereikte gisteren met het
bestuur van de Amsterdamse club overeenstemming over een
contract voor twee jaar. Het transferbedrag is relatief laag: 1,4
miljoen gulden.

Bijna zes jaar geleden vertrok de sfeergevoelige middenvelder*
met de pest in zijn lijfuit Amsterdam na een conflict met de toen-
malige trainer Johan Cruijff. Sporting Lissabon kocht hem voor
veel geld, maar stalde hem voor een halfjaar bijReal Zaragozza.
Na het succesvolle EK met Oranje in Duitsland (1988) verhuisde
Rijkaard naar AC Milan. Met zijn voetbalvrienden Gullit en Van
Basten won hij in Italië drie landstitelsen één Europese beker.

Schippers
wijken

voor ME
ROTTERDAM - Onder druk van
de aankomst van tientallen MEers
hebben actievoerende binnenschip-
pers gisteravond hun blokkade bij
de sluizen van Terneuzen voorlopig
opgeheven. Burgemeester Barbé
van Terneuzen had hen 's middags
gesommeerd de doorgang vrij te
maken door veertien schepen te
verplaatsen.

Het beleidsteam in Terneuzen ver-
wacht dat de politie niet hoeft in te
grijpen nu de blokkade voorlopig is
beëindigd. De schippers zeggen
door te gaan met hun werkweige-
rings-actie totdat bemiddelaar Bies-
heuvel met spijkerharde garanties
komt voor de wettelijke toerbeurt
noord-zuid. Wel worden de acties
minder hard. Dat leek gisteravond
de uitkomst van een dag koortsach-
tig beraad op alle negentien lokaties
en het actiecentrum van de binnen-
schippers in Rotterdam. Een dele-
gatie brengt dit standpunt vanmid-
dag over aan Biesheuvel, die onder-
handelt namens minister Maij.

Het voorstel van de oud-premier dat
Nederland een tydelyke wet maakt
voor vrachten naar België en Frank-
rijk, is 'een grote stap in de goede
richting' maar niet genoeg om de
schippers weer aan het varen te
krijgen. Zij willen garanties over de
periode voordat de wet van kracht
wordt.
De organisatie van de verladers, de
EVO, is pas bereid mee te werken
aan een oplossing voor het conflict
in de binnenvaart als de binnen-
schippers hun acties beëindigen.

Over de voorstellen van de bemid-
delaar heerst verdeeldheid in het
schipperskamp.

Zeker vier doden
bij bomaanslagen
in Milaan en Rome
ROME/MILAAN - In de centra van
Rome en Milaan zijn gisteravond
laat drie zware bomaanslagen ge-
pleegd. In Milaan kostte de ontplof-
fing van een zware autobom aan
zeker vier mensen het leven.
De bommen in Rome ontploften bij
de basiliek van Sint Janvan Latera-
nen en nabij het Forum Romanum,
beide in het historische centrum
van de Italiaanse hoofdstad. Dat
heeft de Italiaanse televisie van-
nacht bericht. De slachtoffers in
Milaan waren drie brandweerüeden
en een politieman. Blijkbaar waren
zij gealarmeerd na een anoniem te-
lefoontje. Bij de ontploffing rond
kwart over elfraakten minstens tien
andere mensen gewond.
Niemand heeft de verantwoorde-
lijkheidvoor de aanslagen opgeëist,
maar de autoriteiten houden reke-
ning met een actie van de maffia.

Regen, regen en nog eens regen

" Gewapend met paraplu's wagen zich enkele gasten op camping De Bousberg in Landgraafeven buiten hun tent.
Foto: KLAUS TUMMERS
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RobertForster-CallingFromaCountryPhone-(PIAS)
DOOR BENTI BANACH

Hoe treurig het ook is als een
band uiteenvalt, in het geval van
het Australische Go-Betweens
zijn wij, de luisteraars, er flink
op vooruitgegaan. Eerder dit
jaar bracht de voormalige zan-
ger-gitarist van de band, Grant
McLennan, zijn verdienstelijk so-
lowerk Fireboy (distr.PlAS) uit.
Nu is het de beurt aan zijn oude
maat Robert Forster, van wie
Calling From a Country Phone
al het tweede solowerk is na Dan-
ger in the Past uit 1991. Forsters
geluid benadert meer nog dan
dat van McLennan het oorspron-
kelijke Go-Betweensgeluid, en
dan vooral dat ten tijde van hun
onovertroffen debuut Before Hol-
lywood. In tien composities weeft
de Aussie een eerlijk en toegan-
kelijk klankentapijt met gitaren,
piano, viool, bas en drums. Daar
bovenuit stijgt zijn typische
stemgeluid. Haast alle nummers
halen een dikkevoldoende, zodat
Calling From a Country Phone,
op de kitsch-hoes na, een aanra-
der is binnen het singer-songwri-
tersgenre.

Protocol - Force Majeure
(B&W Music)

DOOR RENÉ VLEMS
Laat ik 't maar eens boud zeg-
gen. Force Majeure van de nieu-
we jazz-rockformatie Protocol is
de beste release van dit jaar. Ver-
nieuwend is de muziek van Pro-
tocol, met als kloppend hart de
Britse drummer Simon Phillips,
bepaald niet. Al na het eerste ak-
koordenschema is duidelijk dat
het kwartet leentjebuur speelt bij
Weather Report en The Maha-
vishnu Orchestra. Maar de in-'
vloed van genoemde legendari-
sche bands is handig geactuali-
seerd en gecamoufleerd, zodat
wel degelijk gesproken kan wor-
den van een revelatie. De bezet-
ting is om van te watertanden.
Simon Phillips, een trommelaar
met een werkelijk fabelachtige
techniek, speelde met megaster-
ren als Santana en JeffBeek. Gi-
tarist Ray Russell begeleidde
Phil Collins en Brian Ferry. Bas-
sistAnthony Jaekson is kind aan
huis bij de groten van pop en
jazz, terwijl Tony Roberts een ge-
respecteerd rietblazer is in de
jazz- en fusionwereld. De tien
tracks zijn zonder uitzondering
prijsnummers. De polyritmiek en
onnavolgbare breaks van Phil-
lips alsfundament voor de bief-
stuk-rauwe gitaarsoli van Rus-
sell maken Force Majeure tot één
groot verplicht nummer voor
iederefusion- en (jazz-)rockfan.
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Solo
De viering van het eerste lustrum
begint op vrijdag 30 julirond 22 uur
met een solo-optreden van Townes
van Zandt, de man die historische
nummers als Pancho & Lefty op
znn naam heeft staan. Recent werd
werk van hem gecoverd door The
Walkabouts, Nanci Griffith en de
Cowboy Junkies.

In het voorprogramma treedt The
(Very) Girls op, bestaande uit drie
zangeressen en Ine van Torn Torn
op gitaar. De band was enkele jaren
geleden succesvol in het clubcircuit
en werd onlangs opnieuw opge-
richt.

Het repertoire varieert van hartver-
scheurende 'tearjerkers' tot swin-
gende westcoast- en countryrock en
van ingetogen ballads tot uptempo
bluegrass dance-tunes. In Heythuy-
sen is er een gastoptreden van Ad
van Meurs, alias The Watchman. De
aanvang is 22 uur.

Herhaling
Rainer is een Amerikaanse singer/
songwriter van Engelse komaf, die
nog niet zo lang geleden een Euro-
pese toernee afwerkte waarbij ook
Torn Torn werd aangedaan. Het be-
trof een van de succesvolste optre-
dens in de vijfjarige geschiedenis.
Vandaar dat hij op herhaling mag.

Rainer heeft inmiddels drie cd's op
zijn naam staan, waarvan de laatste,
The Texas Tapes, tot stand kwam
met medewerking van niemand
minder dan ZZ Top.

De entree voor het concert van
Townesvan Zandt bedraagt vijftien
gulden, het optreden van Rainer is
gratis toegankelijk.

Volhouders beloond
tijdens Geusseltpop

DOOR ROEL WICHE

MAASTRICHT - Alle ingrediënten
voor een aangenaam dagje popmu-
ziek waren zondag aanwezig tijdens
de tiende editie van Geusseltpop.
Een sfeervol festivalterrein, een
perfecte organisatie en een line-up
waar de namen pronkten van zeven
talentvolle Limburgse amateur-
bands. Helaas werdenal deze mooie
vooruitzichten wreed verstoord
door de talrijke regenbuien die het
Geusseltcomplex teisterden.

De publieke belangstelling viel dan
ook zwaar tegen. Waren er vorig
jaarnog 4000 popliefhebbers diehet
gratis toegankelijke evenement be-
zochten, dit jaar lokte Geusseltpop
amper 1000 bezoekers. Die werden
echter wel in ruime mate beloond
voor hun ontberingen, want de for-
maties die het podium betraden lie-
ten zien dat de huidige Limburgse
popscene het predikaat 'veelbelo-
vend' verdient.
De zevenkoppige band Red Blood
die het festival rond het middaguur

mocht openen, bracht het publiek
meteen op de juiste temperatuur
met swingend eigen werk. Na een
fikse regenhoos steeg het leren
jack-gehalte nabij het podium toen
Mary's Fruit Garden de eerste to-
nen aansloeg. De stevige gitaarrock
van het trio uit Elsloo liet de deci-
belmeter bijna ontploffen, maar
slaagde er niet in om devonk bij de
toehoorders te doen overspringen.
De Bourbon Blues Band had daar
minder moeite mee. Met enkele ge-
dreven gebrachte bluesnummers
van verrassend hoog niveau ver-
dreef het Maastrichtse kwartet de
dreigenderegenwolken. Vooral zan-
ger TheoKluijt was in zijn element,
maar de uit het Wittevrouweveld af-
komstige vocalist speelde dan ook
een thuiswedstrijd.
Purple Ona Gazona uit Nuth profi-
teerde van de gestegen stemming
en durfde het aan om 'gazona-
muziek' van de onlangs gepresen-
teerde CD Sans Solo ten gehore te
brengen. Een eigengereide mengel-
moes van stijlen die in schril con-
trast stond met de Limburgstalige
rockmuziek van Sjach Veer, de vijf-

de formatie die het podium besteeg.
Deze pas opgerichte dialectband
wist haar overtuigende optreden op
Coninxpop te bevestigen met snel-
le, krachtige liedjes met een stevige
knipoog naar het fenomeen protest-
song.

Liefhebbers van speedmetal kwa-
men daarna aan huntrekken tijdens
het optreden van Speedica, een for-
matie die tot de betere bands in zijn
genre gerekend mag worden. Dat
kan ook gezegd worden van TGV,
dat de finale in de schootgeworpen
kreeg na het afzeggen van publiek-
strekker Roots Syndicate. Met uit-
eenlopende popmuziek zonder sti-
listische beperkingen beloondenzij
de trouwe volhouders.

Geusseltpop bleek wederom een
uitstekende gelegenheid voor Lim-
burgse amateurbands om zich in de
picture te spelen. Organisator Frans
Kusters vindt het dan ook onbegrij-
pelijk dat de gemeente de subsidie-
kraan volgend jaar dichtdraait.
Toch is hij optimistisch gesteld over
de toekomst van het festival. „We
hebbeninmiddels zon duizend gul-
den verzameld via ons garantie-
fonds," zegt Kusters hoopvol. „Met
de steun van de Stichting Limburg-
se Popmuziek moeten we erin sla-
gen om ook de komende jaren
Geusseltpop te organiseren. Dit is
toch een prima promotie voor de re-
gionale popformaties, of niet?"

POP

ld-cd
Purple Ona Gazona - Sans Solo
(La Salie Records)

DOOR GEERTJAN CLAESSENS
Purple Ona Gazona is een eigen-
zinnig popgroepje uit Nuth en
omgeving, dat met behulp van de
Stichting Popmuziek Limburg,
Buro Pinkpop en de studio van
Wim Collaert (de vader van
drummer Armand) een plaat in
elkaar kon steken. De plaat laat
de groep horen als een veelzijdig
stelmet een gezonde dosis lef. Het
schijfje bevat potente en melo-
dieuze rock, een prachtige wee-
moedige ballad (Addicted To
You), een verdienstelijk chanson
(La Lettre) en een stevige instru-
mental. Toch is er iets mis met
deze plaat. Hij klinkt nogal vlak.
Een nummer als Man With the
Hammer kan knallen, maar op
de plaat is het teruggebracht tot
een beschaafd rocknummer. El-
ders (Headache) trekt zanger
Mare Smit zijn scheur weer net te
ver open, waardoor het er alle-
maal wat geforceerd uitkomt.
Dat neemt niet weg dat de plaat
een hoop ijzersterke nummers be-
vat. Met name aan het eind knalt
de schijf behoorlijk. Het drieluik
Wash, Go en A New Start is niet
te versmaden.

Townes van Zandt en Rainer naar Heythuysen

Singer/songwriters op
verjaardagspartijtje

Van onze correspondent

HEYTHUYSEN - De singer/
songwriters Townes van
Zandt en Rainer luisteren het
komend weekeinde het ver-
jaardagspartijtje van café Torn
Torn in Heythuysen op. Beide
Amerikanen waren al eens
eerder te gast in het café en
maakten toen veel indruk.

In het vijfjarigbestaan slaagden uit-
baters Frits en Ine Vissers erin tal-
rijke gerenommeerde artiesten naar
het Middenlimburgse dorp Heyt-
huysen te halen. Onder meer Lee
Clayton, Brendan Croker, Torn Ro-
binson, Alex Chilton, Pat Mears en
Russ Tolman maakten er hun op-
wachting naast talrijke vaderlandse
bands.

Wereldmuziek in Boechout België
BOECHOUT - Het Sfinks-festival
speelt zich vanaf donderdag voor de
zeventiende keer af in Boeehout, op
tien kilometer van Antwerpen. Dat
betekent een lang weekend wereld-
muziek proeven. Er treden 35 groe-
pen op, verdeeld over drie podia.

Donderdagavond om 19.30 uur
opent het muziekfeest met drie
groepen uit de landen rond de Mid-
dellandse Zee. Vrijdagavond staat

in het teken van rituele muziek. De
Pakistaan Nusrat Fateh Ah Khan
staat hier als een van de drie acts op
het programma.
Vanaf zaterdag zijn er drie podia
open: het grote, het dans- en het
(kleine) clubpodium. Vanaf 11 uur
treden op het grote podium onder
meer Don Pullens Afro-Brazilian
Connection, Barrister (uit Nigeria)
en Los Van Van uit Cuba aan. Op
het danspodium staan onder meer

AraKetu uit Brazilië en Les Amazo-
nes de Guinee uit Guinea gepro-
grammeerd. Zondag staan de Bel-
gisch Zaïrese vrouwengroep Zap
Mama, de Malinese Super Rail
Band en de Zaïrees-Bulgaarse Ray
Lema et Les Voix Bulgares de I'En-
semble Pirin paraat. Verder treden
Mouth Music (Schotland) en AM
HassanKuban (Egypte) op.

De entree bedraagt 35 gulden voor
donderdag en vrijdag, en 40 gulden

voor zaterdag of zondag. Voor het
hele weekend (zaterdag en zondag),
betaal je 70 gulden. Kinderen tot 12
jaar kunnen gratis binnen, er zyn
ook veel attracties voor hen op het
terrein. Voor informatie kun je bel-
len naar 09-323.455.6944.

Het festivalterrein ligt aan de
Schranshoeve, Olieslagerijstraat te
Boeehout. Die plaats ligt aan de
NlO tussen Antwerpen en Lier.

recept

Zucchini
met tomaten
2 courgettes
3 mooie grote vleestomaten
1 teen knoflook
3 eetlepels olijfolie
peper en zout
1 eetlepel basilicum

Was de courgettes en snijd ze in
de lengte in vieren. Snijd even-
tueel de zaadlijsten weg en ver-
deel het vruchtvlees in staafjes.
Snh'd de tomaten kruislings in,
leg ze kort in heet water en ont-
vel de tomaten. Srüjd de tomaten
in stukken en verwijder de kern
(bewaar dit voor soep). Pel de
teen knoflook. Verhit de olijfolie
en fruit hierin de staafjes cour-
gette rondom aan. Voeg de stuk-
ken tomaat toe, knijp de teen
knoflook hierboven uit en laat
het geheel onder zo nu en dan
omscheppen ongeveer 10 minu-
ten smoren met een deksel
schuin op de pan. Breng op
smaak met peper en zout en
meng als laatste de fijngehakte
basilcum door de groente.
Als u basilicum uit de diepvries
gebruikt, strooi dit dan bevroren
over de groente en laat het niet
eerst ontdooien.

Zes groepen op
elfde Sjwaampop
SWALMEN - Zes popgroepen luis-
teren de elfde editie van Sjwaam-
pop op die wordt gehouden op zon-
dag 22 augustus. Voor de eerste
maal wordt dit jaar gebruik ge-
maakt van een professioneel po-
dium. Net als voorgaande jaren
wordt het festival afgewerkt op de
Markt van Swalmen. De organisatie
van Sjwaampop verwacht tussen de
zes- en zevenduizend bezoekers. De
entree is gratis.

De Roermonds/Maastrichtse rap-
band Chili Out opent het festival
om 13.30 uur met dansbare rap,
overgoten met een funksausje.
The Bob Color wordt tot een van de
meest opwindende live-bands van
Nederland gerekend. De 8-mans
formatie, waarin zangeres Twana
Rhodes en de kale zangerRob Wie-
dijk de blikvangers zijn, mixen
soul, ska, jumpjiveen metal.
Burma Shave is een power-funk/
rock/rapband uit Den Haag. Magie
Stick, de drummer van Urban Dan-
ce Squad, produceerde de debuut-
cd Stash, die momenteel landelijke
erkenning ondervindt.
Sjako! is geen onbekende meer in
het vaderlandse popcircuit. Met
hun gitaarrock stond men al op het
Roskilde-festival, op Metropolis, op
het EBU in lerland en op het New
Music Seminar te New Vork.

Het buitenlands tintje op Sjwaam-
pop wordt verzorgd door The Scabs
uit België. De band rond zanger
Guy Swinnen benoort tot het beste
wat onze zuiderburen hebben te
bieden. Uiterst krachtige maar zeer
toegankelijke rock & roll.
Hans Dulfer & Friends is de afslui-
ter van het festival. Dulfer werkte
veelvuldig samen met buitenlandse
grootheden als John McLaughlin
en Konstantin Ruchadze. In eigen
land profileerde hij zich in samen-
werkingsprojecten met onder meer
Jan Akkerman, Herman Brood en
Peter te Bos van Claw Boys Claw.

Tijdens de ombouwpauze's vinden
er optredens plaats in het kader van
het Limburgs Straattheater Festi-
val. Sjwaampop zal duren tot onge-
veer 23.00 uur.

popagenda
JULI

" 29 Pavillon Valkenburg, Fragment

" 30 Torn Torn Heythuysen, Townc»
van Zandt + The (Very) Girls

" 30 Purple Haze Susteren, JJ &ln
Knights

" 31 Torn Torn Heythuysen, Ram**9*.
" 31 Marktplein Weelde (B), Soaps"*-

ne, Monti Amundson, DefunKt
AUGUSTUS

" ILa Roehelle Roggel, TispelpoP'
met Split Imaüe, Marshmelio"
Steamhammer, The Rum»1

Cats , .&

" 1 FeesttentKeipen,Rock D'HoUS'

" 2 Feesttent Keipen, Normaal

" 3 Goffert Nijmegen, U2+ Ste^
MC's, P.J. Harvey *_*

" 3 Feesttent Keipen, Bennie & *-'
Amazing Twenty Fingers

" 4 Feesttent Kennedyplein M33
bree, TheRadios. , s

" 6 Torn Torn Heythuysen, Endtf»
Wire

" 6 Café Sport Holturn, GoofyBl««

" 8 Pavillon Valkenburg, Fragnje"

" 9 Brabanthallen Den Bosch, rf-

" 10 Brabanthallen Den Bosch, P1"**1'

" 12 Zomerparkfeesten Venlo, C10"
seau

" 13 Spuugh Vaals, The Strangle***,,,

" 13 Torn Torn Heythuysen, Tv*«**-
Buck -,-y

" 13 Maximiliaan Geleen, One »»
Trouble /1

" 14 Torn Torn Heythuysen, All o» I
Doodahtt*e

" 14 Zomerparkfeesten Venlo, t"-'
Serveert wi*d" 15 Torn Torn Heythuysen, "Pumkins at Midnight Sl

" 20 FeestpavUjoen Berg a/d I-I***^
The Swinging Soul Machine

" 21 Apollo Helden, Fragment et

" 22 Grevenbicht, Kwatsjpop %
WW-band, Raymond van '^Groenewoud, the Oysterban"
verrassings-act. cjj-

" 22 Swalmen, Sjwaam Pop, ro«'w,
ko!, Chül Out, The Bob CO'
Burma Shave, The Scabs, n*"
Dulfer ,

" 27 Galaxy Landgraaf, Fragmei"

de beste fien
1 (5) Unplugged -

Neil Young
2 (4) San Francisco Da"? 5

- Chris Isaak
3 (-) Siamese Dreams "

Smashing Pump!***l"
4 (-) Maria McKee - Vou

gott havesm to get
süvgcl '5 (1) Watching The Dai*
- Richard ThomPs"

6 (-) TooLong in Exile "
Van Morrison

7 (10) Shine - Boys „
8 (3) Symphony or Dan"- Terence Trent

D'Arby
9 (-) 14 Songs -

Paul Westerberg
10 (6) Bang! -

World Party
De Limburg cd Top 10wordt wekelij^^ s js
mengesteld door Omroep Limburg, op \ $■
van dehitlijsten van 25 Euregionale Po^nalisten. Omroep Limburg zendt De &e-xiTien elkezaterdagmiddag om twee uur u

puzzel van de dag

Welk winwoord komt er in het balkje?

HORIZONTAAL: 1 grappenmaker; 8 stad in Frankrijk; 12 stoep; 13
lichaamsdeel; 14heenen terug; 16grondsoort; 17van tijd tottijd; 18
voermansroep; 19 boom; 21 bijwoord; 22 morsdoekje; 23 voertuig;
24 inkerving; 26gesloten; 27 deelv.d. dag; 29 hoofddeksel; 30 hate-
lijkheid; 32tijdelijk gebruik; 34 gebeurtenis; 36 maanstand; 38 Buig*
munt; 39paardeslee; 41 metaal; 42walm; 44 schoolvak; 45 deel v.e-
vaartuig; 47 heden; 49 persoon; 51 bezieüheid; 53koperen mond-
stuk; 56 loofboom; 58 stad in Rusland; 60 familielid; 61 oogziekte;
63 boomloot; 64 niet-deskundige; 66Amsterdams peil; 67 voor; 68
gewicht; 69 orgaan; 70 god der liefde; 72 goudeenheid;73 gebakje;
74 kleurling; 76 hoofddeksel; 77 verwijzingsteken.

VERTIKAAL: 1 erg; 2 let wel; 3 zangnoot; 4 deel v.d. voet; 5 rivier
in Duitsland; 6 deelv.e. auto; 7 stoomschip; 8 dans; 9 vordering; 1°
pers. vnw.; 11 slordig werker; 13 slang; 15kleurstof; 17voertuig; 18
kopen en verkopen; 20 zitkussen; 22 vbeibare spijs; 23
kruisbloemige plant; 25 zoogdier; 26 sportevenement; 28 deel v.d*
dag; 30 biersoort; 31 schoeisel; 33 boek; 35 splitsingsprodukt; 3*7
rund; 40 leuning; 43 bundel; 46 weefsel; 48 pi. in Limburg; 50 los
neerhangend;52 Ned. Spoorwegen; 54schoorsteenzwart;55 lengte-
maat; 57 vreemde munt; 59 orgaan; 61 afdruk; 62 voetzoeker; 65
priem; 66 water in N-Brabant; 69 afgemat; 70 vlaktemaat; 71 land-
maat; 73 sint;74 cent; 75 mil. rang.

oplossing gisteren
HORIZONTAAL: 1 karnemelk; 8
paars; 12 paleis; 13 kalf; 14 ik; 16
tank; 17volt; 18 p.a.; 19 nor; 21 NS;
22 vore; 23 aar; 24 graad; 26 roe; 27
tarra; 29 nat; 30 lente; 32 stap; 34
foei; 36 TT; 38 sap; 39 op; 41 lens; 42
thee; 44 te; 45 sak; 47 di.; 49 Eist; 51
trom; 53 emmer; 56 lat; 58 Hoorn; 60
ler; 61 laars; 63 ooi; 64 Aden; 66 ge;
67 nut; 68 0.L.; 69 Amor; 70 pont; 72
ia; 73 dreg; 74 cautie; 76 negen; 77
mandoline.

VERTIKAAL 1 kling; 2 RP; 3 «Jleland; 5 mens; 6 eik; 7 LS; 8 P*3' 1»
alt; 10 af; 11 sparappel; 13 YP\fkom; 17 voet; 18 paraat; 20 &®'f
vonk; 23 arts; 25 atol; 26re; -*fj,
linie; 31 ether; 33 posthoorn; 35 J
37 tel; 40 parool; 43 Esla; 46 Y&Aé
amen; 50 taan; 52 mr.; 54 mier; *J
57 trui; 59 Namen; 61 lento;62 »..
65 dog; 66 goud; 69 are; 70 paP
til; 73 dg; 74 ca; 75 ei.

Winwoord:
MELKLEVERANCIER

Waterballet

" Regen teisterde de tiende editie van Geusseltpop. Foto: frits widdershoven
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de slimme slapjanus



Abchaziëen
Georgië doen

stan naar vrede
"toj^SKOU- Georgië en de opstan-■Be deelrepubliek Abchazië heb-
ó gisteren in de Russische stad
J^ii een staakt-het-vuren gete-
ld, het eerste na bijna een jaar
c'ge gevechten. Het bestand, dat
j^daagop het middaguur moet in-

k***" 1. wordt beschouwd als een be-
wj!rÜke stap op weg naar een

**>esregeling.__
is ondertekend door

j.'fEorgischeparlementsvoorzitter
tochtang Gogoeadze en de vice-
LJ^zitter van het Abchazische par-
Cunt S°krat Dzjindzjolija, zo
V-i?e ne,; Russische persbureau
C'Tass. Namens Rusland, dat tus-
■Jjde partijen bemiddelt, tekende
laster Andrej Kozyrev van Bui-
jj^jandse Zaken. De burgeroorlog

K^bchazië, dat naar grotere zelf-
C^digheid streeft, heeft aan meer3-000 mensen het leven gekost.

Gemier Major
vindtzichzelf

eenslapjanus
L^DEN - Gevoel voor zelfkritiek

Britse premier John Major
iijj gorden ontzegd. Ook al maakt
i-jipltt ministers voor schoften uit,
Ij*- noemt hy zich een slappeling.

6i dit in een privé-gesprek met
dat gisteren door het

k,*evardblad Daily Mirror werd61aatst.
V*.
Sm naa*at zi Jn regering vrijdag-
(tJ'd het vertrouwen van het La-
Cjis had gewonnen om met hetrag van Maastricht door te
\ ■ zei hij tegen een journahst:

us,laP niet hoe een absolute slap-
"s als ik er toch in slaagt steeds

Even tevoren had hij
*V Ministers in zijn kabinet, die
k!j de Europese Unie zijn, uitge-
"tijpt voor 'bastards' (schoften).
V6^esPrek werd door tv-technici

en aan de pers toege-
Wd. Om Majors uitlatingen te
V°ezelen heeft zijn persdienst
♦"j^-^erd dat het slechts een grapje

Pt%.ractie van zijn Conservatieve
O heeft inmiddels disciplinaire
\ egelen genomen tegen een
\ de 'Eurosceptici. Rupert Alla-
\ei er bekend onder de naam
W West, zyn pseudoniem als
\jerauteur) is uit de fractie gezet
Sb-J»8* hli als enige niet was komen
"*« u Sen toen de vertrouwenskwes-*e>*d gesteld.

Brit isoleert
dak met kaas

LONDEN - Een Britse doe-het-
zelver uit Loughton in het graaf-
schap Essex heeft een ongebrui-
kelijke manier gevonden om zijn
woningwetwoning te isoleren.
'Hy* belegde het dakvan zyn huis
met korsten van Edammer-kaas.
Zyn werkwijze kwam aan het

licht toen tien dakbedekkers de-
ze week het huis opnieuw moes-:
ten isoleren. Zij troffen enkele
duizenden roodgekleurde kaas-
korsten aan.
De Brit had deze onder de dak-
pannen aangebracht om op die
manier zijn elektriciteitsreke-
ning laag te houden. De woning-
bouwvereniging die het huis be-
heert, heeft inmiddels opdracht
gegeven de kaaskorsten te ver-
wijderen en echt isolatiemateri-
aal aan te brengen.

Babbeltrucfloreert in de zomer
*on onze redactie binnenland

■J^ HAAG - Zomaar een zo-rayond. Een keurige man belt
lt0 hij een bejaarde dame. „Ik
§eï*?■uw S-*1"0?3*3 controleren.

van de Postbank dat we
,& u thuis komen," meldt hy.
"lei?1* u binnen, wilt u een kop-
Vr Koffie?-** Even later zit de
WUw gezellig met de vertegen-
bratrdiger van de PostDank te
°b t ' *">e betaalcheques komen
■Se*-, "*-"*" "*-)epincode genoemd.
*Wi tweeae k°PJe koffie ge-

eg is net bezoek. En weg
|-,m\ cheques en het pasje. De

"beltruc is geslaagd.

lij-aderden mensen zyn er jaar-
"4 s de dupe van. Niet iedereen

' -aangifte omdat mensen zich
r .schamen dat zij erin ge-

hJ. zijn. Vooral bejaarden zyn
slachtoffer. In de grote ste-

s^ maar ook op het platteland
de "^Püchters hun slag. De

Ajs beltruc floreert in de zomer.
*»i Vee** mensen op straat zijn,
V-y^n vreemdeling minder op-

Vertrouwen winnen, een smoes-
je en een goede babbel. Het zijn
de ingrediënten van de babbel-
truc. De oplichters doen zich
voor als controleurvan het ener-
giebedrijf, agent en wateropne-
mer. Soms staan ze 'ziek'voor de
deur en vragen om een glaasje
water. Of ze willen een briefje
schrijven voor de buren die er
niet zijn. Soms komt de zwarte
magie om de hoek kijken.
Zoals vorig jaar toen een Haagse
dame bijna 20.000 gulden kwijt
raakte tijdens een zwarte magie
sessie. De vrouw werd op straat
aangesproken door twee waar-
zegsters die zeiden zich bezorgd
te maken over de gezondheid
van de vrouw. Zy zouden haar
kunnen genezen via zwarte ma-
gie maar daar was wel 19.400
gulden voor nodig. Geld dat de
vrouw na de sessie terug zou
krijgen. De vrouw had hier wel
oren naar. Ty'dens de zwarte ma-
gie sessie werd het geld in een
kussensloop gestopt. Na drie da-
gen mocht de kussensloop weer
geopend worden. De 'patiënte'
ontdekte toen dat het geld ver-
dwenen was.

Een van de vrouwen werd aan-
gehouden en door de rechtbank
veroordeeld tot een jaar cel,
waarvan zes voorwaardelijk.

Volgens Sander Schaepman, in-
specteur van de Haagse politie,
zijn het niet alleen eenlingen die
af en toe een slag proberen te
slaan. „Er zijn bendes die in heel
Nederland actief zijn. Hele fami-
lies specialiseren zich in debab-
beltruc. Kinderen, moeders én
oma's, iedereen doet mee."
Deze opüchters hebben het niet
alleen meer op bejaarde dames
voorzien, maar verleggen hun
werktterrein naar winkels. Een
familie komt een drogist binnen
en lokt ruzie uit met het perso-
neel. Is na veel soebatten het
gezin de winkel uit, dan blijken
de tassen van de werknemers
weg.
Lafhartige criminelen noemt
Schaepman de oplichters. „Het
is een drama met een dubbele la-
ding. Bij een inbraak voelen
mensen zich al vernederd omdat
een vreemde zomaar aan hun
spullen heeft gezeten en in hun
huis is geweest. Maar er is nog

enige afstand met de dader, je
hebt niet oog in oog met hem ge-
staan. De slachtoffers van de
babbeltruc hebben de oplichter
vertrouwd. Ze wilden hem hel-
pen. En dat vertrouwen is ge-
schaad. Ze zijn erin gestonken."

De buit bestaat meestal uit siera-
den en spaargeld. Een paar jaar
geleden werd een Haags echt-
paar beroofd van 120.000 gulden.
De politie ziet de laatste jaren
wel een kentering optreden in
het aantal geslaagde babbeltrucs
en de hoogte van de buit. „Be-
jaarden zetten steeds vaker hun
spaargeld op de bank. We heb-
ben ook veel voorlichting gege-
ven. Ik heb de indruk dat de
mensen voorzichtiger zijn ge-
worden."
Volgens hem kan veel leed voor-
komen worden als mensen iets
minder goed van vertrouwen
zijn. „Vraag de controleur naar
zn legitimatie. Vraag of de buur-
vrouw erbij kan zijn. Als je
iemand een glas water wilt ge-
ven, laat hem dan niet binnen.
En bel de politie als je het niet
vertrouwt."

binnen/buitenland

Collega doodde
Nederlandse

marinier
in Cambodja

{"NOM PENH - Een onderzoek,eeft uitgewezen dat een Neder-j^dseVN-militair in Cambodja perJJgeluk door een collega is doodge-spoten. Dit meldde VN-woord--oerdstererdster Susan Manuel gisteren.

■* 18-jarige marinier, Rico Bos,wam vorige week in het noordwes-
*-*"**■ van Cambodja om het leven. De
oordvoerster kon geen detailsVer het incident geven.

{Vspronkehjk dachten VN-func-
""larissen dat de marinier zichzelfr ongeluk had doodgeschoten,

Jj'**ar volgens het Nederlandse mi-
jj^terie van Defensie heeft een ma-

die in een tent naast die vanos verbleef, toegegeven dat hij het
JJ^le schot heeft gelost. Dit berichterd door Manuel bevestigd.
Dr*.*-■ marinier is de eerste van deJ^er dan 800 Nederlandse militai-
J* in Cambodja die gedurende de
üj 16 maanden durende vredes-"ssssie is omgekomen. In mei

er zes gewond, een bij een
vijf anderen toen zeeen hinderlaag hepen.

Strijdendepartijen voor het eerst samen om tafel
Vredesoverleg Bosnië

start ’constructief’
Van onze redactie buitenland

GENÈVE - „Constructief."
Zo noemde een woordvoerder
van de bemiddelaars Lord
Owen (EG) en Thorval Stol-
tenberg (VN) gisteren het eer-
ste, onverwachte gesprek tus-
sen de drie strijdende partijen
in Bosnië.
Na twee keer uitstel is gisteren in
Genève de zoveelste - en vermoede-
lijk laatste - poging ingezet een di-
plomatieke oplossing te vinden
voor de oorlog in Bosnië. Voor het
eerst wisten de bemiddelaars gister-
avond alle betrokken partyen in het
conflict om dezelfde tafel te krygen
om over de opdelingvan Bosnië te
praten. Lord Owen kenschetste het
gesprek tussen de de leiders van de
Bosnische Serviërs, Radovan Ka-
radzic, deKroaten, Mate Boban en
hun gemeenschappelijke tegenstan-
der president Alija Izetbegovic van
de Bosnische regering als 'vooruit-
gang in een constructieve atmos-
feer.

Het topgesprek, ook bijgewoond
door de Servische president Slobo-
dan Milosevic en diens Kroatische
ambtsgenoot Franjo Tudjman,
duurdeanderhalf uur. De inzet is de
toekomstige staatsvorm van Bos-
nië-Hercegovina.

Hoewel de in het nauw gedreven
Izetbegovic nog een plan ter tafel
bracht voor een federatieve een-
heidsstaat, gebaseerd op het vroe-
gere Vance-Owen plan, was het
voor iedereen duidelijk dat in het
Palais des Nations wordt onderhan-
deld op basis van het dictaat van de
Bosnische Kroaten en Serviërs voor
een driedeling van het verscheurde
land, met alleen pro-forma centraal
bestuur. Begin juni hadden Owen
en Stoltenberg al afstand gedaan
van het Vance-Owen plan voor een
federaal Bosnië bestaande uit tien
autonome provincies, dus het plan
van Izetbegovic maakt geen enkele
kans.

„Dit is de laatste mogelijkheid voor
Izetbegovic om een tweedeling van
zijn land tussen Serviërs enKroaten
te voorkomen," aldus een zegsman
van de VN. leder stukje grondge-
bied dat de Kroaten en vooral de
zegevierende Serviërs de moslims
nog als troostprijs willen toewerpen
is dus meegenomen. Momenteel be-
heersen deBosnische Serviërs, ook
in Genève duidelijk geregisseerd
door de Servische president Milose-
vic, zon 70 procent van het land, de
Kroatiërs ongeveer 20, en de mos-
lims het restant, hoewel zy* 44 pro-
cent van de bevolking uitmaken.

De spanning in Kroatië is gisteren
opnieuw opgelopen nadat Zagreb
weigerde zijn troepen terug te trek-
ken by* de Maslenica-brug en het
vliegveld Zemunik bij Zadar. De af-
spraak was dat Kroatië voor zater-
dag zijn manschappen zou hebben
weggehaald. Zagreb liet gisteren
echter weten pas tot terugtrekking
over te gaan als de Servische mili-
ties in het gebied hun zware artille-
rie onder toezicht van de VN heb-
ben geplaatst.

Frankrijk heeft de VN gevraagd
haast te maken met debescherming
vanuit de lucht van VN-troepen in
Bosnië. De VN moeten volgens Pa-
ry's alle noodzakelijke maatregelen
nemen voor de start van de luchto-
peratie, die de Navo uitvoert opver-
zoek van de VN. Het Franse ver-
zoek komt nadat Franse VN-militai-
ren in Sarajevo gisteren voor de
tweede achtereenvolgende dag on-
der vuur kwamen te liggen.

" Twee hoofdrolspelers bij de vredesbesprekingen over Bosnië-Her-
cegovina arriveren bij het Paldis des Nations in Genève: de Bosni-
sche president Alija Izetbegovic (boven) en de leider van de Bosni-
sche-Serviërs Radovan Karadzic. De deelnemers waren tevreden
over het eerste gesprek. Foto: EPA

Man vermoordt
vrouw tijdens
weekendverlof

NIEUWEGEIN - De 46-jarige man
uit Nieuwegein diezondag bekende
zijn 27-jarige echtgenote Elena Mol-
davskaja te hebben vermoord; was
op weekendverlof uit de Willem
Arntsz Hoeve in Den Dolder. Vol-
gens directeur Höppener van het
pschiatrisch ziekenhuis betreurt de
leiding het gebeurde zeer. De man
en zijn Oekraïense echtgenote wa-
ren pas enkele maanden getrouwd.

„Een besluit om iemand het week-
end naar huis te laten gaan, wordt
altyd zeer weloverwogen genomen.
Daarover wordt uitgebreid in het
team gesproken, maar je weet nooit
wat er vervolgens in de huiselijke
sfeer gebeurt," stelt Höppener.

De van oorsprong Oekraïense
vrouw werd zaterdagavond dood
gevonden, nadat haar 5-jarig zoon-
tje het huis niet binnen kon. De
vrouw was met messteken* om het
leven gebracht. De vermoorde
vrouw woonde samen met haar vijf-
jarigzoontje.

Boris Jeltsin
ontslaat minister
MOSKOU/DOESJANBE - Presi-
dent Boris Jeltsin van Rusland
heeft gisteren Viktor Barannikov,
de minister van Veiligheid, ontsla-
gen op beschuldiging van incompe-
tentie en corruptie. Het is voor het
eerst dat Jeltsin een bewindsman
wegens corruptie de laan uitstuurt.

Parlementsvoorzitter Roeslan Chas-
boelatov reageerde onmiddellyk op
het ontslag. Hij pleitte voor het aan-
blijven van Barannikov en kondig-
de aan het parlement bijeen te roe-
pen om de ontslagen minister in
zijn ambt te herstellen.
De positie van de 52-jarigeBaranni-
kov, die gold als een bondgenoot
van Jeltsin, stond al enige tijd on-
der druk. Maandag nog was hy* in
de Russische Veiligheidsraad be-
rispt naar aanleiding van gebeurte-
nissen aan de Tadzjieks-Afghaanse
grens.

Griekse staking
dupeert toerist

ARNHEM - Als gevolgvan een sta-
king, dievoor onbepaaldetyd is uit-
geschreven en gistermorgen is inge-
gaan, ligt het openbare leven in
Griekenland volkomen plat. Toeris-
ten, die op hetpunt staan naar Grie-
kenland af te reizen, worden hier-
mee onherroepelijk op enigerlei
wyze geconfronteerd, zegt de
ANWB in Den Haag.
De staking, gericht tegen de privati-
seringvan overheidsbedrijven, treft
de spoorwegen, de luchtvaartmaat-
schappij Olympian Airways, de trol-
leybussen in Athene, de post, de
bankenen alle openbare nutsbedrij-
ven. Vanwege de staking bij de ban-
ken wordt toeristen aangeraden
vooraf voldoende drachmen by' zich
te hebben.

Enkele jaren geleden duurde een
soortgelyke staking uiteindelijk zes
weken, hoewel zij voor één dag was
aangekondigd. Ook vorig jaar wer-
den toeristen gedupeerd door een
staking in Griekenland. Die beperk-
te zich tot 24 uur.

puntuit
Irak

Experts van de Verenigde Na-
ties hebben gisteren camera's
geplaatst op een complex waar
Irak testen uitvoert met raket-
ten. De leider van het VN-team,
Bill Eckert, zei dat op een van
de twee installaties voor het
testen van raketten drie came-
ra's zijn opgehangen. Het is de
bedoeling dat vandaag drie ca-
mera's op het andere complex
worden geplaatst.

Lachebekje
De Amerikaanse advocaat Wil-
liamKunstier is verbolgen over
het lachebekje dat rechter
Charles Hearn onder het dood-
vonnis van een van zijn cliën-
ten heeft gezet. Hearn zette zijn
handtekening onder het execu-
tiebevel voor Robert Drew, die
op 15 oktober in Texas ter dood
zal worden gebracht wegens de
moord op een lifter. De handte-
kening van Hearn is opgesierd
met een lachebekje. Schok-
kend voor Drew en totaal onge-
past, vindtKunstier. „Het is ge-
woon een onderdeel van mijn
handtekening. Mijn rijbewijs is
op precies dezelfde manier on-
dertekend," verdedigt Hearn
zich.

Vliegramp
Deramp met deBoeing 737-500
in Zuid-Korea heeft aan 66
mensen het leven gekost en is
daarmee de ergste in de ge-
schiedenis van het land. Het
toestel stortte maandag neerby
het dorp Haenam in de buurt
van de zuidwestelijke haven-
stad Mokpo.

Bommelding
Een valse bommelding heeft
gistermiddag de nodige paniek
teweeg gebracht in het asiel-
zoekerscentrum in Leusden.
De 300 bewoners werden om
half vijf geëvacueerd naar een
tankwerkplaats op het nabijge-
legen militaire oefenterrein.
Bomverkenners van de Amers-
foortse politie startten na de
melding direct met een zoek-
tocht naar de bom. Na ruim an-
derhalf uur vergeefs zoeken,
gaf de politie het terrein even
na zes uur vrij en konden de
asielzoekers het complex weer
betreden.

Moord
Op de parkeerplaats van een
Esso-benzinestation in Oost-
zaan is gistermorgen het lyk
gevonden van een tot nu toe
onbekende man. Hij is vermoe-
delijk op die plek door pistool-
schoten in het hoofd om het le-
ven gebracht. Aan de schiet-
partij is waarschijnlijk een ru-
zie voorafgegaan.

Boeren
Akkerbouwers in met name
Zeeland, West-Brabant en op
de Zuidhollandse eilanden,
kunnen door het slechte weer
nauwelijks hun oogstrijpe ge-
wassen van het land halen. De
gewassen zijn te nat en het land
is te drassig voor de machines.
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opinie

Clingendael-deskundigesnapt niets van optimisme rond overleg

’Vredesberaad M-Oosten

gaat uit als nachtkaars’
DOOR HANNEKEVAN DEN BERG

DEN HAAG - De dwarslig-
gers bij het vredesproces in
het Midden-Oosten dreigen
alsnog de overwinning te
behalen. Eind vorige week
gaf de Amerikaanse minis-
ter van Buitenlandse Zaken
Christopher aan dat hij nog
een half jaar wil doorgaan
met zijn bemoeienissen om
tot vrede te komen in het
Midden-Oosten. Daarna sta-
ken de VS de strijd. Inmid-
dels zijn de onderhande-
laars bij de vredesbespre-
kingen in Washington
aardig bedreven geraakt in
het oeverloos doorzeuren
over punten en komma's.
Het zal hun dus niet moei-
lijk vallen het nog zes
maanden uit te zingen, zo
zegt dr. Marianne van
Leeuwen. Ze promoveerde
onlangs op het onderwerp
'De Amerikanen en het Pa-
lestijnse vraagstuk.

Van Leeuwen: „Ik ben mis-
schien wel een beroepspessi-
mist, maar ik begrijp absoluut
niet waar al die optimistische
verhalen over ophanden zynde
doorbraken bij de vredesbespre-
kingen vandaan komen. En nu
minister Christopher een limiet
heeft gesteld, zie ik het helemaal
somber in. De kans dat het over
een half jaar als een nachtkaars
uitgaat, is naar mijn mening zon-
der meer aanwezig."

Volgens dr. Van Leeuwen, als
onderzoeker verbonden aan het
instituut Clingendael, is de situa-
tie in het Midden-Oosten voor de
Verenigde Staten van minder
groot belang geworden. „Ten tij-
de van de Koude Oorlog had
zowel de (voormalige) Sovjet-
unie als de VS bondgenoten in
dit gebied. Als er in het Midden-
Oosten een oorlog was uitgebro-
ken, zou de kans op betrokken-
heid van de beide supermachten
dan ook vrij groot zyn geweest.
Nu Rusland en de VS op goede
voet staan, heeft Amerika min-
der direct belang bij vrede in het
Midden-Oosten. Het zal voor het
redden van de vredesbesprekin-
gen dan ook niet al te veel riske-
ren."

„Zodra de nucleaire dreiging in
het gebied weer toeneemt, zullen
de VS echter als een haas terug-
komen op dat beleid. Vooral Iran
vormt hierbij een onzekere fac-
tor die de VS heel nauwkeurig in
de gaten zullen houden."

" Israëlische tanks bestoken al enige dagen stellingen van Palestijnse en Hezbollah-strijders in Zuid-Libanon.
Foto: AP

Struikelblok
Eén van de grootste struikel-
blokken bij de vredesbesprekin-
gen is de autonomie voor de
Palestijnen in de bezette gebie-
den. De Palestijnen zien deze
autonomie in de Westelijke Jor-
daanoever en de Gazastrook als

een tussenfase op weg naar een
eigen onafhankelijke staat. De
Israëliërs echter schrikken zelfs
terug voor een gedeeltelyke
autonomie. „Ze zyn doodsbang
dat hiermee de geest uit de fles
wordt gelatenen dat de Palestij-
nen steeds meer zullen eisen,
waardoor de staat Israël in zijn
bestaan wordt bedreigd," aldus
Van Leeuwen.

De autonomie hjkt dan ook al-
leen mogelijk als de Palestijnen
de koppeling met een onafhan-
kelijke staat loslaten. „Veel Pa-
lestijnen in de bezette gebieden
lijken daar wel voor te voelen,
omdat die vooral van de Israëli-
sche bezetting af willen. De PLO
echter is op dit punt tot nu toe
erg halsstarrig."

De Verenigde Staten deden op
30 juni, tijdens de tiende onder-
handelingsronde van de vredes-
besprekingen in Washington,
een bemiddelingsvoorstel voor
autonomie in de bezette gebie-
den. Daarin werd het eerdere
autonomie-voorstel voor een in-
terim-periode van vijfjaar verder
uitgebreid. Na drie jaar van ge-
deeltelijke autonomie zou verder
moeten worden onderhandeld
over de definitieve status van de
bezette gebieden.

De Amerikanen stelden voor om
in deze tweede fase ook over de
status van Jeruzalem te praten.
Israël annexeerde het oostelijke
deel van deze stad in 1967. De
Palestynen zien Jeruzalem ech-
ter ook als de hoofdstad van hun
toekomstige eigen staat, waar-
door dekwestie erg gevoelig ligt.
Het woord Jeruzalem alleen al
deed dan ook het hele voorstel in

de prullenmand belanden

Van Leeuwen: „Het was gewoon
een ontzettend stomme zet van
de VS. Clinton had zich hierbij
kunnen spiegelen aan het Camp
David-akkoord (in 1979 sloten
Egypte en Israël officieel vrede,
red.). Destijds werd al besloten
niets over Jeruzalem te zeggen,
omdat de standpunten hierover
onwrikbaar vastlagen. Daaraan
is in al die jaren niets veranderd
en dat had Clinton kunnen we-
ten."

In Israël.zelf gaan de laatste tijd
meer stemmen op voor autono-
mie in nog kleinere stapjes. De
Palestijnen zouden eerst autono-

mie kunnen krijgen op de Gaza-
strook. Volgens dr. Van
Leeuwen heeft dit plan echter
geen internationale steun. „Het
zou worden gezien als een bij-
zonder onverantwoordelijke
daad. De Gazastrook is er op ve-
lerlei gebied erg slecht aan toe.
In feite is het één groot kruitvat,
waarvan de lont byna is opge-
brand. Door de talloze Palestijn-

achtergrond J
se vluchtelingen is er een enor-
me overbevolking ontstaan. Er
heerst bovendien heel veel ar-
moede en werkloosheid. Het is
daaromniet zo gek dat Israël van
de Gazastrook af wil. De kans
dat de Palestijnse bevolking hier
uit woede en machteloosheid
een keer massaal opstaat en
overgaat tot een 'bijltjesdag' is
volgens my' griezelig dichtbij. De
joodse kolonisten op de Gaza-
strook zullen dan 'the sitting
duck' zijn en dat kan leiden tot
een grootbloedbad."

Drukmiddel
De PLO heeft het plan om alleen

de Gazastrook autonomie te ge-
ven, directvan dehand gewezen.
Van Leeuwen: „De Palestijnen
zyn zich er goed van bewust dat
ze van een beperkte autonomie
op de Gazastrook meer lasten
dan lusten zullen hebben. Daar-
om zegt de PLO ook: 'Die rotte
appel houden we er mooi in. Wy*
accepteren pas autonomie voor
de Gazastrook als Israël ook af-
standwil dóen van de Westelijke
Jordaanoever.' Ze gebruikt de
Gazastrook dus in feite als druk-
middel om volledige-autonomie
af te dwingen."

„Uiteindelijk zullen de Israëliërs
en de Palestynen tot een oplos-
sing moeten komen, maar dat
he.t tijdens deze vredesonderhan-
delingen nog gebeurt, is onwaar-
schijnlijk," aldus Van Leeuwen.
Volgensvelen zou het al een flin-
ke ruk in de goede richting zijn
als Israël officieel met de PLO
zou gaan praten. „Officieus doen
ze dit volgens my allang, al ont-
kennen premier Rabin en minis-
ter Peres (van Buitenlandse
Zaken) dit. Maar officieel zal Is-
raël pas met de PLO willen pra-
ten als het Arafat op de knieën
heeft en dat is het moment waar-
op Arafat de koppeling loslaat
tussen autonomie en een onaf-
hankelijkePalesty'nse staat."

Opleiding en begeleiding
leraar vraagt veel aandacht
Het blijft de aandacht trek-
ken hoe in de Nederlandse
media de zorgsector bijzon-
der veel plaats krijgt. De
Nederlander schijnt zich
ook het meest thuis te voe-
len en te kunnen onder-
scheiden wanneer er zorg
moet worden verleend. Hier
wordt natuurlijk onder-
scheid gemaakt wanneer'
het kleuters of ouderen be-
treft, gehandicapten of ge-
stoorden, asielzoekers of
drugsverslaafden; dekinde-
ren worden daarbij gaarne
letterlijk en figuurlijk by de
naam genoemd!

Dezer dagen zijn het de over-
spannen leraren die meer dan de
gewone aandacht vragen. Moge-
hjk is dit terecht. Waaraan het
evenwel ontbreekt, is de bericht-
geving over de preventie. Wat
zijn de resultaten van de onder-
zoekingen en proefnemingen die
er binnen de denktanks hebben
plaatsgehad? De wegen die daar-
toe moeten worden ingeslagen
en geopend, zijn niet zeer helder
en zijn nauwelijks gericht op vi-
taliteit. Men wil wat meer weten

over de opleiding en de instruc-
tie die aan de beleidsbepaling
vooraf gaat en tenslotte wil men
wel eens wat meer horen en zien
over beleidsvergelyking zowel
op de nationale als internationa-
le werkterreinen.
Het ziekteverzuim en de blijven-
de arbeidsongeschiktheid in de
onderwijssector geven aanlei-

ding tot vroege en frequente af-
keuring. Het valt ook hier op dat
de vraag ontbreekt: Waarom
hebben deze docenten hun werk
niet kunnen afmaken? Waarom
hebben zij gefaald? Waarom zijn
zy* by het begin van hun loop-
baan goedgekeurd? Wat mogen
toch de risico's zijn die aan dit
beroep zijn verbonden? Welke

selectie-criteria zijn bij het ge-
schiktheidsonderzoek al of niet
aangelegd? Hoe verloopt de hier-
op volgende opleiding en in-
werkperiode? Zijn de ouders die
hun kinderen aan de opleidings-
instituten toevertrouwen op de
hoogte van de opleidingseisen
die aan een leraar mogen en
moeten worden gesteld?

Het is immers nog niet zo lang
geleden dat een jurist, een eco-
noom, een ingenieur, om enkele
academici te noemen, onderwys-
bevoegdheden kregen op diverse
niet zo voor de handliggende
vakgebieden, zonder aanvullen-
de opleiding. Wat zyn de facto-
ren waarom studenten zich door
sommige docenten voelen ge-

koeioneerd, terwijl naar anderen
met ingehouden adem wordt ge-
luisterd? Om hierop de antwoor-
den te vinden, hoeft men het niet
zo bont te maken als Youp van 't
Hek in de NRC van 17 juli
jongstleden op ludieke wijze
doet, door te spreken van 'geflip-
te sukkels die geen orde in de
brugklas kunnen houden.

Hy neemt het op voor de leraren
die 'geduchte tegenstanders wor-
den en die de stryd met de leer-
lingen graag aangingen om als
winnaars uit de strijd te komen.
Terecht vindt Van 't Hek zon
'uithuilcamping' voor de verlie-
zers niet nodig. Wat hebben wy
dan wel nodig? Ik waag de po-
ging tot antwoorden. 1. Oplei-
dingsinstituten voor bestuursle-
den en docenten waar men el-
kaar ook informeel kan ontmoe-
ten; 2. opleidingsinstituten waar
docenten evengoed kunnen les-
geven als hardlopen en by* voor-
beeld volleybal spelen; 3. een
schoolleiding die evengoed een
budget weet op te stellen als een
lesprogramma dat aan de tyd is
aangepast bij een strenge begro-
tingsdiscipline; 4. een corps van
docenten die elkaar kunnen ver-
dragen, steunen en tijdelijk waar
nodig vervangen, bestaande uit

leraren die zich geen 'krachten'
laten noemen, maar wier vitali-
teit zowel gemakkelijk als moei-
lijke leerlingen aanspreekt; 5.
een bestuur dat bestaat uit leden
die weten wat er nu en straks
moet worden gedoceerd, wat de
meest geschikte omgeving en
behuizing moet zyn voor de* be-
vordering van de school- en
corpsvitaliteit.

Met even overtuigde aandacht
voor de sport, de economie, de
ethiek, als de esthetiek, het we-
tenschappelyk-actuele met als
bindmiddel een hooggestemd
waardeoordeel over God, Kerk
en Staat.

De opleiding van lesgevers moet
worden voorafgegaan door ver-
plichte, aan de tijd en weten-
schap aangepaste, seminars en
workshops waar de toegepaste
psychologie, pedagogiek en di-
dactiek aan de orde worden ge-
steld. Voor de docent moet de
arbeidsomgeving een vreugde-
vol bestaan mogelijk maken, bij
een inspirerende leiding van be-
stuur en directie. De docent
moet steun en faire begeleiding
kunnen ervaren van haar of zijn
collega's. Zijn confrontatie met
de jongeren moet een spannend
avontuur zyn en blijven. De stu-
denten zullen zich voor zulke
docenten ook willen inzetten en
het uit hun hoofd laten rotzooi te
trappen en de kwelgeest uit te
hangen. Zij weten dan immers
wat het betekent goede punten
te halen, vrijwillige diensten te
verlenen, actief te beginnen,
maar ook taai weten door te zet-
ten, een goede pass te geven,
anderen te laten voorgaan en als
't kan zelf ook te scoren.

’gastgesprek’

In de rubriek 'gastgesprek'kunnen deskundigen
op een bepaald terrein reageren op actuele

zaken. Vandaag geeft de psycholoog
Dr. JosephL Herold uit Noorbeek zijn visie op het

stresscentrum voor overspannen leraren.

lezers schrijven

Schippers
Na het artikel 'Kritiek schippers
op houding politie' gelezen te
hebben in uw dagblad d.d.
23-07-93 zou ik gaarne op een en
ander willen reageren. Terecht
schreef uw verslaggever dat ik
niets met de actie te maken heb,
de reden waarom is devolgende.
Wij varen al ruim 30 jaarzand en
grind, bovendienhebben wij nog
nooit één vracht via de beurs of
de 'Noord-Zuid' aangenomen,
dus de mensen die via de beurs
bevracht worden hebben van
ons geen enkele hinder onder-
vonden. Niet in dewinter en ook
niet tijdens de vakantie.

Het omgekeerde zou eerder voor
de hand liggen. Was het niet die
beursschipper die de OGZV-
regeling (regeling bodemtarief
zand en grind) in het leven ge-
roepen begin jaren tachtig, om
zeep heeft geholpen! Deze zelfde
mensen die nu harde acties voe-
ren namen de grind voor maar
üefst ’ 1,50 tot ’ 2,50 onder het
bodemtarief mee naar Rotter-
dam en Amsterdam, onder het
motto: als wij de olieprijs er
maar uit hebben. Wy* hebben
geen boodschap aan de zand en
grindschipper, dieoverigens niet
geschikt is om droge lading te
vervoeren. Hebben deze mensen
toen hinder ondervonden van de
zand- en grindschipper? Ik denk
van niet, althans niet in deze
vorm. Nu wil men de zand- en
grindschipper dwingen zijn con-
tract te verbreken met de verla-
der, met het gevolg nog meer
schepen op de beurs, want die-
zelfde verlader heeft geen schip
meer nodig. Hy* zal andere mid-
delen ter hand nemen, bij voor-
beeld met eigen materiaal varen.

Kort samengevat, de acties in de-
ze vorm zijn ontoelaatbaar en
niet effectief zyn, te meer daar
door het gehele land via Den
Bosch en het wegvervoer met
duwbakken enzovoorts door-
gaat. Een van de grootste boos-
doener is de overcapaciteit,
mede veroorzaakt door de huidi-
ge sloopregeling. Wij mogen
thans aan slooppremie per jaar
een fors bedrag betalen, waar-
door de schepen die al jaren rijp
voor de sloop waren toch niet
meer zouden gaan varen. Nu
worden zy gedeeltelijk vaarklaar
gemaakt voor 10 reizen, daarna
worden ze gesloopt, de siooppre-
mie wordt ontvangen en de ge-
sloopte tonnage wordt dan zo
snel mogelijk weer op de markt
gebracht met als gevolg steeds
meer schepen, dank zij de sloop-
premie. Mede hierdoor graaft de
schipper zyn eigen graf, opge-
drongen door de overheid. Kri-
tiek op dehouding van depolitie
heb ik niet. Deze mensen doen
hun werk zoals van hogerhand
wordt opgedragen. Wel heb ik
wat moeite met deuitspraak van
bepaalde overheidsfunctionaris-
sen, als een schip met eieren
wordt gekogeld wat part nog
deel heeft aan de huidige situa-
tie, dat het toch allemaal wel
meevalt. Dus eenieder heeft nu
het recht, wanneer hij het met
een bepaalde persoon niet eens
is, het zy' op de vaart het zy* op
de weg (b.v. voor een stoplicht)
hem te bekogelen met eieren om
zodoende zijn mening te vertol-
ken. Een andere uitleg kan ik
hieraan niet geven, en daar
plaats ik toch de nodige vraagte-
kens by. Rest mij nog te vermel-
den dat ik het met enkele punten
van de actievoerdes wel eens
kan zyn, maar actie voeren in de-
ze vorm is voor mij taboe en kan
mijn inziens alleen leiden tot
veel werkverlies. En daar is nie-
mand by gebaat!

WERKENDAM B. van Berchum

Clubliefde
Beste heer Vestjens, de naam
zegt het al. Hoe de wind waait,
waait mijn Vestje(ns). Naar aan-
leiding van uw ingezonden stuk
over clubliefde in het Limburgs
Dagblad van 23 juli deel ik u het
volgende mede. Steeds wanneer
ik ingezonden stukken lees,
voorzien van uw signatuur is het
meestal lachen geblazen. Niet zo-
zeer omdat u de stukjes voorge-
kauwd krygt, maar meer om de
ondeskundigheid in de schrijf-
wijze. Op de eerste plaats kan ik
u geruststellen, omdat het stuk
over Schaffhausen van 17 juli
van geen kant klopt. Wij zijn na-
melijk in het bezit van andere
getekende stukken. Om de club-
liefde waar u het over had aan de
kaak te stellen het volgende: a.
Haan is nu al plusminus 10 jaar
by Roda JC en speelt wanneer
men hem dat vraagt altijd voor
het tweede elftal en meestal
scoort hij dan een of twee doel-
punten, b. Haan is semiprof(!)
maar traint by' Roda al die jaren
als fullprof - dus 20 uur per
week extra voor de club. c. Haan
heeft meer dan eens de jeugd
van Roda in het verleden gratis
getraind. Is dat clubliefde of
niet, of zie ik dat verkeerd heer
Vestjens ?
De dankbaarheid van de kant
van Roda bleef dan ook niet uit.
Onze regiojongens Vander-
broeck, Broeders, Van de Luer
en Haan, daar werd ontslagvoor
aangevraagd. Menslievende club
dat Roda JC, hè heer Vestjens?
Tot slot, probeer in het vervolg
uw eigen visie op papier te zet-
ten. Van de andere kant hoop ik
toch ook weer dat u na vandaag
niet stopt, omdat ik ontzettend
graag humor lees...
LANDGRAAF Joep Haan

Silicose
Kennelijk is het danzover dat nu
eindelijk ook de weduwen van
ex-mijnwerkers van de overle-
den silicosepatiënten in aanmer-
king komen voor de eenmalige
uitkering van ’ 20.000,-. Maar ik
schrik van de mededeling dat al-
leen zy, van wie de echtgenoot
na 17 december 1992 is overle-
den, daarvoor in aanmerking
komen. Het is toch te gek voor
woorden dat zon extreme affaire
(want dat is het inmiddels ge-
worden) van willekeur afhanke-
lijk is. Moet het niet zo zijn dat
alle weduwen hiervoor in aan-
merking dienen te komen? Ik
ben ervan overtuigd dat de So-
cialistischeParty (SP) en ook de
FNV, met name de heer Steke-
lenburg, het hiermee niet eens
zyn. Zy hebben door hun inzet
al zoveel bereikt, dat ook dat ad-
dertje onder het gras wordt weg-
gehaald. Daar heb ik alle ver-
trouwen in, na vele telefoontjes
en schriftelijke en mondelinge
contacten met deze instanties.
Zy zitten niet stil en laten dit
niet zomaar op zich afkomen.
Een stukje recht zal zegevieren:
en volkomen terecht!
HEERLEN H.J. Vestjens

postbus .'il00

Raadslid
In het Limburgs Dagblad van 20
juli jl. doet een raadslid uit
Vaals, de heer Meertens, wel
heel krasse uitspraken onder de
titel 'Vreemdelingen' ten opzich-
te van het hier in Nederland en
Vaals te voeren vreemdelingen-
beleid.
Begry'pt dit raadslid wel dat deze
uitspraken precies die uitspra-
ken zijn, die ook door de Cen-
trum Democraten worden ge-
daan en dat deze uitspraken de
Centrum Democratenin dekaart
spelen?

Ik adviseer het raadslid eens het
programma van D66 'In goede
banen' te lezen. Dan kan hij le-
zen dat wetenschappers van het
CBS en Planbureau verkondigen
dat Nederland beslist niet vol is
en Europa ook niet. Er kunnen
nog best vele buitenlanders bij.
VAALS J, Merkx

Paus
Hierbij wil ik reageren op een ar-
tikel d.d. 20-07-93 waar u schrijft
over de paus als duiveluitdrijver.
Als de paus die macht bezit, dan
heeft hij die van God gekregen.
Dan moet de paus toch ook bij
machte zijn om de duivel bij
zichzelf en in het Vaticaan uit te
bannen en te verdrijven. Dan
staat de paus open voor Gods
bedoelingen nu in deze tyd en
luistert hy ook naar de bood-
schappen van Maria die hy nu
aan zijn laars lapt. Want niet de
paus huilt, maar God huilt tra-
nen van bloed over zyn dienaar
die zyn hoofd niet wil buigen-
Door alle tijden heen hebben ze
zich verzet (de almachtigen der
aarde) door hun bestuderingen
van de godgeleerdheid. Maar
God werkt toch anders als de
grote heren gedacht hebben.
Ze laten Jezus nu nog altyd aan
het kruis hangen. Maar Jezus
leeft echt, dat is mijn grote erva-
ring. Nu mag ik zien in welke
tijdperk dat we zitten, het tijd-
perkvan het beest, de duivel, die
de Vrouwe met haar gouden
kroon met haar kind Jezus ver-
jaagd heeft naar de woestijn. Dit
wordt de grote openbaring aller
tijden, datgene wat God voorbe-
reidt in Medjujorge.
LANDGRAAF

M. Doensen-Triepels

Mgr. Wiertz 6
Op zyn eerste persconferentie
zei onze pas benoemde bisschop
mgr. Wiertz dat hij het een na-
deel vindt dat hy' geen vaktheo-
loog is. Maar ook dat vind ik -
persoonlyk - een voordeel van
onze nieuwe bisschop. Ik ver-
denk steeds meer de theologen
ervan, uitgezonderd Sint Pau-
lus(!), dat zij er steeds weer op
uit zijn om langs 'wetenschappe-
lijke' weg het mysterie te doen
ophouden mysterie te zijn, met
als gevolg eeuwenlang dispute-
ren en onderling gekrakeel, dat
nauwelijks of niets heeft opgele-
verd.
HEERLEN Hub Scheeren

Meibeweging 2
Naar aanleidingvan de ingezon-
den brief 'Meibeweging' d.d-
-22-07-93 wil ik het volgende zeg-
gen. Mijnheer P. ter Laak eil
menig ander mens zouden et
goed aan doen de bijbel (NieuWe
Testament) ter hand te nemen e» 1

uit detweede brief van Petrus 3.
1 tot en met vers 17 te lezen.
BRUNSSUM mevr. A.Kelle**"
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Haarscheurtjes in staartenFokker 100’s
!^OL - Alle Fokker 100's

j ingrijpend worden aange-
lat er in onderdelenvan de
haarscheurtjes kunnen ont-
Be haarscheurtjes werden

in een deel van de
,j**a langdurige tests met een

fc: °P Schiphol, aldus Fokker-
\^t R. den Hertog in het
L^anse luchtvaartblad Flight.
\^ om 140 toestellen.
Vj ""^oordvoerder B. van Veen
lOi? *■ aat &e haarscheurtjes
Afstaan na 180.000 vluchten.
% cc "Keer zoveel als de nor-
i v ensduurvan de Fokker 100.

jCscheurtjes in een deel van
x^l ontstaan door de grote
jvij **- op het achterste deel van

1J>***uiq wordt uitgeoefend bij
JH^en. De vliegtuigbouwer
S h fe,3ruikers van deFokker

'tiv ei*icht dat aanpassingenaan
Jtj s*tel moeten worden uitge-
V°ordat er 15.000 landingen
!C Semaakt. Volgens een Fok-
\lh an gaat het om een veran-
Wj die per toestel 'enkele
*v etl dollarskosten.

Fusie verzekeraars
staat onder druk

Van onze redactie economie

LEEUWARDEN - De fusiebespre-
kingen tussen de verzekeraars Avé-
ro Centraal Beheer (AVCB) en In-
terpolis staan onder zware druk. In
kringen van Avéro-medewerkers in
Leeuwarden wordt rekening gehou-
den met het mislukken van de fu-
sie. Ad Muntz, directeur public rela-
tions van AVCB, schat de kansen
op 50 procent.

„Het optimisme is duidelijk ver-
minderd. We gingen er van uit dat
er 90 procent kans van slagen was.
Een aantal vraagstukken büjkt ech-
ter ernstiger dan aanvankelijk ge-
dacht." De AVCB-woordvoerder
wil niet in detail treden over depre-
cieze aard van de perikelen.
De beide coöperatieve verzekeraars
maakten bijna twee jaar geleden
hun fusievoornemen bekend. Inter-

polis, AVCB en de Rabobank, de
moedermaatschappij van de Inter-
polis, zeiden eind 1993 de fusie in
detail te willen hebben geregeld.
Voor de zomervakantie zouden in-
tern de hoofdlijnen van een aantal
belangrijke afspraken worden ge-
presenteerd. Dat is niet gebeurd.
Hieruit wordt afgeleid dat de be-
sprekingen vertraging hebben op-
gelopen.

In kringen van de verzekeraars en
de bank wordt vernomen dat de
moeilijkheden zich toespitsen op

twee kwesties: de zeggenschap van
de Rabobank in de nieuwe verzeke-
raar en de claim van de Katholieke
Boeren- en Tuindersbond. Deze be-
langenorganisatie was eigenaresse
van Interpolis, maar verkocht in de
jaren tachtig de verzekeraar voor
een bescheiden bedrag aan de Ra-
bobank in ruil voor blijvende zeg-
genschap. Die invloed dreigt volle-
dig te verwateren bij defusie tussen
Interpolis en AVCB. De Rabobank
en de boerenorganisatie kunnen het
niet eens worden over een afkoop-
som.

Een zo mogelijk nog grotere hobbel
vormen de wensen van de Rabo-
bank ten aanzien van haar toekom-
stige zeggenschap. Deze invloedrij-
ke financiële instelling, die by'
Interpolis de touwtjes volledig in
handen heeft, krijgt in het nieuwe
verzekeringsconcern (tweede op de
Nederlandse markt na Nationale
Nederlanden) niet meer dan een
minderheidsbelang.

De bank probeert in de bestuurscol-
leges van het beoogde nieuwe ver-
zekeringsconcern een zodanige
vertegenwoordiging te krijgen dat
haar belangen langs deze weg als-
nog voldoende worden gewaar-
borgd.
De afwijzende houding van AVCB
is onder meer ingegeven door het
feit dat zy* (omzet 1992 5,1 miljard
gulden) groter is dan Interpolis (om-
zet 3,6 miljard).

beurs
Vriendelijk
A^ERDAM - Op een vriende-
j-1 ]_ "ectenbeurs werd gisteren
*?.2jrsverse, maandag gevestig-
L\ o 'soersrecord van het jaar
JS-rj| koesterd en zelfs nog ver-h j De CBS-koersindex wist
St jil halve punt te klimmen
\w '70' De all3emene stem-
'Sw-*s aan devriendelyke kant
fis KNP, Polygram en Wol-
r^t VWer uitblinkers waren. De
Ag. "oopt op een rentedaling,
Cn* in Duitsland. De EOE-
\ s»oot 1,32 punt hoger op

?c6h5et °P de aandelenmarktOreerde zich op Koninklij-
h £ "-«e met f 287 miljoen met

* ?P'louders boven de rest
,A_ ' Be totale aandelenomzet
t'^th^ ®64 miljoen. Op de obli-
\ 'arkt werd f 1,7 miljard om-
\ :(Nou
JSe hoofdfondsen stalKNP de
n**Q n*Te Papiergigant klom
fSt. *^na 7 procent tot 34-6°*tSkJ11 bleef zich opmerkelijk
fC?enenwerdf i.soduur-tVi. f 57,70. Uitgever Wolters
>rj ; Werd f 1,40 omhoog ge-
fCaarf 95,50. Collega Else-Ne J 1 op f 137,30 en VNU

INit„ bescheiden met f 0,20
JHist ng °P f 124-60* °ok de
l^i» l Ahold mocht zich in een
h k-w^ngstelling verheugen.

*"""(" oV* werd f 1,60 opgekrikt

kSief
a' uit de gratie waren de

.%TV°ndsen. DSM zette de te-
V? 0 ft met f I'9o1 '90 voort tot
ii?<ler*d| eleggers zijnbang datde
ps ag vrij te geven halfjaar-
tii Vn i best zuüen -2"11*Duide-
V\ het fonds na de grote
'èf is Van vori6e week kwets-
L kipigew°rden. Akzo ging in
Vst e g van DSM mee en
v % r, verhes van f 0,90 slik-V f 185,80.

Hoofdfondsen v.k. tk
ABN Amro 59,50 59,90
ABN Amro A.inF. 85,00 85,10
ABN Amro L.Gr.F. 175,90 175,90
ABN Amro Obl.Gr.f. 199,00 199,00
Aegon 85,70 86,20
Ahold 92,70 94,30
Akzo . 168,70 165,80
Alrenta 248,30 248,30
Amev eert 72,50 72,00
BolsWes.c. 41,70 41,30'
CSM eert. 59,00 58,30
DordtschePetr. 167,20 167,00
DSM 96,60 94,70
Elsevier 136,30 137,30
Fokker eert. 18,70 18,80
Gist-Broc.cert. 46,40 46,30
Heineken 169,10 169,70
Heineken Hold. 148,50 149,00
Hoogovens nrc 39,90 38,70
Hunter Douglas 59,50 60,30
IntNed.Gr.c. 66,00 66,40
KLM 34,20 33,00
Kon.KNP BT 32,40 34,60
Kon. Olie 180,30 180,00
Nedlloyd 39,80 40,00
Océ-v.d.Gr. 53,70 54,00
Pakhoed eert. 42,30 41,20
Philips 31,30 31.20
Polygram 56,20 57,70
Postb.Beleggf. 62,40 62,50
RGFlorenteF. 127,50 127,50
Robeco 113,20 113,80
Rodamco 54,00 54,00
Rolinco 112,60 113,20
Rorentö 9230 92,20
Stork 38,40 37,10
Umiever eert. 189,90 190,20
VanOmmerennrc 37,60 37,60
Ver.BezitVNU 124,40 124,60
Wolters-Kluwer 94,10 95,50

Avondkoersen Amsterdam
Elsevier 137,40(137,30)
Heineken 169,90(169,70)
Kon.Olie 18030-181,50(180,00)
Philips 31,20 (31,20)
Unilever 19030-190,60(190,20)

Binnenl. aandelen
Aalbertslnd 49,00 47,80
ABNAmroHld.prf. 6,41 6,47
ACF-Holdingc. 40,80 41,00
Ahrend Groep c. 82,70 83,00
AsdOptionsTr. 11,60 11,00
Asd.Rubber 2,35 eAnt. Verff. 380,00
Atag Hold. eert 121,80 121,50
AthlonGroep 45,80 45,80
AthlonGroep nrc 43,80 42,00
Aut.lnd.R'dam 63,00 63,00
BAM Groep 93,00 93,00
Batenburg 134,50 134,50
Beers 111,90 111,90
Begemann Groep 38,00 37,70
Belindo 309,00 309,00
Blydenst-Will. 26,10 26,00

Boer Boekh. Kon. 21,00 21,90
BoerDeWinkelb. 72,50 72,50
Borsumy Wehry 95,40 95,00
Boskalis Westm. 31,80 33,00
BraatBeheer 27,80 27,90
Breevast 10,50 10,50
Burgman-Heybroek 1750,00 1550,00a
Calvé-Delftpref 825,00 820,00
Calvé-Delftcert 1257,00 1250,00
CinduIntern. 88,80 88,80
Claimindo 297,90 297,90
ContentBeheer 23,00 23,00
CreditLBN 27,40 27,40
Crownv.G.ceit 124,50 121,00
CSM 59,50 58,00
Delft Instrum. 19,00 19,00f
Dorp-Groep 33,20 33,10
Draka Holding 28,80 29,20
Econosto 20,60 20,40
EMBA 186,00
Eriks Holding 79,10 79,10
Flexovitlnt. 48,00 48,00
Frans Maas eert 52,00 51,60
FugroMcClelland 32,30 32,70
Gamma Holding 83,50 83,40
Gammapref. 5,80 5,80
Garzarellis 11,80 11,80
Getronics 37,50 37,40
Geveke 18,90 17,9»
Giessen-deN. 232,00 232,00
Goudsmit 28,50f 27,80a
Grolschcert. 36,10 36,40
GTI-Holding 160,00 160,50
Hagemeyer 89,80 89,70
HALTrustB 14,80e 14,90
HALTrustUnit 14,80 14,90
HBG 255,50 257,00
Hes Beheer c 20,30 20,30
Hoek'sMach. 72,00 73,00
Holl.SeaS. 0,25 0,25
Holl. Ind. M« 39,50 41,00
HoopEff.bank 9,20 8,90
HunterD.pref. 2,00
IHCCaland 31,50 30,70
InternatMueU. 56,50 56,00
Int.Ned.Groep 8,05 8,05
Kas-Associatie 50,20 50,00
Kempen&Co 10,40 10,50
Kiene Holding 83,60 83,60
Kondor Wessels 34,40 34,40
KBB 84,80 84,80
Kon.Sphinx 47,50 48,00
Koppelpoort 395,00 395,00
Krasnapolsky 165,00 160,00
Landré &Gl. 43,00 44,00
Macintosh 44,60 44,90
MaxwellPetr. 143,00 144,00
MoearaEnim 1468,00 1458,00
MEnimOß-cert. 18400,00 18400,00
Moolen Holding 35,90 35,80
MulderBoskoop 42,00 42,00
Multihouse 2,60a 2,60
Naeff 427,00 f
NAGRON 59,40 59,70
Nat. Inv. Bank 86,10 89,50
NBM-Amstelland 11,90 11,80
NEDAP 43,00 43,00
Nedcon Groep 63,80 63,80
NKFHolding 130,00 131,00

Ned.Part.Mjj 49,50 49,50
Ned.Springst. 6550,00a 6200,00 a
Norit 18,00 18,00
NutriciaGß 122,20 123,30
NutriciaVß 129,20 130,50
Njjv.-TenCate 74,00 74,00
OPGcert. 39,80 40,00 f
Orco Bank eert. 81,00 81,30
OTRA 264,00 265,00
PirelliTyre 15,10 15,20
Polynorm 119,70 119,50
Porc.Fles 30,50 29,80
Randstad 52,20 52,50
Reesink 85,00 85,00
Samas Groep 40,00 40,00
Sarakreek 13,10 13,10
Schuitema 1600,00 1590,00
Schuttersveld 30,00 30,00
Smit Intern. 2430 24,60
St.Bankiersc. 15,10 15,00
Stad Rotterdam e 39,60 39,60 e
TelegraafDe 115,80 116,30
Textielgr.Twente 74,00 7430
Tulip Computers 12,50 12,60
Tw.Kabel Holding 167,50 165,00
Übbink 84,50 84,50
Union 41,50 41,80
VereenigdeGlas 515,00 515,00
VolkerStevin 71,00 7130
Volmac 1830 18,40
Vredestein 12,00 12,10
Wegener 87,00 87,00
WestlnvestF. 5,80 6,00 b
Westlnv.F.wb 85,00 75,00 a
Wolters Kluwer 371,00 378,00
Wyers 1730 17,40

Beleggingsinstellingen

ABN Amro Aand.F. 90,50 90,50
ABNAmroAlbefo 54,00 5430
ABN AmroAmerF. 76,40 75,80
ABN AmroEur.F. 78,00 77,50
ABN AmroFarEF. 69,80 70,00
ABNAmroNeth.F. 95,80 96,70
ABN Amro rentdiv 161,10 161,10
Aegon Aandelenf. 41,00 41,70
Aegon Spaarplus 5,20 5,20
AldollarßFS 30,70 30,80
Alg.Fondsenbez. 244,00 244,00
Alliance Fund 9,90 9,90
Amvabel 110,60 110,60
AsianCap.F.s 5130 51,40
AsianTigersF. 8530 85,00
Asian Select. F. 82,00 82,00
AustroHung.F. 4,90 5,40
Beleg! Ned. 75,00 75,00
Bemco RentSel. 61,60 61,60
Bever Holding 2,80 3,00
CLNObLDiv.F. 117,70 117,80
CLNObLWaardef. 129,80 129,90
Delta Uoyd Inv. 30,90 30,70
DP America Gr.F. 35,70 36,50
EGFlnvestm. 134,50 136,00
EMF Rentefonds 84,30 8430
Eng-Holl.Bel.Tl 11,00
Envir.GrowthF. 45,80 4630

Esmeralda part. 36,70 3730
Eur.Ass. Trust 7,30 7,30
EMS Growth Fund 105,70 105,90
EMS IncomeFund 100,20 100,50
EMS Offsh.Fund 105,80 106,10
EOE Index Fnd 362,00 366,00
Euro GrowthFund 51,60 51,80
Euro SpainFund 8,10 8,10
FarEastSeLF. 73,60 74,00
Gim Global 63,50 63,80
Groeigarant 1,49 1,50
HollandFund 76,70 76,60
HoU. Eur.Fund 5430 55,00
Holl. ObLFonds 140,50 140,50
HoU.Pac. Fund 123,10 123,60
Holl.Sel.Fonds 92,80 94,80
INGBnkDutchFnd 51,10 51,40
INGBnkGeldm.Fnd 58,32 5832
INGBnkGlobJAuid 5030 50,40
INGBnkOblig.Fnd 36,90 37,00
ING Bnk SpaardJ. 103,65 103,67
ING BnkRentegr.F 132,00 132,00
INGBnkVastg.Fnd 30,30 3030Innovest 64,10 6430
Interbonds 520,00 520,00
Intereffekt500 25,10 2530Intereffektwt 53,00 52,90
Investapart. 74,50 76,10
ISHimal.Funds 8,70e 8,70bJadeFonds 194,00 195,00
JapanFund 2030 20,50
Jap.lnd.AlphaF. 7482,00
Jap.Sectßat.Yen 5815,00
Korea Pac.Tr.l 9,80
Leveraged Cap 61,00 61.20
Liquirent 52,45 52,45
Mal.CapitalF.s 12,00 12,10
MeesObl.Div.F. 124,50 124,40
MexicoIncomeF. 2430 24,50
Mondibel 80,90 80,90
Natßes.Fund 74,40 75,40
NedufoA 158,50 158,50
Nedufoß 158,00 158,00
Nevas 6830 6830
Nevas 17cumpref. 64,00 64,00
NewAsia Fund 7,40
NomuraWarr.F. 031 035
Obam, Belegg. 295,00 296,00
OAMFRentefonds 15,35 1535
OrangeFund 22,10 22,10
PacDimensions 104,40 105,50
Pac.Prop.Sec.F. 33,50 33,60
Pierson Rente 126,10 126,20
Postb.Aand.f. 53,90 54,10
Postb.Obl.f. 53,00 53,00
Postb.Verm.gr.f. 61,40 61,40
Rentalentßel. 167,60 167,70
RentotaalNV 39,50 39,50
RG America F. 128,00 129,00
RGDivirentF. 54,60 54,60
RG EuropeF. 112,60 113,10
RG NettorenteF. 100,60 100,60
RG Pacific F. 121,90 122,60
RG SP Groen 62,50 62,50
RG SPBlauw 61,80 61,80
RG SP Geel 5930 59,40
RodinProp.s * 78,00 78,00
Rolinco cum.p 87,80
Schrod.lntPr.F 28,70 2930

Sci/Techs 1330 13,70
SuezLiq.Grf. 193,50 193,50
Technology Fund 17,00 17,00
Tokyo Pac .Hold. 236,00 235,00
TransEur.Fund 80,00 80,10
TranspacF. 372,00 367,00
Uni-Invest 20,10 20,10
Unicolnv.Fund 80,70 80,70
UnifondsDM 32,00 32,00
Vaste WaardNed 53,50 53,50
Vast Ned 104,70 105,00
VIBNV 58,90 58,90
VSB MixFund 58,10 58,10
VSBObl.Gr.f. 110,80 110,80
VSBRenteFonds 110,80 110,80
WBO Intern. 75,40 76,00
WereldhaveNV 105,70 106,50
Yen ValueFund 88,00 89,00
ZOMFloridaF.» 29,00 a
Zonnespectrum 9,30 9,30

Parallelmarkt
Alanheri 27,70 27,70
ABF 116,50 116,50
ASN Aandelenf. 51,80 51,90
Austria Global 1137,00 1137,00
Biogrond Belegg. 10,70 10,70
Comm.ArgeusF. 96,30 9630
Comm.BenacusF. 97,10 97,00
ComiaCeaF. 97,10 97,00
DeDrieElectr. 11,10 11,10
Delta UDollarf. 68,00 68,30
Delta UoydECU 5930 59,30
Delta Lloyd Mix 68,40 68,80
Delta LloydRent 62,40 62,50
Dico Intern. 63,60 62,80
DOCdata 2,40 2,30 e
Ehco-KLM Kleding . 32,50 32,40
E&LBelegg.l 76,50 76,90
E&LBelegg.2 80,20 80,40
E&LBelegg.3 113,40 113,40 "E&LBelegg.4 8230 82,50
E&LKap.RenteF. 117,50 117,50
GermanCityEst 30,70 31,00
GoudaVuurvast 51,50 51,50
Heivoet Holding 27,50 27,50 b
Holland Col. 49.50 49,50
Inter/ViewEur. 3,50 3,50
Kühne+Heitz 29,10 30,00
ManagementShare 2,60 2,60 a
Neways 5,40 5,40
OhraAand.F. 58,20 58,80
Ohraüq.GrF. 5230 52,30
OhraObl.Df. 5730 57,30
OhraObl.Grf 54,80 54,80
OhraOnr.G.F. 63,50 63,50
OhraTotaal F. 57,60 57,80
Pan Pac. Winkel 10,30
P&CGroep 91,00 91,00
PieMedical 3,90 3,90
Pitcher 41,10 41,20
SatcomHold. 26,10 26,10
Simac Techniek 10,80 10,80
SuezGr.Fund 53,10 53,10
VHS Onr. Mg 3,60 3,50
Welna 34,30 3430
Wereldhave 4,30
Wolff 69.60 69,60

Parallel top-15
Artu Biologicals 5,10 5,10
Bergh.Pap. 34,40 34,50
Besouw.van 29,10 29,10
FreeRecord 21,30 2130
Gelderse Pap. 51,00 51,00'Groenendijk 26,90 2730
Grontmü 46,50 47,00
LCICompuLGr. 2,50 2,60
Melle.vannrc 60,70 59,20
Nedschroef 5730 57,50
OrdinaBeheer 14,30 14,30
SligroBeheer 6330 63,30
Vilenzo 34,00 34,00
Welna 34,30 3430
Weweler 27,10 26,40

Wall Street
alliedsignal 69% 69%
amer.brands 331/- 33%
amer.tel.tel 64% 64'A
amococorp 53% 54Va
asarcoinc. 18% 18%
bethl. steel 18% 14%
boeingco 38% 38%
can-pacific 15' A 15%
chevron 87% 87%
chiquita 10% 11%
chiysler 44% 44%
citicorp 32Vb 33
cons.edison 36Ve 36
digitequipm. 37-A 37%
dupontnemours 49% 48%
eastmankodak 51' A 51 Ve
exxoncorp 65% 66%
ford motor 52% 51'A
gen.electric 98% M%
gen. motors 47% 47
goodyear 43 y8 42%
hewlett-pack. 75% 75%
intbus.mach. 42% 45%
int.tel.tel. 88 87%
kim airlines 17% 16%
mcdonnell 86% 84
merckco. 32Ve 32Ve
mobil oil 72% 72%
penn central 37% 36
philips 16 16
primerica 53 % 53%
royal dutch 93 Vé 93%
searsroebuck 50% 49%
sfe-south.pac. 18 17%
texaco mc. 62% 62%
united techn. 54% 54%
westinghouse 16% 16V4
whitman corp 14' A 14%
woolworth 25-/2 24%
Advieskoersen
amerik.dollar 1,875 1,995
austr.dollar 1,25 1,37
belg.frank(loo) 5,28 5,58
canad.dollar 1,450 1,570
deensekroon (100) 27,65 30,05
duitsemark (100) 109,80 113,80
engelse pond 2,77 3,02
finse mark(100) 31,70 3430
franse frank (100) 31,45 3430

Griekse dr. (100) 0,73 0,91
iersepond 2,59 2,84
Mlire(10.000) 11,00 12,70
jap.yen(lo.oOO) 177,50 183,50
noorse kroon (100) 24,90 27,40
oost.schill.(100) 15,69 1632
port.escudo(lOO) 1,04 1,22
spaanse pes.(100) 1,30 1,48
turkse lira (100) 0,0130 0,0200
zweedsekr. (100) 22,50 25,00
zwits.fr. (100) 124,75 129,25
Wisselmarkt

amerik.dollar 1,93675-1,93925
antillgulden 1,0800-1,1100
austr.dollar 1,3075-1,3175
belgfrank(lOO) 5,4235-5,4285
canad.doüar 1,50825-1,51075
deensekroon (100) 28,915-28,965
duitsemark(100) 112,4000-112,4500
engelse pond 2,8940-2,8990
franse frank (100) 32,905-32,955
griekse dr. (100) 0,76804,8680
hongk.dollar(100) 24,9050-25,1550
iersepond 2,7100-2,7200
ital.lire(10.000) 12,035-12,085
jap.yen(10.000) 181,460-181,560
nwzeel.dollar 1,0650-1,0750
noorsekroon (100) 26,335-26,385
oostenr.sch.(loo) 153710-15,9810
port. escudos (100) 1,1030-1,1430
spaanse pes.(100) 1,3970-1,4070
zweedse kr. (100) 24,115-24,165
zwits.frank(loo) 127,375-127,425
e.e.u. 2,1820-2,1870

IndexAmsterdam
CBS-koersindex(1983=100)
algemeen 233,20 233,70
idexcl.kon.ohe 218,80 219,70
internationals 237,10 236,80
lokale ondernem. 230,90 232,30
id financieel 188,00 188,90
idniet-financ. 273,30 275,10

CBS-herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 355,40 356,10
idexcl.kon.oUe 312,10 313,40
internationals 377,50 376,90
lokale ondernem. 330,90 332,90
id financieel 304,40 306,00
idniet-financ. 365,10 367,50

CBS-stemmingsindex (1983=100)
algemeen 119,20 119,20
internation 118,20 117,10
lokaal 119,20 119,40
fin.instell 143,50 143,90
niet-financ 114,50 114,70
industrie 116,50 117,10
transp/opsl 8930 88,60
Goud en tilver
Goud onbewerkt 24,250-24,850, vorige
24,100-24,700, bewerkt 26,450laten,vorige
26,300 laten
Zilver onbewerkt 280-350, vorige 270340,
bewerkt 390 laten, vorige 380 laten.

Dow Jones

Industrie 3565,46
-234

Optiebeurs
Mrie omzet v.k. ».k.

abnamro c okt 55,00 417 4,80 5,00
abnamrocokt 60,00 1273 1,40 1,50
abn amro pokt 57,50 360 1.30 130
ah c okt 95,00 230 230 2,80
akzo paug 160,00 266 1,20 1,50
akzo pokt 160,00 212 2,70 330
dsm cj96 75,00 158 2830 2630
dsm pokt 85,00 165 1,90 2,40
dsm pokt 90,00 371 3,20 3,90
dsm pjan 85,00 311 3,50 a 3,90
coc caug 325,00 280 11,50 b 11,70
coc caug 330,00 164 7,70 b 8,00
coc caug 335,00 519 4,30 4,50
coc caug 340,00 180 2,20 b 2,30
coc caug 345,00 178 1,10 1,00
coc c scp 340,00 377 3,70 4,00
coc cn94 290,00 325 51,00 a 52,00
coc paug 325,00 413 1,50 1,40
coc paug 330,00 465 2,70 2,50
coc paug 335,00 274 4,30 4,00
coc psep 325,00 478 3,50 3,20
coc pokt 340.00 208 11,40 a 10,70
coc pjan 300,00 554 3,00 2,80
coc pjan 320,00 238 6,00 a 5,80
fokker cokt 17,50 268 1,80 1,90
gist cokt 45,00 223 2,80 2,90
kim c096 40,00 184 5,50 5,10
kim pjan 32,50 175 2,00 230
kpbt cokt 30,00 670 3,50 5,00
kpbt cokt 32,50 353 1,70 3,40
kpbt cokt 35,00 287 1,00 1,80
kpbt cjan 35,00 272 1,80 2,70b
kpbt pjan 32,50 187 2,40 1,80
nij caug 104,00 18500 o,Boa 0,50
nij cfeb 105,00 18500 I,loa 0,90
olie caug 185,00 171 1,30 1,10
olie cokt 185,00 286 2,40 2,40
olie c094 145,00 270 38,50 3830
phil caug 32,50 245 0,50 0,50
phil c okt 30,00 616 2,50 2,50
phil cokt 35,00 179 0,60 0,60
phil c095 20,00 1335 13,00 13,00
phü c096 35,00 242 5,00 4,90
phil paug 30,00 377 0,60 0,60
phil pokt 30,00 327 1,00 130
phil p095 20,00 250 0,80 0,80
tops paug 590,00 642 1,00 1,00
tops paug 610,00 671 4,30 5,30
unil c aug 195,00 324 I,Boa 1,70
unil paug 185,00 320 1.20 130

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

Al maanden interesse voor Oostduits metaalconcern
Begemannaast op wagonbouwer

j^TERDAM - Het conglomeraat Begemann onderhandelt
fanden met de Duitse Treuhandanstalt over overneming

de Deutsche Waggonbau Aktiengesellschaft (DWA), ge-1
'Sd in het oosten van Duitsland. Dat heeft Dietrich'Jpch, directeur van het secretariaat van de raad van bestuur

quWa, gisteren gezegd. DWA is nog een van de laatste gro-
°stduitse concerns die bij deTreuhandanstalt op de plank
jj**». De Duitse Treuhandanstalt heeft de sanering en priva-

van Oostduitse staatsbedrijven bijna rond.
?*"*i van DWA wordt gevormd
y'Jfwagonfabrieken in de twee. uUse deelstaten Sachsen en
"^ft-Am-ialt. Bovendien omvat
I log drie componentenbedrij-
tlei!°or assenlagers, draaistelleniJ^ronische apparatuur) en een
l>°eks- en ontwikkelingsinsti-'f Berlyn.
5 °°fdkantoor van DWA is'ge-
C** in Berlijn. Het concern teltIj'ftteel 9.300 werknemers enk"*** 1992 2 miljard mark om.
"S^n leverde DWA op grote

aan de lidstaten van de Co-
d " het voormalige handelsver-
"J^ft socialistische landen. Het

probeert zich nu meer en
■j.?P Duitsland en West-Europa
nten. „Desondanks is DWA

nog voor vijftig procent afhankelijk
van de afzet in Oost-Europa", aldus
Papsch. Het bedryf is onder meer
actief in de landen van het Gos.
De Railgroep (omzet circa f 600 mil-
joen) van Begemann bestaat uit vijf
groepen, een groep voor aandrijvin-
gen voor trams, treinen en metro's,
voor aandrijvingen voor kranen,
een industriële automatiserings-
groep, een groep motoren en gene-
ratoren en een onderhoudsgroep.
De divisie telt zon 1.700 werkne-
mers. Holec (omzet f 260 miyoen
met 1.000 werknemers) is vooral ge-
specialiseerd in motoren en genera-
toren.

Sinds de Wende, de val van het
communistische regime in deDDR,
heeft DWA 500 miljoen mark geïn-
vesteerd in de sanering van het
bedrijf. In 1990 werkten er by* DWA
nog zon 24.000 mensen. DWA wil
het personeelsbestand nog verder
verminderen tot 2.000. In een aantal
bedrijven, onder meer in Dessau, is
momenteel sprake van zeer weinig
activiteit wegens gebrek aan orders
en wordt maar een deel van de
week gewerkt. In de wagonbouw is
sprake van overcapaciteit en verder
wordt de markt gedrukt door de
neergaande conjunctuur.

economie

V&D: geen winkeldief,
meer achter de kassa

J°TTERDAM - Jonge winkel-
den die via een alternatieve'"tfwillen boetenvoor hun mis-

j?P.zijn niet langer welkom in
.**kinkels van Vroom en Drees-
jj^n Nederland. In een telex

L^alle filialen heeft de bedrijfs-
J-^ng laten weten dat de te-
'erkstelling van 'Halt-klantjes'
.f-WddeUijk moet worden be-

"j^'gens woordvoerder P. vanJ*kum van Vroom en Drees-
k !*n pikt het personeel het ex-
jjjnient niet langer. „Het valt
J*te verkopen aan de men-
A' legt Van Bakkum uit. „Aanene kant worden onze eigen

mensen op staande voet ontsla-
gen als ze zouden worden be-
trapt op diefstal. Aan de andere
kant haal je winkeldieven bin-
nen. Dat geeft wrijving." Met de,
beslissing volgt V&D het stand-
punt van de Raad voor het Fi-
liaal- en Grootwinkelbedrijf
(RFG).

Halt Nederland is teleurgesteld

over de beslissing van V&D. In
een boze brief aan de RFG
schryft het: „Wy betreuren deze
gang van zaken ten zeerste. Het
is buitengewoon teleurstellend
dat de goede samenwerking op
lokaal niveau tussen de groot-
winkelbedrijven en Halt-bureaus
wordt afgebroken. Met het oog
op het gewenste doel 'bestrijden
en voorkomen van winkeldief-

stal' is deze ontwikkeling onbe-
grijpelijk." Halt-directeur A. van
Hees is ook gepikeerd omdat de
winkeliers volgens haar geen en-
kel overleg hebben gevoerd met
Halt.

Het idee achter de Halt-werkwij-
ze is dat jongeren de schade her-
stellen die ze door misdadig
gedrag hebben aangericht. Zo
kunnen ze strafvervolging ontlo-
pen. Eerst gold dat alleen voor
vernielingen, graffiti, verboden
vuurwerkbezit en dergelijke,
maar nu komen ook winkeldie-
ven in aanmerking. In ruim zes-
tig procent van de gevallen bleek
de procedure succesvol.

Topman klaagt over
’oorlog’tegenVW

HAMBURG - Er wordt op het ogen-
blik een internationale economi-
sche oorlog gevoerd om Volkswa-
gen te breken. Dit heeft Ferdinand
Piëch, topman van het Duitse auto-
concern Volkswagen, gezegd in een
vraaggesprek met het Duitse week-
blad Stern. Piëch doelde daarmee
op de verdenkingen die zijn geuit
aan het adres van zijn inkoopdirec-
teur, José IgnacioLopez de Arrior-

tua. Lopez zou bij zijn overstap van
General Motors, 's werelds grootste
autoproducent, naar VW geheime
documenten hebben meegenomen.

Er is een intern onderzoek gaande
om na te gaan of er bij de bedryfs-
documenten „iets tussendoor is
geglipt". Als dat het geval is, gaat
VW zelf naar de openbare aankla-
ger, zo betoogdePiëch.
Hij sloot niet uit dat pas in een later
stadium voor Lopez belastende do-
cumenten zijn ingesloten by' de
papieren die aan de procureur-
generaal zijn overhandigd. „Ik ken
de onder ede afgelegde verklarin-
gen van myn medewerkers en zie
een grootverschil met wat aan justi-
tie is overhandigd. Hier is een strijd
gaande tussen twee grote autocon-
cerns tegen de achtergrond van een
economische crisis."
De VW-topman nam zyn inkoopdi-
recteur weer in bescherming. Het
gaat er niet om dat het imago van
VW al dan niet wordt geschaad,
maar het gaat er om dat VW Lopez
nodig heeft om als grootste auto-
concern van Europa te overleven.
Lopez is een Europeaan, dieeist be-
ter te zyn dan de Japanners. Deze
eis wordt maar zelden gesteld, aldus
Piëch.

munt uit
Olieterminal

Texaco verkoopt een deel van
zijn belang in de Rotterdamse
ruwe-olieterminal TEM, de Te-
xaco/Esso Maatschap, aan
Aramco Overseas in Leiden,
een volledige dochteronderne-
ming van de Saudi Arabian OU
Company. De Saudische staats-
oliemaatschappy krijgt zo voet
aan de grond in de opslag van
en de bevoorrading met ruwe
olie in Noordwest-Europa.

BMW
Niet alleen de vermindering'
van de autoverkoop, maar ook
de relatief sterke koersdaling
van diverse munteenheden
hebben ertoe geleid dat de
winst van de Duitse autoprodu-
cent BMW in de eerste helft
van dit jaar met byna veertig
procent omlaag is gegaan tot
255 miljoen mark. Door de ver-
mindering van de vraag op de
automarkt verkocht BMW met
277.200 auto's 9,9 procent min-
der dan in de eerste helft van
vorig jaar.

Philips
Philips heeft de SEC, het or-
gaan dat toezicht houdt op de
effectenhandel in de VS, laten
weten de komende twee jaar
1,5 miljard dollar aan langlo-
pende schuldpapieren te willen
uitgeven ter vervanging van
kortlopende schulden. Daar-
mee moeten de financierings-
lasten van Philips worden
gedrukt.

Rucanor beboet
wegens fraude

ROTTERDAM - Politierechter De
Lange heeft gisteren het Nieuwer-
kerkse bedrijf Rucanor Central
Buying and Development bv een
boete van negenduizend gulden,
waarvan vijfduizend voorwaarde-
lijk, opgelegd. De rechter achtte
bewezen datRucanor zich schuldig
had gemaakt aan valsheid in ge-
schrifte door onjuiste of onvoiledi-
ge goederenaangifte te doen. Een
medewerker van Rucanor kreeg
voor ditzelfde misdryf een geldboe-
te van 3500 gulden, waarvan twee-
duizend gulden voorwaardelijk.
Rucanor maakte zich in de genoem-
de periode schuldig aan 38 fraudu-
leuze handelingen. De importeur
van sportartikelen voerde jacks in
vanuit Zuid-Korea en tassen vanuit
China. Omdat het bedrijf niet over
de juiste vergunningen beschikte,
werden luchtvaartrekeningen en
facturen vervalst.
Het vervalsen van papieren door
een medewerker van Rucanor ge-
beurde in overleg met een werkne-
mer van het expeditie-bedrijf Air-
Express in Schiphol, die zich bezig
houdt met douane-activiteiten.

Wavin
Wavin Profile gaat een strategi-
sche alliantie aan met de Britse
onderneming LB Plastics.
Laatstgenoemde verwerft een
aanzienlijk belang in de Duitse
dochteronderneming van Wa-
vin. Wavin Profile maakt
kunststof raam- en deurprofie-
len. LB Plastics is de grootste
Britse fabrikant van kunststof
raamprofielen.

Industriëlen
De ondernemers in de indu-
strie blijven pessimistisch. Ze
verwachten in de tweede helft
van dit jaar een vermindering
van de personeelssterkte met
1,9 procent. De bezettingsgraad
daalde vorige maand verder
naar 80,8 procent, het laagste
niveau sinds 1983, aldus het
CBS.

Niet genoeg roebels

" De centrale bank van Rusland heeft bewust haar bevoegdheden overschreden door bij
het vaststellen van het bedrag aan oude roebels dat voor nieuwe kan worden gewisseld
niemand te raadplegen. Dit heeft de president van de Russische centrale bank, ViktorGerasjtsjenko, gisteren gezegd. Onder d&bevolking is het besluit van Jeltsin om het bedrag
aan te wisselen roebels te vergroten, goed gevallen. De drukte bij de banken was in ieder
geval veel minder groot dan op maandag. Veel banken blijken echter nog niet over vol-doende nieuwe roebels te beschikken. Foto: AP

(ADVERTENTIE) ■
Ga nooit meer

als toerist
naar Frankrijk.

Ga voortaan als kenner. Want met het unieke boekje 'Alle Fransen
dragen een alpino' voelt u zich al snel thuis in het Franse leven.
U krijgt hetkado, zolang devoorraad strekt, als u voor ’ 500,- aan
Franse Francs haalt bij GWK.

Uniek boekje over Frankrijk kado
bij ’ 500/- aan Franse Francs. ISLéit"
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jipiccolo's
In deCramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postbank:lo3sloo
Bank: ABN-AMRO 57.75.35.935
Fax: 045-739204 of 739364

Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met één woord in
hoofdletters. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeter hoogte: ’ 1,35.
Afwijkende tarieven voor rubrieken Proficiat en
Vermist/Gevonden ’ 1,20 per mm, Onroerend Goed en
Bedrijven Transakties ’ 1,85.

Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal één woord in grotere letter (14-punts).
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo's en
illustraties zijnmogelijk. Prijs per millimeter hoogte per
kolom: ’ 1,85.
Advertenties onder nummer: ’ 7,50.
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4,75.
Prijzen zijn exclusief 17,5%BTW. Betaling contant of
met de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en mét
legitimatie.

Telefonisch opgeven

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

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

HetLimburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
bijna 250.000personen van 13 jaar en ouder.
(Bron Cebuco S-ummoScanner) 0930

Proficiat
Vught en Halder

40 jaar bij elkaar!
Een helefijne dag vandaag

Pa en Ma
en dit is nog niet a11e5....!!!

Liefs,
kinderen en kleinkinderen.

Personeel aanbod
Erv. SERVEERSTER biedt
zich aan voor bruiloften en
partijen. Telef. 0474Q-4495.
STUKADOOR biedt zich
aan voor werkzaamheden;
tev. voor al uw behang- en
schilderwerk. 045-214094.
En/aren SCHILDER/behan-
ger vraagt bijverdiensten in
aug./sept., regio Valkenburg,
Meerssen. Tel. 043-650345.
.

Personeel gewaagd
Bunij Bouwbedrijf BV vraagt met spoed colonne

METSELAARS voor Duitsland.
Melden bij Dhr. Bindels. Telefoon 045-217358.

Limburgs Dagblad
vraagt

Bezorg(st)ers voor
Voerendaal,

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

In de Cramer 37, 6411 RS Heerlen, telefoon 045-739330

Are you looking for a chance!
lt may not be your last but

the best. Take is!
Wir sind eine der führenden Marketing-Gesellschaften im

Tourismus, die sich im Expansionsprozess in Deutschland
befindet.

Wir suchen
Freundliche Mitarbeiter

mit guter Ausbildung, Initiative, Intelligenz, Selbstbewusst-
sein, positiver Einstellung, angenehmen und gepflegtem
Ausseren, die gerne mit reuten arbeiten, bereit sind alles zu
geben und sich weiterzubilden, urn eine steile Karriere zu
machen. Schul-Engjisch ist notwendig. Wir bieten ein ge-
hobenes Einkommen! Bewerben Sic sich noch heute unter
der Rufnummer:

Deutschland: 0211 /61078-13.
Wolf Europabouw vraagt
voor langdurige projecten in
Duitsland ervaren BETON-
TIMMERLIEDEN. Telefoon
045-214500 / na 13.00 uur
04499-4479 of 04499-4351.
Taxibedrijf zoekt CHAUF-
FEURS. Persoonlijk aan-
melden: Hompertsweg 12,
Landgraaf.
Wolf Europabouw vraagt
voor Duitsland: en/aren BE-
TONBOUWERS en hand-
langers. Tel. 045-214500,
na 13.00 uur 04499-4479 of
04499-4351.
Fa. WGW-Bouw. Voor di-
rect gevraagd voor Duits-
land METSELAARS/beton-
timmerlieden. Ook colonnes.
045-231336/230477. Hom-
merterweg 77, Hoensbroek.
Frituur MEDEWERKER-
(STER) gevraagd, voor 1 a 2
avonden per week met er-
varing. Tel. 045-231701.
FRITUREHULP met erva-
ring gevraagd. Tel. 045-
-726764 / 708230.
Op korte termijn hebben wij
plaats voor een enthousiast
parttime MEDEWERK(ST)
ER voor de winkel, plm. 26
uur. Ga je graag met men-
sen om, ben je creatief, wil je
in een jong enthousiast team
werken. Bel of schrijf naar:
Kwaliteitsslagerij Jan
Pinckaers, Dorpstraat 5, St.
Geertruid. g 04408-1245.
Gevraagd part-time VER-
KOOPSTER. Bekend met
de verkoop van textielprod.
vereist. Aanm. tsn. 17-18 u.
De Zwaluw, Dautzenbergstr.
29-31, Heerlen.
EUROBOUW zoekt nog
vakbekwame metselaars,
timmerlieden voor Duitsland.
Telefoon: 043-254669.
FRITUREHULP m/v ge-
vraagd liefst met ervaring,
(zonder ervaring niet soll.),
werktijden in overleg. Na
16.00 uur 045-715488.

LOODGIETER zoekt nog
een parttime-hulp (met er-
varing). Telef. 045-352044.
Gevr. per 1 augustus in
Centr. Vaals ervaren IN-
TERIEURVERZORGSTER
voor 2 uur per week op lan-
gere termijn, meer uren p.
wk. g 043-620291. Tijdens
kant.uren, vragen naar Mevr.
L. van Ijzeren.
Nette WINKELJUFFROUW
gevraagd. Slagerij Jeu
Lendfers, Hoofdstraat 221,
Hoensbroek. Tel. 045-
-212395 Of 04492-4798.
Gevr. HULP in de huish. 2 è
3 ochtenden/middagen
p.mnd. in Brunnsum. Br.o.nr.
B-04406, L.D., Postbus
2610, 6401 DC Heerlen.
Voor een hotel/restaurant in
het Heuvelland zoeken wij
een zelfst. werkend KOK,
voor de periode van plm. 3
maanden, in seizoen '94 ser.
vervolgmog. Eigen vervoer
noodzakelijk. Tevens zoe-
ken wij elektro-monteurs en
een VW-kantoormanager
met relevante opleiding en
ervaring. Info Start Valken-
burg, g 04406-16525.
SERVEERSTER gevraagd,
enige ervaring gewenst, plm.
25 uur per week, voor dag-
zaak. Br.o.nr. B-04410,
Limburgs Dagblad, Postbus
2610, 6401 DC Heerlen.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Te huur gevraagd
BELONING ’300,-. Te huur
gevraagd eengezinswoning
met 3 slpks. in Landgraaf of
omgeving, huur tot ’900,-.
Tel. 045-327357.
Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.
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Onroerend goed te huur aangeboden

Gevraagd!
Wij selecteren gratis een

goede huurder voor U.
Kantoor Maastricht

S 043-216509
Kantoor Sittard
S 045-375045

LOKAAL BEHEER O.Z.
Te huur gemeubileerde KA-
MER, pr.n.o.t.k. Na 16 uur
045-726564.
VALKENBURG, centrum
modern voll. inger. apparte-
ment, voor 1-2 pers.,
’900,-. S 04406-12934.

Nabij centrum HEERLEN,
lux. boyenwoning met apar-
te entree, ruime hal met ber-
ging, gr. dakterr. ged. over-
dekt, gr.woonk., ruime Amer.
keuken, 3 slpks., badk., toi-
let en wasr. Info 045-725588.
Ter overname aangeb.
mooie flat op ZESWEGEN,
direct te aanvaarden, huur
’B5O,- (voor net paar of al-
leenst. met werk). Evt. in-
boedel te koop. Inl. 04754-
-88127 of 04754-85610.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Onr. goed te koop aangeb./gevr.
i i i -■■■^■■■^■■■^■■■■■■■i n i ,-mm------. — —Snel en goed Uw huis verkopen?

Jos Storms O.G. Past. Vonckenstr.44 Geleen 046-742550
Geen Verkoop! Geen kosten

Te koop gevr. ouder
WOONHUIS met tuin (op-
knappen geen bezwaar). Tel.
046-753367.
HUIZEN gezocht voor bin-
nen- en buitenlandse kandi-
daten. Verkoper betaalt
geen kosten. Wijman &
Partners, g 045-728671.
VOOROORLOGS woonhuis
met spoed te koop gevraagd.
Prijs tot ca. ’150.000,-.
Telef. 045-714599 b.g.g.
04920-52667.
RIEMST-Herderen woon-
huis te koop. St. Jansstraat
10. Inl.: Maastrichterstr. 21,
Riemst (België). Telefoon:
09-32.12452994.
Te koop open BOUW-
PLAATS 7,22 are in nieuw-
bouwwijk, prijs n.0.t.k., gele-
gen te Lanklaar-Dilsen (B).
Telefoon 09-32.89762469.
HEERLEN, Schelsberg 149.
Woning met tuin en garage,
living 45 m2, eiken keuken
met app., 2 badkamers, 3
toiletten, 7 slpkrs. Moet van
binnen gezien wordenI
’195.000,- k.k. Wijman &
Partners. S 045-728671.

HEERLEN, te koop gescha-
kelde patiobungalow met,
onder architektuur, aange-
legde tuin. Ind.: beg.gr.: hal,
woonk. mcl. keuken 36 m2,
met zwarte granietvloer,
slpk., toilet, badk. met ligbad,
bergkast, inp. bereikb. ber-
ging. 1e Verd.: 2e slpk.
Vraagprijs ’189.000,- k.k.
Bezichtiging na telefonische
afspraak -a 045-723786.
Te k. mooie vrijst. WONING
(9.53a.) Grotestr. 81, Boor-
sem-Maasmechelen(B):
binnenpl., cv., wijnkelder,
zitk., eetk., badk., hal. 1e
verd.: 4 ruime slpk. 2e verd.:
zolder. Vraagprijs:

’ 220.000,-. Inl. 09-32.89.
765516 of 764641.
Vooroorlogs WOONHUIS
met spoed te koop gevraagd,
opknappen geen bezwaar.
Telefoon 040-128897.
Te koop 2 BOUWPLAAT-
SEN plus achterliggend wei-
land. 1e Bouwplaats 8A 83
ca + 7A 15 ca. 2e Bouw-
plaats 8A 52 ca + 7A 50 ca.
Gelegen: Grotlaan 123,
Neeroeteren (België) Kon-
taktadres. S 09-32.896507.

Zoekt u een andere vloer?
VLOERENCENTRUM
" kurkparket
" laminootporket
" houtparket
" natuursteentapijt
" glasfibertegels

Openingstijden:
_-oXi^____ maandag gesloten

\^^^S dinsdag f/m vrijdag
<AH 13.3018. 00 uur

' r zaterdag
09. 30-16.3Ouur
donderdag koopavond

Venlo, Tegelseweg 10, tel. 077-541839
Roermond, Markt 26, tel. 04750-17354
Heerlen, Akerstraat 32a, tel. 045-718562
Maastricht, Rechtstraat 65a, tel. 043-252228

Bouwmaterialen & Machines
Betonmortel

Ook tijdens bouwvakantie en zaterdags 'Tel. 09-49.2451.67031. (
Ook tijdens de bouwvakvakantie levert (

van Dongen Limburg Beton B.V.
betonmortel '. Telefoon 043- 252222. ,

ZOMERAANBIEDING op=op
v.a. Div. licht besch. nieuwe
binnendeuren v.a. ’4O,- t/m
’lOO,-. Buitendeuren plm.
’lOO,- t/m ’200,-. Div.
soort, dakleer ’lO,- t/m
’4O,- per rol. Rollen van 4 a
5 mm dik, 7,5 t/m 10 m lang
met of zonder leislag ’50,-
-t/m ’65,- per rol. Top kwali-
teit laminaat parket ’40,-; B
keus ’25,- per m2. Isolatie 4
cm ’3,- per m2. Grote af-
name extra korting. Renne-
migerveldweg 70A, Heerlen.
Telef. 045-727742.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt
u uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

———————————*—————mm*^ ■Landbouw ,
ONDERDELENBANK. Tel !
04493-2715. .
Te k. jonge LEGKIPPEN, te- 'yens mestkuikens regelma-
tig leverbaar. Vaesrade 43, i
Nuth. Tel. 045-241284. ;
Te k. gevr. SLACHTVAR- .
KENS, zeugen, stieren en .
koeien. Jan Heunen, Kerk- ;
weg 83, Puth. Tel. 04493- ■1843 of 06.52-980488. 'Te k. FOX-recreatie merrie, "Hannoveraan, stokmt. 1.69'm. met Duitse en Nederl. j
papieren, gefokte veulens te (bezichtigen. Geen tel. prijs- -opgave. Telef. 04493-4283.

Reparaties J
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch.
Landgraaf. Tel. 045-314122
TEBBEN koeltechniek koel-
kast/diepvriesreparaties met
garantie. Voor part. geen
voorrijkosten. 045-460471.
TVA/IDEO defect? Snelle en
vakkundige reparaties.
Meestal binnen 1 dag klaar.
E + E Electronica, Serva-
tiusstraat 2, Treebeek-
Brunssum. Tel. 045-231340.

KOELKASTREPARATIE. ~(
Geen voorrijkosten en gar. IVroko 045-441566/461658. <
TOENRBREKERS wasau- I
tomaten. Wasmach., dro- |
gers, vaatw. en stofz. Ver- I
koop en reparatie. Groot ■assort. Miele gebr. onderd. 'Telefoon 045-325819. ,
Diepvries en KOELKAST- .
REPARATIE zonder voorrij- ,
kosten. Bel Geleen 046- ■745230, 24 uurs-service.

Winkel & Kantoor '— ii i i ■■— ■ i-n. ■ ■— in — 'Kassa's in de aanbieding
Nieuwe-Occasions-Koop-Lease-Huur. 'Roltex, alles voor Winkel & Kantoor.

Daelderweg 25, Bedr.terrein Horsel, Nuth.
Telefoon: 045-242880. <

Bedrijven/Transacties- . ■■ - ■ . i M ui ■■■■■■■■—■■■■■■■■■■—.—*.■_

Aken
Kantoorruimte te huur voor direkt, 250 m2, 1e etage met lift.

Huurprijs 12 DM per m2netto. Gelegen aan hoofdweg op
Handelsterrein Dresdener Str./Rotter Bruch, vlakbij de stad |

en autosnelweg. Telefoon: 09-49.241.502489 of br.o.nr. |
B-04404, Limburgs Dagblad, Pb. 2610, 6401 DC Heerlen, i

Vrijdag en zaterdag a.s. *

Opheffingsuitverkoop
verkoop van alle winkel- en magazijnvoorraad tegen halve
prijs. Tevens te koop Minolta Copier mcl. toner, papier voor

10.000 kopieën, voor ’ 1.900,-.
Kantoorboekhandel Hendriks, Hogeweg 32, Voerendaal.

SPAARBRIEfBEURS Eind-
hoven, 040-457080. Dis-
crete verzilvering van
waardepapieren aan toon-
der. Advies voor discreet
sparen i.v.m. EG-maatre-
gelen. Boschdijk 363.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Kamers
Te huur mooie kamer omge-
ving BRUNSSUM. Telefoon
04492-3421
Eenpersoons gemeubileerd
APPARTEMENT, liefst ou-
der pers. Tel. 045-213308.

'' '" ' in-m m.aa---ma------_-_-_-_mm---------m

Auto's
*------ "■—■-■**■*■—■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■—■am-m-maaaa-am-m-am--^ÉisM*H<*-É------i-va

Leijenaars autocentrale
biedt te koop aan 70 occasions met bovaggarantie en

nationale autopas.
Rdr. Hoenstr. 151, Hoensbroek. Tel. 045-212091.

Hoge beloning
Voor aanwijzingen die leiden tot de oplossing van een

misdrijf, gepleegd op 26 juli en tot terugverkrijging van de
Toyota Hi-Lux, kleur grijs metallic, kenteken VS - 65 - PK,
alles ontvreemd vanaf Nijverheidsweg, hoek Industrieweg

.te Roermond.
Inlichtingen welke discreet zullen worden behandeld,

schriftelijk of telefonisch aan de directievan
A & M Verzekering Maatschappij NV, Postbus 1145,

6201 BC Maastricht. Tel. 043-217366.

LAATSTE KANS!
UW AUTO

SPRIN(G)T ERUIT!
■mr i

"

r- rf3 ":

Volkswagen Taro
grijskenteken, gesl. laadbad, demo

’ 2.900,-onder nieuwprijs
Autobedr. LD 045-000000

'n Reuzepiccolo
heeft direct resultaat.

Zeker als uw auto met foto in het Limburgs Dagblad staat.
Zaterdag 31 juli

is het plaatsen van defoto

GRATIS!*
Voor info tel.nr. 045-739380.

Opgave kan tot donderdag 16.00 uur bij een van de
Limburgs Dagblad-kantoren of vrijdags voor 11.00 uur

bij het hoofdkantoor, In deCramer 37, Heerlen.
"Minimaal 4 regels adverteren, waarvan 1 in 14-punt.
Te k. gevr. loop-, sloop- en

Schadeauto's
Ik betaal de hoogste prijs in
Limburg. Te1.045-272019.

Apart mooie BMW 520i, bwj.
'84, beigemetallic, w.w.-glas,
Im-velgen, nieuwstaat, inruil
mog. Autobedr. BOSCH-
KER, Heerlerweg 67, Voe-
rendaal. Tel. 045-751605.
CHEVROLET Pick-up C2O
'82, 8 cyl., LPG, ’8.750,-.
045-312044.
Johan SCHMIDT autohan-
del heeft diverse auto's in
voorraad van ’750,- tot
’6.000,-. Alles met APK.
Tel. 04492-2888. Hommert
24, Vaesrade.
Suzuki Vitara JLX Cabrio
met zomer- en winterkap en
comfort pakket div. extra's
1991 ’26.000,-; Samba
Cabrio 1983 ’11.000,-;
Opel Kadett 1600 S 1986
’9.750,-; Toyota Celica 2.0
GTi met ABS airco 1990
’42.500,-; Fiat Uno 45 S
dcc. 1989 zwart ’10.500,-;
VW Jetta met schuifdak als
nieuw 1984 ’7.500,-; Lada
stationcar 1988 50.000 km.
1e eig. ’7.000,-; Mercedes
200 D 1987 met veel extra's
’27.500,-; Alfa 75 2.0 1986
’10.500,-; Renault Rl 9met
LPG 1990 ’21.000,-; Volvo
340 Winner 3-drs. 1987
’7.500,-; Colt Turbo 1984
’6.500,-; Toyota Starlet XL
3-deurs 1988 ’13.500; Dai-
hatsu Rocky Jeep 1992
1.000 km. ’25.000,-. Auto-
bedrijf HAVE, Industriestraat
31, Sittard, telefoon 046-
-515195. Auto's zijn met
Bovag-garantiebew. en APK.
Inruil en financ. mogelijk.
Opel Veetra Sedan 1.6 i '92;
Honda Civic 1.5 iGL '90;
Ford Siërra Sedan 1.6 '90;
Toyota Carina 1.6 GL '89;
Opel Omega 2.0 i GL '91;
Mercedes 190 D '88; Merce-
des 190 D '85; Ford Escort
1.4 5-drs. '89; VW Golf '87;
Renault 11 GTL '86; Seat
Fura '86; VW Golf '82; Ford
Fiesta 1.3 S '81; Mazda 323
autom. '79; Taunus 2.0 L
'81; BMW 320 i '87; Suzuki
Alto autom. '84; Suzuki Alto
'84; Suzuki Alto '82; Suzuki
'81; Suzuki Swift autom. '90;
VW Jetta D '82; Daihatsu
Feroza Resintop '90: Auto-
bedr. REUBSAET, Groen-
seykerstr. 17, Geleen. Telef.:
046-757777. Uw adres APK-
keuring. Alle autoreparaties.
Tev. doe 't zelf Carwash!
Zondags open.
VW Golf automatic, '85, kl.
zilver, optimale conditie;
Volvo 340 GL, 5-deurs auto-
maat, model '84, kl. beige.
Inruil mog. Autobedrijf
BOSCHKER, Heerlerweg
67,Voerendaal. 045-751605.
Te koop VW SANTANA, bwj.
'82, met APK, LPG, pr.n.o.t.
k.; BMW 320, 6 cyl., LPG,
bwj. '79, pr.n.o.t.k. Telef.
043-626800.

Te koop FIAT X 1.9 5-speed,
bwj. '81, i.z.g.st., ’6.950,-.
045-453572.
Te k. FORD Escort 1300 L,
5-deurs, kl. blauw, APK mei
'94, auto verkeert in zeer
goede staat. 045-225731.
Ford ESCORT 1.61 GLX, bwj.
'91, RS-velgen, 24.000 km.
Telefoon 046-528659.
Te koop Ford SIËRRA épe-
cial-uitvoering, 6-'B9, km.st.
70.000, open dak, kl. rood,
pr.n.o.t.k. tel: 045-319725.
Te koop FORD Escort 1.3,
bwj. '78, APK. Tel. 045-
-224954, bin. tsn. 18-21 uur.
Ford SIERRA 2.0 i 1990,
48.000 km, Sedan, wit, i.z.g.
st., trekhaak, ’19.000,-.
045-415197.
Te koop FORD Siërra 2.0,
bw}. '87, prijs ’8.500,-. Te-
lefoon: 045-271072, Aker-
straat 99 A, Brunssum.
FORD Siërra diesel 2.3, bwj.
'89, APK-gek., plm. 177.000
km. ’ 14.500,-. 04405-1686.
Zeer apart Mazda 929 Cou-
pé, electr. koplampen, zeer
veel extra's, spec. aanb. In-
ruil mog. Autobedrijf
BOSCHKER, Heerlerwg. 67,
Voerendaal. g 045-751605.
Te koop MERCEDES 200 D,
bwj. nov. '87, kleur wit,
blauw int., alu velgen, km.st.
110.000, in nieuwstaat. Na
12 uur Provincialeweg Zuid
73, Oirsbeek.
Te k. MERCEDES 190D,
eind '84, grijsmetallic, i.z.g.st.
04492-2912 na 18.00 uur.
MERCEDES 190 benz. '86,
sportvelgen, verlaagd,
stuurbekr., etc, ’18.000,-.
046-333305/331660.
MERCEDES 200 Benzine,
model '80, APK gek., vr.pr.

’ 2.450,-. Tel. 045-423973
MITSUBISHI Colt, type
1980, APK 2-94, prijs

’ 850,-. Tel. 045-415528.
Opel Senator 2.5Eaut. '84;
Veetra 1.6i GL 5-drs. HB
'91; Veetra I.BS '89 2x; As-
cona 1.6S'85, '84, '82; Ka-
dett '79 t/m '90 div. uitv.;
Corsa I.OS '85; Golf I.3CL
'89; Escort 1.6iCLX '91; Es-
cort '86 2x, '82; Fiat Regata
85S '85; Panda 34 '83; Nis-
san Sunny 1.6 aut. '87; APK,
garantie, inruil en financ.
Autobedrijf Rob v. EMME-
RIK, hoek Baanstr./Voltastr.
Schaesberg/Landgraaf. g
045-
-317593. Tot ziens in onze
showroom.
Te koop Opel KADETT 1.3
bwj. '80, 2-drs., ’1.750,-.
Telefoon: 045-256115.
KADETT E 1.2 S, bwj. '86,
APK gekeurd, vraagprijs

’ 5.750,-. Tel. 045-427835.
Te k. KADETT 13 N, bwj. '87,
APK 7-94, prijs ’10.500,-.
Telef. 045-241935.

Te koop Opel MANTA 2.0
GTE, bwj. '81, sportvelgen,
pr. ’ 1.350,-. S 045-321608.
Te k. Opel MANTA, bwj. 23-
-10-'BO, APK 27-1-94, vr.pr.
’2.000,-. Tel. 045-214133.
PORSCHE 911 3.2. Carrera,
airco, schuifdak, nieuwe
banden, motor 1984, perfec-
te staat, ’29.000,-. S 045-
-729902.
Te koop RENAULT 25 TD,
bouwjr. '85, APK, prijs
’4.500,-. Tel. 046-526512.
Suzuki Swift Combi, grijs
kent. '86, kleur wit, zeer zui-
nig. Inruil mog. Autobedr.
BOSCHKER. Heerlerwg. 67,
Voerendaal. g 045-751605.
Te k. SUZUKI Samurai Ca-
brio, bwj. '88, km.st. 49.000,
i.z.g.st. g 045-440059.
VW GOLF, bwj. '83, 5-deurs,
APK 3-94, ’2.450,-. Tele-
foon 045-724993.
VW POLO 1300 Special, '84,
km.st. 87.000, APK '94,
’4.600,-. Tel. 045-219990.
VW GOLF GL diesel, bwj.
dcc. '85, groenmet., APK 7-
94, 5-gang, 1e lak, i.z.g.st.,

’ 6.750,-. Tel. 046-527379.
Te koop GEVRAAGD per-
sonenauto's en alle types
bedrijfsauto's. Steeds voor-
radig plusm. 100 occasions
tegen superlage prijzen.
Autobedrijf Loek Schaep-
kens, Klimmen. 04405-2896.
Met bovaggarantie en
ANWB gekeurde auto's:
Mercedes 190 D ’21.750,-
-'B6; VW Golf 1300 rood '88
’14.500,-; Opel Corsa '88/
'90; Opel Omega 2.0 i '87
’13.950,-; Kadett 1.3 '88
’11.500,-; Kadett 1.6 i '90
’19.950,-; Opel Kadett '84
’4.900,-; Escort 1300 sport
’2.900,-; Opel Kadett sta-
tioncar 1.2 S '87 ’11.950,-;
Opel Corsa 1200 S 5-drs '87
’9.750,-; Opel Kadett 1.6 i
stationcar '89 ’17.250,-;
Opel Astra 1600 stationcar
'92; Opel Kadett 1600 auto-
maat Sedan '90; Nissan
Sunny stationcar diesel '83
’2.500,-; Opel Rekord 2.0
S '85 ’6.750,-; Opel As-
cona '83 ’3.500,-. WEBER
Autobedrijf, Baanstraat 38,
Schaesberg. g 045-314175.
Een grijp uit onze voorraad!
Audi 80 1.8 S rood '88.
’18.700,-; Audi 100 5 E
blauw '85 ’9.700,-; Alfa
Sprint Coupé '85 ’5.900,-;
Citroen BK 1.6 DRi '87
’8.900,-; Fiat Panda rood
'86 ’5.700,-; Escort XR3i
wit '86 ’12.900,-; Escort
Diesel '86 ’7.400,-; Fiesta
'83 ’2.950,-; Honda Accord
'85 ’6.200,-; Opel Monza
'84 ’7.600,-; Ascona Sport
'86 ’6.900,-; Rekord Turbo
Diesel '85 ’5:900,-; Kadett
3-drs. '85 ’6.400,-; Opel
Manta '83 ’4.900,-; Saab
900 GLi '82 ’3.750,-; Seat
Ibiza 1.5 GLX '87 ’7.900,-;
Seat Ronda '87 ’5.900,-;
Toyota Celica '86
’13.900,-; VW Golf Diesel
'83 ’ 3.750,-; VW bus 9 pers.
'82 ’5.200,-; Daihatsu bus-
je grijs kent. '87 ’6.200,-;
Nissan Sunny Combi Diesel
'84 ’ 5.900,-. Autobedrijf
Gebrs. DOMINIKOWSKI,
Locht 38, Kerkrade. S 045-
-420209.
OMEGA 2.0 i '88; Manta HB
GT '83; Kadett 1.3 Club '89;
Kadett 1.3 S '85/'B6; Kadett
1.6 S '86; Corsa TR 1.3 '87;
Corsa 1.0 S 5-drs. '86; Es-
cort 1.3 CL'B7 met LPG; To-
yota Corolla 1200 '81. Auto-
mobielbedrijf Denneman,
Raadhuisstr. 107, Hulsberg.

AUTO'S, u belt, wij kopen!!
Ook 's zondags. Met vrijwa-
ringsbewijsü 045-427671.
Auto KALDEBORN, wij be-
talen de hoogste prijs voor
uw auto!! 045-411572.
FORD Escort 1.3 GL '81
’2.350,-; Opel Ascona 1.6
'83 ’3.300,-; Ascona '81
’1.750,-; Kadett '79

’ 950,-; Mitsubishi Lancer
'83 ’2.900,-; Mazda 323
HB '82 ’2.800,-; Volvo 345
L '81 ’1.300,-; Peugeot 305
'81 ’1.650,-; Taunus '81

’ 1.600,-. Oude Landgraaf
101, Landgraaf. Telefoon:
045-311078.
Autohandel O.K. CARS.
Porschs. 924 '79; VW Golf
GTD '85; Volvo 340 '84; Nis-
san Sunny combi '86; Nis-
san Sunny 1.5 '85; Ford
Siërra 1.6 '83; Ford Siërra
combi '84; Opel Corsa TR
1.2 '84; Corsa 1.2 S '83;
Opel Manta 2.0 GTE '83;
Kadett '83-75 ; Ascona '84;
Ford Fiesta '84; Ford Escort
'83-'B5; Fiat Panda 45 S '83;
Honda Civic 1.3 L '84; Hon-
da Prelude EX '83; Mazda
323 '85; VW Passat combi
'81. Verlengde Lindelaan 23,
Oirsbeek. g 04492-5782.
F. v. OPHUIZEN autohandel
biedt aan: Opel Kadett com-
bo 1.3 1e eig. 10-'B6; VW
Golf GLS cabrio '82; Ford
Escort XR3 '86; Renault F6
bestel '85; Ford Siërra 2.0 L
5-bak, '84; Mercedes 250 T,
'79; Alfa Giulietta 1.6 '84;
Toyota Corolla 1.6 DX 10-
-'B3; Opel Ascona 1.6 S '84;
BMW 315 '82; Ford Fiesta
1.1 L'B3; BMW 316 nw. mo-
del '84; Mitsubishi Colt 1.2
EL '83; Ford Escort 13 L s-
drs '83; Citroen Visa Chrono
'83; VW Golf '80; Volvo 340
L '82; Renault 9 GTL 5-baK,
82; Opel Kadett 1.2 S '83;
Opel Manta HB 1.9 N '79;
BMW 1502 '76; Opel Asco-
na 2.0 D ’950,-. Inkoop,
verkoop, financ. Diverse in-
ruilers. Akerstr. Nrd. 52C,
Hoensbroek. g 045-224425.
Geopend van 10.00-18.00,
zat. 10.00-17.00 uur.
Te koop 50-100 AUTO'S v.a.
’750,- tot ’7.000,-. Alles
APK, inruil en financiering
mogelijk. Tel. 04499-5204.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Te k. gevr. AUTO'S/bedrijfs-
auto's, schade/defect geen
bezw. 045-727742 / 724000
Te k. gevr. AUTO'S en bedr.
auto's, ook met schade of
reparatie. Steskensstr. 39,
Stem. g 046-332160.
Te koop ROCKY diesel
hardtop, pr. ’13.000,-. Tel.
045-455633 of 750283.
Te koop Honda PRELUDE
bwj. '82, ’1.650,-. Tel. 045-
-316940.

Sloopauto's
Wij geven U de HOOGSTE
prijs voor Uw auto, sloop- en
schade-auto. 045-225774.
Te koop gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
A. Korter. Tel. 045-229045.
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, en verkoop
gebr. auto-onderdelen. Joep
Wolters. Tel. 045-411480.

Bedrijfswagens
Te koop VW LT 35 D, kieper,
bwj. '77, klein rijbewijs, i.g.st.,
APK 3-94. Impreg Tuinhout
BV. Te1.045-717733.

Auto onderdelen en accessoires
I I I „I

Carrosseriedelen
origineel - imitatie - overzet.

Alle Europese- en Japanse automobielen

Geevers Nuth
Tel. 045-244242.

In- en verkoop schade-auto's
Autodemontage Deumens

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

Geopend dag, v. 9.00-18.00 uur, zaterdags 9.00-15.00 uur.
Te koop GASINSTALLA-
TIE voor Mercedes 280 S,
met toebeh. 045-220485.
Te koop wegens opheffing
bandenbedrijf: uitlijncompu-
ten Koni hefbrug 4 klauwen;
gebr. banden; sportwielen;
electr. grasmachine; tuin-
banken en gereedschap; 2
koffie automaten; kasten;
compressor enz. Schande-
lerstr. 2, Heerlen, telefoon
en fax 045-722844.- lil»*», 111 .

Aanhangwagens
_^_

DASSEN aanhangwagens
Kerkrade. g 045-455088.
Te koop gevraagd gebr.
AANHANGWAGEN, gr.
vloeropp. Tel. 046-743762.
Te koop AANHANGWAGEN,
1.80x1.10 m, Torsi-vering,

’ 350,-. Schanserweg 3,
Nieuwenhagen, Landgraaf

*——, —————Te koop ATB, 1 jaar oud;
bromfiets Kreidler en home-
trainer. Telef. 045-325672

Caravans
Te koop 5-pers. TOURCA-
RAVAN Wilk Sport, winter-
voortent, verwarming, alles
in perf. staat, ’2.000,-. Tel.
045-321079.

Watersport
MAKREELVISSEN M~s"
Mijntje en Mijntje jr., dage-
lijks afvaart, buitenhaven
Stellendam. g 01879-3359.
Houten ZEILBOOT, "Atlan-
te", 4 mtr, op strandtrailer, 2
sets zeilen, alu. mast, ietwat
werk, ’ 750,-. Scharnerweg
3, N'hagen, Landgraaf.

■ ■■■■—— ii

Motoren
■ .
CHOPPER Kawasaki 454
LTD, bwj. '89, ’7.250,-:
Locht 38, Kerkrade.
Te koop MZ 250 cc zeer
zeldzaam type, bwj. '82, vr.
pr. f2.250,-. Tel. 045-
-255911.
Te koop HARLEY Davidson
1200 cc FLH electra glide,
veel chroom, 6 stuks, bwj.
'73 t/m '79, vanaf ’16.000,-.
Tevens HD politie-motoren
1340 cc FLH TP bwj. '88 en
'89. Tel. 046-511322.
Zeer mooie HONDA CBX
1100 CC, 6 cyl., nwe banden,
ketting en tandw., vr.pr.
’7.750,-. Tel. 045-314860.

m~^m^-^-^^-"tmmmmm^-mm*-*a*~mm-m-~---^m^f-f-f-¥

In/om de tuin
TUINHUISJES, ’ 435,-
-show! Schuurtjes, honde-
hokken enz. Vele afm. reeds
v.a. ’195,-. Houtbouw
Übachs, 50 jaar af fabriek
aan gebruiker. Kerkrade-
Vink. Tel. 045-460252.
TUINHUISJES, 25 types,

’ 435,- show! Schuurtjes,
hondehokken enz. Vele afm.
reeds v.a. ’195,-. Hout-
bouw Übachs, 50 jaar af fa-
briek aan gebruiker. Kerkra-
de-Vink. Tel. 045-460252.
~

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

Kachels/Verwarm ing
GAS-, houtkachels, ’ 500,-
-zomerkorting. Kachelsmid,

"Walem 21. 04459-1638.

:' ' . .: . ..II

(Huis)dieren
De grootste KENNEL van
Limburg. Alle jonge ras-
hondjes. Meer dan 60 ras-
sen plus gar. en tatoeage. Kl.
America, Th.Watsonln 34
Achel(B). 09-3211644489
Zond, open maand, gesl.
3-kleurige BOEMERHOND-
JES te koop. Thull 30A,
Schinnen.
PERZISCHE kittens te koop,
met stamboom, ingeënt en
ontwormd. Tel. 046-754237.
Te k. van part. zwarte BOU-
VIERPUPS, ingeënt, ontw.,
stamboom. Tel. 04257-9200.
Te koop weg. omst. hed.
FOX TERRIËR, met stam-
boom, gladharig, 3 maanden
oud, pr.n.o.t.k. 045-428459
Te k. Perzische KITTENS
met stamboom en inenting,
zeer mooi. Tel. 045-218468.
Perzische KITTENS te koop.
Tel. 045-453037.
wwwwwmi............ ... : :: "'!:'"!***-'********. *?r*?-!*~m

SCHILDER
kan nog binnen- en buiten-

schilderwerk aannemen.
Vraag geheel vrijblijvend
prijsopgaaf. 045-320550.

Riet- en BIEZENSTOELEN,
repareren ’5O,- p. st. met
garantie. Tel. 043-435761 b.
g.g. 646919.
STOELMATTERIJ ver-
nieuwd rieten- en biezen-
stoelen m. gar. 045-418820.
SCHILDERS kunnen nog
diverse behang- en binnen
schilderwerk aannemen. Tel.
045-210020.
NEW LOOK BV Schaesberg.
Gevelreiniging, uitkappen,
voegen, steigerverhuur. Tel.
045-312154 Of 045-312709.
Nooit meer verven! DAK-
GOOTBEKLEDINGEN. Ra-
ma Lux B.V. Telefoon: 046-
-524989.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 046-
-745230, 24 uurs-service.
■PBIW1 —!——* ! --"»

Kunst en Antiek
::!*:i" ■ ■■'-
Te koop antieke KAST,
Henri 11, in zeer goede staat,
pr.n.o.t.k. Tel. 045-218067.

Baby en KleuterJ
Te k. eiken BABYKAjJ
met wieg, en kleine »m
spullen. Tel. 045-32j696>
Te koop BABYBOX met*
stelbare bodem en °Vl
lade, vraagprijs ’ 150* ;
lefoon 045-720766.

Wonen Totaa^In- en verkoop 2e HAr»
meubelen en antiek.
045-724943, Rotterdam
80a, Heerlen. -j
In- en verkoop 2e
MEUBELEN en antieK*
dere dag geopend tot 101
uur, g 045-741708.
Te k. met lichte waters^
div. TAPIJTEN (PaklS'
Buchara). Nu ’275,- fl
m2. Telef. 045-727742^Te koop antieke S^KAMER. Telefoonnr. "]
228834 na 19.00 ujjL—-<
KAZAK, oud, 330 x 12°J
st., ’1.800,-. Tel.
217356.Zonnebank/-^
GOERGEN Zonnehe*"**
de grootste zonne-vaK'

ciaalzaak in de regio*;
garandeerd de laagste ~en de beste service, -jj
weg Noord 97, Sittard"
583002 (oude pand Sn****
o. ziekenhuis).

Computers,,■ ; ; r**l*p'
Betaalbare SO.F"V
voor uw PC. Windo^j,
nieuwste anti-virus s°n d3ispellen, boekhouding- j
bases, graphics, etc., g

’ 5,50 - ’ 7,50 per dis**
voor gratis katalog"»
Center, 01880-19481^Te k. PC 80386 SX-f _
105 MB HD, 2 MB ’*"'„„"■
5,25" d.dr., kl. VGA r;
mouse, softw., MS-DK g-
+ Windows 3.1 2 rniw |
vaste pr. ’ 2.300,-1"

’ 3.000,-. 045-421302^
Hu^Kennlg^

Dame zoekt vriendin,
jaar die ook van " _.
houdt. Geen lesb. Br*°*,*i
04408, L.D. Postbus
6401 DC Heerlen. ~

Muziek
■ ■ ■■■■ ■ ■■■■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ -mm-maaa*-*--*^^.

Akai DR 4 Harddisk Reeorder1
Het mooiste op (harddisk) recordinggebied.

NU VOORRADIG!! 4 Sporen en tot 64x copiërer*'
zonder kwaliteitsverlies!

Inclusief 300 Mb harddisk’ 5.745,-

-koopavond -^Laat de TV eens uit!! En zet
de piano aan... Nu vanaf
’5O,- per maand! Keuze uit
30 verschillende piano top-
merken o.a. Urk & Sons,
Bechner, Cherny, Lippmann,
Steinway & Sons, Irmbach.
Incl. gratis thuisstudie pak-
ket van VAN URK. Bel nu:
010-4363500. Westersingel
42, Rotterdam.
Förster PIANO, praktisch
nieuw, ’3.500,-. Telefoon
045-740417.
2000 LP'S + 3000 singles,
weg. omst. te koop. Oranje-
laan 19, Geleen.
1

V.:: ::____*___\\f_E ::

Voor Limburgs LEKKER-
STE gehakt. Slagerij Hout-
vast Schinnen.

■:; "-, " "^^Tp
Wij betalen de h009.%£
voor al uw oude M."
Gebr. Swinkels, Be* 1"

Heerlen. 045-422025^
Wij kopen alle mog^U
onmogelijke SEXBOX'
g09-32.87.786810^^

Elü^^
GEBIT gebroken?
techn. praktijk ■**£«voor nwe gebitprotn" j
reparaties. Akerstr. j*A
Hoensbroek. 045-228^Te koop TEKENTA*;**-1"
x 80. Tel. 046-51933>j^|
Div. lange paneel ++ 3
RADIATOREN te k.
vloerconv. 046-7437&V

Personeel Kontakten/Kiubs y
Madame Butterfly

vraagt meisjesvoor de middag en avonduren*
Goede verdiensten, intern mogelijk. Tel. 04492^1

SASKIA zoekt een vriendin
die samen met haar ’BOO,-
-per dag zeker kan verdienen.
Intern ook mogelijk. Telef.
045-230539.

Als u ons voor ..>
's morgens belt, s'^ 'PICCOLO de volgejy
al in het Limburgs ■-""
Tel. 045-719966. _A

Nymf Linda
Geniet v. 2kanten. lOOcpm
06-320.320.14
!! Grieks !!

Marcha v. achter 100 cpm
06-9618

Tieners 18 jr
06-320.320.10

Lesbi 06-320.321.10
Dating 06-320.320.50
Ot 06-9639 100 cpm.

Keih. Griekse sex 100 cpm
06-320.325.06

Beestachtig....grof!! 1 g.p.m.
Goed grof

06-320.327.20.
Monique kreunde, ze wilde
haar benen sluiten maar

Linda hield haar stevig vast
en begon met

haar tongetje...
06-340.350.65 (50 cphm)

Perverse sex
met

jonge vrouwen.
06-340.340.90 (50cphm).

Sex voor 2
Direct contact (’ 1,- p.m.)

06-9596

Live Homosex
pure telefoonsex ’ 1,- p.m.

Jack Off direct 06-9735
Jack Off Boys 06-9835

"Ja, ik wil graag efi^M
examencijfer, moet

m'n broeKß
uittrekken?" "Maar i-jf

toch, niet doed-J
06-340.340.30 (jgg^

"Maar meneef

de huisba^j
als ik met u naar f*3 ieihoef ik dan dehuur'

betalen?'' .J
06-340.340.21 ___S^

Bezweet sta*1

de turnsta^onder de douche; R i
wordt ze vastgep3** '$

trainer drukt haar na"
tegen zich aö^v"Oh nee, niet dofU

06-340.340.20 (sg£^
Ze lag naakt te zo<i

werd begluurd doy
zoontje van haar n»1 ,
"Kom hier «^pak ze maar 'ns lek****;'J
06-340.350.60 (&ZKi

06-320.330' J
In de sandwichjOJ^
Nympho Annet I°°-j
06-320.320^

Tiener 18 jr. Grieksl^]06-320.320^
Sex voor

voor hete jongens+
06-320.325.0urtj -Limburgsvlugflf''
06-320.325.9

’ 1,- p/rTjjrj>x
VoorPiccolo'*-£zieverder pagj!>/

m 8e1045-719966 Piccolo's voor méérïesultaat 8e1045-719966 i



Misverstanden
ft£*"-nd haar- en nagelproblemen
J^staan veel misverstanden,
t*aakt Plinck duidelyk. Sjam-

" ° s en crèmes waarvan de fabri-
belooft dat die het haar

.°fcden' zijn onzin. Mensen die
■lUlti-vitaminen slikken omdat

ze denken daarmee haaruitval te-
gen te gaan, doen er verstandiger
aan dat te laten. „In multi-vita-
minen-tabletten zit vaak veel vi-
tamine A," zegt hy. „En die ver-
oorzaakt juist haaruitval."
Ook de term 'kalk-nagel' is in
wezen onjuist. Veel mensen be-
zoeken de polikliniek met deze
klacht, maar met kalk heeft de
aandoening niets van doen. „Be-
ter is het te spreken over een
schimmelnagel. Mensen die ooit
besmet zyn geweest met een
huidschimmel, vaak onder de
voet of tussen de tenen, kunnen
zon nagel krijgen," legt Plinck
uit.
„De nagel verdikt, verkleurd en
er komt wit spul onder. Dat is
het gevolg van de schimmel die
daar voortwoekert. Mensen lo-
pen daar soms twintig, dertig
jaar mee door, onderwijl Jan en
alleman besmettend. Soms krijg
ik hele gezinnen op het spreek-
uur. Allemaal met schimmelna-
geltjes."
Nagels met ribbels, bruine plek-
ken en/of putjes, die soms ook
splijten, zijn meestal het gevolg
van huidziekten als psoriasis.
Voor de behandeling hiervan
heeft de polikliniek een speciale
lamp in huis die in hoge concen-
traties UVA- en UVB-straling
produceert.

„Tegen schimmelnagels zijn
sindskort hele goede anti-schim-
mel-pillen op de markt," zegt
Plinck. „Daardoor is deze aan-
doening tegenwoordig byna al-
tijd te genezen."

Mensen die met haarproblemen
komen, ondergaan vrijwel stan-
daard een haarwortelonderzoek.
„Met de pincet trekken we wat
haartjes uit de hoofdhuid waar-
van we de wortels onder de mi-
croscoop bekijken. Zo kunnen
we zien hoe erg de haaruitval is
en wat er de oorzaakvan is."
Patiënten met de natuurlijke
vorm van haaruitval kunnen
baat hebben by* lotions. „Maar
dat zyn geen wondermiddelen,"
relativeert Plinck. „Op dit mo-
ment vindt veel onderzoek
plaats naar betere produkten. Ik
hoop dat dat snel iets oplevert."

Als de lotions niets uithalen, kan
voor mannen haartransplantatie
uitkomst bieden. Plinck heeft de
techniek bij een professor in Ca-
nada onder de knie gekregen en
sinds kort brengt hij die in Rot-
terdam in de praktijk. „Als het
om haartransplantatie gaat,
wordt er nogal wat aangerom-
meld in Nederland. Zo wordt
zelfs kunsthaar getransplan-
teerd, iets dat helemaal niet kan.

Kunsthaar wordt altyd weer af-
gestoten."
Plinck kan haartje voor haartje
transplanteren, maar het kan
ook met kleine bosjes haar. Deze
methode is wel duur. Een trans-
plantatie kost een paar duizend
gulden en moet twee a drie maal
worden uitgevoerd. Ziektekos-
tenverzekeraars vergoeden de
behandeling niet.
Voor vrouwen is haartransplan-
tatie minder geschikt. By hen
dunt het haar 'alleen maar' uit en
voor het maken van een volle
bos leent deze methode zich niet.
Als zij dat willen, kunnen deze
vrouwen terecht bij het Haarin-
stituut Nederland dat in hetzelf-
de pand zit en waarmee de poli-
kliniek veel samenwerkt.

Stoeien met vier
Chinese keukens

DOOR RON BROWN

J-eeds meer Chinese res-
bieden hun klan-

behalve de inmiddels
a)

el zeer vertrouwde kosti*3 tijsttafels, bami, saté, ga-
v° gado, mihoen goreng,
"■J*si en dergelijke, een aan-
{2** authentieke specialitei-

op de menukaart. Waar
de restaurantkeuken

J"°eger afstemde op de ver-eende westerse smaak
i et

)
min of meer 'verbas-

Ihtt' Chinees e^en °f met
k^onesische gerechten,
-. a' men de klant thans in
j^enemende mate kennis
Sp u en met de echte Chine-e keuken.
Of i*WJeVer keukens, want China
W er meer "^an een* Z° kantin zich in het Mandarm res-
ijj pant aan deRijksweg Noord
te r eleen te goed doen aan ge-
*^am n u^ cuisines van

k ' Sjanghai, Peking en
I*~jChuan. Daarnaast zrjn de

gerechten uiter-
en no *§ steeds goed vertegen-

°ordigd.

behoort tot de lu-
U2ere (^*riinese restaurants

A»at.een smaakvol ingericht
HCn interieur* Maar hoe-
de rekening, zeker voor de

specialiteiten op het menu, wat
hoger uitvalt dan bij een door-
snee Chinees restaurant, blijft
het toch een redelijk bedrag in
vergelijking met sommige luxe
restaurants waar nouvelle cui-
sine de dis bepaalt.

Het verdient in elk geval aan-
beveling om bij Mandarm eens
met de specialiteiten te
stoeien. Om een redelijke in-
druk van de Chinese voorge-
rechten te krijgen, kan men
een van de Leng Phan combi-
naties kiezen. De combinatie
voor twee personen omvat (per
persoon) een mini-loempia,
vlees en garnalen in deeg, een
gevulde krabschaar, een ge-
stoomd vleespasteitje, een ge-
stoomd garnalenpasteitje en
een garnalensaté. Al die onder-
delen zijn overigens ook apart

in een grotere hoeveelheid als
voorgerecht verkrijgbaar.

De keuze van het specialitei-
ten-hoofdgerecht is moeilijker.
Wie van heet houdt, kan Lak
Chiuw Kai (kipfilet met een
zoetige pikante saus) bestellen,
ofhet uit Szechuan afkomstige
Kong po Ngau Nyok (gesne-
den ossehaas met cashewnoten
in een pittige saus).

De liefhebber van een wat zoe-

tere smaak kan bijvoorbeeld
de Po Lo Yah (geroosterde
eend met ananas en zoetzure
saus) proberen. Visgerechten
zijn ook rijkelijk vertegen-
woordigd, van gegrilde zalm
met soyasaus tot gesneden
inktvis in kerrysaus. Ook is er
een tweetal combinaties moge-
lijk bij de Thi Pan gerechten
(geserveerd op een hete vuur-
plaat): ossehaas, varkenshaas
en kipfilet; of vis, garnalen en
krabvlees. Voor de liefhebber

zijn er dus keuze-hoofdbre-
kens genoeg.

Mandarm beperkt zijn culinai-
re activiteiten overigens niet
alleen tot het restaurant maar
brengt ze ook tot in diverse
eetkamers: gerechten kunnen
afgehaald worden en men ver-
zorgt tevens catering thuis of
elders.

Mandarm, Rijksweg Noord 42,
Geleen. (046-758330).

" Bij Mandarm in Geleen kan men kennis maken met de echte Chinese keuken.
Foto: PETER ROOZEN

eetlust
InEetlust bericht het
Limburgs Dagblad

wekelijks uit de wereld van
eten en drinken. Culinaire

nieuwtjes, opvallende
trends en bijzondere

eetadressen komen aan bod.
De redactie zal geregeld

aanschuiven in Limburgse
etablissementenen verslag

doenvan haarbevindingen.
CoördinatieMariëtte

Stuijts.

consument

Polikliniek voor haar- en nagelziekten Rotterdam

Kaalheid en brokkelige
nagels te verhelpen

DOOR ANNEMIEKVEELENTURF

Vrouwen met brokkelige
nagels, kale kinderen, man-
nen die plukken hoofdhaar
"nissen. Uit het hele land
komen elke maand weerzon 1500 mensen naar de
Polikliniek voor haar- en
nagelziekten aan de Wester-
singel in Rotterdam. Soms
zijn ze ten einde raad, maar
■Oleestal valt er wel iets te
verzinnen om hun pro-
bleem aan te pakken. Metsen lotion, een crème of, als
die niets uithalen, met een
haarprothese. Sinds kort ishet zelfs mogelijk op een
"verantwoorde manier haar-tje voor haartje in de hoofd-huid te transplanteren.

Je grootste groep klanten van
"fe polikliniek, die drie jaargele-
den is voortgekomen uit het aca-demisch ziekenhuis Dykzigt,
-■^mpt met een natuurlyke vormvan haaruitval. De helft van alle
jannenkrijgt daar vroeg of laat,
-■ft de vorm van inhammen en
*-*n kale kruin, mee te maken.
"Wat niet zo bekend is, is dat ookveel vrouwen, wel zon dertig tot
j'eertig procent, dit probleem
*}ebben," zegt de directeur van
£e kliniek, de arts E. Plinck. „Bij

"***ndunt het bovenop uit."

J^ee, deze vorm van haartuitval
"^ft helemaal niets van doen
jnet hormonen of een vitaminen-
*kort, wil Plinck voor eens en
rUjd de wereld uithelpen. „Je

er aanleg voor of niet. Het
«"Toces begint meestal sluipend,
"^ de puberteit."

**en ander haarprobleem, deWeksgewyze haaruitval, kan zich1-eel plotseling, van de ene op de
'""■■'dere dag, voordoen. „Sommi-
?en verliezen zo al hun hoofd-
?*ar en soms ook het lichaams-
?**tar," zegt Plinck. „Eén op de
**onderd mensen heeft hiervoor

Het komt en gaat in aan-
dien. Er is een redelijke kans
'at het haar binnen een jaarvan-
j*lfweer terugkomt."
*>ehalve deze twee groepen, zijn,r nog mensen die kampen metJ^aruitval doordat zy bepaalde
!|*edicynen slikken.Kaalheid als
sevolg van chemotherapie is2****a**van een bekend voorbeeld.
°k cosmetica, zoals permanent-

/oeistof en haarverf, kunnena aruitval veroorzaken.

" Een
haarwortel-
onderzoek
toont aan hoe
ernstig de
haaruitval is
en wat er de
oorzaak van
kan zijn.

Foto: AP

Psychiaters
„We hebben zeven mensen in
ons team en we noemen onszelf
wel eens creatief psychiaters,"
vertelt directeur G. Olde Kalter.
„De mensenkomen vaak ontred-
derd binnen, boos op de dokter
omdat die ze niet van hun pro-
bleem kan afhelpen. Haarproble-
men kunnen grote sociale gevol-
gen hebben. Meisjes worden by*
een sollicitatie afgewezen omdat
ze met kale plekken in het haar

niet achter de balie mogen. Veel
van onze klanten zijn in behan-
deling by' een psycholoog of een
psychiater."

De tyd dat alleen een pruik, die
als een badmuts over het hoofd
moest worden getrokken, soe-
laas kon bieden, is voorbij,
maakt Olde Kalter duidelijk. „De
technieken zijn verfijnder, de
protheses kunnen muurvast blij-
ven zitten," zegt ze. „Voor ons is
een kale schedel het makke-
lijkst. Aan de hand van foto's en
aanwijzingen van de klant of fa-
milie proberen we een haarpro-
these te maken die precies over-
eenkomt met het vroegere kap-
sel."
Het probleem waar vrouwen met
dun gezaaid haar mee kampen,
noemt Olde Kalter 'zie de maan
schijnt door de bomen. „Deze
vrouwen willen vaak niet meer
in een kantoortuin werken, want
met dat felle tl-licht schijnt de
schedel dwars door het haar
heen. Voor hen maken we ge-
bruik van de veranker-methode.
We halen daarvoor haren weg
van plekken die niet zijn uitge-
dund. Die worden aan een heel
dun gaasje geknoopt. Dat gaat
op de uitgedunde plek en de ha-
ren die daar aanwezig zyn, halen
we door het gaasje heen."

Consumenten-
verenigingenwaarschuwennaoplichtingsgeval

’Opletten bij bank-en giromachtiging’

DOOR JOS VAN DER MEER

Met het machtigingssysteem bij
giro- en bankoverschrijvingen is
het 'opletten geblazen' voor de
consument. Dat stellen de Con-
sumentenbond en Konsumenten
Kontakt naar aanleiding van een
recent oplichtingsgeval met een
bankmachtiging.

Een 40-jarige inwoonster van
Houten liet begin deze maand
het lidmaatschapsgeld voor de
Vrouwenbond FNV bij machti-
ging afschrijven van de Rabo-
bank-rekening van haar ex-echt-
genoot. Deze maakte de zaak
aanhangig bij de vakbond en de
bank en beraadt zich nog over de
vraag of hij al dan niet aangifte
zal doen by de politie.
Volgens woordvoerder Dost van
het Rabo-hoofdkantoor in
Utrecht is hier sprake van vals-
heid in geschrifte en verduiste-
ring danwei oplichting. Hij stelt
dat dit soort gevallen wel vaker
voorkomen, maar dagelijkse
praktijk is het volgens hem ze-ker niet.
Voorlichter Bruseker van Kon-
sumenten Kontakt vindt het 'be-
lachelijk dat dit zo maar kan.
Maar Rabo-zegsman Dost rea-
geert met 'overal gebeurt wel
eens wat' op het geval. „Boven-
dien is het niet simpel om met
een machtiging te sjoemelen,"
voegt hij eraan toe. „lemand kan
dat alleen doen door strafbare
handelingen te plegen en dan
nog moet-ie eerst over gegevens
beschikken van degene die
wordt gedupeerd, zoals naam,
adres en bankrekeningnum-
mer."
Juridisch medewerker Peters
van Konsumenten Kontakt zegt
evenwel dat er regelmatig een
onverlaat is die zich aan dit soort
praktijken schuldig maakt: „In
elk geval komt het zo vaak voor,
dat we er al eens aandacht aan
hebben besteed."
Dat was toen de Nationale Post-
code Loterij een wervingsactie
hield en er achteraf verschillen-
de mensen bleken te zijn bij wie
geld werd afgeschreven zonder
dat ze een machtiging hadden in-
gevuld of bij wie maandelijks
geld werd afgeschreven terwijl
ze slechtsvoor één keer toestem-
ming gaven.
Voorlichter Hakkaart van de
Consumentenbond maakt duide-
lyk dat de kern van het pro-
bleem zit bij de handtekening
die moet worden gezet. „De in-
stelling die de machtiging van de
klant vraagt, zou die moeten
controleren. Of de bank zou dat
moeten doen. Maar dat gebeurt
kennelijk niet."
Dat laatste wordt bij de Rabo-
bank in Houten bevestigd. Een
medewerkster: „De machti-
gingskaart blijft by* de instelling

waaraan de machtiging wordt
verstrekt. Die controleert de
handtekening niet. Met de bank
wordt een contract opgemaakt
op grond waarvan de betalingen
worden uitgevoerd. Pas als blykt
dat een machtiging niet klopt,
wordt de zaak teruggedraaid."
Kort nadat zy* deze verklaring
heeft afgelegd, laat de mede-
werkster weten dat haar meerde-
re deze uitspraken als niet-
gedaan wenst te beschouwen.
De afgegeven machtigingen
gaan via de Bank-girocentrale op
een magneetband naar de ver-
schillende banken die de perio-
dieke betalingen moeten uitvoe-
ren, aldus Rabo-zegsman Dost.
„Dat gebeurt automatisch,"
voegt Hakkaart van de Consu-
mentenbond eraan toe, „en dat
woord geeft al aan hoe het gaat.
Controle is vrijwel onmogelijk.
Het enige dat wy* de rekening-
houders kunnen aanraden, is
hun afschriften goed te controle-
ren op machtigingen die niet
kloppen."

De ervaring van de twee consu-
mentenorganisaties is overigens,
dat bij melding van een fraude-
geval of andere fouten met incas-
so's zowel de incasseerders als
de banken meestal onmiddellijk
bereid zijn het geld terug te stor-
ten en de machtiging in te trek-
ken. „Maar," aldus Peters van
Konsumenten Kontakt, „het ver-
velende is dat de consument
eerst zelf in de gaten moet heb-
ben dat er iets mis is en vervol-
gens er zelf achteraan moet om
dat recht te zetten. Als hij niets
in de gaten heeft, gaat hij het
schip in."
Dost van het Rabo-hoofdkantoor
voelt zich door dat bezwaar niet
zo aangesproken: „Als je iets by*
een winkel koopt, moet je toch
ook opletten of je wel genoeg
geld terugkrijgt. Deze kwestie is
een vliegepoepje; iedereen heeft
immers de zekerheid dat wij de
zaak terugdraaien wanneer
wordt ontdekt dat ten onrechte
bij machtiging een overboeking
is gedaan."
De Rabo-medewerker begrijpt
de kritiek van de Consumenten-
bond op het machtigingssysteem
niet helemaal: „Het betalen via
incasso's neemt momenteel een
enorme vlucht. Ook de Consu-
mentenbond beveelt die manier
van betalen aan door zijn deelne-
ming aan de actie 'Betaal op
maat. Het is nu eenmaal een
heel eenvoudige manier van be-
talen."
Dat er af en toe wat misgaat, is
logisch, vindt Dost: „Hetzelfde
risico loop je by een Postorder-
bedrijf; daar kan ook iemand een
handtekening op jouwnaam zet-
ten. Maar op tien miyoen reke-
ninghouders gaat-het-wel-eens-
mis. Kun je dan zeggen dat het
'geregeld' voorkomt?"

De opkomst van
vetvervangers

DOOR INEKE VOLKERS

Romig zonderroom, smeuïg zon-
der 'smeervet': gaan de vetver-
vangers de plaats innemen van
vetten? Vet is eeuwenlang ge-
waardeerd en toegepast. Het
draagt bij aan de smaak van ge-
rechten doordat veel smaakstof-
fen in vet oplosbaar zijn, het
geeft een aangenaam gevoel in
de mond en het maakt voedings-
middelen langer houdbaar.

Ook voedingskundig gezien is
vet van belang: voor bepaalde
essentiële vetzuren en de in vet
oplosbare vitamines A, D en E.
Bovendien geeft vet energie.
Aanvankelijk kon niet iedereen
zich het kostelijke vet veroorlo-
ven. Maar met de toenemende
welvaart nam het gebruik toe.
Tegelijkertijd werd het werk ge-
middeld minder zwaar. Overcon-
sumptie was het gevolg. Men
ontdekte dekeerzijde van vet: de
grotere kans op hart-, vaat- en
andere ziekten.

Sinds de jaren zestig adviseren
voedingsvoorlichters dan ook
om het vetgebruik te beperken.
De fabrikanten komen ons
steeds meer tegemoet. Willen we
de smaak van vet? Wel, dan ont-
wikkelen ze toch vetvervangen-
de stoffen?
Het gaat hierbij om stoffen die in
veel opzichten dezelfde eigen-

schappen hebben als vet, maar
daarentegenweinigof geenener-
gie leveren.

Soorten
De vetvervangers kunnen inge-
deeld worden in verschillende
groepen.
Water met bindmiddel wordt bij-
voorbeeld toegepast in halvarine
en sauzen en levert geen energie.
Er zijn ook eiwitten die zodanig
zijn bewerkt dat ze microsco-
pisch kleine bolletjes vormen; in
de mond voelt datromig aan, ter-
wyl men toch minder calorieën
binnenkrijgt. Doordat deze vet-
vervangende stoffen niet tegen
verwarming kunnen, is de toe-
pasbaarheid beperkt.
Koolhydraatachtige stoffen,
zoals gemodificeerde zetmeel-
produkten; worden ook toege-
past in slasaus, mayonaise,
broodsmeersels en vriesdesserts.
Sommige leveren geen energie,
andere wel (zij het minder dan
hetvet dan ze vervangen).
Kunstmatige verbindingen (es-
ters) van alcoholen en vetzuren
leveren, doordat het lichaam ze
niet kan afbreken, geen energie.
Een risico is wel dat ze vetoplos-
bare vitamines meenemen als ze
het darmkanaal verlaten. Dit
soort stoffen wordt nog niet op
grote schaal gebruikt. Over deze
stoffen is het laatste woord nog
niet gesproken. Zij zullen pas na
gedegen toxicologisch onder-
zoek op de markt komen.
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Nederland 2
EO
13.00-13.07 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
18.00 Journaal.
18.20 Ik weet het beter. Spelpro-

gramma.
18.49 Kelly. Australische jeugdserie.

Afl.: De goudmijn.
Danny, Chris en Jo komen in een ou-
de goudmijn terecht, waar Jo in een
grot vast komt te zitten. Als Kelly Jo
wil gaan redden vindt er in de mijn
een ontploffing plaats.

19.13 De trek van de witte pelikaan.
Natuufilm over de witte pelikaan in de
delta van de Roemeense Donau.
Herh.

19.57 Gospel Holland. Vandaag een
portret van Martyn Joseph.

20.26 Tijdsein. Actualiteitenrubriek,
met een serie gesprekken met minis-
ters. De 'kapiteins' van de diverse
departementen worden geïnterviewd
aan boord van de driemaster Minerva
uit Scheveningen. Vandaag is minis-
ter Maij-Weggen aan de beurt. Zij
begon 3 1/2 jaar geleden op het de-
partement van Verkeer en Water-
staat. Het gesprek gaat onder meer
over deze achterliggende periode.
Maij hekelt de denigrerende opmer-
kingen die ze kreeg over haar vrouw-
zijn. Volgens haar zeggen wordt ze in
de pers harder afgeschilderd dan ze
in werkelijkheid is. Verder komt het
Wijker-tunnelprobleem aan de orde,
de infrastructuur en het maken van
toekomstig (Europees) beleid.

20.56 (TT) Wereld van verschil, bij-
belstudieprogramma. Afl.7. Herh.

21.28 A man called Peter. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1955.
De jonge Schot Peter Marshall emi-
greert in 1918 naar Amerika om te
studeren voor predikant. In het kleine
plaatsje waar hij na zijn studie staat
ontmoet hij Catherine. Dan wordt hij
in Washington beroepen en begeeft
hij zich in hoge politieke kringen.

23.23 Antenne: Stalin, 3-delige docu-
mentaire over het leven en werk van
Stalin.
Afl.l : Stalin als revolutionair. Herh.

00.07-00.12 Journaal.

Duitsland 1
C*> Kapt'n Blaubar.
tyu**-- Morgenmagazin. Ontbijttv.
tf® Tagesschau.
h'J3 Dallas. Herh.
jJ-JS JOYrobic. Afl.3.

■("'"O Tagesschau.
lt/!:*- Gort und dieWelt. Reportage.
""'£> ZDF-info Arbeit und Beruf.
I- '-° Tagesschau.
j3 ■ Das leichte Madehen. Duitse

fèe|fi| m uit 1940.
'Jse "Jmsc'lau*
'"■'on Presseschau.KJ Tagesschau.
y$ ARD-Mittagsmagazin.
I*£> Wirtschafts-Telegramm.
)■'"£ Tagesschau.
I(j< Sesamstrasse. Kinderprogram.
]W Elefantenboy, jeugdserie. Afl.9l-^jj Tagesschau.
■ii'v p,n9 Pong. Kinderprogramma.
\"y Talk taglich. Talkshow.
\y Tagesschau.
Is', 3 Abenteuer überleben. Serie.
u° Medisch Centrum West, Am-
l)sdam. Ziekenhuisserie. Af1.60.
'/X? Tagesschau.
I**'.* punkt 5 - Landerreport.
\)£ Pssst. Spelprogramma.
l)ef? Regionale informatie.
'/t? Tagesschau-Telegramm.
ij s en 18.00 Die glückliche Fami-

ï-jg-serie.'(se Tagesschau-Telegramm.
s» 5 Okavango, Abenteuer in Afrika,
l8?e* Afl.: Geld oder Leben.
K__ ■"teute abend im Ersten.
Ky\ fn Tagesschau.

(L5 Krimi Sommertheater: Nestor
il^as Abenteuer in Paris. Afl.2.
■W Tagesthemen-Telegramm.

Ós, Ruhe sanft in Deutschland-
%v6..: Reportage over een jongevrou-

§ j'lke begrafenis-ondernemer.
ARD-Politogramm: Skala.
Tagesthemen.

ijr," Nachschlag.
C ARD Sport extra. Voetbal: 2e

"■J.l^esliga, eerste speeldag.
tr( * ■ Die Jungfrauenstelle (Jung-
'rj^ellan). Zweedse speelfilm uit
ju?9 van Ingmar Bergman."".Je Tagesschau.
JJfe "-oplan: Le Vampire des Carai-
*s,*|j Frans-Duits-Zwitserse speelfilm.
w °2.20 Z.E.N. In einem japani-

6n Garten. Afl.: Katsura.

Duitsland 2
05.55 Gezamenlijk programma

ARD/ZDF. Zie Duitsland 1.
13.45 Beruf aktuell.
Beroepenvoorlichting. Vandaag:
meisjes in technische beroepen.

14.00 Haustiere mit Vergangenheit,
natuurdocumentalreserie over huis-
dieren en hun oorsprong.
Afl.: Das Pferd.

14.30 Percy Stuart. Duitse serie.
Afl.: Der Scheich.

14.55 Gesundheits-Tip.
15.00 Heute.
15.03 Kinderstudio.

Kinderprogramma, met om:
15.03 Wo ist Walter? Tekenfilmserie.
15.30 Löwenzahn. Kinderprogramma.

Herh.
16.00 Logo. Jeugdjournaal.
16.08 Heute-Schlagzeilen.
16.09 Raumschiff Enterprise - Das

nachste Jahrhundert (Star Trek -
The next generation).
Amerikaanse sf-serie. Afl.: Versuchs-
kaninchen.

16.58 Je früher der Abend.
17.00 Heute, sport en weerbericht.
17.15 Landerjoumal.

Aansl.: heute-Schlagzeilen.
18.00 (TT) Alpen-Internat,

6-delige Duitse serie. Afl.: Verbotene
Liebe.

18.45 Lotto-trekking.
Aansl.: Guten Abend.

19.00 Heute.
19.25 Gustl Bayrhammer in Weiss-

blaue Geschichten.
Vier verhalen met Gustl Bayrhammer
in de hoofdrol. Herh.

20.30 Humor ist Trumpf.
Programma met de onvergetelijke
Peter Frankenfeld.

21.00 Lauter nette Leute. Drie verha-
len, gepresenteerd door Christian
Wolff. Herh.

21.45 Heute-journal.
22.15 Kennzeichen D. Magazine.
23.00 Derrick. Duitse misdaadserie.

Afl.: Der Mann aus Kiel.
00.00 Filmforum: Artur Brauner, Pro-

duzent.
Portret van deze 75-jarige Duitse
filmproducent, die vooral in de jaren
50 en 50 een stempel drukte op de
Duitse film en in zijn CCC-studio's
meer dan 250 films produceerde.

01.00 heute.

TV FILMS VIDEO
Duitsland 1 en 2
L* 3 Das Leichte Madehen (Duits-
C' 1940).

ledie van Fritz Peter Buch.
tij,, e jongeman is verliefd op een

terwijl zijn familie
%\ ni' met z'Jn -I**-**l* *rouwt*Willy Fritsch en Friedl Czepa.

" Scène uit de met een Oscar bekroonde Zweedse speelfilm
'Jungfrukallan' met Birgitta Pettersson (midden) in dehoofdrol. (Duitsland 1-23.15 uur).

BBC 2
(Us? Govemmenf Girl
Nick '1943). Komedie van Dudley
h-j* °'s over een secretaresse die
"h h oor haar chef opneemt als hij

raakt.
W ia de Havilland en Sonny

BBC 2
■'asVrjj! Road Show (U5A.1941).
Nüw komedie van HallRoach.
61 \* 'aat haar echtgenote opslui-

r6jeen gekkenhuis. Hij ontsnapt
ichüjQ rT*ee met een kermisgezel-

kri(*jgdolPhe Menjou en Carole

Nederland1
%L oman Ho'iday (USA, 1987).
\ . van Noel Nosseck.
örifislal'st wordt ver**efd °P een
"\' es als zij een dagje anoniem

in Rome doorbrengt.
Remake haalt het niet bij het orgi-
neel uit de jaren vijftig.
Met Catherine Oxenberg en TornConti.

Nederland 2
21.28 A Man Called Peter(U5A.1955).
Geslaagd drama van Henry Koster
over een Schotse emigrant in de
Verenigde Staten die het schopt tot
predikant van de Senaat.
Met Richard Todd en Jean Peters.

België/TV 2
22.00 Marlowe (USA, 1969)

Misdaadfilm van Paul Bogart naar
Raymond Chandlers roman The
Little Sister.
Detective Marlowe moet de broer
van een cliënte opsporen. Zoals te
doen gebruikelijk raakt hi zelf al
snel in de problemen.
Met James Garner en Gayle Hunni-
cutt.

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

slechthorenden.
17.32 (TT) Alfred J. Kwak. Tekenfilm-

serie. Afl.: De regenboog. Herh.
18.00 Journaal.
18.17 Terug naar de natuur (The

good life), Engelse comedyserie. Afl.:
De blijde gebeurtenis.
De zeug moet jongen en Margo en
Jerry schieten met tegenzin te hulp,
en als een biggetje dreigt te sterven
komt Margo's ware aard boven.

18.50 Studio sport. Interview met Jo-
han Cruyff in Barcelona.

19.19 (TT) Lingo. Spelprogramma.
19.47 (TT) Zeg 'ns Aaa. Nederlandse
comedyserie. Afl.9 : Parelvissers.
ledereen is op de Italiaanse toer,
maar Hans is niet echt onder de in-
druk van Paolo. Enkele glazen grap-
pa doen echter wonderen. Herh.

20.17 (TT) Twee voor twaalf. Spel.
21.00 Nieuw Amelands peil. Docu-

mentaireserie over het leven op Ame-
land tijdens de zomer.

21.10 Grote gevoelens. Portret van
Nederlandse tekstschrijvers/compo-
nisten Pierre Kartner, Frank Boeijen,
Jan Rot, e.a..

22.00 (TT) Journaal.
22.15 Sportjournaal. Beelden van de

Tour Feminin en van de World Ga-
mes in Den Haag.

22.30 Nova. Actualiteitenrubriek. Van-
avond het tweede deel van de serie
waarin aandacht wordt besteed aan
wat genoemd kan worden 'de onder-
kant van de zorgstaat', over de pro-
bleemgroepen in de gezondheids-
zorg. Vanavond draait het om de
centraal post, waar de alarmsignalen
van bejaarden en zieken, die zelf-
standig wonen, binnenkomen. Ruim
drieduizend van hen beschikken over
een zendertje waarmee ze om hulp
kunnen vragen.

23.00 Trekking dagelijkse lotto.
23.06 Law and order. Amerikaanse

misdaadserie. Afl.: Showtime.
23.56 Museumschatten. Prof. Henk

van Os geeft achtergronden bij voor-
werpen uit Nederlandse musea.

00.02-00.07 Nieuws voor doven.

RTL4
06.00 Hei elei kuck elei.
06.30 RTL Classique.
07.00 Nieuws.
07.05 Scooby Doo.
07.30 Nieuws.
07.35 Yogi Bear.
08.00 Nieuws.
08.06 The bold & the beautiful.
08.30 Nieuws.
08.35 Santa Barbara. Soap. Herh.
09.00 Nieuws.
09.10 Rad van fortuin. Spel. Herh.
09.35 Secrets. Amerikaanse serie.

Herh.
10.05 As the world turns. Serie.
10.50 Sons & daughters. Herh.
11.15 RTL Shop. RTL Club shopping.
11.25 RTL text-radio.
11.55 Clip van de dag.
12.00 Telekids. Kinderprogramma.
13.00 RTL text-radio.
13.20 600 Spel. Herh.
13.30 Hitbingo. Spel. Herh.
15.00 RTL Shop. RTL Club Shopping.
15.10 General Hospital. Soapserie.
15.55 Santa Barbara. Amerikaanse

soap.
16.20 The Oprah Winfrey show.

Amerikaanse talkshow. Herh.
17.05 Love boat. Amerikaanse serie.

Herh.
18.00 Zes uur nieuws.
18.15 Secrets. Amerikaanse serie.
18.40 The bold & the beautiful. Ame-
rikaanse soap.

19.00 Rad van fortuin. Spelprogram-
ma. Herh.

19.30 Avondnieuws.
19.50 Weer.
20.00 Full house. Amerikaanse co-

medyserie. Herh.
20.30 Sisters. Amerikaanse dramase-

rie.
21.20 Almost home. Amerikaanse

comedyserie.
21.50 De vakantieman.
22.55 Hotel. Amerikaanse serie.
23.50 Laatste nieuws.
00.05 The Oprah Winfrey show.

Amerikaanse talkshow. Herh.
00.50 As the world turns. Ameri-

kaanse soapserie. Herh.
01.35 General Hospital. Soap. Herh.
02.20 Nachtprogramma.

Duitsland 3 West
09.00 ARD-Morgenmagazin. 09.55 Ak-
tuelles aus dem Videotext. 10.00 Tele-
Gym. 10.15 ■ Denk bloss nicht, ich
heule. Oostduitse speelfilm uit 1965.
11.45 Dresden. Klassieke muziek van
Richard Wagner. 12.00 Das Recht zu
lieben. Soapserie. Af1.57. 12.30 1000
Hertz. 13.15 Reporter. Afl.: Sag uns,
wo wir landen sollen. 13.45 Rückblen-
de: Vor 50 Jahren - Italienische Militar-
internierte in Deutschland. 14.00 West
3 aktuell. 14.05 Hit-Clip. 14.30 Nicht
immer geliebt. Interview. 15.00 Fen-
sterPlatz. 16.00 Die Regenbogen-
kampferin. Portret van Uta Bellion,
directrice van Greenpeace. 16.30 Ich
war Nazi. Documentaire over twee
mensen die vertellen over de grote
ommekeer in hun leven, van overtuigd
nazi tot actief christen. 17.00 Drei
Dschungeldetektive. 17.30 Es war ein-
mal ... das Leben. 18.00 West 3 ak-
tuell. 18.05KvK - Klön und Klaaf. 18.30
Gezondheidsmagazine. Vandaag:
Thuiszorg. 18.43 Der Abend in West 3.
18.45 Aktuelle Stunde. 19.20 Fenster-
programme der Landesstudios. 19.40
West 3 aktuell. 19.45 Parlazzo. Media-
show. 21.00 West 3 aktuell. 21.15 In
Zukunft. 22.00 Der eiserne Gustav,
7-delige serie. 23.00 ■ Raices. Mexi-
kaanse speelfilm uit 1954. Met Duitse
ondertiteling. 00.33 Laatste nieuws.

Duitsland 3 SWF
14.59 Heute abend in Südwest 3.
15.00Sport-Oldies. 15.15Zu hause bin
ich in derFerne. 16.15 Juridisch maga-
zine. 17.00 Sesamstrasse. 17.29 Phi-
lipp. 17.32 Ferien mit Silvo. 18.00 Wort
für Wort. Spelshow. 18.26 Das Sand-
mannchen. 18.30 Südwest aktuell.
18.35 Was die Grossmutter noch wus-
ste. Afl. 14: Tomaten. 19.05 Sport-
Oldies. 19.19 Heute abend in Südwest
3. 19.20 Landesschau. 19.48 Landes-
schau aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Alle meine Tiere. 21.00 Nieuws.
21.15 Drei in einem Boot. 22.15 Der
eiserne Gustav. 23.15 Histoires ex-
traordinaires. Franse speelfilm uit
1967. Bron: Drie novellen van Edgar
Allan Poe. 01.10Laatste nieuws. 01.15
Non-Stop-Fernsehen.

Duitsland 3 West
22.55 Raices (Mexico, 1953).
Meesterwerk van Benito Alazraki
waarin de cultuur van de Indianen
centraal staat.
MetBeatriz Flores en Olimpia Alaz-
raki.

BBC1
23.00 The Boys From Brazil
(USA, 1978).
Sterke thriller van Franklin Schaff-
ner over een nazi-jager die op het
spoor komt van een aantal jonge-
tjes die het evenbeeld zijn van
Hitler, het resultaat van de experi-
menten van dr. Mengele.
Geweldige rol van Laurence Oli-
vier.
Duitsland 1
23.15 Jungfrukallan (Zwe-
den, 1960). Oscar voor de beste
buitenlandse productie voor deze
film van Ingmar Bergman.
Meisje wordt verkracht, haar vader
neemt wraak op de daders.
Met Max von Sydow en Birgitta
Pettersson.
RTL Television
23.15 El Ataque de los muertos sm
Ojos (Spanje, 1973).
Zombie-film van Amando de Osso-
rio.
Priesters staan op uit de dood en
wreken zich op degenen diehen op
de brandstapel hebben gebracht.
Met Tony Kendall en Esperanza
Roy.
Duitsland 1
00.45 Coplan: Le vampire des Ca-
raïbes (Europese co-productie,
1989). Middelmatige thriller van
Yvan Butler over een Franse ge-
heim agent die een handelaar in
menselijk bloed moet uitschakelen.
Met Philipe Caroit en Pierre Dux.

RTL Television
06.00 RTL aktuell.
07.00 Guten Morgen Deutschland.

Ontbijttelevisie.
09.00 Der Chef (Ironside), misdaad-

serie. Afl.: Richter im Spiegel, (herh.).
10.00 Reich und Schön (The bold

and the beautiful). Amer. soapserie.
10.30 Der Preis ist heiss. Spelshow.
11.00 Riskant! Spelprogramma.
11.30 Familienduell. Spelprogram.
12.00 Punkt 12. Middagmagazine.
12.30 Springfield story (The guiding

light). Amerikaanse serie.
13.20 California Clan (Santa Barba-
ra). Amerikaanse soapserie.

14.10 Notruf California (Emergency).
Amer. serie. Afl.: Gestoppt. (herh.).

15.00 Mord Ist ihr Hobby (Murder,
she wrote). Amerikaanse misdaadse-
rie. Afl.: Drama in der Wall Street.

16.00 Hans Meiser. Talkshow. Van-
daag: Alleinsein macht glücklich.

17.00 Wer ist hier der Boss? (Whos
the boss?). Afl.: Volkszahlung intim.

17.30 Eine schrecklich nette Familie
(Married... with children), comedyse-
rie. Afl.: Frühstuck mit Tiffany.
(herh.).

18.00 Elf 99. Live-magazine.
18.45 RTL aktuell. Nieuws, sport.
19.10 Explosiv - Das Magazin. Ma-

gazine.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten.

Duitse serie.
20.15 B.L. Stryker-cyclus: lm Banne

derSekte (B.L. Stryker: Blues for Bu-
der). Amer. misdaadfilm uit 1989.
(herh.). Aansl.: RTL aktuell.

22.15 stern TV. Magazine.
23.15 Horrorfilm-cyclus: Die Rück-

kehr der reitenden Leiehen (El ata-
que de los muertos sm ojos). Spaan-
se horrorfilm uit 1973. (herh.).

00.40 Eine schrecklich nette Familie
(Married... with children). (herh.).

01,15 Wer ist hier der Boss? (Whos
the boss?). Amer. comedyserie.

01.50 Der Chef (Ironside). (herh.).
02.50 Hans Meiser. (herh).
03.40 Explosiv - Das Magazin.

(herh.).
04.05 Mord ist ihr Hobby (Murder

she wrote), misdaadserie, (herh.).
04.55 Gute Zeiten, schlechte Zeiten.

Duitse serie. (herh.).
05.30 Reich und Schön (The bold

and the beautiful). Amer. soapserie.

België/TV 1
17.25 De wasbeertjes (Raccoons),

Canadese tekenfilmserie. Afl.9.
17.52 Samsonclips.
17.55 Tik tak. Animatieserie. Af1.209.
18.00 Journaal.
18.10 Mooi en meedogenlooos (The

bold and the beautiful). Af1.738.
18.35 Secrets, 65-delige serie. Af 1.43.

Bron: Naar boek van Judith Krantz.
19.03 Buren (Neighbours), Australi-

sche serie. Af1.1162.
19.25 Mededelingen en overzicht.
19.30 Journaal en sport.
20.00 Kapers op de kust. Zomers

spelprogramma met elke dag een
nieuwe hint om de schat te vinden.
Vandaag vanuit Wenduine.

20.10 Married with children. Ameri-
kaanse serie. Afl.: Peggy turns 300.

20.35 Derrick, Duitse misdaadserie.
Af1.27: Koldau's laatste reis.

21.35 'Allo 'allo, Engelse comedyse-
rie. Af1.48.

22.00 Op de koop toe. Consumenten-
magazine. Vandaag: o.a. Reisrepor-
tage over Madeira en het nabijgele-
gen Porto Santo.

22.35 Tips voor trips.
22.40 Vandaag en sport.
23.05 De nieuwsjongens (Drop the

dead donkey), 13-delige Engelse ko-
mische serie over een commerciële
tv-zender. Afl.9 : Paintball.

23.30-23.35 Coda. Claude van de
Berge leest voor uit eigen werk. Van-
daag: Op de rand van.

België/TV 2
20.00 Boulevard: Van armentafels tot

0.C.M.W.. Serie.
20.30 Impressies van een verre

oceaan.
Franse documentaireserie over de
Stille Oceaan. Afl.3 : Empire d'hier et
de demain.

21.25 Tips voor trips.
21.30 Journaal en sport.
22.00-23.35 Marlowe. Amerikaanse

misdaadfilm uit 1969.
Bron: Naar de roman The little sister
van Raymond Chandler.

SAT 1
05.15 Schatten der Leidenschaft (The
young and the restless). Amer. serie.
06.00 Ontbijttv met früh ran, sport.
09.15 Neighbours. 09.40Trapper John,
M.D. Amer. doktersserie. 10.30 Bonan-
za. Westernserie. 11.20 5 mal 5.11 .50
Glücksrad. 12.30 Schatten der Leiden-
schaft (The young and the restless),
serie. Afl.: Ninas baby. 13.20 Trapper
John, M.D. Afl.: Die liebe Familie.
14.15 Neighbours. Afl.: Das Kirchen-
fest. 14.45 Bonanza. Amer. westernse-
rie. Afl.: Gefahrliche Freundschaft.
15.45 Raumschiff Enterprise (Star
Trek), sf-serie. Afl.: Weltraumfieber.
16.45 5 mal 5. 17.20 Geh aufs Ganze!
18.00 Reg. progr.'s. 18.30 Designing
women. Amer. comedy-serie. Afl.: Eine
übergewichtige Affare. 19.00 Sat 1
Newsmagazin. 19.18 Sportmagazine.
19.30 Glücksrad. 20.15 Schick deine
Frau nicht nach Italien. Duitse heimat-
film uit 1960. 22.00 The drowning pool.
Amer. misdaadfilm uit 1975. Aansl.:
TopNEWS. 23.55 Voetbalmagazine.
00.20 The professionals. Engelse ac-
tie-serie. Afl.: Spiel der Spione. 01.15
Raumschiff Enterprise (Star Trek). Sf-
serie. 02.00 Designing women, co-
medy-serie. 02.30-05.15 Teletekst.

" Richard Todd in de ge-
slaagde speelfilm 'A man
called Peter. (Nederland 2 -21.28 uur).

Radio 2
7.04 Ook goeiemorgen. 9.04 Mu-
ziek terwijl u werkt. 12.04 Het is
maar een spelletje. 14.04 Neder-
land vakantieland. 17.04 Alle men-
sen. 18.04Ekkel horizontaal. 19.04
Country trail. 20.04 Nederland
zingt: EO's sing in. 20.30 Neder-
land zingt: Licht op jongerenkoren.
21.04 Uit de platenkoffer van...
22.04 Praise op woensdag.
23.04-24.00 Take it easy.

Radio 3
AKN: 6.02 Breakfast-club. 9.04 Ar-
beidsvitaminen. 11.04 Baas van de
dag. 12.04 Denk aan Henk. 14.04
Carola. AKN: 15.04 Popsjop. 17.04
Rinkeldekinkel. Elk heel uur
Niuews. 18.04 De avondspits.
19.04 Spoor 7. 20.04 Paperclip
magazine. 21.04 Villa 65. 0.04
TROS Nachtwacht. 2.02 Zone.
AKN: 4.02-6.00 Pyjama-FM.

televisie en radio woensdag

Nederland 1
*|to/Ncrv/Avro'7>53 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.
«.00 Journaal.
B*ls Sesamstraat. Kinderprogram-ma. Afl.: Zenden/ontvangen.
**.**-W Flipper. Amerikaanse jeugdse-
"6-Afl.: De grote redder.
De wetenschapper Carl Borden wil
Ripper als proefkonijn voor zijn on-
derzoek gebruiken, maar Flipper

.■f-erkt niet echt mee.
8-59 Van vader op zoon (Fish in a
net), Australische korte film uit 1991
j[3n Mare Hughan-Barrett.
Jfet: Tristan Gemmill, Michael Con-
*>n, Sarah Walker e.a.
J-e 19-jarige Texta is het voortduren-
de geruzie met zijn vader zat en wil
*■?" huis uit, daarbij gesteund door
jj-jn vriendin Lucy. Tijdens een ruzie""'■ikt echter dat Texta meer op zijn

.^ader lijkt dan hem lief is.
j°-24 Clip P.S. de Ruimte.
a*32 Markant achterland. Collagevan de mars- en showwedstrijdenyan het Wereld Muziek Concours inJjetRoda-stadion te Kerkrade.

ï*00 (TT) Journaal.
25 Roman holiday. AmerikaanseNlm uit 1987 van Noel Nosseck.
?et: Catherine Oxenberg, Torn Conti,
?"■ Begley jr. e.a.
ten prinses arriveert in Rome voor

staatsbezoek maar besluit even
jj**' haar verplichtingen te ontsnap-

en onder te duiken in de stad. Zo["■aakt ze incognito kennis met een
v°'ograaf en een journalist.
i°B Brides of Christ, 6-delige Aus-
,'alische dramaserie over een zuster-s-ster in Sydney in de roerige jaren

"£JJ*2 :Frances.p8Dertigers. Amerikaanse serie.
2*>2B : First day/last day.

en Elliot zien hun verleden
°Pnieuw aan zich voorbijtrekken als
'■** hun bedrijf sluiten. Langzaam wor-
?®n de grote verschillen tussen de""ee duidelijk. Als Elliot een sollicita-
fle9esprek voor hen verknalt, lopen
x| spanningen hoog op.
"■"57-00.02 Journaal.

Radio 4
Om 7.00, 8.00 en 13.00 Nieuws.
7.02 Preludium. 8.04 Musica sacra.
9.00 Muziek voor miljoenen. 11.00
Ochtendconcert: Fortepiano- en
harmoniummuz. Aansl. Cello- en
pianomuz. 13.04 Stemmen op va-
kantie. 14.00 Het middagconcert:
RIAS-Kamerkoor en Akademie für
Alte Musik Berlin met sol. 16.00 De
Nederlanden: Ensemble Super Li-
brorum. 17.00 Jacco's keus. Om
18.00 en 20.00 Nieuws. 18.04Klei-
ne zaal. 19.00 Opera magazine:
Fragm. Tiefland, D'Albert. 20.02
Avondconcert: Radio Kamerork.
met viool. 23.00-24.00 Jazzspec-
trum.

Radio 5
6.45-6.50 Mededelingenrubriek
met uitgebreid weerbericht en
scheepsvaartberichten. 7.05 1008
AM. 8.50 Snippers. 8.55 Water-
standen. 9.02 Vrouw-zijn. 10.02
Postbus 900 (1). 10.10 Gezond-
heid, een zorg. 11.02 MA/ op her-
haling. 12.02 Grijs en groen. 12.50
Postbus 900 13.10 Damokles.
14.02 Glas in lood. 15.02 Camera
obscura. RVU: 16.02 De schatka-
mer. 17.10 Radio UIT. 18.00
Nieuws. RKK: 18.02Ter bezinning.
19.00 Waar waren we ook alweer?
19.15 Nieuws en actulaiteiten in
het Turks. 19.50Nieuws en actuali-
teiten in het Marokkaans en Ber-
bers. 20.40 Actualiteiten in het
Chinees. RVU: 21.00 Vrij wande-
len. 22.00 Drieluik. 23.00-24.00
Het interview.

België/RTBF 1
16.45 Vacaturebank. 17.00 Nouba
nouba. Kinderprogramma met teken-
films en series. 18.00 Supercopter (Air-
wolf), Amerikaanse actieserie. Afl.: Soif
d'aventures. 18.50 Notre belle familie
(Step by step), Amerikaanse comedy-
serie. Afl.: J.T. joue les stars. 19.15
Clip dynam'hit. 19.30 Nieuws en weer-
bericht. 20.10 Homefront, 14-delige
Amerikaanse serie. Afl.9 : Tous en pis-
te. 21.00 La guerre du tabac. Docu-
mentaire over de tabaksindustrie.
21.55 Les films se font du cinéma.
Filmmagazine. 22.55 Weerbericht en
laatste nieuws. 23.10 24 H sur les mar-
chés. Internationaal beursnieuws.
23.15-23.30 Le coeur et l'esprit. Katho-
liek magazine.

België/Télé 21
19.30 Nieuws (tevens in gebarentaal)
en weerbericht. 20.10 Zie België/
RTBF 1. 21.51-22.26 Nieuws, weer-
bericht en beursberichten.

TV 5
06.00 Ochtendprogr. 11.55Nieuwsflits.
12.00 La chance aux chansons. Amu-
sementsprogr. 12.40 Weerbericht.
12.45 Zwitsers nieuws. 13.15 Peau de
banane. Canadese serie. (herh.). 13.40
Des trams pas comme les autres. Do-
cumentaireserie, (herh.). 14.45 A vos
amours. Magazine. 15.25 Scully renc-
ontre. Interview. Vandaag: Robert-Guy
Scully in gesprek met fotomodel Carole
Bouquet. 16.00 Nieuws. 16.10 Visions
5. Magazine. 16.30 40x a l'ombre.
Amusementsprogr. 18.20 Le jardin des
betes. 18.30 Nieuws. 19.00 Afrikaans
persoverzicht. 19.05 Le jeu des diction-
naires. Spelprogr. 19.25 Clin d'oeil.
19.30 Belgisch nieuws. 20.00 Télésco-
pe. Magazine. 21.00 Nieuws en inter-
nationaal weerbericht. 21.40 Soiree
Jules Renard. Drie eenakters van Jules
Renard. Met: Micheline Boudet, André
Dussolier, Gerard Lartigau e.a. 23.20
Bas les masques. Maatschappelijk ma-
gazine. 00.20 Nieuws en weerbericht.
00.45 Contact. Magazine. Gast: Elie
Wiesel. 01.45 La chance aux chan-
sons. Amusementsprogr.. (herh.).
02.30 40x è, l'ombre. Amusements-
progr.. (herh.). 04.30 Questions pour
vn champion. Spelprogr.. (herh.). 05.00
Les voiles du futur. (herh.).

RAI UNO
06.00 Ochtendprogr. 12.00 Buona for-
tuna. 12.30 Nieuws. 12.35 In viaggio
nel tempo. Serie. 13.30 Nieuws. 13.55
TG 1 Tre minuti di... 14.00 La casa dei
.sette falchi. Speelfilm. 15.40 L'armata
deglit eroi. Speelfilm. 17.25 I Gummi.
17.55 Oggi al parlamento. 18.00
Nieuws. 18.15 Cose dcli' altro mondo.
Serie. 18.40 Mio zio Buck. Serie. 19.10
Padri in prestito. Serie. 19.50 Weerbe-
richt. 20.00 Nieuws. 20.30 TG 1 -Sport. 20.40 II cavaliere pallido. Speel-
film. 22.45 Nieuws. 22.50 Grandi mo-
stra. 23.15 Mercoledi sport. 00.00
Nieuws en weerbericht. 00.30 Oggi al
parlamento. 00.40 Mezzanotte e dintor-
ni. 01.20 La febbre nel sangue. Speel-
film. Aansl.: Nachtprogrammering.

BBC 2
07.45 Open University. 09.00 Breakfast
news. 09.15 Westminster. 10.00 Cric-
ket. NatWest trophy kwartfinales. 11.00
Blind adventure. Amer. speelfilm uit
1933. 12.00 ■ Government girl. Amer.
speelfilm uit 1943. 13.30The great pa-
lace - The story of Parliament. Docu-
mentaireserie. 14.20 Forget-me-not
farm. 14.35Wildlife safari to the Argen-
tine. 15.00 nws. Aansl.: Reportage
over bureautirannen. 15.35 CountryF-
ile. 16.00 nws. Aansl.: Documentaire
over de problemen van de Yanomami
indianen in de regenwouden van Brazi-
lië. 16.30 Paardenkoersen. Met om
16.55 nws. 17.35 ■ Road show. Amer.
speelfilm uit 1941. 18.00 ■ Road show.
Vervolg. 19.00 Star Trek. 19.50 Guns-
moke. Westernserie. 20.40 Golf and all
it's giory, serie. 21.30 Sportmagazine.
22.00 ■ The Wednesday play: The gor-
ge. Tv-spel uit 1968. 23.15 Reportage
over de 100-jarige verfspuit. 23.30
Newsnight. 00.15 Nation. Discussie-
progr. 01.00-01.30 Open University.

BBC 1
07.00 Business breakfast. 08.00 BBC
Breakfast news. 10.05 Gravedale High.
10.25 Ipso facto. 11.00 nws. 11.05
Playdays. 11.25 Get your own back.
11.50Reportage over de Japanse cul-
tuur. 12.00 nws. 12.05 Knots landing.
12.50Animal heroes. 13.00 nws. 13.05
Natuurdocumentaireserie over het
Amazonegebied. 13.55 Reg. nws.
14.00 nws. 14.30 Neighbours. 14.50

Going for gold. 15.15 Paardenkoersen.
16.30 Bazaar. 17.00 Dance of the
weed. 17.10 The legend of Prince Va-
liant. 17.35 The really wild roadshow.
18.00 Newsround. 18.10 Byker Grove.
18.35 Neighbours. 19.00 nws. 19.30
Reg. nws. 20.00 Every second counts.
20.30 Doe Martin's casebook. Serie re-
portages uit de medische wereld geba-
seerd op ware gebeurtenissen. 21.00
Police rescue. 21.50 Automagazine.
22.00 nws. 22.30 Canned Carrott.
23.00 The boys from Brazil. Amer.
speelfilm uit 1978. 03.15-04.45 BBC
Select. 06.30-07.00 BBC Select.

Eurosport
08.30 Aerobics. 09.00 Eurogoals.
10.00 Atletiek. IAAF-wedstrijden vanuit
Spanje. 11.00 Atletiek. IAAF-wedstrij-
den vanuit Italië. Live. 13.00 Euroten-
nis. 15.00 Tennis. De Pathmark Clas-
sic. Finale. 17.00 Autosport. 18.00
Atletiek. 19.00 Surfen. 19.30 Euro-
sportnews. 20.00 Atletiek. IAAF-wed-
strijden. 22.00 Autosport. Grand Prix
van Duitsl. 23.00 Kickboksen. 00.00
Boksen. 01.00-01.30 Eurosportnews.

MTV
07.00 Awake on the wild side. 10.00
Richie Rich. 13.00 Simone. 16.00
Greatest hits. 17.00 The report. 17.15
At the movies. 17.30 News at night.
17.45 3 from 1. 18.00 The soul of MTV.
18.30 Prime. 20.00 Dial MTV. 20.30
JanetJaeksonrockumentary. 21.00 Ja-
net Jaekson - The hits. 22.00 Greatest
hits. 23.00 The report. 23.15 At the
movies. 23.30 News at night. 23.45 3
from 1. 00.00 Post modern. 02.00 Ma-
rijne. 03.00-07.00 Night videos.

CNN
24 uur per dag nieuws, met om:
09.45 CNN newsroom. 12.30 Business
morning. 13.30 Business day. 14.30
Business Asia. 15.00Larry King. 17.30
CNN and Co. 20.00 World business to-
night. 21.00 The international hour.
23.00 World business tonight. 23.30
Showbiz today. 00.00 The world today.
01.00 Moneyline. 01.30 Crossfire.
02.00 Prime news. 03.00 Larry King.
05.30 Showbiz today.

Omroep Limburg
7.00 Limburg Aktueel. 8.00 (Inter)
nationale actualiteiten. 8.30 Regio-
naal nieuws. 8.35 Limburg aktueel.
9.00 Tussen de bedrijven door.
11.00 Postbus 94: verzoekplaten.
12.00 Limburg actueel; nieuws ac-
tualiteiten. 13.00 (Inter)nationaal
nieuws. 13.30 Regionaal nieuws.
13.35 Licht Limburgs: non-stopmu-
ziek. 15.00 Liefde, tienerprogram-
ma. 17.00-18.00 Limburg Aktueel:
nieuws en actualiteiten.

BRTN/Radio 2
6.00 Nieuws. 6.05 Radio 2 regio-
naal (6.30, 7.00, 7.30 nieuws). 8.00
Nieuws. 8.10 Koffers en Co. 10.00
Nieuws. 10.03 Het schurend schar-
niertje. 10.08 Reporter zonder
grenzen. Een luisteraar kiest tien
platen die hem of haar aanspre-
ken. Produktie: Rita Jaenen. 11.50
Feuilleton Het Koekoeksnest.
12.00 Radio 2 regionaal. 13.00
Nieuws. 13.10Muziek- en cabaret-
fragmenten. 14.00 Villa Musica
zomereditie, met de elpee van de
week, een spelletje en een cursief-
je. 17.00Radio 2 regionaal. 18.00
Nieuws. 18.10 Radiovisier. Televi-
sienieuwtjes op de radio. 20.00
Cinema Paradiso: rondom film en
video. 22.00 Nieuws. 22.05 Ever-
green met onsterfelijke melodieën
en crooners. 23.30-06.00 Nachtra-
dio.

België/BRF
Elk heel uur nieuws.
6.05 Radiofrühstück + Spiel
Glückstrefler (6.15 Wort in den

Tag; 6.30 nieuws; 6.45 verzoekpla-
ten; 7.15 agenda; 7.30 regionaal
nieuws; 8.30 persoverzicht; 9.05 uit
de regio). 9.10 Gut Aufgelegt, Tips
und Themen am Vormittag. 12.05
Musik è la carte (12.30 BRF Ak-
tuell). 13.00 Presseschau. 13.05
Musikbox. 16.05 Popcorn. 18.00
Nieuws uit de regio. 18.05 BRF
Aktuell: Aktuelles vom Tage. 18.40
Klassik. 20.00-20.05 Nachrichten.

RTL4Radio
Elk heel uur nieuws.
07.03 De start met Bart, Bart van
Leeuwen. 09.03 RTL Megahits.
10.03 Koffiekringen, Jan de Hoop.
12.03 Goeiemiddag Nederland,
Mare Jacobs. 14.03 Oorwarmers,
Ron Bisschop. 17.03 Vrijheid-Blij-
heid, Jan van de Putte. 19.00 Se-
ven o'clock rock. 22.00RTL Mega-
hits. 01.00 RTL Nightshift.

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

Super Channel
05.30 Victory. 06.00 Videogenerator.
Videoclips. 06.15 Super shop. 06.45
Videogenerator. 07.00 Business to-
night. 07.30 Business insider. 08.00
ITN World news. 08.30 Documentary.
09.00 Super shop. 12.00 Videogenera-
tor. 16.30 On the air. Live showprogr..
18.30 Bonanza. Amer. westernserie.
Afl.: The jury. 19.30 Richard Diamond.
Amer. misdaadserie. Afl.: The cliënt.
20.00 PGA highlights. Golf. 21.00 The
image. Magazine over beeldvorming.
21.30 Report. 22.00 ITN World news.
22.30 European business today. 22.48
US Market wrap. 23.00 The Wednes-
day movie: Looking up. Amer. speelfilm
uit 1977. 00.45 Videogenerator. 02.00
China news Europe. Met om 2.00 Pri-
me time news in het Engels, 3.00 Eco-
nomisch nieuws in het Engels en vanaf
3.30 Herhalingen in het Mandarijn en
Cantonees. 05.00-05.30 Videogenera-
tor.

radio
Radio 1
Elk heel uur en om 7.30, 8.30,
12.30, 13.30 ,16.30 en 17.30
Nieuws. 7.07 VARA Radio I
woensdageditie. 12.07 AVRO Ra-
diojournaal. 17.07 NCRVs Hier en
nu. Elk heel uur en om 18.30 en
6.30 Nieuws. 18.00 NCRVs Hier
en nu. Vervolg. 19.04NCRVs Hier
en nu/Praatradio. 20.04 Langs de
lijn, sport en muziek. 23.07 Met het
oog op morgen. 0.04 Voor wie niet
slapen kan. 1.02 Zingen in de
nacht. 2.02 Mag ik even?. 3.02
Van Nederlandse bodem. 4.02
EO's country-uur. 5.02-7.00 Wak-
ker op weg.
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DONDERDAG 29 JULI
HEERLEN: Corio Tropical, tro-
pische braderie in het centrum.
GULPEN: Zomeravondfeest op
de markt vanaf 20 uur.
EPEN: IVN-wandeling vanaf het
VW-kantoor om 19 uur.
GULPEN: Avondwandeling met
gids, vertrek bij VW-kantoor
om 19 uur.

Wij raden onze lezers aan er re-
kening mee te houden dat de in
deze rubriek opgenomen evene-
menten buiten ons medeweten^afgelast, verplaatst dan wel uit-
gesteld kunnen worden.

Bewoners
In het openluchtmuseum heerst
ook de bedrijvigheid van een
Zuiderzeedorp begin deze eeuw.

Er zyn slechts twee huisjes echt
bewoond, maar tijdens ope-
ningsuren zijn er heel wat meer
'bewoners.
Zo doet Jannetje in haar vissers-
huisje Zoutkamp 17 het huishou-
den zoals men dat aan het begin
van deze eeuw gewend was. In
de lage kamertjes hangt de lucht
van rode kool. Jannetje, in haar
klederdracht-kostuum net een
echte vissersvrouw, doet de vaat
bij de pomp. „Jullie zijn net te
laat om te proeven. Maar kom
gerust binnen, kijk maar rond."
De woonkamer met zijn bedste-
de en plattebuiskachel roep
vooral bij wat oudere bezoekers
herinneringen op. „Zo was het
vroeger bij ons thuis ook. De ta-
fel in het midden, en een stoel
voor vader en moeder bij de ka-
chel", merkt een mevrouw ver-
rukt op.

Urk
In het buitenmuseum zijn ver-
schillende buurtjes, met huizen
uit verschillende Zuiderzeedor-
pen. De Urker buurt bijvoor-
beeld ligt wat hoger. Dit is ge-
daan omdat Urk tot de aanleg
van de Noordoostpolder een ei-
land was. Het was een keileem-
bult die enkele meters boven de
zeespiegel uitstak.

Vrijwilligers brengen het dorp
elke dag tot leven. Gehuld in Ur-
ker klederdracht knopen de
mannen netten en doen de vrou-
wen de was in de tobbe. Gevat
reageren ze op de vragen van
nieuwsgierige bezoekers, zonder
ook maar even uit hun rol te val-
len. Vol enthousiasme zetten ze
het leven in een volksstraatje
van begin deze eeuw neer, com-
pleet met roddel en achterklap.
„Ja, ik heb myn huisje goed voor
elkaar hè. Moet je maar eens bij
haar hier tegenover kijken, daar
is het wel anders."

Aan de stadgracht, met zijn hoge
pakhuizen en winkels is de sfeer
weer heel anders. In de apo-
theek, met een prachtige Jugen-
stil-pui, is een tentoonstelling
over 'gapers' te zien. In de stra-
ten spelen kinderen die zo weg-
gelopen lijken uit een histori-
sche film. Ze hebben kleding
geleend uit 'de Verkleedkist'.

Hoepels en stelten vormen hun
speelgoed.
Voor kinderen heeft het Zuider-
zeemuseum heel wat te bieden.
Behalve zich verkleden en
ouderwetse spelen doen, kunnen
ze over de gracht varen, klom-
pen beschilderen en kaneelstok-
ken en drop kopen in een ouder-
wetse snoepwinkel.

Er heerst ook aardig wat indus-
triële bedrijvigheid in het open-
luchtmuseum. In een stoomwas-
serij (afkomstig uit IJsselmuide)
draait de was in grote door
stoom aangedreven trommels.
Op het veld erachter wordt de
was gebleekt. Verder is er een
zeilmakerij, een taanhuis (waar
netten en zeilen getaand worden
om ze sterk te maken) en een vis-
rokerij.
Ook in het binneninuseum, vlak
bij het buitenmuseum, is heel
wat interessants te zien. Er zijn
vier blijvende tentoonstellingen:
de strijd tegen het water, de
schepenhal, de walvisvaart en de
visserij.

tijdje vrij
korte toer

WOENSDAG 28 JULI
ECHT: Jaarmarkt op de Nieuwe
Markt vanaf 13 uur.
VIJLEN: Zomeravondfeesten
met muziek en barbecue vanaf
18 uur.
WIJLRE: Snuffelmarkt vanaf 11
uur.
ROERMOND: Sjommelmert in
het centrum, 15 tot 21 uur.
VALKENBURG: Kinderpops-
pektakel, aanvang 14 uur, entree
10 gulden.
MARGRATEN: IVN-wandeling,
vertrek om 18.30 uur bij de kerk
in Eckelrade.
SLENAKEN: IVN-wandeling
met gids, vertrek om 14 uur bij
VW-kantoor.
SLENAKEN: Zomeravondcon-
cert met aansluitend Tiroler-
avond in zaal Berg en Dal vanaf
20 uur.
BRUNSSUM: IVN-wandeling
met gids over Brunssumerheide,
start parkeerplaats tegenover
zwembad De Zeekoelen.
ARCEN: Sfeermarkt in het cen-
trum.
GULPEN: Avondwandeling met
gids van wandelsportvereniging
'De Veldlopers', vertrek om 19.30
uur bij VW-kantoor.
VAALS: Kindermiddag in het
Labyrint op het Drielandenpunt.
NUTH: Avondwandeling door
holle wegen, vertrek om 19 uur
bü VW-kantoor.
GULPEN: Avondwandeling met
gids, vertrek om 19.30 uur bij
VW-kantoor.
MARGRATEN: Wandeling met
gids, vertrek om 18.30 uur bij de
kerk in Eckelrade.

Enkhuizen:zeewier, wastobben en klepperende kinderklompen

Zuiderzeemuseum brengt
vissersdorpjes tot leven

DOOR MARIËTTE STUIJTS

In de smalle straten klinkt
het geklepper van kinder-
klompen. Hoepels ratelen
over de keien. Een oude
man knoopt met een hou-
ten pen een vissersnet. Het
lijkt een plaatje uit een oud
foto-album, begin deze
eeuw gemaakt in een Hol-
lands vissersdorp. Het is de
aanblik die het Zuiderzee-
museum in Enkhuizen
biedt, op een zonnige voor-
jaarsdag in 1993.
Het Zuiderzeemuseum vierde in
mei van ditjaar zijn tienjarig be-
staan. Ter gelegenheid daarvan
werd de laatste aanwinst ge-
opend, een oude wierschuur. In
dit gebouw, afgebroken in de
Wieringermeer en weer opge-
bouwd in Enkhuizen, kan de
bezoeker zien hoe in vroegere tij-
den zeewier werd gedroogd en
verwerkt tot vulling van bijvoor-
beeld matrassen en stoelen.
Alle honderddertig huisjes,
werkplaatsen en winkels van het
buitenmuseum zijn op deze ma-
nier herbouwd. Ze zyn bijeenge-
bracht uit zon dertig dorpen en
steden rondom de voormalige
Zuiderzee. De eerste zijn nog
steen voor steen afgebroken en
herbouwd, andere - bijvoor-
beeld een drie verdiepingen
hoog kaaspakhuis uit Lands-
meer - zijn in hun geheel ge-
transporteerd. Hierdoor lijkt het
museum echt op een oud dorpje.
Met verweerde huizen, geschrob-
de klinkers, en ouderwetse tui-
nen. " In het openluchtmuseum heerst de bedrijvigheid van een Zuiderzeedorp begin deze

eeuw.

" In het binnenmuseum zijn tentoonstellingen over de
strijd tegen het water, visserij en walvisvaart te zien.

Openingstijden
Het buitenmuseum van het
Zuiderzeemuseumin Enkhui-
zen is tot en met 31 oktober
dagelijks geopend van 10 tot
17 uur. Het binnenmuseum is
het hele jaargeopend.

De toegang bedraagt voor vol-
wassenen 12,50 gulden, voor
senioren en kinderen van 4
tot en met 17 jaar8,50. Infor-
matie: 02280-10122.

bioscopen

Boottocht
Een bezoek aan het Zuider-
zeemuseum kan goed gecom-
bineerd worden met een boot-
tocht over het IJsselmeer.
Aardig is het om vanuit het
échte Urk - overigens ook
een wandeling waard — de
toeristische bootdienst te ne-
men die het IJsselmeer over-
steekt en in het museum aan-
legt.
De boot vaart van 28 juni tot
en met 2 september van
maandag tot en met zaterdag
om 9.30 en 14.30. De over-
steek duurt ruim 1,5 uur. Om
11.30 en 17.30 uur aanvaardt
de boot in Enkhuizen de te-
rugtocht.
Een enkele reis kost voor vol-
wassenen 12 gulden, een re-
tour 18 gulden.Kinderen kry-
gen korting. Tegen betaling
kan met ook een fiets meene-
men. Voor informatie:
05276-1737.
Een andere mogelijkheid is
om in Hoorn de stoomtrein te
pakken naar Medemblik en
vandaar met een salonboot
naar het Zuiderzeemuseum.
Informatie: 02290-14862.

Meer inschrijvers voor
Heuvellandvierdaagse

De wandelvierdaagse van het
Heuvelland, die van 12 tot 15 au-
gustus voor de zesde keer wordt
gehouden, blijft zich verheugen
in een toenemende belangstel-
ling. Het aantal voorinschrijvin-
gen is uitgekomen op achthon-
derd en dat is 250 ofrond dertig
procent meer dan verleden jaar.

De organisatie, de stichting wan-
delvierdaagse Vilt-Valkenburg,
verwacht dat het aantal vaste
wandelaars - degenen die alle
vier dagen meelopen - dit keer
boven de duizend zal stijgen.
Daarbij komen nog de losse lo-
pers die een, twee of drie dagen
deelnemen.

Met die losse deelnemers telde
men verleden jaar een dagge-
middelde van 1500. Als het weer
een beetje wil meewerken, hoopt
de organisatie ook dat gemiddel-

de te kunnen overtreffen. „Aan
de organisatie en aan de routes
zal het niet liggen. Zelfs met de
regen van de laatste dagen zijn
de parcoursen nog goed te belo-
pen," zegt voorzitter Jo Eyken-
boom van de stichting.

De computer met de inschrij-
vingsgegevens raadplegend stelt
hij vast dat de interesse voor de
Heuvellandvierdaagse steeds
breder wordt. Het aantal Duitse,
Belgische, Franse en Zwitserse

wandelaars neemt tpe. Verleden
jaar waren er twee deelnemers
uit Denemarken en nu heeft al
een hele groep Denen ingeschre-
ven.

Zoals in de voorgaande jaren
kunnen de wandelaars kiezen uit
drie verschillende afstanden: 14,
28 en 42 kilometer. Elke dag is
de route in een andere richting
uitgestippeld. De Heuvellan-
droute op donderdag gaat naar
Sibbe, Wijire en Eys; de Groeve-

route op vrijdag naar Humcoven,
Geulle en Elsloo; de Savelsbos-
route op zaterdag naar Keer,
Eckelrade en Rijckholt; en de
Gerendalroute op zondag naar
het Gerendal, Euverem (by Gul-
pen) en Slenaken.

De start is op alle dagen by café
Noben in Berg vanaf zeven uur 's
ochtends. Men kan daar op
woensdag 11 augustus tussen
twee en zes uur of op donderdag
vóór vertrek nog inschryven

voor alle vier dagen. De koste**1

bedragen dertig gulden. L°sS^inschrijvingen voor vijf guldeP
per dag zyn mogelijk.

Aan de vierdaagse gaat een feeS'
telyke opening op woensdag
vooraf. Het Nachtwachtgilde &
de harmonie Amicitia zullen o*-1;
acht uur hun opwachting ro^
ken, er is een vlaggenparade ejJ
er zijn welkomstwoorden va
burgemeester Constant NuyteP*3'
de voorzitter van deNederland-3
Wandelsportbond en organis^
tievoorzitter Jo Eykenboom- b*.
le wandeldagen worden vero^feestelijk afgesloten met muzie***r;
Tevens is er op vrijdag een f°
klorefeest met barbeq"*''
koningsschieten en optrede»
van dansgroepen. Op de slotdag
speelt het blaasorkest Sjinaöst-*-
Musikanten van twaalf tot -2** l
uur.

HEERLEN
Royal: Hot shots 2, dag. 15 17 19
en 21.30 uur. Rivoli: Made in
America, dag. 14 16.30 18.45 en
21 uur. Maxim: Oeroeg, dag. 21
uur. Bambi, dag. 14 15.45 17.30
en 19 uur. H5: Cliffhanger, dag.
14.30 18.30 en 21 uur, za ook
23.30 uur. Indecent proposal,
dag. 14 18.30 20 en 21.30 uur, za
ook 23 uur. Bambi, dag. 14.15
uur, za en zo ook 16.15 uur. Turt-
les 3, dag. 14 en 19 uur, za en zo
ook 16.30 uur. Sommersby, dag.
21.30 uur. Honey, I blew up the
kid, dag. 14 en 19 uur, za en zo
ook 16.30 uur. Falling down,
dag. 21.30 uur.

SCHAESBERG
Autokino: Loaded weapon, vr
t/m zo 22.15 uur. Alive, za 00.30
uur, zo t/m wo 22.15 uur.

MAASTRICHT
Mabi: Hot shots 2, dag. 14.30
18.30 en 21.15 uur. Henry a por-
trait of a serial killer, dag. 14.30
18.30 en 21.15 uur. Mad dog and
glory, dag. 14.30 18.30 en 21.15
uur. Made in America, dag. 14.30
18.30 en 21.15 uur. Bambi.dag-
-14.30 uur. Dennis the menace, zo
14.30 uur. Ciné-K: Oeroeg, dag-

-21 uur. Cinema- Palace: Cliff-
hanger, dag. 14.30 18.15 en 21.30
uur. Indecent proposal, dag. 18
en 21 uur. Bambi, dag. 14.30 uur.
Turtles 3, dag. 14.30 en 18.30uur.
Falling down, dag. 21.15 uur. Lu-
mière: Five girls and a rope, do
en za 20.30 uur, vr en zo 22.30
uur. La mujer de Benjamin, do
en za 22.30 uur, vr 20.30 uur. Ob-
session, zo en di 20.30 uur, wo
ook 22.30 uur. Kinderfilmhuis
Zoem: The witches, di en wo 14
uur.

GELEEN
Roxy: Cliffhanger, dag. 20.30
uur. Hot shots 2, dag. 14en 20.30
uur. Bambi, dag. 14 uur.

SITTARD
Forum: Indecent proposal, dag-
-20.30 uur. Made in America, dag-
-20.30 uur. Jungle book, dag. 14

ECHT
Royal-Microßoyal: Indecent
proposal, dag. 19.30 en 22 uur.
Cliffhanger, dag. 19.30 en 22 uur.
Jungle book, za zo en wo 14.30
uur. Torn en Jerry the movie, za
zo en wo 14.30 uur.

ROERMOND
Royal: Indecent proposal, dag.
20.30 uur, zo ook 14.30 en 16.30
uur. Royaline: Cliffhanger, vr
t/m zo 19en 21.15 uur, ma t/m do
20.30 uur, zo ook 16.30 uur.
Jungle book, zo en wo 14.30uur.

exposities
HEERLEN

Stadsgalerij, Raadhuisplein 19. £*"■*
huis vol kisten van Piet Stockman»*
T/m 5/9,open di t/m vr 11-17 uur, za 6'
zo 14-17 uur.

HOENSBROEK
Kasteel Hoensbroek. Exposiüe va»
Ton Vrancken. T/m 1/8, open daß*
10-17.30 uur.

LANDGRAAF
Galerie Gaudi, Hereweg 83. Zomer6*"

positie. T/m 25/7. Openvr 16-20 uur, ■»
en zo 13-17 uur.

VAESRADE
Galerie Tsant, Rozenstraat *0Zomerexpositie. T/m 18/7, open °15-18 uur, zo 14-17 uur.

MAASTRICHT
MECC, Forum 100. Int. Grafiek Bi<-n'

nale. T/m 8 aug., dag. open v_\\
10.00-18.00 uur.Bonnefantenmuseußj*
Dominikanerplein 5. De Aanloop -*„
T/m 10/10, open di t/m vr 10-17 uur, -£en zo 11-17 uur. Spaans GouverU-T
ment, Vrijthof 18. Expositie van c°
lectioneurs Fré Wagner en Bro"
Wagner-de Wit. T/m 31/10, open #°'
do en vr 14-17 uur. Galerie Anny vfrden Besselaar, Tafelstraat 6a. Beeld6»
van Ben Bonke. T/m 1/8. Open vrvf
ma 13-17.30 uur. Natuurhistoris-^JMuseum. Tranchot, Limburg in ka-tf
gebracht. T/m 3/10, open ma t/m \
10-12.30 en 13.30-17 uur, za en zo 14-''
uur. Galerie Tracé, Alexander BaVT.laan 31. Werken op papier en teken 1»
gen van tien kunstenaars. T/m 24/ 'open do 14-20 uur, vr en za 12-17 uur*
Galerie Contempo, Rechtstraat 96- V
zomer van '93. T/m 31/7, open do t/»
zo 12-17 uur. Galerie Walging, St. Pj*
terstraat 17a. Expositie Lucas Lol»
men en Lodewijk Seelen. T/m 2"'.'
open za 12-17 uur. Galerie Henn,
Nicolaasstraat 26c. Artist's books. T'»
17/7. Studio Maastricht, Brussels6;
straat 59. Verbeeld in glas. Zomert611
toonstelling. Van 14/7 t/m 14/8. OP6'
di, wo, vr en za 1148 uur, do 11-21u»';
Galerie Simera/Signe, Bogaarde»
straat 408. Schilderijen van Alex ■^guers, poëzie en tekeningen van T**1"*
Lenssen. Wo t/mza 13.00tot 17.30u»>
T/m 7 aug.QL

VALKENBURG
Streekmuseum, Grotestraat C ■'j
Schilderijen van Mimi Limpens. T'
1/8, open van di t/m zo 10-17 uur.

Weersverwachting vakantielanden
voor 29 juli
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- In een groot deel vanbebouwde kom van Echt is
,j grondwater ernstig veront-jpigd met het ontvettings-
i,oplosmiddel 1.1.1.-trichloo-.^«ian, in de volksmond be-
Jd als tri. Tot duidelijk is

omvangrijk en ernstig deJ^ntreiniging is, heeft de ge-
ënte nieuwbouw in een
L°t deel van Echt verboden,
.inwoners wordt aangera-
j!* akkers en tuinen voorlo-l niet te beregenen met

uit grondwaterputten.

li-pn huis-aan-huis verspreide
l aan de inwoners laten burge-
L ster en wethouders weten datijphkort de lucht wordt gemetenverse kruipruimten onder wo-

Tri is volgens B en W ge-'
Iti.'-Jk als het verdampt en in af ge-,

"""" ruimten blyft hangen.

ljjfervuiling van het grondwater
% *lort geleden ontdekt by* een
Cjhonderzoek op dehoek Peyer-
V*«Bovenste straat. Dit gebeurde
l-J-rband met een voorgenomen
U"', van het voormalige café 't
t% De geconstateerde veront-
"■ Jting van het grondwater op cir-

meter diepte was zo ernstig
het gemeentebestuur meteen

onderzoek heeft ge-
■i-v « en W willen weten wat de*^ak van devervuiling is.
LL^at te achterhalen en om na te
L hoever de vervuiling zich al
\ ;-.. verspreid, zyn inmiddels doorK. ltardse firma Grüner tien peil-
\ *"1 geslagen in de bebouwde, vanEcht.
K Bert Schaftenaark °Ver dekwestie contact opge-
-1 deGDD. Uit dat overleg
fi&leken dat er hoogstwaar-
h^^- geen direct gevaar voor
t-^ 'ksgezondheid te duchten is.
")*,ls onwaarschijnlijk dat het ge-
tJ^Plevert, omdat het grondwe-
t-J" zes meter diep zit," zegt hy.
tJn geen gevaarlyke situatieste

chten. Toch is nader onder-. «odig, want meten is weten".

Van onze verslaggeefster

hJ-iels heeft de gemeente
fi>j°verleg gehad met de provin-
W .regi°nale inspectie Milieu-
«sl(j 1\e in Heerlen. Hierin is be-

■ fy «at het gebied ten zuiden van
% d«helminalaan en ten westen
■sfj5f j *-" spoorlyn Sittard-Roermond
W "P***S alsverdacht gebiedwordtP g'^wd.Dit houdtin datbinnen

Pit} "ied het grondwater is ver-
Ptin^let tri of mogelijk door stro-
Pja an het grondwater(150 meter
flti^** 1"*") hiermee nog verontreinigd
Pi v °rden. Binnen dit gebied mo-
pu °rlopig geen nieuwbouwacti-i
I

BORN - Omdat
het Nedcar niet
voor de wind gaat,
beknibbelt de auto-
producent op het
personeelsfeest dat
wordt gehouden ter
gelegenheid van
het 25-jarig bestaan
van de fabriek in
Bom.

Nedcar vindt het
ongepast uitbundig
te feesten in een
tijd waarin ieder-
een gevraagd wordt
(loon)offers te bren-
gen en medewer-
kers worden ontsla-
gen.

Vandaar dat er op 9
en 10 oktober 'niet
té uitbundig' ge-
feest zal worden in

Nedcar beknibbelt
op bestaansfeest

de Sittardse stads-
sporthal.

Hoeveel geld Ned-
car uittrekt voor
het feest is niet be-
kend. Wel is duide-
lijk dat ondanks
het zuinige devies
'niet té uitbundig'
artiesten als de
Limburgse zange-
res Beppie Kraft en
verder Gerard Jo-
ling, René Schu-
man en Normaal
zullen optreden.

Op zaterdagavond
is er een koud buf-

fet en zondagoch-
tend een brunch.
Er zit geen cadeau
in voor alle mede-
werkers: Nedcar
heeft niet genoeg
geld voor een 'echt
mooi cadeau' en is
bangvoor het 'sleu-
telhanger-effect.
Enkele jaren gele-
den werd de mil-
joenste Volvo 300
met een dergelijk
presentje luister
bijgezet. Dat zette
nogal wat kwaad
bloed bij de mede-
werkers.

)<
*'jn tevreden \

i s*;
°ver de toekomst. J»-. . (

r\. _
_^

punaise y

Eis: acht jaar voor
doden Kerkradenaarhoge kortingen meer klanten,

maar de provisie die het bedryf
per klant opstrykt is wel een
stuk lager.

klein kantoor in geslaagd een
groot collectief contract in de
wacht te slepen. Dat zouden an-
deren ook kunnen."

Tot nu toe hebben de DSM'ers
overigens niet massaal op de
premiekorting gereageerd. Na
een mailing onder tweeduizend
leden van DSM-personeelsver-
enigingen is Wiertz honderd
cliënten ryker. Martens zegt al
tevreden te zijn als hy' er in totaal
vyfhonderd DSM'ers als klant
by krygt.

«ELEEN - In de verzekerings-
■"ttanche is commotie ontstaan

de hoge kortingen die het,geleense assurantiekantoor"iertz biedt aan DSM-perso-i
Jteelsleden. Wiertz geeft via Del-,
? Lloyd veertig procent premie-!
*°rting op een autoverzekering,!
**intig procent op een doorlo-
pende reisverzekering en twintig
w^cent op een motorverzeke-
"^hg.

VolgensMartens is door de auto-
matisering van de assurantie-
branche de toestroom van nieu-
we klanten gemakkelijk en
goedkoop op te vangen. Het as-
surantiekantoor werkt boven-
dien rendabeler door de omzet-
verhoging. Bij Wiertz werken
slechts vier mensen. De assuran-
tiebemiddelaar krygt door de

MAASTRICHT - Officier van justi-
tie mr. M. van Buchem heeft voor
de rechtbank in Maastricht acht jaar
gevangenisstraf geëist tegen de
26-jarige S.S. uit Geleen. Hy wordt
ervan verdacht op 28 april van dit
jaar de 22-jarige Godefrida Medina
in Kerkrade metvier pistoolschoten
om het leven te hebben gebracht.

Volgens de officier van justitie is in
deze zaak geen enkele strafverlich-

tende omstandigheid te bedenken.
„Een ander doden vraagt om een
duidelijkebestraffing," meent hij.
S. ontkende gisteren de dodelyke
schoten op klaarlichte dag te heb-
ben gelost in de Kerkraadse Nier-
sprinkstraat. Tydens het onderzoek
legde hy echter al bekentenissen af
by de politie en by* de rechter-com-
missaris. Ook uit een groot aantal
verklaringenvan ooggetuigen blykt
volgens justitie dat de man uit Ge-
leen de dader is.

De belangenorganisatie van tus-
senpersonen, NBvA, heeft scher-
pe kritiek geuit op de enorme
kortingen. „Gezien de resultaten
in de schadeverzekeringsbranc-
hezijn dekortingen niet gerecht-
vaardigd. De geloofwaardigheid
van het verzekeringsbedryf
wordt zo ondermijnd," stelt een
vertegenwoordiger van de
NBvA.
Medewerker Wim Martens van
assurantiekantoor Wiertz vindt
de kritiek van de branchegeno-
ten overdreven. „We zyn er als

Lek aan vrachtauto
oorzaak oliespoor
HEERLEN - Het oliespoor dat dins-
dagmiddag werd ontdekt op de Ter-
hoevenderweg tussen Hoensbroek en
Heerlen, was afkomstig van een
vrachtwagen van een bedrijf in Oirs-
beek. De vloeistofleiding van de hy-
draulische kiepinstallatie van de.
vrachtauto was gesprongen, zodat'
ongeveer 150 liter olie op het wegdek
terecht kwam. Oe chauffeur van de
wagen had het defect wel gemeld,
maar had zijn baas niet vertelt dat hij
een kilometerslang oliespoor had ach-
tergelaten. De schoonmaakkosten
worden volgens de politie betaald
door de verzekering van het bedrijf.
De Heerlense brandweer had dins-
dagmiddag 300 liter zeep en 40.000
liter water nodig om de olie te verwij-
deren.

Afdak boven kerkhof

Gemeente gaat kruipruimten van woningen onderzoeken

Grondwater Echt vervuild
Volgens de reclassering is S. een
gesloten jongen, maar kan hy ook
''heetgebakerd' zyn.

Raadsman mr.Koeleman meent dat
het overtuigend bewys niet is gele-
verd. „Als derechtbank toch meent
dat myn cliënt heeft geschoten op
Medina, dan is sprake van nood-
weer-exces omdat hy* zich bedreigd
voelde." Noodweer-exces is een ge-
oorloofde vorm van zelfverdedi-
ging. S. zou dan niet strafbaar
hebben gehandeld.

Politie houdt
messetrekker aan
MAASTRICHT - De Maastrichtse po-
litie heeft maandagnacht op de afrit
naar het centrum van de Noorderbrug
een man aangehouden die op dezelf-
de afrit een 31-jarige man met een
mes in de rug had gestoken. Het
slachtoffer werd naar het Academisch
Ziekenhuis Maastricht vervoerd, waar
hij aan zijn verwonding werd behan-
deld. Hij wenste echter geen aangifte
te doen. De verdachte, een 29-jarige
man zondervaste verblijfplaats, werd
echter toch aangehouden op grond
van de Vreemdelingenwet.

HEERLEN - Als gemeenten en
provincies niet snel ingrijpen, zul-
len byna alle iepen aan het eind van
de eeuw zyn gestorven. Een regel-
rechte catastrofe dreigt. Honderd-
duizenden bomen dreigen nog dit
jaarte bezwijken.

’lepbedreigd

met uitsterven’ Gouverneur stelt
ballonvaart uit
MAASTRICHT - De ballonvaart die
commissaris der koningin B. van
Voorst tot Voorst gisteravond zou ma-
ken met VW-directeur Ruud de Jong
is uitgesteld. Het weer was te slecht
om met een ballon vanaf Maastricht
een tochtje boven Limburg te maken.
Als het weer het toelaat kiest Van
Voorst tot Voorst vanavond of mor-
genavond het luchtruim. Volgens
VW-woordvoerster Nancy Aschman
is de kans klein dat de nieuwe gou-
verneur Limburg dezeweek vanuit de
lucht kan zien. Waarschijnlijk wordt de
tocht dan verplaatst naar augustus.

De iepziekte wordt overgebracht
door de iepespintkever, die zich in
de schorsvan de boom nestelt.

Bos is veel kritischer: „Het afschaf-
fen van de landelijke bestryding
was een pure bezuinigingsmaatre-
gel. We hadden de ziekte redelyki
onder de knie en er was een goed
landelijk netwerk. Het apparaat dat
we hadden was misschien wel duur,
maar we merken nu dat het zyn
geld waard was."

De bestrijding van de iepziekte
raakte de afgelopen twee jaarin het
slop, doordat in veel gemeentenon-
voldoende geld werd uitgetrokken
om effectief op te treden. Staatsse-
cretaris Gabor van natuurbeheer
gaf onlangs toe dat de bestrijdings-
activiteiten door provincies en ge-
meenten slechts gedeeltelijkvan de
grond zyn gekomen.

Dit zegt E. Bos, lid van het lepziek-
teberaad, dat sinds 1991 lagere over-
heden adviseert by de bestrijding
van de iepziekte. Het ministerie van
Landbouw dient volgens het Be-
raad zo snel mogelijk extra geld
beschikbaar te stellen om het uit-
sterven van de iep te voorkomen. In
de jaren dertig velde de gevreesde
ziekte al eens zestig procent van de
Nederlandse iepen.

Weert goedkoopste
gemeente Limburg

inneemt. De Consumentenbond
vergelijkt ieder jaarde tarieven van
lokale belastingen in gemeenten
met meer dan 20.000 inwoners.

ging waaraan hetrijk waarschynlyk
niets meerkan doen. Dat schrijft de
Consumentenbond in het augustus-
nummer van de Consumentengids.HEERLEN - Weert is de goed-

koopste en .Venlo de duurste ge-
meente van Limburg. Dit blykt uit
een onderzoek van de Consumen-
tenbond naar tarieven van gemeen-
telijke belastingen.

De landelijkeranglijst wordt aange-,
voerd door Amersfoort, Gouda en
Zaanstad, waar ruwweg genomen
driemaal zoveel aan gemeentelijke
belastingen moet worden betaald
danin Katwijk, dat de laatste plaats

Naarmate de rijksoverheid de be-
voegdheid om belastingen te heffen
uit handen geeften by* ruim zeshon-
derd gemeenten legt, verliest zy de
greep op de totale belastingdruk.

De nieuwe belastinggaarders zullen
zeker niet minder belasting willen
heffen dan hun centrale voorgan-*
ger. Dat alles leidt tot een stelselma-
tige, niet in te schattenbelastingstij-

# De oude vleugel van het St.-Jozefzieken-
huis in Kerkrade wordt momenteel ge-
sloopt. Omdat de buitenmuur precies
grenst aan het kerkhof van de Lambertus-
parochie neemt het slopersbedrijf extra
voorzorgsmaatregelen. Over een lengte
van 150 meter is een groot steigerdak over
de graven gebouwd. Het vallend puin kan
op die manier geen schade opleveren. Vol-
gens een woordvoerder van het St.-Jozef-
ziekenhuis is bovendien een extra verzeke-
ring afgesloten. Hij zegt dat de directie
van het ziekenhuis in deze zaak zo zorgvul-
dig mogelijk te werk gaat. Sinds enige tijd
wordt de oude vleugel van het ziekenhuis
niet meer gebruikt. Na de sloop komt di-
rect achter de Markt een gigantisch terrein
vrij dat een tijdelijke afdeklaag krijgt.
Het ziekenhuis en de gemeente Kerkrade
praten over de aanleg van een grote par-
keerplaats Op deze plek. Foto: KLAUS TUMMERS

Nederland handelt
botsing bij grens af
KERKRADE - De 36-jarige Duitse
overvaller die maandagmiddag een
botsing bij grensovergang De Locht
veroorzaakte, wordt donderdag voor-
geleid aan de officier van Justitie in
Maastricht. Omdat hetongeluk enkele
meters voorbij de grens op Neder-
lands grondgebied gebeurde, is de
Nederlandse justitie verantwoordelijk
voor de juridischeafhandeling van de
zaak. Op dit moment wordt de uit
Bonn afkomstige Duitser nog vastge-
houden op het politiebureau in Kerk-
rade, waar hij wordt verhoord. Naar
verwachting wordt hij uitgeleverd aan
Duitsland. De Duitser had even voor
de botsing in Aken een tankstation
overvallen en daarbij enkele duizen-
den marken buitgemaakt. Na een wil-
de achtervolging botste de man tegen
een douanebusje bij De Locht. Hierbij
raakte een Duitse douanier zwaarge-
wond. Hij ligt met forse zwellingen en
48 hechtingen in zijn hoofd op de in-
tensive care van een Akens zieken-
huis.

Symposium tijdens
chirurgenprotest
MAASTRICHT - De chirurgen van
het Academisch Ziekenhuis Maas-
tricht maken vanmiddag gebruik van
de tijdelijke rust in het AZM, veroor-
zaakt door hun protestacties tegen de
bezuinigingen in de gezondheidszorg.
Deze week worden alleen spoedge-
vallen geholpen. In samenwerking
met de Vereniging van Limburgse
Chirurgen houden ze nu een sympo-
sium over de kwaliteit in de heelkun-
de. Tijdens het symposium spreken
twee leden van de nationale commis-
sie Kwaliteit in de Heelkunde. Dr. A.
Koomen houdt een inleiding over de
visitaties, bezoeken van chirurgen
aan chirurgen, en dr. J. Roukema
praat over een aanzet tot complicatie-
registratie in de heelkunde.

i|j ste resultaten van het onder-oL^rden begin oktober ver-
\e» e. gemeente is van plan om*.^h informatie-avond te hou-

Enquête Nedcar:
stadion-meeting
juni was succes

zoek moet uitwyzen of ook volgend
jaar een bijeenkomst in het stadion
zal worden belegd.

Volgens deConsumentenbondkun-
nen de tarieven voor gemeentelijke
belastingen oplopen tot meer dan
duizend gulden per jaar. Vooral de
tarieven voor reiniging en riolering
zyn drastisch gestegen.
De Consumentenbond berekende
per gemeente het bedrag dat moet
worden betaald aan onroerende-
zaakbelasting (OZB) enriool- enrei-
nigingsrechten. OZB is de nieuwe
naam voor de onroerend-goedbelas-
ting.

In 1983, aldus de bond, is een po-
ging gestrand om de eigen inkom-
sten van gemeentes te verdubbelen.
Sinds 1982 zijn de inkomstenuit ge-
meentelijke belastingen in het hele
land intussen wel gestegen van 2,3
miljard naar 3,8 miljard gulden in
1993, ofwel met zestig procent. In
dezelfde periode steeg het totaal
aan gemeentelijke inkomsten min-
der snel: van 17,1 naar 19,5 miljard
gulden. Het resultaat is een stijging
van het aandeel van gemeentelijke
belastingen in het totaal aan inkom-
sten van een gemeente van 13,6
naar 19,4 procent.

BORN/SITTARD - De personeels-
bijeenkomst van Nedcar in het For-
tuna-stadion op 23 juni was een
succes. Dat zou blyken uit een en-
quête onder de vierduizend bezoe-
kers.
Volgens het Nedcar-personeelsblad
Radar is de boodschap die directeur
Jacques Huberts daarvia een gigan-*
tisch tv-scherm uitzond overgeko-
men. Het blad twijfelt zelf echter
aan deresultaten. Van de ruim vier-
duizend aanwezigen namen er
slechts 208 de moeite de vragen te
beantwoorden. Een nieuw onder-

Direct na de byeenkomst waren er
al klachten over het geluid. Uit de
enquêteresultaten blijkt dat ruim
een derde van de medewerkers de
boodschap van Huberts niet hele-
maal heeft kunnen horen. Ruim
negentig procent meldt dat wel al-
les te hebbenkunnen zien.
Byna twee derde van de onder-
vraagden noemt het stadion een
geschikte lokatie. Ook de informa-
tie was nuttig, vindt dertig procent.
Zestig procent is het daar maar ge-
deeltelijk mee eens. En 85 procent
noemt de byeenkomst 'min of meer,
zinvol.

Direct na de bijenkomst leverde
Huberts zelfal kritiek op het geluid,
het vervoer naar het stadion en de
plaats van het podium. Ook hy*
vindt het aantal ingeleverde enquê-
teformulieren te laag. In augustus
krijgen de Nedcar-medewerkers
een nieuwe enquête, nu via hun di-
recte chef.

Het lijstje van de twaalf onderzoch-
te Limburgse gemeenten ziet er als
volgt uit:

Weert (451 gulden), Stem (490 gul-
den), Roermond (604 gulden), Sit-
tard (624 gulden), Geleen (630 gul-
den), Meerssen (712 gulden), Kerk-
rade (732 gulden), Venray (788
gulden), Heerlen (801 gulden),
Brunssum (816 gulden), Maastricht
(836 gulden) en Venlo (869 gulden).

Italianen lichten
twee casino’s op
VALKENBURG - Twee Italianen
hebben maandagavond geprobeerd
het Casino van Valkenburg op te lich-
ten. Zij zetten heimelijk in nadat het
balletje van de roulette al stil lag. De
politie werd gewaarschuwd nadat het
personeel argwaankreeg, maar toen
die arriveerde was het tweetal al ver-
dwenen. Later op de avondkreeg de
Valkenburgse politie bericht van de
politie in Nijmegen dat de twee man-
nen, 51 en 34 jaar oud, daar waren
aangehouden. In het Nijmeegse Casi-
no haalden ze dezelfde truc uit als in
Valkenburg. Beiden waren in het bezit
van valse papieren en zijn overge-
bracht naar het politiebureau in Maas-
tricht, otz

Limburgs Dagblad Regionaal
■jtgeversmaatschappij Limburgs Dagblad B.V. - Postbus 3100, 6401 DP Heerlen - Telefoon 045-739911 - Hoofdredacteur Ron Brown

Commotie om verzekeringen DSM-personeel
Van onzeredactie economie

Van onze verslaggever

Zie verder pagina 13

"Ruzie omvriendin
motiefschietpartij
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t
Met grote droefheid gevenwij kennis dat geheel
onverwacht uit ons midden werd weggenomen
mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonva-
der, opa, broer, zwager, oom en neef

Jan Heerings
echtgenoot van

MiaKrings
Hij overleed in de leeftijd van 67 jaar.

Landgraaf: M.J. Heerings-Krings
Landgraaf: Leo Heerings

Rietje Heerings-Mostert
Marco

Heerlerbaan: Gertie Kockelkoren-Heerings
JohnKockelkoren
Patricia
Jessica
en zijn trouwe viervoeterBea
Familie Heerings
FamilieKrings

6373 LB Landgraaf, 26 juli 1993
Burg. Gijsenstraat 51
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op vrijdag 30 juli a.s. om 11.00 uur in de
parochiekerk van Maria Hulp der Christenen te
Nieuwenhagen, waarna aansluitend de begrafe-
nis zal plaatsvinden op de r.-k. begraafplaats
aldaar.
Byeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overle-
dene, donderdag 29 juli a.s. om 19.00 uur in
voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwka-
mer van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32
te Nieuwenhagen, dagelijks van 19.00 tot 19.15
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen geheven deze annonce als zodanig te
willen beschouwen.

t
Zich bewust van zyn naderend einde is na een
werkzaam en liefdevol leven, getekend door
eenvoud en oprechtheid, toch nog onverwacht
van ons heengegaan onze lievevader, schoonva-
der, opa, broer, zwager, oom en neef

Antoon Otten
weduwnaar van

Anna Oellers
Hij overleed in de leeftijd van 80 jaar.

Kerkrade: Otto Otten
Antoinette Otten-Thomas
Toine
Marcel

Kerkrade: Jan Otten
Riny Otten-Hogewoning
Yvonne
Marco

Heerlen: Marian Meertens-Otten
JanMeertens t
Bianca enRené
Ramon
Familie Otten
Familie Oellers

Kerkrade, 26 juli 1993
Corr.-adres: Kohlbergsgracht 8
6462 CC Kerkrade
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op vrijdag 30 juli a.s. om 12.00 uur in de
parochiekerk van St.-Petrus Maria ten Hemel-
opneming te Kerkrade-Chevremont, Nassau-
straat, waarna aansluitend de crematie zal
plaats vinden in het crematorium te Heerlen,
Imstenraderweg 10.
Byeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overle-
dene donderdag 29 julia.s. om 19.00 uurin voor-
noemde parochiekerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer
van het mortuarium Schifferheide van Linde-
man Uitvaartcentra Schifferheidestraat 7 te
Kerkrade-West. Gelegenheid tot afscheid ne-
men aldaar dagelijksvan 18.00 tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen geheven deze annonce als zodanig te
beschouwen.

t
Hij zal mij geleidennaar
grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan waat'ren derrust.

Ps. 23:2
Na een werkzaam en liefdevol leven, getekend
dooreenvoud en oprechtheid, is na een langdu-
rige ziekte van ons heengegaan mijn lieve man,
vader, schoonvader, onze broer, zwager, oom en
neef

Mai Wetzels
echtgenoot van

JohannaKroezen
Hij overleed in de leeftijd van 64 jaar.

Heerlen: J.Wetzels-Kroezen
Geleen: JohnWetzels

Anke Wetzels-vanDoorn
FamilieWetzels
FamilieKroezen

6417 SJ Heerlen, 27 juli 1993
Tichelbeekstraat 21
De crematieplechtigheid zal gehouden worden
opvrijdag 30 julia.s. om 9.30 uur in de aula van
het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg
10.
Byeenkomst in de ontvangkamer van het cre-
matorium om 9.15 uur, alwaar gelegenheidis tot
schriftelijk condoleren.
Liever geen bloemen.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwka-
mer van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel
4 te Heerlen, dagelijks van 18.30 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

t
Dankbaar voor alle mooie en fy'ne herinnerin-
gen die hy' ons en zovelen achterlaat, geven wij
kennis van het plotseling overlyden van myn
lieve man, onze goede vader, schoonvader, opa,
broer, schoonbroer, oom en neef

Piet Feron
echtgenootvan

Fien Kubben
Hij overleed, gesterkt door het h. oliesel, in de
leeftijd van 67 jaar.

Neerbeek: J.M.L. Feron-Kubben
Spaubeek: Mar joFeron

HenjoWolner
Denise

Groot Genhout: Piet Feron
Iny Feron-Vaessens

Neerbeek: JosFeron
Neerbeek: Maurice Feron

Familie Feron
FamilieKubben

6191 HN Neerbeek, 27 juli 1993
Spaubeekstraat 107
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op zaterdag 31 juli a.s. om 10.30 uur in de
H. Callistuskerk te Neerbeek, waarna aanslui-
tend de begrafenis zal plaatsvinden op de r.-k.
begraafplaats aldaar.
Avondwake, tot intentie van de overledene, vrij-
dag 30 juli om 19.00uur in voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het uit-
vaartcentrum van Dela, Vouershof 1 te Geleen.
Bezoektijd dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur.

Voor de vele blijken van medeleven ons be-
toond bij het overlyden en de crematievan onze
dierbare vader, schoonvaderen opa

Joop Oude Tijdhof
betuigenwij u langs dezeweg onze hartelijke en
oprechte dank.
Elsloo, juli 1993

Kinderen en kleinkinderen.

t
Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmee zij ons gedurende haar leven
heeft omringd geven wij kennis dat heden van
ons is heengegaan, voorzien van de h.h. sacra-
menten onze lieve moeder, schoonmoeder en
omie

Maria Gertrud
Steinbusch

weduwe van

Jan Antoon Sijben
in de leeftijd van 72 jaar.

Voerendaal: Harry en Nanny
Sijben-Thomissen
Bas en Hanneke

Simpelveld: Jeanetteen Michel
Allon-Sijben
Sander en Carola

Heerlen: Hub en Narda
Sijben-Vroomans
Lennart

Voerendaal, 26 juli 1993
Correspondentie-adres: Heerlerweg 77
6367 AB Voerendaal
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
vrijdag 30 juli om 11.00 uur in de kerk van O.L.
Vrouw van Altijddurende Bystand te Kunrade,
waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvin-
den op der.-k. begraafplaats aldaar.
Byeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
Donderdag a.s. om 19.00 uur wordt de avondmis
gehouden in voornoemde kerk.
Mam is opgebaard in het mortuarium van de
begrafenisvereniging Voerendaal aan het Kerk-
plein te Voerendaal. Bezoek dagelijks van 18.30
tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen geheven deze annonce als zodanig te
willen beschouwen.

———ammmmmmm—mmmammmmmaam-ama^ÊmaaÊÊaaÊÊammÊ^^aaaammaaaa^a^^^mm

Met leedwezen namen wy kennis van het over-
lyden van onze oud-medewerker, de heer

G. den Teuling
De heer den Teuling was gedurende een perio-
de van 20 jaarin ons bedrijf te Weert werkzaam.
Wij bewaren een dankbare herinnering aan zijn
plichtsgevoel, zyn vakbekwaamheid en zy'n kol-
legialiteit.

Direktie en medewerkers
Teewen BV Tegelen

De grote belangstelling, devele troostrijke brie-
ven, bloemen en h. missenbij het heengaan van
mijn lieveman, onze zorgzame vader, schoonva-
der en opa

Leo Derwall
hebben ons getroffen. Al deze blyken van me-
deleven en de wetenschap dat hy" door zovelen
werd geacht, hebben ons gesterkt dit verlies te
dragen.

Annie Derwall-Akkermans
kinderen enkleinkinderen

Kerkrade, juli 1993
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden
op zaterdag 31 juli a.s. om 19.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Jozef te Kerkrade-Kaalhei-
de.

tGer Schiepers, 55 jaar, echtgenoot van Anna
Reijnders, St. Servatiusweg 47, Heer-Maastricht.

De uitvaartdienst vindt plaats op donderdag 29 juli
om 11.00 uur in de parochiekerk van St. Petrus
Banden te Heer-Maastricht.

tAlberdina Maria Slootmaekers, 77 jaar, bejaar-
dentehuis Molenhof, Maastricht. De uitvaart-

dienst vindt plaats op donderdag 29 juli om 10.30
uur in de St. Laurentiuskerk te Bemelen.

t Jeanne Olivers, weduwe van F.J.W. Engelhard,
corr.adres: Van Goghstraat 11, Maastricht, Am-

by. De uitvaartdienst heeft in besloten kring
plaatsgevonden.

IBMiLS*
SCHERPE BI
FRUSia
" Business-dass bij Vogelzang IBM NOTEBOOK 182

Professioneel " 386 SL microprocessor

" Automatisering en tele- «25 MHz
communicatie " 2 MB intern

" Compleet assortiment " 85 MB hard disk

" Operationeel aangesloten " interne 5W (1,44 MB) diskdrive
" Deskundige maatadviezen " MS DOS 5.0

" Uitstekende aftersales service " mcl. draagtas, adapter
" Uitstekende servicecontracten vogelzang professioneelprus

" Trainingen in eigen opleidings-
centrum A^AA

" Eigen professioneel auto-
inbouwcentrum exci.btw mWL\m\\_w%kW

viUOGEiznnGW.*^ PROFESSIONEEL
UW PARTNER IN AUTOMATISERING EN TELECOM

Kruisstraat 12,6411 BT Heerlen. Tel. 045-740382. Fax 045-742528.
Openingstijden ma. t/m vr. 0930-18.00 uur.

WC FIRST.CLASS CATERING
Voor onze toplocatie in Vaals zoeken wij

op korte termijn:
Zelfstandig werkend kok
Aankomend chef de parti
(2e of 3e jaars SVH leerling)

Verkoper voor in mobiele snackwagen
Uw, uitsluitend schriftelijke reacties, kunt
u richten aan: WC BV

Randweg 1
6291 DC Vaals

Autoverzekering
Waarom
betaalt
u nog
te veel

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

Nieuwstraat 22 24
tel. 045-211668/221090

HOENSBROEK
■-***************************—1"l l""1 m*m **■*"***"■

I ■

Gemeente Schinnen
BEKENDMAKING

Burgemeester en Wethouders van Schinnen maken bekend dat zij voorne-
mens zijn het pand Heiberg 42, woonhuis met kantoorruimten ca., (kadas-
traal bekend Sectie C nrs. 142en 144) te Amstenrade te verkopen. Eventuele
gegadigden worden in de gelegenheid gesteld een bindend bod uit te bren-
gen op het hiervoorvermelde pand met ondergrond.
Het uitbrengen van een bod dient te geschieden in een gesloten enveloppe,
welke gericht moet zijn aan Burgemeester en Wethouders van Schinnen,
PB 50, 6365 ZH Schinnen, met de vermelding „Heiberg 42" en dient vóór 15
augustus a.s. ten gemeentehuize ontvangen te zijn. Bij het uitbrengen van het
bod moet tevens de solvabiliteitworden aangetoond, hetgeen moet blijken uit
een verklaring van een erkende bankinstelling.
Informatie omtrent het te verkopen pand, de verkoopvoorwaarden en de be-
stemmingsplanvoorschriften kunnen worden verstrekt door de afdeling
Grondgebiedzaken.
De verkoopovereenkomst ingevolge de inschrijving komt tot stand door de
gunning. De gemeente houdt zich het recht voor niet te gunnen danwei te
gunnen aan een ander dan de hoogste bieder.
Gegadigden hebben de gelegenheid het pand te bezichtigen. Terzake kun-
nen zij een telefonische afspraak maken met het hoofd van de afdeling
Grondgebiedzaken gedurende kantooruren tijdens de week van 29 juli t/m 4
aug. a.s. (04493-9292).
Schinnen, 28 juli 1993

Burgemeester en wethouders van Schinnen
De secretaris, De burgemeester,
H.J. Essers F.I.J. Loefen.

.: T I
Heden bereikte ons het droevige bericht uit Brazilië van het plotse-
linge overlydenvan

Berry Doevendans
echtgenootvan

Marijke Eussen
vader van

Wieher en Adriano
Hij overleed in de leeftijd van 42 jaar.

Voerendaal: Huib Eussen
Marlies Eussen-Versteegh

Schinveld: Attie Wiertz
Rio VerdeBrazilië: Nieke Coppelmans-Eussen

Jan Coppelmans
Stefan, Camiel, Agnes

Hilversum: José Eussen
Amsterdam: Albert Eussen

FamilieDoevendans
Familie Eussen

Correspondentieadres: Broekstraat 33
6451 BH Schinveld.

De herdenkingsdienst zal worden gehouden zaterdag 31 juli 1993 om
15.00 uur in de H. Martelaren van Gorcumkerk, Errasstraat 8, Kaats-
heuvel.

I —
4- Maria Verhaag.
" weduwe van Piet

Cuypers, 94 jaar,Bee-
sel. Corr.adres: Oud-
dorp 20, 5954 BD
Beesel. De plechtige
uitvaartdienst za'
worden gehouden op
vrijdag 30 juli om
10.30 uur in de paro-
chiekerk van de *»"Gertrudis te Beesel.

t Elise Agnes Al'
phonse Zilvertanf

weduwe van Mathijs
Jan Andries Laemen-
-83 jaar, Roermond-
Corr.adres: Spirea-
laan 39, 7101 KR Win-
terswijk. De plechtige
uitvaartdienst z*
worden gehouden op
vrijdag 30 juli o»}
10.30 uur in de kape'
van O.L.V. in 't Zand
te Roermond.

"}" Barbara Straus,
* weduwe van SJe?°

Simons, 82 jaar, F*****
Irenestraat 3, 6071 EJ
Swalmen. De plechti-
ge uitvaartdienst za-1
worden gehouden op
donderdag 29 julio*
14.00 uur in de paro-

"chiekerk van de **■Lambertus te Swal-
men.

t
Een hart vol liefde en goedheid heeft opgehou-
den te slaan. Vanochtend is in allerust ingesla-
pen

Tinny Linssen
echtgenotevan wijlen

Lodewijk Dritij
Zij overleed in de leeftijd van 64 jaar.

Familie Linssen 'FamilieDritij
Bocholtz, 23 juli 1993
Corr.adres: Caeciliastraat 4
6413 GM Heerlerheide
Op wens van de overledene heeft decrematie in
stilte plaatsgevonden.

Daar het ons onmogelijk is een ieder persoon-
lijk te bedanken voor het medeleven, ons be-
toond bij het overlydenen de crematievan mijn
lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader,
groot- en overgrootvader

Geert Kinds
willen wij u langs deze weg hartelijk danken.

Mevr. H. Kinds-Meijer
kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Kerkrade, juli 1993
------------m-m-------,------------------—

TTheo Maree, echtgenoot van Mariati Smapé, 77
jaar, Slabberskamp 35, 6071 HH Swalmen. De

plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op
donderdag 29 juliom 1ü.30 uur in de parochiekerk
van de H. Lambertus te Swalmen.

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen
van het overlijden van onze medewerker en c°'
lega

Sjefvan Loo
Zyn grote inzet en dienstbaarheidzullen in on****
herinnering blijven.

Gemeentebestuur en
personeel van Voerendaal.

Dankbetuiging
Lieverd, nog steeds kunnen wij het niet
begrijpen.
De leegte is zó groot.
Maar mooie herinneringen zullen blijve'

Hartverwarmend was de aanwezigheid van z
velen bij het afscheid van

Wiel Onink
Een grote steun waren de vele troostende t-*1
ven, bloemen en persoonlijke blijkenvan med
leven bij het overlijden van mijn liefste m3l'
onze pappa en opi.
Het zal voor ons een dankbare herinnering
ven.
Een bijzonder woord van dank aan alle buren*

Mevr. M. Onink
kinderen en
kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal gehouden
den zaterdag 31 juli a.s. om 19.00 uur in de *-**
rardus-Mcóellakerk te Heksenberg-Heerlen-J

I VERHUISD I
De aktiviteiten van ons servicekantoor aan de
Geerstraat 5 te Heerlen zijn verplaatst naar ons
hoofdkantoor In de Cramer 37, Heerlen.
Voor het opgeven van advertenties kunt u
rechtstreeks bellen: 045-719966.
Voor het opgeven van abonnementen kunt u
gratis bellen: 06-022 9911.
Ook kunt u in Heerlen bij het VW-kantoor aan de
Honigmanstraat 100 (ANWB) terecht voor het
opgeven van kleine advertenties, zaken m.b.t.
abonnementen en hetboeken van
reizen/dagtochten of kaartaankoop zoals door
hetLimburgs Dagblad aangeboden.

Limburgs Dagblad
DEKRANT VANLIMBURG

OPGROEIEN ZONDER BLAFFEN
KAN 00K... ">-s
De NSG helpt bij /^*&/ '7Ahet vinden van een / {£*%■{-, >oplossing voor f^~~^\j-^J } Mr- )alle vormen van / ) v^*^ r~ Sgeluidoverlast. *gfjjl& LS""tj£
NEDERLANDSE STICHTING GELUIDHINDER
Postbus 381 -2600AJ Delft

Bedrag Terug te Mnd.bedrag Effect,renie Mnd. bedrag Effect,rente
inhanden betatenin volgensmin. opjaarbasis vlg.wel.max. opjaarbasis
15.000,- 72 mnd. 293,44 , 12.8% 300,32 13.7%
25.000,- 72 mnd. 484,40 ** 12.6% 490,00 12.8%
30.000,- 72 mnd. 581,16 12.3% 581,09 12.3%
50.000,- 72 mnd. 959,51 12.1% 968,48 12.3%

Krediet U betaalt Renie vlg. min. tar. per mnd Theor. Effect, rente op Theor.
limiet permnd atleet, rente op jaarbasis looptijd *aait*asis max. tar. looptijd

20.000,- 300,- 1.019% 12.9% 113mnd. 14.5% 126
25.000,- 375,- 0.975% 12.3% 109mnd. 14.5% 126
30.000,- 450,- 0.975% 12.3% 109mnd, 14.1% 122
50.000,- 750,- 0.945% 11.9% 109mnd 14.1% 122

15.000,- 300,- 1.002% 12.7% 71 mnd. 14.9% 76
25.000,- 500,- 0.972% 12.3% 69 mnd. 14.5% 75
40.000,- 800,-' .0.972% 12.3% 69mnd. 14.1% 71
60.000,-1200,- 0.942% 11.9% 68mnd. 14.1% 71

__ , --1
~T, LimburgsDagblad *gpiccolos
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"DUNLOP BANDEN
KAN BRUINTJE

DE CARMUM WEL
TREKKEN.

Vakantie is leuk. Maar; yoor u het
■weel; kan uwplezier worden bedorven
door een klapband van auto of caravan-
Laat daarom uw banden nu controlere' 1.

Indien nodigverhangen wijze a la m'r>lj

Dunlop oanden, Kicken heeft ze i-1
alle moten. Veiliger en comfortabeler kc" 1

uwvakantie niet beginnen,

’ - Wij wensen u prettige wèketi en.JOH
goedel-efe! M9vr*rM,€>x»

Bandenspecialist \%M€^\
KICKEN B.V
VÓÉRENcUaL MAASTkICHj, <Valkenburgerweg 41 BemelerweQ !
Tel. 045-751700 Tel. 043-621 6 |
TEGELEN SITTARD *Kaldenkerkerweg 96 Bergerweg ö>nftel. 077-733433 tel. 046-sloj/
openingstijden: A

f maandagt/m vrijdag 08.00-12.00 UJ
en van 12.45-17.157zaterdags van 08.00 -12.00 M

Woensdag 28 juli 1993 " 12Limburgs Dagblad



Problemen ontstonden na openlijke advertentiecampagne
HASSELT - Vol-
gens een internrap-
port van de Belgi-
sche overheid is
Belgisch-Limburg
de draaischijf van
drugssmokkel in
Europa.
Drugsvangsten en
arrestaties van
bende-kopstukken
tonen aan dat een

groot deel van de
verdovende midde-
len België binnen-
komt of weer ver-
laat via de provin-
cie Limburg, aldus
hetrapport.
Vorig jaar werden

jaar beslag leggen
op 110 kilo opiaten,
1.300 kilo cocaïne,
2.500 kilo marihua-
na en 7.500 kilo
hasj.

Daarnaast werden
nog 15.000 tabletten
amfetamine, speed
en XTC onder-
schept. Driekwart
van onderschepte
de drugs was be-
stemd voor de bui-
tenlandse markt.

in België 18.235
personen opgepakt
voor handel in
drugs. Dat zijn er
ruim zevenduizend
meer dan het jaar
daarvoor.
De politie kon dat

Vervolg van pagina 1 Vrouwelijke raadsleden vinden zich
zakelijker dan mannelijke collega’s

Van onze verslaggever

J-ANDGRAAF - Mr. Th. Hid-
de raadsman van Pel-

vindt dat zijn cliënt hetotïheil over zichzelf heeft afge-nepen. „Die advertentiecam-pagne was een beetje dwaas.
jMs je zo openlijk aan de weg

vraag je om proble-
men."
j*^ advocaat zegt overigens niet te

dat het ministerie van■ °lksgezondheid niet eerder heeft
jjlSegrepen.„De wet biedt de moge-
wteid om via een algemene maat-hei van bestuur een bepaald mid-
p meteen te verbieden," zegt Hid-

„Dat is een paar jaar geleden
J-*Precies dezelfde manier gebeurd
fet de stof MDMA. Het ministerie
.^ft dit keer wel erg lang ge-Iteht."

J.et departement werkt nu aan een
om een hele serie midde-

£> die sterk lijken op XTC en
' J*-*EAin één klap onder deOpium-

i^t te laten vallen. Daarmee kan

' j^en voorkomen dat de handel
een nieuwe chemische drug

i-Wikkelt die door een iets gewij-
de samenstelüng niet verboden

Vervolg van pagina 1

HEERLEN - Vrouweüjke raadsle-
den in Limburg vinden dat ze in de
politiek directer en zakeüjker zyn
dan hun mannelijke collega's. Man-
nen op hun beurt zrjn van mening
dat vrouwen minder ambities heb-
ben en zaken te vaak van de emotio-
nele kant bekijken. Dit blijkt uit
een enquête van het Centrum voor
Euregionale en Lokale Studies van
de Rijksuniversiteit Limburg en de
Open Universiteit. In totaal werden
169 mannelijke en 61 vrouwehjke
raadsleden ondervraaagd.

te worden. De mannen dachten
daar in meerderheid, 56 procent, an-
ders over.

„Volgens mannen is een gebrek aan
zelfvertrouwen bij vrouwen de re-
den dat ze niet snel hoog op de lad-
der klimmen. Ze cijferen zich te
vaak weg," concluderen de onder-
zoekers. „Vrouwen zeggen dat het
probleem is dat ze niet serieus wor-
den genomen. Ze moeten harder
knokken om hetzelfde te bereiken
als mannen. Want die voelen zich
bedreigd."
De ondervraagde mannen ontken-
den overwegend dat ze de politiek
zijn ingegaan om een bepaalde posi-
tie te krrjgen. Ze deden het uit alge-
mene politieke interesse. De meeste
vrouwen zijn raadslid geworden,
omdat ze concrete situaties willen
verbeteren.
Twee van de drie mannen zeiden

ook dat de financiële vergoeding
geen drijfveer is geweest om raads-
lid te worden. De helft van hun
vrouwelijke collega's gaf toe dat het
geld juist wel een rol heeft ge-
speeld.
De onderzoekers schrijven in hun"
rapport ook dat het aantal vrouwe-
lijke raadsleden in Limburg een
stuk onder het landelijk gemiddel-
de ligt: 14,6 procent tegenover 22
procent. Het aantal vrouweüjke
wethouders in deze provincie zit
daar nog verder onder. Van de 153
portefeuillehouders zijn er twaalf
vrouw (7,8 procent). Landelijk is dat
percentage 17,6. Wat het aantal
vrouwelijke burgemeesters betreft,;
'scoort Limburg daarentegen aan-
merkelijk hoger dan het landelijk
gemiddelde. Van de 56 burgemees-
ters zijn er zes van het vrouwelijk
geslacht. Dat komt neer op 10,7 pro-
cent tegen 8 procent landeüjk.

Van de vrouwen zei tachtig procent
dat ze anders politiek bedrijven dan
mannen. Bij de mannen was dit
veertig procent. Van de vrouwen
beweerde ook 78 procent dat er be-
lemmeringen zijn om politiek actief

gisteren niet duidelijk. S. gaf gis-
teren wel toe dat hy in de Nier-
sprinkstraat was geweest op de
bewuste dag in april. „Ik dacht
dat iemand op my" schoot, toen
ik een aantal knallen hoorde.

Ruzie om vriendin
motief schietpartij Daarom ben ik meteen wegge-

rend. Ik heb Medina niet zien
vallen," vertelde hy* gisteren.

3 het zover is, heeft Pelzer in
3cipe dus de mogehjkheid om
2* 1Pillen opnieuw onder de micro-
JJpp te leggen en hetrecept te ver-deren. Maar dat is Pelzer volgens
iSen zeggen niet van plan. „De

heeft me meer gekost dan ik
j^ft heb verdiend. Ik heb er geen

fileer in." Zelfverdediging
De raadsman van S. voerde aan
dat als de rechtbank meent dat
S. toch geschoten heeft, zrjn
cliënt zich op dat momentzo be-
dreigd voelde, dat er sprake is
van zelfverdediging. In dat geval
kan geen straf worden opgelegd.

MAASTRICHT - Volgens diver-
se ooggetuigen komen S. en zijn
vriendin op de betreffende
woensdag in april in de Nier-
sprinkstraat in Kerkrade een an-
dere koppel (Medina en vrien-
din) met een klein kind tegen.
Na een korte scheldpartij trekt
S. een vuurwapen en schiet twee
of drie keer op Medina. Als die
voorover op de grond is geval-
len, vuurt de schutter nog een of
twee schoten af op het slachtof-
fer.

S. en zyn vriendin rennen na de
schietpartij weg. S. meldt zich
twee dagen later in Nijmegen bij
depolitie, nadat hij van vrienden
verneemt dat hy volgens de
krant wordt gezocht in verband
met de dood van Medina. Het
motief in deze strafzaak zou een
uit de hand gelopen ruzie tussen
oude vrienden - waaronder Me-
dina - en S. zijn over de relatie
van S. met zyn vriendin. De
raadsman: „Volgens de groep
waartoe S. aanvankelijk behoor-
de was die vrouw een lichte-
kooi." S. wilde de relatie echter
niet verbreken omdat de vrouw
van hem zwanger zou zijn.

Volgens van Buchem vertelde de
raadsman zelf al waarom dat be-
roep niet opgaat: „Zich bedreigd
voelen alleen is niet genoeg om
van noodweer of noodweer-
exces te spreken: met de aanval
moet al een begin zijn gemaakt.
Daarvan was geen sprake."

Medina wordt nog levend bin-
nengebracht in het Sint Jozefzie-
kenhuis in Kerkrade, maar over-
lijdt korte tyd later. De patha-
loog-anatoom stelt vast dat hy*
door vier kogels is geraakt.

Enkele dagen voor de schietpar-
tij kwam het al tot een steekpar-
tij toen S. en zijnvriendin samen
werden aangetroffen. Wie S.
daarbij in zyn arm stak, werd

De rechtbank doet op 6 augustus
uitspraak.

’Brandstichter

moetopgenomen
wordenin kliniek ’- Officier van justi-

u 'Hr. M. van Buchem heeft giste-
? Voor de rechtbank in Maastricht
JJ jaar opname in een psychiatri-
J***** kliniek geëist tegen de 32-jari-
L-Pernando E.U. uit Kerkrade.
i^Sens justitie heeft E.U. schuld
P het ontstaan van een brand op 2
ij* 1 dit jaar die zrjn woning aan de
J^serstraat voor een groot deel
i^oeste. Volgens E.U. is hetvuur
tistaan nadat hij in slaap was ge-
|Ten met een brandende sigaret.
(j officier achtte de ten laste geleg-
L opzettelijke brandstichting nietVzen. " H Pelzer heeft de handel in drugspillen noodgedwongen moeten staken.

Foto: CHRISTAHALBESMA

Justitie twijfelt aan gevaarlijke situatie Landgraafs gezin

Koerdische familie is
bang voor uitwijzing

DOOR GEERTJAN CLAESSENS

waren dat ze verkracht zouden wor-
den. Mannen werden gewoon door
soldaten meegenomen. ledereen
was vreselyk bang."

Na de ontruimimg vluchtte het ge-
zin naar familie in de belangrijkste
Koerdische stad Dyabakir. „Maar
met twee volwassenen en tien kin-
deren konden we daar niet blijven.
Bovendien waren we bang voor re-
presailles van het leger," laat Onder
middels een tolk weten. Via een
kennis in Istanboel zyn ze tegen be-
taling van tienduizend gulden met
een busje naar Nederland gekomen.

Van onze verslaggeefster

LANDGRAAF - Enkele dagen
voor het laatste kort geding is de
spanning by* de Koerdische familie
Ónder in Landgraaf te snijden. Ze
hebben weinig hoop dat de rechter
morgen het verlossende woord
spreekt dat een uitwijzing moet
voorkomen. Alle acties van buurt-
bewoners, pastoor en burgemeester
Bert Janssen ten spijt.

Justitie twyfelt namelijk aan de
echtheid van het arrestatiebevel
waarmee vader Hasan naar eigen
zeggen voor maanden de gevange-
nis indraait. Ook de ontruiming van
hun dorp Amshe door het Turkse
leger heeft volgens justitie nooit
plaatsgevonden. De advocaat van
de familie probeert nu via Amnesty
International in Londen bewijzen

voor deze ontruiming boven water
te krijgen. Een Turkse advocaat
wordt ingeschakeld om de echtheid
van het arrestatiebevel aan te tonen.

De Koerdische familie vluchtte
twee jaar geleden weg uit Turkije.
Het dorp waar ze woonden werd,
naar hun zeggen, steeds door het
Turkse leger na gevechten met de
Koerdische verzetsbeweging PKK
bezocht. Volgens Hasan Onder wer-
den de inwoners getreiterd en ge-
dwongen om tegen de PKK te
vechten. Toen ze dit weigerden
moesten ze, zo vertelt hij, onder
dwang van het leger het dorp ont-
ruimen.

Dochter Nesibe over de invallen
van het leger: „Het hele dorp was
vol soldaten. Alle vrouwen vlucht-
ten hun huizen uit, omdat ze bang

Moordpartijen
voor hem op tafel liggen Koerdi-
sche kranten. Hasan Onder citeert
opgewonden over moordpartijen
die het Turkse leger onder deKoer-
dische bevolking pleegt. Op een fo-
to wordt, volgens hem, getoond hoe
een kind door soldaten levend
wordt verbrand.

De schoonheid van Limburg is bijna
spreekwoordelijk. Drommen toeristen vergapen zich
ieder jaaraan de vele mooie plekjes die Limburg rijk
is. Maar er is geen goudzonder schuim. In het kader

van de jaarlijksezomersene maakt het Limburgs
Dagblad een ronde langs schoonheidsfoutjes in de

mooiste provincie van Nederland. Vandaag de
tiende aflevering: de koelkastenberg in Sittard.

Wellicht de minst waardige en-
tree van onze bronsgroene pro-
vincie is te vinden in Sittard, bij
de grensovergang met Tudderen
(Duitsland), gemeente Selfkant.
Vlak na het hier vrij ongepaste
bord dat ons 'Welkom in Lim-
burg' heet, overheerst een berg
van koelkasten en wasmachines
het uitzicht.

GEMEENTEMEERSSEN

BOUWPLANNEN
k§emeester en wethouders bren-
"tjjj ter openbare kennis dat zij
V^emens zyn om met toepassing
\ art. 50, lid 6 van de woningwet
jti'Oorzover noodzakelijk ook van
V', 18a, 19 of 46, lid 8, van de
Vop *-**c Ruimtelijke Ordening
I te verlenen voor:

*t realiseren van een studie-
bij het pand Herkenberg

<■. l t**-** Meerssen;
v^ reahseren van een dakkapel

, het pand 't Kempke 72 teij^nde;ietrealiseren van een berging bij
]iet pand In de Bongerd 28 teif-J-nde;ietrealiseren van een berging bij
ket pand In de Bongerd 22 te|Vde.
\ °uwplannen liggen met ingang
k_ t**9 juli 1993 gedurende 14 da-
We^ere werkdag van 9.00 uur tot
» uur voor een ieder ter inzage
lts]r-*tteentesecretarie, Beekstraat

kfj Meerssen, sectieR.0.V., kamer

S -ende genoemde termijn is
Nr!f^er bevoegd schriftelyk enNu^TVeere* bezwaar tegen de
ht^ --Plannen bij het college vantóe*nees"ter en wethouders van
Vr en- Postbus 90, 6230 AB
k Ssen, in te dienen.

rss en, 28 juli 1993
burgemeester en wethouders
"^an Meerssen,
"Je secretaris,
■J---J.G. Cortenraad;
de burgemeester,
drs. C.J.J.S. Majoor

(ADVERTENTIE)

Eigenbereide -verse- /"^"«-■^s.Cordon bleu's^Ëg)
± 110 gramper stuk.
LETOP! r^TI *-**| /\

6 alléén 1 II1 geldigop I I
l -woensdag l ■ ____,[m^J I I

stuks voor A^/0
Max. 24 stuksperklant,

in alle ambachtelijke slagerijen van

Janlinders
't Allerbeste voor 'n vriendelijke prijs.

Maar hoe zit het dan met de verha-
len dat de PKK ook Koerden
schynt te vermoorden? Volgens On-
der gaat het dan om Koerden die
samen met het Turkse leger vech-
ten tegen de PKK. Hy' noemt ze
landverraders. „Na zeker drie waar-
schuwingen neemt de PKK maatre-
gelen tegen deze mensen," aldus
Onder. Daarnaast zijn het volgens
hem ook vaak alsKoerden verklede
Turken die deze moorden plegen.

tic rustig de andere kant uitkijkt.
Behalve onderdelen van auto's,
koelkasten, wasmachines en an-
der witgoed zijn hier ook onver-
wachte artikelen te koop. Schoe-
nen bijvoorbeeld.Zyns inziens is vooral de houding

van de Turkse overheid waardoor
dePKKradicaliseert. „Ze wilde niet
ingaan op een wapenstilstand, om-
dat ze niet met terroristen wensten
te onderhandelen. Maar hoe kun je
nu over terroristen spreken als het
om tienduizenden mensen gaat,"
vraagt de Koerd zich af.

Het is de koopwaar van het re-
gionale woonwagenkamp aan de
Tuddernderweg in Sittard. 'Een
staat in de staat', noemdeex- po-
litiecommissaris E. Nicoll het
kamp eens. Maar het heeft meer
weg van een 'super'-markt. Aan
weerszijden van de Sittardse
Tuddernderweg prijzen de 'koo-
plieden' van het regionale woon-
wagenkamp hun waar aan. Niet
middels neonreclames, maar via
soms halfvergane, met de hand
beschreven borden.

Omwonenden zijn niet bly met
de koelkastenberg. Zowel aan de
Duitse als de Nederlandse kant
van de grens kykt men machte-
loos toe hoe de ongeregelde waar
wordt aangevoerd, zonder dat de
politie controleert. Er gaan wilde
verhalen over bandieten en
smokkelaars, die hun spullen 's
nachts illegaal komen aanleve-
ren. Daarbij komt dat het kabel-

branden (ook bij nacht en onty')
nogal wat klachten opleverde.
Hierop schijnt de politie nu wel
wat meer greep te hebben.
Velen kyken reikhalzend uit
naar de dag dat het grote kamp
zal zijn afgebouwd. Maar die dag
wordt al jaren uitgesteld, omdat
gemeenten niet al te snel zijn
met het aanwijzen van kleine
kampjes, waar de bewoners van
de Tuddernderweg naar toe
moeten verhuizen. Ook die ver-
huizing gaat niet van harte, veel
bewoners van het kampje willen
liever niet weg, om tussen wan-
trouwende burgers te gaan wo-
nen.

'Goederen, gebruikt en ongere-
geld' zo luidt de omschrijving in
de gouden gids, die op deze han-
del van toepassing is. Regelma-
tig voeren overvolle en gevaar-
lijk scheef beladen wagens nieu-
wekoopwaar aan, terwyl depoli-

Door deze houding van de Turken
vreest Onder dat hij niet alleen de
gevangenis indraait als hij Neder-
land wordt uitgezet. Maar daar ook
niet meer levend uitkomt.

limburg

Welkom in Limburg
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Van onze correspondent

Van onze correspondent dig voor de afvloeiing van 50°
werknemers en 2,9 miljard v°
het sluiten van fabrieken en 'search-centra. Maar dat is -*1 , eniet genoeg: Gerstner kondté
aan dat tot eind 1994 nog ■*-**-*-.
35.000 banen zullen moeten v?
dwynen om IBM uit derode cv
fers te halen.

Volgens de ITC hebben Hoogo-
vens en staalproducenten in vijf-
tien andere landen staalproduk-
ten onder de prys op de Ameri-
kaanse markt gedumpt, maar
Hoogovens ontkent dat.Het con-
cern is tevreden dat de heffing
op warmgewalst staal is verdwe-
nen, maar noemde gisteren de
heffing op koud staal 'volstrekt
ongegrond. Hoogovens bestrijdt
dat het schade aan de Ameri-
kaanse staalindustrie heeft toe-
gebracht, zoals door de ITC
wordt beweerd. „Wij leveren al
vijfentwintig jaar produkten op
de Amerikaanse markt die de
Amerikaanse staalproducenten
niet kunnen leveren."

WASHINGTON - De Ameri-
kaanse computerreus IBM ver-
wacht tegen eind volgend jaar
uit de financiële problemen te
zyn, die de laatste jaren tot enor-
me verliezen en het verlies van
tienduizenden arbeidsplaatsen
hebben geleid. Gisteren maakte
IBM-topman Louis Gerstner be-
kend dat IBM in het tweede
kwartaal van dit jaar acht mil-
jard dollar verlies heeft geleden.
Desondanks steeg de koers van
het IBM-aandeel op de beurs van
Wall Street met bijna drie dollar.

IBM had acht jaar geleden n

_
406.000 werknemers. Nu zijn <>'
er nog maar 300.000. Als de
lopende herstructurering e' t
1993 voltooid is zijn er n"|
255.000 over. Uiteindelijk *,
IBM een personeelsbestand v .
hooguit 220.000 mensen,
door de hele operatie neerkojV
op een halvering. Gerstner v

f
wacht dat IBM daarna
sterk genoeg is om nieuwe
genvallers te kunnen opvang^
zonder tot drastische ingrepe***1
hoeven overgaan.

De acht miyard dollar (15 mil-
jard gulden) zijn volledig het ge-
volg van het forse afslankings-
proces dat 'Big Blue', zoals IBM
wordt genoemd, momenteel on-
dergaat. Zes miljard dollar is no-

Maar de ITC besloot gisteren
slechts 32 gevallen te erkennen,
zodat een aantal heffingen weer
ongedaan gemaakt zal worden.
Dat geld zal met rente worden
terugbetaald. De zestien landen
waarvan de staalindustrie getrof-
fen worden zyn Australië, Bel-
gië, Brazilië, Canada, Duitsland,
Finland, Frankryk, Groot-Brit-
tannië, Japan, Mexico, Neder-
land, Polen, Roemenie, Spanje,
Zweden en Zuid-Korea.

Totaal zullen zestien landen wor-
den getroffen door heffingen op
naar de VS geëxporteerd staal.
In juni legde het Amerikaanse
ministerie van Handel al voorlo-
pige heffingen op de staalinvoer
uit twintig landen ter waarde
van 3,2 miljard dollar. Het minis-
terie noemde 74 gevallen van
dumping van staal op de Ameri-
kaanse markt, waardoor de Ame-
rikaanse industrie benadeeldzou
zijn.

Volgens deITC heeft Hoogovens
zich niet schuldig gemaakt aan
dumping van warm gewalst

Gespreksgroepen rouwverwerking
HEERLEN - Het Provinciaal Netwerk Rouwhulpverlening
september in vijfregio's gespreksgroepen. Het is debedoeling d<^
deelnemers aan de groepen acht tot tienkeer bijeenkomen om *f.Lj)-
ten over het verliesvan een partner, kind of ouder. Tijdens de bi)e $
komsten worden niet alleen verlieservaringen besproken, nl.^wordt ook aandacht besteed aan herkenning van en ondersteu-* 1,^
bij problemen. Voor wie in de gespreksgroep geen plaats is of wie
niet wil, kan gebruik maken van derouwhulplijn. Via deze lijn * *nen bellers praten met lotgenoten. Soms is het mogelijkeen afspr a-
ter maken voor een persoonlyk gesprek thuis. Het netwerk is v°. $
gekomen uit initiatief van mensen met rouwervaring. VorigJ.j
zochten bijna honderd personen contact met de rouwhulplijn. "
informatie: J. Weusten 045-259415.

Ontsnapte uit Geerhorst
voor rechtbank

deren uit de Sittardse
strafinrichting De Geer-
horst en is sindsdien
spoorloos gebleven.

5*
op voor de Hoorlj-
bankoverval. Gezien
overige straffen *°J
Korvinus dat daar f
een jaarvanaf kon-
getuige - zelf even^gedetineerd wegens
schietpartij - hield v J
het hof de kaken s^op elkaar. Volgens J^titie beweert de J-Vten onrechte een n
broer van B. te zijn* j,
Het hof doet uitsp1*3

op 10 augustus. .De rechtbank in Alk-
maar legde B. acht jaar

gen de Antilliaan op.
Eind juni veroordeelde
het gerechtshof in
Leeuwarden de man tot
zes jaar cel, eveneens
wegens een bankover-
val, ditmaal in Gronin-
gen.

AMSTERDAM/SIT-
TARD - Procureur-
generaal mr. A. Korvi-
nus heeft dinsdag voor
het gerechtshof in Am-
sterdam zeven jaar ge-
vangenisstraf geëist te-
gen de 24-jarige S.B. ,
wegens een gewapende
overval op een bank in
Hoorn gepleegd in ja-
nuarivan het vorig jaar.

B. zat een straf uit van
twintig jaarwegens een
reeks gewapende over-
vallen. Intussen stape-
len de straffen zich te-

B. ontsnapte op 3 april
van dit jaar met vyf an-

IBM optimistisch
ondanks verlies

WASHINGTON - De Verenigde
Staten zullen forse invoerheffin-
gen leggen op staal uit zestien
landen, waaronder Nederland,
maar minder dan werd gevreesd.
Hoogovens wordt getroffen door
een heffing van 20 procent op
koud gewalst staal, maar blyft
gevrywaard van heffingen op
warm gewalst staal. Dat heeft de
Amerikaanse International
Trade Commission (ITC) giste-
ren besloten.

staal, maar wel van de koud-
gewalstevariant. De heffing voor
Hoogovensprodukten bedraagt
20,09 procent, maar er zijn ook
fabrikanten die door heffingen
van meer dan honderd procent
worden getroffen. Het gaat om
staal voor gebruik in onder meer
de scheepsbouw, de autoindus-
trie en de bouw.

De Amerikaanse klagers - een

groep van elf staalindustrieën'
hebben dus maar ten dele hu .
zin gekregen. De buitenlands
staalproducenten, vooral die >■?
de EG, ontkennen dat zij h
schuldig maken aan dumpinge
beschuldigen op hun beurt <■*
Amerikanen ervan hun ei|e
markt voor buitenlandse Pr i
dukten te willen afschermen. V *EG heeft de heffingen sche-T A
veroordeeld.
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SCHIET JE PA EVEN N HONDERDJE VOOR.
| ZONDER NIEUWE HELPEN IS PE KRANT NERCENT

Amerikanen beperken
heffingen staalinvoor

rechter hoofdlandingsgestel ""de vleugel schoot. Het vracht-
vliegtuig met bestemming Bei'
roet moest het vertrek afbreken*
Zaterdag keerde een Boeing W
van deKLM kort na de start te-
rug naar Schiphol, omdat de-m0'
tor 'vibraties' vertoonde. Bij n**'

dere inspectie bleek dattwee ro*
torbladen waren verbogen. Ver*
moedelyk omdat er een vogel ""de motor was gekomen.Het komt volgens hem een enke-

SCHIPHOL - Een Fokker 100
van de KLM afkomstig uit Lyon
is gisteren op één motor op
Schiphol geland.De tweede mo-
tor werd uitgezet na een blik-
seminslag. De landing werd zon-
der problemen uitgevoerd. Er
waren 80 passagiers aan boord.
Een woordvoerder van de KLM
heeft dat gisteren bekendge-
maakt.

le keer voor dat een motor in de
lucht door de bliksem wordt ge-
troffen. Als standaardprocedure
wordt de motor na zon inslag
uitgeschakeld.
Bij inspectie van de Fokker 100
bleek dat de motor geen schade
had opgelopen.

Maandag kwam een Boeing 707
van de Libanese maatschappij
TMA in problemen toen het

Limburgs Dagblad

\ik ' DE SUZUKI SWIFT GA Bl"-/ * *-""i\ Uit onderzoek van het Amerikaanse Environmental Protection Agency kwam
4k -a-wmgtff^A KONSUMENTENPRIJS \-\\\\\\\amm%m-m-. II NU F 18.995,-.* il * \>l onlangs naar voren dat de Suzuki Swift 1.0 de zuinigste benzine-auto ter wereld is.

// IÈÊÈÉ V* \. n daar zi 'n we best trots °P' want de Swift 1.0 heeft economische voordelen
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M____ .■all'm 'S^f-JMB Kmik 'SA m—otßS—Wam\

tW—mmmffll Wk mv ;Jk wordt aangedreven door een krachtige, compacte 1-liter motor die weliswaar

I B weinig benzine gebruikt maar toch sportieve prestaties levert. Hij trekt snel op en

■fl heeft een flinke top. Het uitrustingsniveau van zelfs het eenvoudigste model, de

M BBftP Swift ''° GA 'dat 'S de voordeligste Swift die we hebben), ffe |fw»£ U^JUflinir «Il Hl m_ZMt_gU z m l
mmWl'm I is voortreffelijk te noemen. Dat blijkt uit het feit dat K "Jl

mmm¥- !m9 !■■ JAARfI__, WmJv^i MlrnW HJB ■\\\^^^^^^^^^ W^k imiLW Wl—T zaken als bijvoorbeeld een waarschuwingssysteem voor als u uw licht aan laat
H^| \ma\ Wam Bt AmvaW—WÊ—mam mW-lWW U ■ W TjarlÊ^Ê H Hf staan, een middenconsole, een houder voor frisdrankblikjes en een afsluitbaar

ébjiiiii» Wa—\\ ii 111n*tiwiiii**■"■——--- \W, ~j_\ \W dashboardkastje standaard zijn. Dus kom de Swift 1.0 bij ons bekijken. Hij staat
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regionaal
Gemeente Heerlen wacht raadsbesluit niet af journaalkort

Het echtpaar Thei en Mien de
Groot-Systermans, Putgraaf 138
in Heerlen, viert zaterdag 31 juli
de gouden bruiloft. Om 15 uur
wordt de dankmis opgedragen in
de Drievuldigheidskerk aan de
Venlostraat. De receptie vindt
van 18 tot 19.30 uur plaats in zaal
A genne Bek in Bekkerveld.

HEERLENMan zwaar gewond
bij aanrijding

BRUNSSUM - Een bejaarde
Brunssummer (72) is maandagmid-
dag ernstig gewond geraakt aan zijn
hoofd, toen hij op de Emmaweg in
zyn woonplaats werd aangereden
door een automobilist (27) uit Sit-
tard. De man is opgenomen in het
De Weverziekenhuis in Heerlen.
De automobilist kon de bejaarde
Brunssummer niet meer ontwijken
omdat hij plotseling met zijn fiets
het zebrapad opreed. De man ver-
keert inmiddels buiten levensge-
vaar.

Verbouwing Luciushof
kan spoedig beginnen

Landbouwgrond wordt reservaat

BRUNSSUM

" Aan de Rijksuniversiteit U-
trecht slaagde Rigt Hoogland
voor het doctoraal examen Ne-
derlands recht.

" Om nou te zeggen dat je te-
genwoordig overvloedig veel
live-muziek kunt zien, nou nee.
En met de steeds scherper wor-
dende hinderwetvereisten
wordt het er voor horeca-onder-
nemers bepaald niet gemakke-
lijker op. Het Heerlense café 't
Kelderke vormt een van de uit-
zonderingen op de regel, door
elke donderdagavond een po-
pulair live-optreden te plan-
nen. De afgelopen tijd kwamen
bands als Bahia Linda, the
Thunderbirds, the Four Aces
from Blue Monday, Moondance
en Finally aan bod, deze week
is het de beurt aan popgroep
Hoffman Project. Naast eigen
werk speelt de formatie onder
meer covers van Mothers Fi-
nest, Chaka Kohn, Joe Cocker
en Phil Collins. Het optreden
begint om 21.30 uur. Volgende
week donderdag staan de Rol-
ling Stones centraalbij de rock-
groep Tumbling Dice.

Wereldreis
" Het jeugd- en jongerenkoor
Spirit Brunssum-Noord is op
korte termijn op zoek naar een
nieuwe dirigent(e). De repetities
zijn op maandagavond in de pa-
rochiekerk. Inlichtingen by* L.de
Rouw, ®045-251542.

" Fanfare St.-Joseph houdt za-
terdag vanaf 9 uur in De Henk-
hofeen workshop voor bespelers
van ongestemd slagwerk en pau-
ken. Slagwerkers van elk niveau
kunnen eraan deelnemen. De
uitvoering vindt om 19 uur
plaats. Tussen 17.30 en 18.45 uur
kan het publiek de instrumenten
bekijken. Voor informatie: Chris
Luijten, &04492-2578.

MERKELBEEK

Het evenement voor de kringen
Epen-Mechelen, Vijlen-Vaals, Sim-
pelveld-Bocholtz en Heerlen en
omgeving vindt voor de 42ste keer
plaats.

EPEN - De fokveedag voor dere-
gio Zuid-Limburg wordt vrijdag op
de terreinen van de familie Vander-
heijden aan de Terzieterweg 15 in
Epen gehouden.

Fokveedagregio
Zuid-Limburg

BZN

" Het tweedaagse wielercrite-
rium 'Nacht van Waubach',
krijgt dit jaar een extrafeeste-
lijk tintje. De organsatie van
dit evenement, dat op zeven en
acht augustus wordt gehouden,
huldigt voor aanvang van de
wielerronde dorpsgenoot Wim
van Workum. De Waubacher is
beter bekend als de Landgraaf-
se wereldreiziger. Van Workum
vertrok ruim tweeëneenhalf
jaar geleden via de Balkansta-
ten en Moskou naar Peking.
Maar daar bleef het niet bij. De
avonturier ging verder naar
Nieuw-Zeeland, Noord-Austra-
lië, Indië en Amerika. Om in
zijn onderhoud te voorzien
werkte Van Workum als bar-
keeper, kok, kleermaker, kiwi-
plukker, aardappelraper enfil-
macteur. Grote delen van zijn
omzwervingfietste Wim. De or-
ganisatie van de 'Nacht van
Waubach' heeft zodoende een
extra reden om hem in de bloe-
metjes te zetten.

„Als je niets met een gebied doet,
ontwikkeltzich er bosgroei," vertelt
Thijssen. „Om juist een grote ver-
scheidenheid aan planten te krij-
gen, moet de mens toch af en toe
ingrijpen. Er moet gemaaid worden
en hier en daar gesnoeid."

" Herman Thijssen aan de rand van de Putberg waar in de toekomst een reservaat moet komen. Foto: DRIES LINSSEN

- De gemeente
'6erlen tekent binnenkort
is**l concept-overeenkomst
?er de verkoop van de Lu-
nshof aan de stichting Huis-
Ming Missionair Centrum.

j? ambtenaren van de dienst
elzijn verhuizen volgende

al naar het stadskantoor
het gemeentehuis.

komt de weg vrij voor een
r°vatie van de Luciushof aan de
s©*aaf. Die moet de komende
J^hden geschikt gemaakt worden
?* de huisvesting van een aantal

groepen
i* hu nog in het Missionair Cen-
"ü aan de Gasthuisstraat zitten.

Sis de bedoeling dat de Lucius-
jj'n december opgeleverd wordt,
j?at de huurders van het Missio-
l* Centrum erin kunnen trekken.
I gemeente koopt vervolgens hetï^ionair Centrum van de zusters
ff'ciscanessen.
r gebouw wordt gesloopt om
l**|s te maken voor ruim honderd
.hingen van het Bouwfonds Wo-
rSbouw als onderdeel van het

rlense centrumplan.

t Semeente en de stichting Huis-
hebben mondelinge over-

stemming bereikt. De concept-
eenkomst over Luciushof
r^t op dit moment opgesteld.

L*"*?vankelyk wilde de gemeente
de raad laten beslissen over

( J-ontract met de stichting Huis-
Maar die vergadert pas

*■* op 7 september.
L_} -Jou betekenen dat de verbou-
ijjS van de Luciushof pas begin
k*jend jaar klaar zou zijn. En dat

1 de gemeente blijkbaar te laat. Op Kunderberg moet
kruid welig tierenAan de rand van de Putberg, het

bos tussen Übachsberg en Heerlen
schetst hij het toekomstbeeld van
het omliggende gebied.

VOERENDAAL - „Dit kan dus in
de toekomst nietmeer," vertelt Her-
man Thijssen, een van de opstellers
van het Landinrichtingsplan Mer-
gelland-Oost. „Zoveel koeien die op
één weiland grazen."

Het feest begint 's morgens om tien
uur met de opwachtingvan 155 die-
ren voor de jury, afkomstig van 33
bedrijven en verdeeld over dertien
rubrieken. In de namiddag strijden
vijftien bedrijfscollecties om de
hoogste eer per bedrijf. Ook wordt
gestreden om de beste streekgroep..

Nieuwnummer
voor gemeente
O-^LEN - De gemeente Heerlen
'*3 liet ingang van morgen, don-
V^g 29 juli, een nieuw telefoon-i^trier: 045-605040. Bij de door-
■vJ'-Ummers worden de eerste
\ lNummers (76) vervangen door
W~e rest van de doorkiesnum-
* blijft hetzelfde.

% -Wee**l en ac komende week
jl*Cuizen de dienst welzyn en de
jt) ljftgen woonruimteverdeling en
o-Jfüngen naar het stadskantoor.
%k*°or zullen ze soms niet be-daar zijn.

Rond drie uur is het défilé van de
prijswinnaars in de diverse groe-
pen. Uit deze 39 koeien worden drie
kampioenen en drie reserve-kam-
pioenen in drie leeftijdsgroepen
gekozen, namelijk de vaarzen, mid-
denklasse en de oudere koeien.

Gat

"Schutterij St.-Hubertus in
Schaesberg staat aan de voor-
avond van een groot spektakel:
het federatiefeest, oftewel het
mini-OLS. Om dat cultureel
schietevenement, komend week-
einde, alvast feestelijk te begin-
nen, hebben de schutters de Vo-
lendamse groep BZN gecon-
tracteerd voor een optreden
aanstaandevrijdag. Wie de pa-
lingsound een warm hart toe-
draagt kan kaarten reserveren
bij P. Berben (045-311673), de
Rabobank in Schaesberg ofvia
de VW's in de regio.

Toch is hy optimistisch omdat de
laatste jaren veel boerderijen te
koop staan. „Over vijftien jaar is de
helft van het planwerkelijkheid ge-
worden," verwacht hij.

Of dit allemaal alleen toekomstmu-
ziek is, moet nog blijken. Het hele
plan berust namelijk volledig op
vrijwillige medewerking van de
boeren. Zo hopen de opstellers dat
de twee boerderijen die middenin
het geplande reservaat liggen op
een gegeven moment te koop zijn.
Dan pas kunnen ze dat gebied ver-
werven, eerder niet. Of zoals Thijs-
sen het zegt: „Als boeren niet opge-
ven, valt het hele plan in duigen."

Nu is het gebied echter nog een lap-
jesdeken van landbouwgronden. In
rechte vierkanten percelen grazen
koeien of staat de mais inmiddels al
op ooghoogte. Moeilijk voor te stel-
len dat in de toekomst de natuur op
bepaalde plekken niet meer in een

„Bovenaan de hellingen waar je nu
nog weilanden ziet, komt allemaal
bos. Op de hellingen zelf wordt de
natuur zo veel mogelijk met rust ge-
laten." Daar mag het kruid - want
onkruid bestaat niet volgens Thijs-
sen - welig tieren.

vierkantje gevangen wordt.

De Kunderberg is volgens Thijssen
een gebied met een grote natuurlij-
ke schat. „De kalkgrond zorgt voor
een rijk arsenaal aan zeldzame plan-
ten. Zokomen er meer dan honderd
soorten orchideeënvoor."

Het Landinrichtingsplan houdt in
dat meer dan tweeduizend hectare
landbouwgrond zodanig beheerd
wordt, dat de natuur zich daar weer
gaat ontwikkelen. Voor het gebied
Kunderberg-Putberg betekent dit

dat bijna honderd hectare reservaat
moet worden en vyfig hectare be-'
heersgebied.

Bij een reservaat koopt de overheid
de grond op om een gebied weer in
de natuurlijke staat terug te bren-
gen. By* een beheersgebied wordt er
een contract met een boer afgeslo-
ten waarin wordt vastgelegd dat hij
op een milieuvriendelijke wijze te
werk gaat.
Maar ook in het reservaat wordt het
welig tierende kruid door de na-
tuurbeheerders aan banden gelegd.

’Van dit klooster kom ik niet los’ # Leo Grooten (links) en
Jo Horbach exploiteren
klooster Op de Plaar in
Simpelveld.

Foto: KLAUS TUMMERS

DOOR JOOS PHILIPPENS

ter gekocht." De paters verdwe-
nen en de BV bleef achter.

pen die hier onderdak vinden.
„De paters waren erg op Duits-
land georiënteerd, vandaar dat
onze klantenkring voor tachtig
procent uit Duitsers bestaat,"
zegt Grooten.

r'MpELVELD - Geen asielzoekers, maar een plaats waar groepen
v ' tachtig personen kunnen overnachten. En een kapel plus zaal
j>°°rtrouwlustige paren.
l*"**voortbestaan van het Simpelveldse klooster Op dePlaar is verze-. erd. Daar zorgt de Huize Damiaan BV voor; een firma met de direc-. Uren Jo Horbach en Leo Grooten. Het klooster loopt als een rode
uaad door Horbachs leven. „Als tiener begon ik hier en deze plek

me na 25 jaarniet meer los."

Vooral tijdens de recente WMC-
weekeinden barstte het klooster
uit zijn voegen. „We hebben on-
der meer het Symfonisches Bla-
sorkester uit Bern, een Noors
showkorps, plus het blaasorkest
Zedanka uit Tsjechië hier gehad.
Die konden in de aula repeteren
of buiten op het veld.

" Zwarte gaten bestaan echt.
We hebben een heel groot gezien
maandag rond middernacht op
de Markt in Kerkrade. Eén
kroeg was nog open, alle ande-
re panden leken te zijn begon-
nen aan een lange, diepe win-
terslaap. Bijna niemand die
nog even wilde nakaarten over
Thorn, Leiden of de hostessen.
De Markt zelf lag bezaaid met
glas en andere rotzooi. Ook dr
Joep heeft zijn beste tijd duide-
lijk gehad. Hij was zelfs te apa-
tisch om te snurken. Euforie en
verbroedering hebben plaats
gemaaktvoor een nare druilre-
gen en mistroostigheid. Was dit
de stad die een maand lang
heeft gefeest? Hoekomt Kerkra-
de weer uit dit zwarte gat? En
wat moeten die arme Albane-
zen niet denken? Mijn God, het
is eind juli 1993.

Limburgs Dagblad
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Op de Plaar in Sim-
tjifj eld kende eenroemrijke his-
liijf.®- Eind jaren dertig maakten
«H ' honderd paters, broeders
H^ovicen deel uit van de Sim-
K eldse tak van de Duitse orde

"Je paters Heilige Harten.

Maar ook ME-teams uit Brabant,
Amsterdam en Urecht houden
hier trainingsdagen. „Dat zetten
ze in het park een stormbaan op.

De twee directeuren hebben se-
dertdien (maart 1991) wat publi-
citeit betreft steeds de boot afge-
houden. „We wildeneerst zien of
de zaak rendabel was. We kun-
nen nu stellen dat we lekker
draaien." Acht part-timers staan
inmiddels op de loonlijst. De politie was hier voor het eerst

vanwege de Eurotop in Maas-
tricht. De geïsoleerde ligging is
blijkbaar goed bevallen," meent
Horbach.

W?ns de beide wereldoorlogen
V-i n vluch**-elingen opgeno-
"<Vrt vee^ Paters, fraters en
W?ers uit andere kloosters die
li^eld waren. Na 1945 werd
Vo^looster een opvangcentrum

gastarbeiders, vervolgens
8ef °Pleidingscentrum voor jon-
tij^l en vanaf 1980 een bezin-
"■l ĝs*?entrum. Jaarlyks noteer-
W c*e broeders zon zes- tot"""■"duizend overnachtingen.

Vorige week kwam het complete
Simpelveldse college op bezoek.
„De nieuwe burgemeester Cam-
maert heeft meer aandacht voor
het behoud van oude, mooie ge-
bouwen dan we gewend waren.
Dat motiveert enorm," looft Hor-
bach.

Ook voetbalclubs op trainings-
kamp zijn regelmatige gasten
van het klooster, terwyl hetkoor
Cantus ex Corde er zyn vaste re-
petitieruimte heeft.

Afstoten
Ti "\{-"Jitse orde besloot in 1987

k j^tSimpelveldse klooster af
N$ )>rn' p at moment waren
"^h, aar twaalf paters en broe-

'*-- over.

Voorheen praatte de gemeente al
met depaters over een mogelijke
aankoop van het gebouw, maar
toen met het oogmerk van sloop.
De paters weigerden daaraan
mee te werken.

doende boekingen, zodat we
eigen baas kunnen blijven."

men geen uitzonderingspositie,
want dat zou valse concurrentie
zijn ten opzichte van de andere
horeca-ondernemers."

De BV kiest voor een sobere ex-
ploitatie. De toiletten zyn geheel
vernieuwd, maar voor het overi-
ge ademt het goed onderhouden
gebouw de sfeer van begin deze
eeuw uit. Authentieke eiken
deuren, Duitse naambordjes.
Vooral de bibliotheekkan zo die-
nen als lokatie voor een Agatha
Christie-verfïlming.

een nieuw initiatief. „De kapel
wordt door Afcent gehuurd en
elke zondag is er een mis. Dat
bracht ons op het idee om de ka-
pel te gebruiken voor huwely-
ken, met na afloop het feest in de
aula."

Grooten & Horbach zijn nu be-
zig met de aanvraag voor een
nieuwe hinderwetvergunning,
terwyl de uit 1981 daterende
brandveiligheidsvoorzieningen
fasegewijs verbeterd worden.

„We rekenen op een goede sa-
menwerking met de gemeente,
die tenslotte de nodige onroe-
rend goed- en toeristenbelasting
aan ons verdient. Maar we clai-

Chef editieredactie Wim Dragstra
KANTOREN
Heerlen
Hoofdkantoor, In de Cramer 37,

6411 RS Heerlen,
tel: 045-739911,
fax:o4s-739264.

Kerkrade
Rayonkantoor, Markt 42,

6461 ED Kerkrade,
tel: 045-452932,
fax:o4s-455506.

Brunssum
Rayonkantoor, RumpenerstraatBl,

6443 CB Brunssum,
tel: 045-256363,
fax: 045 - 259056.

Servicepunten
WV Heerlen 045-716200
VW Simpelveld 045 -445222
VW Landgraaf 045-322929

stichting met de fraaie naam
Mf.,^ Damiaan de Veuster'

P zich in 1990 op als redder
?%i ."* gebouw. Ze wilde het
?fs van de pa-

ih" "-«e in 1991 zouden vertrek-■fcvOortzetten.

Het klooster werd vanaf 1896 ge-
bouwd by' een veel oudere boer-
dery'. Een imposant gebouw,
compleet met tachtig kamers,
voetbalveldje en park met twee
vijvers. Dat park wordt beheerd
door de stichting Instandhou-
ding Kleine Landschapselemen-
ten (IKL).

In het park is nog een origineel
Kneippbad. Dat is een soort grot
die deels gevuld werd met vy-
verwater. Daar zou dan een ge-
neeskrachtige werking vanuit
gaan. Eind 1991 wilde Joseph
Herold er eenkuuroord voor zes-
tig-plussers van maken.

De reacties uit het Simpelveldse
hebben daarbij ook een rol ge-
speeld. „We hebben veel goo-
dwill nodig. Asielzoekers zouden
moeily'ker liggen in het dorp. Brj
de geringste overlast zou je pro-
testen kunnen verwachten."
Maar de huidige gasten trekken
toch ook het dorp in? „Ja, maar
120 asielzoekers die hier continu
rondhangen is toch iets anders.
Dat zrjn de mensen niet ge-
wend."

Met burgemeester en wethou-
ders hadden Grooten en Hor-
bach het vorige week vooral over

Twee jaar geledenklopte het mi-
nisterie van WVC aan de deur.
Het klooster kon asielzoekers-
centrum worden. „Financieel
gezien was dat een goede zaak,"
reageert Horbach. „Maar dan
moesten de andere groepen
eruit. Met WVC hadden we voor
het grote geld gekozen, maar dan
had het ministerie ook alles gere-
geld. Gelukkig hadden we vol-

Duits
Veelal lopen Duitse jongeren
door de gangen van het klooster.
Leden van één van de vele groe-

S rt Horbach maakte deel uit
5t6 k initiatief. „UiteindelykN<j ,h.et niet om het benodigde
'*tte D)Jeen te krijgen. Toen heb
S. tie!fder ure met Leo Grooten

Stco genomen en het kloos-

„Dat plan was niet slecht," analy-
seert Horbach. „Maar ook voor
Herold was de financiering een
probleem. Hij hoopte op de over-
heid, maar die werkte niet mee.
En dan houdt het op."
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Van onze verslaggever

" Het echtpaar de Groot-
Sijstermans.
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Z van 14.00-18.00 uurLv.m. HEROPENING van denieuwbouw fcHëcslsfl
? Tevens 'n showwagen van Cooper-tyres aanwezig! ■mfe-&^

Onderstaande bedrijven werkten mee aan de nieuwbouw van
F/i. Rouwette in Klimmen J

veel succes
adviesburo voor

architektuur en groenplanning

V-""^ /^"NI /^~XI strijthagerweg 15,
( ( ) ( J 6372 ac land9raafV_yl V_yi \-^j tel. 045-313401,—/ faxnr. 045-326874

Stucadoorsbedrijf
Lomme

Poststraat 13, Amstenrade
S 04492-1514

Wij wensen direktie en
medewerkers veel succes

De elektrische en
verlichtingsinstallatie zijn
ontworpen en aangelegd door:

markt 28
postbus 69

P^H BH"VPiB 6230 meerssen■■M I telefoon 043-642823■■■1 111 ltelefax 043-646904

electro Paulus meerssen bv

Wij feliciteren Rouwette Autobanden

HHetmachinale
timmerwerk,
evenals de
kunststof kozijnen,
werden door ons
geleverd.

Van harte
Timmerfabriek gefeliciteerd en

C.A. Von den Hoff heel veel succes.

Eindstraat 35-37,6456 AP Bingelrade,
telefoon 04492-1839

GRONDVERZET, BESTRATINGEN,
SLOOPWERKEN EN
VERHUURBEDRIJF
TEVENS VERHUUR CONTAINERS

VAN DIJ*
Duikerweg 3, 6451 EK Schinveld, tel. 045-271#

P"*-^^^*" .'1! M ' "
06-11

Griekse sex 100 cpm
06-320.320.06
Homo Contact

direct apart met iemand uit
jeeigen regio 75 et. p.min.

06-9519

Donkere tiener
18jr. in voor alle standjes
06-320.323.43 100c.p/m

jouw horoscoop
06-320.330.89 100 cpm

Mag ik
zonder badpak
ook zwemmen? vroeg het

meisje (18 jr.)
Oh, niet zo diep!

06-340.300.15 -50 cphm.
Hallo, wij zijn Tanja en Eva,
2 jonge meiden uit Heerlen.
Wij hebben pas onze eigen

06-lijn
en vertellen jouLIVE over de

allereerste keer dat wij aan
sex deden

06-340.350.75 - 50 cphm.
Heerlijk genieten van een

Live sex
gesprek. De heetste meisjes!

06-96.69 /100 cpm.
Langzaam trok het meisje
haar slipje uit en kroop in

zijn bed. "Voorzichtig hoor,
ik ben nog
Maagd

06-340.310.31 (50 cpm)

Callgirls
06-320.325.05 (75 cpm.)
De jongenzag mevrouw

naakt door de kamer lopen.
"Kom binnen KNUL, niet zo
verlegen, trek jekleren uit

dan zal ik je leren
wat sex is!" 50 cpm.

06-96.70.
Wij kopen alle mogelijke en

onmogelijke
sexboekjes
09-32.87.786810

De Beste Sex!! Prikkelende
Live-sex met gewillige

jonge grietjes.
06-320.330.71

Alleen voor jou. 100 cpm.
Nieuwe meisjes!! Sexy
tangagirls brengen u

tot 'n hoogtepunt.
06-9807

Geniet van (h)eerlijke sex.
IQOcpm.

Rijpe vrouwen
zkn. sexcontact, 50 cphm.
06-350.300.88

Zn strakke broek liet niets
te raden over, ik ging d00r...

Homo Live
06-320.330.12 ’l,-pm.

Ruige straatsex!
Vuurrode lippen! 75 cpm
06-320*320*77

«■■*■!»■■■■«■*'■—i^"———"""^^——■■■■—^-■■p

jnen

Gratis
06-Belpocket *125 sexlij-

nen* "50 naakte vrouwen*
Bel en bestel nu gratis de full-

colour 06 telefoongids in
zakformaat met de 125 lek-
kerste sexlijnen compleet
met 50 foto's van heerlijk

naakte 06 vrouwen en meis-
jes. 18 jr. Bel 010-495.31.10

en spreek duidelijk uw straat,
het nummer, de postcode en
de plaats in waar U woont.
Uw naam willen wij niet we-
ten. Wij sturen z.s.m. een

exemplaar naar U toe in een
blanco envelop.

Promotie. Ida kleedt zich uit
en bukt over de tafel.

2 mannen
06-320.329.24

’l.-P-m.
De kletslijn

Gezellig contact voor jong
en oud! 06-320.324.30

50 cphm.

Chantage
Hij heeft haar foto's.

Zij het geld.
Hij wil meer.... sex

06-320.323.85
Hard, Wild en ruig! Russisch

standje? 75 cpm. Lekker
tussen m'n bolle!

06-320*320*53
Nel

Houdt van GRIEKS! Ze is
rijp en ervaren. 75 cpm

06-32032717
Claudi 38 jr. live opgenomen
toen ze alleen bezig was op

bed. 75 cpm
06-320*323*56

Lesbische
vrouwen 30

06-320.320.37 75 cpm
Volslanke meiden 18 jr. Lief

zacht. Willen door jouw
uitgekleed wprden. 75 cpm.
06-320*320*22

S&M Liveßox
Er is dagelijks een bazin op

de box. Durf je! 75 cpm
06-96*26

Een Live Sexgesprek met
meisjes vanaf 18 jr. Wij
helpen snel. 100 cpm

06*96*36
Hardcore

Lekkere harde ruige porno.
Het lekkerste kun je met je
telefoon herhalen. 75 cpm

06-97*94
TopSex

2 handen vol. 75 cpm
06-320*325*25

Adressen
Ze vertellen wat over zich-

zelf, geven hun adres en te-
lefoonnr. Wachten dat jij ze

belt. (100 cpm)
06-96.74.

heerlijk vrouwtje
geeft haar tel.nr. (100cpm)

06-96.80
Lisa 20 jaar

Ik zoek een man voor sex...
Wil jij bij me thuiskomen??
06-320.324.94 (100 cpm).

Hoogtepunten
van 35 vrouwen die minder
dan 1 min. nodig hebben.
Zappen maar!! 100 cpm.

06-98.58

Nog geen 18?
Jammer dan! TABOE

HOMO Zuid Nederland.
06-340.330.42 ’ 1,- p.m.

Homo direkt
apart

Direkt apart met een hete
gay bij jou in de buurt.
Bel Gay Privé Limburg
06-320.322.75 (75 cpm)

Genoeg ondeugende meis-
jes. Ben jij ook op zoek?

(100 cpm)
* 06-9602 *
Vluggertje

Hete meisjes zoeken sex-
kontakt. Bel 06-9603

(IQOcpm).

Vrouwtjes
zoeken overdag sexkontakt.

Bel 06-9661 (100c/m)

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

Leuke meiden
willen jou aan de lijn

06-320.330.77 (75cpm)

Meisjes
zoeken een ervaren vriend

06-320.330.43 (IQOcpm)
Rijpe vrouwen zoeken

sexkontakt
06-320.330.60 (IQOcpm)

Homo-jongens
Hoor ze heet tekeer gaan
06-320.330.88 (75 cpm)

Hete vrouwen
die alleen thuis zijn zoeken

stiekem sexkontakt
06-320.330.42 (75cpm)

Partnerruil
direkt apart met vrouwen en
mannen voor 'n hete sexruil

06-320.330.91 (75 cpm)

06-320.326.66
Jonge Meiden Kontakt voor
snel sexcontact (IQOcpm)
Zoek je een lekkere knul?

Gay-dating
06-320.330.95 (75 cpm)

Sexafspraakje
met 'n meisje. Vraag haar tel.

nr. 06-9844 (100 cpm)

Triokontakt
Zoek jetwee vrouwen?

06-320.325.04 (100 cpm)

Direkt apart
met een meisje of jongen
voor 'n heet sexgesprek.
06-320.330.81 (7Scpm)

De leukste meiden bellen de
Flirtbox

06-320.330.01 (75 cpm)

Bi-sex voor 2
direkt apart met een heet

meisje of 'n lekkere jongen
06-320.330.87 (75cpm)

SM kontakt
bij jou in de buurt!

06-320.325.80 (100 cpm)

Prive-kontakt
jekrijgt direkt 'n meisje aan
de lijn, 06-9570 (IQOcpm)

06-9665
Hete meisjes willen sex-

kontakt met telnr. (100c/m)

06-9665
Hete meisjes willen sex-

kontakt met telnr. (100c/m)
Direkt een meisje. Druk nul

voor meer meisjes. (75 c/m)
06-320.322.05

Altijd succes! Zoek jij een
leuke vriend of vriendin? Bel
dan de Afspreeklijn. (75 cpm)

06-320.320.33
Nieuw: 35 plus dating. Volop
rijpe vrouwen zoeken snel

sexkontakt. (100 cpm)

06-9616
Gratis sexkontakt.

Meer dan 400 ondeugende
hete meiden. (100cpm)
06-320.330.45

06-9880
Direkt een leuk meisje aan

de telefoon, (100 cpm)
Direkt gratis Sexkontakt

Sex-kontakt
06-320,32032 (IQOcpm)

Hete meisjes willen echt
snel Sexkontakt. (100 cpm)

Nu met telnr.
06-320*330*66
Hete vrouwen

bij jou in de buurt willen sex-
kontakt. 06-9709 (100 cpm)

NU direkt een afspraakje
met een leuk meisje.

(100cpm)
06-320*322*33
Nieuw! Plezier voor Twee,

direkt babbelen met
een meisje. (75 cpm)

06-9503.

Nieuw: direkt babbelen met
de vrouw van je dromen.

(100 cpm)
06-320.330.97
Sex voor twee

direkt kontakt met meiden,
en jongevrouwtjes.

06-320.330.46 (75 cpm)

Gay voor twee
direkt een jongenaan de

telefoon. 06-9614 (50 cpm)
Zeker weten dat er ook op

jou een meisje wacht!
(100 cpm)

06-320.330.67
Hete meisjes in de buurt

Limburgkontakt
06-350.210.73 (100 cpm)

Direkt Apart
met diverse leuke meiden.
06-320.322.88 (75 cpm).

Blonde Natasja
Broek uit en bukken!!

06-320*324*11 (75 cpm)
Direkt een hete meid

Sexkontakt
06-320.320.55 (75 cpm)

Slippertjes
meisjes zoeken sexkontakt!
06-320.320.36 (100 cpm)
Zoek jij wulpse meisjes?
Superkontakt

06-320.320.44 (100 cpm)

Flirtbox voor 2
Direkt apart met een leuke
meid. Bel 06-9590 (75 cpm)

400 meisjes
willen direkt kontakt!

06-320.322.11 (75 cpm)
Thuiskontakt, meisjes bij jou

in de regio. (75 cpm)
06-320.326.33

300 meiden
zoeken een heet avontuurtje

06-320.321.44 (100 cpm)

Direkt kletsen
met een leuk meisje!

06-320*330*90 (100 cpm)

Homo
Waar gebeurd, echt live!
06-320.327.01 (100 cpm)

Onderdanige jongensbellen
met strenge meesters.
S.M. voor 2

06-320.329.99 (75 cpm)
Lekker babbelen met een

meisje in een box. Bel:
06-9590 75cpm
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Club Rustica Spekholzerheide

v.d. Weijerstr. 9, Kerkrade. Tel. 045-412762.
Handmassage ’ 50,-; Franse massage ’ 75,-- ma t/m vrij 11-24 uur.

Porky's Pretpark
8 LEUKE DAMES, nieuw llona uit Kerkrade en Tahnee.

S 045 - 228481, zat. 12.00-19.00 u.

Club Mirabelle
* het bekendste TOP-TEAM van plm. f0jongemeiden, die

de beste servicewillen verlenen !!!
* Geen verplichtingen, maar ongedwongen gezellig

babbelen maakt u ook tot graag geziene gast!!!
* BIJ ONS: NIET GOED-GELD TERUG-GARANTIE !!!

* NIET DUUR !!! Gezien wat u gebodenwordt II!
* Wij scheppen op en MAKEN HET WAAR !!!

Drempelvrees? Bel dan onze ESCORT-SERVICE !!!
Deze staat reeds lang als nummer 1 bekend !!!

Club MIRABELLE, Burg. Franssenstr. 4, Kerkrade.
Bel gerust: 045-427120.

TOT VANAVOND DAN. KARIN !!!

BIJ LYDIA
Vindt U dat waar U altijd van gedroomd hebt!!!

046-749662 Groenstr. 64 Geleen.
Doet dit voor het eerst Tanja

een wonder mooie jonge vrouw, 23 lentes, slank, wulps,
met mooie CC cups, nodigt een of twee heren uit haar een
bezoek te brengen en die net als haar van langdurig vrijen
zonder taboes houdt. Zwarte jarretels onthullen mijn lange,
sexy benen, nylon kousen, hoge lak laarzen, geen slip,
geen BH, als voorspel om elkaar eerst te verkennen. Harde
porno, innige tongzoenen, Franse massage, houding 69,
puur natuur vrijen om daarna intiem in eikaars armen in el
kaar te smelten en diverse keren van het hoogtepunt te ge
nieten, ook beeldschone roodharige, slanke nudiste nym
pho aanwezig voor liefhebbers van echte lesbische show,
twee jonge vrouwen die kronkelend van genot alles en dan
ook alles met elkaar doen. Oranjestraat 30, Hoensbroek
nabij Heerlen, parallel van stationstr. 3e straat naar bene-
den. Maandag t/m zondag van 12.00-02.00 uur.

Club Merci
7 nieuwe jonge meisjes aanwezig,

kom en ze houden je gezellig bezig.
Rijksweg Zd. 241, Geleen.

Telefoon 046-745814.
Paren en alleenstaanden
Club Cupido

Vandaag nudistenparty voor iederen. Live show, met
Monic. Gegarandeerd dames aanwezig. Putstr. 85a,

Sittard. 046-583801.

E.Z.N. Escort!
S 045-273099.

Wild Boys
Escort. Tel. 045-229156.

Escort All-In
045-326191

14.00 t/m 4.00 uur 's Nachts.

MASSAGE
van 13.00 tot 18.00 uur.

a 045-258437.
Leuke jonge meisjes geven
ontsp. massage

045-353489
(ook door twee tegelijk)!!

Nieuw!
Claudia, slank DD-cup 22 jr.

Melanie, blond stuk 19 jr
Anita slank DD-cup 22 jr.

Sophie, studente slank 19 jr.
Tracy donkere beauty DD

Angelique blond, slank 24 jr.
Tanja superslank 19 jr.

Brenda lekker gevuld 22 jr.
bij MAASTRICHT PRIVÉ

Jodenstraat 2. a 043-254183.

Buro Sittard
Tel. 046-523203

Buro Venus
bem. 100% betr. privéadr.

md. fotoboek! 04750-28353

’ 50,- all-in
Geen handmass. Frans

zonder. Film & drankje gratis!
Ook weekend. 045-423608.

Buro Mieke
Discr. bemi. 046-748768.

SM TESSA
Tel. 04498-59513

De erotische massage van
Angelique

is uniek. Nieuw PETRA.
Tel. 045-311135.

Lady "S"
De meesteres voor SM en

Isabelle (18 jaar).
Telefoon: 043-626609

(Delight) Escort
Tel. 045- 22 91 56

Sexy
vrouw ontvangt thuis.

8 043-473309.

*** Jetaim ***
Gezellig en intieme sfeer.

Tevens escort. Stationsstr.
116, Hoensbroek.

Telefoon 045-224385.

Assistentes
gevr. voor Club met escort-

service, tijden in overleg.
8 045-317032 / 045-423364

PEGGY PRIVÉ
Escort, ma-vr. 11 -22.30 u.

Wo. tot 19 uur. 046-374393
Wo. istriodag, ’ 125,-.

Yvonne DD-cup.

Escort Service
discreet en snel, voor een
leuk meisje bij u thuis of

hotel, v.a. 12.00 t/m 03.00
uur. Tel. 045-422685

Escort Servië
1001 mogelijkhedf*Ls|

’ 175,- per uur. 04499**^
na 14.00 uur>^

Regina priv*
Telefoon 045-7235^
Diana Escc^g 045-320323 v.aJgjiV

Heerlen PriA
045 - 714 707 v.a. Ijjg-/

Julia Privé
llona DD cup, Grieks,
adressen. Tel. 045jg!>y

Brigitte ,
Met vriendinnen (Gr'^*#

12.00-23.00 u. 045*^^
SM Huis AniJOPGELET! Vanmiddag

in groepsverband. *%■$
all-in prijs. S CWö-**"^Onze bar is elke dag 'T

van 13.00-24.00J^>

—m\ JSa\a\*^Ê*a_\_, ""*& ' ' __\ i■ I 111
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franse nachten bij uw Gulle Bottelier?
Sinds enigejaren verkopen wijmet veel succes de "Vin ____WK. UId'une nuit". Een spannende naam voor een zwoele, fruit-^Êf^MS. \m __w^
rijke wijn uit de Languedoc. De naam van de wijn _^P^Éolr mm i f" im *i g
heeft echter een minder romantische oorsprong ra / .-.*% HP Jjbt
dan op het eerste gezichtdoet vermoeden. L Jur^ k.. _É ""^MI _M ** «

7QSJJ^f '" fy# %V^ BAIXANTINE'S BACAKDI BOKMA. SURFERSAk\% * 4\ " '■"■ ’ *l) "^^ WHISKY RIJM CITROEN-^V PtNA .0&

Heerlen: VANWERSCH. WinkelcentrumHeksenberg 11, jfl \\\_l bramen- Ir»^ cordon 93 1*7. #
Tel. 215746;Kloosterkoolhof 64. Tel. 724481 *■*■■■ JENEVER xv* -- "*■"«**

_vo»ka X/ «^Voerendaal:ERVOB.V.,Heerlerweg 141{hoekGrachtstraat),Tel. 045-751227 ALLES ONDER W
Beek: PAUL GELISSEN, Marktstraat4, Tel. 046-371196 DEKURK -^"T^^SS^^^^-^^^Amstenrade: ROUWMAAT, Hoofdstraat 31, Tel. 04492-1857
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’In Amsterdam wil ik mijn loopbaan afmaken’Rijkaard blij met
terugkeer bij Ajax

Ajax strikt
ook Finidi

AMSTERDAM - Ajax heeft
weer zeventien A-spelers.
Naast Frank Rijkaard krijgt
ook George Finidi (22) een con-
tract bij de Amsterdamse be-
kerwinnaar.

De onderhandelingen met de
Nigeriaanse international wor-
den vandaag afgerond. Finidi,
die in het Nigeriaanse elftal als
rechterspits de voorkeur krijgt

boven Roda-aanvaller Baban-
gida, liep de afgelopen drie
weken stage bij Ajax.

Hij maakte een goede indruk
op technisch directeur Louis
van Gaal, die zich na de wed-
strijd tegen Telstar liet ontval-
len dat Finidi 'het spelletje
begreep.

De verbintenis met Finidi be-
tekent dat de twee andere sta-
giairs - de Rus Petrov en de
Kroaat Vlaovic - naar huiskun-
nen. Eerder werd de Serviër
Mitar Mrkela al afgetest.

Wereldrecord
hoogspringen

voor Sotomayor
SALAMANCA - De Cubaanse
atleet Javier Sotomayor heeft
gisteren tijdens wedstrijden in
het Spaanse Salamanca het we-
reldrecord hoogspringen verbe-
terd. Sotomayor bedwong een
hoogtevan 2,45 meter.

Dat is een centimeter meer dan
het oude record, dat hij in juli
1989 in Puerto Rico vestigde.

KNMVstuurt
Zegwaard weg

Wiesinger zo moeten dwingen met
bewijzen op tafel te komen."Van onze sportredactie

ftSTERDAM - „Ik voel hetH als een persoonlijke
[°mf, dat ik nu bij Ajax te-fekom," merkte Rijkaard op,
Mat bekend was gemaakt
ff hij de komende twee jaar
ff Amsterdamse tenue zal
Nïen. „Bij dergelijke dingen
P ik nooit stil. Ik leef bij hethment." Afgelopen seizoen
«n Rijkaard, die in 1980 de-

bij Ajax, vrijwillig
Jcheid bij AC Milan. Hij had'tloeg van alle drukte en was
* aan een nieuwe uitdaging
J^en nieuwe omgeving. Zijn
:°üw Monique wilde graag

naar Amsterdam, Rrjk-
pd zelf ook. Een rentree bij
'a* lag voor de hand. Zijn
ple huis in Amsterdam had
} al die tijd aangehouden.
C echtpaar heeft inmiddels

intrek genomen in het
'trouwde onderkomen.

AMSTERDAM - Hij was een 'luis
in de pels' en werd daarom persona
non grata op het miljoenenbal van
de wereldmotorsportbond. Hij
moest verdwijnen en werd uiteinde-
lijk van het veld gestuurd door zijn
eigen bond, de KNMV. Jo Zeg-
waard kijkt niet eens om in wrok,
wél in verwondering. „De motor-
sport is een puinhoop geworden",
beklemtoont de robuuste Amster-
dammer. „Deze affaire bewijst dat
opnieuw."

Gekonkel en achterklap liggen ten
grondslag aan het wegsturen van de
eens zo gewaardeerde, maar o zo
ouderwetse commissievoorzitter.
Alles werd in gang gezet door een
Zwitserse journalist, die al eerder
aanvaringen met de Nederlander
heeft gehad. Günther Wiesinger
werkt voor een blad, „waarin", al-
dus Zegwaard, „de waarheid wel
vaker geweld is aangedaan." Wie-
singer betichtte Zegwaard van het
aannemen van steekpenningen,
voor een bedrag van een half mil-
joen dollar van Superbike-baas
Flammini.

Zegwaard vermoedt dat er achter
de schermen lange tijd krachten
werkzaam zijn geweest, die de po-
ten onder zijn stoel hebben wegge-
zaagd. Dat de KNMV uiteindelijk
het vonnis heeft voltrokken ervaart
de Amsterdammer als uiterst
wrang. „De KNMV weet helemaal
niets van de gang van zaken binnen
de FIM. Toch heeft de bond ge-
meend mij in discrediet te moeten
brengen. De reden? Die heeft men
mij niet meegedeeld. Er is in ieder
geval geen verband gelegd tussen
die smeergeldzaak en de stap van
de KNMV."

Wrang

? had een stuk vijf, zes serieuze
jjtoedingen van buitenlandse

rjs", meldde Rijkaard monter.
5 ben echter nergens op ingegaan.
p was voor mij de enige keuze.
t jjrentree speelde al geruime tijd
jj?r mijn hoofd. Bij Ajax wilde ik
r 1jaren slijten en mijn loopbaan
ï^ken. Ik denk, dat ik na twee
jj stop. Tegen dietijd ben ik bijna
ffir, een gangbare leeftijd om op

MichelBroeders
geopereerd

GELDROP - Michel Broeders is
gisteren in het ziekenhuis van
Geldrop geopereerd aan zijn ge-
scheurde kruisbanden. Het knie-
gewricht van de middenvelder
van Roda JC werd hersteld mid-
dels kruisbanden van een donor.
Het herstel zal zeker nog vijf
maanden vergen.

'" Frank Rijkaard is blij weer het Ajax-tenue aan te kunnen trekken. Foto: ANP

Cipollini, Jaskula, Ballerini, Nelissen, Skibby en Maassen starten

Wijnands gestraft voor sprintzege in Heerlen

Bedenktijd
v bestuur van Ajax was twee
ijlden geleden al op de hoogte
t, ftijkaards interesse in een te-
frer op het oude nest. Na de

Nederland-Noorwe-
t (0-0) op 9 juni spraken penning-
TOer Arie van Os en trainer

van Gaal kort met de 'verlo-
of0011'- De partijen werden het in
Ijj'ulijnen snel eens over een her-i^Vde samenwerking. Rijkaard
ij^ë en kreeg bedenktijd, die hij
ta^s zijn vakantie in Milaan, Mar-
C* er* op Cyprus uitgebreid nam.
C* 1 journalisten zei hij op dat
ijj^nt, dat de kans op een rentreeL^Jax zeer klein was. „Een leu-
kste om bestwil voor de broodno-erüst", bekende hij.

gen", glimlachte Van Os. „Rijkaard
is echter een uitzonderlijke speler
en voor hem gelden uitzonderlijke
wetten. Dat bewijst het bedrag dat
AC Milan uiteindelijk voor hem
heeft vastgesteld. Zijn prijs lag aan-
vankelijk tussen de zeven en tien
miljoen gulden. Dat wilden we niet
betalen. Zon bedrag moet je inclu-
sief een fors salaris toch binnen
twee jaarafschrijven".

Naar aanleiding van de inmiddels
beruchte publicaties beloofde de
FIM, de wereld motorsportbond, bij
monde van de Nederlandse voorzit-
ter Jos Vaessen, een onafhankelijk
onderzoek. „Een wassen neus", pa-
reert Zegwaard. „Niet meer dan een
rookgordijn om de schijn op te hou-
den. De FIM had direct naar de
burgerrechter moeten stappen en

Onderzoek

ROTTERDAM - De WK-kwalifi-
catiewedstrijd tussen San Mari-
no en Nederland wordt op
woensdag 22 september in het
stadion van Bologna gespeeld.
Ook voor de thuiswedstrijd te-
gen Engeland op 16 november
wijkt San Marino uit naar de Ita-
liaanse stad, waar in 1990 tijdens
het WK twee wedstrijden wer-
den gespeeld. In verband met de
veiligheid had de KNVB de FI-
FA verzocht om de wedstrijd
tegen het ministaatje niet in San
Marino te hoeven spelen. Het
stadion in San Marino is niet be-
rekend op de komst van duizen-
den buitenlandse supporters.

Oranje speelt
in Bologna

V^ag belde Rijkaard met Ajax
k een gesprek, dat gistermiddag
k, 6* kantoor van zijn zaakwaarne-mer- Ella Adriaanse plaatsvond.
V*Ajax van Rijkaard de redelijke
fy^ersom vernam die AC Milan

was de zaak snel beke-
nt. De duur van het contract

geen enkel probleem.

treft keren in de toekomst bij Ajax
alle spelers terug die de laatste ja-
ren naar het buitenland zijn ver-
trokken. De club kan van hun erva-
ring alleen maar wijzer worden".

Opgelucht
De zichtbaar opgeluchte Rijkaard
liet weten, dat de onderhandelingen
met AC Milan over zijn transfersom
lang hebben geduurd. „Vele zaken
moesten eerst nogworden geregeld.
Het bedrag heeft de laatste weken
flink geschommeld. Pas dinsdag-
ochtend kregen per fax de bevesti-
ging uit Milan dat ik voor 1,4 mil-
joenweg mocht. De club heeft lang
vastgehouden aan de UEFA-nor-
men. Ik stel het zeer op prijs, dat ik
uiteindelijk voor dit bedrag mocht
vertrekken. Milan heeft nogwel een
poging gedaan om me te behouden,
maar dat is niet interessant meer.

Milan is verleden tijd. Ik richt me
nu volledig op Ajax".

Rijkaard wordt vandaag bij Ajax
medisch gekeurd. Donderdag heeft
hij een onderhoud met trainer Van
Gaal, dievanavond met zijn selectie
terugkeert van een trainingskamp
in Finland. Rijkaard weet nog niet
of hij vrijdag met Ajax naar Londen
vertrekt voor een toernooi bij Tot-
tenham Hotspur. „Dat laat ik volle-
dig aan de trainer over. Ook mijn
rol in het elftal is een zaak van Van
Gaal. Hij zal best een goede plaats
voor mij weten te vinden".

Rijkaard gaf toe door zijn lange va-
kantie een conditionele achterstand
te hebben opgelopen. „Het wordt
een inhaalrace. Ik hoop zo snel mo-
gelijkfit te zijn. Bij het begin van de
competitie moet ik er staan. Dat is
tenminste de bedoeling".

Webben bij Ajax de gewoonte
i ' te praten over transferbedra-

Van Os en de glimmende voorzitter
Michael van' Praag toonden zich
trots en gelukkig met de aanwinst.
„We zijn ontzettend blij met Rijk-
aard", glunderde Van Os. „Over zijn
salaris hebben we verder niet moei-
lijk gedaan. De terugkeer van
iemandvan zijn kaliber uit de Ajax-
school met een echt Ajax-hart is een
uitstekende zaak. Hij kan de ko-
mende twee jaar nog van grote
waarde zijn voor ons. Wat mij be-

sport kort

" SCHAKEN - Paul van der
Sterren heeft in de tiende ronde
van het Interzonetoernooi in het
Zwitserse Biel remise gespeeld
tegen de Rus Salov. De oud-Ven-
lonaar bezet met zeven medespe-
lers de gedeelde vierde plaats.
De beste tien kwalificeren zich
voor de kandidatenmatches.

" SCHAKEN - Helene Wuts uit
Helden-Parmingen gaat na het
gelijkspel tegen Adinda Koster
in de zevende ronde samen met
Iwona Bos aan de leiding in het
Nederlands kampioenschap
voor vrouwen.

SITTARD - Fortunees Jerry Tai-
huttu wordt deze week uitgebreid
getest door Beerschot. De Belgi-
sche club uit de tweede nationale
klasse is geïnteresseerd in de aan-
valler. Taihuttu onderhandelde eer-
der al met RBC en FC Zwolle. De
spits werd door Fortuna afgelopen
seizoen aan Helmond Sport ver-
huurd.

Beerschot test
JerryTaihuttu

Regering boet
voor Olympiakos

ATHENE - De Griekseregering
heeft besloten een schuld van
ongeveer veertig miljoen gulden
van Olympiakos Piraeus over te
nemen. Minister van financiën
Stephanos Manos maakte tevens
bekend dat de populaire club uit
de haven van Athene schulden
van eenzelfde bedrag over tien
jaar gespreid mag afbetalen. De
invloedrijke voorzitter Socrate
Kokkalis van Olympiakos had
aangekondigd dat hij' zijn club
uit de competitie zou terugtrek-
ken als de regering een negatie-
ve beslissing zou nemen.

Knol wint
weer etappe
ANGERS - MoniqueKnol heeft
gisteren in Angers ook de twee-
de etappe van de Ronde van
Frankrijk voor vrouwen gewon-
nen. De rit ging van Le Mans
naar Angers, over 106 kilometer.
Knol, maandag de beste in het
eerste gedeelte van de eerste
etappe, was debeste in de sprint.
Ze verstevigde haar leidende po-
sitie in het klassement om de
groene trui. De Russin Svetlana
Boebenkova behoudt de gele lei-
derstrui.

DOOR WIEL VERHEESEN Geerstraat richting eindstreep
denderde, dit keer op de deelne-
merslijst. Hanegraaf zou dat
trouwens ook niet kunnen. Hij is
nog herstellende van een zware
val, enkele weken geleden in
Zwitserland.

sluit, laat duidelijk merken dat
de ontknoping in het Heerlense
gebeuren van 1992 kwaad bloed
heeft gezet. Misschien niet direct
bij de organisatoren, wel elders.
In de beroepswielersport zijn ten
enenmale nog andere machten
vertegenwoordigd. Vooral het
criteriumwerk heeft ook nog een
regie. Alhoewel, ook hier geldt:
eerst moet je op niveau kunnen
koersen wil je net spel meespe-
len.

„Wijnands was voor zover wij
weten niet beschikbaar", wordt
in het kamp van de Heerlense
organisatoren 'gezegd. De vroe-
gere Maastrichtenaar, die al ge-
ruime tijd in Eijsden woont,
houdt er een heel andere mening
op na. „Ik heb vrijdag niets op
het programma staan", zegt hij.
„Van ploegleider Cees Priem
heb ik ook niets vernomen, dat
ik ergens moet zijn waar wij als
TVM-ploeg aan de start komen."

Ad Wijnands (34), die overigens
op het eindevan het seizoen zijn
veertienjarige profloopbaan af-

Vf^RLEN - Toppers genoeg,
W^agavond in de Profronde
l^j Heerlen. Naast de Pool Jas-
&'a (3de in de Tour de France)
iyn immers de Italianen Cipolli-
*t\<t? de Denen Skibby
t(e *Jamburger, de Belg Nelissen,
Wi °or Lauritzen en een Neder-'
V " arvaai-diging onder aan-

lri§ van Frans Maassen pre-

" Daarentegen geen Adj^ands, winnaar van vorig
b^ ' Van de zes actieve Lim-
-1ie gSe profs is hij zelfs de enige,
Iw °P de deelnemerslijst ont-
*tb!f Zijn sprintzege, twaalf
flJ^den geleden op Jelle Nij-
%s' Guido Bontempi en Jac-
%t Hanegraaf is hem niet in
(V afgenomen.

kc^'Sens staat niemand van de
die vorig jaar in de

In 1992 zag het er vlak voor het
einde van de wedstrijd naar uit,
dat de overwinning naar Nijdam
of Bontempi zou gaan. Echter in
de laatste ronde kreeg het Ne-
derlands/Italiaanse duo gezel-
schap van Wijnands en Hane-
graaf, waarna de ontknoping
opeens heel anders werd. Breu-
kink, Lubberding, Ekimov en de
rest van het uiteengerukte veld
reden op dat moment ruim veer-
tig of meer seconden achter de
leiders.

# De gewraakte ontknoping van vorig jaar.Ad Wijnands wint voor Nijdam en Bontempi.
Foto: DRIES LINSSEN

Normaliter zou hij afgelopen
maandag in Boxmeer hebben
moeten rijden, maar familie-
omstandigheden (Wijnands'
schoonvader wordt vandaag be-
graven, red.) hielden hem uit
koers.

„Ik start donderdag in Wa-
teringen en heb een contract
voor Parmingen, volgende week
woensdag, op zak. Daarna zien
wij wel verder", zegt hu.

Jaskula tekent bij Banesto
- De Pool Zenon Jaskula, de verrassen-

-9^ nummer drie in het slotklassement van de Ronde van
rjankrijk, komt het volgend jaar uit voor Banesto. Daarmee
j^°rdt Jaskula ploeggenoot van Indurain, de drievoudige win-
baar van dg Tour. De 31-jarige Pool staat nu nog ondercontractan de Italiaanse firma MG Maglifïcio, die een combinatie

ormt met het Belgische grootwarenbedrijf GB.

Rothenberger
Nederlander
BAARN - De topdressui
SvenRothenberger wil >
komst voor Nederland
van Duitsland uitkolV*
33-jarige Rothenber
ser, maar trouwde
de Nederlandse C
dijn en heeft ||||| ■■IB il üaangevraagd. .j||
hoorde tot dei
dressuur. Ir j I
met het pal I
pesetitel/10404%0001

Torn Cordes, Gerrit de Vries,
John van den Akker, Michel Za-
noli, Maarten den Bakker, John
Talen, Wiebren Veenstra, Michel
Cornelisse, Raymond Meijs, Rob
Mulders, Patrick Strouken,
Louis de Koning, Frank van Ba-
kel en de ex-wereldkampioen
van de cyclocrossers Henk
Baars. Zij krijgen vanaf half ne-
gen zesenveertig ronden oftewel
80 kilometer voor de wielen.

Ad Wijnands: „Ik ga desondanks
niet zielig doen. Wanneer jeveer-
tien seizoenen prof bent en een
keer of acht aan de Tour de
France hebt deelgenomen (in
1981 won hij twee etappes, red.),
weet je onderhand wat er te
koop is."

Hoe dan ook, de vierde editie
van het wielerevenement in de
Heerlense binnenstad krijgt
overmorgen een klinkende be-
zetting. Eenenvijftig renners zijn
gecontracteerd. Naast de reeds
genoemde cracks als Jaskula, Ci-
pollini, Ballerini, Maassen, Skib-
by, Hamburger, Lauritzen en de
Belg Wilfried Nelissen starten
onder meer Danny Nelissen,
Gert Jakobs, Adrie van der Poel,
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ternationaal Olympisch Comité
wordt gevraagd tégen de kandi-
datuur van Peking voor de orga-
nisatie van de Olympische Spe-
len in 2000 te stemmen.

Om de belangenvan Atlanta, datde Spelen van '96 organiseert,
niet te schaden richtte het Huis
van Afgevaardigden zich daarop
met de resolutie alleen tot het
(enige) Amerikaanse lOC-lid, de
oud-roeisterAnita de Frantz.

in de zaken van het Chinees
Olympisch Comité en het lOC.
De keuze is voorbehouden aan
de lOC-leden. Niemand anders
heeft het recht van de leden te
eisen voor deze of een andere
plaats te stemmen."Volgens de Chinese woordvoer-

der hebben de Verenigde Staten
en andere landen niet het recht
de lOC-leden te adviseren hoe ze
moeten stemmen op 23 septem-
ber. „Dit is een grove inmenging

De Amerikaanse politici vinden
dat China het grote sportfeest
niet mag organiseren omdat op

grote schaal de rechten van de
mens worden geschonden. Chi-
na wordt onder meer beschul-
digd van het onderdrukken van
religie, van de Tibetanen en hun
cultuur en het exporteren van
goederen dieonder dwangarbeid
zijn vervaardigd. De meerder-
heid in het Huis van Afgevaar-
digdenrichtte zich onlangs in de
discussie rechtstreeks tot het In-
ternationaal Olympisch Comité.

De stemming over de organisatie
van de Spelen in 2000 is op 23
september in Monte Carlo. Be-
halve Peking zijn Berlijn, Brasi-
lia, Istanboel, Manchester en
Sydney kandidaat.

Jos Verstappen favoriet bij ’Masters ofFormula 3’ in Zandvoort

Stap voor stap naar formule 1
DOOR IVO OP DEN CAMP

HOCKENHEIM - Jos Ver-
stappen heeft mogen snoepen
aan het grote werk. De Lim-
burgse formule 3-coureur was
in Hockenheim in de dagen
rond de Grand Prix van Duits-
land te gast bij het Benetton-
team van Michael Schuma-
cher en Riccardo Patrese. Het
was een cadeautje van Willi
Weber, de teambaas van Ver-
stappen en tevens de persoon-
lijke manager van de Duitse
megaster Schumacher. Zo kon
de in het open Duits formule
3-kampioenschap leidende
Limburger alvast zien wat het
betekent om voor eigen pu-
bliek een topprestatie te leve-
ren. Aan Verstappen is het
zondag in Zandvoort de beurt,
tijdens de Marlboro Masters of
Formula 3. Zijn enige wed-
strijd dit jaar voor eigen pu-
bliek.
Keuvelen in het luxe motorhome
van Benetton. Een hapje eten bij
Jordan met Rubens BarricheUo,
een oude bekende uit de tijd dat
beiden nog in karts reden. Allemaal
leuk en aardig, maar Verstappen
staarde zich niet blind op de glitter
en glamour in de paddock van Hoc-
kenheim. Uiteraard kan het nooit
kwaad om in het hart van de formu-
le 1-wereld goede contacten te on-
derhouden, maar de Limburger
weet precies hoe de wetten in het
walhalla van de autosport geschre-
ven worden. „Ik hoef geen sponsor-
praatje te houden. Ik moet me
bewijzen op de baan. Alleen dat
telt."

Tot nu toe gaat het Verstappen voor
de wind. In een mum van tijd had
hij de kneepjes van het formule
3-racen onder de knie, waarna hij de
concurrentie vier keer op rij hele-
maal zoek reed. En over concurren-
tie heeft Verstappen niet te klagen.
De Duitse titelstrijd geldt als de
sterkste van Europa, met naast alle
Duitse toppers ook twee ex-formule
3-kampioenen uit Italië aan de start.
In Zandvoort, waar aan prijzengeld
ruim drie ton te verdienen is, staan
zijn belagers uiteraard te popelen
om een einde te maken aan de op-
mars van Verstappen. De race op
het Duinenpircuit geldt als het Eu-
ropese hoogtepunt van de formule
3-elite. Naast de voor hem bekende
concurrentie uit Duitsland verschij-
nen ook de toprijders uit het Brits,
Frans en Italiaans formule 3-kam-
pioenschap aan de start. Allemaal
jonge wolven die naar de gunsten
dingen van de formule 1-bazen, die
de race in Zandvoortmet argusogen
zullen volgen.

Negenendertig coureurs hebben in-
geschreven voor het evenement,
waarvan de start zondag om 16.30

WIELRENNEN
Tour Féminin. Tweede etappe, tf
Mans-Angers: 1.Knol 106 km in 3.06.1J-
-2. Rodgers, 3. Fanini, 4. Van Moorsel, »■
Boebenkova, 6. Valvik. Algemeen klas-
sement: 1. Boebenkova 5.50.34, 2. Hug-
hes 0.01, 3. Sydor 0.06, 4. Clignet 0.09, »■
Kurreck 0.11, 6. Koljosseva 0.11, 7. Van
Moorsel 0.12, 8. Palmer 0.12, 9. Kn" 1
0.13,10.Poljakova 0.13,14.Dijkstra 0.1»-

TENNIS
Sittard. Open Zittesje: kwalificatie A.

heren, tweede ronde: Stoelers-F.GipPOO
6-1, 6-4; De Jong-Tappel 6-2, 6-2; l*
mers-Schreurs 4-6, 7-6, 6-4; Van Oppe";
Van de Broek 6-3, 6-4. Derde ronde-
Merry-De Rijk 6-1, 6-2; Meijers-Stoelers
6-2, 6-1; Snel-Timmers 6-3, 6-3; Hofman-
Laurensen 6-4, 6-3; Abelen-Gronen-
schild 6-4, 6-2; De Ruiter-De Jong 7-o.
6-0; Jongen-Snippert 6-2, 6-1; Van OP'
pen-Lamers 6-3, 6-1. Vierde ronde: Snel-
Hofman 6-4, 6-4; Abelen-De Ruiter 6-*
6-3. Dames, tweede ronde: Kriescher-
Ottens 7-5, 4-6, 6-1; Scholer-Bakker JM;
2-6, 6-2; De Rooü-Bonnen 6-1, 3-6, »■*■
Beltgens-Wouters 6-4, 6-3; Leenen-SaJJ-
gers 6-1, 7-5. Derde ronde: Mostaro-
Geurts 6-1, 6-1; Kriescher-Scholer fr*
6-2; Beltgens-De Rooij 6-0, 6-0; Leene!l'
Verheijen 7-5, 6-4. Vierde ronde: Be»
gens-Leenen 6-0, 6-2. „,.
Venlo. Casino invitatietoernooi, HEc 'Knabben-Bastiaans 6-4, 6-3; Sepulved*'
Te Nijenhuis 7-6, 6-1; HEB2: Smefj.'
Rutten 6-2, 6-1; Liesenfeld-PoUen o:*
6-2; Knabben-Christis 6-0, 6-1; DrentJf;
Lensen 6-2, 6-4; De Bakker-Lieseniei"
6-1, 6-4.

SCHAKEN
Dieren. NK vrouwen, zevende rond ■De Vries-Van den Berg 1/2-1/2, B°JSwiecik-Sziva 1-0,Van Amerongen-t>e'
Ie 1-0, Wuts-Koster 1/2-1/2, Limbacn
Bruinenberg 0-1. Stand: 1. Bos-Swief*'
Wuts 5 1/2 punt, 3. Bruinenberg 4 l/A j
Limbach, De Vries 3, 6. Koster, Sviva
1/2, 8. Van Amerongen, Belle 2 1/2, JU'
Van den Berg 1 1/2.

oefenvoetba'ï
2-4GA Eagles-De Graafschap , o

CercleBrugge-Sparta „3Horst-Feyenoord . ,n

Heerde-RKC u^2Telstar-Volendam o_\
Helders team-AZ » j
Portsmouth-Ajax

VANDAAG „„„ ur
VW-TOP 19.00 "2terrein OSF"

VRIJDAG . ,ür
Almania-Fortuna SitUrd 19.00 u
SVN-Wit Groen 20.00 uu

ZONDAG „.„ij
Schuttersveld-RKONS 14-3„„uT
Kakertse Boys-SVB 14.30 u

sportpriisvrapet^
Lucky 10 van dinsdag 27 i,_
6-13-17-27-32-34-37-42-52-56-57-62-63-^
68-69-70-71-77-79.

sport kcUA

" SURFEN - In tegenstelli^
tot eerdere berichten staat D* t
ny Willems uit Gronsveld in "*",
tussenklassement om de Vero
ca Beach Tour niet op detwee
plaats, maar leidt hij het klasSgr
ment aan. De eindwinnaar, f
staan nog twee wedstrijden v°
de boeg, wint een auto.

" VOETBAL - Herman VerAf-j
speelt de komende twee jaar
FC Zwolle. De 30-jarige Verr*,
kwam uit voor FC Utrecht
was transfervrij.

" WIELRENNEN - Wilfried N«j
lissen, enkele dagen drager v
de geletrui in deTour de Fj^yt
heeft het criterium in Stipnpe
op zijn naam geschreven, y,
Belg won de 100 kilometer
2.18.57. Tweede werd de Itall*^Mario Cippolini, voor °jL.
landsgenoot Wiebren Veens^,
Eddy Bouwmans, beste Nedm
lander in de Tour, eindigde
zesde.

" Jos Verstappen, de blik gericht op deformule 1. Foto: CHRISTAHALBESMA

HILVERSUM - Een midweeksere-
gendag, zonder éénwedstrijd, is een
zeldzaamheid in de geschiedenis
van Het Melkhuisje. Toernooi-direc-
teur Piet van Eijsden maakt zich
echter geen zorgen en de kaarthou-
ders van gisteren behoeven het ook
niet te doen, die mogen vandaag
omruilen en gratis naar binnen.

„Er zit nog rek in het programma",
legde Van Eijsden uit. „Wij gebrui-
ken meer banen dan wij oorspron-
kelijk van plan waren, wij kunnen
donderdag en vrijdag doorspelen
ap twee banen, waar wij ons ge-
woonlijk tot één beperken."

Beltgens
Indien het weer zich van een iets
betere kant laat zien, moet de scha-
de op vrijdag ingehaald zijn. Er is
ook nog altijd de mogelijkheid de
dubbels te verplaatsen naar een an-
der park voor het enkelspel mag dat
onder geen voorwaarde."

Het Open Zittesje heeft gisteren in
de loop van de middag vanwege de
regen zijn toevlucht moeten zoeken
in het Sportpaleis Hendriks in
Hoensbroek. Bij dames wist SLTC-
speelster Manon Beltgens zich voor
het hoofdtoernooi te plaatsen. Zij
had geen enkele moeite met Ylvi
Wouters (6-4 6-3) en Chantal Leenen
(6-0 6-2).

Bh de heren leek David Hofman
zich te gaan plaatsen na winst tegen
Roland Laurensen met 6-4, 6-3. Te-
gen de 18-jarige Harrie Snel was hij
echter niet opgewassen en verloor
met 6-4, 6-4. Zeker een Limburger
zal zich voor het hoofdschema
plaatsen. Dit zal de winnaar uit de
partij tussen Rob van Oppen en Da-
niel Jongen zyn.

In het Casino invitatietoernooi zijn
de partijen van gisteren allemaal
naar de halverplaatst. Philippe Bas-
tiaans verloor daarbij van de Duit-
ser Jens Knabben.

BMW niet op
Francorchamps

uur plaatsvindt. De feiten leren dat
hooguit vier van hen in de niet al te
verre toekomst mogen hopen op
een stekje in de formule 1. Ook Ver-
stappen heeft als doel de formule 1
en insiders voorspellen hem sneller
dan gedacht de toegang tot dit ex-
clusieve wereldje. De Limburger
blijft echter nuchter: „Ik laat alles
rustig op me af komen. Ik maak me
niet gek. Ik moet nog heel veel le-
ren, want in de autosport raak je
niet uitgeleerd."

Knieblessure
John de Wolf

Torn Langeberg en Marcel van Vliet
bemannen met deBelgische raceve-
teraan Albert Vanierschot een Por-
sche Carrera 2. Mike Hezemans is
de derde deelnemende Nederlan-
der. Hij start ook met een Porsche.

verwachte meer dan 50^000 toe-
schouwers willen ook maar een
ding zien: Verstappen op de hoog-
ste trede van het podium. „Natuur-
lijk besef ik dat een overwinning in
de Masters veel betekent. Het be-
zorgt me veel publiciteit, niet alleen
in Nederland, maar in heel Europa.
Toch voel ik geen extra druk. Ik
doe mijn best, meer kan ik niet
doen. Ik ben beslist niet nerveus
voor deze wedstrijd. Daar heb ik
nooit lastvan. Jemoet proberen on-
der alle omstandigheden rustig te
blijven. Ik weet dat ik kan winnen;
dat ik me kan meten met de beste
formule 3-coureurs van Europa."

Bijprogramma
In Zandvoort worden ook nog di-

verse andere races met Limburgse
deelname verreden. Voor Robert
Valkenburg is het belangrijk zijn
overwinningvan veertien dagen ge-
leden te prolongeren in de Renault
Clio-merkencup. Voor Michel Qp-
rey uit Ohé en Laak staan er zondag
drie wedstrijden op hetprogramma.
Twee manches voor de Ferrari-Por-
sche Challenge, waaraan de gentle-
man-coureur met de Ferrari 348
deelneemt en de race voor produk-
tiewagens boven 2000 cc, waar ge-
start wordt met de Alfa 155. Phil
Bastiaans heeft het zwaar tijdens de
gecombineerde race voor produk-
tiewagens tot 1400 cc. en 2000 cc.
De Maastrichtenaar mag op zijn
twintigste verjaardag met de zwaar-
ste (1270 kg.) BMW 320ivan het
team ten strijde trekken.

De twee fabrieks-teams van Por-
sche met sterrijders als Hans-Joa-
chim Stuck, Walter Röhrl en Hurley
Haywood verschijnen zonder opga-
ve van reden niet aan de start. Out-
sider is de Honda NSX van Armin
Hahne en Bertrand Gachot, verge-
zeld van de Japanner Shimizu. Dit
zijn de belangrijkste strijders in de
GT- klasse.

Eerzucht kan Verstappen niet ont-
zegd worden: „Ik wil altijd winnen."
Desondanks wordt hij niet koud of
warm van het feit dat zondag een
enorme druk opzijn schouders rust.
De 21-jarige coureur uit Montfort
gaat als favoriet de baan op en de

Regen teistert
’Melkhuisje’

In de tweeliter-klasse zyn de Toyo-
ta's MR met drie Japanse en één
Belgische bemanning favoriet,
evenals de Opel Astra's met onde-
randere rallyrijder Bruno Thiry.
Ook Eric van de Poele, Will Hoy,
Philippe Verellen en Renaud Ver-
reydt starten met Toyota's van het
Belgische team in de FISA-klasse.

Volgens de deelnemerslijst kan
Porsche de zege bijna niet ontgaan,
aangezien 32 teams met een pro-
dukt van de fabriek uit Zuffenhau-
sen staan ingeschreven. Veel rijders
uit de Porsche Carrera-Cup nemen
deel, zoals de Zwitser Angelastri en
de Duitse coureurs Doren, Caldera-
ri en Bovensiepen. Team Paduwa
verschijnt met rijders als Harald
Grohs, Paul Belmondo, Ivan Viae-
ne, Tim Joossen, Didier Theys en
Jean-PaulLibert.

FRANCORCHAMPS - BMW, ja-
renlang heer en meester bij de 24
Uren van Francorchamps, ver-
schijnt dit keer niet aan de start. Na
inzage van het definitieve techni-
sche reglement zag de direktie van
BMW af van deelname. Het gecom-
bineerde Procar-FISA-reglement
zou te nadelig zijn voor de BMW
318ien de BMW M3isnog niet ver
genoeg ontwikkeld. De fabriek-
steams van BMW konden zich zo-
doende geen favorietenrol toeme-
ten. Daardoor ontbreken coureurs
als Winkelhock, Heger, Soper, Pir-
ro, Martin, Duez en Slaus op het
appèl.

ERMELO - John de Wolf is &A
avond met een op het eerste Z^mzware knieblessure naar het vjA
zigt-ziekenhuis gebracht. De y A
diger van Feyenoord kwam llLi^|
oefenpartijtje tegen de arna A
van FC Horst in Ermelo (0-3) Z°M
gelukkig ten val, dat hij van
veld moest worden gedragen-

Technisch directeur Wim .iM
reed hem meteen naar het ?}eAM
huis in Rotterdam, waar hÜ
specialist Heyboer, bij wie Pe^elfeerder onder het mes ging. I
onderzocht.
Het incident, dat vlak voor deP^ji
plaats had en het gevolg was
een vrij onschuldige botsing
een Ermelose speler, wierp
smet op de wedstrijd, waar J
4000 kijkers op af kwamen. V?°J
eerste keer bleef de produktf? \
Feyenoord steken bij 0-3.
was de stand 0-1. Arnold Scn°J
nam de eerste treffer voor zijnr^
ning, na rust vonden ook Dean
ré en John van Loen het net.

Het raceprogramma start zaterdag
vanaf9.30 uur met wedstrijdenvoor
Renault Clio en Venturi. Vanaf
16.00 uur brandt de 24 uren durende
strijd los. Zondagmiddag valt om
16.00 uur de finishvlag.

Maastrichtenaar Frans Lubin, jaren-
lang vaste stamgast in Spa, ont-
breekt dit jaar. De Nederlanders

Bloemenmarathonweer in Limburg
len voor het bergklassement- „
Heerlen is aansluitend op u
Apollolaan en het BurgemeeS^,
Van Grunsvenplein een &*
rium.

VALKENBURG - De Bloemen-
marathon, die dit jaar voor de
twaalfde keer verreden wordt, is
stilaan uitgegroeid tot een van
de belangrijkste mondiale spor-
tevenementen voor wheelers.

Aan deze etappewedstrijd tussen
31 juli en 7 augustus nemen dit
jaar niet minder dan veertien na-
tionaliteiten deel.

Vanwege het groot enthousias-
me dat de deelnemers in het ver-
leden in Limburg ten deel viel,
heeft de organisatie besloten om
dit jaar opnieuw een belangrijk

gedeelte van de Bloemenmarat-
hon in deze provincie te laten
plaatsvinden. Zaterdag zal de
proloog op en rond het Vrijthof
in Maastricht worden verreden.
De start voor de eerste officiële
etappe vindt zondag in Valken-
burg (Plenkertstraat) plaats. Om
16.45 uur is er dan vervolgens
nog een criterium op de Plen-
kertstraat en Prinses Beatrixsin-
gel. De tweede etappe voert de
wheelers van Valkenburg naar
Heerlen. Tijdens deze etappe
krijgen de deelnemers de Cau-
berg en de Fromberg voor hun
kiezen, welke uiteraard meetel-

Hierna verplaatst de ronde
naar Brabant, maar komt in ~voorlaatste etappe, op don«Jfdag 5 augustus, weer terug n^Limburg. Dat gebeurt via
etappe Leende-Weert,
eveneens wordt afgesloten *\$
een criterium. Zaterdag 7 auéyj,
tus eindigt dezeachtdaagse w^j>
strijd met de rit Leiden-N»0
wijk aan Zee. j" Toernooidirecteur Piet van Eijsden schuilt voor deregen.

Foto: ANP
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Dit stuitte op grote bezwaren bij
de meeste lOC-leden, Juan Anto-
nio Samaranch voorop, die zei-
den geen politieke bemoeienis te
dulden. i

Race van Jos
Verstappen
live op tv

HEERLEN - De formule 3-race
van Jos Verstappen in het kader
van de Marlboro Masters op het
circuit van Zandvoort wordt zon-
dag live doorRTL 4 op tv uitge-
zonden. Het programma RTL
Sport van 12.55 tot 17.55 uur
komt vanaf het Duinencircuit.

Naast de live-uitzending van de
formule 3-race (start om 16.30
uur)wordt aandacht geschonken
aan tal van andere onderwerpen
uit de auto- en motorsport.

Washington ziet Spelen
in Peking niet zitten

WASHINGTON - China heeft
woedend gereageerd op dereso-
lutie van het Amerikaanse Huis
van Afgevaardigden tegen de
kandidatuur van Peking voor de
oganisatie van de Olympische
Spelen in 2000. De actie werd
een grove inmenging in Chinese
en Olympische zaken genoemd.

„We zyn erg ongelukkig",zei een
woordvoerder van het Chinees
Olympisch Comité. „Dit hoog-
hartige gedrag door sommige
mensen in de Verenigde Staten
zal nooit algemene steun krij-
gen."

Met 287-99 stemmen nam het
Amerikaanse Huis van Afgevaar-
digden een resolutie aan, waarin
het Amerikaanse lid van het In-
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